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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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äøåúä úëøá
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המשך תהלים בעמוס דס

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' סיון, תשכ"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מר"ח סיון

בעת רצון יזכירו אותו וכל שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ובהנוגע לראשי פרקים מדברי ימי חייו אשר עבר עליו, כתוכן מכתבו, התקוה חזקה שיקיים 

החלטתו הטובה ללמוד תורתנו תורת חיים הנגלה והפנימית בהתמדה ושקידה, והרי הלימוד מביא 

לידי מעשה קיום המצות כסדר וגם בהידור, והובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו, ויהי רצון שגם על 

חבריו וסביבתו ישפיע בכיוון האמור.

לכתבו אשר שינה נוסח התפלה לנוסח חב"ד הוא נוסח האריז"ל, ושואל אם לעשות זה גם 

בנוגע לקשר תפילין.

מיסודם  תמימים  תומכי  בישיבת  ולומד  והצליח  זכה  והרי  בזה,  הספק  מהו  כותב  ואינו 

ובהנהלתם של כ"ק רבותינו נשיאינו נשיאי חב"ד, ויהי רצון שיעשה ויוסיף בכל האמור מתוך שמחה.

לכתבו אודות אי הבנתו שפת אידיש וכו', לא השפה הוא העיקר אלא התוכן, ועיין ג"כ ספר 

תורה אור לרבנו הזקן אשר השנה שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא שלו, על הכתוב ויראו וגו' 

כמעשה לבנת הספיר.

מכאן  עליהם  ישמור  ועכ"פ  הידועים  ותניא  תהלים  דחומש  השיעורים  משלשת  יודע  בטח 

ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.



ד

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

 

 

כללי   מפתח  

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

 ג    ..............................  קכ, קיט תהליםמזמורי   )ב

   ראשית עריסותיכםה  "מאמר ד  )ג

 ה    ............   ט"כה'תשתמוז,  כ"ח סיון, מבה"חח, שלש"פ 

 יד  ......  ט"כה'תש,  יום ה' פ' שלח, כ"ו סיוןשיחת    )ד

 ם החודשרכי, מבשיחת ש"פ שלח, כ"ח סיון  )ה

 יז  ...........................................  תמוז, ה'תשכ"ט

  ל  .....................  ג יך כר  פרשת שלחשיחות  -לקוטי  ) ו

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

 לג  ..................  שניאורסאהן זצ"ל  המקובל ר' לוי יצחק

 לו  ................  פרשת שלח  –ילקוט גאולה ומשיח    )ח

 לז  ...........  פרשת שלחלשבוע יומי  חומש    ישיעור  )ט

 זס  ................  פרשת שלחלשבוע  שיעורי תהלים   ) י

   (מוגה)שיעורים בספר התניא    )יא

 חס  .....................................  פרשת שלחלשבוע    

 טע  ..............  פרשת שלחלשבוע  לוח "היום יום"    )יב

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

 שיעורי רמב"ם

 הפ  ..............  פרשת שלחבוע  לשג' פרקים ליום    –  )יד

 מבק    ......... פרשת שלחלשבוע  פרק אחד ליום    –  )טו

 גסק  ..............  פרשת שלחלשבוע  ות צוספר המ  –  )טז

  נביאים וכתובים   ) יז

 זסק  ..................................  ד פרק  דניאל, לז-לופרק  הרמיי

  מעילהמסכת   –משניות    )יח

 טסק  ................................................  ביאור קהתי

 העק ........................................  מגילהמסכת   עקביעין    )יט

  עם ביאורים  שבתמסכת   )כ

 ועק  ...............................................  קו עד דף  קמדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת    )כא

 טר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  ברכת הפירות/ברכת המזוןת  שולחן ערוך הלכו  )כב

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

    עוד ביאור התורלקוטי   )כג

 יגר  ..................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   תורת חיים  )כד

 כאר  .............................................  אדמו"ר האמצעי

  דרך מצותיך  –מאמרי הצ"צ    )כה

 כבר  .......................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )כו

 כדר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   העבודהקונטרס    )כז

 כדר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב 

  קונטרסים  –ם  מאמריספר ה  )כח

 כור  .............................................  אדמו''ר מוהריי''צ 

  בלה"ק  גתש"-ש"בספר השיחות ה'ת  )כט

 לאר  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ 

 לבר  ...........................................  טיפרק  ספר הזכרונות  )ל

  אגרות קודש   )לא

 להר  .......................................................  אדמו"ר מוהריי"צ 

 לור  .................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

 מגר  .................  קודש- קריאה התורה למנחת שבת  )לג

 מהר  ..........................  גפרק ביאורים לפרקי אבות   )לד

 מור  ........................  פרשת שלחלשבוע  לוח זמנים    )לה

 מזר  ............  שבת קודשלהדלקת נרות סדר מצות   )לו
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h"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

˙ÈL‡¯ תרּומה ּתרימּו חּלה .1ערסתיכם ≈ƒְֲִִֵֶַָָָֹ

עריסתיכם 2ּוביחזקאל  "וראׁשית ּכתיב ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֹ

ּומדּיק  ."ּבית אל ּברכה להניח לּכהן, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּתּתנּו

תרכ"ט  ּבׁשנת הּזה ּדּבּורֿהּמתחיל 3ּבּמאמר ְְֲִִִֶַַַַַַָ

ענין  מהּו להבין ּדצרי ׁשנה), מאה ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ(לפני

ׁשּתּתן  החּלה עלֿידי "ּבית אל ּברכה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ"להניח

מּתנֹות  כ"ג עֹוד ׁשּיׁשנן ּדכיון והינּו, הּכהן, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָֹאל

עלֿידי 4ּכהּונה  ׁשּדוקא הּטעם מהּו אםּֿכן , ְְְִֵֵֶַַַַַַָָ

אל  ּברכה "להניח יהיה הּכהן, אל חּלה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתינת

."ֵֶּבית

אחת Óe·‡¯ב) היא חּלה ׁשּמצות ּבּמאמר, ¿»≈ְֲִִֶַַַַַַָָ

לנׁשים. ׁשּנּתנּו הּמצֹות ְְְְִִִִֶַָֹמּׁשלׁש

ז"ל  חכמינּו אמרּו ּדהּנה הּדבר, ׁשאדם 5וטעם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

הּקּב"ה  ׁשל ּכּפיו יציר (ׁשהיה ּכמֹו6הראׁשֹון , ְְִִֶֶַַָָָָָָ

מן 7ׁשּכתּוב  עפר האדם את אלקים ה' וּייצר ֱִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ׁשל  "חּלתֹו חּיים) נׁשמת ּבאּפיו וּיּפח ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָהאדמה,

ז"ל  חכמינּו ׁשאמרּו ּוכׁשם היה", ּגּבי 8עֹולם ְְֲֵֵֵֶַָָָָָ

(והינּו עּסתּה מקׁשקׁשת ׁשהאּׁשה ׁשּמּׁשעה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָחּלה,

ּדכתיב  הראׁשֹון, ּבאדם הּוא ּכן חּלתּה, את מגּבהת ּבמים, יעלה 9קמחּה) "ואד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ואחרּֿכך  והׁשקה", הארץ האדמה",מן מן עפר האדם את אלקים ה' "וּייצר ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ

לׁשרֹות  עננים והׁשקה הּתהֹום העלה אדם, ׁשל ּברּיתֹו "לענין רׁש"י ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכפרּוׁש

והׁשקה  ּכאן אף העּסה, את לׁש ואחרּֿכ מים ׁשּנֹותן זה ּכגּבל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהעפר,

וּייצר" ּכתיב 10ואחרּֿכ הלא להבין, צרי ּדלכאֹורה ּבּמאמר, "ּכי 11[ּומֹוסיף ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹ

קדם  מטר היה ׁשּלא ונמצא ּגֹו', אין" ואדם הארץ, על אלקים ה' המטיר ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹֹלא

היּו ׁשהּמים לֹומר, יׁש א ׁשּירדּו. הּגׁשמים על הראׁשֹון אדם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהתּפּלל
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כ.)1 טו, ל.)2פרשתנו ואילך.)3מד, רמב ס"ע תרכ"ט ב.)4סה"מ קי, א.)5ב"ק נח תנחומא ה"ו. פ"ב שבת ירושלמי

רפי"ד. (ב).)6ב"ר יא פ"ג, קה"ר ה. פכ"ד, ב"ר ז.)7ראה ב, שם.)8בראשית ותנחומא ו.)9ירושלמי שם, בראשית

שם.)10 ובפירש"י.)11פירש"י ה שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלח: פרשת השבוע, בפרשת נאמר מהעיסה, חלה להפריש המצוה אודות

‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯1Ï‡˜ÊÁÈ·e .2·È˙k ≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»ƒ∆¿≈¿ƒ
זה  ‡Ïבעניין ‰Î¯a ÁÈ‰Ï ,Ô‰kÏ ezz ÌÎÈ˙ÒÈ¯Ú ˙ÈL‡¯Â"¿≈ƒ¬ƒ…≈∆ƒ¿«…≈¿»ƒ«¿»»∆

˜i„Óe ."E˙Èa מהר"ש ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacאדמו"ר ¯Ó‡na הפותח ≈∆¿«≈««¬»ƒ««¿ƒ
עריסותיכם'‰f‰בפסוק  'ראשית «∆

Ë"Î¯˙ ˙La3‰‡Ó ÈÙÏ) ƒ¿«ƒ¿≈≈»
‰L הרבי ידי על זה מאמר לאמירת »»

תשכ"ט  ÔÈ·‰Ïבשנת CÈ¯ˆc ,(¿»ƒ¿»ƒ
Ï‡ ‰Î¯a ÁÈ‰Ï" ÔÈÚ e‰Ó«ƒ¿«¿»ƒ«¿»»∆
‰lÁ‰ È„ÈŒÏÚ "E˙Èa≈∆«¿≈««»

מהעיסה  ‡Ïשמפרישים ÔzzL∆ƒ≈∆
ÔLiL ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â ,Ô‰k‰«…≈¿«¿¿≈»∆∆¿»

‰e‰k ˙BzÓ ‚"Î „BÚ4, «¿¿»
שמפורט  כפי חלה, הפרשת מלבד

כ"ד  אודות קורח בפרשת בתורה

כהונה ‰ÌÚhמתנות e‰Ó ÔkŒÌ‡ƒ≈««««
‰lÁ ˙È˙ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈¿ƒ««»
ÁÈ‰Ï" ‰È‰È ,Ô‰k‰ Ï‡∆«…≈ƒ¿∆¿»ƒ«

"E˙Èa Ï‡ ‰Î¯a שונה ובמה ¿»»∆≈∆
מכל  העיסה מן חלה הפרשת ומיוחדת

שדווקא  כהונה, מתנות שאר

של  לביתו הברכה באה באמצעותה

לכהן? החלה את הנותן

¯‡·Óe מהר"ש ·) אדמו"ר ¿»≈
¯Ó‡na,הנזכר‰lÁ ˙ÂˆnL ««¬»∆ƒ¿««»

˙Bˆn‰ LÏMÓ ˙Á‡ ‡È‰ƒ««ƒ¿…«ƒ¿
ÌÈLÏ ezpL הן האחרות השתיים ∆ƒ¿¿»ƒ

הנר. והדלקת ‰c·¯נידה ÌÚËÂ¿«««»»
לנשים, במיוחד נמסרה חלה שמצוות

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰p‰c5 ¿ƒ≈»¿¬»≈
¯ÈˆÈ ‰È‰L) ÔBL‡¯‰ Ì„‡L∆»»»ƒ∆»»¿ƒ

‰"aw‰ ÏL ÂÈtk6, בידי ונוצר «»∆«»»
בעצמו ¿BÓkהקדושֿברוךֿהוא

·e˙kL7 הבריאה בתיאור בתורה ∆»
בראשית  ימי ‰'בששת ¯ˆÈiÂ«ƒ∆

ÔÓ ¯ÙÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆»»»»»ƒ
˙ÓL ÂÈt‡a ÁtiÂ ,‰Ó„‡‰»¬»»«ƒ«¿«»ƒ¿«
ÌÏBÚ ÏL B˙lÁ" (ÌÈiÁ«ƒ«»∆»

,"‰È‰ משמעות את ומבאר ומוסיף »»
ל'חלה' הראשון אדם של המשל

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡L ÌLÎe8 ¿≈∆»¿¬»≈

ובמדרש  ירושלמי M‡‰L‰בתלמוד ‰ÚMnL ,‰lÁ Èab«≈«»∆ƒ»»∆»ƒ»
˙L˜L˜Ó ולשה a‚Ó‰˙מערבבת ,ÌÈÓa (dÁÓ˜ eÈ‰Â) d˙qÚ ¿«¿∆∆ƒ»»¿«¿ƒ¿»¿«ƒ«¿««

,d˙lÁ חלה,‡˙ הפרשת זמן הוא במים הקמח עירוב עם מיד Ôkכלומר, ∆«»»≈
·È˙Îc ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡a ‡e‰9 הבריאה ÔÓבתיאור ‰ÏÚÈ „‡Â" ¿»»»ƒƒ¿ƒ¿≈«¬∆ƒ

CkŒ¯Á‡Â ,"‰˜L‰Â ı¯‡‰»»∆¿ƒ¿»¿««»
במים  נרטבה שהאדמה לאחר

Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰ ¯ˆÈiÂ"«ƒ∆¡…ƒ∆»»»
,"‰Ó„‡‰ ÔÓ ¯ÙÚ לאחר ומיד »»ƒ»¬»»

נברא  בזה, זה התערבבו והעפר שהמים

מן  העולם, של ה'חלה' הוא האדם,

"ÔÈÚÏהעפר È"L¯ Le¯Ùk¿≈«ƒ¿ƒ¿«
‰ÏÚ‰ ,Ì„‡ ÏL B˙i¯aֿהקדוש ¿ƒ»∆»»∆¡»

מים ‰ÌB‰zברוךֿהוא  בו שיש «¿
,¯ÙÚ‰ ˙B¯LÏ ÌÈÚ ‰˜L‰Â¿ƒ¿»¬»ƒƒ¿∆»»

‰Ê Ïa‚k עיסה ÌÈÓהלש Ô˙BpL ¿«»∆∆≈«ƒ
והקמח CkŒ¯Á‡Âבקמח  כשהמים ¿««»

‡Ûמעורבים  ,‰qÚ‰ ˙‡ LÏ»∆»ƒ»«
‰˜L‰Â Ô‡k את הקדושֿברוךֿהוא »¿ƒ¿»

במים ÈiÂˆ¯האדמה CkŒ¯Á‡Â את ¿««»«ƒ∆
Ó‡na¯,10האדם" ÛÈÒBÓe]ƒ««¬»

‡Ï‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¬…
·È˙k11'‰ ¯ÈËÓ‰ ‡Ï Èk" ¿ƒƒ…ƒ¿ƒ

"ÔÈ‡ Ì„‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ«»»∆¿»»«ƒ
‡ˆÓÂ ,'Bb מובן זה lL‡מפסוק ¿ƒ¿»∆…

Ì„‡ Ïlt˙‰L Ì„˜ ¯ËÓ ‰È‰»»»»…∆∆ƒ¿«≈»»
e„¯iL ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔBL‡¯‰»ƒ««¿»ƒ∆≈¿
שעוד  לעיל האמור פשר מה כן, ואם

הקדושֿ הראשון אדם בריאת לפני

באדמה? מים נתן LÈברוךֿהוא C‡«≈
ÌÈn‰L ,¯ÓBÏ בעפר שהתערבו  «∆««ƒ
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כללי   מפתח  

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

 ג    ..............................  קכ, קיט תהליםמזמורי   )ב

   ראשית עריסותיכםה  "מאמר ד  )ג

 ה    ............   ט"כה'תשתמוז,  כ"ח סיון, מבה"חח, שלש"פ 

 יד  ......  ט"כה'תש,  יום ה' פ' שלח, כ"ו סיוןשיחת    )ד

 ם החודשרכי, מבשיחת ש"פ שלח, כ"ח סיון  )ה

 יז  ...........................................  תמוז, ה'תשכ"ט

  ל  .....................  ג יך כר  פרשת שלחשיחות  -לקוטי  ) ו

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

 לג  ..................  שניאורסאהן זצ"ל  המקובל ר' לוי יצחק

 לו  ................  פרשת שלח  –ילקוט גאולה ומשיח    )ח

 לז  ...........  פרשת שלחלשבוע יומי  חומש    ישיעור  )ט

 זס  ................  פרשת שלחלשבוע  שיעורי תהלים   ) י

   (מוגה)שיעורים בספר התניא    )יא

 חס  .....................................  פרשת שלחלשבוע    

 טע  ..............  פרשת שלחלשבוע  לוח "היום יום"    )יב

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

 שיעורי רמב"ם

 הפ  ..............  פרשת שלחבוע  לשג' פרקים ליום    –  )יד

 מבק    ......... פרשת שלחלשבוע  פרק אחד ליום    –  )טו

 גסק  ..............  פרשת שלחלשבוע  ות צוספר המ  –  )טז

  נביאים וכתובים   ) יז

 זסק  ..................................  ד פרק  דניאל, לז-לופרק  הרמיי

  מעילהמסכת   –משניות    )יח

 טסק  ................................................  ביאור קהתי

 העק ........................................  מגילהמסכת   עקביעין    )יט

  עם ביאורים  שבתמסכת   )כ

 ועק  ...............................................  קו עד דף  קמדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת    )כא

 טר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  ברכת הפירות/ברכת המזוןת  שולחן ערוך הלכו  )כב

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

    עוד ביאור התורלקוטי   )כג

 יגר  ..................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   תורת חיים  )כד

 כאר  .............................................  אדמו"ר האמצעי

  דרך מצותיך  –מאמרי הצ"צ    )כה

 כבר  .......................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )כו

 כדר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   העבודהקונטרס    )כז

 כדר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב 

  קונטרסים  –ם  מאמריספר ה  )כח

 כור  .............................................  אדמו''ר מוהריי''צ 

  בלה"ק  גתש"-ש"בספר השיחות ה'ת  )כט
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 לבר  ...........................................  טיפרק  ספר הזכרונות  )ל

  אגרות קודש   )לא

 להר  .......................................................  אדמו"ר מוהריי"צ 

 לור  .................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

 מגר  .................  קודש- קריאה התורה למנחת שבת  )לג

 מהר  ..........................  גפרק ביאורים לפרקי אבות   )לד

 מור  ........................  פרשת שלחלשבוע  לוח זמנים    )לה

 מזר  ............  שבת קודשלהדלקת נרות סדר מצות   )לו



h"kyz'dו ,fenz g"dan ,oeiq g"k ,gly zyxt zay

למעלה]. מּלמּטה הּתהֹום ׁשהעלה ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָעלֿידיֿזה

אדם  את והכׁשילה קלקלה ׁשהאּׁשה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָוכיון

נּתנה  לכן עֹולם", ׁשל "חּלתֹו ׁשהיה ְִִֵֶֶַָָָָָָָהראׁשֹון

זֹו, הקּדמה ּולאחרי ּדוקא. לנׁשים 'חּלה' ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָמצות

והּמים  הּקמח  ליׁשת ענין הּמאמר ּבהמׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָמבאר

האדם. ּבנפׁש ּבעבֹודה ְֲֶֶָָָָָכּו'

מצות Ô·eÈÂג) ענין ּכללּות ּבאּור ּבהקּדים ¿»ְְְְְִִִֵַַַָ

[ּכּידּוע  'חּלה' ּבּׁשם ׁשּמרּמז ְֵֶַַַַַָָָָֻ'חּלה',

הּמּגיד  הרב ּבתֹורת הּיחּוד 12הּמבאר ּוב'ׁשער ְְְִִַַַַַַַַָָֹ

הּנקרא 13והאמּונה' הּדבר ׁשל חּיּותֹו הּוא ׁשהּׁשם ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּובאפן  וה', (ל') ח' האֹותּיֹות ּבֹו ׁשּיׁש זה], ְְְִֵֵֶֶֶָֹּבׁשם

ּב'ׁשער  ּכּמבאר ה', לאֹות קֹודמת ח' ְְֶֶֶַַַָָָֹׁשהאֹות

והאמּונה' היא 14הּיחּוד הּקֹודמת ׁשהאֹות ְֱִִֶֶֶַַָָָ

אליה  טפלֹות והּׁשאר העּקר, והיא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּגֹוברת

הּקׁשר  מהּו להבין, וצרי כּו'. ּבאֹורּה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָונכללֹות

נכללֹות  ׁשּיהיּו עד לזֹו, זֹו אּלּו אֹותּיֹות ְְְְִִִֵֶַַָָוׁשּיכּות

אמרּו ה', לאֹות ּבנֹוגע ּדהּנה, אחת. ְְְְִֵֵֵַַַָָָּבתבה

מנחֹות  ּבמסכת ז"ל ּתליא 15חכמינּו טעמא מאי ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָ

ּבאויר  ּתלּויה ה' ׁשל הּפנימית (רגל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּכרעיּה

ּב הדר ּדאי לגּגּה), ּדבּוקה מעיילי ואינּה תׁשּובה ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ

לגּגּה), ׁשּבתֹוכּה רגל ּבין העליֹון (ּבּפתח ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָליּה

מּלמעלה  ּפתח לּה ׁשאין ח' אֹות ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ּופתּוחה  הּצדדים ׁשלׁש לכל סתּומה היא ְְְְְִִֶַָָָָָָאּלא

ׁשהּוא  למּטה, הּירידה על מֹורה מּלמּטה, ְְְִִֶַַַַַָָָָרק

למּטה" הּיֹורדת הּבהמה "רּוח ׁשּירידה 16ענין , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

זה  ׁשעל ׁשּמּלמּטה, הּפתח עלֿידי היא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָזֹו

ּבענין 17נאמר  ּגם וכּמבאר רֹובץ. חטאת לּפתח ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ח' ּבאֹותּיֹות הּוא ּביניהם ׁשהחּלּוק ּומּצה, ְִִֵֵֵֶֶַַָָחמץ

והגּבהה  יׁשּות על ׁשּמֹורה חמץ ׁשּתבת ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָוה',
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚ‰L ‰ÊŒÈ„È הקדושֿברוךֿהואÌB‰z‰ לאדמה שמתחת התהום מי ¿≈∆∆∆¡»«¿

‰hÓlÓ מהתהום‰ÏÚÓÏ האדמה פני מעל M‡‰L‰אל ÔÂÈÎÂ .[ ƒ¿«»¿«¿»¿≈»∆»ƒ»
הראשון  אדם אשת ‰¯‡ÔBLחוה Ì„‡ ˙‡ ‰ÏÈLÎ‰Â ‰Ï˜Ïƒ̃¿¿»¿ƒ¿ƒ»∆»»»ƒ

"ÌÏBÚ ÏL B˙lÁ" ‰È‰L,הדעת עץ בחטא לחטוא לו ÔÎÏכשגרמה ∆»»«»∆»»≈
˙ÂˆÓ ‰zהפרשת'‰lÁ' מן ƒ¿»ƒ¿««»

Âc˜‡העיסה ÌÈLÏ שגם ואף ¿»ƒ«¿»
בפועל  זו, במצווה חייבים אנשים

המפרישות  שהן לנשים נמסרה המצווה

החלה. את

,BÊ ‰Óc˜‰ È¯Á‡Ïe הקש ר על ¿«¬≈«¿»»
הראשון  לאדם חלה הפרשת מצוות של

עולם' של 'חלתו ≈«¿Ó·‡¯הנקרא
מהר"ש  ‰Ó‡n¯אדמו"ר CLÓ‰a¿∆¿≈««¬»

'eÎ ÌÈn‰Â ÁÓw‰ ˙LÈÏ ÔÈÚƒ¿«ƒ««∆«¿««ƒ
‰„B·Úa'ה LÙaבעבודת »¬»¿∆∆

Ì„‡‰ כל של ה' בעבודת שהיא כפי »»»
ומבאר  שממשיך וכפי ואחד, אחד

להלן.

¯e‡a ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (‚¿»¿«¿ƒ≈
ÔÈÚ ˙eÏÏk של הכללי התוכן ¿»ƒ¿«

ÌMa Ên¯nL ,'‰lÁ' ˙ÂˆÓƒ¿««»∆¿À»«≈
˙¯B˙a ¯‡·n‰ Úe„ik] '‰lÁ'«»«»««¿…»¿«

„Èbn‰ ממעזריטש ‰12¯· »«««ƒ
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚL'·e13 ¿«««ƒ¿»¡»

הזקן  לאדמו"ר התניא שבספר

ÌM‰L בלשון ודבר דבר כל של ∆«≈
‰c·¯הקודש ÏL B˙eiÁ ‡e‰«∆«»»

Ba LiL ,[‰Ê ÌLa ‡¯˜p‰«ƒ¿»¿≈∆∆≈
'חלה' (Ï')בשם 'Á ˙Bi˙B‡‰»ƒ

ÔÙ‡·e ,'‰Â'וה ח' האותיות ¿¿…∆
כזו  בצורה 'חלה' במילה נמצאות

,'‰ ˙B‡Ï ˙Ó„B˜ 'Á ˙B‡‰L∆»∆∆»
„eÁi‰ ¯ÚL'a ¯‡·nk«¿…»¿«««ƒ

'‰eÓ‡‰Â14˙Ó„Bw‰ ˙B‡‰L ¿»¡»∆»«∆∆
שם  ובכל מילה האות ‰È‡בכל ƒ

¯‡M‰Â ,¯wÚ‰ ‡È‰Â ˙¯·Bb‰«∆∆¿ƒ»ƒ»¿«¿»
במילה  האותיות ≈¿BÏÙË˙שאר

‰ÈÏ‡ הראשונה האות BÏÏÎÂ˙אל ≈∆»¿ƒ¿»
d¯B‡a הראשונה האות eÎ'של ¿»

והאמונה': היחוד ב'שער לשונו (וזה

רקיעים  ז' בהן שנבראו וגו' רקיע יהי שבמאמר בתיבות דרךֿמשל כגון ..."

בכללות  וקיימים וחיים נבראו הרקיעים שכללות בהם... אשר השמים צבא וכל

כל  נברא רקיעים שבז' הברואים ופרטי וכו' רקיע יהי שבמאמר אלו תיבות

מתיב  אותיות צירוף מאיזה וקיים וחי מהם חילופיהן פרט או אלו ות

צירוף  שינוי כל כי ההוא הפרטי הנברא חיות בחינת כפי שהן ותמורותיהן

היא  בצירוף הקודמת אות שכל בשינוי, והחיות הכוחות ואריגת הרכבת הוא

באורה..."). ונכללות אליה טפילות והשאר זו בבריאה העיקר והיא הגוברת

¯Lw‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««∆∆
˙eÎiLÂ של הדברים בפנימיות ¿«»

el‡ ˙Bi˙B‡ המילה את המרכיבות ƒ≈
eÈ‰iL'חלה' „Ú ,BÊÏ BÊ¿«∆ƒ¿

,‰p‰c .˙Á‡ ‰·˙a ˙BÏÏÎƒ¿»¿≈»««¿ƒ≈
e¯Ó‡ ,'‰ ˙B‡Ï Ú‚Ba¿≈«»»¿

˙BÁÓ ˙ÎÒÓa Ï"Ê eÈÓÎÁ15 ¬»≈¿«∆∆¿»
dÈÚ¯k ‡ÈÏz ‡ÓÚË È‡Ó מהו ««¬»«¿»«¿≈

תלויה  שהרגל ∆∆(¯‚Ïהטעם
ÏL ˙ÈÓÈt‰'ה ÈeÏz‰האות «¿ƒƒ∆¿»

db‚Ï ‰˜e·c dÈ‡Â ¯ÈÂ‡a לקו »¬ƒ¿≈»¿»¿«»
של  ה'גג' שהוא ה' האות של העליון

eL˙a·‰האות  ¯„‰ È‡c ,(¿ƒ¬»ƒ¿»
dÈÏ ÈÏÈÈÚÓ בתשובה חוזר שאם ¿«¿≈≈
אותו  בריווח (Á˙taמכניסים «∆«

ÔBÈÏÚ‰'ה האות ¯‚Ïשל ÔÈa »∆¿≈∆∆
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(db‚Ï dÎB˙aL∆¿»¿«»«∆≈
Á˙t dÏ ÔÈ‡L 'Á ˙B‡ Ôk≈∆≈»∆«
‰Óe˙Ò ‡È‰ ‡l‡ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆»ƒ¿»

‰ÌÈ„„vסגורה  LÏL ÏÎÏ¿»¿»«¿»ƒ
ומשמאל  מימין «¿Áe˙Ùe‰מלמעלה,

‰¯BÓ ,‰hÓlÓ האות ¯˜ זו, אות «ƒ¿«»»
hÓÏ‰,ח' ‰„È¯i‰ ÏÚ««¿ƒ»¿«»

רצוייה, לא ÔÈÚבמשמעות ‡e‰L∆ƒ¿«
˙„¯Bi‰ ‰Ó‰a‰ Áe¯"««¿≈»«∆∆

"‰hÓÏ16 יודע "מי בקהלת ככתוב ¿«»
למעלה  היא העולה האדם בני רוח

למטה  היא היורדת הבהמה ורוח

," BÊלארץ ‰„È¯iL של במובן ∆¿ƒ»
למצב נעלה ממצב רוחנית נחות ירידה

Á˙t‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«∆«
,‰hÓlnL האות שבתחתית והפתח ∆ƒ¿«»

זה את מסמל Ê‰ח' ÏÚL הפתח על ∆«∆
למטה  לירידה Ó‡17¯המוביל ∆¡«

את  והרג שחטא בקין האמור הכתוב

¯ı·B".הבל ˙‡ËÁ Á˙tÏ"«∆««»≈
˜elÁ‰L ,‰vÓe ıÓÁ ÔÈÚa Ìb ¯‡·nÎÂ ההבדלÌ‰ÈÈa בין ¿«¿…»«¿ƒ¿«»≈«»∆«ƒ≈≈∆

ל'מצה' zL·˙'חמץ' ,'‰Â 'Á ˙Bi˙B‡a ‡e‰ המילהıÓÁ בצק ¿ƒ¿∆≈«»≈
ותופח  eLÈ˙שמחמיץ ÏÚ ‰¯BnLעצמית‰‰a‚‰Â גאווהÔÎlL) ∆»«≈¿«¿»»∆»≈
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הּיצרֿהרע  על רֹומז חמץ אֹות 18(ׁשּלכן ּבּה יׁש ,( ֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבּה יׁש הּבּטּול, על ׁשּמֹורה מּצה ּתבת ואילּו ְִִֵֵֶַַַַָָָח',

ה' הפכּיֹות 19אֹות הן וח' ה' ׁשהאֹותּיֹות ונמצא, .ְְְְִִִֵֶָָָ

אחת. ּבתבה ׁשּתיהן יתּכּללּו אי ואםּֿכן מּזֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָזֹו

ׁשּכללּות  הּנֹותנת', ׁש'היא הּוא, הענין ְְִִֶֶֶֶַַָָָא

ּדאֹות  ּומּצב ּבמעמד לפעל היא ּד'חּלה' ְְְְֲֲִִַַַָָָָָֹהעבֹודה

יהיה  ׁשם ׁשּגם הּתבה) ועּקר התחלת (ׁשהיא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָח'

יהיה  חמץ ּבלחם ׁשּגם והינּו, ה'. אֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָענין

הּלחם' 'ׁשּתי ענין עלּֿדר ׁשּזהּו ה', אֹות ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַּבחינת

ּתאפינה" "חמץ ּבהם ׁשּנאמר הּׁשבּועֹות, ,20ּבחג ְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּבחג  מּכלֿמקֹום  החמץ, אסּור הּפסח ׁשּבחג ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדאף

ׁשּמקּימים  מצוה מהחמץ עֹוׂשים ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהּׁשבּועֹות

כּו'. ּבביתֿהּמקּדׁש ְְִֵַָָאֹותּה

ÔÈÚÂ'חּלה' מצות ׁשחּיּוב ּבכ ּגם מרּמז זה ¿ƒ¿»ְְְִִֶֶַַַָָָֻ

עּסתּה מקׁשקׁשת ׁשהאּׁשה מּׁשעה ְְִִִֶֶֶַָָָָָָהּוא

והינּו ּבקמח, הּמים ערּוב ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַּבמים,

(ׁשּלכן, הּמים ולא הּקמח הּוא העּסה ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעּקר

"הּמֹוציא  עליו מברכים מהעּסה, ׁשּנעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּלחם

ּבדברֹו"), נהיה "ׁשהּכל ולא הארץ", מן ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹלחם

ּבזה, והענין מים. ּגם ּבּקמח ׁשּמערבים ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

מֹורה  נפרדים, ּפרּורים ׁשל ּבאפן ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשהּקמח

ׁשּיֹורדים  ּומים כּו', הּיׁשּות ׁשּמּצד הּפרּוד ְִִִֵֵֶֶַַַַַעל

נמּו למקֹום ּגבֹוּה ענין 21מּמקֹום על מֹורה , ְְִִֶַַַָָָָ

מים  ׁשּנֹותן ּבּקמח, הּמים ערּוב וענין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַהּבּטּול.

אחת, ועּסה אחד ּגּוף לעׂשֹותם לחּברם ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָּבּקמח

ׁשהּוא  (קמח, והּיׁשּות הּפרּוד ּבמקֹום ׁשּגם - ְְִֵֵֶֶֶַַַַהּוא

ׁשּזהּו הּבּטּול, ענין ׁשּיהיה ּפֹועלים העּסה), ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָעּקר

ׁשּתחּלתּה 'חּלה', מצות ענין ּכללּות ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָעלּֿדר

ּבּה לפעל היא והעבֹודה ח', אֹות הּוא ְְְֲִִִָָָָָֹועּקרּה

ה'. אֹות ְִַענין
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תמא.)18 ע' ח"ב ויקרא אוה"ת ג. יג, צו לקו"ת ב. ג, ר"ה שם. וברש"י א יז, ברכות לקו"ת )19ראה א. רנב, זח"ג ראה

ועוד. .129 ע' ח"א לקו"ש א. מה, דא"ח) (עם סידור ב. יד, יז,)20שם במדבר לקו"ת ב. קטז, תו"א וראה יז. כג, אמור

א.)21ד. ז, תענית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ú¯‰Œ¯ˆi‰ ÏÚ ÊÓB¯ ıÓÁ18 והתנשאות לישות המקור שהוא »≈≈««≈∆»«

daעצמית  LÈ 'חמץ'), z·˙במילה eÏÈ‡Â ,'Á ˙B‡ המילה‰vÓ ≈»¿ƒ≈««»
תפח  שלא דק ‰Ïehaבצק ÏÚ ‰¯BnL,והענווה'‰ ˙B‡ da LÈ19. ∆»««ƒ≈»

,BfÓ BÊ ˙BiÎÙ‰ Ô‰ 'ÁÂ '‰ ˙Bi˙B‡‰L ,‡ˆÓÂ ביטול מסמלת ה' ¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈»¿ƒƒ
וישות  גאווה מסמלת וח' וענווה

Ô‰ÈzL eÏlk˙È CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈ƒ¿«¿¿≈∆
‰·˙a במילה˙Á‡?'חלה' המילה ¿≈»««

‡È‰'L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ
,'˙˙Bp‰ שבמילה עצמה זו עובדה «∆∆

האות  וגם ה' האות גם מופיעות 'חלה'

מ  ‰B·Ú„‰למדת ח' ˙eÏÏkL∆¿»»¬»
„ÓÚÓa ÏÚÙÏ ‡È‰ '‰lÁ'c¿«»ƒƒ¿…¿«¬»
‡È‰L) 'Á ˙B‡c ·vÓe«»¿∆ƒ

‰·z‰ ¯wÚÂ ˙ÏÁ˙‰ לעיל כנזכר «¿»«¿ƒ««≈»
המיוחדת  והחשיבות המעלה אודות

מילה  בכל הראשונה האות ÌbLשל (∆«
ÌL כפי מסמלת, ח' שהאות במה »

מיד  ‰'.שיוסבר ˙B‡ ÔÈÚ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿«
מסמלת  ה' שהאות ¿»¿eÈ‰Â,התוכן

ıÓÁ ÌÁÏa ÌbL גאווה המסמל ∆«¿∆∆»≈
הרע יצר ‡B˙וישות, ˙ÈÁa ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«

וביטול ‰', זה e‰fLענווה עניין ∆∆
העניינים  בתוך ה' האות השפעת של

הוא  ח' האות ÔÈÚשל C¯cŒÏÚ«∆∆ƒ¿«
'ÌÁl‰ ÈzL' כקרבן Áa‚הבאים ¿≈«∆∆¿«

Ì‰a ¯Ó‡pL ,˙BÚe·M‰ בשתי «»∆∆¡«»∆
הללו ÈÙ‡z‰"הלחם ıÓÁ"20, »≈≈»∆»

¯eÒ‡ ÁÒt‰ ‚ÁaL Û‡c¿«∆¿««∆«»
ıÓÁ‰,מאד ממנו להתרחק וצריך ∆»≈

˙BÚe·M‰ ‚Áa ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿««»
‰ÂˆÓ ıÓÁ‰Ó ÌÈNBÚƒ≈∆»≈ƒ¿»
Œ˙È·a d˙B‡ ÌÈÓi˜nL∆¿«¿ƒ»¿≈

'eÎ Lc˜n‰ חמץ שאותו כך «ƒ¿»
לדרגה  מתעלה איסור, היה שבפסח

קרבן. שהוא כזו נעלית

‰Ê ÔÈÚÂ של הפנימי שהתוכן ¿ƒ¿»∆
את  ולרומם להעלות הוא חלה מצוות

(מצה) הה' ידי על (חמץ) «Ên¯Ó¿Àהח'
'‰lÁ' ˙ÂˆÓ ·eiÁL CÎa Ìb«¿»∆ƒƒ¿««»
‰M‡‰L ‰ÚMÓ ‡e‰ƒ»»∆»ƒ»

˙L˜L˜Ó ולשה e‰L‡מערבבת ,ÌÈÓa d˙qÚ של המשמעות ¿«¿∆∆ƒ»»¿«ƒ∆
היא ‰e‡הלישה ‰qÚ‰ ¯wÚL eÈ‰Â ,ÁÓ˜a ÌÈn‰ ·e¯Ú ÔÈÚƒ¿«≈««ƒ¿∆«¿«¿∆ƒ«»ƒ»

ÌÈn‰ ‡ÏÂ ÁÓw‰ קמח עירוב ולא בקמח מים עירוב לישה כך ומשום «∆«¿…««ƒ
שכאמ (ÔÎlL,במים  הקמחכיוון היא העיסה עיקר NÚpL‰ור ÌÁl‰ ∆»≈«∆∆∆«¬»

,‰qÚ‰Ó הם המים שגם אף על ≈»ƒ»
בעיסה ÂÈÏÚמרכיב ÌÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ»»

,"ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰"«ƒ∆∆ƒ»»∆
‡ÏÂ הברכה את עליו מברכים ¿…

שהיא  המים על …»∆"Ïk‰Lשמברכים
‡l‡ ,("B¯·„a ‰È‰ƒ¿»ƒ¿»∆»

ÁÓwa ÌÈ·¯ÚnL העיקר שהוא ∆¿»¿ƒ«∆«
ÌÈÓ Ìb הקמח לגבי הטפל שהם ««ƒ

ומבאר. שממשיך וכפי

‡e‰L ÁÓw‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆«∆
ÏL ÔÙ‡aהרבהÌÈ¯e¯t ¿…∆∆≈ƒ

„e¯t‰ ÏÚ ‰¯BÓ ,ÌÈ„¯Ùƒ¿»ƒ∆««≈
,'eÎ ˙eLi‰ „vnL ככל שהרי ∆ƒ««≈

הוא  עצמית ישות וחש מתגאה שהאדם

נפרד  יותר והוא יותר עצמו את מחשיב

ÌB˜nÓמחברו  ÌÈ„¯BiL ÌÈÓe«ƒ∆¿ƒƒ»
CeÓ ÌB˜ÓÏ dB·b21‰¯BÓ , »«¿»»∆

Ïeha‰ ÔÈÚ ÏÚ את המבטל כאדם «ƒ¿««ƒ
עצמו. את ומנמיך שלו והגאווה הישות

,ÁÓwa ÌÈn‰ ·e¯Ú ÔÈÚÂ¿ƒ¿«≈««ƒ«∆«
Ì¯aÁÏ ÁÓwa ÌÈÓ Ô˙BpL∆≈«ƒ«∆«¿«¿»

Ì˙BNÚÏ ואת (ביטול) המים את «¬»
(ישות) qÚÂ‰הקמח „Á‡ Ûeb∆»¿ƒ»

ÌbL - ‡e‰ ,˙Á‡ אפילו ««∆«
˙eLi‰Â „e¯t‰ ÌB˜Óaƒ¿«≈¿«≈
,(‰qÚ‰ ¯wÚ ‡e‰L ,ÁÓ˜)∆«∆ƒ«»ƒ»
,Ïeha‰ ÔÈÚ ‰È‰iL ÌÈÏÚBt¬ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿««ƒ
היה  לכן שקודם מה שביטול ומובן

פעולה  הוא וישות פירוד של במצב

ביותר  וחשובה ŒÏÚגדולה e‰fL∆∆«
˙ÂˆÓ ÔÈÚ ˙eÏÏk C¯c∆∆¿»ƒ¿«ƒ¿«
‡e‰ d¯wÚÂ d˙lÁzL ,'‰lÁ'«»∆¿ƒ»»¿ƒ»»

,'Á ˙B‡ וישות גאווה המסמלת

da ÏÚÙÏ ‡È‰ ‰„B·Ú‰Â'בח ¿»¬»ƒƒ¿…»
‰'עצמה  ˙B‡ ÔÈÚ המסמלת ƒ¿«
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'קמח'e‡·e¯ד) הּנה, האדם, ּבעבֹודת הענין ≈ְֲִִֵֶַַַָָָָָ

רּבֹותינּו ּכמאמר הּתֹורה, על ְֲֵֵַַַַַָָקאי

קאי 22ז"ל  ּו"מים" ּתֹורה", אין קמח אין ִִֵֵֵֶַַָָ"אם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּתפּלה, נכח 23על לּב ּכּמים ׁשפכי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

הקּדמת  ענין הּוא ּבּקמח, הּמים וערּוב ה'. ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָּפני

ׁשּכדי  והינּו, הּתֹורה. לּמּוד לפני הּתפּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָעבֹודת

לידי  יבֹוא ׁשּלא ּכדבעי, יהיה הּתֹורה ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּלּמּוד

ׁשעלֿידי  הּבּטּול הקּדמת להיֹות צרי כּו', ְְְִִִֵֵֶַַַַָָיׁשּות

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּתפּלה, אין 24עבֹודת ְְֲֲִֵֵַַַַַָ

ּופרׁש ראׁש, ּכבד מּתֹו אּלא להתּפּלל ְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹֹעֹומדין

וׁשפלּות  הכנעה ּב'ׁשלחן 25רׁש"י וכדאיתא , ְְְְְְְִִִִַַָָָָֻ

'רק 26ערּו (לא להתּבֹונן צרי הּתפּלה ׁשּקדם ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

האדם. ּבׁשפלּות ּגם) אּלא האֿל, ְְְְִֵֶַָָָָָּברֹוממּות

הּליׁשה, ענין ׁשהּוא ּבּקמח הּמים ערּוב ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָּולאחרי

האפּיה  נעׂשית ּכרׁשפי 27אזי האהבה ענין ׁשהּוא , ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

י"ּה ׁשלהבת אׁש רׁשפי רׁשפיה ּוכמֹו28אׁש, , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָ

אחד,29ׁשּכתּוב  ּבתּנּור לחמכם נׁשים עׂשר ואפּו ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָ

אׁש ּכרׁשפי האהבה התעֹוררּות ענין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָׁשהּוא

ׁשּמּגיע  [ועד כּו' ּב"אחד" ההתּבֹוננּות ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָעלֿידי

נאמר  ׁשעליה ּבתענּוגים', עבֹודת 30ל'אהבה ְְֱֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָ

ּבּתניא  ּכּמבאר ּכהּנתכם, את אּתן ].31מּתנה ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּׁשּלאחרי  הּתֹורה לּמּוד נעׂשה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָועלֿידיֿזה

כּו' ּבּטּול ּבבחינת ּכדבעי, - ועד 32הּתפּלה , ְְְְִִִִִֵַַַָָ

ׁשהּתֹורה  אמרּו ׁשעליה הּיראה לדרּגת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמּגיע

לדרּתא" "ּתרעא אצלּה על 33נקראת (נֹוסף ְְְְְִֵֶַַַָָָָ
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אליה  כניסה שער כמו היא שהתורה נעלית כך כל בדרגה ה' יראת היינו
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ט mkizeqixr ziy`x

ׁשעליה  הּתֹורה, ללּמּוד הקּדמה ׁשהיא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּיראה

החיצֹונּיֹות"34אמרּו "מפּתחֹות ּבבחינת ׁשהיא ְְְִִִִִֵֶַַַָ

הּפנימּיֹות"). "מפּתחֹות ְְְִִֵֵַַַלגּבי

ׁשהּוא LÈÂה) ּכפי הּליׁשה ענין ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְְִִִִֵֶַַָָ

קדם  ּדהּנה, ּגּופא. הּתפּלה ְְֲִִֵֶַַַָָֹּבעבֹודת

צרי ּבּקמח, הּמים ערּוב ׁשהּוא הּליׁשה ְִִִִֵֶֶַַַַַַָָענין

החּטה  ּומפורר ׁשּטֹוחן הּטחינה, ענין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹלהיֹות

ּבזה  ּומבאר ּכקמח, ּדק ענין 35ׁשּתהיה ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ונדּכה" נׁשּבר "לב ּבבחינת להיֹות .36ההכנעה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

הּתפּלה  ׁשּקדם והּׁשפלּות ההכנעה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹועלּֿפיֿזה,

ענין  להיֹות צרי לזה ונֹוסף הּטחינה, ענין ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהּוא

ענין  ׁשהּוא ּבּקמח, הּמים ׁשּבערּוב ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַהּבּטּול

הּתפּלה  ּבעבֹודת הּטחינה, לאחרי ׁשּבאה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּליׁשה

ָּגּופא.

¯e‡·e עב ּדהּנה צריכה הענין, הּתפּלה ֹודת ≈ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל ,37להיֹות ְְְְְְְִַָָָ

ענין  ּגם ׁשּזהּו הּנפׁש, ּכחֹות עׂשרת ּבכל ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּדהינּו,

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ּפתּגם ּכּידּוע ּבצּבּור, ְְְְִִִַַַַַָָהּתפּלה

ולצּבר  לאסף הינּו ּבצּבּור' ׁש'ּתפּלה זקנֹו, ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָֹֹּבׁשם

נפׁשֹו ּכחֹות עׂשרת ּכל ׁשני 38את ּבזה ויׁש . ְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ראׁשֹונה  ּפרׁשה מּצד ׁשהּוא ּכפי א' ְִִִִֶַַָָָָאֹופּנים,

ׁשנּיה  ּפרׁשה מּצד ׁשהּוא כפי ּוב' ְְְְִִִִִֶַַַָָָָּדקריאתֿׁשמע,

ז"ל  חכמינּו אמרּו ּדהּנה "לּמה 39ּדקריאתֿׁשמע. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

ּכדי  ׁשמֹוע, אם לוהיה ׁשמע ּפרׁשת ְְְְִִֵַַַָָָָָָָקדמה

ואחרּֿכ ּתחּלה ׁשמים מלכּות על עליו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּיקּבל

"רצֹוא  ענין והּוא מצֹות". על עליו ְְְְִִֵַַָָָֹיקּבל
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ואילך.)34 א רפא, ח"ב קונטרסים סה"מ ואילך. סג ע' עזר"ת סה"מ גם וראה שם. שם.)35שבת, בהר תהלים )36לקו"ת

יט. ה.)37נא, ו, ואילך.)38ואתחנן א] [עה, מה ס"ע ב חוברת "התמים" וראה ואילך. 477 ע' ח"ב לקו"ש משנה )39ראה

א. יג, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  התורה לימוד ידי ועל אחרי זוכה שהאדם זו ‰i¯‡‰(ויראה ÏÚ ÛÒB»««ƒ¿»

נמוכה  יותר ‰˜Óc‰בדרגה ‡È‰L והכנה‰ÈÏÚL ,‰¯Bz‰ „enÏÏ ∆ƒ«¿»»¿ƒ«»∆»∆»
זו יראה שםe¯Ó‡34על "BÁzÙÓ˙בגמרא ˙ÈÁ·a ‡È‰L »¿∆ƒƒ¿ƒ««¿≈

,"˙BiÓÈt‰ ˙BÁzÙÓ" Èa‚Ï "˙BiBˆÈÁ‰ אמר" הגמרא: ובלשון «ƒƒ¿«≈«¿≈«¿ƒƒ
בו  שיש אדם כל הונא, רב בר רבה

לגזבר  דומה שמים, יראת בו ואין תורה

הפנימיות  מפתחות לו שמסרו

הפנימיים) לחדרים כניסה (אפשרות

(הכניסה  החיצוניות ומפתחות

הפנימיים) לחדרים המוביל לפרוזדור

פתח  (באיזה עייל בהי לו, מסרו לא

החדרים  את לפתוח כדי ייכנס

על  חבל ינאי: רבי מכריז הפנימיים),

דירה) לו שאין (מי דרתא ליה דלית

לדירה  (ושער עביד לדרתא ותרעא

גם  זה בחסידות וכמבואר עושה)",

מאמרי  בין לכאורה הסתירה פשר

חכמה" אין יראה אין "אם ז"ל חכמינו

יראה  שעל יראה" אין חכמה אין ו"אם

ללימוד  הקדמה שהיא נמוכה, בדרגה

אין  יראה אין "אם נאמר התורה

גבוהה  בדרגה יראה על ואילו חכמה"

כי  יראה", אין חכמה אין "אם נאמר

הכנה  כמו היא התורה זו ליראה

לדירה). כניסה שער וכמו והקדמה

ÔÈÚ ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«
‰LÈl‰ לעיל המבואר מלבד «ƒ»

של  הפנימית הרוחנית שהמשמעות

פירוד  (חמץ, הקמח עירוב היא 'לישה'

ויראה), אהבה (ביטול, במים גאווה)

חדור  יהיה התורה שלימוד היינו

ויראה, ואהבה e‰L‡בביטול ÈÙk¿ƒ∆
הלישה  ‰lÙz‰עניין ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»

‡Ùeb.ומבאר שממשיך וכפי עצמה, »
‰LÈl‰ ÔÈÚ Ì„˜ ,‰p‰c¿ƒ≈…∆ƒ¿««ƒ»
,ÁÓwa ÌÈn‰ ·e¯Ú ‡e‰L∆≈««ƒ«∆«

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ שא והוא כדי יותר מוקדם שלב נדרש לחם, יהיה ÔÈÚכן »ƒƒ¿ƒ¿«
¯‡·Óe ,ÁÓ˜k ˜c ‰È‰zL ‰hÁ‰ ¯¯ÂÙÓe ÔÁBhL ,‰ÈÁh‰«¿ƒ»∆≈¿…≈«ƒ»∆ƒ¿∆«¿∆«¿…»

‰Êa35 החסידות הואe‰L‡בתורת הטחינה של הפנימי ÔÈÚהתוכן »∆∆ƒ¿«
‰ÚÎ‰‰ עצמו את ומבטל מכניע "Ï·שהאדם ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ««¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«≈

"‰k„Â ¯aL36,.בתהילים הכתוב כלשון מוחלטת, ושפלות הכנעה ƒ¿»¿ƒ¿∆
‰lÙz‰ Ì„wL ˙eÏÙM‰Â ‰ÚÎ‰‰ ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ והקדמה כהכנה ¿«ƒ∆««¿»»¿«ƒ¿∆…∆«¿ƒ»

‰ÈÁh‰,לתפילה ÔÈÚ ‡e‰,לעיל ˆ¯CÈכמבואר ‰ÊÏ ÛÒBÂ ƒ¿««¿ƒ»¿»»∆»ƒ
˙BÈ‰Ï התפילה ‰ÌÈnבעבודת ·e¯ÚaL Ïeha‰ ÔÈÚ הביטול עניין ƒ¿ƒ¿««ƒ∆¿≈««ƒ
ÁÓwa,והגאווה הפירוד È¯Á‡Ïעניין ‰‡aL ‰LÈl‰ ÔÈÚ ‡e‰L «∆«∆ƒ¿««ƒ»∆»»¿«¬≈

‡Ùeb ‰lÙz‰ ˙„B·Úa ,‰ÈÁh‰ בפרטיות להלן שיבואר וכפי עצמה «¿ƒ»«¬««¿ƒ»»
בתפילה. והשפלות ההכנעה עניין יותר

˙„B·Ú ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈¬«
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰lÙz‰ כמו «¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿

אהבת  אודות שמע בפרשת שנאמר

ÏÎ·eה' E··Ï ÏÎa"¿»¿»¿¿»
"ELÙ37ÏÎa ,eÈ‰c , «¿¿¿«¿¿»

,LÙp‰ ˙BÁk ˙¯NÚ כמובא ¬∆∆…«∆∆
שהכוחות  כשם כי וחסידות בקבלה

(חכמה, ספירות בעשר הם האלוקיים

הם  הנפש כוחות כך וכו'), בינה

כוחות  כי מקבילות, בחינות בעשר

הספירות  מעשר 'נשתלשלו' הנפש

היא  ראויה ה' ועבודת העליונות,

כוחות  בכל ה' את עובד האדם כאשר

מהכוחות, בחלק רק ולא נפשו,

e‰fL כוחות עשרת בכל ה' עבודת ∆∆
הוא  ‰lÙz‰הנפש ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««¿ƒ»

˜"Î Ìb˙t Úe„ik ,¯eaˆa¿ƒ«»«ƒ¿«
Á"ÂÓ וחמי מורי קדושת כב'

¯"BÓ„‡הריי"צ ÌLaהרבי «¿¿≈
,B˜Ê יוסף רבי אמו, אבי סבו, ¿≈

מאוורוטש  «lÙz'L∆¿ƒ‰יצחק
¯aˆÏÂ ÛÒ‡Ï eÈ‰ '¯eaˆa¿ƒ«¿∆¡…¿ƒ¿…

BLÙ ˙BÁk ˙¯NÚ Ïk ˙‡38 ∆»¬∆∆…«¿
יחד. בכולם ולהתפלל

‰Êa LÈÂ בכל התפילה בעבודת ¿≈»∆
הנפש  כוחות ‡ÌÈpÙB,עשרת ÈL¿≈«ƒ

אחד ‡' vÓ„אופן ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆ƒ«
Œ˙‡È¯˜c ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»ƒ¿ƒ«

'·e ,ÚÓL שני e‰L‡אופן ÈÙÎ ¿«¿ƒ∆
Œ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯t „vÓƒ«»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«

ÚÓL.ומפרט שממשיך כפי ¿«
Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰p‰c39 במשנהÚÓL ˙L¯t ‰Ó„˜ ‰nÏ" ¿ƒ≈»¿¬»≈»»»¿»»»«¿«

אלקינו  ה' ישראל 'שמע הכתוב נאמר בה שמע, קריאת של ראשונה פרשה

שמים  מלכות עול קבלת שעניינו אחד' ÚBÓL,ה' Ì‡ ‰È‰ÂÏ פרשה ƒ¿»»ƒ»«
המצוות, קיום על מדובר בה שמע קריאת של ÂÈÏÚשנייה Ïa˜iL È„k¿≈∆¿«≈»»

ÌÈÓLהאדם  ˙eÎÏÓ ÏÚ בכללותÂÈÏÚ Ïa˜È CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz …«¿»«ƒ¿ƒ»¿««»¿«≈»»
"˙BˆÓ ÏÚ.המצוות פרטי כל …ƒ¿
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h"kyz'dי ,fenz g"dan ,oeiq g"k ,gly zyxt zay

על 40וׁשֹוב" קּבלת ראׁשֹונה, ׁשּפרׁשה והינּו, , ְְִֶַַַָָָָָָֹ

מּצד  ׁשּנעׂשה ה'רצֹוא' ענין הּוא ׁשמים, ְְֲִִִֶַַַַַַָָָמלכּות

"מאד ּד"ּבכל ּבאפן לה' האהבה 37ּגדל ְְְְֲֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ׁשנּיה, ּופרׁשה ּדוקא). ראׁשֹונה ּבפרׁשה ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָָ(ׁשּנאמר

הפ ׁשּזהּו ה'ׁשֹוב', ענין הּוא מצֹות, על ְְִִֵֶֶֶַַַַָֹקּבלת

ענין  ּכיֿאם למעלה, ועלּיה ה'רצֹוא' ְְְְֲִִִִַַַַָָָָּתנּועת

ּבעניני  ּבעבֹודה ּדוקא, למּטה מּלמעלה ְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָהמׁשכה

וגֹו' "דגנ "ואספּת ּבפרׁשה 41העֹולם, (ׁשּנאמר ְְְְְֱֶֶֶַַָָָָָָָָ

האהבה  מעלת ׁשּגדלה אף והּנה, ּדוקא). ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשנּיה

ּכמאמר  ּכפּולחנא 42וה'רצֹוא', ּפּולחנא "לית ְְְְְֲֵַַָָָָָָ

ענין  על מעידה ׁשהּתֹורה ועד ְְְְִִִִֶַַַַָָָּדרחימּותא",

ּגדֹול  ּדבר ׁשהּוא הרי 43ה'רצֹוא' מּכלֿמקֹום , ֲִֵֶָָָָָָָ

יצרּה" לׁשבת (אּלא) ּבראּה לתהּו הינּו,44"לא , ְְְְֶֶֶַָָָָָָֹֹ

אּלא  ה'רצֹוא', ּבענין אינּה הּכּונה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּתכלית

מעלה  יׁש זה, ענין ּומּצד ּדוקא. ה'ׁשֹוב' ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּבענין

ּדאף ּבפרׁשה  ראׁשֹונה, ּפרׁשה לגּבי ׁשנּיה ְְְְִִֵַַָָָָָָָָ

(ׁשהּוא  "מאד "ּבכל נאמר לא ׁשנּיה ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּבפרׁשה

מקֹום" ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין ּבתֹורת 45ענין ּכּמבאר , ְְְְִִֶַַַָָֹ

הּמּגיד  מּכלֿמקֹום 46הרב ראׁשֹונה, ּבפרׁשה ּכמֹו ( ְְִִִַַַָָָָָָָ

ולא  ּדוקא ׁשנּיה ּבפרׁשה ׁשּנאמר ענין ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָֹיׁש

ּׁשּכתּוב  מה והּוא ראׁשֹונה, "לעבדֹו47ּבפרׁשה ְְְְִֶַָָָָָָ

עּבּוד  מּלׁשֹון הּוא העבֹודה ּדענין לבבכם", ְְְְְְֲִִִֶַַָָָּבכל

העֹולם,48עֹורֹות  ּתּקּון עבֹודת ּכללּות על וקאי ,ְְֲִֵַַָָָָ
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ואילך.)40 ב'רלז ע' ח"ו ואתחנן אוה"ת ואילך. סע"ב עד, הק"ש שער דא"ח) (עם סידור יד.)41ראה יא, ראה )42עקב

ג. מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, את )43זח"ב בהעלותך ד"ה וראה ספ"ד. יסוה"ת הל' רמב"ם א. כח, סוכה ראה

ואילך). 320 ע' (לעיל פ"ו יח.)44הנרות מה, ישעי' שם.)45ע"פ מהרש"א ובחדא"ג ב לה, ברכות תורה )46ראה אור

ובכ"מ. שם. שלח לקו"ת גם וראה ד. יג.)47נג, יא, א.)48עקב עו, משפטים ב. ה, בראשית תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"·BLÂ ‡Bˆ¯" ÔÈÚ ‡e‰Â40, המרכבה של הקודש חיות לגבי כתוב ¿ƒ¿«»»

גם  כי החסידות בתורת כך על ומוסבר ושוב". "רצוא רצות שהן העליונה

התשוקה  ה'רצוא', בין שילוב להיות צריך יהודי כל של ה' והשאיפה בעבודת

חיי  של ה'שוב' ובין הנפש, כלות כדי עד הדביקות בתכלית בה' לדבוק

בתורה  לעסוק שיוכל כדי בגוף הנשמה

כמו  כי כך על ומוסבר בפועל. ומצוות

תחילה, בא ה'רצוא' ושוב', שב'רצוא

תשוקה  להיות צריכה תחילה כי

כך  ואחר באלוקות, ודביקות להתעלות

ומצוות  בתורה לעסוק כדי 'שוב',

ראשונה  פרשה לגבי גם כך בפועל,

שמע, קריאת של שנייה ופרשה

,‰BL‡¯ ‰L¯tL ,eÈ‰Â¿«¿∆»»»ƒ»
הוא  שלה ÏÚשהתוכן ˙Ïa«̃»«…

ÔÈÚ ‡e‰ ,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ«¿»«ƒƒ¿«
'‡Bˆ¯'‰ והצימאון התשוקה «»

לאלוקות  vÓ„להתקרב ‰NÚpL∆«¬»ƒ«
ÔÙ‡a '‰Ï ‰·‰‡‰ Ï„b…∆»«¬»«¿…∆

"E„‡Ó ÏÎa"c37 אהבת שהיא ¿¿»¿…∆
מדרגת  למעלה ביותר, גבוהה ברמה ה'

לאהבת  ועד נפשך", ובכל לבבך "בכל

'מאד' המילה כמשמעות גבול בלי ה'

‰BL‡¯ ‰L¯Ùa ¯Ó‡pL)∆∆¡«¿»»»ƒ»
‡˜Âc נאמר שנייה בפרשה ואילו «¿»

נזכר  ולא נפשכם" ובכל לבבכם "בכל

מאודך" iL‰,"בכל ‰L¯Ùe .(»»»¿ƒ»
ÔÈÚ ‡e‰ ,˙BˆÓ ÏÚ ˙Ïa«̃»«…ƒ¿ƒ¿«

'·BL'‰ קיום לענייני בחזרה הירידה «
בפועל, במעשה ∆∆e‰fLהמצוות

להתעלות, מהתשוקה והחזרה ה'שוב'

הוא  למטה הירידה Úez˙אל CÙ‰≈∆¿«
ŒÈk ,‰ÏÚÓÏ ‰iÏÚÂ '‡Bˆ¯'‰»»«¬ƒ»¿«¿»ƒ

Ì‡הוא ה'שוב' ÔÈÚאלא ƒƒ¿«
‰ÎLÓ‰ וירידה‰„B·Úa ,‡˜Âc ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ של והתעסקות «¿»»ƒ¿«¿»¿«»«¿»»¬»

B‚Â'יהודי  "E‚„ zÙÒ‡Â" ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa41 בדברים עיסוק היינו ¿ƒ¿¿≈»»¿»«¿»¿»∆¿
Âc˜‡גשמיים  ‰iL ‰L¯Ùa ¯Ó‡pL) הוא שלה שהתוכן הפרשה ∆∆¡«¿»»»¿ƒ»«¿»

ה'שוב' ).עניין
‰·‰‡‰ ˙ÏÚÓ ‰Ï„bL Û‡ ,‰p‰Â לאלוקות האדם Bˆ¯'‰Â‡'של ¿ƒ≈«∆»¿»«¬«»«¬»¿»»

באלוקות, ולדבוק לאלוקות להתקרב והצימאון הזוהר Ó‡Ók42¯התשוקה ¿«¬«
,"‡˙eÓÈÁ¯c ‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet ˙ÈÏ" חשובה) עבודה אין ≈¿»»¿¿»»ƒ¿ƒ»

האהבה, עבודת כמו ÔÈÚונעלית) ÏÚ ‰„ÈÚÓ ‰¯Bz‰L „ÚÂ¿«∆«»¿ƒ»«ƒ¿«

ÏB„b ¯·c ‡e‰L '‡Bˆ¯'‰43, הוא מרכבה' ש'מעשה הגמרא כדברי »»∆»»»
גדול' עבודת ÌB˜ÓŒÏkÓ'דבר של והחשובה הגדולה המעלה למרות ƒ»»

בישעיה ‰¯Èהאהבה  הכתוב d‡¯aכלשון e‰˙Ï ‡Ï"ֿהקדושֿברוך ¬≈…¿…¿»»
שומם שיהיה העולם את ברא לא LÏ·˙הוא (‡l‡) מיושב מקום שיהיה ∆»»∆∆

אדם  ‰d¯ˆÈ44,eÈ"בבני , ¿»»«¿
‰ek‰ ˙ÈÏÎzL של המטרה ∆«¿ƒ««»»

‰'¯ˆB‡'הבריאה  ÔÈÚa dÈ‡≈»¿ƒ¿«»»
וגדרי  מהעולם להתעלות התשוקה

שעלולה  נפשית תנועה המציאות,

הנפש, לכלות ÔÈÚaלהביא ‡l‡∆»¿ƒ¿«
'·BL'‰ לעסוק לעולם הירידה «

עם  מגע מתוך ומצוות תורה בקיום

הגשמית  vÓe„המציאות .‡˜Âc«¿»ƒ«
,‰Ê ÔÈÚ כוונת נשלמת בכך שדווקא ƒ¿»∆

ÏÚÓ‰הבריאה  LÈ ויתרון ≈«¬»
‰iL ‰L¯Ùa קיום על מדובר בה ¿»»»¿ƒ»
בפועל L¯t‰המצוות Èa‚Ï¿«≈»»»

‰BL‡¯'ה אהבת על מדובר בה ƒ»
מאודך, L¯ÙaL‰בכל Û‡c¿«∆¿»»»

"E„‡Ó ÏÎa" ¯Ó‡ ‡Ï ‰iL¿ƒ»…∆¡«¿»¿…∆
‡e‰L) גבוהה ברמה ה' אהבת ∆

ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ" ÔÈÚƒ¿«ƒ¿∆
"ÌB˜Ó45, אין הגמרא, כדברי שאז, »

(וזה  דגנך' ב'ואספת להתעסק צורך

יוחאי  בן שמעון "רבי הגמרא: לשון

בשעת  חורש אדם אפשר אומר:

וקוצר  זריעה, בשעת וזורע חרישה,

וזורה  דישה, בשעת ודש קצירה, בשעת

עליה, תהא מה תורה הרוח, בשעת

של  רצונו עושין שישראל בזמן אלא

אחרים, ידי על נעשית מלאכתן מקום

ובזמן  צאנכם. ורעו זרים ועמדו שנאמר

מקום  של רצונו עושין ישראל שאין

דגנך..."), ואספת שנאמר עצמן ידי על נעשית B˙a¯˙מלאכתן ¯‡·nk«¿…»¿«
„Èbn‰ ·¯‰46‰BL‡¯ ‰L¯Ùa BÓk מאודך',) 'בכל נאמר כן שבה »«««ƒ¿¿»»»ƒ»
ÌB˜ÓŒÏkÓ'מאודך 'בכל של הגדולה והחשיבות המעלה LÈלמרות ƒ»»≈

,‰BL‡¯ ‰L¯Ùa ‡ÏÂ ‡˜Âc ‰iL ‰L¯Ùa ¯Ó‡pL ÔÈÚƒ¿»∆∆¡«¿»»»¿ƒ»«¿»¿…¿»»»ƒ»
·e˙kM ‰Ó ‡e‰Â47‰„B·Ú‰ ÔÈÚc ,"ÌÎ··Ï ÏÎa B„·ÚÏ" ¿«∆»¿»¿¿»¿«¿∆¿ƒ¿«»¬»

'לעבדו' בכתוב נאמר זה eaÚ„שעל ÔBLlÓ ‡e‰ ועיבוד תיקון ƒ¿ƒ
˙B¯BÚ48,לשימוש ראויים להיות ועבים, גסים הם עצמם ≈«¿È‡˜Âשמצד

היא  Ôewzוהכוונה ˙„B·Ú ˙eÏÏk ÏÚ ועידון שמצד ‰ÌÏBÚזיכוך «¿»¬«ƒ»»
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יי mkizeqixr ziy`x

ׁשּכתּוב  –49ּכמֹו לעׂשֹות אלקים ּברא "אׁשר ְֱֲֲִֶֶַָָָֹ

ּבראׁשית 50לתּקן" ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנברא מה ׁשּכל , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּתּקּון  ּתכלית 51צרי היא זֹו עבֹודה ודוקא , ְְְֲִִִִַַָָָ

ׁשהרי  למּטה, הּנׁשמה ירדה זה ׁשּבׁשביל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּכּונה

נעלה  ּבאפן (ואדרּבה, ּגם היה ה'רצֹוא' ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֹענין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו למּטה, הּנׁשמה ירידת קדם 52יֹותר) ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּגֹו', לפניו עמדּתי אׁשר יׂשראל אלקי הוי' ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹחי

ּבירידת  הּכּונה ותכלית כּו', ה'רצֹוא' ענין ְְְִִִִֶַַַַַָָָָׁשהּוא

ּדוקא, ה'ׁשֹוב' ענין ּבׁשביל היא למּטה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָהּנׁשמה

ונפׁש הּגּוף ּבברּור העבֹודה ׁשּתהיה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָהינּו,

'אתּכפיא' ׁשל ּבאפן ּבעֹולם וחלקֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹהּבהמית

ּדקּודׁשאֿ יקרא "אסּתּלק ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּדוקא,

עלמין" ּבכּוּלהּו .53ּבריֿהּוא ְְְְִִָ

‰p‰Â נאמר ּדקריאתֿׁשמע ׁשנּיה ּבפרׁשה ¿ƒ≈ְְְְֱִִִֶַַַָָָָ

ּגֹו' לכם" חכמינּו54"הּׁשמרּו ואמרּו , ְְְֲִֵֶָָָָ

ו"אל",55ז"ל  "ּפן" "הּׁשמר" ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֶֶֶֶַַָָָ"ּכל

העבֹודה  ׁשּכללּות והינּו, לאֿתעׂשה", אּלא ְְְֲֲֵֶֶֶַַָָָָֹאינֹו

הּבּטּול  ענין הּוא ּדקריאתֿׁשמע ׁשנּיה ְְְְְִִִִִַַַַָָָָּבפרׁשה

האהבה  ענין ׁשאפילּו ועד ּדוקא, ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָוהּיראה

הינּו, הּיראה, מּבחינת הּוא ׁשנּיה ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָׁשּבפרׁשה

וזהּו ּכּוּוץ. ׁשל ּבתנּועה היא ּגּופא ְְֲִִִֶֶֶַָָָָׁשהאהבה

על  ׁשּנֹוסף הינּו, הּטחינה, ׁשּלאחרי הּליׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָענין

הּתפּלה, ׁשּלפני והּׁשפלּות ההכנעה ענין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּכללּות

ּגּופא  ּבּתפּלה להיֹות צרי הּטחינה, ענין ְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשהּוא

ּדקריאתֿ ׁשנּיה ׁשּבפרׁשה והּיראה הּבּטּול ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָענין

ּבּקמח, הּמים ערּוב הּליׁשה, ענין ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשמע,

אחדּות  ענין את ּופֹועלים ממׁשיכים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַׁשעלֿידי ֿזה

הּפרּוד, ּבמקֹום קריאתֿׁשמע) ענין (ּכללּות ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָהוי'
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ג.)49 ב, ו.)50בראשית פי"א, לב"ר שם.)51פירש"י לקו"ש )52ב"ר בהערה. 13 ע' ה'ש"ת סה"מ (וראה א יז, מלכיםֿא

.(53 הערה 147 ע' גם )53חכ"ה מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם טז.)54לזהר יא, עירובין )55עקב

ב. יג, מכות א. צו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וחומרי, גשמי הוא e˙kL·עצמו BÓk49 הבריאה על "‡L¯בתורה ¿∆»¬∆

Y ˙BNÚÏ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a פירושו ש'לעשות' ז"ל חכמינו ואמרו »»¡…ƒ«¬
"Ôw˙Ï50CÈ¯ˆ ˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLa ‡¯·pM ‰Ó ÏkL , ¿«≈∆»«∆ƒ¿»¿≈∆¿≈¿≈ƒ»ƒ

Ôewz51,אותו ולזכך לעדן כדי BÊושיפור ‰„B·Ú ‡˜Â„Â'תיקון' של ƒ¿«¿»¬»
‰ek‰העולם  ˙ÈÏÎz ‡È‰ƒ«¿ƒ««»»

È¯„‰המטרה  ‰Ê ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ∆»¿»
‰ÓLp‰ העליון ושורשה ממקורה «¿»»

'‡Bˆ¯'‰ ÔÈÚ È¯‰L ,‰hÓÏ¿«»∆¬≈ƒ¿«»»
לאלוקות  ולהתקרב להתעלות השאיפה

‰È‰ יהודי כל של בנשמה Ìbקיים »»«
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡a ,‰a¯„‡Â)¿«¿«»¿…∆«¬»≈
הנשמה  כאשר קיים הוא מאשר

גשמי  בגוף È¯È„˙מלובשת Ì„˜ (…∆¿ƒ«
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ בגוף להתלבש «¿»»¿«»

e˙kL·גשמי, BÓk52 מלכים בספר ¿∆»
אמר  הנביא ‡È˜Ïשאליהו 'ÈÂ‰ ÈÁ«¬»»¡…≈

ÂÈÙÏ Èz„ÓÚ ¯L‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬∆»«¿ƒ¿»»
,'Bb'ל'עמידה הכוונה חסידות פי ועל

קודם  למעלה, ה' לפני הנשמה של

גשמי  בגוף להתלבש למטה הירידה

הזה זו e‰L‡בעולם ÔÈÚ'עמידה' ∆ƒ¿«
'‡Bˆ¯'‰ לדבקות והשאיפה »»

‰ek‰באלוקות  ˙ÈÏÎ˙Â ,'eÎ¿«¿ƒ««»»
hÓÏ‰המטרה  ‰ÓLp‰ ˙„È¯Èaƒƒ««¿»»¿«»

'·BL'‰ ÔÈÚ ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒƒ¿««
,‡˜Âc הזה לעולם ‰eÈ,הירידה «¿»«¿

¯e¯·a ‰„B·Ú‰ ‰È‰zL וזיכוך ∆ƒ¿∆»¬»¿≈
B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰«¿∆∆««¬ƒ¿∆¿

אדם  כל כמבואר ÌÏBÚaשל »»
בעולם  חלק יש אדם שלכל בחסידות

ולתקנו, לבררו מוטל בפרט שעליו

הגשמי  הגוף של והזיכוך והתיקון

הוא  הבהמית ÏLוהנפש ÔÙ‡a¿…∆∆
'‡ÈÙk˙‡' והכ הכוחות כפיית נעת ƒ¿«¿»

שייכים  אלא הקדושה מצד שאינם

האחר, הצד «¿»Âc˜‡,לסטראֿאחרא,
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL,'ה'אתכפייא עבודת ∆«¿≈∆

הזוהר  כדברי È˜¯‡הנה ˜lzÒ‡"∆¿«≈¿»»
e‰leÎa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿

"ÔÈÓÏÚ53.העולמות בכל הקדושֿברוךֿהוא של כבודו מתעלה »¿ƒ
ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯Ùa ‰p‰Â המצוות קיום על מדובר שבה ¿ƒ≈¿»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«

באריכות  לעיל כמבואר ה'שוב' ועל ÌÎÏ"בפועל e¯ÓM‰" ¯Ó‡∆¡«ƒ»¿»∆
'Bb54,בתורה ה' ציווי על לעבור שלא אזהרה eÈÓÎÁלשון e¯Ó‡Â¿»¿¬»≈

Ï"Ê55BÈ‡ ,"Ï‡"Â "Ôt" "¯ÓM‰" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk"»»∆∆¡«ƒ»∆∆¿«≈
"‰NÚ˙Œ‡Ï ‡l‡ והוא לעשותו שלא בפירוש זה דבר על נאמר וכאילו ∆»…«¬∆

לאֿתעשה, ממצוות אחת לאו, איסור

‰„B·Ú‰ ˙eÏÏkL ,eÈ‰Â התוכן ¿«¿∆¿»»¬»
מדובר  בה ה' עבודת של הכללי

ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯Ùa¿»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«
‰‡¯i‰Â Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ¿«ƒ¿»

‡˜Âc מצוות לקיום השורש שזהו «¿»
רצון  על לעבור יראה מתוך לאֿתעשה,

‰‡‰·‰ה', ÔÈÚ eÏÈÙ‡L „ÚÂ¿«∆¬ƒƒ¿«»«¬»
‰iL ‰L¯ÙaL בה ככתוב ∆¿»»»¿ƒ»

בכל  ולעבדו אלוקיכם ה' את 'לאהבה

גם  נפשכם', ובכל ‰e‡לבבכם
,eÈ‰ ,‰‡¯i‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿

‡Ùeb ‰·‰‡‰L עצמה‡È‰ ∆»«¬»»ƒ
ıeek ÏL ‰Úe˙a,האדם נפש ƒ¿»∆ƒ

שהן  וההתפשטות ההתרחבות היפך

האהבה. מידת של תכונות

e‰ÊÂ שנייה בפרשה היראה עבודת ¿∆
שמע  קריאת ‰LÈl‰של ÔÈÚƒ¿««ƒ»

בקמח  (ביטול) מים לשים הוא שעניינה

ופירוד) ‰ÈÁh‰(ישות È¯Á‡lL∆¿«¬≈«¿ƒ»
כמבואר  ושפלות, הכנענה הוא שענינה

באריכות, ÏÚלעיל ÛÒBpL ,eÈ‰«¿∆»«
‰ÚÎ‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«««¿»»

˙eÏÙM‰Â לאלוקות והביטול ¿«ƒ¿
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰lÙz‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿«

,‰ÈÁh‰,לעיל ˆ¯CÈכמבואר «¿ƒ»»ƒ
‡Ùeb ‰lÙza ˙BÈ‰Ï לא ,עצמה ƒ¿«¿ƒ»»

לתפילה, ההכנה בשלב »¿ÔÈÚƒרק
Ïeha‰ העצמית הישות של «ƒ

‰‡¯i‰Â הקדושֿברוךֿהוא מפני ¿«ƒ¿»
Œ˙‡È¯˜c ‰iL ‰L¯ÙaL∆¿»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ«
,‰LÈl‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÚÓL¿«∆ƒ¿««ƒ»

ÌÈn‰ ·e¯Ú(הביטול)ÁÓwa ≈««ƒ«∆«
לבטלו, כדי וישות) »∆ŒÏÚL(פירוד

‰ÊŒÈ„È,הנוספת הביטול עבודת ¿≈∆
שמע, קריאת של שניה ÔÈÚבפרשה ˙‡ ÌÈÏÚBÙe ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ¬ƒ∆ƒ¿«

,„e¯t‰ ÌB˜Óa (ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÈÚ ˙eÏÏk) 'ÈÂ‰ ˙e„Á‡ כמו «¿¬»»¿»ƒ¿«¿ƒ«¿«ƒ¿«≈
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"דגנ ּד"ואספּת ּבאפן ּבעֹולם ּבעבֹודה ְְְְְְֲֶֶַַָָָָָָָֹהינּו,

הּקמח  ּבפרּורי הּמים ּפעּולת ּבדגמת ְְְְְִֵֵֶַַַַַַֻוגֹו',

אחת. ועּסה אחד ּגּוף לעׂשֹותם ְְְֲִֶַַַַָָָָלח ּברם

ּתרימּוe‰ÊÂו) חּלה ערסתיכם "ראׁשית ¿∆ֲִִִֵֵֶַָָֹ

ּתּתנּו עריסתיכם ו"ראׁשית ְְְֲִִִֵֵֶָֹתרּומה",

נתּבאר  ּדהּנה, ."ּבית אל ּברכה להניח ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלּכהן

היא  "חּלה" עבֹודת ׁשּכללּות ג) (סעיף ְְְֲִִֵֶַַָָלעיל

הּירידה  ּתהיה ׁשּלא ה', אֹות ח' מאֹות ְְֲִִֵֶֶַַָֹלעׂשֹות

הּמלכּות, ּבחינת ׁשּלמּטה, הּפתח ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָעלֿידי

אבּוּה" לקּמי ּדמתחּטאה "ּברּתא ,56ׁשּנקראת ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לּה, סמּו ׁשהחטא מּפני ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָוהינּו

ענין  להיֹות צרי ׁשּלכן רֹובץ", חּטאת ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"לּפתח

ענין  עלֿידי נעׂשית זֹו ּוׁשמירה כּו'. ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָהּׁשמירה

ּבספרֿ ה' אֹות ּכתיבת ּבאפן ּכמרּמז ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻהּבּטּול,

אֹות  ּכמֹו מּימין קּוין ׁשני עֹוׂשים ׁשּתחּלה ְְְִִִִִֵֶַָָָּתֹורה,

ּכמֹו ׁשהיא ׂשמאלית רגל מֹוסיפים ואחרּֿכ ְְְִִִִֶֶֶַַָָד',

ׁשעלֿ הד' ׁשּמאחֹורי הּיּו"ד על (נֹוסף יּו"ד ֲֵֵֶֶַַַַָאֹות

ד' מר' עֹוׂשים ענין57ידּה על ׁשּמֹורה הּבּטּול.), ְִִִֵֶַַַָָָ

הּיּו"ד  המׁשכת הּוא ה'חּלה' ׁשענין ְְְְִִֶַַַַַַָָָונמצא,

היא  הּמלכּות ּבחינת ׁשאז הּמלכּות, ְְְְִִִִֶַַַַַַָּבבחינת

"להניח  הּוא ה'חּלה' ׁשענין וזהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבׁשלמּותּה.

ּבחינת  הּוא "ּבית" ּכי ,"ּבית אל ְְִִֵֵֶֶֶַָָּברכה

ּכללּות  על וקאי "ּבית", ׁשּנקראת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּמלכּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבבי"ת, ׁשּנברא "ּבראׁשית 58העֹולם ְְְְִִֵֵֶֶָָָָ

ׁשּנקראת  ה'חּלה' ועלֿידי אלקים", ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָֹּברא

ׁשהּוא 59"ראׁשית" ,"ּבית אל "ּברכה ממׁשיכים , ְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

הּמלכּות, ּבבחינת החכמה ּבחינת המׁשכת ְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָענין

ׁשּכתּוב  ׁשעלֿידיֿזה 60ּכמֹו ּבית", יּבנה "ּבחכמה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

העֹולם, ּבברּור העבֹודה ענין ּכללּות להיֹות ְְְְֲִִֵַַָָָָָיּוכל

ּבאפן  ּגם ואחרּֿכ 'אתּכפיא', ׁשל ּבאפן ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹּתחּלה

ּכזכּיֹות" ל ֹו נעׂשּו "זדֹונֹות 'אתהּפכא', לעיל,61ׁשל ּׁשּנתּבאר  מה עלּֿדר , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

הּׁשבּועֹות, ּבחג הּלחם ׁשּתי מצות נעׂשית הפסח, ּבחג ׁשאסּור מחמץ ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשאפילּו
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בקמח המים גם ‰eÈ,נתינת ויחדור ניכר יהיה לאלוקות שהביטול «¿
ÌÏBÚa ‰„B·Úa העולם גשמיות עם מגע zÙÒ‡Â"cמתוך ÔÙ‡a »¬»»»¿…∆¿¿»«¿»

Ì¯aÁÏ ÁÓw‰ È¯e¯Ùa ÌÈn‰ ˙ÏeÚt ˙Ó‚„a ,'B‚Â "E‚„¿»∆¿¿À¿«¿«««ƒ¿≈≈«∆«¿«¿»
˙Á‡ ‰qÚÂ „Á‡ Ûeb Ì˙BNÚÏ,בעולם יהודי של עבודתו וכך «¬»∆»¿ƒ»««

ביטול  הגשמית במציאות מחדירה

בעולם. ה' אחדות ומגלה לאלקות

e‰ÊÂ (Â הכתוב של הפנימי התוכן ¿∆
"‰lÁ ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡≈̄ƒ¬ƒ…≈∆«»

˙ÈL‡¯"Â ,"‰Óe¯˙ eÓÈ¯z»ƒ¿»¿≈ƒ
ÁÈ‰Ï Ô‰kÏ ezz ÌÎÈ˙ÒÈ¯Ú¬ƒ…≈∆ƒ¿«…≈¿»ƒ«
,‰p‰c ."E˙Èa Ï‡ ‰Î¯a¿»»∆≈∆¿ƒ≈
(‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
‡È‰ "‰lÁ" ˙„B·Ú ˙eÏÏkL∆¿»¬««»ƒ

Ó ˙BNÚÏ'Á ˙B‡ את (המסמלת «¬≈
והיישות) ‰'החמץ ˙B‡ המסמלת)

והביטול), הענווה È‰z‰את ‡lL∆…ƒ¿∆
‰„È¯i‰הרוחניתÁ˙t‰ È„ÈŒÏÚ «¿ƒ»«¿≈«∆«

,‰hÓlL,'ה האות ÈÁa˙בתחתית ∆¿«»¿ƒ«
‡z¯a" ˙‡¯˜pL ,˙eÎÏn‰««¿∆ƒ¿≈¿«»

"de·‡ Èn˜Ï ‰‡hÁ˙Óc56 בת ¿ƒ¿«¿»¿«≈¬»
אביה, לפני ÈtÓהמתחטאת eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈

CeÓÒ ‡ËÁ‰L קרוב,dÏ לספירת ∆«≈¿»»
"Á˙tÏהמלכות, ·e˙kL BÓk¿∆»«∆«

,"ı·B¯ ˙‡hÁ קרוב נמצא החטא «»≈
ÔÈÚלפתח  ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎlL∆»≈»ƒƒ¿ƒ¿«

‰¯ÈÓM‰ לחטוא שלא והזהירות «¿ƒ»
BÊ ‰¯ÈÓLe .'eÎ להיזהר הדרך ¿ƒ»

ÔÈÚמחטא  È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈«¿≈ƒ¿«
˙·È˙k ÔÙ‡a Ên¯Ók ,Ïeha‰«ƒƒ¿À»¿…∆¿ƒ«
‰lÁzL ,‰¯BzŒ¯ÙÒa '‰ ˙B‡¿≈∆»∆¿ƒ»

ÔÈÓiÓ ÔÈe˜ ÈL ÌÈNBÚ הקו ƒ¿≈«ƒƒ»ƒ
הימני  והקו האות 'גג' ¿BÓkהעליון,

ÌÈÙÈÒBÓ CkŒ¯Á‡Â ,'„ ˙B‡¿««»ƒƒ
‡È‰L ˙ÈÏ‡ÓN Ï‚¯ קצר קו ∆∆¿»ƒ∆ƒ

ÏÚ ÛÒB) „"eÈ ˙B‡ BÓk¿»«
'„‰ È¯BÁ‡nL „"ei‰ בקצה «∆≈¬≈«

האות  של ««»∆d„ÈŒÏÚLהימני
ימין, מצד י' האות תוספת באמצעות

'„ '¯Ó ÌÈNBÚ57 הדרך גם וזו ƒ≈
הדומה  קו תוספת ידי על ה', מד' לעשות

י' BnL¯‰לאות שהיא ), יו"ד האות ∆»
קטנה  ‰Ïehaנקודה ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿««ƒ

והקטנות.

'‰lÁ'‰ ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ הסוד פי על המצוה של הפנימי ‰e‡התוכן ¿ƒ¿»∆ƒ¿«««»
„"ei‰ ˙ÎLÓ‰ הביטול ‰eÎÏn˙,ענין ˙ÈÁ·a היא עצמה שמצד «¿»««ƒ¿ƒ«««¿

לעיל, כמבואר שמירה, לתוספת Ê‡Lצריכה ÈÁa˙היו"ד הודות ∆»¿ƒ«
.d˙eÓÏLa ‡È‰ ˙eÎÏn‰««¿ƒƒ¿≈»

‡e‰ '‰lÁ'‰ ÔÈÚL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿«««»
Èk ,"E˙Èa Ï‡ ‰Î¯a ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿»»∆≈∆ƒ
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ‡e‰ "E˙Èa"≈∆¿ƒ«««¿

È‡˜Â ,"˙Èa" ˙‡¯˜pL והכוונה ∆ƒ¿≈«ƒ¿»≈
הברכה  את ולהמשיך להביא »ÏÚהיא

‡¯·pL ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏk¿»»»∆ƒ¿»
·e˙kL BÓk ,˙"È·a58 על ¿≈¿∆»

הבריאה  a¯‡כללות ˙ÈL‡¯a"¿≈ƒ»»
'‰lÁ'‰ È„ÈŒÏÚÂ ,"ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿«¿≈««»

"˙ÈL‡¯" ˙‡¯˜pL59, כלשון ∆ƒ¿≈≈ƒ
עריסותיכם' 'ראשית כאן הכתוב

,"E˙Èa Ï‡ ‰Î¯a" ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ¿»»∆≈∆
˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«¿ƒ«

,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·a ‰ÓÎÁ‰ וזו «»¿»ƒ¿ƒ«««¿
למלכות  מאד גדולה והשפעה תוספת

עליונה  הכי הספירה היא החכמה כי

תחתונה  הכי הספירה היא והמלכות

ביניהן, גדול ריחוק יש כלל ובדרך

יש  'חלה' ידי שעל הוא והחידוש

מהחכמה, הארה 'בית' בחינת במלכות,

·e˙kL BÓk60 במשלי ¿∆»
,"˙Èa ‰aÈ ‰ÓÎÁa" והכתוב ¿»¿»ƒ»∆«ƒ

היא  ב'בית' החכמה להמשכת רומז

בכוח ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰המלכות ∆«¿≈∆
החכמה  של וההשפעה »ÏÎeÈההארה

‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»ƒ¿«»¬»
ÔÙ‡a ‰lÁz ,ÌÏBÚ‰ ¯e¯·a¿≈»»¿ƒ»¿…∆

,'‡ÈÙk˙‡' ÏL עדיין שהרע היינו ∆ƒ¿«¿»
אותו  מכניעים אבל «»»¿CkŒ¯Á‡Âקיים

‡a Ìb'‡Ît‰˙‡' ÏL ÔÙ שהרע «¿…∆∆ƒ¿«¿»
לאור, מתהפך ¿"BB„Ê˙עצמו

עצמן  הן במזיד, שנעשו עבירות

"˙BiÎÊk BÏ eNÚ61C¯cŒÏÚ , «¬ƒ¿À«∆∆
eÏÈÙ‡L ,ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó«∆ƒ¿»≈¿≈∆¬ƒ
,ÁÒÙ‰ ‚Áa ¯eÒ‡L ıÓÁÓ≈»≈∆»¿««∆«
‚Áa ÌÁl‰ ÈzL ˙ÂˆÓ ˙ÈNÚ«¬≈ƒ¿«¿≈«∆∆¿«
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ּולעתידֿלבא  ּבמּתןּֿתֹורה, ּׁשּנתחּדׁש מה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּזהּו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּׁשלמּות, ּבתכלית זה "את 62יהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָ

ּברּור  לאחרי הארץ", מן אעביר הּטמאה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֻרּוח

ׁשּזהּו ׁשּבעֹולם, הּקדּׁשה ניצֹוצֹות ּכל ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֻוהעלאת

אּתם" ּוזהבם "ּכסּפם ּגם 63ענין נכללֹות ׁשּבזה , ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

העֹולם  מאּמֹות ׁשּמקּבלים ׁשהיה 64הּמּתנֹות ּכפי , ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבמּתןּֿתֹורה, מּתנֹות",65ּגם "לקחּת ְְְֶַַַַַָָָָָ

ׁשל  הּׂשר (ׁשהּוא החּיים ּדהפ הּמלא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשאפילּו

ׁשּמסר  מּתנה, למׁשה נתן הּטמאֹות) קלּפֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁש

הּקטרת  סֹוד ה'ּלעמת66ֿלֹו ּברּור על ׁשּמֹורה , ְְֵֶֶֶַַַַֹֻ

י"א, ּבמסּפר הם הּקטרת ּסממני ׁשלכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹזה',

עֹוׂשים  ּומּכלֿמקֹום 'לעּמתֿזה', עם ְִִִֶֶַָָָֻׁשּקׁשּור

ּברּור  ענין ׁשהּוא הּמזּבח, ּגּבי על קטרת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמהם

לעתיד67ֿה'לעמתֿזה' ּתהיה ׁשּבזה והּׁשלמּות . ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ

הּקדּׁשה, ניצֹוצֹות ּכל יתּבררּו ׁשאז ְְְִִֶַָָָָָֹֻלבא,

אֹורה' ּב'ׁשערי היא 68וכּמבאר הּגאּלה ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ּכל 69"ּבעּתּה" "ּכלּו ׁשּכבר לאחרי עכׁשו, [ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
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ּולעתידֿלבא  ּבמּתןּֿתֹורה, ּׁשּנתחּדׁש מה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּזהּו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּׁשלמּות, ּבתכלית זה "את 62יהיה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָ

ּברּור  לאחרי הארץ", מן אעביר הּטמאה ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֻרּוח

ׁשּזהּו ׁשּבעֹולם, הּקדּׁשה ניצֹוצֹות ּכל ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֻוהעלאת

אּתם" ּוזהבם "ּכסּפם ּגם 63ענין נכללֹות ׁשּבזה , ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

העֹולם  מאּמֹות ׁשּמקּבלים ׁשהיה 64הּמּתנֹות ּכפי , ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבמּתןּֿתֹורה, מּתנֹות",65ּגם "לקחּת ְְְֶַַַַַָָָָָ

ׁשל  הּׂשר (ׁשהּוא החּיים ּדהפ הּמלא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשאפילּו

ׁשּמסר  מּתנה, למׁשה נתן הּטמאֹות) קלּפֹות ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁש

הּקטרת  סֹוד ה'ּלעמת66ֿלֹו ּברּור על ׁשּמֹורה , ְְֵֶֶֶַַַַֹֻ

י"א, ּבמסּפר הם הּקטרת ּסממני ׁשלכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹזה',

עֹוׂשים  ּומּכלֿמקֹום 'לעּמתֿזה', עם ְִִִֶֶַָָָֻׁשּקׁשּור

ּברּור  ענין ׁשהּוא הּמזּבח, ּגּבי על קטרת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמהם

לעתיד67ֿה'לעמתֿזה' ּתהיה ׁשּבזה והּׁשלמּות . ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ

הּקדּׁשה, ניצֹוצֹות ּכל יתּבררּו ׁשאז ְְְִִֶַָָָָָֹֻלבא,

אֹורה' ּב'ׁשערי היא 68וכּמבאר הּגאּלה ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ּכל 69"ּבעּתּה" "ּכלּו ׁשּכבר לאחרי עכׁשו, [ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבאפן 70הּקּצין" להיֹות הּגאּלה יכֹולה לא , ְְְְִִִֶַַָָֹֹֻ

ניצֹוצי 69ּד"אחיׁשנה" ּכל מתּבררים אזי [ ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ

ּוכמֹו אחד, נּצֹוץ אפילּו נאבד ולא ְְְֱֲִִֶֶַַָָֹהּקדֹוׁשה

ּבביאת 71ׁשּכתּוב  ּגֹו', אחד לאחד ּתלּקטּו ואּתם ְְְְְִֶֶֶַַַַָָֻ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדק ְֵֶֶַָָּגֹואל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ב.)62 יג, ט.)63זכרי' ס, שם.)64ישעי' לישעי' רד"ק ניסן )65ראה בי"א לומר שהתחילו הקאּפיטל יט. סח, ַתהלים

וש"נ). ואילך. 1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ (ראה א.)66השתא פט, שבת ואילך.)67ראה סע"ב כ, תולדות תו"א שער )68ראה

ואילך. פצ"ד מלכות לבוש יביאו ד"ה א.)69הפורים צח, סנהדרין כב. ס, ב.)70ישעי' צז, יב.)71סנהדרין כז, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÚe·M‰ שמחג העומר ספירת בימי העולם והתעלות בירור לאחר כי «»

להיות  יכול אסור, היה הפסח שבחג עצמו, החמץ השבועות, חג עד הפסח

לה', BzŒÔzÓa¯‰,קרבן LcÁ˙pM ‰Ó e‰fL לתקן הכוח ניתן שאז ∆∆«∆ƒ¿«≈¿««»
לימוד  ידי על העולם את ולהעלות

הזה, בעולם המצוות וקיום התורה

‰Ê ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏe התיקון ¿»ƒ»…ƒ¿∆∆
העולם  של ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ˙והזיכוך

˙eÓÏM‰ התיקון לשיא יגיע והעולם «¿≈
שלו, e˙kL·והעילוי BÓk62 ¿∆»

לעתיד  העולם מצב על ישעיה בנבואת

‡È·Ú¯לבוא ‰‡Óh‰ Áe¯ ˙‡"∆««À¿»«¬ƒ
,"ı¯‡‰ ÔÓ העולם מצב יהיה וזה ƒ»»∆

¯e¯a È¯Á‡Ï מהרע הטוב הפרדת ¿«¬≈≈
‰M„w‰ ˙BˆBˆÈ Ïk ˙‡ÏÚ‰Â¿«¬»«»ƒ«¿À»

ÔÈÚ e‰fL ,ÌÏBÚaL המשמעות ∆»»∆∆ƒ¿«
שבני  ישעיה נבואת של הפנימית

כאשר  מהגלות יצאו «¿»"ÌtÒkישראל
"Ìz‡ Ì·‰Êe63‰ÊaL , ¿»»ƒ»∆»∆

˙Bzn‰ Ìb ˙BÏÏÎƒ¿»«««»
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ó ÌÈÏa˜nL64, ∆¿«¿ƒ≈À»»

ויגיע  לעתידֿלבוא יתעלה זה שגם

והשלמות התיקון ÈÙk¿ƒלתכלית
Óa Ìb ‰È‰LBÓk ,‰¯BzŒÔz ∆»»«¿««»¿

·e˙kL65 ס"ח בפרק בתהילים, ∆»
מתןֿתורה, אודות «¿»«"zÁ˜Ïהמדבר

C‡Ïn‰ eÏÈÙ‡L ,"˙BzÓ«»∆¬ƒ««¿»
¯O‰ ‡e‰L) ÌÈiÁ‰ CÙ‰c¿≈∆««ƒ∆«»

˜BtÏ˙הרוחני LÏL ÏL∆¿…¿ƒ
,‰zÓ ‰LÓÏ Ô˙ (˙B‡Óh‰«¿≈»«¿…∆«»»

˙¯Ëw‰ „BÒ BÏ ¯ÒnL66 ∆»««¿…∆
הקטורת  את ויתן שנאמר דבר, לו מסר המוות מלאך "אף הגמרא: (ובלשון

ליה  דאמר לאו אי וגו' החיים ובין המתים בין ויעמוד ואומר העם, על ויכפר

יודע]"), היה האם לו שאמר לא [אם ידע הווה הקטורת BnL¯‰מי עניין ∆∆
,'‰ÊŒ˙ÓÚl'‰ ¯e¯a ÏÚ שם על זה' 'לעומת (הנקרא הקדושה היפך «≈«¿À«∆

אלוקים') עשה זה לעומת 'זה בקהלת ‰Ëw¯˙הפסוק ÈÓÓq ÔÎÏL∆»≈«¿»≈«¿…∆
ÌÚ ¯eLwL ,‡"È ¯tÒÓa Ì‰≈¿ƒ¿«∆»ƒ

,'‰ÊŒ˙nÚÏ' בקבלה כמבואר ¿À«∆
ÌÈNBÚוחסידות, ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ

Ì‰Ó הסממנים ÏÚמי"א ˙¯Ë˜ ≈∆¿…∆«
¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰L ,ÁaÊn‰ Èab«≈«ƒ¿≈«∆ƒ¿«≈

.ÊŒ˙ÓÚÏ'‰67‰'ותיקון  «¿À«∆
‰ÊaL ˙eÓÏM‰Â תיקון של ¿«¿≈∆»∆

זה' ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,ה'לעומת ‰È‰zƒ¿∆∆»ƒ»…
˙BˆBˆÈ Ïk e¯¯a˙È Ê‡L∆»ƒ¿»¿»ƒ

‰M„w‰ במציאות שקיימים «¿À»
È¯ÚL'aהגשמית, ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿«¬≈
'‰¯B‡68 האמצעי לאדמו"ר »

‡È‰ ‰l‡b‰ ¯L‡kL∆«¬∆«¿À»ƒ
"dzÚa"69 מראש לה שנקבע בזמן ¿ƒ»

¯·kL È¯Á‡Ï ,ÂLÎÚ È¯‰L]∆¬≈«¿»¿«¬≈∆¿»
"ÔÈvw‰ Ïk eÏk"70, עברו וכבר »»«ƒƒ

ל'קץ' למתאימים שנחשבו הזמנים כל

‰l‡bהגלות  ‰ÏBÎÈ ‡Ï‰ …¿»«¿À»
"‰LÈÁ‡"c ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï69 ƒ¿¿…∆¿¬ƒ∆»

כבר  במהירות לגאולה הזמנים כי

‡ÈÊעברו  של ] בדרך היא כשהגאולה ¬«
ÈˆBˆÈ'בעיתה' Ïk ÌÈ¯¯a˙Óƒ¿»¿ƒ»ƒ≈

eÏÈÙ‡ „·‡ ‡ÏÂ ‰LB„w‰«¿»¿…∆¡«¬ƒ
·e˙kL BÓÎe ,„Á‡ ıBv71 גם ƒ∆»¿∆»

מהגלויות  ישראל בני כל קיבוץ לגבי

כל  לקיבוץ גם והכוונה הגאולה, בבוא

בעולם  שקיימים הקדושה ניצוצות

·B¯˜a ˜„ˆ Ï‡Bb ˙‡È·a ,'Bb „Á‡ „Á‡Ï eËwÏz Ìz‡Â¿«∆¿À¿¿««∆»¿ƒ«≈∆∆¿»
.LnÓ«»

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



יד

zgiy .c"qa*
zgiy

h"kyz'd ,oeiq e"k ,gly 't 'd mei

±c zeniiqnd zecinlzl"dpgnc zekixcnle "dwax zia"dpiigz "dpen`±

הזקן ‡. רבינו פתגם שממנה 1ידוע – הוראה – תורה גם היא בתורה, זה בשבוע שקורין שהפרשה ,
זה. בשבוע ומתרחשים הקשורים ומאורעות לענינים בנוגע ללמוד יכולים

נשארת  השבוע ופרשת לשנה, משנה משתנים השבוע ומאורעות שנה, אלפי לפני ניתנה שהתורה ואע"פ
לכל  והורה שלאח"ז, הזמנים בכל שיארע מה כל שיודע מהקב"ה, ניתנה שהתורה כיון הרי – שהיא כמו
בכל  יום בכל להתנהג כיצד הדורות, בכל – ילדה או ילד בחורה, או בחור אשה, או איש – מישראל אחד
שיתרחשו  השונים המאורעות כל עבור הוראות פרשה באותה לקבוע יכול שהי' יפלא לא שנה, ובכל חודש

עתה. אנו נמצאים שבה לשנה ועד שלאח"ז, שנה ובכל התורה, שניתנה הראשונה בפעם –

הקב"ה,·. ע"י "נבחרתן" שאתן העובדה עם קשור כאן, התאספנו שבגללו המאורעות אחד

פרטית – בהשגחה הוא דבר כל לטובה 2שהרי שזהו (לפי הקב"ה ע"י נקבע כך אלא מקרה, ע"י לא ;
ושל הנבחר לפגישה של בנוגע הוא וכן זה. על הוראות נותן שגם ובאופן לאח"ז), הנבחרים שיפגשו  אלו

–זו 

וחינוכן, בלימודן מסויים והישג מסויימת דרגא שסיימו אלו – מכן חלק

תקופות  שיש אלא ובחינוך, בידיעות אצלו ניתוסף האדם חיי זמן כל כי, מוחלט, סיום זה אין שהרי
לגמרי, אחרת לתקופה עוברים ולאח"ז והלימוד, בהחינוך מסויים ושלב מצב מסיימים שבהם וזמנים

אחרים, חינוך אודות גם לחשוב להתחיל ובנדו"ד, אחר, באופן ולהתחנך ללמוד  צריכים שבה

בזמן  אחריותן תחת שיהיו לילדים בנוגע והוראה להדרכה השייכות אלו – מכן השני החלק שזהו
עתה, שמגיעה חופשתֿהקיץ

לחנך  לשלוט, עצמית, שליטה שמשיגים לאחרי זה הרי – כדבעי אחרים ולהנהיג להדריך וכדי
כדבעי. עצמו את ולהדריך

זו ‚. פגישה עם הקשורים בענינים גם הוראה ללמוד יכולים שממנו השבוע בפרשת מהפרטים אחד
זו  שבפרשה הוא, ושלנו), וליתן 3(שלכן להפריש – חלה הפרשת מצות אודות באריכות לראשונה מסופר

לאכילה: לחם אח"כ אופים שממנה מהעיסה  הראשון החלק לכהן

צריכים  העיסה של וההתחלה הראשית – (לה') תרומה" תרימו חלה עריסותיכם "ראשית נאמר: בפסוק
פסוק  זה אין שהרי – בדבר פרטים נתבארו ולאח"ז הקב"ה. בשביל ולתתה להפרישה "חלה", לעשותה

בזה  שעוסקת שלימה פרשה אלא שעי"ז 4אחד, זו;5, מצוה של והאופי התכונה כללות יותר מודגשת
או  בקיצור בתורה באו מצוות שכמה אע"פ פרטים, ובריבוי ובפרטיות באריכות בתורה שמתבארת מצוה

נמרץ. בקיצור אפילו

יחזקאל  של נבואותיו בסיום והודגשה שנזכרה בזה גם רואים זו, מצוה של והכלליות ששם 6הנחיצות ,
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו (במהדורא ואילך 304 ע' ח"ח ללקו"ש בהוספות

המו"ל). ע"י מ"מ ציוני איזה
בסה"ש 1) (נדפס בתחלתו שיקאגא ביקור קונטרס ראה

חשון. ב יום" ב"היום נעתק – (29 ע' תש"ב
ע'2) ח"א (לקו"ד ואילך ס"ג תרצ"ד כסלו יט שיחת ראה

.(166
יזֿכא.3) טו, שלח
נקראת 4) וגם זו למצוה הוקדשה שלימה שמסכתא להעיר

"חלה".
חוקת.5) ר"פ לקו"ת כו'". שיחתן "יפה ח: פ"ס, ב"ר ראה
ל.6) מד,
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לפנ"ז) גם קיימו שחלקם (אע"פ אז שיקיימו מיוחדות מצוות ומונה משיח, בביאת בנ"י יתנהגו איך מספר
מצות  גם ביניהם ומונה – היהודיים בחיים להן שיש ההשפעה ועל שבהן הנחיצות על מורה שזה –

התוקף  בכל חלה מצות ישראל בארץ יחדש אזי משיח כשיבוא (שהרי תתנו 7חלה עריסותיכם "ראשית :(
לכהן".

והיינו, ביתך", אל ברכה "להניח לאח"ז: מיד ממ"ש – זו מצוה של והנחיצות הגדלות יותר ומובן
חלה. מצות שתקיים והמשפחה הבית בני לכל הבית, בכל ברכה תומשך חלה מצות קיום שע"י

בזכותן  שגם לפנ"ז, שם שנימנו המצוות על גם ביתך" אל ברכה "להניח קאי הפשט שע"פ ואע"פ
התורה  מלימוד חלק הוא הסדר גם בתורה הרי – בבית הברכה ברכה 8תומשך ש"להניח גופא מזה ולכן, ,

לכל  שייך זה שענין שאע"פ מוכח, חלה, מצות לאחרי מיד נאמר – מצוות ריבוי על שקאי – ביתך" אל
חלה  מצות עם ועיקרי חזק הכי באופן קשור זה הרי לפנ"ז, שנימנו .9המצוות

המצוה:„. של מתוכנה בפשטות מובן זה הרי – מצוות? משאר חלה מצות נחלקת במה

לחם, עם קשור האכילה ענין עיקר והרי – לאכול הולך שיהודי לפני

האמיתית – המשמעות את (שמבטאת הקודש בלשון בשם 10שלכן, הסעודה כל נקראת ענין) כל של
האדם 11לחם  צרכי כל את והסעודה האכילה ענין כולל יותר רחב ובמובן העיקר; הוא שהלחם כיון ,12–

מצוה מפריש efמדגישה לראש לכל הנה לעצמו, לסעודה להכין שמתחיל שלפני בכך מכיר שיהודי ,
בחשיבות  הראשון וגם בזמן הראשון פירושו "ראשית" (שהרי והמובחר הראשון החלק עבור 13את (

לכהן. ונותנו הקב"ה,

כללית:‰. הוראה יש ובזה

מובדל  שהוא לדעת עליו – העמים שאר מתנהגים איך מסביבו ורואה בעולם, נמצא יהודי כאשר
מהם,

במבט – לכאורה, משתווה שבהם בענינים אפילו אלא מצוות, ומקיים ולומד שמתפלל בשעה רק לא
צרכים  ושאר ושתי' באכילה כמו העמים, לשאר –14ראשון,

ויוקר  בחשיבות והראשון בזמן, להפריש 15שהראשון – ד"תרימו" הפירוש (שזהו ומרים מפריש –
ומצוות. ותורה קדושה – הקב"ה עם הקשורים ענינים עבור דהיינו, להקב"ה, ונותנו ולהרים)

ביתך": אל ברכה "להניח – הוא זה על השכר מדוע גם מובן ומזה

עם  הקב"ה, עם הקשור ענין עם שמתחילים באופן מיוסדת הבית הנהגת שכל רואה הקב"ה כאשר
נותנים  והיפה שהטוב – בחשיבות גם אלא בזמן רק לא ההתחלה וזוהי ומצוות, תורה ויהדות, קדושה

הקב"ה, עם הקשורים וענינים יהדות עבור

נמצא  שבו מקום יהי' היהודי שהבית – מדה כנגד מדה אופן, באותו השכר את הקב"ה נותן אזי
המצטרך. בכל הברכות כל גם באים הקב"ה עם שביחד מובן הרי לשם, בא שהקב"ה וכיון הקב"ה,

היוםֿיום: חיי בכללות הוא כן חלה, מצות בכללות שהוא שכשם – יותר רחב במובן גם למדים ומזה
עריסותיכם" "ראשית הנה היום, את כשמתחיל – אשה או איש – קשור 16יהודי צ"ל – היום התחלת –
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ב.7) סשכ"ב, יו"ד שו"ע ראה
חלה n"kaוכדרז"ל8) במצות וגם כו'". נסמכה "למה

כלל  תושבע"פ חלק משל"ה ולהעיר ו). פט"ו, (ויק"ר דפרשתנו
כו'. מוקדם אין

ע'9) תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט עריסותיכם, ראשית סד"ה ראה
רג).

שער 10) שם. (להה"מ) תורה אור יט. ב, לבראשית בחיי ראה
פ"א. והאמונה היחוד

והתועבה 11) – גו'" תועבה כי "לחם לב): (מג, מקץ ראה

הבשר. רק היא
(וראה 12) כו'" לסעודה כו' "בע"ש א) (לח, סנהדרין ראה

וש"נ). .69 ע' חנ"ו מנחם תורת גם
כג.13) ל, תשא רש"י
רפ"ז.14) תניא סרל"א. או"ח שו"ע ראה
רמח.15) סו"ס יו"ד שו"ע ראה
(16– (ערש) מטה – סה"מ cinעריסה וראה משנתו. שיעור

א. קסה, ח"א קונטרסים
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לעולם  שיוצא ולפני שלו והצרכים הענינים כל לפני – היום את להתחיל עליו (לה'): תרומה" "תרימו עם
"מ  בתור עליו אותו ולקבל להקב"ה, גדולה תודה ליתן לפניך", אני "מודה באמירת וקיים",– חי לך

היום. כל במשך יתנהג הוראותיו שע"פ שלו, וקיסר מנהיג

.Â התחלת הנה להדריכם, שצריכים ישראל ילדי אחריותם תחת שמקבלים שאלו גם מובן ומזה
לה', תרומה תרימו עריסותיכם שראשית הרעיון את בהם שנוטעים עי"ז היא הילדים והנהגת הדרכת
יותר  עוד ולעניניו, להקב"ה ולקרבו ולהגביהו להפרישו שצריך תרומה, בבחינת הוא ילד שכל ולידע,

לפנ"ז. שהי' מכמו

ההדרכה  כל תהי' שלאח"ז – ביתך" אל ברכה ד"להניח הענין יהי' שבודאי ההבטחה גם ישנה ועי"ז
והצלחה  ברכה באים עמו שיחד הקב"ה, עם ביחד היתה שההתחלה כיון רבה, בהצלחה הקיץ כל במשך

ישראל. ילדי בהדרכת ובפרט הפעולות, בכל

הלימוד  בכללות יותר נעלית לתקופה ההכנה והתחלת בלימודים, אחת תקופה לסיום בקשר וכמו"כ
תרימו  עריסותיכם ד"ראשית באופן צ"ל שלאחרי', התקופה התחלת גם שהיא התקופה, שסיום – והחינוך
וקיים". חי ה"מלך שהוא הקב"ה אודות במחשבה חדורה ונעשית ניתנת שההתחלה היינו, לה'", תרומה

ולאח"ז  נכנסים, שבה השני' בתקופה ברכה שתהי' – ביתך" אל ברכה ד"להניח הענין גם נמשך ועי"ז
שהם  הקב"ה, של בברכותיו שיתברכו והסביבה, הבית הו"ע שבכללות עניניו, בכל – ביתך" "אל גם

יחד. גם וברוחניות בגשמיות ברכות

*

.Ê,ומוצלח בריא קיץ שיהי' תחיינה, ישראל בנות כללות בתוככי מכן, אחת כל ויצליח יברך השי"ת
בריאות  מתוך עלי' הטיל שהקב"ה השליחות את תקיים מכן אחת וכל ברוחניות, והן בגשמיות הן

זה, בענין הקב"ה של וההצלחה הברכה את שתביא מסירות, ומתוך ושמחה,

שמעניקה  התואר את הצדק במלוא להרוויח זכתה שהיא אחת, כל על מיד להכיר שיוכלו ובאופן
הנהגתה, ועל עלי' כשמסתכלים שכן, ולאה, רחל רבקה שרה בת נקראת שהיא ישראל, בת לכל התורה

שמתלבשת  איך שרואים כפי – ולאה רחל רבקה שרה הקדושות, אמותנו של בת שזוהי מיד ,17מכירים
הקב"ה. של שליחותו את שממלאת איך  ובפרט הנהגתה, ובכללות

ישראל  בית את בונות שהן – האמהות על שנאמרו הברכות בכל מתברכת גם היא את 18ואז ובונות ,
היהודי, העם

יצאו  בגאולה 19ובקרוב צדקנו, משיח לקראת – ישראל כלל בתוככי ע"י 20– והשלימה האמיתית
ממש. בקרוב ישראל, ארץ הקדושה לארצנו ויוליכנו מהגלות, שיוציאנו צדקנו, משיח

טובות. בשורות מכן ונשמע ומוצלח, בריא קיץ
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רחל 17) רבקה שרה שבאוהל נשים "מאן ב) (כג, נזיר ראה
א): (פז, מב"מ והוא ט). (יח, וירא עה"ת ובפרש"י ולאה".

היא". צנועה – "באוהל
(צנועה 18) ביתך בירכתי גו' "אשתך פי"ח: תדבא"ר ראה

משא  כו' תלמוד כו' משנה כו' מקרא בעלי מהם בני' כו' בבית)
כו'". נבונים כו' חכמים כו' ומתן

זמנא 19) כל פורי' כגפן "אשתך ואילך) ב (קטו, זח"א ראה
לאולדא  ואתחזי צנועה היא לבר נפקא ולא ביתא בירכתי דאתתא
לא  זיתים מה זיתים כשתילי בניך אגרה מה חמי כו' דכשרן בנין
בניך  הכי אוף תדיר קשורין וכלהו שתא יומי כל טרפייהו נפלי

לאסגאה  כו' הנה בתרי' כתיב מה לשלחנך סביב  זיתים כשתילי
דאוליפנא אחרא dpnמלה `c צניעא הוה דשכינתא זמנא דכל

כד  ישראל אלין זיתים כשתילי בניך כביכול לה חזי כדקא באתרה
וחדאן  קרבנין וקרבין ושתאן דאכלי לשלחנך סביב בארעא. שראן

ומתבר  קב"ה בגינייהו".קמי ותתאין עלאין כן
סח 20) (תהלים עה"פ ו) פ"ג, (במדב"ר מדרז"ל ז)*להעיר ,

הפנויות  כשרות, הנשים שבזכות – בכושרות" אסירים "מוציא
גואל  אני הקב"ה אמר גו', נעול גן נאמר עליהם והנשואות

בני. את (ממצרים)

(*ezlgza oqip `"i n"dq d`x) eiig zepyl mi`znd mildz lhiR`wd mei lka xnel bdpnd t"ry xirdl.(p"ye–dpy oqip `"ia eligzd ©
mildzay gq xenfn zxin` (h"kyz) ef. המו"ל.
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מוגה  בלתי

עבדא". "אנא הניגון לנגן צוה שליט "א אדמו"ר כ"ק

שהענין ‡. כיון הרי – תמוז חודש מברכים שבת וגם שלח, פרשת שבת – זה הש"ק ליום בנוגע
להתחיל  יש השנים, ברוב רק היא תמוז מברכים בשבת קביעותה ואילו השנים, בכל הוא שלח דפרשת

שלח. דפרשת הענין עם

לך" ד"שלח שהענין נמצא, ביאתן, עד המרגלים משילוח יום הארבעים של החשבון שע"פ ובפרט
אלו  בימים .1אירע

שבנ"י ·. כדי היתה בזה שהכוונה הארץ, את לתור המרגלים שילוח – הוא שלח פרשת של תוכנה
מיד, לארץ נכנסים היו זכינו שאילו לכך שנוסף והיינו, האפשרית, במהירות ישראל לארץ להכנס יוכלו

בהעלותך  (בפ' לפנ"ז רש"י בפירוש חפץ 2וכמ"ש הקב"ה שהי' אחד, ביום הלכו ימים שלשת "מהלך (
יותר. גדולה במהירות לארץ הכניסה היתה המרגלים דשילוח ההכנה ע"י הנה מיד", לארץ להכניסם

"לדעתך"3ועז"נ  לך", תועלת 4"שלח היתה בודאי הרי אותם, שלח שמשה וכיון משה), של (לדעתו
זאת  שיבינו לאחרי הטוב, מרצונם אלא) עול, קבלת של באופן רק (לא לארץ יכנסו שבנ"י כדי – בדבר

כו' .5בשכלם

המצוות: בקיום השלימות נעשית שעי"ז – ישראל לארץ שבכניסה והמעלה החידוש וכללות

רז"ל  אמרו הרי – התורה ללימוד דור 6בנוגע על דקאי המן", לאוכלי אלא לדרוש תורה ניתנה "לא
המדבר  לדור לכאורה שייך התורה ענין שעיקר כך, כפשוטו, "מן" שאכלו אלו שהם דעה, דור המדבר,

דוקא;

וכמ"ש  ישראל, בארץ רק לעשותם שנצטוו מצוות כו"כ יש הרי – המצוות לקיום בנוגע אבל
מושבותיכם" ארץ אל תבואו "כי הארץ"7בפרשתנו: אל "בבואכם נתחייבו 8, לא במדבר בהיותם ואילו ,

בהם.

(היינו  תלמוד "גדול שהרי – לארץ הכניסה ע"י שלימות ניתוסף התורה בלימוד שגם מובן, ומזה
מעשה" לידי שמביא היא) התלמוד של רק 9שהגדלות הי' מצוות כו"כ של בפועל שהמעשה וכיון ,

זה  מצד – תלמוד") ("גדול דתלמוד הגדלות גם הרי בגילוי, מעשה" לידי "באו שאז לארץ, בהכניסה
יותר  בשלימות אז היתה – מעשה" לידי .10ש"מביא

שחלקו  ושבע שכבשו שבע לאחרי רק בהם שנתחייבו מצוות יש – גופא למצוות שיש 11ובנוגע ועד ,
בכניסתן  מיד בהם שנתחייבו מצוות יש אבל לאח"ז; זמן משך שהי' ביהמ"'ק בנין עם הקשורות מצוות

בפרשתנו  שנאמרה חלה מצות וכמו נתחייבו 8לארץ, מלחמה ואכלו בה "משנכנסו רש"י: כפירוש ,
בחלה".
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הערה 1) בתחלתו חי"ט לקו"ש גם וראה א. כט, תענית ראה
.6

לג.2) יו"ד,
פרשתנו.3) ריש
עה"פ.4) פרש"י
ואילך.5) 93 ע' חכ"ג לקו"ש גם ראה

ד.6) טז, שם בשלח. ר"פ מכילתא
ב.7) טו,
יח.8) שם,
וש"נ.9) ב. מ, קידושין

ואילך.10) 154 ע' חי"ח לקו"ש גם ראה
שם.11) פרשתנו פרש"י ב. לז, שם ראה
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חלה  מצות עם שלח פרשת של המיוחד הקישור כולה,12וזהו הפרשה של השם שזהו לכך (נוסף
שנתחייבו  המצוות מצד היא שלח) פרשת של (תוכנה לארץ הכניסה מעלת שהרי – חלה) מצות גם כולל

ומ  בה".בארץ, "משנכנסו מיד חיובה חלה צות

עריסותיכם ‚. ראשית לה' תרומה תרימו הארץ מלחם באכלכם "והי' – הוא חלה מצות של ענינה
תרומה" תרימו :13חלה

בפרש"י  (כמובא האדם אכילת עניני כל שכולל – עם 14לחם הנפש את שמחבר האדם מזון הוא – (
מדברי  כמובן הנפש, של השלימות גם עי"ז נעשית וכן הגוף, של השלימות נעשית עי"ז שדוקא הגוף,

סנהדרין  במסכת שניהם 15הגמרא בצירוף שדוקא כך, וגוף, לנשמה בנוגע וסומא" מ"חיגר המשל אודות
שלם. דבר נעשה

נמשכת  ועי"ז לעצמו, ליטול יכול לאח"ז ורק לה', תרומה להרים צריך לראש שלכל הציווי נאמר זה ועל
ביחזקאל 16ברכה  כמ"ש בארוכה 17, לעיל (כמדובר ביתך" אל ברכה להניח לכהן תתנו עריסותיכם ).18"ראשית

המשנה  כדברי – הוא דחלה החיוב מתחברים 19אך שעי"ז המים", את נותנת (האשה) שהיא "כיון –
כמו  נחשב עצמו מצד קמח שגם שאע"פ [והיינו, אחת עיסה ונעשים זמ"ז נפרדים שהיו הקמח פירורי

יו"ד  בשו"ע כמבואר בלח, פסח 20לח בהלכות באו"ח גם וקצת מסויימים,21, בדברים רק זה הרי מ"מ, ,
ענין  נעשה המים נתינת ע"י ורק פירוד; של ענין עדיין זהו אלא אחד, ענין שזהו לומר אפשר שאי וכ"ש

הגוף. עם הנפש את לחבר האדם, למזון ראוי נעשה זה הרי שאז אחד],

בהקדים:„. – בזה הענין לבאר ויש

מסדר  למעלה ועד העליונים בעולמות ועאכו"כ שבעוה"ז, בנבראים אפילו – והנבראים העולמות בכל
אחד" מ"ה' שנמצאו דכיון אחדות, של ענין יש – האחדות,22השתלשלות ענין בהם ניכר להיות צריך ,

בלבד  זו לא הנה ובנדו"ד, אותה, שעשה האומן הוא מי ניכר להיות צריך מלאכה שבכל  בשכל, וכמובן
של  ענין ניכר עצמם שבנבראים זאת, עוד אלא זה, נברא גם ברא זה נברא שברא שמי בנבראים שניכר

ומאוחדת. משותפת נקודה בכולם שיש – אחדות

חזקה" הוי זימני ש"בתלת – בהלכה גם מתבטא זה :23וענין

יהי' איך הוכחה זו אין ועדיין כו', מיוחד פרט מצד שזהו להיות יכול אחת, פעם דבר אירע כאשר
כזה. באופן יהיו שלאח"ז המאורעות שגם "חזקה" נעשית פעמים, ג' הדבר כשאירע אבל השני; המקרה

שהענין  לפי – שלאח"ז? למאורעות בנוגע ג"פ שאירע ממה ההוכחה מהי דלכאורה – בזה וההסברה
יהיו  שלאח"ז המאורעות שגם מובן ומזה בכולם, שיש המשותפת הנקודה מצד הוא פעמים שלש שאירע

משותפת. נקודה אותה מצד כזה, באופן

ולכאורה, לנגוח). (מוחזק מועד שור של דין לו יש פעמים שלש שנגח שור דלעו"ז: בצד – ולדוגמא
בבהמה  או זה ברחוב זה, ביום דוקא שהי' מסויים פרט מצד הי' נגיחה של מאורע שכל לומר אפשר הרי
משותפת, נקודה בכולם יש שור, אותו הוא הנגיחות שלש כל של שהמקור שכיון הוא, הענין אך – זו?

ויגח. יחזור אזי כו', אחר ברחוב נוספת בהמה יראה זה שור שכאשר חזקה זו הרי ולכן

האחדות. ענין מצד שבעולם, ענינים בכמה משותפת נקודה שיש רואים וכאן
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ס"ו 12) דאשתקד תמוז מבה"ח שלח, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(137 ע' חנ"ג מנחם (תורת

יטֿכ.13) שם, פרשתנו
תורת 14) גם וראה יז. כא, אמור נד. לא, ויצא פרש"י ראה

וש"נ. .344 ע' חנ"ו מנחם
ב.15) צא,
ב.16) לב, שבת ראה
ל.17) מד,

ואילך 18) ס"ג המסיימות) (לתלמידות סיון כ"ו ה' יום שיחת
ואילך). 343 ע' חנ"ו מנחם (תורת

מ"א.19) פ"ג חלה
וש"נ.20) סק"ג. סק"ט יו"ד ש"ך ראה
וש"נ.21) רסתמ"ז. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ד.22) ו, ואתחנן
וש"נ.23) ע"ב. ריש קו, ב"מ
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גו'"‰. ברא ש"בראשית התורה 24וכיון בשביל היא העולם שבריאת שבעולם 25, שכשם מובן, הרי ,
אור" ש"תורה כיון מזה, ויתירה בתורה, גם האחדות ענין ישנו האחדות, ענין דבר,26יש כל שמאירה ,

בגלוי: הוא שבתורה האחדות ענין הנה 

חז"ל  וכדרשת ענינים, ריבוי יש שבתורה הפסוק 27אע"פ פלגשים 28על ושמונים מלכות המה "ששים
ועלמות  הברייתות, אלו פלגשים ושמונים מסכתות, ששים אלו מלכות המה "ששים מספר", אין ועלמות
חז"ל  כדרשת האחדות, ענין גם בתורה יש מ"מ, האמוראים", מימרות שהן ההלכות אלו מספר אין

הפסוק 29בגמרא  אלו 30על אסופות "בעלי אחד", מרועה נתנו אסופות בעלי גו' כדרבונות חכמים "דברי
אוסרין  הללו מטהרין והללו מטמאין הללו בתורה, ועוסקין אסופות אסופות שיושבין חכמים תלמידי
כולם  ת"ל מעתה, תורה למד אני היאך אדם יאמר שמא מכשירין, והללו פוסלין הללו מתירין והללו

חיים" אלקים דברי ואלו ש "אלו בלבד זו שלא והיינו, כו'", אחד מרועה רבים,31נתנו לשון "אלקים" ,
עמו" ש"הוי' ועד אחד", "מרועה כמותו"32אלא "שהלכה ניתנה 33, שהתורה לפי שזהו האחדות, שזהו"ע ,

אחד". מ"ה'

סנהדרין  במסכת בתוספתא שמצינו כשלומדים 34ועד גם שלכן, אחד", ענין התורה ש"כל אחת) (לדעה
שונים, סדרים אודות שמדובר שאע"פ והיינו, כענין", "שואל וחשיב שני, מענין לשאול יכולים אחד, ענין
ישנו  מ"מ, האחרון), (סדר טהרות מסדר ושואל הראשון), (סדר זרעים סדר שלומד להיות שיכול ועד

התורה  עניני בכל והתכללות אחדות של .35ענין

סנהדרין  במסכת רז"ל שאמרו הנפלא המאמר תוכן גם עומלת 36וזהו ותורתו זה במקום עמל "הוא :
במקום  כשילמד לו יעזור זה במקום שהלימוד הפשוט הפירוש (מלבד בזה שהפירוש אחר", במקום לו

זה" "במקום שבלמדו יותר), בנקל להבין שיוכל elאחר, yi,"אחר ל"מקום ששייכים בתורה ענינים עוד
"סדרי'" – וסדרי'" תורה טעמי לו למסור קונה מאת ומבקשת עליו, "מחזרת שהתורה רש"י, וכפירוש

התורה. של הסדרים כל את לו יש זה במקום שבלמדו היינו, רבים, לשון

הרגצ'ובי  שמציין ב"ב 37וכפי במסכת הירושלמי כולא,38לדברי בי' אשתכח באורייתא דלעי מאן
אלא  התורה, עניני שאר ללמוד יותר נקל לו יהי' שלאח"ז בלבד זו לא הנה בתורה היגיעה שע"י היינו,

התורה. כל את לו יש גופא זה ענין שבלמדו זאת, עוד

לגמרי, צדדי מענין גם כו' וסברות והסברים ביאורים למצוא שיכולים התורה בלימוד רואים ולכן
שבתורה. והאחדות ההתכללות ענין מצד שזהו 

ישראל  גדולי כמה אצל שמצינו "מאי 39וזהו לענין, ענין שבין החילוקים את אמנם שחיפשו שאע"פ ,
עני  לכל שהרי מממונא בינייהו", איסורא למדין אין שלכן שלו, גדר יש זה 40ן עם ביחד הנה וכיו"ב, ,

ההתכללות  ענין מצד שבהם, המשותפת הנקודה את ולמצוא התורה עניני כל את לקשר גם חיפשו
ולתרץ  וסברות, כללים למצוא שיכולים וכאמור, חבירו, על אחד מענין ללמוד יכולים שלכן שבתורה,

טהרות. סדר על זרעים מסדר אפילו כו', קושיות
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בראשית.24) ר"פ
ובכ"מ.25) עה"פ. ורמב"ן פרש"י ראה
כג.26) ו, משלי
ב 27) מ, שה"ש לקו"ת ואילך. ב מט, שמות בתו"א כ"ה

עה"פ. שהש"ר וראה ואילך.
ח.28) ו, שה"ש
ע"ב.29) ריש ג, חגיגה
יא.30) יב, קהלת
וש"נ.31) ב. יג, עירובין
יח.32) טז, שמואלֿא

ב.33) צג, סנהדרין
וש"נ.34) .216 ע' חמ"ו מנחם תורת גם וראה ספ"ז.
ש"פ35) שיחת גם בתחלתה ראה תשכ"ג תמוז מבה"ח שלח,

וש"נ. .(73 ע' חל"ז מנחם (תורת
וש"נ.36) .49 ע' ח"נ מנחם תורת גם וראה ע"ב. ריש צט,
שם.37) סנהדרין צפע"נ
ה"ב.38) פ"ח
וש"נ.39) .96 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
וש"נ.40) ב. יט, ברכות ראה



h"kyz'dכ ,fenz g"dan ,oeiq g"k ,gly t"y zgiy

.Â דומה שאינו כמובן – האחדות גילוי באופן חילוקים יש גופא שבתורה האחדות בענין אמנם,
אחת, במסכת או אחד בסדר שהם ענינים של לשייכותם שונים סדרים בשני שהם ענינים של השייכות

וכיו"ב. לענין מענין קושיא לתרץ שיכולים זל"ז, הענינים שייכות את יותר בגלוי רואים שבהם

וכמארז"ל  אחר, מענין זה ענין על שאלה לשאול שאין הנ"ל, בתוספתא נוספת דעה יש "כי 41ולכן
זו  שבמסכת כיון זו, במסכת לשאול אפשר אבל אחריתי", במסכתא תשיילי' לא מסכתא בהא רבי קאי

יותר. בגלוי הוא האחדות ענין

"טורי  לעולם, יורדת שהתורה כיון מ"מ, האחדות, ענין ישנו שבתורה שאף – בזה הענין וכללות
כמ"ש 42דפרודא" שנמשכה 43, כפי בתורה גם הנה והתחלקות, פירוד של ענין ישנו ששם יפרד", "ומשם

ניכר  לא שבו בעולם לפעול התורה יכולה ועי"ז האחדות, ענין כ"כ ניכר לא שבהם ענינים יש למטה
האחדות. ענין כלל

להיות  מוכרח לזה הכנה בתור הנה שבתורה, האחדות ענין את לקבל יוכל שהעולם כדי גיסא, ולאידך
שבתורה. האחדות ענין את לקבל העולם יוכל ועי"ז עצמו, מצד בעולם גם האחדות ענין

.Ê הצד את דבר בכל מוצאים אוה"ע בחכמות גם הנה בעולם, נמשך שבתורה האחדות שענין וכיון
שאר  על ללמוד יכולים אחד שמענין בלבד זו שלא והיינו, שבעולם, נוספים בענינים שישנו השוה

שבהם. השוה הצד את בבירור שרואים זאת, עוד אלא הענינים,

העולם, בעניני להתבונן מתייגעים אוה"ע חכמי כאשר שאפילו בעולם, הקב"ה הטביע זה וענין

בתו"א – .44כמבואר שהיו הקדמונים מהאומות ה"פילוסופים ועוסקים אודות תענוגים כל עוזבים .
. נפשם ותשוקת לבבם .בכל החכמות בענין ולהעמיק להבין .. טבעם מזג מצד שחורה . מרה בו שגובר .

ללימוד  בנוגע להבדיל, בנ"י, אצל שמצינו ע"ד כו'", החכמה אל מאד נפשו תשתוקק (ולכן) בתולדתו
בן  חנינא מרבי הדוגמא שם (כמובא כו'" ולילה יום בה להגות ונפשו לבו "שיחשוק מי שיש התורה,

–תרדיון)

הצד  את אלא המפרידים, הענינים את בעולם מחפשים לא ענינים, ריבוי בעולם שיש למרות הנה
אחד", "ה' ע"י שנברא כיון עצמו, מצד בעולם שיש האחדות ענין מצד העולם, עניני בכל שיש השוה

כנ"ל.

הכתוב  ובלשון הטבע, וכללי בחוקי מודגש זה .45וענין וארץ שמים "חוקות והיינו,: שמתי", .
("שמתי"), הקב"ה ע"י שנקבעו רואים הטבע, וכללי חוקי וארץ", שמים ב"חוקות מתבוננים שכאשר

האחדות  ענין מתבטא שבזה ענינים, בכו"כ  משותף ענין ישנו .46ולכן

.Á בשביל היא ההתחלקות ואדרבה: האחדות, לענין בסתירה זה אין – בעולם התחלקות שיש ואע"פ
האחדות.

המבואר  היא 47וע"ד האדם עבודת ענין שכל (ועד מרובים כלים יש שבתיקון ותיקון, תהו בענין
ד"וימלוך  הענין ישנו ושם דפרודא", "טורא הוא תהו ואעפ"כ, מועטים, כלים יש ובתהו בכלים), להרבות

וימת" ענין 48גו' ישנו – כלים ריבוי יש שבו – בתיקון ודוקא שני, לענין מקום נותן אינו אחד שענין ,
שתוכל  בכדי היא ההתחלקות אלא התחלקות, לשם התחלקות אינה שבתיקון ההתחלקות כי, האחדות,

התכללות  .49להיות
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ע"ב.41) ריש ג, שבת
ובכ"מ.42) ספל"ג. ספכ"ב. תניא ועוד. א קנח, זח"א ראה
יו"ד.43) ב, בראשית
ג.44) יט, תולדות
כה.45) לג, ירמי'
ואילך.46) 316 ע' חמ"ה מנחם תורת גם ראה
עא 47) ע' ח"ב תרס"ג ואילך. רלט ע' תרנ"ג סה"מ ראה

ועוד. ואילך.
ואילך.48) לב לו, וישלח
הי'49) לא – פשוטים האורות היו אילו נוספת: ברשימה

אזי  – הציור ענין ישנו כאשר ודוקא התכללות; של ענין שייך
נח  פ' חיים בתורת מהמבואר גם ולהעיר ההתכללות. ענין ישנו
ואילך. תרעה ס"ע (ח"ב תער"ב בהמשך ובארוכה ואילך) ב (ע,

כו'. הריבוי ענין בא הפשוטה אחדות מצד שדוקא תקמ) ע'
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שהאפשרות – בעולם לזה הדוגמא גם ישxeaiglוכמובא גופא שבמים עי"ז היא ואש zewlgzdמים
יכולים  ועי"ז המים, יסוד יש גופא ובאש האש, יסוד יש גופא במים שגם כך, ארמ"ע, יסודות לארבע

האש. עם להתחבר המים

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמבאר חיבור 50וע"ד שיהי' שייך לא שבעצם אף – הגוף עם הנפש חיבור בענין
הרמ"א  (כלשון גשמיות עם רוחניות וחלק 51של שבו הגוף חלק ישנו עצמו שבגוף שכיון – זה) בענין

הנשמה  חלק כאשר הנה שבה, הגוף וחלק שבה הנשמה חלק ישנו עצמה בנשמה וכן שבו, הנשמה
הגוף. עם הנשמה חיבור להיות יכול אזי שבנשמה, הגוף חלק עם מתחבר שבגוף

.Ë שיתבאר כפי החלה, מענין שלמדים נוספים פרטים יש לעיל, מהאמור הכללי הלימוד על ונוסף

לקמן.

***

.È החכמות שבע (כל אוה"ע חכמות ע"י שגם (ס"ז) לעיל האמור באים 52ע"פ הטבע) חכמת ובפרט ,
האחדות  בתניא 46לענין נאמר מדוע השאלה: נשאלת מלביש53– הוא העולם אומות nhne`ש"בחכמות

. בהן לחתוך קרדום אותן עושה ("אא"כ כו'" האלקית שבנפשו חב"ד בהן בחי' להשתמש שיודע או .
בהן")? שעסקו וסייעתן ז"ל ורמב"ן הרמב"ם של טעמו וזהו לתורתו, או ה' לעבודת

להקמח, המים נתינת לאחרי הוא בזה שהחיוב חלה, למצות בנוגע (ס"ג) לעיל האמור ע"פ ויובן
אחד: ענין אחת, עיסה נעשית המים נתינת וע"י פירוד, של באופן הוא עצמו שמצד

תענית  במסכת הגמרא מדברי אבל ענינים, כמה בהם יש – .54מים למים התורה .ש"נמשלה
הענין שזהו מובן, נמוך", למקום גבוה ממקום נמשלה ixwird(ש)יורדים היתה לא התורה (כי במים

הביטול  ענין על מורה נמוך למקום גבוה ממקום הירידה והרי שבהם), צדדי ענין מצד .55למים

לעניננו: ובנוגע

הביטול. ענין המים, ענין בהם אין – עצמם מצד אוה"ע חכמות

העולם, בעניני שמוצאים המשותפות לנקודות בנוגע שיטה אצלם להיות יכולה – הביטול העדר ומצד
לזכור  יצטרך שלא האדם על להקל "סימן" רק זה הרי דעתם לפי אמיתי; ענין זה שאין הטבע, חוקי

הנבראים. בכל בהשוואה שהם וכללים חוקים  שמוצאים עי"ז נפרדים, ענינים ריבוי

.‡È,מקרה בדרך שהוא ענין אין התורה ע"פ שהרי – התורה השקפת היפך היא זו ששיטה ומובן
תעניות  בהלכות הרמב"ם וכמ"ש כו', באמונה כפירה זה .56שהרי העולם ממנהג זה דבר "יאמרו .שאם

בתורה  שכתוב הוא כו' אכזריות דרך זו הרי נקרית כו'".57נקרה בקרי עמי והלכתם

שענין  כיון ולכאורה, נס, של מענין התפעלות יש שהרי – לדבר וראי' הטבע, חוקי ישנם התורה ע"פ
א"כ  עצמו, בפני ענין הוא דבר וכל הטבע, חוקי שאין לדעתם הרי הטבע, מערכות שידוד אלא אינו הנס

הנס?! שבענין הפלא מהו

דשלש  ה"חזקה" מצד הטבע, עניני ע"פ  שקובע – הרופא הוראת על שסומכים מההלכה מוכח וכן
שלו  קמיע או לרפואה בנוגע שעה 58פעמים חיי לצורך או קטן לצורך אפילו ויוהכ"פ, שבת לדחות –59,

בודאי  שהוא תורה של ענין ולדחות זה על לסמוך אפשר איך אמת, אינם הטבע חוקי אם ולכאורה,
אחד  אמיתי ענין לדחות יכולים ולכן תורה, ע"פ אמיתי ענין הם הטבע חוקי שגם ועכצ"ל, – אמיתי?!

נוסף. אמיתי ענין מפני
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ועוד.50) .34 ע' ה'ש"ת נב. ע' תרפ"ו סה"מ ראה
ס"א.51) ס"ו או"ח
א.52) ט, משלי ראב"ע ראה
ספ"ח.53)
פ"ד.54) בתניא הובא א. ז,

ואילך.55) קיח ע' ניסן סה"מ מנחם תורת גם ראה
ה"ג.56) פ"א
כז.57) כו, בחוקותי
וש"נ.58) ואילך. סכ"ה סש"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.59) ס"ג. סשכ"ט שם ראה
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איש  שכן, האחדות, ענין את אדם מחפש הבריאה, טבע  ע"פ גם אלא תורה, ע"פ רק לא הנה ובאמת
הזקן  רבינו פתגם כידוע האחדות, מענין מנותק להיות רוצה אינו בטבעו אינו 60ישראל בטבעו שיהודי

ענין  את למצוא רוצה שיכול, מקום בכל טבעו, מצד ובמילא, מאלקות, מנותק להיות יכול ואינו רוצה
זקופה  דקומה הענין לגבי המבואר (ע"ד אוה"ע אצל גם כן נעשה הבחירה, ענין ומצד ).61האחדות;

הם  ממשיכים שלאח"ז והראי', הטבע, חוקי  שישנם היא שהאמת הם גם יודעים דבר של ולאמיתו
בזה. עוסקים היו לא אמיתי , ענין זה שאין סבורים היו ואילו הטבע , חוקי את ולחפש  להתייגע בעצמם

.·È החומריות מצד רק זה הרי – להיפך מחשבה ליפול שיכולה לכך שרוצה והסיבה היצה"ר של
האחדות: ענין על להעלים

הרי  הטבע, חוקי מצד העולם בעניני אחדות של ענין ומצאו שהתייגעו לאחרי מובן: אינו לכאורה
אמיתי?! ענין זה שאין ולומר זאת, להרוס ירצו למה וא"כ, ידיו, מעשה על חס אדם

הכתוב  ובלשון לגוף, גם אלא לנפש, רק לא רע שעושה היצה"ר, של החומריות מצד זהו :62אלא
כלענה", "מרה זה הרי הגוף עבור שגם באופן כלענה", מרה ואחריתה גו' זרה שפתי תטופנה "נופת
("זיך  לעצמו לדמות יכול היצה"ר של החומריות מצד ורק מוסר; בספרי ובאריכות בדא"ח כמבואר

כו'. אמת אינם הטבע שחוקי איינרעדן")

.‚È באופן הוא עצמו שהקמח בקמח, המים עירוב להיות שצריך חלה, במצות מרומזת – לזה והעצה
האחדות  ענין נעשה המים וע"י נפרדים, פירורים :63של

הביטול, ענין ישנו וכאשר כנ"ל. הביטול, ענין על מורה – נמוך למקום גבוה ממקום שיורדים – מים
האחדות. ענין – האמת את רואים ואז החומריות, מתבטלת אזי

שבזה, האמת את לראות כדי הביטול, ענין המים, בענין צורך יש העולם שבחכמות שכשם ולהעיר,
המים, ענין הביטול, ענין בהקדמת צורך יש כדבעי, יהי' שהלימוד שכדי התורה, בלימוד גם הוא כן

כמ"ש  התפלה, עבודת כמארז"ל 64שזהו"ע התפלה, שקודם הביטול גם כולל לבך", כמים "אין 65"שפכי
במאמר  לקמן שיתבאר (כפי ראש" כובד מתוך אלא להתפלל ).66עומדין

אלא  כו'), האחדות ענין את (למצוא עצמה החכמה בלימוד רק לא נוגע הביטול שענין להוסיף, ויש
יגש  אדם שאם בפשטות, שרואים כפי ביטול, מתוך להיות צריכה החכמה ללימוד הגישה כללות גם

את  ולהוכיח לנצח רצון מתוך החכמה לעולם ללימוד יבוא לא זיין'ס"), ("אויספירן שלו שבסברא הצדק
דוקא. הביטול ע"י אם כי השכל, לאמיתית

את  להבין שיוכל שכדי מציאותו, עם הקשור ענין שזהו אמת הן – זה? לביטול באים כיצד אך
עצם  הן ביטול, של תנועה  עדיין זה הרי  אעפ"כ, אבל כו', לזולת להקשיב צריך לאמיתתה, החכמה

דבריו. את סותר כשהזולת ובפרט הזולת, לדברי ההקשבה

בארץ" אחד "גוי והם אחד", "ה' עם קשורים היותם מצד זה הרי – לבנ"י בנוגע שגם 67ובכן: ,
והביטול  ההתאחדות ענין אצלם יש העולם) חכמות לימוד (כמו ארציים זה 68בענינים ענין נמשך ועי"ז ;

סי"א). (כנ"ל הבחירה ענין מצד להבדיל, אוה"ע, אצל גם

.„È האחרונות בשנים להגיע התחילו זה בזהר 69ולענין כמבואר הפסוק 70– מאות 71על שש "בשנת

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

(נעתק 60) שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
כא  יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום

ועוד. סיון).
(תורת 61) ס"י ה'שי"ת תמוז מבה"ח שלח, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(110 ע' ח"א מנחם
גֿד.62) ה, משלי
של 63) ש"פ שיחת גם ס"ו ראה תשח"י תמוז מבה"ח ח,

.(87 ע' חכ"ג מנחם (תורת
יט.64) ב, איכה

ב).65) (ל, רפ"ה ברכות
(66.(349 ע' חנ"ו מנחם (תורת פ"ד
ועוד.67) כג. ז, שמואלֿב
ובכ"מ.68) רס"ט. אגה"ק תניא ראה
ס"ג 69) דאשתקד תמוז מבה"ח שלח, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(135 ע' ריש חנ"ג מנחם (תורת
א.70) קיז, ח"א
יא.71) ז, נח
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שבנוגע  בלבד זו שלא והיינו, נפתחו", השמים וארובות רבה תהום מעיינות כל נבקעו גו' נח לחיי שנה
זאת  לומדים קטנים ילדים שאפילו ובאופן התורה, פנימיות של הגילוי התחיל התורה גם 72לחכמת אלא ,

כללי, ענין עם קשור אלא עצמו, בפני ענין שאינו ענין בכל למצוא שהתחילו – העולם לחכמות בנוגע
הטבע. עניני שבכל המשותפת הנקודה את שמוצאים וכאמור,

שע"י  (ס"ז) לעיל וכאמור האלקות, הו"ע העולם עניני כל את שמאחדת שהנקודה להכרה שבאים ועד
שזה  ("שמתי"), שקבעם מי שישנו רואים וארץ" שמים בגימטריא "חוקות – הטבע ענין אמיתית ו

היינו 73אלקים  "אלקים", בגימטריא ש"הטבע" שרואים בלבד זו שלא ועד אלקות, הוא שהכל והיינו ,
הטבע" בגימטריא "אלקים אדרבה: אלא בהטבע, בהעלם הוא אלקים ואילו הטבע, את רואים ,74שבגילוי

בהעלם. הוא והטבע בגילוי, הוא שאלקים היינו,

עירוב  שע"י חלה, במצות כמרומז המים, שזהו"ע הביטול, ענין הקדמת ע"י נעשה זה שכל וכאמור,
האחדות  גם אלא שבתורה, האחדות רק לא – האחדות ענין את רואים ועי"ז האחדות, ענין נעשה המים

שבבריאה.

כמ"ש  צדקנו, משיח בביאת שתהי' והתחלקות, פירוד שום בלי האחדות, ענין לאמיתית שבאים 75ועד

מכסים" לים כמים הוי' את דעה הארץ מלאה כי קדשי הר בכל ישחיתו ולא ירעו .76"לא

***

.ÂË.עריסותיכם ראשית ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.ÊË בריֿסמכא בספרים איתא – רש"י לפירוש ווארט")77בנוגע ("איין אחת תיבה להבין שכדי ,ָ
נקיים!... שבעה לישב צריך לתכליתו, רש"י בפירוש

אלא  באתי לא "אני בעצמו שכותב כפי הפשט, פירוש הוא רש"י פירוש של ענינו שעיקר וכיון
רש"י.78לפשוטו" שבפירוש הפשט לחלק בנוגע (גם) אמור הנ"ל שפתגם מובן הרי ,

רש"י פירוש להבנת בנוגע הוא זה כל אבלezilkzlאמנם, ;`l הבנה איזו להיות יכולה – לתכליתו
מזו. פחותה יגיעה ע"י גם רש"י בפירוש

.ÊÈ חלה פרשת שלאחרי הראשון בפסוק רש"י פירוש על עתה נתעכב אודות 79ובכן, מדובר שבו ,
המצוות" ככל שהיא אחת כדלקמן.80"מצוה ,

ענין אודות ואילך) (ס"ה לעיל להאמור בהמשך הוא זה במצוות,וענין גם הוא שכן שבתורה, האחדות
המצוות, כל כלולים מצוה שבכל

בחסידות – המצוה"81כמבואר מן פטור במצוה ש"העוסק כלולים 82הטעם בה שעוסק שבמצוה כיון ,
המצוות. כל
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א.72) קיח, שם ראה
והמרגיל 73) ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

תניא  סי"ח. חכ"צ שו"ת ב. שח, א. קפט, א. פט, של"ה ב). (קכא,
רפ"ו. שעהיוה"א

א.74) קפט, שם של"ה
ט.75) יא, ישעי'
בסופן.76) מלכים הל' רמב"ם ראה
(77– תר"ל ווארשא – לרש"י הגדול פרדס בספר הובא

לבית המביא מאסטראּפאלי.בהקדמת שמשון ר' בשם ַָָהדפוס,

ה.ובכ"מ. יח, עה"פ וירא פ' (להחיד"א) קדומים נחל גם וראה
ח.78) ג, בראשית פרש"י
כב.79) טו, פרשתנו
עה"פ.80) פרש"י
רסז.81) ע' סח. ס"ע תרס"ו המשך לז. ע' תרנ"ה סה"מ ראה

תסג. ע' קנב. ע' עטר"ת סה"מ א'פא. ע' ח"ב תער"ב תקכב. ע'

ב. תלה, ח"ב קונטרסים נ. ע' תרפ"ז קיא. ע' תרפ"ה תרסט. ע'
ועוד. .107 ע' .79 ע' תש"ה

וש"נ.82) סע"א. כה, סוכה
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זאת, לעשות צריך שאינו מורה "פטור" הלשון כי, "דוחה", הלשון ולא "פטור", הלשון נאמר ולכן
גם  שחלה כיון השני, הדבר את פוטרת אחד דבר על ברכה שאמירת וכמו אחר, ענין ע"י שנפטר כיון

אלא זאת, לעשות צריך הי' הדין שמעיקר מורה "דוחה" הלשון משא"כ אחר.dgcpyעליו, ענין –ע"י

מצוות  להיותם לתורה), בנוגע שנת"ל (ע"ד ההתכללות ענין יותר מתגלה שבהם מצוות שיש אלא
כלליות.

גו'" תרימו חלה עריסותיכם ראשית לה' תרומה תרימו הארץ מלחם באכלכם "והי' חלה, מצות 13וכמו

תרימו  חלה עריסותיכם ד"ראשית שהמצוה מובן הרי ס"ג), (כנ"ל האדם צרכי כל כולל שלחם דכיון –
כללית. מצוה היא גו'"

שלאח"ז  בפסוק דקאי 79וכמו"כ משה", אל ה' דבר אשר האלה המצוות כל את תעשו ולא תשגו "וכי ,
. המצוות ככל שהיא אחת "מצוה ע"ז"על זו ואיזו .80.

חלה  שגם כיון – חלה מצות לאחרי מיד נאמר בע"ז, שקאי וגו'", תשגו "וכי שהפסוק הטעם וזהו
ע"ז. כמו כללית, מצוה היא

.ÁÈ שהצבור המצות כל בכלל היתה "ע"ז ומפרש: תעשו", ולא תשגו "וכי התיבות את מעתיק רש"י
לחטאת". ושעיר לעולה בפר לידון מכללן כאן מוציאה הכתוב והרי פר , עליהן מביאין

מכל  באחת אלא אינו או מדבר. הכתוב "בע"ז ומפרש: וגו'", תשגו "וכי התיבות מעתיק אח"כ
עול  פורק המצות כל על העובר מה המצות, ככל שהיא אחת מצוה האלה, המצות כל את ת"ל המצות,

ע"ז". זו ואיזו פנים, ומגלה ברית ומפר עול בה פורק זו מצוה אף פנים, ומגלה ברית ומפר

"אנכי ומפרש: משה", אל ה' דבר "אשר התיבות את מעתיק שמענום,ואח"כ הגבורה מפי לך יהי' ולא
שמעתי".83כדכתיב  זו שתים אלקים דבר אחת 

להבין  :84וצריך

הכתוב א) ש"בע"ז הב') (בד"ה שמפרש לפני – כו'" בכלל היתה "ע"ז הא') (בד"ה רש"י מתחיל איך
מדבר"?

שרש"י ב) התיבות שגם כמ"פ כמדובר – תעשו" "ולא התיבות את גם הא' בד"ה רש"י מעתיק מדוע
תשגו"? "וכי התיבות את רק להעתיק מספיק ולכאורה יתיר, לא וגם חסר, לא בדיוק, הם מהפסוק מעתיק

"וגו'"?ג) תיבת מוסיף – תשגו" "וכי התיבות מעתיק שרש"י הב', בד"ה מדוע

לי'" פסקינן לא אנן משה פסקי' דלא פסוקא "כל הכלל מצד תיבת 85אם להוסיף צריך רש"י הי' –
לתורה, "קונטרס" בתור פירושו שכתב כיון רש"י, לפירוש שייך אינו זה שכלל ועכצ"ל, פעם. בכל "וגו'"

"וגו'". תיבת להוסיף צריך אינו ולכן בפ"ע, פסוק העתקת כאן שאין כך,

לפירושו, נוגע הכתוב המשך שגם בגלל זה הרי – "וגו'" תיבת מוסיף רש"י שכאשר מובן, ומזה
"וגו'". תיבת בהוספת זאת שמרמז בכך די אלא זאת, לפרש שיצטרך כ"כ נוגע זה אין אבל,

זה. רש"י בפירוש "וגו'" תיבת בהוספת הצורך גם לבאר יש לכך ובהתאם

המצוות,ד) מכל באחת אלא אינו "או רש"י מבהיר מדבר", הכתוב ש"בע"ז אומר שרש"י לאחרי
הכתוב  ש"בע"ז לרש"י לי' מנא ולכאורה, המצוות". ככל שהיא אחת מצוה האלה, המצות כל את ת"ל
האלה" המצוות "כל אודות מדבר שהכתוב לומר אפשר הרי – המצוות" ככל שהיא אחת "מצוה מדבר",

zeevndממש, lk lr xaerdy?לחטאת ושעיר לעולה פר להביא צריך
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יב.83) סב, תהלים
קושיא 84) הא', קושיא הקושיות: מנה שליט"א אדמו"ר כ"ק

ואין  זה, רש"י בפירוש דיוקים עוד שיש אמר ואח"כ וכו'. הב'

מקומם. כאן
וש"נ.85) ב. כז, תענית
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מפרשים  אחריו 86יש מיד ש"מדכתיב בספרי) מ"ש העדה87(ע"פ מעיני אם לשון dzyrpוהי' וגו',
ע"כ  אלא אהדדי, וסתרי רבות, מצוות משמע המצוות, כל את כתב ובתחלה משמע, אחת מצוה יחיד,

המצוות". כל כנגד שקולה שהיא אחת במצוה לומר הכוונה

שרש"י  מזה במכ"ש – הספרי על לסמוך מבלי שלם, פירוש הוא רש"י פירוש כמ"פ, כאמור אבל,
בפירוש, זאת לומר צריך הי' רש"י, כוונת זוהי ואם שלאח"ז, בפסוקים בחומש מ"ש על אפילו סומך אינו

דבריו. את ויפרש המפרשים אחד יעמוד שלאח"ז שבשנים כך על לסמוך ולא

יהי'ה) ולא "אנכי משה", אל ה' דבר "אשר התיבות על רש"י לפירוש בנוגע – ָה"קלאץֿקושיא"
שמענום": הגבורה מפי לך

בפסוק  ממ"ש גם וכדמוכח משה. אל רק שדיבר – משה" אל ה' דבר "אשר התיבות משמעות
רש"י),88שלאח"ז  שמפרש (כפי כולה" התורה "כל על דקאי משה", ביד אליכם ה' צוה אשר כל "את :

כל  ואילו לאמר". משה אל ה' "וידבר הפרשיות: בכל כמ"ש למשה, רק הקב"ה אמרה התורה כל והרי
בעצמו. מהקב"ה ולא ממשה, שמעו בנ"י שאר

– שמענום" הגבורה (ש)מפי לך יהי' ולא "אנכי היינו משה" אל ה' דבר ש"אשר רש"י מפרש ולמה
הגבורה?! מפי אותם שמעו ישראל שכל

זו! פיסקא כלל לגרוס שאין אומרים יש זה שבגלל כך, כדי עד ביותר, חמורה קושיא וזוהי

תירוצים: סוגי שני במפרשים מצינו – זו לקושיא בנוגע

מפרשים  הוריות 89יש במסכת הגמרא דברי ה'90ע"פ דבר אשר קרא צוה `l"אמר אשר וכתיב משה,
אליכם שמ"ש ciaה' והיינו, כו'", משה ידי על וצוה הקב"ה של בדיבורו שהיא מצוה היא איזו משה,

ה' דבר dyn"אשר l`" באופן זה הרי ,"l`xyi ernyy"משה עם כשדבר הקב"ה) (של מ"ש 91מפיו ורק ,
אליכם ה' צוה שצוהcia"אשר "משמע .91משה"i"rמשה",

הוריות. במסכת הגמרא דברי על לסמוך ולא בפירוש, זאת לומר לו הי' רש"י, כוונת זוהי אם אבל,

מפרשים  ששמעו86ויש המצוות שאר על אמנם קאי משה" אל ה' דבר "אשר שמ"ש ,dynn wx ולא
האחת  המצוה תעשו לא ר"ל האלה, המצוות כל את תעשו ולא תשגו "וכי הוא: הכתוב ופירוש מהקב"ה,
אל  ה' דבר אשר מצוות התרי"א שאר כל כנגד שקולה והיא הקב"ה, מפי בעצמיכם אתם שמעתם אשר
לך  יהי' ולא "אנכי שהרי הקב"ה", מפי אותה שמעתם לא ואתם לבדו משה אל שדברם כלומר, משה,
התרי"א  שאר הם דיבר, לבדו משה אל דמשמע משה, אל ה' דבר אשר "וא"כ, שמענום", הגבורה מפי

כולן". כנגד שקולות ששמענו שהשתים מצוות,

הגבורה  מפי לך יהי' ולא "אנכי מפרש כשרש"י בפשטות, ואילו הפלפול, ע"ד הוא זה פירוש  אבל,
"אנכי  היינו משה" אל ה' דבר ד"אשר שהפירוש כוונתו, משה", אל ה' דבר "אשר התיבות על שמענום"

מצוות. תרי"א שאר הם משה" אל ה' דבר ש"אשר להיפך, ולא שמענום", הגבורה מפי לך יהי' ולא

זו ו) שתים אלקים דיבר "אחת ממ"ש שמענום", הגבורה מפי לך יהי' ולא ש"אנכי ראי' מביא רש"י
במפרשים  וכמבואר .92שמעתי", סיני הר במעמד אלקים שדיבר דיבור שמאותו "משמע זה שמפסוק ,.

. הדברות כל נכלל זו שבו ("שתים השתים רק מהם שמענו לא אלקים"), דיבר ("אחת אחד בדיבור .
הגבורה". מפי ולא שמענום, רבינו משה מפי השאר, אבל לך, יהי ' ולא אנכי שהם שמעתי"),

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

האורה.86) לבוש
כד.87) פסוק
כג.88) פסוק
הזכרון.89) וספר היטב באר הרא"ם. פי' ראה

סע"א.90) ח,
שם.91) הוריות פרש"י
הרא"ם.92) פי'
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מובן: ואינו

יתרו  בפ' פירש בעצמו רש"י הרי ושמור 93(א) "זכור על קאי שמעתי" זו שתים אלקים דיבר ש"אחת
גדילים  שעטנז תלבש לא וכן כבשים, שני השבת וביום יומת מות מחללי' "וכן נאמרו", אחד (ש)בדבור 

לך"? יהי' ולא "אנכי על שקאי כאן מפרש ואיך עלי'"; יבוא יבמה אחיך אשת ערות וכן לך, תעשה

ולמה  שמענום", הגבורה מפי לך יהי' ולא ש"אנכי שמעתי", זו ד"שתים הענין רק נוגע כאן הרי (ב)
אלקים"? דיבר "אחת גם רש"י מביא

הפסוק ז) על הפרשה, d'"כי94בהמשך xac והשאר הגבורה מפי ע"ז "אזהרת רש"י מפרש גו'", בזה
ומזה  הגבורה". "מפי שנאמרה לפי היא ה'" "דבר נקראת ע"ז שאזהרת שהטעם והיינו, משה", מפי

"דבר בלשון בכתוב מודגשת הגבורה" "מפי שהאמירה אפשר d'מוכח, איך וא"כ , משה. הזכרת ללא ,"
אל ה' דבר ש"אשר משה"dynלפרש עם כשדבר הקב"ה) (של מפיו ישראל "ששמעו הפירוש (לפי "91(

שמענום"? הגבורה (ש)מפי לך יהי' ולא "אנכי על קאי

משה", אל ה' דבר "אשר לשונות: כמה זו בפרשה שמצינו מה לבאר בא שרש"י – הוא הענין אך
לקמן. שיתבאר וכפי ה'", ו"דבר משה", ביד אליכם ה' צוה "אשר 

***

.ËÈ:'ד בפרק אוחזים – התשובה לאגרת בנוגע

("כמ"ש  החיות פנימיות מבחי' שהיא האדם ש"נשמת שמבאר הוי'95לאחרי שם חלק היא גו'") ויפח
בשם  ונרמזות נכללות ספירות הי' ש"כל לבאר ממשיך – כו'" החיות פנימיות על מורה הוי' שם כי ב"ה,

. ב"ה .הוי' עד"מ ממש וככה וכו'".. האדם בנשמת .

אליהו  ממאמר "כנודע – .96ומקדים תיקונין עשר דאפיקת הוא .אנת ספירן עשר סתימין . עלמין .
וכו'". ידיעא בבינה ולא מבין אנת ידיעא בחכמה ולא חכים אנת וכו',

ע"י  שנעשה הוי' שם אותיות בד' הפגמים ניקוי ענין לבאר שכדי – אליהו מאמר בהקדמת הביאור
הע"ס  שמלבד להקדים צריך הוי', שם מאותיות מעלה שלמעלה ב"ה העליון מרצון הנמשכות מדה"ר י"ג

מל  טוטפות, שנקראים תפילין, כמו התומ"צ, ענין גם וזהו תכשיט, (מלשון תיקונין תכשיט),שנקראים שון
"מאמר מדגיש (ולכן התשובה ע"י מגיעים שלזה כו'", "אנת בחי' גם ענין edil`"97יש על לרמז ,

גו'" בנים על אבות לב "והשיב – אליהו של ענינו שלמעלה 98התשובה, "אנת" בבחי' גם ולאידך, ;(
הפגמים  מילוי גם נעשה ועי"ז בהע"ס, "אנת" מבחי' נמשך ידם ועל הגנוזות, ע"ס יש דאצילות מע"ס

בשיחה  נכלל הערות 99– ואילך, 416 ע' חי"ט בלקו"ש ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה
.8ֿ12

***
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ח.93) כ,
לא.94) שם,
ז.95) ב, בראשית
אֿב).96) (יז, בהקדמה תקו"ז
ספ"ט:97) באגה"ת מ"ש – אגב בדרך – גם נזכר זה בענין
`edil"וז"ש iac `pza פרקים ב' ישנה וכו' עבירה עבר אדם

.373 ע' חנ"ה מנחם תורת גם (ראה מובן אינו דלכאורה כו'",
אליהו, דבי בתנא הוא זה שמאמר לציין צריך מה לשם וש"נ):
אם  כי זה, מאמר נמצא לא שלפנינו אליהו דבי שבתנא ובפרט
"ע' לט): ע' לתניא והערות (קיצורים הצ"צ שמציין כפי בויק"ר,
הזקן  רבינו ראה שבודאי אף וא"כ, ע"ש", פכ"ה רבה ויקרא
לגירסא  ציין מדוע מובן, אינו לידינו, הגיע שלא בכת"י כזו גירסא
דבי  תנא פארווארפענעם ("א אליהו דבי בתנא נפוצה ַַָבלתי

בהציון  מיוחדת כוונה הזקן לרבינו שהיתה ועכצ"ל, אליהו").
הערה  113 ע' חל"ט לקו"ש גם (ראה דוקא אליהו" דבי ל"תנא

.(15
קודם 98) יבוא הנביא שאליהו הטעם וזהו כד. ג, מלאכי

את  להכין ה"ב), פי"ב מלכים הל' רמב"ם (ראה המשיח ביאת
את  לכם שולח אנכי "הנה כג) (שם, כמ"ש העתידה, לגאולה בנ"י
אליהו  של פעולתו כי, – גו'" ה' יום בוא לפני הנביא אליהו
הרמב"ם  כפס"ד לגאולה, ההכנה היא בתשובה בנ"י את להחזיר
לעשות  ישראל שסוף תורה "הבטיחה ה"ה) פ"ז תשובה (הל'

. פי"א):תשובה אגה"ת (תניא הזקן רבינו שמוסיף (וכפי ומיד .
נגאלין". הן ומיד") "תיכף

תש"ל.99) נצבים מש"פ
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.Î בפרש"י :100הביאור

העלם  אודות כאן שמדובר מוכח שמהם תעשו", ולא תשגו "וכי התיבות את מהפסוק מעתיק רש"י
ציבור: של דבר

היינו, תעשו", ולא תשגו "וכי שנאמר וכיון – בשגגה"? תעשו "וכי לומר יכול הכתוב הי' לכאורה
אותו  אצל אינה שהשגגה מובן, הרי (מעשה), ו"תעשו" (שגגה) "תשגו" ענינים: לב' זאת מחלק שהכתוב

המעשה. את שעושה אדם

ויקרא  בפ' מ"ש זה הרי – אחד אדם אצל אינם והמעשה שהשגגה שמצינו היחידי המקרה :101ובכן:
. להורות (טעו דבר ונעלם ישגו סנהדרין) (אלו ישראל עדת כל ועשו "ואם הקהל מעיני מותר) שהוא .

הי' והמעשה ב"ד, אצל היתה שהשגגה היינו, תעשינה", לא אשר ה' מצוות מכל אחת פיהם) על (ציבור
הציבור. ע"י

אודות שמדובר – תעשו" ולא תשגו "וכי כאן למש"נ בנוגע גם מובן הציבור.ומזה ועשיית ב"ד שגגת

ויקרא? בפ' כבר שנאמר ענין בפרשתנו נכפל מדוע השאלה: נשאלת ועפ"ז

– פר" עליהן מביאין שהצבור המצות כל בכלל היתה "ע"ז בפירושו: להבהיר רש"י בא זה וענין
בפרשתנו. הענין שנכפל הטעם לבאר צורך יש ולכן ויקרא, בפ' כמ"ש

" רש"י שמ"ש ש"בע"ז f"rולהעיר, היא שהאמת בגלל זה הרי כו'", המצות כל בכלל היתה (דוקא)
מדובר  אם גם כי דוקא, ע"ז אודות שמדובר נוגע לא כאן אבל הב'), בד"ה רש"י (כמ"ש מדבר" הכתוב
בפ' נאמר שכבר ענין בפרשתנו נכפל למה שאלה אותה נשאלת וכיו"ב, שבת כמו אחר, ענין אודות

ויקרא.

לעולה  בפר לידון מכללן, כאן מוציאה הכתוב "והרי – בפרשתנו נכפל זה שענין הטעם רש"י ומבאר
לחטאת". ושעיר

לקרבנות  בנוגע ולדוגמא: אחר, במקום מ"ש על אחד במקום מוסיפה שהתורה בכ"מ שמצינו וכפי
אמור  בפ' מש"נ על ניתוסף פינחס שבפ' – השבועות חג שבפסוק 102של שלמים, לקרבן בנוגע וכן .

צו  שפרשת וגו'" השלמים זבח תורת בנדו"ד,103"וזאת ועד"ז ויקרא. בפרשת מש"נ לגבי התורה מוסיפה
– (לחטאת) פר" עליהן מביאין שהצבור המצות ל"כל בנוגע ויקרא בפ' מש"נ על התורה מוסיפה שכאן

לחטאת". ושעיר לעולה "פר להביא צריך שבע"ז

.‡Î. מדבר הכתוב "בע"ז הב'): (בד"ה רש"י שהיא וממשיך אחת מצוה האלה, המצוות כל את .
המצוות". ככל

אודות  ולא המצוות", ככל שהיא אחת "מצוה על עבירה אודות מדבר שהכתוב רש"י של והכרחו
המצוות! כל על יעברו שהציבור לומר שקשה כיון – בפשטות לומר יש – ממש המצוות" "כל על עבירה

רק  או ללויים רק או לכהנים רק ששייכים מצוות שיש שכיון לומר, אפשר הי' לכאורה ולהעיר:
הרי jiiyלישראלים, `l המצוות כל על יעברו בנ"י שנעשתה שכל עבירה אודות שמדובר כיון אבל, .

ענינו  לפי כהן ענינו: לפי אחד כל אצל היא פיהם על הציבור עשיית כאשר גם הנה ב"ד, שגגת לאחרי
שב"ד  כיון ממש, המצוות" כל את תעשו ולא תשגו "וכי זה על לומר שפיר שייך ענינו, לפי וישראל

המצוות. כל על לעבור להתיר שגו

.·Î זו מצוה אף פנים, ומגלה ברית ומפר עול פורק המצות כל על העובר "מה בפיסקא הביאור
פנים" ומגלה ברית ומפר עול "פורק הענינים שג' – ע"ז" זו ואיזו פנים, ומגלה ברית ומפר עול בה פורק
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י"ב 100) חו"ב, ש"פ משיחת פרטים כמה נכללו לקמן בהבא
ענינים). כמה נתבארו לא הזמן קוצר שמפני (ושם, תמוז

(ובפרש"י).101) יג ד,

יט.102) כג, אמור פרש"י ראה
ואילך).103) 21 ע' חי"ב לקו"ש (וראה יא ז,
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הוגה  – אלו בחינות ג' מכל מחוייבת ע"ז ומצות ומשפטים, עדות חוקים שבמצוות: הסוגים ג' כנגד הם
ואילך. 54 ע' חל"ח בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י

.‚Î:"שמענום הגבורה מפי לך יהי' ולא "אנכי – משה" אל ה' דבר "אשר מ"ש לפרש רש"י וממשיך

"אשר כאן נאמר מדוע מובן: אינו לפנ"ז xacלכאורה (הן בתורה הרגיל כהלשון ולא משה", אל ה'
" לאח"ז) (ח"י devוהן ריבוי נאמר פקודי שבפ' למקרא חמש הבן שזוכר וכפי משה", את פעמים 104ה' (

משה"?! את ה' צוה "כאשר

שזהו  – שמעוהו ישראל שכל כיון לבדו, למשה רק לא שהי' ציווי אודות מדבר שהכתוב ועכצ"ל,
שמענום". הגבורה (ש)מפי לך יהי' ולא "אנכי הציווי

"אשר נאמר כיון xacואעפ"כ – משה" אל ה'ה 105xeaicdyה' "אנכי אמר הקב"ה שהרי למשה, י'
ללמד j"106אלקי  למשה פה פתחון ליתן אלקיך, יחיד, לשון אמר "למה רש"י: שפירש וכפי יחיד, לשון ,

שאמר  וזהו העגל, במעשה יהי'107סניגוריא לא צוית להם לא בעמך, אפך יחרה ה' אלהים mklלמה
אלא icalאחרים, il."

לומר  אפשר איך וא"כ, לך", יהי' ו"לא "אנכי" – מצוות שתי יש לע"ז בנוגע מובן: אינו עדיין אך
ע"ז?`zgש"מצוה על קאי המצוות" ככל שהיא

בדיבור  לך" יהי' ולא "אנכי אמר שהקב"ה היינו אלקים", דיבר "אחת מ"ש רש"י מביא זאת ולתרץ
שמעתי". זו ד"שתים באופן זה הי ' בנ"י לשמיעת בנוגע ורק אחת", "מצוה זה הרי ולכן אחד,

***

.„Îעבודה" הלשון בדיוק וכמו dxfהביאור העבירה, חומר את מדגיש אינו זה שם (דלכאורה "
הקב"ה  של שמשיו את לכבד שיש מהטעות נשתלשל ע"ז של הענין כי, כהן), לגבי "זר" נקרא שישראל 

העולם  את מנהיג ידם אל 108שעל פונים שלא דארעא במלכותא וכמו חסרון, זה אין שלכאורה ואף ,
דבר  לכל בנוגע עצמו מורה 109המלך ית' לפניו להמשמשים הפני' בנים, שנקראים לבנ"י, בנוגע הנה ,
עצמו  למלך "זר" כמו ,110שהוא

ואילך.– 58 ע' הנ"ל בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

.‰Î.לעיקר הטפל את לעשות שלא להזהר  שצריך – האדם בעבודת וענינו

ועוצם  "כחי שלו, המציאות שזוהי לחשוב לו אין – כו' טובים כשרונות לו שיש אע"פ ולדוגמא:
גו'" לו 111ידי נתן הכשרונות, נתינת לאחרי שגם אלא עוד ולא זאת, לו נתן שהקב"ה לידע צריך אלא ,
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ה"ג.104) פ"ד ברכות ירושלמי ראה
כאן.105) גו"א גם ראה
ו.106) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
יא.107) לב, תשא
מאירה וכפי108) שהשמש למקרא חמש הבן שיודע

מ"ש  למד לא עדיין אם גם – כו' הצמיחה בענין ופועלת ומחממת
יד  לג, (ברכה ירחים" גרש וממגד שמש תבואות "וממגד

ובפרש"י).
לוושינגטון 109) לרוץ צריך דבר כל בשביל לא – ובפשטות

קטן, דבר בשביל ואילו גדול, דבר בשביל רק אלא הנשיא, אל
פונים  פעוט, דבר ובשביל המדינה, לממשלת לפנות מספיק

כו'. העיר לממשלת

חמ"א 110) מנחם בתורת (נסמן הבעש"ט מתורת גם ולהעיר
ז) ד, (ואתחנן הפסוק על הספרי מאמר בפירוש ואילך) 61 ס"ע

כהוי' גו' למדותיו""מי ולא "אליו אליו", קראנו בכל –אלקינו
המדה  לעצם לא צ"ל אלא*שהתפלה וכמו , בה, המלובש לאלקות

על jlndnenvrשמבקשים הממונה הסוכן ע"י דברֿמה ליתן
ולא  מהשר, שמבקשים דארעא במלכותא כמו (ולא זה דבר
קטן  שהוא אלא מציאות, הוא השר שגם כיון עצמו, מהמלך
בלבושים, התלבשות של באופן הוא שהמלך כפי שזהו מהמלך),

. כלל והפרש הבדל אין ערום ו"הרי שהוא בין שהוא **. ובין
(תניא  כו'" רבים בלבושים לבוש שהוא ובין אחד לבוש לבוש

מאת לבקש אין בודאי אבל כו'.yealdספמ"ב),
יז.111) ח, עקב

*(zelfne miakekl `l k"ek`re,av w"a) l"fx exn`y s`,(a"'iiwyl `zeaih 'ixnl `xng."
**(r"ta xe`ia yxec df oipry xirdle–jlnd ixdy"eze` oi`ex oi`..mexr `edyk"ak oixcdpq),((dpyna) `.n"k`e.
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כל  והרי כו', שכלו את שיפתח המלמד אל מוליכו שאביו עי"ז – אותם לפתח האפשרות את גם הקב"ה
ונותן  תפקידו, למלא והאפשרות הכח את למלמד נותן שהקב"ה לכך נוסף שכן, הקב"ה, ע"י נעשה זה

בנוגע הנה וכו', לימוד שכר לשלם שיוכל פרנסתו את של `eilלאב בשליחותו היא והרב האב פעולת ,
באגה"ק  המבואר וע"ד ואילו 112הקב"ה, למקום", שלוחים והרבה השמים, מן נגזר כבר הניזק ש"על

אם אליהם, בנוגע רק הוא הבחירה כו'.mdענין זאת יעשו

מקבלין  אינן תורה ש"דברי אע"פ שהרי – התורה ללימוד בנוגע גם להיות צריכה זו וזהירות
ומצב 113טומאה" מעמד להיות יכול ולפעמים חיים", סם לו ש"נעשית ומצב מעמד יש אליו בנוגע הנה ,

חיים" ד"סם היפך לו" הביטול.114ש"נעשית ענין אצלו שחסר כיון ,

– לבך") כמים "שפכי התפלה, (שזהו"ע המים ענין את בקמח לערב שצריך (סי"ג) לעיל וכאמור
חז"ל  ובלשון הקמח, הוא שהעיקר שאע"פ והיינו, הביטול, וכמובן 115ענין חטיא", למרי צריכין "הכל :

"שהכל  מברכים שעליהם המים, על ולא הקמח, על בעיקר היא הארץ" מן לחם "המוציא שברכת גם
ולא  אחת, עיסה נעשית עי"ז ודוקא הביטול, שהו"ע המים, ענין גם צ"ל אעפ"כ אבל בדברו", נהי'

נפרדים. פירורים

***

.ÂÎ הלשון דיוק לבאר יש – שמענום" הגבורה מפי לך יהי' ולא ש"אנכי רש"י בפירוש למ"ש בנוגע
"הקב"ה":dxeabd"מפי או "המקום" רש"י, ופירוש חז"ל במאמרי המורגל כהלשון ולא ,"

זה  הרי כו', אחרת מציאות שלילת של ענין שזהו כיון – גו'" אחרים אלקים לך יהי' ל"לא בנוגע
כו'. אחרת למציאות מקום ליתן שלא הזולת, נגד הנצחון על שמורה גבורה, של ענין עם קשור

היינו, שמעתי", זו שתים אלקים דיבר ש"אחת כיון הנה – שלילה של ענין שאינו ל"אנכי", ובנוגע
בדרך  הנה הגבורה, ענין עם קשור לך" יהי' ש"לא זה מצד הרי אחד, בדיבור נאמרו לך יהי' ולא שאנכי

הגבורה. ענין עם "אנכי" גם קשור  ממילא

של ענין עם קשור עצמו מצד "אנכי" גם הנה דבר, של "אנכי"ולאמיתתו לציווי הטעם כי, – גבורה
מצרים" מארץ הוצאתיך "אשר  כיון ,106הוא גבורה, של בענין צורך הי' יצי"מ של הענין בשביל והרי

מסוגרת" הארץ שהיתה ממצרים, לברוח יכול עבד הי' לא עכשיו ששים 116ש "עד משם שיצאו וכדי ,
מלחמה" איש "ה' – הקב"ה של הגבורה ענין להיות הוצרך בנ"י, מלחמה"117ריבוא גבור "ה' ,118.

ידעתיו  "כי באברהם וכמ"ש גבורה, של באופן (גם) להיות צריכה שהנהגתו – האדם בעבודת וענינו
ומשפט" צדקה לעשות "119גו' כו'", גופו חיי מותרות על בנפשו האדם שעושה משפט והיינו,120בחי' ,

ואפר" עפר ש"אנכי שכיון בנפשו חשבון עשה הכל 121שאברהם נתן ולכן כלום, לעצמו צריך אינו הרי ,
הזולת  .122אל

חותם  מלמעלה ממשיכים המשפט), ענין עם (שקשור שוקע חותם של באופן למטה ההנהגה וע"י
ריקן 123בולט  חוזרות שאינן מדה"ר י"ג המשכת שזוהי והענינים 124, הרוחניים הענינים כל נמשכים ועי"ז ,

.125הגשמיים 

ירושלים"]. תשב "פרזות הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי
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ב).112) (קלח, סכ"ה
א.113) כב, ברכות
א.114) ז, תענית ב. עב, יומא
וש"נ.115) בסופה. ברכות
ט.116) יח, יתרו פרש"י
ג.117) טו, בשלח
ח.118) כד, תהלים
יט.119) יח, וירא

ב.120) סג, בשלח תו"א
כז.121) שם,
(122) קצת ).l"endחסר
ד.123) יז, עקב לקו"ת ד. קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א ראה
ובכ"מ.

יט.124) לג, תשא עה"ת בפרש"י הובא ב. יז, ר"ה
(125) הסיום ).l"endחסר
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פעמים ‡. כמה דובר העיקרי 1כבר שתוכנה ,
בשם  מרומז שבה) הפרשיות (כל סדרה כל של
(הוא). תורה אשר) ישראל (מנהג ע"פ נק' שהיא
"שלח", בשם שנקראת – זה דשבוע בסדרה וכן
העיקרית  הנקודה מתבטאת זה שבשם מובן ומזה
שבהסדרה. הפרשיות בכל המדוברים הענינים של

להבין: וצריך

רק  הוא הרי אנשים)", (לך ד"שלח הענין נקודת
מצוה  ולא במדבר, בהיותם בנ"י קורות סיפור
זו  שבסדרה בפרשיות וכיו"ב, לקיימה שנצטוינו

בהן יש – המרגלים סיפור לאחרי zevnהבאות
שהיא  הסדרה, שבסיום הפרשה גם ומה לדורות,
כל  לזכירת המביאה כללית מצוה היא ציצית, מצות

כמ"ש  מצות, את2תרי"ג וזכרתם אותו lk"וראיתם
(לך  ד"שלח שהענין יתכן ואיך ה'", מצות

דברים  סיפור אלא שאינו "חשוב"3אנשים)", יהא ,
הכוללת  ציצית מצות כולל שבסדרה, מהמצות יותר
("שלח") זה שבשם ועד מצות, התרי"ג כל את

של העיקרית הנקודה הסדרה?lkמתבטאת

"שלח" בשם הסדרה נקראת שבפשטות ואף
הסדרה  וכל הסדרה, בתחלת באה זו שתיבה לפי
היא  התחלתה אם אף הרי – התחלתה ע"ש נקראת
הרי  תורה עפ"י שם שזהו מכיון מ"מ השם, סיבת

על מורה lkהשם okez.כנ"ל הסדרה,

חטא ·. במהות ביאור בהקדים זה ויובן
וסיפרו  שבאו בזה חטאו בפשטות "כי 4המרגלים:

היוש  העם מאד עז גדולות בצורות והערים בארץ ב
מובן: אינו ולכאורה – שם" ראינו הענק ילידי וגם
העם  ואת היא מה "הארץ את לראות נשלחו הרי
גו' הערים ומה וגו' הוא החזק עלי' היושב

במבצרים" אם השיבו 5הבמחנים לזה ובהתאם ;

והרי, לחטא? זה יחשב ולמה וגו'", העם עז "כי
הארץ? את לתור תפקידם את מילאו בזה אדרבה,
דרך  באיזה להוודע שלחם רבנו משה והביאור:

ote`e כדאי מקום ובאיזה א"י, את לכבוש יותר קל
מכיון  [כי הטבע בדרך – הכיבוש להתחיל יותר

למגנא" ניסא קוב"ה עביד להשתדל 6ש"לא צריכים
לעשות  – לנס זקוק יהי' סוכ"ס אם גם – דבר בכל
או  הנסים מספר את ולמעט הטבע בדרך בו התלוי

הנס  פרטי הי'7את בטוח אבל שאפשר], כמה עד
אולם  ה'; ציוה כן כי וכו', ויכבשו שיעלו משה
והארץ  והערים העם ע"ד שספרו לאחרי המרגלים,

etiqedוהסיקו`pwqn כי העם אל לעלות נוכל "לא
ממנו" הוא שראו 8חזק הקושיים שמחמת היינו ,

נוכל  ש"לא הסיקו הטבע בדרך א"י בכיבוש
הקב"ה. ציווה שכן אע"פ לכובשה, לעלות"

היא ‚. המרגלים מסיפור שההוראה מובן עפ"ז
בקיום  עיקרי יסוד ומצות: התורה לכללות שייכת
הם  שהמצות שמכיון הידיעה, – הוא המצות כל

לקיימם  שאפשר הדבר ברור הקב"ה, כי 9ציוויי ,
כוחן  לפי אלא מבקש הקב"ה .10אין

יצוה  לא ידבר, בדעת רק אם ודם בשר גם והרי
המצווה  ביכולת שאין ידע באם דבר לעשות
את  שעשה מאדם בא הציווי אם ובפרט לקיימו.
שבודאי  – כלי העושה אומן כמו – "המצווה"
אשר  התפקיד למלאות שיוכל באופן אותו עושה
לטעות  עלול שהאדם (אלא נעשה בשבילו
הקב"ה  המלכים מלכי מלך ועאכו"כ – בחשבון)
(שעשה  מהמצווה ידרוש שלא והצדק, הטוב ועצם

(כח בכחו שאין דבר וכו') לקיימו ozpyאותו בו)
בחשבון). טעות ח"ו שייך לא אצלו (והרי
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ואילך 1) 57 ע' ח"ה לקו"ש וראה פ"א. היחוה"א שער ראה
שם. ובהנסמן

ב.2) יב, מברכות גם ולהעיר שם. פרש"י וראה לט. טו,
תורה 3) (דהרי הוראות הם שבתורה הסיפורים שגם ואף

– הרד"ק)) בשם בראשית ר"פ גו"א ב. נג, (זח"ג הוראה מלשון
של  באופן ולא סיפור של באופן נאמרו אלו שהוראות מזה מ"מ
התוקף  אותו בהם שאין מוכח – מפורשת כהוראה לא ואף מצוה,

התורה. שבציוויי התוקף אותו ועאכו"כ גלויות, בהוראות אשר
כח.4) יג,
יחֿיט.5) שם,

השי"ת 6) שחפץ הא' "ההקדמה ד"ח: הר"ן דרשות ראה
לא  בעיניו יקר ושהטבע דאפשר מה בכל עולם של מנהגו לקיים

ועוד. ב. נג, שבת וראה הכרחי". לצורך אלא ישנהו
"למגנא".7) ה"ז – למעט האפשרי כל כי
לא.8) יג,
"נעשה 9) אמרו המרגלים גם במ"ת הוראה: עוד שמזה

משארז"ל  הוראת שמזה אח"כ, זה בענין נכשלו ואעפ"כ ונשמע",
138 ע' ח"ה לקו"ש (וראה בעצמך" תאמין "אל מ"ד) פ"ב (אבות

ואילך).
וראה 10) יא. נשא תנחומא ג. פי"ב, במדב"ר רפכ"ט. שמו"ר

א. ג, ע"ז
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לקיום ixg`lyאלא בנוגע גם הרי זו, ידיעה
הנס" על סומכין "אין – ענין 11המצות [ואדרבה:

ixwir מכיון כי הטבע. בדרך לקיימם הוא במצות
דירה ית' לו לעשות הוא ענינם ,mipezgzaשעיקר

דוקא, הטבע בדרכי קיומם להיות צריך במילא
ייעשה rahyבכדי "תחתונים") (בחי' עצמו העולם

ית' לו גו'12לדירה "שלח להיות צריך ולכן ,[
באיזה לדעת בכדי גו'", לקיים `oteויתורו אפשר

הטבע. בדרך נעלה דעלה המצוה את

ומוכרחת „. שייכת זו, שהוראה מכיון והנה
lka לכניסה ההכנה וסיפור בענין באה לכן המצות,

המצות  בכל כללי הו"ע לא"י שהכניסה לפי לא"י,
כולן.

מבואר  א"י ומעלת תוכן בזה: והביאור
מראשית 13בכתוב  בה ה"א עיני גו' אשר "ארץ :

ההשגחה  שבה היינו שנה", אחרית ועד השנה
מבשאר  (יותר וגלוי פנימי באופן היא העליונה

שבארץ 14הארצות  בהגשמי גם – שבאה"ק ז.א. ,(
יותר. בגילוי ית' אלקותו "נרגש" ועניני'

היינו  – גלוי' קדושה שהמשכת מובן, עפ"ז
כניסת  בדוגמת זה הרי גשמי, ודבר בענין – אלקות
שקיום  ז.א. ל)א"י. הפועל והאדם והפעולה (הדבר

lk לא"י כניסה בדוגמת הוא ומצוה כי 15מצוה ,

בענינים  אלקות המשכת כנ"ל, הוא, המצות קיום
ית'.16הגשמיים  לו דירה עי"ז שייעשו

המצות)zillkהוראה‰. לכל (השייכת נוספת
כנען": ארץ את ויתורו גו' ב"שלח

להתבונן  האדם על ומצוה מצוה כל קודם
לקיים  שעומד המצוה בתוכנה 17בתוכן רק ולא ,

בתוכן  גם אלא הפרטית, זו מצוה של הפרטי
הולך  שהוא – המצות בכל השוה הכללי וכוונה

וכלשון ית', רצונו "אשר lkלקיים המצות ברכות
המצוה  את קיומו שע"י וצונו", במצותיו קדשנו
הקב"ה  אותו שציווה מה הוא ומקיים קדוש נעשה

קדשנו  לשון [וזהו עמו מתאחד מצוה 18ועי"ז ול'
וחיבור  צוותא מל' –19.[

מברכים זו "עובר iptlוברכה המצוה, קיום
להורות20לעשייתן" ,iptly על המצוה, עשיית

כל  של הכללי וכוונה בתוכן להתבונן האדם
המצות.

בתורה  ברכו צ"ל התורה: בלימוד ועד"ז
dlgz21 את לנו ונתן העמים מכל בנו בחר "אשר
ezxez כמו התורה את לנו נתן שהקב"ה ז.א. ,"
ית'ezxezשהיא אצלו –22" וחותמים ;dxezd ozep"

חדשים" בעיניך יהיו יום "בכל כי הוה, –23לשון
להתבונן האדם על התורה.mcewבכ"ז לימוד

הנאמר  כנען" ארץ את "ויתורו הוראת וזוהי
צריך  המצוה קיום לפני לא"י: לכניסה הכנה בתור
ותכליתה  וכוונתה בענינה ולהתבונן "לתור" האדם

ולקיים. ללמוד שבא והמצוה התורה של 

שמשה  – "שלח" של שתוכנו איך מובן עפ"ז
המשלח  מרע"ה24הוא בחי' – נפש lkay(ועד"ז

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

ב.11) קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה
כשעמדה 12) הלבנה לקדש אדה"ז רצה לא למה יומתק ועפ"ז

.(1504 ע' ח"ד (לקו"ד נס ע"פ מאלי' הספינה
יב.13) יא, עקב
א"י.14) ד"ה שם מהרש"א ובחדא"ג רע"א י, תענית ראה

תניא  וראה ג. צב, לשמע"צ דרושים ב. פט, מסעי לקו"ת וראה
קמט, סידור א. יג, לך תו"א ב). (קלט, סכ"ה סי"ד. אגה"ק פל"ג.

סע"א.
הכניסה 15) את יום בכל לזכור נצטווינו שלא מה יומתק עפ"ז

שם. פרש"י ג. יג, (בא בכ"י יצי"מ לזכור אנו שמצווים אף לא"י,
סז  סי' אדה"ז שו"ע סו. סי' או"ח טור ה"ו. פ"א ברכות ירושלמי
שו"ע  שם. וטור (ירושלמי קרי"ס וגם ב), יב, ברכות וראה ס"א.
אף  ד) סעיף ס סימן אדה"ז (שו"ע ומ"ת יב) סעיף סו סי' אדה"ז
אתכם  וגאלתי גו' והוצאתי וֿח): ו, (וארא אחד בהמשך שבאו
(ובפרט  גו' הארץ אל אתכם והבאתי גו' לעם לי אתכם ולקחתי גו'

דכהנ"ל) התכלית היא לא"י שהכניסה
אין  לא"י, כניסה בדוגמת הוא מצוה כל שקיום להיות כי -
פעמים  כמה ממילא בדרך היא נזכרת שהרי מיוחדת, בזכירה צורך

] יום שבכל המצות קיום ע"י (פמ"ז)c"rביום בתניא דאי' מה
ולא  בפ"ע מצוה שהיא אף דוקא, ק"ש בשעת יצי"מ פ' ש"תקנו
שבק"ש  אלא – ממש" אחד דבר שהן מפני אלא כו' ק"ש ממצות
עליו  וממשיך ומקבל "שרוצה ג"כ צ"ל יצי"מ שתהי' בכדי

בנדו"ד]. משא"כ יצי"מ, זכירת צ"ל ולכן ית'" אלקותו

(ראה 16) ישראל ארץ דא מאך הצ"צ: אדמו"ר מפתגם ַָלהעיר
.3 ע' ח"י בלקו"ש נתבאר – (621 ע' ח"ב לקו"ש

ועוד.17) ב). (נו, פמ"א תניא ראה
ב).18) (סה, פמ"ו תניא ראה
ג.19) מה, בחוקותי לקו"ת
וש"נ.20) ב. ז, פסחים
סמ"ז.21) לטאו"ח ב"ח וראה א. פא, נדרים
זמירות.22) דוד ד"ה קו"א תניא וראה ל. ח, משלי
עקב 23) א. יט, יתרו פרש"י גם וראה טז. כו, תבוא פרש"י

אף  כי – "כחדשה" שם) (מספרי ו ו, ואתחנן (ובפרש"י יג. יא,
ח  ה"ז חדש, בפרט zepyidידוששזהו התורה ללימוד ובנוגע .(

אף  ובזיע וברטט וביראה באימה להלן "מה א): (כב, ברכות  ראה
לקו"ת  ב. סג, ברכות וראה ובזיע". וברטט וביראה באימה כאן
עה"ת  בצפע"נ בהנסמן (ראה הצפע"נ ובלשון ג. פא, סוכות

נצחי. נמשך, דבר א) ה, בראשית
ה.24) פט"ז, (במדב"ר היו כשרים המרגלים – השילוח ובעת

ג.). יג, פרשתנו פרש"י ד. שלח תנחומא
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ישראל  מבית דכל 25ונפש היסודית הנקודה היא (
עוד  ולא "שלח", נקראות שכולן הסדרה, פרשיות

שנאמרה שנאמרו mcewהסדרה,zlgzaאלא
הנלמדות  הנ"ל הוראות כי – שבה הציווים

באות המרגלים, שילוח lklמסיפור ceqie dncwdk
המצות.

.Â שהענין מאחר להבין: צריך הנ"ל עפ"י אמנם
הוראות  בו יש כנען" ארץ את ויתורו גו' ד"שלח

הו"ע לכאורה הרי ויסודיות, ולמה igxkdעיקריות ,
משה  של ורצונו בדעתו זה ענין הקב"ה תלה

– לך "שלח אניjzrclבאמרו: ,ipi` אם לך מצוה
dvxz"26שלח?

קיום  שתכלית לעיל, המבואר עפ"י ויובן
בענינים  אלקות להמשיך היא ומצות התורה

במדרש  האמור ובאופן לחידוש 27הגשמי', בנוגע
לעליונים". יעלו "תחתונים – דמ"ת

בין  – לתחתון דנדו"ד עליון שבין החילוק והנה
בחי' הוא שבורא הוא, – לנברא כביכול בורא
אין  מצ"ע הנברא מקבל; בחי' הוא ונברא משפיע
מציאותו  כל "מקבל" והוא מציאות, כל לו
הוא  והמצות התורה מתן שענין והיות מהבורא.
מובן  הרי כביכול, העליון, לבחי' יתעלה שהתחתון
בבחי' להיות יתעלה שהתחתון היא זו עלי' שתוכן

העליון  כמו משפיע

במעשה szey"נעשה28(וכמרז"ל  להקב"ה
במעשה  כביכול משפיע בחי' שהוא בראשית",

אמרז"ל 29בראשית  הרי בתורה וכן שהקב"ה 30,
זהו  [שהרי בני" נצחוני בני "נצחוני ואומר חייך
זה  שותף "מנצח" שלפעמים שותף, ענין אמיתית

מוסיפים  וישראל השני]) – 31ולפעמים

בתורה.32ומשפיעים 

"שלח  שבענין הנ"ל שההוראות זה מובן ועפי"ז
אף  ציווי, של באופן נאמרו לא גו'" ויתורו גו'
של  ציווי מקיים האדם כאשר כי – הנה שמוכרחות
עדיין  בכ"ז כו', מתעלה שעי"ז אף הנה הקב"ה,
בחי' – משפיע בחי' לשלימות מתעלה אינו
ציווי  מקיים אלא אינו סו"ס שהרי "עליונים",
הוא  שעדיין ז.א. מ)הבורא, כח נתינת גם (שזהו
הענין  כאשר משא"כ מהבורא. "מקבל" (מקצתו)
ובכח  מעצמו שמקיימו "לדעתך", של באופן נעשה
משפיע  בבחי' להיות מתעלה הוא הרי עצמו,
הוא. ומרצונו מדעתו כן עושה הוא שהרי כביכול,

סיפור  הקדמת טעם יותר בעומק מובן ומזה
ההוראות  רק לא כי להציווים, המרגלים שילוח
לכל  הנוגעות כלליות הוראות הן ד"שלח" שבענין
באו  שבו האופן גם אלא ומצות, התורה ענין
– דתו"מ הכוונה תכלית מלמד אלו, הוראות

יעלו ".mipeilrl"תחתונים

(a"lyz gly t"y zgiyn)
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רפמ"ב.25) תניא
דֿה.26) שלח ותנחומא ח. פט"ז, מבמדב"ר שלח ר"פ פרש"י
טו.27) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
שם 28) אדה"ז שו"ע רסח. סי' או"ח טור ב. קיט, א. י, שבת

ג. (ג, ויכולו האומר כל ד"ה בראשית להה"מ או"ת וראה ס"א.
תשל"ג). קה"ת בהוצאת

אף 29) עולמות בורא הקב"ה מה ג: פצ"ח, מב"ר להעיר
תשל"ב  ניסן י"א (ושיחת) כללי מכתב וראה עולמות. בורא אביכם

וביאורים  מנהגים טעמים, לקוטי עם פסח של בהגדה (נדפסו
שד"מ). ע' תשל"ו) (קה"ת

אתם 30) שוגגין אפילו "אתם א): (כה, ר"ה וראה ב. נט, ב"מ
מוטעין". אפילו אתם מזידין אפילו

לט,31) מקץ תו"א ב. יב, ח"א (זהר לה" "לאפשא הוא וחיוב
ד).

לקו"ת 32) (ראה חתן וישראל כלה התורה נקראו בכ"מ שלכן
ואילך). ד צג, ברכה סע"א. לז, תצא



לג

עשרה  כזאת  שלח  ולאביו   – כג  מה,  בראשית 
חמרים1* נשאים מטוב מצרים ועשר אתנת נשאת 

בר ולחם ומזון לאביו לדרך

צט

"ולאביו שלח וגו'" ביאור מארז"ל )מגילה טז, ב( שיגר 
לו יין ישן וכו' – רמז בפ' לגאולת מצרים )יין ומצות 

וכו'(, ובנ"י יבררו את מצרים כמ"ש "וינצלו את מצרים", 
שיקחו את כל הטוב שהי' במצרים

מטוב  נושאות  חמרים  עשרה  כזאת  שלח  ולאביו 

מצרים, מאי מטוב מצרים, אמר רבי בנימין בר יפת אמר 

רבי אליעזר שלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו.
מגילה טז, ב

יוסף2 שלח ליעקב חמורים כדי3 להכניעם.

דהנה במס' מגילה דט"ז אמרו על זה שיגר לו יין ישן 

שדעת זקנים נוחה הימנו שזהו מטוב מצרים שהחמורים 

יין  פירושו  חמר  לשון,  על  נופל  לשון  כי  נושאים.  היו 

חמרא  הגמרא,  ובלשון  כו'.  מלא  חמר  ויין4  כמו  ג"כ, 

הוא חמור, וחמרא הוא יין, )כמ"ש זה כ"ק אדמו"ר בעל 

הצ"צ זצוקללה"ה זיע"א בבוך5 בראשית רשימות, ע"ש(.

שמות- לזהר,  הערות  יצחק  לוי  לקוטי  גם  ראה  חמרים,  עשרה   )*1

דברים סוף עמוד קצא.

2( בסימן זה יבואר כמה שאלות ודיוקים:

א( למה שלח יוסף ליעקב “חמרים" דוקא?

"עשרה  כתוב  ולא  ו',  אות  חסר  חמרים"  “עשרה  בפסוק  כתוב  ב( 

חמורים"?

ג( כתוב "נושאות מטוב מצרים", ובגמ' )מגילה טז, ב( דריש "שלח 

דהי'  ההוכחה מהפסוק  מהו  הימנו",  נוחה  זקנים  ישן שדעת  יין  לו 

"יין"?

ד( בהנ"ל למה הי' היין "ישן"?

ה( בהנ"ל, מהו הדיוק "זקנים" דוקא, "שדעת זקנים נוחה הימנו"?

ומזון",  ולחם  "בר  האתונות  וע"י  "יין"  החמרים  ע"י  יוסף שלח  ו( 

למה דוקא דברים אלו?

ז( מה הם הג' דברים: א( בר, ב( לחם, ג( מזון?

ח( למה הי' ה"יין" על החמורים דוקא, מה הקשר המיוחד של היין 

עם החמורים )ולא על האתונות(?

וע"ז מבאר:

3( ראה גם לקמן סימן קא.

4( תהלים עה, ט. “כי כוס ביד ה' ויין חמר מלא". ופי' במצודות דוד 

כי כוס, אל תחשבו שעד עולם תהיו ]המלכיות[ בהרמה, לא  וז"ל: 

כן הוא כי מוכן הוא ביד ה' כוס עם יין משובח ממולא במזיגה לפי 

הראוי, )המשיל הפורענות לשתיית היין המבלבל דעת האדם(.

כזאת  שלח  ולאביו  וז"ל:   1976 עמוד  ויגש  פרשת  התורה  אור   )5

בגמרא  מצינו  רש"י  פירש  מצרים.  מטוב  נושאים  חמורים  עשרה 

ששלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו, והוא ספ"ק דמגילה דף 

ט"ז ע"ב וכן פירש התרגום יונתן כאן עשרה חמרים טעינין חמרא. 

והיינו, שהכניעו את החמורים דקליפה6 בחי' מצרים, 

שנשבר,  התהו  דעולם  והפסולת  השמרים  כמו  שהם 

סתימאה  דחכמה  טוב9  החמר  הוא  ישן  יין8  שישאו7 

שזהו  דתהו,  קדושה  הניצוצי  מבירורי  אנפין  דאריך 

כמ"ש  חמר  שנקרא  יין  ג"כ  מרומז  שבתורה  חמרים  שבפי'  ואפ"ל 

בפרשת האזינו ודם ענב תשתה חמר ות"י מן ענבא חדא יהוון שתיין 

כוס דחמר, ובתלים סי' ע"ה ט' ויין חמר מלא מסך, ופירש רש"י יין 

חזק, והמצודת ציון פירש חמר משובח בטעם. וכיון שבתורה נכתב 

עשרה חמרים בלא ו' ע"כ כולל חמורים ויין הנקרא חמר דהיינו יין 

ישן, ע"ש.

כ"ג  סי'  ביחזקאל  עליהם  כמ"ש  מצרים  בחי'  דקליפה...  החמור   )6

אשר בשר חמורים בשרם. )לקוטי לוי יצחק כאן(. ראה הביאור לקמן 

סימן קא.

ב'  יש  וז"ל:  תתקג-1806  עמוד  וישב  פרשת  התורה  אור  ראה   )7

ויש בחי'  כו',  יין אדום שהוא המ"ן אודם מן האשה  יין, הא'  בחי' 

בגמ'  אדום כמ"ש  אינו  ג"כ  ישן  יין  כי  עתיק  חיווריין  לבן חמר  יין 

למטה  מלמעלה  שנמשך  הוא  זה  ויין  ע"א,  פ"ז  דף  דמנחות  ספ"ט 

כמ"ש זח"ג פ' בלק דף קפ"ט ב' ההוא חמרא משיך לי' יעקב מרחיק, 

והרמ"ז שם פי' שיין זה נמשך ממו"ס שבו גבו' דעתיק שנק' יין טוב 

ולפי  דורדיא,  על  דשקיט  טב  כחמר  ע"ב  קכ"ח  דף  באד"ר  כמ"ש 

שהוא שקיט ומבוסם מאד נק' יין הטוב, וזהו )שיר השירים ז, י( וחכך 

כיין הטוב, וחכך בחי' חכמה חיך מ"ה כו' ע"ש ובזח"ג פ' שמיני דף 

ל"ט ע"א פי' וחכך כיין הטוב דא יינה דאורייתא דאיהו טב וכמ"ש 

במדרש שה"ש ע"פ הביאני אל בית היין זה הר סיני, ויינה של תורה 

זהו ודאי המשכה מלמעלה למטה וזהו יין לבן שהוא המשכת מ"ד, 

איש מזריע לובן כו', והוא בחי' חמר חווריין עתיק שהוא בחי' עונג 

העליון להתענג על הוי' ממש ונק' עתיק יין ישן כי או"א נק' זקנים 

ע"ש.  כו',  עולם  של  מקדמונו  קדם  ימי  בחי'  יומין  מעתיק  ושרשם 

וראה עוד לקמן הערה 8. 9.

8( יין ישן: מבאר שני טעמים למה  נק' "יין ישן": א( קאי על הדרגא 

והבחי' בקדושה – חכמה סתימאה – דנתגלה ע"י הבירורי ניצוצות, 

ב( קאי על הניצוצות דתהו דנתבררו דנק' "ישן".

פרשת  התורה  אור  ראה  אנפין".  דאריך  סתימאה  דחכמה   “טב   )9

ויחי עמוד 2014 וז"ל: והי' ביום ההוא יטפו ההרים עסיס ביואל סי' 

ד' י"ח, וארז"ל ברכות פ' שמיני ס"פ י"ב לפי שבעה"ז היין תקלה 

ושיעור  סיקוסים מדה  נתתי  לקרבנות  מיני'  ולעיל  ע"ש,  כו'  לעולם 

שנאמר חצי היין יהי' לפר כו', כמו עד"מ כששותין מעט יין משמח 

אלקים  משמח  היין  כי  וכו',  המוח  מבלבל  היין  ריבוי  אבל  הלב 

דשם  אחרונים  צירופים  היונקים ממ"ח  לקליפות  יניקה  יש  ובריבוי 

אלקים, והוא ענין גפן נכרי' וכו'.

ולכן לע"ל ארז"ל על היין אבל לע"ל אני עושה אותו שמחה שנאמר 

סד"ה  בתו"א  מבואר  והנה  כו'.  עסיס  ההרים  יטפו  ההוא  ביום  והי' 

חייב לבסומי שיש ב' אופן שמחה הא' רננו צדיקים בהוי' הב' ע"י 

גילוי עצמות אוא"ס שלמעלה מסדר ההשתלשלות כו' ע"ש.

מועדים  דאימא  מוחין  המשמח  יין  הא'  יין  בחי'  ב'  שיש  יובן  וכך 

לשמחה ונק' מקראי קדש, הב' מ"ש מוחא סתימאה דשקיט כו' כחמר 

טב כו' בהרמ"ז בלק דף קפ"ט ב', היינו כי השמחה דוקא מההשגה, 

ועכשיו ועבד הלוי הוא, אכן לע"ל ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה 

כו' ויהי' ההשגה בבחי' סוכ"ע ומזה נמשך השמחה בשלימות, ע"ש. 

וראה הערה 9.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לד

הטוב שהי' במצרים, דשקיט ושכיך על דורדייא10, א"כ 

הדורדייא שהם השמרים והפסולת הם כמו החמורים, 

והחמר11 טב שעליהם הוא היין ישן דחכמה סתימאה, 

והוא ישן כי זהו בחי' חכ' שבכתר הנקרא זקן.

גם הניצוצין הם מעולם התהו שקדם לעולם התיקון, 

א"כ הוא ישן דהיינו מזמן הקודם מתהו שקדם לתיקון.

וי"ל זהו הי' רמז על שיגאלו ממצרים וינצלו אותה 

את  וינצלו  כמ"ש  במצרים  שהי'  הטוב  כל  את  שיקחו 

יין דפסח שהם  מצרים12. שענין הגאולה הוא הכוסות 

לנגד הד' לשונות של גאולה כדרז"ל13.

ירמוז  ומזון  ולחם  בר  נשאת  אתנת  הי'  י"ל  ולפי"ז 

על הלחם14 דמצה. וכתיב ג' לשונות, בר לחם מזון, י"ל 

רומז על הג'15 מצות.

והאי מוחא דאיהו האי  וז"ל:  ג' דף קכח ע"ב  זוהר חלק  10( ראה 

חכמתא סתימאה )וזה המוח שהוא חכמה הסתומה(, שקיט ואשתיכין 

)כיין  דורדייה  על  טב  כחמר  במקומו(,  ונשקט  שקט  )הוא  באתרי' 

והיינו דאמרי )וזה שאומרים – האנשים  הטוב השוקט על שמריו(, 

בעל המשל(, סבא דעתוי סתים ומוחי' סתם ושכיך )איש שיבה דעתו 

סתום ומוחו סתום ושקט(. ע"ש. לקמן סימן קכ הערה 17.

ראה אור התורה פרשת ויחי עמוד 2016 וז"ל: יש להעיר מענין משיח 

לשון  חמור  נק'  יין  ומענין  חמור,  יששכר  גם  החמור,  על  ורוכב  עני 

חיזוק, ג"כ פי' לגפן עירה שיהי' בהיין חיזוק גדול מכח בירור החמור 

כו' שהוא כח חזק, וזהו כחמרא טבא דשקיט ושכיך על דורדייא דוקא, 

הרי השמרים מוסיפים חיזוק בהיין, כי שמרים הנ"ל הוא מה שנתברר 

משם ב"ן ואינו נק' שמרים רק לגבי מו"ס כו', ע"כ חמרא טבא הנ"ל 

דמו"ס צ"ל על דורדייא דוקא, וע' מזה בבה"ז פרשת נשא ובאגה"ק 

סס"י י"ב, וכך יין הטוב דגפן הנ"ל מתחזק ע"י הבירור מבחי' עיר פרא 

הנ"ל, ולכן נק' יין הטוב חמר בתילים סי' ע"ה כ"ו ויין חמר כו'.

וז"ס ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים נושאים מטוב מצרים וארז"ל 

יין ישן כו', פי' ישן מבחי' מו"ס שהנושאים אותו הם עשרה חמורים 

קכ"ח  דף  עמ"ש  מהאריז"ל  האידרא  בביאור  ומצאתי  כנ"ל.  דוקא 

ע"ב כחמר טב כו', הכוונה שהשמרים והדינים הם בחכמה אלא שהם 

שקטים וכפופים כו', ויש עוד דמיון שני אל היין, שכשם שהיין יגיע 

לתועלת מן השמרים כי הם סיבת קיומו כי בלתם יפסיד מהרה כן יש 

יתרון לחכמה מן הסכלות כדאי' פ' תזריע דף מ"ז ע"ב עכ"ל.

וראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי קפד, א )קה"ת ה'תשע"ה(.

11( והחמר טב שעליהם: נמצא, דמ"ש בפסוק "עשרה חמרים" )חסר 

אות ו'( מרומז שני דברים: א( קאי על החמורים – קליפת מצרים, ב( 

רמז על ה"חמר" – יין טוב שהיו נושאים.

12( שמות יב, לו.

13( ירושלמי פסחים פ"י ה"א “מנין לארבע כוסות, ר' יוחנן בשם ר' 

בנייה כנגד ארבע גאולות )שמות ו, ו( לכן אמור לבני ישראל אני ה' 

והוצאתי אתכם וגו' ולקחתי אתכם לי לעם וגומר, והוצאתי והצלתי 

וגאלתי ולקחתי". ראה גם שמו"ר פ"ו, ד. ב"ר פפ"ח ס"ה.

14( ראה הקשר של ד' כוסות עם מצה באור התורה פרשת בא עמוד 

ב'תרמג.

15( מרמז דהשלשה לשונות: א( בר; ב( לחם; ג( מזון; הם כנגד הג' 

מצות: א( “בר" המצה ישראל; ב( “לחם" המצה לוי; ג( “מזון" המצה 

כהן.

16ב"ר, שמספרו ע"ב17 ק"ל חסד וגבורה יחדיו, הוא 

אל19  שיר  18תפארת,  ישראל,  הנק'  השלישית  המצה 

שהוא כולל חסד וגבורה יחדיו. בר פירושו ג"כ בן היינו 

ועיין בזוהר  תפארת20 הנקרא בן ובר, כמו נשקו בר21, 

16( מבאר ומרמז דתיבת “בר" הוא רמז על המצה כנגד הישראל, הן 

מצד ה"גימטריא" של תיבת בר, והן מצד ה"פירוש" של תיבת בר, 

דמרמז על "ישראל".

רס"ד(.  עמוד  ח"א השמטות  זוהר  )ראה  ק"ל  ע"ב  מספרו  ב"ר   )17

פירוש: כידוע שם ע"ב הוא הוי' במלוי יודי"ן כזה: יו"ד, ה"י, וי"ו, 

ה"י, דהשם "הוי'" עצמו הוא חכמה, והמילוי הוא חסד – ענף חכמה, 

וכידוע דה"מילוי" הוא ע"ד ה"תולדה" וה"בן" דשם הוי' עצמו, וזהו 

ע"ב בגימטריא חס"ד.

ם"  ומספר ק"ל* הוא שייך לגבורה, דמספר ק"ל הוא אחוריים ד"ׁשֵ

ם הוי' במילוי אלפי"ן )היינו באות א'( הוא:  הוי' במילוי אלפי"ן, ׁשֵ

ם מ"ה, והמילוי באחוריים הוא כזה: יו"ד  יוד, הא, ואו, הא, הנק' ׁשֵ

)20( , + יו"ד, ה"א )26( , + יו"ד, ה"א, וא"ו )39(, + יו"ד, ה"א, 

וא"ו, ה"א )45( = 130, ק"ל. ראה לקוטי תורה להאריז"ל דניאל )ד, 

יז(. "וכל בחי' אחוריים הם בסוד דינים" ע"ש.

ועיין גם קהלת יעקב ערך קל, – ק"ל הוא ב' פעמים דין )64 × 2 = 

בענין  צד,  סימן  לעיל  גם  וראה  ק"ל.   ,130  = כוללים  הב'   +  )128

נשים דעתן קל.

וזהו ב"ר )בגי' 202(, שהמספר הוא צירוף ושילוב בין “עב" )72( – 

חסד, ק"ל )130( – גבורה, ביחד 72 + 130 = 202, ב"ר.

ם ישראל הוא ג"כ צירוף ושילוב חסד  וזהו מרמז על "ישראל", שהׁשֵ

וגבורה. ראה הערה 18.

*( ראה תורת מנחם – ספר המאמרים באתי לגני חלק א עמוד רכב 

)ה'תשל"ו – ב(.

ם  בׁשֵ גם  ומרומז  כידוע,  וגבורה  חסד  כולל  הוא  תפארת  בחי'   )18

"ישראל".

19( ישראל נוט' ישר-אל, “אל" שייך לחסד כמ"ש חסד אל כל היום 

יצחק  לוי  ואותיות שי"ר שייך לגבורה. ראה לקוטי  ג(,  נב,  )תהלים 

הערות לזהר בראשית עמוד קמא וז"ל: “כהנים הם בחי' חסד שם אל, 

וליוואי הם* בחי' גבורה, שיר )כי עבודת הלויים בשיר, וזה כידוע 

ישראל  שם  היינו  גבורה(,  בחי'  למעלה  לעלות  התשוקה  על  מורה 

שהוא שיר אל – גבורה חסד", ע"ש. עיין גם קהלת יעקב ערך ישראל.

*( ראה לקוטי שיחות חלק יח עמוד 222.

סתם  בן  בחי'  וז"ל:  שצ  עמוד  ויחי  פרשת  התורה  אור  ראה   )20

עולם  בחי'  הוא  וכיוצא  כו'  ישראל  בכורי  בני  כו'  אתם  בנים  כמו 

לבן  שנמשל  וזהו  ז"א,  בחי'  שהוא  דלעילא  ישראל  הנקרא  התיקון 

כמו ברא כרעא דאבוה הוא דהיינו בבחי' הביטול, ע"כ המה בבחי' 

ההתכלללות גם מב' הפכיים כמו חו"ג כו' כמו עושה שלום במרומיו 

עליונה  מהארה  עליהם  שמאיר  לפי  ומים,  אש  וגבריאל  מיכאל 

משניהם יחד לכך הם מתבטלים ממציאותם ומתכללים יחד כו'. כך 

בבחי' התיקון הנה ע"י הארת אור אין סוף בחכמה שהוא מ"ה ונקרא 

אור אבא ובחי' ז"א נקרא בן, הרי מתכלל ומתבטל לגבי אור שם מ"ה 

זה להיות כלולים חו"ג יחד כמו ברא שהוא כרעא דאבוה כו' ע"ש.

21( תהלים ב, יב. “נשקו" מלשון תשוקה וחמדה, “בר" קאי על משיח 

“יתיצבו  כתוב  ב(  )בפסוק  דקודם  עזרא,  האבן  ופירוש  “בן",  הנק' 

י(  )פסוק  וע"ז אמר דוד המלך  ועל משיחו",  ה'  וגו' על  מלכי ארץ 

“ועתה מלכים השכילו הוסרו שופטי ארץ", )שם יא( “עבדו את ה' 

ביראה" זהו כנגד מה שכתוב קודם “על ה'", ומ"ש “ונשקו בר" הוא 
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לה

הקדוש פ' בלק22 דף קצ"א ע"ב ע"ש.

דלוי,  המצה24  הוא  מלחמה  ג"כ23  שפירשו  לח"ם, 

כנגד מה שכתוב קודם “על משיחו" דקאי על משיח, שהקב"ה קרא 

אותו בנו כמ"ש קודם )שם ז( “בני אתה אני היום ילדתיך".

ופי'  ב,  לא,  )משלי  בטני"  בר  ומה  ברי  "מה  כמו  הוא  "בר"  ולשון 

מצודות ציון ברי הוא תרגום של בני(.

מלך  "בר"  את  וחמדה  בתשוקה  יקבלו  שהאומות  הכתוב  וכוונת 

המשיח – הוא הנקרא בנו של הקב"ה, וזהו "בני . . ילדתיך" ע"ש.

22( מובא לעיל סימן נג הערה 12. מפרש שם מ"ש )משלי יא, כו( 

"מונע בר יקבהו לאם" דמי שאינו מחנך את בנו לברך ברכת המזון, 

וזהו "מונע בר" דמונע מבנו, אז ימסרו המלאכים לזה האדם, לה"ֵאם" 

היינו השכינה שיפרשו את חטאיו ע"ש. ]חזינן דפי' "בר" הוא "בן"[.

כל  מכללות  הוא  האדם  וז"ל:  א  סד,  עמוד  מצותיך  דרך  ראה   )23

העולמות כנודע, ואכילתו לחם הוא עת מלחמה שעל שם זה נקרא 

לחם לשון מלחמה כמ"ש בשירת דבורה אז לחם שערים כו' )שופטים 

ה, ח( לפי שהמאכל נשפע מגלגל המזלות ומעורב טוב ורע ויש ביד 

לטוב  יתהפך  ואזי  שמים  לשם  כשיאכלנו  הטוב  להגביר  אם  האדם 

גם הרע ויהי' לו מזה נקודת הלב בתפלה באמרו אחד ואהבת, ואם 

כו'  וישמן  כמ"ש  רעות  לתאוות  ויביאנו  מאד  יתגשם  ח"ו  להיפך 

העליון שהקב"ה  לחם  למעלה  כן  וכמו  טו(  לב,  )דברים  כו'  ויבעט 

ומזון עיקרו ביצי' ש' אל הוי' המחי'  וזן את כל העולם כולו  יושב 

עולם היצירה כנ"ל ושם הוא טוב ורע מעורב על כן צריך אז לרחוץ 

הידים המקבלים האוכל ולדחות החיצונים כדי שלא יטמאו האוכל 

ושפע היניקה הנ"ל, ע"ש.

המצה דלוי: לוי הוא בחי' גבורה. ראה לקוטי שיחות חלק יח   )24

גבורה, שגבורה הוא 25בעל מלחמות.

דכהן,  המצה27  הוא  א"ל,  חס"ד26  שמספרו  מזו"ן, 

חסד28 אל כל היום.

או29 י"ל, בר ולחם ומזון, ירמוז על פסח מצה ומרור.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד י

עמוד 222 )וכנ"ל הערה 18(. וראה לעיל סימן כד. לקמן סימן קלט 

המצה  לשנים  מחלקים  הטעם  דמזה  קסג,  סימן  לקמן  בזהר(.  מ"ש 

האמצעי כנגד לוי, דגבורה ענינו לחלק, ע"ש.

25( הכוונה למה שכתוב בתפלת שחרית בקטע “לאל ברוך" . . מרום 

)כתר(, וקדוש )חכמה(, פועל גבורות )בינה(, עושה חדשות )חסד(, 

בעל מלחמות – גבורה וכו'. ראה גם תורת חיים שמות-בשלח עמוד 

יז. חלק ב סימן  קסח, א. )ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סוף סימן 

ע. קיט(

26( מזון )בגי' 103(, וכן חס"ד )72( + א"ל )31( = 103.

המצה דכהן:כהן הוא בחי' חסד. ראה זהר חלק ג דף קמה, ב.   )27

יצחק  לוי  ילקוט  קפא.  עמוד  ויצא  פרשת  התורה  אור  נ.  פרק  תניא 

עה"ת חלק א סימן פב בסופו. פד.

28( תהלים נב, ג.

היין  מצרים,  יציאת  של  הגאולה  כל  ליעקב  ָרַמז  דיוסף  ונמצא   )29

ופסח, מצה ומרור.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc zay(iying meil)

,áéiçy meynäáéúkxeriykàéä,efL àlà`exwl elkeiy icka ©¨§¦¨¦¤¨¤
`ed zg`k oze`äáéø÷ øqeçîoexqg jka oi`e ,efl ef oaixwdl ± §¨§¦¨
.azek zk`lna
:`xnbd dywnïðúäå,epzpyna epipy ixde ±áúkzeize` izyìò §¨§©¨©©

,úéaä éìúBk éðL,df lzeka zg`e df lzeka zg`étc éðL ìòå §¥§¥©©¦§©§¥©¥
,ñ÷ðt,df sca zg`e df sca zg`ïéâäð ïéàåmi`xwpeäæ íò äæ ¦§¨§¥¤¡¦¤¦¤
,øeètdedn zg`k ze`xwp opi`y cr zeize`d wegixy ixd ¨

zg`e `ixaha zg`y in` iax xn` ji`de ,azek zk`lna oexqg
.ef mr ef ze`xwp zeize`d oi` df ote`a ixd ,aiig ixetiva

:`xnbd zvxzníúäzeize`d izy z` sxvl icka ,epzpyna ± ¨¨
`ed ixd ef mr ef ze`xwp eidiyäáéø÷c äNòî øqeçîjixv ± §¨©£¤¦§¦¨

ipy lr azkay meyn ,efl ef ozaxwd caln sqep dyrn zeyrl
oke ,okinqdl lkeiy icka milzkdn jezgl jixv ziad ilzk
odipia wiqtnd slwd z` uevwl jixv qwpt itc ipy lr azka

mle` .oaxwleàëä`edy ote`a xacn in` iax ±øqeçî àì ¨¨Ÿ§¨
äáéø÷c äNòîef ozaxwd caln sqep dyrn zeyrl jixv `l ± ©£¤¦§¦¨

gel zty lre `ixaha ecnra cg` gel zty lr azky oebk ,efl
axwl wx jixv zeize`d z` sxvl ickay ,ixetiva ecnra xg`

.zegeld z`
:ddbd ici lr ziyrpd daizka sqep oic d`ian `xnbdàðz- ¨¨

,`ziixaa `pzd dpydébäxtqa owiz ±úçà úBàdzid `ly ¦¦©©©
,dzkldk daezk.áéiç,ok xnel okzi j`id :`xnbd dywnàzLä ©¨©§¨

m`y mixne` ep`y dzr ±,øeèt úçà úBà áúkazk `ly meyn ¨©©©¨
a ,zeize` izy `edy daizk xeriyúçà úBà débädaizk ef oi`y ¦¦©©©
didiy zrcd lr dlri ike dxenb.áéiç©¨

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,úLL áø øîào`k ± ¨©©¥¤¨¨§©¨§¦©
a ,miwqer ep` dna [`ziixaa-]ú"éç ìL Bbâì BìèpL ïBâkazky - §¤§¨§©¤¥

z` wgny jka epwize ,o"ipiif ipy mewna z"ig ze` zerha xtqa
,z"igd bbåjk ici lrBàNòl,ïéðééæ éðLezdbda exvepy `vnpe §£¨§¥©§¦

ezdbd daeyg ik ,aiig jka owez xtqd lke li`ede .zeize` izy
.ynn zeize` izy zaizkk

:xg` uexizïBâk ,øîà àáøjka xtqd z` dibdyìL Bbúì BìèpL ¨¨¨©§¤§¨§©¤
ú"ìc,ipnid ecva z"lcd y`xa z`vnpd dhilad z` wgny ± ¨¤

edfaBàNòk,L"éø,zg` ze` zdbd wx o`k dzyrpy it lr s`e £¨¥
ze` azekk df ixde ,xtqd lk owez ef ddbdae li`ed ,dilr aiig

.aiig mlek zrcly xtql dnilyde zg`
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לו

יג, ל – ויהס כלב את העם אל משה ויאמר 
עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה

א. הנה כתיב ירד ירדנו1 כו' ירידה אחר ירידה וכן ביציאת 
נעלה2  עלה  כו'  עלה  גם  אעלך  ואנכי  כתיב  וגאולה  מצרים 
כו'. היינו ב' עליות שהוא עילוי אחר עילוי, ובאמת ביציאת 
מצרים לא נתעלו רק פעם אחת כמו שכתוב אעלה אתכם 
זו  כי עלייה  ודבש. אך  כו' אל ארץ זבת חלב  מעני מצרים3 
השנית היא רומזת על גאולה העתידה להיות במהרה בימינו 
אמן )וכן בשמות ג' פסוק י"ד4 אמר לו ענין הגאולה האחרונה 

כדפירש רש"י שם(.
נפלאות  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי  כתיב5  דהנה 
והוא  מצרים.  ליציאת  אחרונה  גאולה  ענין  הכתוב  שמקיש 
והשעבוד  מצרים  בגלות  המכוון  תכלית  עיקר  שכל  שכמו 
רד"ו שנה הי' בכדי לזכות לקבלת התורה פנים בפנים6 דבר 
ממצרים  העם  את  בהוציאך  כו'  האות7  לך  וזה  וכמ"ש  ה'. 
הגלות  אריכות  כל  כך  הזה.  ההר  על  האלקים  את  תעבדון 
לעתיד  שיהי'  התורה  פנימיות  לגילוי  לזכות  כדי  הוא  הזה 
לבוא כי במתן תורה הי' קבלת התורה הנגלית אבל פנימית 
טעמי התורה יהי' הגילוי שלהם לעתיד לבוא. ועל זה נאמר 

אראנו נפלאות, וכמו שכתוב עין בעין יראו8.
וכך בענין השעבוד והגלות שנאמר בגלות מצרים וימררו 
את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה 
קאי גם על זמן האחרון, וימררו את חייהם9 היא התורה כי היא 
חיינו, בעבודה קשה דא קושיא10, בחומר דא קל וחומר, ובכל 
עבודה בשדה דא ברייתא, ובלבנים דא לבון הלכתא, שאין 
בידינו הלכה ברורה ודין ברור כי כל דיני התורה במחלוקת 
שנוי' הללו מכשירין ומטהרין והללו פוסלין ומטמאין, ואם 
זכו למתן  ובלבנים  ידי שעבוד מצרים בחומר  כן כמו שעל 
תורה, כך גם כן על ידי לבון הלכתא שבזמננו זה יזכו לגילוי 

פנימיות התורה לעתיד לבוא להיות אראנו נפלאות.
תורה אור ריש פרשת שמות

1( הנה כתיב ירד ירדנו )בראשית מג, כ( . . ואנכי אעלך גם עלה . . וכו': 

עיין עוד בענין זה ילקוט משיח וגאולה פרשת שמות סימן כב. כג. כד. כה. כו. נו. קיט. 

רפא. פרשת ויגש סימן קעז. פרשת שלח סימן מד. פרשת בא סימן רצב.

2( במדבר יג, ל.

3( שמות ג, יז.

4( בשמות ג' פסוק י"ד: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת שמות סימן 

קעג, ובהנסמן שם.

5( מיכה ז, טו.

6( דברים ה, ד.

7( שמות ג, יב.

8( ישעי' נב, ח.

9( שמות א, יג.

10( זוהר חלק ג קנג, א.

יד, לה – אני ה' דברתי אם לא זאת אעשה 
לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר 

הזה יתמו ושם ימותו

הבא  לעולם  חלק  להם  אין  המדבר  דור  רבנן  תנו  ב. 
יתמו  ימותו,  ושם  יתמו  הזה  במדבר  יד(  )במדבר  שנאמר 
בעולם הזה ושם ימותו בעולם הבא, ואומר )תהלים צה, יא( 
אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי דברי רבי עקיבא, 
רבי אליעזר אומר באים הם לעולם הבא11 שנאמר )שם נ, ה( 
אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח אלא מה אני מקיים 

אשר נשבעתי באפי, ]באפי[ נשבעתי וחוזרני בי וכו'.
הבא  לעולם  הם  באים  אומר  מנסיא  בן  שמעון  רבי 

שנאמר )ישעי' נה( ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה.
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן שבקי' רבי עקיבא 
ירושלים  באזני  וקראת  הלוך  ב(  )ירמי'  שנאמר  לחסידותי' 
נעוריך אהבת כלולותיך לכתך  זכרתי לך חסד  ]וגו'[  לאמר 
אחרי במדבר בארץ לא זרועה ]ומה אחרים באים בזכותם 

הם עצמן לא כל-שכן[.
סנהדרין קי:

וימלא כבוד ה' את  יד, כא – ואולם חי אני 
כל הארץ

וימלא כבוד, דרבינו ז"ל מפרש כי עכשיו עם כי מלא  ג. 
כל הארץ כבודו מכל-מקום יש עכ"פ בחי' צל ומקיף לסטרא 
מק"כ  יונק  זה  צל12  המלך  עמק  בשם  מ"ש  וכפי  אחרא, 
צירופי אלקים, אבל לעתיד לבוא ואת רוח הטומאה אעביר 
כו' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה כו' זהו וימלא כבוד 
כו', וזהו ענין יהי כבוד ד' לעולם דהוא לשון עתיד כמו סיפי' 
דקרא ישמח ד' במעשיו פי' במד"ר ר"פ אחרי13 פ"כ דקאי 
יהי'  לבוא  שלעתיד  דהיינו  לומר  ואפשר  לבוא,  לעתיד  על 

גילוי שם הוי' עד שיהי' נקרא כמו שנכתב14.
אור התורה שלח ע' תקכו

משיח  ילקוט  עיין  וכו':  הבא  לעולם  הם  באים  אומר  אליעזר  רבי   )11

וגאולה על התורה פרשת שלח במפתחות, ערך “דור המדבר – והמרגלים – יש להם 

חלק לעולם הבא". )ועיין גם פרשת וארא סימן נד. פרשת תרומה סימן רי(

12( צ"ל בגי' ק"כ, וזהו “סר צלם מעליהם" ע"ש.

13( ישמח ד' במעשיו פי' במד"ר ר"פ אחרי: עיין ילקוט משיח וגאולה על 

התורה פרשת אחרי סימן א.

14( שם הוי' . . נקרא כמו שנכתב: עיין פסחים נ. מובא בילקוט משיח וגאולה 

על התורה פרשת שמות סימן דר.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שלח



לז gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k oey`x meil inei xeriy

ß oeiq a"k oey`x mei ß
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(á)éðà-øLà ïòðk õøà-úà eøúéå íéLðà Eì-çìL§©§´£¨¦À§¨ª̧Æ¤¤´¤§©½©£¤£¦¬
ähîì ãçà Léà ãçà Léà ìàøNé éðáì ïúðŸ¥−¦§¥´¦§¨¥®¦´¤¨Á¦̧¤¹̈§©¥³

:íäá àéNð ìk eçìLz åéúáà£Ÿ¨Æ¦§½̈−Ÿ¨¦¬¨¤«
i"yx£ÌÈL‡EÏŒÁÏL∑(רבה נסמכה (במדבר ּפרׁשת àלּמה ¿«¿¬»ƒְְִַָָָָָ

ּדּבה, עסקי על ׁשּלקתה לפי מרים? לפרׁשת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמרּגלים
מּוסר  לקחּו ולא ראּו הּללּו ּורׁשעים ּבאחיה, .ׁשּדּברה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹ

EÏŒÁÏL∑(לו סוטה רבה. לá,לדעּת(במדבר מצּוה איני אני , ¿«¿ְְְְְֲִִֵֶַַ
ואמרּו יׂשראל ׁשּבאּו לפי ׁשלח. – ּתרצה א)אם :(דברים ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

ׁשּנאמר ּכמה לפנינּו", אנׁשים "וּתקרבּון (שם)"נׁשלחה : ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָ
אני  אמר: ּבּׁשכינה, נמל ּומׁשה וגֹו'". ּכּלכם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֻאלי

ׁשּנאמר טֹובה, ׁשהיא להם ג)אמרּתי "אעלה (שמות : ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
מקֹום  להם נֹותן ׁשאני חּייהם וגֹו'", מצרים מעני ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאתכם

יירׁשּוה âלטעֹות  לא למען המרּגלים .ּבדברי ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay)

את  ויתּורּו אנׁשים ל "ׁשלח - הּוא 'ׁשלח' ּדפרׁשת ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹהּתכן
ׁשּכּבּוׁש (א) ּכדי יׂשראל", לבני נֹותן אני אׁשר ּכנען ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָארץ
את  ּדבר, אֹותנּו ׁש"יׁשיבּו מּכיון י ֹותר, ּבנקל יהיה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָהארץ
(ּתחלה  אליהן נבֹוא אׁשר הערים ואת ּבּה נעלה אׁשר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהּדר
החביבּות  ּבגדל יתוּסף ׁשעל־ידי־זה (ב) וגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹלכּבֹוׁש)",

ּבמּוחׁש ׁשּיראּו מּכיון לארץ, להּכנס יׂשראל ּדבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוהּתׁשּוקה
ארץ  ּבהן ׁשּנׁשּתּבחה והמׁשּבחים הּטֹובים הּפירֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאת

" ּפריּהיׂשראל, "והתחּזקּתם וזה מׁשה להם צּוה ׁשּלכן ," ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הארץ". מּפרי ְְְִִֶֶַָָּולקחּתם

ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ראּו הּללּו ב)ּורׁשעים יג, ּגבּורתם (רש"י על ׁשמעּו המרּגלים ְְְְְִִַַַַָָָָָָ
היה  ׁשהּדבר זמן ּכל א ׁשּלּוחם. לפני עֹוד הארץ יֹוׁשבי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשל
זאת  ּכׁשראּו ואּלּו ;מּכ התרּׁשמּו לא ּבלבד, ׁשמיעה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבגדר
מדּיק  לכן לעלֹות". נּוכל ׁש"לא לּמסקנה הּגיעּו עיניהם, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבמֹו

ׁשהמרּגלים היתה ראּורׁש"י זֹו ּוראּיה מרים, ׁשל ענׁשּה את ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּגבּורת  מראּית להתּפעל לא הּכח את להם להעניק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹצריכה

הארץ. ְֵֶָָיֹוׁשבי

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÔÚÎב  ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÏl‡ÈÂ ÔÈ¯·b CÏ ÁÏL¿«»À¿ƒƒ«¿»«¿»ƒ¿««
‡¯·b „Á ‡¯·b Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿»««¿»
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daEWYd dz`aE `Ed KExA WFcTdA§©¨¨¨¨©§¨
`le zEWx zpizp `Ed gxkdaE ,'glW'§©§¤§¥©§¦©§§Ÿ
dxFn dl`W zaEWY `EdW oeiM ,iEEiv¦¥¨¤§©§¥¨¤
zNnE .iEEiv `le zEWx zpizp lr `Ed©§¦©§§Ÿ¦¦©
KM oFWNd KxC F` ,xnFl Kixv 'Ll'§¨¦©¤¤©¨¨
F` ,'Fl Kld slg mWBd' FnM ,`Ed§©¤¤¨©¨©
z` `Ed KExA WFcTd d`xWM ,WExcl¦§§¤¨¨©¨¨¤
ozF` `xw `Fhgl oicizrW milBxnd©§©§¦¤£¦¦©£¨¨¨
,'ebe 'Ll glW' dWn lW FnWl¦§¤¤§©§
mipwGd z` `Ed KExA WFcTd d`xWkE§¤¨¨©¨¨¤©§¥¦
,FnWl ozF` `xw mixWM mdiUrOW¤©£¥¤§¥¦¨¨¨¦§
:m"`x .'Wi` miraW iN dtq`' xn`PW¤¤¡©¤§¨¦¦§¦¦§¥

â`OHil `Ad ,opixn`cke.Fl oigzFR §¦§¨§¦©©¨¦©¥§¦
(awri zlgp)Erhi l`xUIW WExiRd oi` ©£©©£Ÿ¥©¥¤¦§¨¥¦§

`N` ,milBxnd ixaC zpeEkA§©¨©¦§¥©§©§¦¤¨
zlkF` ux`' Epiide ,Erhi milBxndW¤©§©§¦¦§§©§¤¤¤¤
FnkE ,milBxnd ErHW ,'diaWFi§¤¨¤¨©§©§¦§

:mW axd WxiRWb dxez ¤¥¥¨©¨



glyלח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 'nr gi jxk zegiy ihewl itÎlr)

milBxnd E`hg dOA©¤¨§©§©§¦

אנׁשים  ְְַׁשלח־לֲִָ
לפי  מרים, לפרׁשת מרּגלים ּפרׁשת נסמכה ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָלּמה
ּורׁשעים  ּבאחיה, ׁשּדּברה דּבה, עסקי על ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּלקתה

מּוסר לקחּו ולא ראּו ובפרש"י)הּללּו ב. (יג, ְְַָָָָֹ
להם  אמר מׁשה ּכי הּמרּגלים, עׂשּו "מה הרמּב"ן ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹהקשה
כּו', עליה" הּיֹוׁשב העם ואת היא, מה הארץ את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"ּוראיתם
ּומה  אֹותם. ׁשּצּוה מה על להׁשיבֹו צריכין היּו ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָועל־ּכל־ּפנים
כּו', העם" עז ּכי "אפס לֹו ּכׁשאמרּו חּטאתם ּומה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָּפׁשעם

אֹותם"? ׁשלח ׁשקר לֹו ׁשּיעידּו על־מנת ְְִִֶֶֶַַָָָָוכי
ּגם  ּדהּנה זֹו. קׁשיא ּתרץ אּלּו ּבדבריו ׁשרׁש"י לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻויׁש
נתּכּונה  "לא ואפילּו מׁשה, אֹודֹות ׁשקר ּדּברה לא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹמרים

א)לגנּותֹו" יב, בהעלותך עסקי (רש"י "על היה ׁשּלקתה וזה , ְְְְִִֵֶֶַָָָָ

מׁשה. אֹודֹות הּדּבּור עצם היינּו, ּבאחיה", ׁשּדּברה ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹדּבה,
היה  לא מׁשה, ׁשל ּבהנהגתֹו ּדבר איזה הבינה לא אם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹׁשגם
– ּבדּבּור ההתעּסקּות עצם ּכי ּברּבים, זה על לדּבר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעליה
ׁשל  ׁשבחֹו ּבהפ לדּבּור להביא יכֹול מׁשה, אֹודֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹ"דּבה"
ּבעצמֹו, מׁשה עם זה על לדּבר עליה והיה חס־וׁשלֹום, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמׁשה

ֲַַּבחׁשאי.
להם  קׁשה ׁשהיה ּדאף המרּגלים, ׁשל חטאם ּגם היה ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה
היּו עליה", הּיֹוׁשב העם ּכׁש"עז הארץ את יכּבׁשּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאי
היה  וחטאם לבּדֹו. למׁשה אֹו ּבקּצּור, זה על לדּבר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹצריכים
דּבה". "עסקי – הּפרטים ּובכל ּבאריכּות זה על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּדּברּו
עד  ּבּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, יׂשראל ּבני למרידת הביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשזה

מצרימה" ונׁשּובה ראׁש "נּתנה ד)ׁשאמרּו .(יד, ְְְְְִִֶָָָָָָֹ

(â)ýåýé ét-ìò ïøàt øaãnî äLî íúà çìLiå©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®
:änä ìàøNé-éðá éLàø íéLðà ílkª¨´£¨¦½¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ּברׁשּותֹוãידֹו על עּכב ׁשּלא ,.ÌÈL‡ Ìlk∑ חׁשיבּות לׁשֹון ׁשּבּמקרא "אנׁשים" ,äּכל «ƒְִִֵֶַָֹÀ»¬»ƒְְֲֲִִִֶַָָָ
היּו ּכׁשרים ׁשעה .ואֹותּה ְְִֵָָָָ

(ã):øekæ-ïa òenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå§¥−¤§¨®§©¥´§¥½©−©¤©«

(ä):éøBç-ïa èôL ïBòîL ähîì§©¥´¦§½¨−̈¤¦«

(å):äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«

(æ):óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîì§©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«

(ç):ïeð-ïa òLBä íéøôà ähîì§©¥¬¤§−̈¦¥¬©¦«

(è):àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«

(é):éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîì§©¥´§ª½©¦¥−¤¦«

ÏÚג  Ô¯‡Ù„ ‡¯a„nÓ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆ƒ«¿¿»¿»»«
Ï‡¯NÈ È· ÈLÈ¯ ÔÈ¯·b ÔB‰Ïk ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿À¿ƒ≈≈¿≈ƒ¿»≈

:Ôep‡ƒ

ÚenLד  Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈««
:¯ekÊ ¯a««

È¯BÁ:ה  ¯a ËÙL ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»«ƒ

pÙÈ‰:ו  ¯a ·Ïk ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»≈«¿À∆

ÛÒBÈ:ז  ¯a Ï‡‚È ¯Î˘OÈc ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»«≈

Ôe:ח  ¯a ÚLB‰ ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ≈««

¯eÙ‡:ט  ¯a ÈËÏt ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ«»

È„BÒ:י  ¯a Ï‡Ècb ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿À«ƒ≈«ƒ

minkg izty

(b)ã,mXd lW FzxifbA `le ,WExiR¥§Ÿ¦§¥¨¤©¥
Wxtl oi`e .mpFvxl wx did `l dGW¤¤Ÿ¨¨©¦§¨§¥§¨¥
xnFlM ,i`w 'mzF`'` ''d iR lr'C§©¦©¨¨¥§©
iR lr s` 'd iR lr Eid migElXdW¤©§¦¨©¦©©¦
ixdW ,'d iR lr did `l zEgilXdW¤©§¦Ÿ¨¨©¦¤£¥
oM m`e ,oicr llM dxMfEd `l ozxixA§¥¨¨Ÿ§§¨§¨£©¦§¦¥

iEPMdW 'mzF` glWIe' xn`i K`id¥¨Ÿ©©¦§©¨¤©¦
dAxC`e ,lirl mixMfPd lr dxFn¤©©¦§¨¦§¥§©§©¨
`N` ,''d iR lr' xnFl Fl did ozkildA©£¦¨¨¨¨©©¦¤¨
ExMfEdW miWp` mzQ` i`w 'mzF`'¨¨¥©§¨£¨¦¤§§

:mpFvxA didWämzq lM ,WExiR ¤¨¨¦§¨¥¨§¨
E`aIWkE ,`Ed zEaiWg oFWl 'miWp`'£¨¦§£¦§¤¨Ÿ

Ywfge' FnkE ,`kd FnM x`Y mFwnA¦§Ÿ©§¨¨§§¨©§¨
mFwnA Eidi `NWM la` .'Wi`l ziide§¨¦¨§¦£¨§¤Ÿ¦§¦§
z`e' ,'miWp`d Exn`Ie' FnM ,x`YŸ©§©Ÿ§¨£¨¦§¤
Ll glW' ,'ziAd gzR xW` miWp`d̈£¨¦£¤¤©©©¦§©§
md WOn miWp` oFWl mNEM ,'miWp £̀¨¦¨§£¨¦©¨¥

:m"`x .miaEWg `lec dxez §Ÿ£¦§¥



לט gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k oey`x meil inei xeriy

(àé):éñeñ-ïa écb äMðî ähîì óñBé ähîì§©¥¬¥−§©¥´§©¤®©¦−¤¦«

(áé):élîb-ïa ìàénò ïã ähîì§©¥´½̈©¦¥−¤§©¦«

(âé):ìàëéî-ïa øeúñ øLà ähîì§©¥´¨¥½§−¤¦«¨¥«

(ãé):éñôå-ïa éaçð éìzôð ähîì§©¥´©§¨¦½©§¦−¤¨§¦«

(åè):éëî-ïa ìàeàb ãâ ähîì§©¥´½̈§¥−¤¨¦«

(æè)øeúì äLî çìL-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´
:òLBäé ïeð-ïa òLBäì äLî àø÷iå õøàä-úà¤¨¨®¤©¦§¨¬¤²§¥¬©¦−§ª«©

i"yx£'B‚Â ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜iÂ∑יֹוׁשיע יּה עליו: מרּגלים.åהתּפּלל .(במ"ר)מעצת «ƒ¿»…∆¿≈«¿ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 320 'nr a jxk y"ewl t"r)

rWFdi lr dWn zNtY§¦©Ÿ¤©§ª©

יהֹוׁשע: ּבן־נּון להֹוׁשע מׁשה ְְְִִֵֶַַַָֹֻֽוּיקרא
מרּגלים מעצת יֹוׁשיע י־ּה עליו ובפרש"י)התּפּלל טז. (יג, ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

היּו לא ׁשאם היּו', ּכׁשרים ׁשעה 'ּבאֹותּה הרי להבין: ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹצרי
יהֹוׁשע  את להּציל הצר ּומּדּוע ׁשֹולחם, היה לא ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֻֻּכׁשרים
רק  התּפּלל מּדּוע ּבתפּלה, צר היה אם ,ּומאיד ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹמעצתם?

המרּגלים? ׁשאר על ולא יהֹוׁשע ְְְְְִַַַַַָֹֻעל
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבחסידּות ד)מבאר לו, במדבר המרּגלים,(לקו"ת טענת ּבטעם ְְְְֲֲִִַַַַַַַָֹ
יכלּו ּבּמדּבר ׁשּבהיֹותם ,מּכ נבע ּבּמדּבר להּׁשאר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשרצֹונם
הזה  עֹולם עניני מּכל ּובהתנּתקּות ּבקדּׁשה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֻלחיֹות

יׂשראל, לארץ להּכנס רצּו לא ולכן ּומבלּבלים. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמטרידים
ואכן, העֹולם. ּבעניני ּולהתעּסק מּדרּגתם לירד יצרכּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻׁשּבּה

ּכזֹו. לטענה מקֹום נתינת היתה ּדרּגתם ׁשּמּצד ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיּתכן
מקֹום  את למּלאֹות הּוא ׁשעתיד ּכיון יהֹוׁשע, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמה־ׁשאין־ּכן
ּכיון  מקֹום, זֹו לטענה אין עבּורֹו הרי יׂשראל, ּכרֹועה ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמׁשה
להּכנס  יׂשראל עם ׁשל הּכללי ּבּצר להתחּׁשב הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּצרי
אף  על ,ּולכ .יתּבר לֹו ּדירה ולעׂשֹותּה יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלארץ
עליו־הׁשלֹום  רּבינּו מׁשה הצר המרּגלים, היּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשּכׁשרים

טענה. טענתם אין ׁשעבּורֹו ּדיקא, יהֹוׁשע על ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֻלהתּפּלל

(æé)øà-úà øeúì äLî íúà çìLiåøîàiå ïòðk õ ©¦§©³Ÿ¨Æ¤½¨−¤¤´¤§¨®©©Ÿ́¤
:øää-úà íúéìòå áâpa äæ eìò íäìà£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤©«£¦¤−¤¨¨«

i"yx£·‚pa ‰Ê eÏÚ∑ ארץֿיׂשראל ׁשל הּפסלת היה ּתחּלה ,æהּוא הּפסלת את מראין הּתּגרים ּדר ׁשּכן ¬∆«∆∆ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
הּׁשבח  את מראין ואחרּֿכ. ְְִֶֶַַַַַָ

(çé)áLiä íòä-úàå àåä-äî õøàä-úà íúéàøe§¦¤¬¤¨−̈¤©¦®§¤¨¨Æ©¥´
:áø-íà àeä èòîä äôøä àeä ÷æçä äéìò̈¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½©§©¬−¦¨«

a¯יא  Ècb ‰MÓ„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«
:ÈÒeÒƒ

ÈlÓb:יב  ¯a Ï‡ÈnÚ Ô„„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»«ƒ≈«¿«ƒ

Ï‡ÎÈÓ:יג  ¯a ¯e˙Ò ¯L‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»≈¿«ƒ»≈

ÈÒÙÂ:יד  ¯a ÈaÁ ÈÏzÙ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ«»¿ƒ

ÈÎÓ:טו  ¯a Ï‡e‡b „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿≈«»ƒ

LÓ‰טז  ÁÏL Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿«…∆
¯a ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜e ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï¿«»»»«¿»¿»…∆¿≈««

:ÚLB‰È Ôe¿À«

‡¯Ú‡יז  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆¿«»»»«¿»
Ôe˜Ò˙Â ‡ÓB¯„a ‡„ e˜Ò ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔÚÎ„ƒ¿»««¬«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿

:‡¯eËÏ¿»

Èc˙·יח  ‡nÚ ˙ÈÂ ‡È‰ ‡Ó ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁ˙Â¿∆¡»«¿»»ƒ¿»«»¿»≈
Ì‡ ‡e‰ ¯ÚÊ‰ LlÁ Ì‡ ‡e‰ ÛÈw˙‰ dÏÚ¬«¬«ƒƒ«»«¿≈ƒ

:ÈbÒ«ƒ

minkg izty

(fh)åoFWl '`xwIe' WExiR didie§¦§¤¥©¦§¨§
.''d mWA mxa` mW `xwIe' FnM ,dNtY§¦¨§©¦§¨¨©§¨§¥
.'lr' mFwnA 'rWFdl' c"nl didie§¦§¤¨¤§¥©¦§©
dn ok `l m`C ,oM WFxcl EgxkEde§§§¦§¥§¦Ÿ¥©

:`kd mXd z`ixwl mrHfi dxez ©©¦§¦©©¥¨¨
(fi)æux` lW DnFxcA mixvn ixdW¤£¥¦§©¦¦§¨¤¤¤

l`xUi ux`l mXn KlFdde ,l`xUi¦§¨¥§©¥¦¨§¤¤¦§¨¥
KgxM lr `N` .mlFrd oFtvl KlFd¥¦§¨¨¤¨©¨§¨

l`xUi ux` abp df 'abPA' xnFl Kixv̈¦©©¤¤¤¤¤¤¤¦§¨¥
,mizn ixawl EdEvwdW oFxag mXW¤¨¤§¤¦§§¦§¥¥¦
.ux`d zFnFwnAW zEgRd `Ede§©¨¤¦§¨¨¤

:m"`xgi dxez §¥



glyמ zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ipy meil inei xeriy
i"yx£‡Â‰Œ‰Ó ı¯‡‰Œ˙‡∑(במ"ר) ארץ מגּדלת çיׁש ∆»»∆«ƒְֵֶֶֶֶַ

חּלׁשים  מגּדלת ארץ ויׁש מגּדלת èּגּבֹורים, יׁש , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ממעטת  ויׁש ‰e‡.אֹוכלֹוסין éאֹוכלֹוסין, ˜ÊÁ‰ ְְְְִִֵֶֶַ∆»»

‰Ù¯‰∑(במ"ר) להם מסר יֹוׁשבין ëסימן ּבפרזים אם : ¬»∆ְְִִִִִֶַָָָָ
ּבערים  ואם ּגבּורתם, על ׁשּסֹומכין הם, חזקים –ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

הם  חּלׁשים – יֹוׁשבין הם .ּבצּורֹות ְְִִֵֵַָ

(èé)àåä äáBèä da áLé àeä-øLà õøàä äîe¨´¨À̈¤£¤Æ¥´½̈£¨¬¦−
äpäa áLBé àeä-øLà íéøòä äîe äòø-íà¦¨¨®¨´¤«¨¦À£¤Æ¥´¨¥½¨

:íéøöáîa íà íéðçîaä©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«
i"yx£ÌÈÁÓa‰∑ חֹומה מאין ּופתּוחין ּפצּוחין ּכרּכין הּבפצחין. ‰È‡.ּתרּגּומֹו: ‰·BË‰∑ ּותהֹומֹות ּבמעינֹות «¿«¬ƒְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ¬»ƒְְְַָ

ּובריאים  .טֹובים ְִִִ

(ë)äîeõò da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä ¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤§©̧¨¦½

:íéáðò éøeka éîé§¥−¦¥¬£¨¦«
i"yx£ıÚ daŒLÈ‰∑ ּכׁשר אדם ּבהם יׁש ּבזכּותֹוìאם עליהם ÌÈ·Ú.ׁשּיגן È¯eka∑ ׁשהענבים îימים ¬≈»≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָƒ≈¬»ƒֲִִֶָָָ

ּבבּכּור  .מתּבּׁשלין ְְְִִִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay)

הּפירֹות  ּכי - ענבים" ּבּכּורי ימי ׁש"הּימים מדגיׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב
ׁשראּויים  מּכיון "ענבים", הם ּביֹותר והמׁשּבחים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻהחׁשּובים
ּוסחיטת  ּדריכת ׁשעל־ידי זאת, עֹוד אּלא לאכילה, רק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלא

" - ּפנימּיּותם מתּגּלה היא יין הענבים הּיין ּתכּונת ּגם (ולכן " ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
חׁשּוב  מׁשקה סֹוד"), יצא יין "נכנס הּפנימּיּות, את ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָלגּלֹות

הּגפן". ּפרי "ּבֹורא - מיחדת ּברכה עליו ׁשּמברכים ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻֻּומׁשּבח
" - ּגּופא ּבבּכּור",ּבּכּוריּובזה מתּבׁשלים "ׁשהענבים ענבים", ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ליין, לא וגם לאכילה, ראּויים אינם ׁשאז "ּבסר", ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהינּו
היטב. ׁשּנתּבּׁשלּו לאחרי אּלא כּו', חדׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָיין

ß oeiq b"k ipy mei ß

(àë)áçø-ãò ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìòiå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©§−Ÿ
:úîç àáì§¬Ÿ£¨«

i"yx£˙ÓÁ ‡·Ï ·Á¯Œ„Ú ÔˆŒ¯a„nÓ∑הלכּו ƒƒ¿«ƒ«¿…¿…¬»ְָ
ּגבּול  רּוח הלכּו ּגא"ם: ּכמין ּוברחב ּבאר ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹּבגבּוליה

ּכמֹו מערב, מקצֹוע עד מזרח מּמקצֹוע – ְְְְְֲִִִִִַַַַָָּדרֹומית
ּדרֹומיתֿ ּגבּול ּדר ּבּנגב", זה "עלּו מׁשה: ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשּצּוה

‰È‡יט  ‡·Ë‰ da ·˙È ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»ƒ»≈«¬»»ƒ
Ô‰a ·˙È ‡e‰ Èc ‡iÂ¯˜ ‡Óe ‡LÈa Ì‡ƒƒ»»ƒ¿«»ƒ»≈¿≈

:ÔÈk¯Îa Ì‡ ÔÈÁˆÙa‰«¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ

ÈkÒÓ‡כ  Ì‡ ‡È‰ ‡¯ÈzÚ‰ ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»¬«ƒ»ƒƒƒ¿≈»
Ôe·q˙Â ÔeÙ˜˙˙Â ‡Ï Ì‡ ÔÈÏÈ‡ da ˙È‡‰«ƒ«ƒ»ƒƒ»¿ƒ¿¿¿ƒ¿
:ÔÈ·pÚ È¯eka ÈÓBÈ ‡iÓBÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó≈ƒ»¿«¿»¿«»≈ƒ≈ƒ¿ƒ

„ˆÔÈכא  ‡¯a„nÓ ‡Ú¯‡ ˙È eÏÈl‡Â e˜ÈÏÒe¿ƒ¿«ƒ»«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ
:˙ÓÁ ÈËÓÏ ·BÁ¯ „Ú«¿ƒ¿≈¬»

minkg izty

(gi)çmiCwd dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¦§¦
did ,'`id dn ux`d z`' azke dWn¤§¨©¤¨¨¤©¦¨¨
`Ed dGW ux`d iWp` miCwdl Fl§©§¦©§¥¨¨¤¤¤
rah z` 'ux`d z`' WxiR okl ,xTird̈¦¨¨¥¥¥¤¨¨¤¤¤©
:xTird Edfe ,'eke ux` Wi iM ,ux`d̈¨¤¦¥¤¤§¤¨¦¨

è`Ed wfgd' aizM Kkl ,xnFl FpFvx§©§¨§¦¤¨¨
:'dtxdéKklm` `Ed hrnd' aizM £¨¤§¨§¦©§©¦

:'axëm` Erci `pn ,ok `l m`C ¨§¦Ÿ¥§¨¥§¦
wEqRa azM KklE .`l F` md mixFAB¦¦¥Ÿ§¨¨©©¨
`EdW ,'mixvanA m` mipgnAd'©§©£¦¦§¦§¨¦¤
oi` la` .'dtxd `Ed wfgd' lr WExiR¥©¤¨¨£¨¤£¨¥

xnFlM ,Fnvr iptA xaC `EdW Wxtl§¨¥¤¨¨¦§¥©§§©
mifxR F` md zFxEvA mixr m` zF`xl¦§¦¨¦§¥§¨¦
mipgnd' aFYkl Fl did oM m`C ,md¥§¦¥¨¨¦§£©£¦
oM gikFn mEBxYd mbe ,'mixvan m ¦̀¦§¨¦§©©©§¦©¥
m"`xde .'oigvtAd' eilr mBxiYW¤¦§¥¨¨©§©§¦§¨§¥
oiprl xFfgi 'mixrd dnE' xn`nE ,azM̈©©£©¨¤¨¦©£§¦§¨
wiqtdW s` ,'dtxd `Ed wfgd' oFW`x¦¤¨¨£¨¤©¤¦§¦

:miAx EdFnke ,mizpiAhi dxez ¥§©¦§¨©¦
(k)ìmYwGgzde' ok ixg` aizM ixdW¤£¥§¦©£¥¥§¦§©©§¤

Wi oM m`e ,'ux`d ixRn mYgwlE§©§¤¦§¦¨¨¤§¦¥¥
`nzQnC WxiR m"`xde .mdl mivr¥¦¨¤§¨§¥¥¥§¦§¨¨

xaM ixde ,mivr DA Wi `id dpnW m ¦̀§¥¨¦¥¨¥¦©£¥§¨
s` .'dfx m` `ed dpnXd' mdl xn`̈©¨¤©§¥¨¦¦¨¨©

FzF` EWxCW iR lr(e"h sC `xzA `aaA)lr ©¦¤¨§§¨¨©§¨©©
azM dkxal FpFxkf i"Wx la` ,aFI ¦̀£¨©¦¦§¦§¨¨¨©
aFxw EdGW mEXn ,mzq xWM mc`̈¨¨¥§¨¦¤¤¨

:FhEWtlîxEMiA' ,i"Wxl dWwC ¦§§¨¤§©¦¦
WxiR okl ,xninl Dil ded 'miapr£¨¦£¨¥§¥©¨¥¥¥
,xEMiaA oilXAzn miaprdW minï¦¤¨£¨¦¦§©§¦§¦
oi`e ,xEMiA lW mini ,xaC mW Fpipre§¦§¨¥¨¨¨¦¤¦§¥

:miAx oFWl FzErnWn`k dxez ©§¨§©¦



מי gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ipy meil inei xeriy
ּומּׁשם  מערבי, ּגבּול הּוא ׁשהּים הּים, עד ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָמזרחית
לבא  עד הּים ׂשפת על מערבי ּגבּול ּכל והלכּו ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָֹחזרּו

מערביתֿצפֹונית, ּבמקצֹוע ההר הר אצל ׁשהּוא ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹחמת,
מסעי" "אּלה ּבפרׁשת הארץ ּבגבּולֹות ׁשּמפרׁש .ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

(áë)éLL ïîéçà íLå ïBøáç-ãò àáiå áâpá eìòiå©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼§¨³£¦¨Æ¥©´
éðôì äúðáð íéðL òáL ïBøáçå ÷ðòä éãéìé éîìúå§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−

:íéøöî ïòö¬Ÿ©¦§¨«¦
i"yx£ÔB¯·ÁŒ„Ú ‡·iÂ∑(לד ׁשם (סוטה הל לבּדֹו ּכלב «»…«∆¿ְֵַַָָָ

לחבריו  נּסת יהא ׁשּלא אבֹות, קברי על ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹונׁשּתּטח
ּבעצתם  אֹומרðלהיֹות הּוא וכן א). "ולֹוֿאּתן (דברים : ְְְֲִֵֵֵֶַָָ

ּוכתיב ּדרּֿבּה". אׁשר א)אתֿהארץ "וּיּתנּו(שופטים : ְְֲִִֶֶֶַַָָָָ
אתֿחברֹון" ·˙‰.לכלב ÌÈL Ú·L∑(לד (סוטה ְְֵֶֶָ∆«»ƒƒ¿¿»

קדם  הּקטן ּבנֹו לכנען חברֹון את חם ׁשּבנה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאפׁשר
ׁשהיתה  אּלא הּגדֹול? ּבנֹו למצרים צען את ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיבנה

ּובא ñמבּנה  ּבצען, מּׁשבעה אחד על טּוב ּבכל ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻ

להֹודיעòל ׁשאין יׂשראל: ארץ ׁשל טרׁשין ôׁשבחּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
לקברֹות  הקצּוה לפיכ מחברֹון, יֹותר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָּבארץֿיׂשראל
ׁשּנאמר  ּכמצרים, הארצֹות ּבכל מעּלה ל ואין ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמתים;

יג) המעּלה (בראשית היא וצען מצרים", ּכארץ "ּכגןֿה' :ְְְְְִִִֶֶַַַַָֹֻ
ׁשּנאמר: הּמלכים, מֹוׁשב ׁשּׁשם מצרים, (ישעיה ׁשּבארץ ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

מּמּנה ל) טֹובה חברֹון והיתה ׂשריו", בצען "ּכיֿהיּו :ְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ
חלקים  .ׁשבעה ְֲִִָָ

(âë)äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ
-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðò ìBkLàå§¤§³£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦

:íéðàzä-ïîe íéðnøä̈«¦Ÿ¦−¦©§¥¦«
i"yx£‰¯BÓÊ∑ ענבים ׁשל ואׁשּכֹול ּגפן, ּתלּוי öׂשֹוכת ¿»ְְֲִֶֶֶֶַָָ
ÌÈLa.ּבּה ËBn· e‰‡OiÂ∑ ׁשּנאמר מּמׁשמע ָ«ƒ»À«ƒ¿»ƒְֱִֶֶַַָ

ּבׁשנים  ׁשהּוא יֹודע איני בּמֹוט", מה ÷"וּיּׂשאהּו ? ְִִִִֵֵֶַַַַַָֻ
– "ּבׁשנים"? לד)ּתלמּודֿלֹומר מֹוטֹות.(סוטה ּבׁשני ְְְִִִֵַַָ

אׁשּכֹול  נטלּו ׁשמֹונה ּכיצד? ּתאנה,øהא נטל אחד , ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשּכל  לפי ּכלּום, נטלּו לא וכלב יהֹוׁשע רּמֹון, ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֻואחד
מׁשּנה, ׁשּפריּה ּכׁשם נתּכּונּו: ּדּבה להֹוציא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻעצמם

מּׂשאֹוי  ּכּמה לידע אּתה חפץ ואם מׁשּנה. עּמּה ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻּכ
ּבּגלּגל ׁשהקימּו מאבנים ּולמד צא מהם, (יהושע אחד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשכמֹוד) על הּירּדן מן אחת אבן איׁש להם "הרימּו :ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
אחת  ּכל מׁשקל רּבֹותינּו ּוׁשקלּום ּבּגלּגל", ְְְֱִִִֵֶַַַַַָָָָוהקימּוה
על  אניׁש ּדמידלי טּונא ּוגמירי: – סאה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָארּבעים
ׁשּמסּיעין  מּמּׂשאֹוי מּׂשאֹוי, ׁשליׁש אּלא אינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּכתּפּה

להרים  .אֹותֹו ְִָ

Ôn˙Âכב  ÔB¯·Á „Ú ‡˙‡Â ‡ÓB¯„· e˜ÈÏÒe¿ƒƒ¿»«¬»«∆¿¿«»
Ú·L ÔB¯·ÁÂ ‡È¯ab Èa ÈÓÏ˙Â ÈLL ÔÓÈÁ‡¬ƒ»≈«¿«¿«¿≈ƒ»«»¿∆¿¿«

:ÌÈ¯ˆÓc ÒË Ì„˜ ˙‡Èa˙‡ ÔÈL¿ƒƒ¿¿ƒ«√»»«¿ƒ¿»ƒ

ÔnzÓכג  Bˆ˜e ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ „Ú B˙‡Â«¬««¿»¿ƒ¿»»¿ƒ«»
‡ÁÈ¯‡· È‰BÏËe „Á ÔÈ·pÚ Ïk˙‡Â ‡z¯·BÚ«¿»¿«¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¬ƒ»

:‡i‡z ÔÓe ‡iBn¯ ÔÓe ÔÈ¯˙aƒ¿≈ƒƒ«»ƒ¿≈«»

minkg izty

(ak)ðmWl Kld dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¨©§¨
,xg` mFwnA lNRzd `le lNRzdl§¦§©¥§Ÿ¦§©¥§¨©¥

:zFa` ixaw mEXn KgxM lr `N`ñ ¤¨©¨§¨¦¦§¥¨
i"Wx WxitE(zFAEzM sFq)oFWl 'dPEan' ¥¥©¦§§¨§

.'dPOn ikp` mb dpA`e' oFWNn ,ixR§¦¦§§¦¨¤©¨Ÿ¦¦¤¨
,minrR xnFlM ,mipFW oFWl 'mipW'e§¨¦§¦§©§¨¦
oFxag dzid minrR raW iM ,WExiR¥¦¤©§¨¦¨§¨¤§

:mixvn orSn daFhò,mlFrd miWwn ¨¦Ÿ©¦§©¦©§¦¨¨
dWw `xw lW FhEWR itl s` `lde©£Ÿ©§¦§¤§¨¨¤
ixacC xnFl Wie .LricFdl `A dn iOp©¦©¨§¦£§¥©§¦§¥
,xiRW iz` `YWde FnM md i"Wx©¦¥§§©§¨¨¥©¦
DPin `wtp i`n dWw FhEWR itlC¦§¦§¨¤©¨§¨¦¨
itl la` ,'ek dzpap mipW raXW¤¤©¨¦¦§§¨£¨§¦
LricFdl `AW xiRW iz` WxcOd©¦§¨¨¥©¦¤¨§¦£

:'ekeôux` ,WExiR .mirlq ,'oiWxh'§¨¦§¨¦¥¤¤
ux`M zFxiR dUFr oi`e dWai§¥¨§¥¨¥§¤¤

:dglbk dxez ©¨

(bk)ömXn EzxkIe' aizM EN`M§¦§¦©¦§§¦¨
`l ,'cg` miapr lFMW` mr dxFnf§¨¦¤§£¨¦¤¨Ÿ
oM m`C ,cEgl lFMW`e cEgl dxFnf§¨§§¤§§§¦¥
:ixR Fpi`W llM dxFnGd EzxM dOl̈¨¨§©§¨§¨¤¥§¦

÷rnWnC ,'EdE`VIe' aizkCn ,WExiR¥¦¦§¦©¦¨§©§©
dn oM m` ,mipW miAx hErinC ,mipW§©¦§¦©¦§©¦¦¥©
`lC `de .'eke 'mipWA' xnFl cEnlY©§©¦§©¦§¨§Ÿ
iziidC xnFl Wi ,`xTd lr df WxiR¥¥¤©©§¨¥©§¨¦¦

dxFnf lr i`w 'mipW'C xnF`[lFMW`e], ¥¦§©¦¨¥©§¨§¤§

cg` hFnA dxFnGd oi`UFp EidW¤¨§¦©§¨§¤¨
dn itl la` ,cg` hFnA lFMW`e§¤§§¤¨£¨§¦©
miapr lFMW`e dxFnf i"Wx WxiRX¤¥¥©¦§¨§¤§£¨¦
dxFnfE lFMW`C DPin rnW ,DA iElŸ¨§©¦¨§¤§§¨
aizM dOl dWw oM m` ,`Ed cg` lMd©Ÿ¤¨¦¥¨¤¨¨§¦

:zFhFn ipWA uxznE ,'mipW'øFpFvx §©¦§¨¥¦§¥§
ixRn mYgwlE' dWn xn`W itl ,xnFl©§¦¤¨©¤§©§¤¦§¦
`l dOle ,zFxiRd lMn rnWn ,'ux`d̈¨¤©§©¦¨©¥§¨¨Ÿ

lFMW`' aizkC mipin dWlW wx Elhp̈§©§¨¦¦¦§¦¤§
,'mipFOxd onE mip`Yd onE miapr£¨¦¦©§¥¦¦¨¦¦
,'eke lFMW` Elhp dpFnW i`Ce `N ¤̀¨©©§¨¨§¤§
Elhp `l dOl lif`e i"Wx WxtnE§¨¥©¦§¨¥¨¨Ÿ¨§
lMn mYgwlE xn` dWn `lde ,mNMª¨©£Ÿ¤¨©§©§¤¦¨
,'eke onvr lMW itl WxtnE ,zFxiRd©¥§¨¥§¦¤¨©§¨
did `l EpeEMzp dAC `ivFdl `l m`C§¦Ÿ§¦¦¨¦§©§Ÿ¨¨
icM mlW miapr lFMW` gTil mdl̈¤¦©¤§£¨¦¨¥§¥
`l F` ,ux`d ixR lMn gTil ElkEIW¤§¦©¦¨§¦¨¨¤Ÿ
rcze .llM lFMW` gTil mdl did̈¨¨¤¦©¤§§¨§¥©
mEXn ,EpeEMzp dAC `ivFdl ickC¦§¥§¦¦¨¦§©§¦
rcil dY` utg m`e `xnBA opixn`C§¨§¦©©§¨¨§¦¨¥©¨¥©
mipa`n cFnll lFki dnE ,'eke©¨¦§¥£¨¦
`kd ip`W `nlC ,lBlBA EniwdW¤¥¦©¦§¨¦§¨©¦¨¨
mgM itl `Vn oi`UFp Eid `NW¤Ÿ¨§¦©¨§¦Ÿ¨
m`C ,wiIC ikdC i`Ce `N` ,mzxEabE§¨¨¤¨©©§¨¦¦¥§¦
dOl mzxEabE mgM itl E`UPW `lŸ¤¨§§¦Ÿ¨§¨¨¨¨



glyמב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ipy meil inei xeriy

(ãë)úBãà ìò ìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì©¨´©½¨−̈©´©¤§®©µŸ´
:ìàøNé éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä̈¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«

(äë):íBé íéòaøà õwî õøàä øezî eáLiå©¨ª−¦´¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬«
i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ ı¯‡‰ ¯ezÓ e·LiÂ∑ והלא «»Àƒ»»∆ƒ≈«¿»ƒֲַֹ

היא, ּפרסה מאֹות ארּבע על ּפרסה מאֹות ְְְְִֵֵַַַַַַַָָארּבע
מהל הרי ליֹום, ּפרסאֹות עׂשרה ּבינֹוני אדם ְְֲֲֲֲִֵֵַַַַַָָָָָּומהל

ארּכּה הלכּו והם למערב, הּמזרח מן יֹום ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָארּבעים
ׁשּיגז  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפני ׁשּגלּוי אּלא ר ורחּבּה? ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

הּדר את לפניהם קּצר לּׁשנה, יֹום .עליהם ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

(åë)úãò-ìk-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯
íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³

:õøàä éøt-úà íeàøiå äãòä-ìk-úàå øác̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬¨¨«¤
i"yx£e‡·iÂ eÎÏiÂ∑(לד להקיׁש(סוטה "וּילכּו"? ùמהּו «≈¿«»…ְְִֵַַָ

הליכתן  אף רעה, ּבעצה ּביאתן מה לביאתן: ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָָָָהליכתן
רעה  c·¯.ּבעצה Ì˙‡ e·ÈLiÂ∑ מׁשה ואת úאת ְֵָָָ«»ƒ…»»»ְֶֶֶֹ

.אהרן  ֲַֹ

(æë)øLà õøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå©§©§Æ©Ÿ́§½¾̈¤¨−̈¤£¤´
:déøt-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤¦§¨«

i"yx£‡È‰ L·„e ·ÏÁ ˙·Ê∑(רבה אמת (במדבר קצת ּבֹו אֹומרים ׁשאין ׁשקר ּדבר מתקּים àּכל אין ּבתחּלתֹו, »«»»¿«ƒְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.ּבסֹופֹו ְ

(çë)úBøöa íéøòäå õøàa áLiä íòä æò-ék ñôà¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À§ª³
:íL eðéàø ÷ðòä éãìé-íâå ãàî úìãb§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

i"yx£˙B¯ˆa∑ עגל ּכרי ארמי: ּובלׁשֹון עגּלֹות, ּבירנּיֹות לׁשֹון "ּכריכן". ותרּגּומֹו: חזק. .לׁשֹון ¿Àְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹֻ

(èë)éøîàäå éñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîò£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³§¨«¡Ÿ¦Æ
:ïcøiä ãé ìòå íiä-ìò áLBé éðòðkäå øäa áLBé¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬©©§¥«

i"yx£'B‚Â ·LBÈ ˜ÏÓÚ∑ מרּגלים הזּכירּוהּו ּכבר, ּבעמלק ׁשּנכוּו ליראם áלפי ‰Ôc¯È.ּכדי „È ÏÚ∑"יד" ¬»≈≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ««««¿≈ַ
לעבֹור  תּוכלּו ולא - הּירּדן אצל .ּכמׁשמעֹו, ְְְְְֲֵֵֶַַַַָֹ

ÏÚכד  ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ ‡¯˜ ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¿»«¿»¿«¿»»«
:Ï‡¯NÈ Èa ÔnzÓ Bˆ˜c ‡Ïk˙‡ ˜ÒÚ≈««¿»»ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡¯ÔÈÚaכה  ÛBqÓ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡lÓ e·˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»ƒ«¿¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

ÂÏe˙כו  Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ B˙‡Â eÏÊ‡Â«¬»«¬¿»…∆¿»«¬…¿»
Ô¯‡Ù„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿»»
‡zLk Ïk ˙ÈÂ ‡Ób˙t ÔB‰˙È e·È˙‡Â Ì˜¯Ïƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡„ ‡a‡ ˙È Ôep‡ÈÊÁ‡Â¿«¬ƒÀ»ƒ»¿«¿»

Ècכז  ‡Ú¯‡Ï ‡È˙‡ e¯Ó‡Â dÏ e‡ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ≈«¬»¬≈»¿«¿»ƒ
ÔÈ„Â ‡È‰ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú Û‡Â ‡zÁÏL¿«¿»»¿«»¿»¬«¿«ƒ¿≈

:da‡ƒ«

Ú¯‡a‡כח  ·˙Èc ‡nÚ ÛÈw˙ È¯‡ „BÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈¿«¿»
‡i¯a‚ Èa Û‡Â ‡„ÁÏ Ô·¯·¯ ÔÎÈ¯k ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿««¬»¿«¿≈ƒ»«»

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

zÁÂ‡‰כט  ‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»»≈«¬«¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÎe ‡¯eËa ·˙È ‰‡¯BÓ‡Â ‰‡Òe·ÈÂƒ»»∆¡»»»≈¿»¿«¬»»

:‡c¯È ÛÈk ÏÚÂ ‡nÈ ÏÚ ·˙È»≈««»¿«≈«¿¿»

minkg izty

i`Ce `N` ,mipin dWlW wx Elhp `lŸ¨§©§¨¦¦¤¨©©
m"`xde .EpeEMzp dAC `ivFdl icM§¥§¦¦¨¦§©§§¨§¥
dhFq zkQnC i"Wxe `xnBd `iad¥¦©§¨¨§©¦§©¤¤¨

:df lM WxtOWck dxez ¤§¨¥¨¤
(ek)ù(awri zlgp),`xnBA i"Wx WxiR ©£©©£Ÿ¥¥©¦©§¨¨

'EaWIe' aizkC oeiM ,`Ed dxizi 'EklIe'©¥§§¥¨¥¨¦§¦©¨ª
l` E`aIe' `N` xninl Dil ded `lŸ£¨¥§¥©¤¨©¨Ÿ¤
oeiM ,FWExitl WExiR .o`M cr ,'dWn¤©¨¥§¥¥¨
,'ux`d xEYn EaWIe' xRiq dfl mcFwC§¤¨¤¦¥©¨ª¦¨¨¤
xg` xiMfd dOl ,ozxfg xERiq EpiidC§©§¦£¨¨¨¨¨¦§¦©©

:'eke WiTdl ,uxiY df lre .'EklIe' KM̈©¥§§©¤¥¥§©¦
ú`nlC ,i"Wxl Dil `pn ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦¦§¨

l`'` s` i`C ,xnFl Wie .l`xUil s ©̀§¦§¨¥§¥©§¦©©¤
DiPin lirlC 'l`xUi ipA zcr lM̈£©§¥¦§¨¥¦§¥¦¥
aizkC 'dcrd lM z`e' oM m` ,i`ẅ¥¦¥§¤¨¨¥¨¦§¦

:il dOl KM xg`fk dxez ©©¨¨¨¦
(fk)à`l mzpEMW oeiM ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¥¨¤©¨¨¨Ÿ

Exn` dOl ,drxl `N` didW`xA ¨¨¤¨§¨¨¨¨¨§§Ÿ
KgxM lr `N` ,mzpEM Ktid mdixaC¦§¥¤¥¤©¨¨¨¤¨©¨§¨

:'eke xwW xaC lMgk dxez ¨§©¤¤
(hk)áaWFi did zn`aC aB lr s ©̀©©§¤¡¤¨¨¥

aWFi iprpMde iwlnrde' aizkC ,mẄ¦§¦§¨£¨¥¦§©§©£¦¥
oeiM wiIC i"Wx `N` ,'ebe 'wnrÄ¥¤¤¨©¦¦¥¥¨
aWFi mWe ,'xdd z` mzilre' aizkC¦§¦©£¦¤¤¨¨§¨¥
ixFn`dW oeiM oM m`e ,iYgde ixFn`d̈¡¦§©¦¦§¦¥¥¨¤¨¡¦
aWFi wlnre xdA miaWFi iYgde§©¦¦§¦¨¨©£¨¥¥
`N` ,dNgY FxiMfdl did `l wnrÄ¥¤Ÿ¨¨§©§¦§¦¨¤¨

:'eke m`xil icMl dxez §¥§¨§¨



מג gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ipy meil inei xeriy

(ì)äìòð äìò øîàiå äLî-ìà íòä-úà áìk ñäiå©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ
:dì ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«

i"yx£·Ïk Ò‰iÂ∑ הׁשּתיקâ ּכּלם ∑‡LÓŒÏ‰.את «««»≈ְִִֶָֻ∆…∆
רבה) וכי (במדבר ואמר: צוח ּבמׁשה, ּׁשּידּבר מה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלׁשמע

עמרם  ּבן לנּו עׂשה ּבלבד סבּור ãזֹו היה הּׁשֹומע ? ְְִֵֶַַַַָָָָָָָ
מׁשה  על ּבלּבם ׁשהיה ּומּתֹו ּבגנּותֹו, לסּפר ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּבא
ּגנּותֹו. לׁשמע ּכּלם ׁשתקּו המרּגלים, ּדברי ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֻּבׁשביל
הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו קרע והלא ְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹאמר:

הּׂשלו  את לנּו ÏÚ‰.והגיז ‰ÏÚ∑ ּבּׁשמים ,äאפּלּו ְְִֵֶַָָ»…«¬∆ֲִִַַָ
ּבכל  נצליח – ׁשם" ועלּו סּלמֹות "עׂשּו אֹומר: ְְְֲֲִֵַַַָָָֻוהּוא

וכן∑Ò‰iÂ.ּדבריו  ׁשתיקה, ב)לׁשֹון ּכל (זכריה "הס : ְָָ«««ְְְִֵַָָ
ו)ּבׂשר" ּבניֿאדם:(עמוס ּדר ּכן להזּכיר", לא ּכי "הס : ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשי"ט אֹומר אנׁשים, אגּדת ל ׁשּתק הס)הרֹוצה .(ס"א ְֲֲִִֵֵֶַַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 cenr g jxk zegiy ihewl)

הּמן את לנּו ל)והֹוריד יג, הּגמרא (רש"י מּלׁשֹון מׁשּנה רׁש"י ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
א) לה, "(סוטה עּקר והאכילנּו- ונּמּוקֹו: וטעמֹו הּמן". את ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ

ׁשּבידֹו מׁשה, ׁשל ּכחֹו את להֹוכיח היה ּכלב ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכּונתֹו

היא  לכ והראיה לּה"; נּוכל "יכֹול ועל־ידֹו נפלאֹות ְְְְְֲִִַַַָָָָָָָָלעׂשֹות
את  הֹוריד מׁשה ועֹוד: זאת מהאכלתֹו. לא הּמן, ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹמהֹורדת
ּבעצמם. אכלּוהּו הם - אֹותֹו האכילם לא אבל ליׂשראל, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּמן

(àì)úBìòì ìëeð àì eøîà Bnò eìò-øLà íéLðàäå§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−©«£´
:epnî àeä ÷æç-ék íòä-ìà¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«

i"yx£epnÓ ‡e‰ ˜ÊÁ∑(רבה אמרּוåּכביכֹול (במדבר מעלה ּכלּפי ,. »»ƒ∆ְְְְִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 39 'nr bi jxk zegiy ihewl itÎlr)

raHl icEdId qgiA milBxnd `hg¥§©§©§¦§©©©§¦©¤©

לעלֹות  נּוכל לא אמרּו עּמֹו אׁשר־עלּו ְְֲֲֲִִֶַַָָָָֹֽֽוהאנׁשים
מּמּנּו: הּוא ּכי־חזק לא)אל־העם (יג, ִִֶֶָָָָֽֽ

אף  על הארץ, על ּבדּברם המרּגלים ׁשל חּטאם ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבמהּות
הּבאּור, ידּוע – נׁשלחּו הם ּכ לׁשם ּבדּיּוק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּלכאֹורה
מּמּצב  התרׁשמּותם את רק לֹומר מּוטל היה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשעליהם
חטאּו לעלֹות", נּוכל "לא הּמסקנא את ּבהֹוסיפם א ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹהארץ,

.יתּבר ה' ּביכלת ְְִִִִֵֶָָֹּבכפירה
להבין: יׁש עדין ְֲִִֵַַָא

ּבּה, והּדרים הארץ אחר לתּור ׁשליחּותם עצם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָלכאֹורה,
טבע  את יתּבר ה' מחׁשיב אכן ּכי לּמרּגלים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהֹוכיחה
ּבכלל  לּמה זה ּדבלעדי – למּצבֹו מקֹום ונֹותן ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָהעֹולם
הּטבע. מּדר למעלה לכבׁשּה ה' ׁשל ׁשרצֹונֹו ּבׁשעה ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָנׁשלחּו,

על־ּפי  ּכי לעלֹות", נּוכל "לא ּבאמרם לכאֹורה צדקּו זה, ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹּולפי
לעלֹות?! נּתן לא אכן ֲִֵֶַַַָָֹהּטבע

לכללּות  הּנֹוגעת נצח הֹוראת טמּונה ׁשּבחטאם ּבזה, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוהּבאּור
והּמצֹות: הּתֹורה ְְִִַַָקּיּום

לקּים  יתּבר ה' עליו צּוה ׁשאם ולדעת, להאמין צרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָיהּודי
ּבאפׁשרּותֹו ׁשּיׁש ספיקא ּוספק ספק ׁשּום אין הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמצוה,
ׁשּצרי ּומה ּכחן". לפי אּלא מבּקׁש "איני ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלקּימּה,
האפׁשרּויֹות  את לחּפׂש ולטרֹוח הּטבע, ּבדר ּכלים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָלעׂשֹות
"אין  חז"ל ּוכמאמר וכּו', העֹולם הנהגֹות על־ּפי ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָֹהּנחֹות
ה' ׁשל ׁשּׁשליטתֹו חס־וׁשלֹום זה אין – הּנס" על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָסֹומכין
להׁשּפיע  הּטבע, להנהגֹות אמּתי מקֹום ויׁש מגּבלת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻיתּבר

לאו. אם הּמצוה יקּים ְְִִִֵַַָָאם
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glyמד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ipy meil inei xeriy
והּמצֹות  הּתֹורה ׁשּקּיּום הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, רצה ׁשּכן ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיתּבּצע  – היא מהּכּונה חלק – אּלא הּטבע, את יׁשּבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא
לֹו ו"לעׂשֹות לזּככם על־מנת הּטבע, והנהגֹות ּגדרי ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָּתֹו

ּבתחּתֹונים". ּדירה ְְְִִִֵַָָיתּבר

ׁשליחּותם  ׁשּכל לדעת עליהם ׁשהיה המרּגלים, חטאּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּובזה
להביא  קל הכי האפן את הּטבע, ּבדרכי לבּדק ורק א ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהיא
– הארץ אל להביאם הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הבטחת ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָאת

ׁשּבוּד ּפעל.הבטחה לידי ּתבֹוא אי ְְִֵֶַַַַָָָֹ
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:úBcî éLðà dëBúá§−̈©§¥¬¦«
i"yx£‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡∑ מצאנּום ׁשעברנּו, מקֹום ּבכל …∆∆¿∆»ְְְֶַָָָָ

ּכדי  לטֹובה, עׂשה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מתים. ְְְְִֵֵֵַָָָָָקֹוברי
לאּלּו לב יּתנּו ולא ּבאבלם BcÓ˙.לטרּדם ÈL‡∑ ְְְְְְְִֵֵֶָָָֹ«¿≈ƒ

ּגלית  ּכגֹון מּדה, להם לתת וצרי ּוגבהים ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹּגדֹולים
יז) א וכן(שמואל וזרת", אּמֹות ׁשׁש "ּגבהֹו כא): ב :(שמואל ְְֵֵֶַָָָ

מדֹון", יא)"איׁש א "איׁשֿמּדה"(ד"ה :. ִִִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

לארץ, להּכנס רצּו ולא ּבּמדּבר להּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹזה
ּכמבֹואר  מאד, ּגבֹוהה ּבמדרגה ׁשהיּו מּׁשּום זה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹהרי
נעלית  רּוחנית ּבמדרגה היּו ּבּמדּבר ּדּבהיֹותם ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּבדרּוׁשים.
להיֹות  צרי ׁשּׁשם יׂשראל לארץ להּכנס רצּו ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹּביֹותר,
גֹו', ּכרמ ּתזמר ׁשנים וׁשׁש ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹענין
ּתֹורתֹו זֹורע, אדם חֹורׁש אדם יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּובלׁשֹון
היה  ׁשּבּמדּבר הּגׁשמּיּות ׁשאפילּו זאת, ועֹוד עליה. ּתהא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמה
והּמים  הּׁשמים מן מן היה ׁשהּלחם נעלית. ּבמדרגה ּכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּגם
לא  הינּו הּכבֹוד, ענני היּו לזה ונֹוסף מרים, ׁשל מּבארּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהיּו
ּביׂשראל, ּכבֹוד ׁשהֹוסיפּו עננים אּלא וכּו' המגינים עננים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָרק
ויׁש הפסק. ּבלי ולילה יֹומם ּבתמידּיּות היּו אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָועננים
יּסעּו, ה' ועל־ּפי יחנּו ה' על־ּפי ּבהּו ּכתיב ּדהרי עֹוד, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָלהֹוסיף
ּבנסיעתם. אֹו ּבחנּיתם ה', מצֹות קּימּו הּזמן ׁשּכל ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָונמצא
יחנּו ה' על־ּפי ּבהּו ּכתיב ּדכיון ּבּגמרא ּכדאיתא זאת, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹועֹוד
ּפתּגם  ּגם (וידּוע ּדמי. להּו ּדקביע ּכמאן יּסעּו, ה' ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָועל־ּפי
ּבּזמן  העבֹודה אֹופן לגּבי אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכבֹוד־קדּוׁשת
הּמׁשּכן  הקמת ּבדּוגמת ׁשהּוא מׁשיח, ּבא ׁשהּנה אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּזה
יהיה  אׁשר ויׁש הּכתּוב ּובלׁשֹון אחד, ליֹום לפעמים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיתה
היתה  אז ּדגם ונסעּו, הענן ונעלה ּבֹוקר עד מערב ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָהענן
ּכמֹו הּקביעּות, ּובתכלית הּׁשלימּות ּבתכלית ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָההקמה
ונמצא  ׁשנה). י"ט ּברנע ּבקדׁש חנּו ּכאׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהיתה
ועֹוד  ה'. על־ּפי ׁשל ּבמּצב ּבקביעּות היּו ּבּמדּבר, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשּבהיֹותם
ּבמקֹום  ועמידה קביעּות ׁשל ּבאֹופן רק זה היה ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹזאת,

ציּוּוי  זה ׁשהרי חיל, אל מחיל עלּו ּגּופא ׁשּבזה אּלא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאחד,
המרּגלים  רצּו ולכן ּבּקֹודׁש. להעלֹות ּבּתֹורה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָמפֹורׁש
להיֹות  צרי ׁשּׁשם לארץ להּכנס רצּו ולא ּבּמדּבר, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלהּׁשאר
הּׁשמיטה  ׁשנת ּבאה אחר־ּכ ורק גֹו' ׂשד ּתזרע ׁשנים ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָׁשׁש
ׁשל  ּבמּצב מלכתחילה היּו ּבּמדּבר, מה־ּׁשאין־ּכן לה'. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת
רּבי  מאמר על־ּדר טענּו ולכן וכּו'. האדמה מעבֹודת ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּבת
ּתהא  מה ּתֹורתֹו זֹורע, אדם חֹורׁש אדם יֹוחאי: ּבן ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשמעֹון
אדם  יׁשב לא אׁשר מקֹום הּוא ּׁשהּמדּבר מה ּגם ּדזהּו ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעליה.
מאד, ּבחינת הּוא אּלא אדם, מּבחינת למעלה ׁשהּוא  ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשם,
רצּו ולכן והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה "מאד ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ"ּבכל
ּובאֹופן  זֹו ּבדרּגה עבֹודתם ולעבֹוד ׁשם, להּׁשאר ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָהמרּגלים
יׂשראל  לארץ להּכנס רצּו ולא ּכּנ"ל, חיל אל מחיל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּדעלּיה

הּבירּורים. ּבעבֹודת ְֲֲִֵַַַַולעבֹוד
המרּגלים, לפרׁשת הּנסכים ּפרׁשת סמיכּות טעם ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָוזהּו
הקּדמת  המרּגלים, על־ידי ׁשּנגזר הענין הקּדמת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָּדאחרי

ּבאים ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים תבֹואּוהעבֹודה ל"כי אחר־ּכ ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָ
ּבדברים  ׁשם לעסֹוק לארץ הּכניסה מֹוׁשבֹותיכם". ארץ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאל
ׁשּבּה ׁשהחידּוׁש הּנסכים, ּפרׁשת ענין ּגּופא ּובזה ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּגׁשמּיים,
למּטה, מּלמעלה וההמׁשכה הּירידה ענין הּוא הּקרּבנֹות ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָלגּבי
ּומסירת  ּבהעלאה עסקם עיקר אז היה ּבּמדּבר ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָָּדּבהיֹותם
הּבׂשר  ׂשריפת ׁשענינם ּבקרּבנֹות רק נצטּוּו ולכן ּכּנ"ל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָנפׁש
העבֹודה  ׁשּׁשם לארץ ּוכׁשּנכנסים למעלה. והעלאתֹו ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָוכּו'

הּנסכים. על ּגם נצטּוּו העֹולם, ּבדברי לעסֹוק ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָהיא

(âì)íéìôpä-ïî ÷ðò éða íéìéôpä-úà eðéàø íLå§¨´¨¦À¤©§¦¦²§¥¬£−̈¦©§¦¦®
:íäéðéòa eðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬¨¦−§¥«¥¤«

‡eÏÈlלב  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL e˜Èt‡Â¿«ƒƒ««¿»ƒ«ƒ
Èc ‡Ú¯‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ d˙È»«¿«¿≈ƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ
˙Ïh˜Ó ‡Ú¯‡ d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡¯·Ú¬«¿»«¿«»»»««¿»¿«¿«
de‚· ‡ÈÊÁ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡È‰ ‡‰·˙È«¿»»ƒ¿»«»ƒ¬≈»¿««

:ÔÁLÓc ÔÈL‡¡»ƒ¿ƒ¿»

i¯ab‡לג  ÔÓ ˜Ú Èa ‡i¯ab ˙È ‡ÈÊÁ Ôn˙Â¿«»¬≈»»ƒ»«»¿≈¬»ƒƒ»«»
‡ÈÂ‰ ÔÎÂ ÔÈˆÓ˜k ‡LÙ ÈÈÚa ‡ÈÂ‰Â«¬≈»¿≈≈«¿»»¿«¿ƒ¿≈¬≈»

:ÔB‰ÈÈÚa¿≈≈



מה gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k ipy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈÏÙp‰∑ׁשּנפלּו ועזאל ׁשמחזאי מּבני ענקים «¿ƒƒְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הּׁשמים  אנֹוׁשæמן ּדֹור ס)ּבימי ‰eÈÈ.(יומא ÔÎÂ ֱִִִֵַַָ¿≈»ƒ
Ì‰ÈÈÚa∑ רא"ם) "נמלים לזה: זה אֹומרים ׁשמענּו ¿≈≈∆ְְְִִֶֶַָָָ

ּכאנׁשים" ּבּכרמים יׁש חגבים) לה)ובס"א: ∑Ú˜.(סוטה ְֲֲִִִֵַַָָָ¬»
ּבקֹומתן çׁשּמעניקים  .חּמה ְֲִִֶַַָָָ

ãé(à)íòä ekáiå íìB÷-úà eðziå äãòä-ìk àOzå©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−¤¨®©¦§¬¨−̈
:àeää äìéla©©¬§¨©«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ סנהדראֹות. »»≈»ְְֶַָ

(á)eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìòå äLî-ìò eðliå©¦¸ŸÆ©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
øaãna Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãòä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²©¦§¨¬

:eðúî-eì äfä©¤−¨«§
i"yx£e˙ÓŒeÏ∑ הלואיèּומתנּו. «¿ְְַַַ

(â)ìtðì úàfä õøàä-ìà eðúà àéáî ýåýé äîìå§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ
áeL eðì áBè àBìä æáì eéäé eðtèå eðéLð áøça©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´¨©®£¯¬¬−̈¬

:äîéøöî¦§¨«§¨

(ã)äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨
:äîéøöî¦§¨«§¨

i"yx£L‡¯ ‰z∑עלינּו נׂשים ריׁשא". "נמני אלילים ּכתרּגּומֹו: עבֹודת לׁשֹון ּפירׁשּו: ורּבֹותינּו .מל. ƒ¿»…ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

(ä)úãò ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìò ïøäàå äLî ìtiå©¦¬Ÿ¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−
:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«

(å)-úà íéøzä-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦©¨¦−¤
:íäéãâa eòø÷ õøàä̈¨®¤¨«§−¦§¥¤«

(æ)õøàä øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà eøîàiå©Ÿ́§½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤
:ãàî ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá eðøáò øLà£¤̧¨©³§¨Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ

BÎ·eא  ÔB‰Ï˜ ˙È e·‰ÈÂ ‡zLk Ïk ˙ÓÈ¯‡Â«¬ƒ«»¿ƒ¿»ƒ»»»¿¿
:‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡nÚ«»¿≈¿»«

Èaב  Ïk Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬«…∆¿««¬……¿≈
‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ ‡zLk Ïk ÔB‰Ï e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»
ÈÂÏ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa B‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»»≈¿≈

:‡˙ÈÓ„¿ƒ¿»

ÏtÓÏג  ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï ‡˙È ÏÚÓ ÈÈ ‡ÓÏe¿»¿»»≈»»»¿«¿»»»¿ƒ¿«
·Ë ‡Ï‰ ‡f·Ï ÔB‰È ‡ÏÙËÂ ‡L ‡a¯Áa¿«¿»¿»»¿«¿»»¿¿ƒ»¬»«

:ÌÈ¯ˆÓÏ ·e˙ Èc ‡Ï»»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

e˙e·ד  ‡LÈ¯ ÈpÓ È‰BÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»ƒ¿«≈≈»¿
:ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ

Ïkה  Ì„˜ ÔB‰Èt‡ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÙe¿«…∆¿«¬…««≈√»»
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ï‰¿̃«¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÈÏl‡Óו  ÔÓ ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿««≈
:ÔB‰ÈLe·Ï eÚÊa ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»¿»¿≈

ÓÈÓÏ¯ז  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk ÏÎÏ e¯Ó‡Â«¬»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»
‡·Ë d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡¯·Ú Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¬«¿»«¿«»»»«»»

:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡Ú¯‡«¿»«¬»«¬»

minkg izty

(bl)æmidl`d ipa E`xIe' aEzMW FnM§¤¨©¦§§¥¨¡Ÿ¦
ok `l m`C .'ebe 'mc`d zFpA z ¤̀§¨¨¨§¦Ÿ¥
i`Ce `N` ,il dOl 'militp' 'militp'§¦¦§¦¦¨¨¦¤¨©©
,WOn dlitp oFWNn ipXd 'militp'§¦¦©¥¦¦§§¦¨©¨
on EltPW ozF`n Epi`x mWe ,xnFlM§©§¨¨¦¥¨¤¨§¦

:l`fre i`GgnW md ,minXdçWxiR ©¨©¦¥©§©©©£¨¥¥¥
qpkp mx`Ev EN`M ,`xnBA i"Wx©¦©§¨¨§¦©¨¨¦§¨
WExitE .mXn d`vFi dOgdW oFNgA©©¤©©¨§¨¦¨¥
dOgd EPOOW awPdW ,'dOg oiwiprn'©£¦¦©¨¤©¤¤¤¦¤©©¨

`lC `de .mx`Evl wpr dUrp zi`xp¦§¥©£¨£¨§©¨¨§¨§Ÿ
icili mbe' wEqtA lirl i"Wx WxiR¥¥©¦§¥§¨§©§¦¥
xnFl Wi lirlC xnFl Wi ,'wprd̈£¨¥©¦§¥¥©

oFW`xd mdia` `nlC,'wpr' FnW did ¦§¨£¦¤¨¦¨¨§£¨
FnM ,'wpr ipA' mNM E`xwp FnW lre§©§¦§§ª¨§¥£¨§
ipA' zFOE`d llM lr mixnF` Ep`W¤¨§¦©§©¨§¥
z` Epi`x mWe' aizM `kd la` ,'gpŸ©£¨¨¨§¦§¨¨¦¤
,militp o`xFw dOl dWwe ,'militPd©§¦¦§¨¤¨¨§¨§¦¦
,l`fre i`GgnW ipA mdW mEXn `N ¤̀¨¦¤¥§¥©§©©©£¨¥

,'wpr ipA' o`xFw dOl dWw oM m`e§¦¥¨¤¨¨§¨§¥£¨
'ek oiwiprOW mEXn i`Ce `N`oiIre) ¤¨©©¦¤©£¦¦§©¥

(c"l sC dhFqC i"WxA:` dxez §©¦§¨©

ci(a)èEl' FnM 'EN`' oFWl `l ,WExiR¥Ÿ§¦§
WxiRW ipRnE .'Enkg El' ,'iciA axg Wi¤¤¤§¨¦¨§¦§¥¤¥¥
mr wEaC `EdW 'oYi in' FnM 'i`eld'©§©§¦¦¥¤¨¦
,'maal dide oYi in' FnM ,eixg`W e"`ë¤©£¨§¦¦¥§¨¨§¨¨
`EdW ,'Epzne' e"`e siqFdl KxvEd okl̈¥§©§¦¨§©§¤

:'Epzne oYi in' FnMb dxez §¦¦¥§©§



glyמו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k iyily meil inei xeriy

ß oeiq c"k iyily mei ß

(ç)úàfä õøàä-ìà eðúà àéáäå ýåýé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

(è)íò-úà eàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà ýåýéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ¤©´
ýåýéå íäéìòî ílö øñ íä eðîçì ék õøàä̈½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬

:íàøéz-ìà eðzà¦−̈©¦«¨ª«
i"yx£e„¯ÓzŒÏ‡∑ ואּתם – Èk.אלּֿתיראּוéוׁשּוב «ƒ¿…ְְְִֶַַƒ

Ì‰ eÓÁÏ∑ נאכלםë ּכלחם.Ìlˆ ¯Ò∑ מגּנם «¿≈≈ְְֵֶֶֹ»ƒ»ִָָ
עליהם ìוחזקם  מגין ׁשהיה אּיֹוב מתּו: ׁשּבהם ּכׁשרים ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

לח) מעליהם (סוטה סר הּמקֹום ׁשל צּלֹו אחר: ּדבר .. ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 165 'nr g"ig y"ewl t"r)

"xCrd" F` "zE`ivn" md m"EMrd m`d©¦¨©¥§¦¤§¥

צּלם  סר הם לחמנּו ּכי הארץ את־עם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֽאל־ּתיראּו
ֲֵֵֶֽמעליהם 

ּדבר  כּו'. מתּו ׁשּבהם ּכׁשרים וחזקם, מגּנם – ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָצּלם
מעליהם סר הּמקֹום ׁשל צּלֹו ובפרש"י)אחר, ט. (יד, ֲִֵֵֵֶֶַַָָ

הרמּב"ם ה"י)ּכתב פ"ב הטומאה אבות עּכּו"ם (הל' "ׁשחיטת : ְְִַַַַַָָ
עליו  והּׂשיג סֹופרים". מדברי כּו' ּבמּׂשא ּומטּמאה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָנבלה
מּטּמאין  ואין מטּמאין ואין ּכבהמֹות, הם "עּכּו"ם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָהראב"ד:

ּבחפניו". רּוח אסף – לכלּום אֹותם והחֹוׁשב ְְְְִֵַַַָָָָכּו',
הרֹוגצ'ֹובי הּגאֹון ּבזה בהר)ּובאר לפ' הפטרה עה"ת ּפענח (צפנת ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

סבירא  ּדהראב"ד עּכּו"ם. ּבגדר והראב"ד הרמּב"ם ְְְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָּדנחלקּו
והּבהמה  ּכלּום. ׁשחיטתן אין ולכן העּדר", "ּבחינת ּדהם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָליּה

הּתֹורה. מן ּונבלה מאליה, ּכמתה היא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהרי
ד  להרמּב"ם ליּהמה־ׁשאין־ּכן ּבגדר סבירא הם ׁשהעּכּו"ם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכ"מתה  ּתהיה ׁשּלא הּבהמה על ׁשחיטתן ּפֹועלת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"מציאּות",

ׁשּנעׂשית  וזה טמאה]. [לגּבי ּכׁשחּוטה ּכי־אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמאליה",
סֹופרים. מדברי הּוא נבלה, ְְְְִִִֵֵֵֶַָעל־ידי־זה

הׁשּגחה  "ּגדר ׁשּי אם ׁשיטתם על־ּפי־זה ׁשּמבאר ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ[ועין
עּכּו"ם]. על ְִַַָּפרטית"

ּבּפרּוׁש החּלּוק ּתלּוי זאת ּדבמחלקת לֹומר יׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹועל־ּפי־זה
מעליהם": צּלם ֲִֵֵֶָָ"סר

צּלם  ּדב"סר לפרׁש אפׁשר אי העּדר, ּבגדר הם עּכּו"ם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּדאם
אי  "העּדר" ּדעל מקֹום", ׁשל "צּלֹו על מדּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמעליהם"
ועל־ּכן־ מקֹום". ׁשל "צּלֹו מּקדם עליו ׁשהיה לֹומר ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאפׁשר

ׁשּבהם". ּכׁשרים וחזקם, "מגּנם על ּדקאי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָצרי־לֹומר
ּברׁש"י הּׁשני הּפרּוׁש ׁשהעּכּו"ם סבירא־ליּהמה־ׁשאין־ּכן ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

קאי  ׁש"צּלם" לפרׁש יׁש וּדאי ּכן ואם מציאּות, ּבגדר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהם
מק  ׁשל "צּלֹו ֹום".על ִֶַָ

(é)ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãòä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´
ô :ìàøNé éða-ìk-ìà ãòBî ìäàa äàøð ýåýé§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«

i"yx£Ì˙‡ ÌBb¯Ï∑ יהֹוׁשע ‰'.וכלב îאת „B·Îe∑(רבה ׁשם ðהענן (במדבר .ירד ƒ¿…»ְְֵֶַָֻ¿ֶַָָָָ

(àé)íòä éðöàðé äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´
øLà úBúàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãòå äfä©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬

:Baø÷a éúéNò̈¦−¦§¦§«

Ú¯‡Ï‡ח  ‡˙È ÏÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡· ‡ÂÚ¯ Ì‡ƒ«¬»»»√»¿»¿»≈»»»¿«¿»
·ÏÁ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Ï dzÈÂ ‡„‰»»¿ƒ¿«»»«¿»ƒƒ»¿»¬«

:L·„e¿»

Ï‡ט  Ôez‡Â Ôe„¯Ó˙ ‡Ï ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ì¯a¿«¿≈¿»«¿»»ƒ¿¿¿«»
ÔÈ¯ÈÒÓ ‡„È· È¯‡ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÔÓ ÔeÏÁ„ƒ̇¿¬ƒ«»¿«¿»¬≈ƒ»»¿ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓe ÔB‰pÓ ÔB‰t˜˙ ‡„Ú Ôep‡ƒ¬»»¿¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡cÚÒa¿«¿»»»ƒ¿¬ƒ¿

i·‡a‡י  ÔB‰˙È Ìb¯ÓÏ ‡zLk Ïk e¯Ó‡Â«¬»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿¿«¿«»
Èa ÏÎÏ ‡ÓÊ ÔkLÓa ÈÏb˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÈÊb¯Óיא  ÔB‰È È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»«¿¿«¿ƒ
ÔeÓÈ‰È ‡Ï È˙ÓÈ‡ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓ„√̃»««»»≈¿«≈»«»¿≈¿
:ÔB‰ÈÈa ˙È„·Ú Èc ‡i˙‡ ÏÎa È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿…»«»ƒ¬»ƒ≈≈

minkg izty

(h)émixaC ipW xn`Y `NW ,dfA oTY¦¥¨¤¤ŸŸ©§¥§¨¦
xnFlM ,Fxagn KWnp cg`d `N` ,md¥¤¨¨¤¨¦§¨¥£¥§©
,`Ed KExA WFcTdA 'EcFxnY l`' m`W¤¦©¦§§©¨¨

:`xil mikixv mY` oi` aEWëEN`M ¥©¤§¦¦¦¨§¦

:'md EpnglM' xn`ìobOdW ipRn ¨©§©§¥¥¦§¥¤©¨¥
obOd `xwp Kkl ,lv Fl dUFr mc`l̈¨¨¤¥§¨¦§¨©¨¥

:'lv'i dxez ¥
(i)îmd iM ,oxd` z`e dWn z` `lŸ¤¤§¤©£Ÿ¦¥

:mElM ExAC `lðmiSg lAwl Ÿ¦§§§©¥¦¦
cFaM ixd ,uxzl FpFvx .zF`xhqiNaE©¦§§¨§§¨¥£¥§
zxFRMd lr cinY mdilr okFW 'd¥£¥¤¨¦©©©¤

:miaExMd oiAn`i dxez ¦¥©§¦



מז gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k iyily meil inei xeriy
i"yx£‰‡Œ„Ú∑ עדñ היכן.Èˆ‡È∑ ירּגיזּוני.˙B˙‡‰ ÏÎa∑ להם היה להם, ׁשעׂשיתי הּנּסים ּכל ּבׁשביל «»»ֵַָ¿«¬Àƒְִִַ¿…»…ְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

הבטחתי  לקּים ּבידי ׁשהיכלת .להאמין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

(áé)ìBãb-éBâì Eúà äNòàå epLøBàå øácá epkà©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬
:epnî íeöòå§¨−¦¤«

i"yx£epL¯B‡Â∑"ּתרּוכין" לׁשֹון אעׂשה òּכתרּגּומֹו מה ּתאמר: ואם ,ô?אבֹות ‡˙E.לׁשב ּועת ‰NÚ‡Â ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ¿∆¡∆…¿
ÏB„bŒÈB‚Ï∑מּזרעם רבה)ׁשאּתה .(במדבר ¿»ְִֶַַָָ

(âé)úéìòä-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨
:Baøwî äfä íòä-úà Eçëá§«Ÿ£²¤¨¨¬©¤−¦¦§«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂ∑ את ּתהרגם öוׁשמעּו .אׁשר ¿»¿ƒ¿«ƒְְְֲֵֶֶַַָ
˙ÈÏÚ‰ŒÈk∑ראּו והם "אׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "ּכי" ƒ∆¡ƒ»ְְְֲִִֵֵֶַָ

מּקרּבם, אֹותם הּגדֹול ּבכח העלית אׁשר ְְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָָֹאת

,ל ׁשחטאּו יאמרּו לא הֹורגם, ׁשאּתה ְְְְְְְִֶֶֶַָָָֹֹּוכׁשּיׁשמעּו
יֹוׁשבי  ּכנגד אבל להּלחם, יכלּת ׁשּכנגּדם יאמרּו: ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹאּלא

היא  וזֹו להּלחם, יכלּת לא .הארץ ְְְִִֵֶָָָָָֹֹ

(ãé)äzà-ék eòîL úàfä õøàä áLBé-ìà eøîàå§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´
äàøð ïéòa ïéò-øLà äfä íòä áø÷a ýåýé|äzà §Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´

ððòå ýåýéCìä äzà ïðò ãnòáe íäìò ãîò E §Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³
:äìéì Là ãenòáe íîBé íäéðôì¦§¥¤Æ½̈§©¬¥−¨«§¨

i"yx£˙‡f‰ ı¯‡‰ ·LBÈŒÏ‡ e¯Ó‡Â∑ֿעל" ּכמֹו: ¿»¿∆≈»»∆«…ְַ
ׁשאמּור  מה עליהם? יאמרּו ּומה הּזאת", הארץ ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיֹוׁשב
ּכי  ׁשּׁשמעּו ּבׁשביל יי", יכלת "מּבלּתי הענין: ְְְְְְְִִִִִִִֶֶָָָָֹּבסֹוף

להם, נראה אּתה ּבעין ועין ּבקרּבם, ׁשֹוכן ה' ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאּתה
אהבת ׁשּנּתקה ּב הּכירּו ולא חּבה, ּבדר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹֹוהּכל

הּנה  עד .מהם ֵֵֶַָ

(åè)íéBbä eøîàå ãçà Léàk äfä íòä-úà äzîäå§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½
:øîàì EòîL-úà eòîL-øLà£¤¨«§¬¤¦§£−¥«Ÿ

i"yx£„Á‡ LÈ‡k ‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‰zÓ‰Â∑'וגֹו אתֿׁשמע אׁשרֿׁשמעּו הּגֹוים יאמרּו :ּכ ּומּתֹו .ּפתאם, ¿≈«»∆»»«∆¿ƒ∆»ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹ

C˙Èיב  „aÚ‡Â ÔepˆL‡Â ‡˙BÓa ÔepÁÓ‡∆¿ƒ¿»«¬≈ƒ¿∆¿≈»»
:ÔB‰pÓ ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚÏ¿««¿«ƒƒ¿

‡¯Èיג  È‡¯ˆÓ ÔeÚÓLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¬≈
:ÔB‰ÈÈaÓ ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È CÏÈÁ· ‡z˜q‡¬∆¿»¿≈»»«»»≈ƒ≈≈

‡zיד  È¯‡ eÚÓLc ‡„‰ ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ¿≈¿¿»≈«¿»»»ƒ¿»¬≈«¿
Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ B‚a ˙È¯L CzÎLc ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«¿«»»≈ƒ
ÏhÓ CÚÂ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙ÈÎL ÔÊÁ ÔB‰ÈÈÚ·¿≈≈¬«¿ƒ«¿»»«¿»«¬»»«≈
¯a„Ó z‡ ‡Ú„ ‡„enÚ·e ÔB‰ÂlÚƒ»¿¿«»«¬»»«¿¿««
‡˙M‡„ ‡„enÚ·e ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„√̃»≈ƒ»»¿«»¿∆»»

:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

Ôe¯ÓÈÂטו  „Á ‡¯·‚k ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ïh˜˙e¿««»«»»≈¿«¿»«¿≈¿
:¯ÓÈÓÏ Cz¯·b ÚÓL ˙È eÚÓL Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿»»¿«¿À¿»¿≈«

minkg izty

(`i)ñdfi` cr `l ,okid cr 'dp` cr'©¨¨©¥¨Ÿ©¥¤
:mFwn lkA 'dp`' WExitM mFwnai dxez ¨§¥¨¨§¨¨

(ai)ò`le ,mlFrd on dzxkd Epiid©§©§¨¨¦¨¨§Ÿ
:dGn dHnl WxiR oke ,dXExi oFWl§§¨§¥¥¥§©¨¦¤

ôike ,o`kl df oipr dn ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¦§¨¤§¨§¦
mzindl EPgiPi m`W FOr dUr i`pY§©¨¨¦¤¦©¦¤©£¦¨

EPUrilbr iAB ,miWwn Wie .lFcB iFbl ©£¤§¨§¥©§¦©¥¥¤
dUr`e' iOp aizM `Vz iM zWxtA§¨¨©¦¦¨§¦©¦§¤¡¤
`QM m` mW WxitE 'lFcB iFbl LzF`§§¨¥¥¨¦¦¥
`kdC xnFl Wie .'eke milbx WlW lW¤¨©§©¦§¥©§¨¨
,'EPOn mEvr' aizM dOl i"Wxl dWẅ¤§©¦¨¨§¦¨¦¤

lW `QM lW zprh wNql icM `N ¤̀¨§¥§©¥©£©¤¦¥¤
didi LrxfNW xnFlM ,milbx WlẄ©§©¦§©¤§©§£¦§¤
dY`W oeiM ,milbx rAx` lW `QM¦¥¤©§©©§©¦¥¨¤©¨
,milbx WlW mdl didi zFa`d rxGn¦¤©¨¨¦§¤¨¤¨©§©¦
,iOp i` .ziriax lbx didi LzEkfE§§¦§¤¤¤§¦¦¦©¦
zNgY `EdW mdxa` l` aW 'EPOn'¦¤¨¤©§¨¨¤§¦©
,milbx rAx` Lrxfl didi f`e ,qEgId©¦§¨¦§¤§©§£©§©©§©¦
rnWnC ,'EPOn' aizM `l lirl la £̀¨§¥Ÿ§¦¦¤§©§©
eilr EpiAx dWOn ligzi qEgi zNgzC¦§¦©¦©§¦¦¤©¥¨¨
`le dWn ipA E`xTIW xnFlM ,mFlXd©¨§©¤¦¨§§¥¤§Ÿ
m` xn` dfl ,awrie wgvi mdxa` ipA§¥©§¨¨¦§¨§©£Ÿ¨¤¨©¦

ahid wFce .'eke milbx WlW lW `QM¦¥¤¨©§©¦§¥¥
:zFiWEw dOM EvxFzi dfA iMbi dxez ¦¨¤§§©¨§

(bi)ö,mzilrd xW` z` 'ErnWe' `lŸ§¨§¤£¤¤¡¦¨
`N` ,`xw lW FhEWRn oaEOM©¨¦§¤§¨¤¨
`Ed dR 'iM' zNnE .dbixdd ErnWIW¤¦§§©£¦¨¦©¦Ÿ
ErnWe' xn` EN`M ,'xW`' mFwnA¦§£¤§¦¨©§¨§
mrd z` LgkA zilrd xW` mixvOd©¦§¦£¤¤¡¥¨§Ÿ£¤¨¨
i`W dlFcBd dAgd E`xe ,'FAxTn dGd©¤¦¦§§¨©¦¨©§¨¤¦
,E`hgW Exn`i `l ,lHAzdl zixWt ¤̀§¨¦§¦§©¥ŸŸ§¤¨§

:'eke zlFki iYlAn wxci dxez ©¦¦§¦§¤



glyמח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k iyily meil inei xeriy

(æè)äfä íòä-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½
:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«

i"yx£'B‚Â ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ∑ חזקים הארץ ׁשּיֹוׁשבי לפי ƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְֲִִֵֶֶָָָ
לב)וגּבֹורים, ואחד (ברכות לׁשלׁשים ּפרעה ּדֹומה ואינֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹֹ

הּזאת  הארץ יֹוׁשב על יאמרּו זאת ÈzÏaÓ.מלכים; ְְִֵֶַַָָָֹֹֹƒƒ¿ƒ

˙ÏBÎÈ∑– להביאם ּבידֹו יכלת היה ׁשּלא מּתֹו ¿∆ְְֲִִֶֶַָָָָֹֹ
ּדבר ∑ÏÎÈ˙.ׁשחטם  .הּוא ÷ׁשם ְָָ¿…∆ֵָָ

(æé)äzòåé:øîàì zøac øLàk éðãà çk àð-ìcâ §©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ
i"yx£'‰ Ák ‡ŒÏc‚È∑ לעׂשֹותøּדּבּור.¯Ó‡Ï z¯ac ¯L‡k∑ הּדּבּור .ּומהּו ƒ¿«»…«ְֲִַ«¬∆ƒ«¿»≈…ִַַ

(çé)òLôå ïåò àNð ãñç-áøå íétà Cøà ýåýé§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©
lL-ìò íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t äwðé àì äwðåíéL §©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−

:íéòaø-ìòå§©¦¥¦«
i"yx£ÌÈt‡ C¯‡ ּכׁשעלה ∑‰' ולרׁשעים. לצּדיקים ∆∆««ƒְְְִִִֶַַָָָָ

ׁשהיה  להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה מצאֹו לּמרֹום, ְְֶֶֶַַָָָָָָֹֹמׁשה
לצּדיקים? לֹו: אמר אּפים", אר "ה' וכֹותב: ְִִִֵֵֶֶַַַַַָיֹוׁשב
לֹו: אמר לרׁשעים! אף הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו ְִַַַַָָָָָָאמר
,חּיי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר יאבדּו! ְְִֶַַַָָָָֹרׁשעים

ּבעגל  יׂשראל ּכׁשחטאּו לּדבר. צרי ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשאּתה
אמר  אּפים". ּב"אר לפניו מׁשה התּפּלל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּובמרּגלים,
לּצּדיקים! לי אמרּת והלא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְֲִִִַַַַַָָָָֹלֹו

לרׁשעים! אף לי אמרּת והלא לֹו: ∑wÂù‰.אמר ְְֲִִַַַַָָָָָֹ¿«≈
wÈ‰.לּׁשבים  ‡Ï∑ ׁשבים .לׁשאינן ִַָ…¿«∆ְִֵֶָָ

(èé)øLàëå Ecñç ìãâk äfä íòä ïåòì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³
:äpä-ãòå íéøönî äfä íòì äúàNð̈¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨

(ë):Eøáãk ézçìñ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«
i"yx£E¯·„k∑ּׁשאמרּת מה ה'"úּבׁשביל יכלת מּבלּתי יאמרּו ."ּפן ƒ¿»∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ

(àë)-ìk-úà ýåýé-ãBáë àìnéå éðà-éç íìeàå§−̈©¨®¦§¦¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¨
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÏe‡Â∑"להם אעׂשה זאת "אבל ŒÈÁ.ּכמֹו ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«
È‡∑ את יּמלא ּוכבֹודי חי ׁשאני ּכׁשם ׁשבּועה: לׁשֹון »ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

הארץ  הראים àּכל כלֿהאנׁשים "ּכי להם אקּים ּכ , ֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ
מסרס. מקרא זה הרי הארץ, את יראּו אם ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָֹוגֹו'",

ּוכבֹודי  הארץ את יראּו אם האנׁשים כל ּכי ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָָחיֿאני
הּזאת  ּבּמּגפה ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ּכל את ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹיּמלא
ּפתאם  אמיתם ׁשּלא להביאם, ה' יכלת מּבלּתי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹֹלאמר:
מעט  מעט ׁשנה; ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד .ּכאיׁש ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

nÚ‡טז  ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓƒ¿≈¿»√»¿»¿»»»»«»
ÔeÏh˜Â ÔB‰Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«≈¿¿«¿ƒ

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

„Èיז  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÔÚÎ ÈbÒ ÔÚÎe¿««ƒ¿«≈»√»¿»¿»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‡zÏÈlÓ«∆¿»¿≈«

L·˜יח  ÔÂ·Ë „aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜Á¯Ó ÈÈ¿»«¿≈¿««¿≈¿∆¿««¿»»≈
ÔÈ·È˙„Ï ÁlÒ ÔÈ·BÁÏe „B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ«¬»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ
È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È˙ ‡Ï„e d˙È¯B‡Ï¿«¿≈¿»«¿ƒ»¿«≈«¿«≈
¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡¬»»«¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

e‡È‚Òk˙יט  ÔÈ„‰ ‡nÚ È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L¿¿«¿≈«»»≈ƒ¿ƒ
ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡z˜·L Èc ‡ÓÎe C˙Â·Ë«¿»»¿»ƒ¿«¿»¿«»»≈

:ÔÚk „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»

CÓb˙Ùk:כ  ˙È˜·L ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»

Ïkכא  ˙È ÈÈ„ ‡¯˜È ‡ÈÏÓe ‡‡ Ìi˜ Ì¯·e¿««»»»«¿»¿»»«¿»»»
:‡Ú¯‡«¿»

minkg izty

(fh)÷xqg la` ,dawpl lrR `le§ŸŸ©¦§¥¨£¨¨¥
:''dl zlFki' xn` EN`M ,c"nlfi dxez ¨¤§¦¨©§¤©

(fi)øwx ,zFWcg EPOn WTA `NW¤Ÿ¦¥¦¤£¨©
xW`M' Edfe ,Fxn`n miIwl§©¥©£¨§¤©£¤

:'YxACgi dxez ¦©§¨
(gi)ùmB df wEqR ixde ,xn`Y m`e§¦Ÿ©©£¥¨¤©

mW mbe ,`Vz iM zWxtA aizM oM¥§¦§¨¨©¦¦¨§©¨

WxitC `dC ,xnFl Wie .i"Wx FWxiR¥§©¦§¥©§¨§¥¥
`NW icM wx ,'dTpe' lr cal o`M̈§¨©§©¥©§¥¤Ÿ
Kx`' lirl WxiRX dn i"Wxl dWwY©§¤§©¦©¤¥¥§¥¤¤
aizM ixde ,mirWxle miwiCSl 'miR ©̀©¦©©¦¦§¨§¨¦©£¥§¦
,'dTpi `le' ,miwiCSl WExiR ,'dTpe'§©¥¥©©¦¦§Ÿ§©¤
i"Wx WxiR Kkl ,mirWxl WExiR¥¨§¨¦§¨¥¥©¦
opi`Wl 'dTpi `le' miaWl 'dTpe'§©¥§¨¦§Ÿ§©¤§¤¥¨

:miaWhi dxez ¨¦
(k)úlNRzn dY`W LxaC liaWA `lŸ¦§¦§¨§¤©¨¦§©¥

`l m`C ,'ebe '`p glq' Yxn`e mcrA©£¨§¨©§¨§©¨§¦Ÿ
'iYglq'A ,'LxacM' i`n ok¥©¦§¨¤§¨©§¦

:iBq`k dxez ©¦
(`k)àip` ig' ,oiqxFB mixtq WiA§¥§¨¦§¦©¨¦

icFakE ig ip`W mWM ,drEaW oFWl§§¨§¥¤£¦©§¦



מט gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k iyily meil inei xeriy

(áë)éúúà-úàå éãák-úà íéàøä íéLðàä-ìë ék¦´¨¨«£¨¦À¨«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½
øNò äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá éúéNò-øLà£¤¨¦¬¦§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤

:éìB÷a eòîL àìå íéîòt§¨¦½§¬Ÿ¨«§−§¦«
i"yx£eqÈÂ∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê∑ ּוׁשנים ּבּמן ּוׁשנים ּבּים ּבמּסכת áׁשנים ּכדאיתא וכּו' ּבּׂשלו «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ

.ערכין  ֲִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr bk zegiy ihewl)

וכּו' ּבּׂשליו, ּוׁשנים ּבּמן, ּוׁשנים ּבּים, יד,ׁשנים (רש"י ְְְְְִִִַַַַַַָָָ
ּתבת כב) ּגם ּבדּבּור־הּמתחיל מעּתיק מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַֹיׁש

ּפעמים" "עׂשר מפרׁש הרׁשּב"ם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"זה".

נׁשים", עׂשר "ואפּו מֹונים", "עׂשרת (ּכמֹו ּפעמים" ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ"הרּבה
הּמֹורה  "זה", ּתבת מעּתיק זה ּפרּוׁש לׁשלל ּוכדי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹועֹוד).

ּדּיּוק. ִַעל

(âë)íúáàì ézòaLð øLà õøàä-úà eàøé-íà¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®
:äeàøé àì éöàðî-ìëå§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

i"yx£e‡¯ÈŒÌ‡∑ לאâיראּו.‰e‡¯È ‡Ï∑ הארץ את יראּו .לא ƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»ְִֶֶָָֹ

(ãë)àlîéå Bnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë écáòå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−
Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà©«£¨®©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−

:äpLøBé«¦¤«¨
i"yx£˙¯Á‡ Áe¯∑(רבה ּבּפה (במדבר אחת רּוחֹות, ׁשּתי ««∆∆ְֵֶַַַ

ּבּלב  ּבעצה",ãואחת עּמכם "אני אמר: למרּגלים . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
ּכח  ּבֹו היה ועלֿידיּֿכן האמת, לֹומר היה ְְְֱִֵֵֶַַַָָָָָֹּובלּבֹו

סבּורים להׁשּתיק  ׁשהיּו ּכלב", "וּיהס ׁשּנאמר: ּכמֹו ם, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
יהֹוׁשע ּבספר ׁשּנאמר וזהּו ּכמֹותם, יד)ׁשּיאמר :(יהושע ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻ

עםֿלבבי" ּכאׁשר ּדבר אֹותֹו "ּכאׁשר ä"ואׁשב ולא ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

‡˙È˙Âכב  ˙ÈÂ È¯˜È ˙È BÊÁc ‡i¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ¿»«¿»«
ÈÓ„˜ e‡ÈqÂ ‡¯a„Ó·e ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Ècƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»¿«ƒ√»«

:È¯ÓÈÓa eÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔÈÓÊ ¯NÚ Ôc¿«¬«ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰˙‰·‡Ïכג  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ«¬»«¿
:dpÊÁÈ ‡Ï ÈÓ„˜ eÊÈb¯‡c ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ√»«»∆¡À«

dnÚכד  È¯ÁB‡ Áe¯ ‰Â‰c ÛÏÁ ·ÏÎ Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»≈¬««¬»«¬ƒƒ≈
ÏÚ Èc ‡Ú¯‡Ï dpÏÚ‡Â ÈzÏÁc ¯˙a ÌÏL‡Â¿«¿≈»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ«

:dpÎ¯˙È È‰B·e Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

minkg izty

lk iM mdl miIw` KM ,ux`d lM `lOi¦¨¥¨¨¨¤¨£©¥¨¤¦¨
m`' KM xg` oiqxFB oi`e ,'ebe 'miWp`d̈£¨¦§¥§¦©©¨¦
lM z` `lOi icFakE ux`d z` E`xi¦§¤¨¨¤§¦¦¨¥¤¨
,'eke 'dtBOA inW lNgzi `NW ux`d̈¨¤¤Ÿ¦§©¥§¦©©¥¨
,'ebe ''d cFaM `lOie' EWxiR md iM¦¥¥§§¦¨¥§
,ux`d lM z` icFak `lOi xW`ke§©£¤¦¨¥§¦¤¨¨¨¤
,`xfr oA mdxa` EpiAx WxiRW FnM§¤¥¥©¥©§¨¨¤¤§¨
qxql Kixv oi` df WExiR itlE§¦¥¤¥¨¦§¨¥

.`xwOdmixtQA aEzMX dn itl la` ©¦§¨£¨§¦©¤¨©§¨¦
`xwn df ixd E`xi m`' EpiptNW¤§¨¥¦¦§£¥¤¦§¨
iM ,'eke miWp`d lk iM ip` ig ,qxFqn§¨©¨¦¦¨¨£¨¦¦
'ebe ''d cFak `lOie' miWxtn md¥§¨§¦§¦¨¥§
EpiAx WxiRW FnM cizr oFWl `EdW¤§¨¦§¤¥¥©¥
okl ,ipW oFWlA `xfr oA mdxa ©̀§¨¨¤¤§¨§¨¥¦¨¥
icFakE' WxtlE `xwOd qxql oikixv§¦¦§¨¥©¦§¨§¨¥§¦
inW lNgzi `NW 'ux`d lM `lOi¦¨¥¨¨¨¤¤Ÿ¦§©¥§¦
itlE .cizr oFWl `EdW ,z`Gd dtBOA©©¥¨©Ÿ¤§¨¦§¦
icFakE' dlrnl wFgnl Kixv df WExiR¥¤¨¦¦§§©§¨§¦
qFxbl Kixv oke ,'ux`d lM `lOi¦¨¥¨¨¨¤§¥¨¦¦§
,'eke mdl miIw` KM ig ip`W mWM§¥¤£¦©¨£©¥¨¤

df ixd ,azM m"`xde .`vnze w"Fce§§¦§¨§¨§¥¨©£¥¤
Kixv ''d cFak `lOie'W ,qxFqn `xwn¦§¨§¨¤§¦¨¥§¨¦
,dN`d miwEqRd lM mEIq xg` zFidl¦§©©¦¨©§¦¨¥¤
xg` `AW drEaXd mr miwaC mdW¤¥§¥¦¦©§¨¤¨©©
icM ,mdl Kix`n ip` dOle ,xn`e ,KM̈§¨©§¨¨£¦©£¦¨¤§¥
inW lNgzi `le 'd cFak `lOIW¤¦¨¥§§Ÿ¦§©¥§¦
cr ,zlFki iYlAn ilr aFWgl miFBA©¦©£¨©¦¦§¦§¤©
itl WxiRW `Ed `Ede .FpFWl o`M̈§§¤¥¥§¦

:EpiptNW mixtQdak dxez ©§¨¦¤§¨¥
(ak)áEN` wxtA `xnBd oFWl dfe§¤§©§¨¨§¤¤¥

EQp zFpFiqp dxUr ,`ipY :oikxrp¡¡¨¦©§¨£¨¨¦§¦
mipW ,`Ed KExA WFcTdl EpizFa £̀¥§©¨¨§©¦
mipW ,elVA mipW ,oOA mipW ,mIA©¨§©¦©¨§©¦©§¨§©¦
xAcnA cg`e lbrA cg`e ,miOA©©¦§¤¨¨¥¤§¤¨§¦§©
cg` - mIA mipW :EWxitE .ox`R̈¨¥§§©¦©¨¤¨
mixaw oi` ilAnd' aizkC ,dcixiA©§¦¨¦§¦£¦§¦¥§¨¦
ExnIe' aizkC dIlrA cg` ,'mixvnA§¦§©¦¤¨¨£¦¨¦§¦©©§
l`xUi EidW cOln ,'sEq miA mi lr©¨§©§©¥¤¨¦§¨¥
mWM ,Exn`e drW DzF`A mixnn©§¦§¨¨¨§¨§§¥
miIxvOd oM df cSn milFr Ep`W¤¨¦¦©¤¥©¦§¦¦

- miOA mipW .'eke xg` cSn milFr¦¦©©¥§©¦©©¦
olIe 'ebe dzxn E`aIe' aizkC ,dxnA§¨¨¦§¦©¨Ÿ¨¨¨©¨¤
aizkC ,micitxaE ,'dWn lr mrd̈¨©¤¦§¦¦¦§¦
,mrd zFYWl min oi`e micitxA EpgIe'©©£¦§¦¦§¥©¦¦§¨¨
- oOA mipW .'dWn mr mrd axIe©¨¤¨¨¦¤§©¦©¨
'ExizFY l`'e ,E`vie 'E`vY l`' aizkC¦§¦©¥§§¨§§©¦
EpYaWA' oFW`x - elVA mipW .ExizFIe©¦§©¦©§¨¦§¦§¥
xW` sqtq`de' ipW ,'xUAd xiq lr©¦©¨¨¥¦§¨©§ª£¤
xAcnA .aizkcM - lbrA .'FAxwA§¦§¨¥¤§¦§¦§¦§©
Epiid i"Wx WxiR - ox`R̈¨¥¥©¦©§

:milBxnbk dxez §©§¦
(bk)â(dix` xEB)oi` iM ,E`xi `l i`CeC ©§¥§©©Ÿ¦§¦¥

:`Ed KExA WFcTd iptl wtqck dxez ¨¥¦§¥©¨¨
(ck)ãcal alkl ike ,dWwC mEXn¦§¨¤§¦§¨¥§¨

did rWFdil s` `de ,zxg` gEx did̈¨©©¤¤§¨©¦ª©¨¨
df lre ,milBxn lXn zxg` gEx©©¤¤¦¤§©§¦§©¤

:'eke zFgEx iYW WxiRäKixv Kkl ¥¥§¥§¨¨¦
dWwY `NW ,mi`iaPn `iadl i"Wx©¦§¨¦¦§¦¦¤Ÿ©§¤
,aNA cg`e dRA cg` didW Dil `pn§¨¥¤¨¨¤¨©¤§¤¨©¥
,aNaE dRA Fl did zxg` gEx `nlC¦§¨©©¤¤¨¨©¤©¥



glyנ zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iriax meil inei xeriy
‡È¯Á.עםּֿפי" ‡lÓÈÂ∑לּבֹו את וזה åוימּלא אחרי, ִִ«¿«≈«¬»ְְֲִֵֶֶַַַַ

קצר  nL‰.מקרא ‡aŒ¯L‡∑ חברֹוןæלֹו .ּתּנתן ְִָָָ¬∆»»»ְִֵֶָ
‰pL¯BÈ∑ הענקים את יֹוריׁשּו "יתרכּנּה", ּכתרּגּומֹו: ƒ∆»ְְְְֲִִִֶַַַָָ

אּלא  "ירתינּה", לתרּגמֹו ואין ּבּה. אׁשר העם ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָואת
יירׁשּנה  .ּבמקֹום ְִִֶָָ

(äë)eòñe eðt øçî ÷îòa áLBé éðòðkäå é÷ìîòäå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬
ô :óeñ-íé Cøc øaãnä íëì̈¤²©¦§−̈¤¬¤©«

i"yx£'B‚Â È˜ÏÓÚ‰Â∑ מאחר אתכם, יהרגּו ׁשם ּתלכּו עּמכם çאם et.ׁשאיני ¯ÁÓ∑'וגֹו לכם ּוסעּו .לאחֹוריכם ¿»¬»≈ƒ¿ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ»»¿ְְֲֵֶֶַָ

ß oeiq d"k iriax mei ß

(åë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(æë)íéðélî änä øLà úàfä äòøä äãòì éúî-ãò©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−
íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìò̈¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²

:ézòîL éìò̈©−¨¨«§¦
i"yx£'B‚Â ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ∑ המרּגלים ב').èאּלּו כ"ג (מגילה »≈»»»»¿ְְִֵַַ

ל"עדה" עׂשרה éמּכאן ÌÈÈlÓ.ׁשהיא ‰n‰ ¯L‡∑ ְֲִִֵֶָָָָ¬∆≈»«ƒƒ
יׂשראל  ‡L¯.עלי ëאת Ï‡¯NÈ Èa ˙BpÏzŒ˙‡ ְִֵֶַָָ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¬∆

ÌÈlÓ ‰n‰∑ ׁשמעּתי עלי, אֹותם מּלינים .המרּגלים ≈»«ƒƒְְְִִִִַַַַַָָָ

(çë)øLàk àì-íà ýåýé-íàð éðà-éç íäìà øîà¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬
:íëì äNòà ïk éðæàa ízøac¦©§¤−§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«

i"yx£È‡ŒÈÁ∑ ׁשבּועה ‡NÚ‰.לׁשֹון Ôk 'B‚Â ‡ÏŒÌ‡ì∑ חי איני Ìz¯ac.ּכביכֹול ¯L‡k∑ ׁשּבּקׁשּתם «»ƒְְָƒ…¿≈∆¡∆ְִִֵַָ«¬∆ƒ«¿∆ְִֶֶַ
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íúðéìä øLà äìòîå äðL íéøNò ïaî íëøtñî¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−
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xAcOA cg`e wnrd KxC cg` ,l`xUi¦§¨¥¤¨¤¤¨¥¤§¤¨©¦§¨
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'ig ipi`' aYkp `le ,'ig ipi` 'ebe¥¦©§Ÿ¦§©¥¦©
lr Knqe ,'xYqd midl` cFaM'W¤§¡Ÿ¦©§¥§¨©©
.'ip` ig' dpFW`xA xn`X dOn oiaOd©¥¦¦©¤¨©¨¦¨©¨¦
xW`M 'd m`p ip` ig' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©¨¦§ª©£¤
irAin 'mkl dUr` oM ipf`A mYxAC¦©§¤§¨§©¥¤¡¤¨¤¦¨¥

:Dilhk dxez ¥



ני gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÎ¯tÒÓŒÏÎÏ ÌÎÈ„˜tŒÏÎÂ∑('ב קכ"א ּכל (ב"ב ¿»¿À≈∆¿»ƒ¿«¿∆ָ

ולבא  לצאת ּכגֹון ּבֹו, נמנין ׁשאּתם מסּפר לכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּנמנה
מסּפרֹות  אֹותן לכל הּמנּויים ּכל ׁשקלים, ולתת ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָלּצבא

להֹוציא  וגֹו'", ׁשנה עׂשרים "מּבן הן ואּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָימּותּו,
עׂשרים  מּבן ּפקּודיהם ׁשאין לוי, ׁשל .ׁשבטֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶ

(ì)éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízà-íà¦©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
ìòLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà ïkL §©¥¬¤§¤−¨®¦ µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

:ïeð-ïa¦«

(àì)íúà éúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈
:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«

(áì):äfä øaãna eìté ízà íëéøâôe¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«
i"yx£Ìz‡ ÌÎÈ¯‚Ùe∑ לארץ להכניסם הּבנים על ׁשּדּבר לפי לכֹון) (ּדי "ואּתם îּכתרּגּומֹו לֹומר: ּובּקׁש , ƒ¿≈∆«∆ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

"אּתם" לֹומר ּכאן זה לׁשֹון נֹופל .ּתמּותּו", ֵֶֶַַָָָ

(âì)eàNðå äðL íéòaøà øaãna íéòø eéäé íëéðáeÂ§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−
:øaãna íëéøât íz-ãò íëéúeðæ-úà¤§«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡∑ מּבן ּפחֹות מהם אחד מת לא «¿»ƒ»»ִֵֵֶֶֶָָֹ
ּבני ðׁשּׁשים  ׁשל אֹותם ׁשּיהיּו ּכדי אר ּבעים, נגזר לכ , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

היתה  ראׁשֹונה וׁשנה ׁשּׁשים. לכלל מּגיעים ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָעׂשרים
לפי ñּבּכלל  המרּגלים, לׁשּלּוח ׁשּקדמה ואףֿעלּֿפי , ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ

אּלא  ּבמחׁשבה, זֹו ּגזרה עלתה העגל את ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּמּׁשעׂשּו
ׁשּנאמר וזהּו סאתם, ׁשּתתמּלא עד להם (שמות ׁשהמּתין ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

עליהם לב) "ּופקדּתי ּבמרּגלים, – ּפקדי" "ּוביֹום :ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
ולא  אתֿעֹונֹותיכם" "ּתׂשאּו נאמר ּכאן ואף ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹחּטאתם".
וחׁשב  ּתלּונה, וׁשל עגל ׁשל עֹונֹות: ׁשּתי – ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָעֹונכם

ּככּלּה ׁשנה מּקצת חּייהם ּבמנין ּוכׁשּנכנסּוòלהם , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
עׂשרים  ּבני ׁשל אֹותם מתּו ׁשּׁשים e‡NÂ.לׁשנת ְְְִִִִֵֵֶֶַָ¿»¿

ÌÎÈ˙eÊŒ˙‡∑"חֹוביכֹון ית "ויקּבלּון .ּכתרּגּומֹו: ∆¿≈∆ְְְִֵַַָ

(ãì)õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä øtñîa§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»
-úà eàNz äðMì íBé äðMì íBé íBé íéòaøà©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤

:éúàeðz-úà ízòãéå äðL íéòaøà íëéúðåò£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®¦«©§¤−¤§«¨¦«
i"yx£È˙‡ezŒ˙‡∑ לבבכם את ּכמֹוôׁשהניאֹותם הסרה, לׁשֹון – 'ּתנּואה' ל)מאחרי. אביה (במדבר "ּכיֿהניא : ∆¿»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

.אתּה" ָֹ

˜ÈÓi˙ל  Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚz Ôez‡ Ì‡ƒ«≈¬¿«¿»ƒ«≈ƒ
¯a ·Ïk Ô‰l‡ da ÔBÎ˙È ‰‡¯L‡Ï È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿«¿»»»¿«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

ÏÚ‡Âלא  È‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿≈¿»≈
:da Ôezˆ˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚcÈÂ ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«¿«

‰„ÔÈ:לב  ‡¯a„Óa ÔeÏtÈ ÔBÎÏ Èc ÔBÎÈ¯‚Ùeƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿«¿¿»»≈

‡¯ÔÈÚaלג  ‡¯a„Óa ÔÈ¯Á‡Ó ÔB‰È ÔBÎÈ·e¿≈¿¿«¬ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ
ÔeÙeÒÈc „Ú ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜ÈÂ ÔÈL¿ƒƒ«¿»≈«ƒ

:‡¯a„Óa ÔBÎÈ¯‚tƒ¿≈¿«¿¿»

‡¯Ú‡לד  ˙È ÔezÏl‡ Èc ‡iÓBÈ ÔÈÓa¿ƒ¿««»ƒ«∆¿»«¿»
‡zLÏ ‡ÓBÈ ‡zLÏ ‡ÓBÈ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒƒ»¿«»»¿«»
ÔeÚc˙Â ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜z¿«¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡c ˙È»¿ƒ¿««¿¬»

minkg izty

(al)îxERiqA mipAd lr xAC ,WExiR¥¦¤©©¨¦§¦
Kixv ,EzEni EN`e ,ux`l mqipkdl df¤§©§¦¨¨¨¤§¥¨¨¦
df mliCadl 'mY`e' xnFl©§©¤§©§¦¨¤

:dGnbl dxez ¦¤
(bl)ðlr `N` dxifB dxfbp `l ixdW¤£¥Ÿ¦§§¨§¥¨¤¨©

xAcOA Ecnre ,mixUr ipA EidW ozF`¨¤¨§¥¤§¦§¨§©¦§¨
miXW ipA EidW `vnp ,dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨¦§¨¤¨§¥¦¦

ipA ,dzin mdilr dqpwp m`W ,dpẄ¨¤¦¦§§¨£¥¤¦¨§¥
:Eid `l zxMñdpFW`x dpWe ,xnFlM ¨¥Ÿ¨§©§¨¨¦¨

:'ek llkA dzid oipOd onò,xnFlM ¦©¦§¨¨§¨¦§¨§©
dUrn xg`l EpnPW miWp` zvwn¦§¨£¨¦¤¦§§©©©£¥
EUrp oFW`xd oipOd xg`NW ,lbrd̈¥¤¤§©©©¦§¨¨¦©£
ipA Eid dNgYA m` la` ,mixUr ipA§¥¤§¦£¨¦©§¦¨¨§¥
milBxn gENiWaE dpW dxUr rWY§©¤§¥¨¨§¦©§©§¦

i`aA Eid mzF` ,dpW mixUr ipA Eid̈§¥¤§¦¨¨¨¨§¨¥
zpWl EqpkPWkE' xn`W dfe ,ux`d̈¨¤§¤¤¨©§¤¦§§¦§©
.'mixUr zpW lW ozF` Ezn miXW¦¦¥¨¤§©¤§¦

:u"ixdn mWAcl dxez §¥©£¦
(cl)ôzxqd mXdn aal zxqd `xẅ¨£¨©¥¨¥©¥£¨©

maal ExqEdW oeiMW ipRn ,mdn mXd©¥¥¤¦§¥¤¥¨¤§§¨¨
:mdn mXd xqEd mXdndl dxez ¥©¥©©¥¥¤



glyנב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

אף  ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים ׁשּיהיּו היתה המרּגלים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּגזרת
ּבּׁשנה  היתה המרּגלים ּגזרת ׁשהרי ּבלבד, ׁשנה ל"ט ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהיּו
ּבחֹודׁש לא ּגּופא זֹו ּובׁשנה מּמצרים, לצאתם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשנית
אּלא  ׁשּלאחרי־זה, ּבחדׁשים אּלא ניסן, חֹודׁש ְֲֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהראׁשֹון,
הּבינה, לספירת רֹומז ארּבעים ׁשּמסּפר מּׁשּום הּוא ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהענין
הּבינה, מּבחינת היה ּבּמדּבר הּגילּוי ּכי לּבינה, ארּבעים ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָּבן
היא  "ארץ" הּמלכּות, לספירת הּירידה ענינּה לארץ ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוהּכניסה

הּכניסה  אל הּמדּבר הקּדמת להיֹות צריכה ולכן ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמלכּות,
מּספירת  ּבאים הּמלכּות ספירת עניני ׁשּכל ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלארץ,
הרי  לאחרי־זה אמנם ּבּתּה". ּכ"אּמּה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּבינה,
הּמלכּות, ספירת לגּבי ּדוקא נאמר ׁשּזה ּגבר, ּתסֹובב ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָנקבה
העילּוי  אל ּבאים הּמלכּות ספירת על־ידי ׁשּדוקא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָהינּו

צאנכם. ורעּו זרים ועמדּו יהיה ׁשאז ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹֹּדלעתיד־לבא,

(äì)àì-íà ézøac ýåýé éðà|-ìëì äNòà úàæ £¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨
äfä øaãna éìò íéãòBpä úàfä äòøä äãòä̈«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²

:eúîé íLå enzé¦©−§¨¬¨ª«

(åì)õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
ãòä-ìk-úà åéìò eðéliå eáLiåäaã àéöBäì ä ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈

:õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÂÈÏÚ eÈliÂ e·LiÂ∑ הארץ מּתּור ּוכׁשּׁשבּו «»À««ƒ»»ְִֶֶָָָ

אֹותם  ּדּבה, ּבהֹוצאת העדה ּכל את עליו ְְִִִֵֶַָָָָָָָָהרעימּו
ּדברים  חּנּו לׁשֹון ּדּבה, הֹוצאת ּכל וּימתּו. – ְְֲִִִִַַָָָָָָֻאנׁשים

ּכמֹו ּבֹו, לדּבר לאדם לׁשֹונם ו)ׁשּמלקיחים השירים :(שיר ְְְְְִִֵֶַַָָָ

לרעה, ויׁשנּה לטֹובה ויׁשנּה יׁשנים", ׂשפתי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ"ּדֹובב
ּדּבה  ׁשּיׁש רעה, הארץ ּדּבת מֹוציאי ּכאן: נאמר ְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלכ

טֹובה  ּבלע"ז ∑ac‰.ׁשהיא .פרליר"ש ִֶָƒ»ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr b"ig y"ewl t"r)

mrd lM zxRM zFxnl milbxnd WpFr¤©§©§¦©§©¨©¨¨¨

וּיׁשבּו את־הארץ לתּור מׁשה אׁשר־ׁשלח ְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻוהאנׁשים
על־הארץ: דּבה להֹוציא את־ּכל־העדה עליו ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֽוּיּלינּו
העדה ּכל את עליו הרעימּו הארץ מּתּור (יד,ּוכׁשּׁשבּו ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָ

ובפרש"י) לו.

לכן קדם ואילך)ּכבר כו המרּגלים (יג, סּפּור ּבאריכּות הּובא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
היא  לכאֹורה, הּפׁשּוטה, הּמׁשמעּות ּכן ואם וכּו', ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָוטענֹותיהם
הּפׁשט  ּדאין ּכתב רׁש"י א ׁשנית. מׁשה על וטענּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּׁשבּו
מּתּור  "ּכׁשּׁשבּו הראׁשֹונה לּתלּונה היא ּבזה הּכּונה אּלא ,ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָּכ

זה)הארץ" לפרּוׁש ההכרח רׁש"י ּבמפרׁשי צרי(ויעוי' זה ּולפי . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשנית? המרּגלים ּתלּונת את הּכתּוב ּכפל למאי ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּביאּור,

הסיר  ּכבר ּדהּנה, ׁשאלה. ליּׁשב הּכתּוב ּבא ׁשּבזה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָויׁש
מעל  יתּבר ה' ּגזרת את ּבתחנּוניו עליו־הׁשלֹום רּבינּו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמׁשה
ּבמׁש ּכי־אם ּתכף, העם ימּות ׁשּלא ּופעל יׂשראל, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבני
להסיר  ּתחנּוניו הֹועילּו לא ּכן, אם ּומּדּוע ׁשנה, ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹארּבעים

עצמם?! המרּגלים מעל ּגם ְְְְִֵֵַַַַַַָָהּגזרה
הּכתּוב ׁשּיסּפר קדם ,לז)ּולכ האנׁשים (בפסוק "וּימּותּו אׁשר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לֹומר  המרּגלים, ּתלּונת את וכתב ׁשנה הארץ", ּדּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמֹוצאי
עצמֹו, מׁשה על לחלק ׁשּנתּכּונּו עצמם ּבּמרּגלים ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹׁשחֹומר
להם  הֹועילה לא ּולכ עליו", "וּילינּו הּכתּוב ּבלׁשֹון ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻּכמדּיק

סנגֹור". נעׂשה קטגֹור ּד"אין מׁשה, ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּתפּלתֹו

(æì)äôbna äòø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå©¨ª̧Æ¨«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰Ùbna∑,להם ההגּונה מיתה ּבאֹותּה ««≈»ƒ¿≈ְֲִֶַָָָָ
לׁשֹונם  ונׁשּתרּבב ּבּלׁשֹון חטאּו הם מּדה: ּכנגד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּדה
לתֹו ּובאין מּלׁשֹונם יֹוצאים ותֹולעים טּבּורם ְְְְִִִִַַָָָָעד

וזהּו "ּבמּגפה". ולא "ּבּמּגפה" נאמר לכ ְְְְֱֵֵֶֶַַַַַָָָָֹטּבּורם,
ׁשל  מּדֹותיו עלּֿפי להם הראּויה ּבאֹותּה ה'", ְְְִִִֵֶֶַָָָָָ"לפני

מּדה  ּכנגד מּדה מֹודד ׁשהּוא .הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִִֵֶֶֶַָָָָ

(çì)íéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íää̈¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤

‡aÚ„לה  ‡c ‡Ï Ì‡ È¯ÓÈÓa ˙È¯Êb ÈÈ ‡‡¬»¿»¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»»∆¿≈
ÈÏÚ ÔencÊ‡c ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLk ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿¬»

:Ôe˙eÓÈ Ôn˙Â ÔeÙeÒÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈¿¿«»¿

‡¯Ú‡לו  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏL Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿«…∆¿«»»»«¿»
‡zLk Ïk ˙È È‰BÏÚ eÓÈÚ¯‡Â e·˙Â¿»¿«¿ƒ¬ƒ»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL ‡˜t‡Ï¿«»»ƒ««¿»

ÏÚלז  LÈa ÌeL e˜Èt‡c ‡i¯·b e˙ÈÓeƒÀ¿«»¿«ƒƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙BÓa ‡Ú¯‡«¿»¿»»√»¿»

‡˙˜eÓiלח  ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿«¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c Ôep‡‰ ‡i¯·b ÔÓƒÀ¿«»»ƒ«¬»¿«»»»«¿»



נג gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iriax meil inei xeriy
i"yx£eÈÁ ·ÏÎÂ ÚLB‰ÈÂ∑ ּתלמּודֿלֹומר ׁשּנטלּוöמה מלּמד אּלא ההם"? מןֿהאנׁשים קיז)"חיּו חלקם (ב"ב ƒÀ«¿»≈»ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

לחּיים  ּתחּתיהם וקמּו ּבארץ מרּגלים .ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

(èì)éða-ìk-ìà älàä íéøácä-úà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−
:ãàî íòä eìaàúiå ìàøNé¦§¨¥®©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ

(î)eppä øîàì øää-Làø-ìà eìòiå ø÷aá eîkLiå©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À
:eðàèç ék ýåýé øîà-øLà íB÷nä-ìà eðéìòå§¨¦²¤©¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«

i"yx£¯‰‰ŒL‡¯ŒÏ‡∑ לארץ העֹולה הּדר הּוא ∆…»»ְֶֶֶֶַָָ
‡ÌB˜n‰ŒÏ.יׂשראל  eÈÏÚÂ epp‰∑ לארץֿיׂשראל. ְִֵָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ

'‰ ¯Ó‡Œ¯L‡∑ נעלה ׁשם לנּו, e‡ËÁ.לתּתּה Èk∑ ¬∆»«ְֲִֶַָָָƒ»»
מצרימה" ׁשּוב לנּו טֹוב "הלא אמרנּו: אׁשר .על ְְְֲֲִֶַַָָָָֹ

(àî)ét-úà íéøáò ízà äf änì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´
:çìöú àì àåäå ýåýé§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«

i"yx£ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â∑ עֹוׂשין ׁשאּתם תצלח ÷זֹו לא ,. ¿ƒ…ƒ¿»ְִִֶֶַָֹ

(áî)eôâpz àìå íëaø÷a ýåýé ïéà ék eìòz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½
:íëéáéà éðôì¦§¥−«Ÿ§¥¤«

(âî)áøça ízìôðe íëéðôì íL éðòðkäå é÷ìîòä ék¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤
ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàî ízáL ïk-ìò-ék¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−

:íënò¦¨¤«
i"yx£Ìz·L ÔkŒÏÚŒÈk∑ לכם ּתבא זאת ּכי וגֹו'øּכלֹומר: ׁשבּתם אׁשר .על ƒ«≈«¿∆ְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹ

(ãî)ýåýé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìòì eìtòiå©©§¦¾©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦«§Ÿ̈Æ
:äðçnä áøwî eLî-àì äLîe¤½Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«

i"yx£eÏtÚiÂ∑וכן חזק, ב)לׁשֹון עּפלה".(חבקוק "הּנה : ««¿ƒְְְִֵֵֶָֹֻ
וכן עּזּות; לׁשֹון ּבלע"ז. ד)אינגרי"ש "עפל (מיכה : ְְְֵֶַַַֹ

לב)ּבתֿצּיֹון" ּתנחּומא (ישעיה ּומדרׁש ובחן". "עפל : ְְִִֶַַַַַָָֹ
ּברׁשּות  ׁשּלא חׁשכים הלכּו אפל; לׁשֹון .מפרׁשֹו: ְְְְְֲִִֵֶֶָָֹֹ

(äî)íekiå àeää øäa áLiä éðòðkäå é÷ìîòä ãøiå©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬
:äîøçä-ãò íeúkiå©©§−©©«¨§¨«

i"yx£Ìe˙kiÂ∑ט)ּכמֹו מּכה (דברים אחר מּכה – טחֹון" אתֹו "ואּכת :.‰Ó¯Á‰Œ„Ú∑ נקרא הּמקֹום על ùׁשם ««¿ְֶַַַַָָָָֹֹ««»¿»ְִֵַַָָ
הּמארע  .ׁשם ְֵַָֹ

Èaלט  ÏÎÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»ƒ¿»«»»ƒ≈¿»¿≈
:‡„ÁÏ ‡nÚ eÏa‡˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»«»«¬»

eË¯‡מ  LÈ¯Ï e˜ÈÏÒe ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»
¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»¬«¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¬«

:‡·Á È¯‡ ÈÈ¿»¬≈»¿»

ÏÚמא  ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ô„ ‡ÓÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿««»¿ƒ«
:ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿ƒ»«¿«

·ÔBÎÈÈמב  ÈÈ„ ‡zÎL ˙ÈÏ È¯‡ Ôe˜q˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈≈¿ƒ¿»«¿»≈≈
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯az˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿√»«¬≈¿»≈

˜„ÔBÎÈÓמג  Ôn˙ ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ È¯‡¬≈¬«¿»»¿«¬»»«»√»≈
¯˙aÓ Ôez·z Ôk ÏÚ È¯‡ ‡a¯Áa ÔeÏt˙Â¿ƒ¿¿«¿»¬≈«≈«¿ƒ»«
:ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÁÏt»¿»»«¿»¿»¿≈≈¿»«¿»¿«¿¿

˜ÓÈ‡מד  ÔB¯‡Â ‡¯eË LÈ¯Ï ˜qÓÏ eÚL¯‡Â¿«¿»¿ƒ«¿≈»«¬¿»»
:‡˙È¯LÓ BbÓ B„Ú ‡Ï ‰LÓe ÈÈ„«¿»…∆»¬ƒ«¿ƒ»

eËa¯‡מה  ·˙Èc ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ ˙Áe¿«¬«¿»»¿«¬»»¿»≈¿»
:‰Ó¯Á „Ú Ôep„¯Ëe ÔepÁÓe ‡e‰‰«¿À¿»À«»¿»

minkg izty

(gl)ö`xw aizM `de ,xnFl FpFvx§©§¨§¦§¨
m` iM Wi` mdn xzFp `le' `pixg ©̀£¦¨§Ÿ©¥¤¦¦¦

:'ebe 'rWFdie dPti oA alMhl dxez ¨¥¤§ª¤¦ª©
(`n)÷,dNErRd l` daW '`ide' zNnE¦©§¦¨¨¤©§¨

z`f' xn` EN`M ,dawp oFWl dNErtE§¨§§¥¨§¦¨©Ÿ

`l miUFr mY` xW` dNErRd©§¨£¤©¤¦Ÿ
:'glvYan dxez ¦§©

(bn)øFnM `Ed 'oM lr' WExiRW¤¥©¥§
ipRnE ,'xW` lr' FWExiRW ,'li`Fd'¦¤¥©£¤¦§¥
okl ,'mYaWe li`Fd' xnFl mrh oi`W¤¥©©©¦§©§¤¨¥

lFRYW lrR 'oM lr iM' zNn lr siqFd¦©¦©¦©¥Ÿ©¤¦
,KM mziUre li`Fd ,dAQd dilr̈¤¨©¦¨¦©£¦¤¨
mXd ixg`n mYaXW xnFlM§©¤©§¤¥©£¥©¥

:KxAzicn dxez ¦§¨¥
(dn)ùdWn F` .d`Eap KxcA ,WExiR¥§¤¤§¨¤



glyנד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iriax meil inei xeriy

åè(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£e‡·˙ Èk∑ לארץ ׁשּיּכנסּו להם .ּבּׂשר ƒ»…ְִִֵֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay ,mikqp zyxt oipr oiadl d"c xn`n)

על  הּתיקּון ּכי המרּגלים, לפרׁשת הּנסכים ּפרׁשת ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָסמיכּות
לארץ  ּולהּכנס ּׁשעׂשּו, מה היפ הּוא המרּגלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעׂשה
ּבעבֹודת  לעסֹוק ּגּופא וׁשם הארץ, אל תבֹואּו ּכי ְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָּדוקא,

הּתחּתֹון. ּובירּור למּטה המׁשכה ׁשענינם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהּנסכים
לפרׁשת  הּנסכים ּדפרׁשת ׁשהּקׁשר לֹומר, יׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָועֹוד
והעבֹודה  לארץ ׁשהּכניסה מּׁשּום רק אינֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהמרּגלים
מּזֹו, יתירה אּלא המרּגלים, חטא על ּתיקּון היא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּדנסכים

המרּגלים). (ּכרצֹון ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו למה המׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו
ּומּצב  ּבמעמד ׁשנה ארּבעים ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָּדזה
לארץ  הּכניסה אל הכנה הּוא ּגּופא זה הרי הּנ"ל, ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנעלה
העבֹודה  הקּדמת על־ידי ּדדוקא העֹולם, עם ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָוהעבֹודה
ׁשּבּמדּבר, מקֹום" ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין ,"מאד ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹּד"בכל
העֹולם  עם העבֹודה אחר־ּכ להיֹות יכֹולה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָעל־ידי־זה

ּבׁשלימּות. לארץ ְְִֵֶֶָָָּכׁשּבאּו

(â)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNòå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ
àýåýéì ççéð çéø úBNòì íëéãòîa Bà äáãðá B ´¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî¦©¨−̈¬¦©«Ÿ
i"yx£‰M‡ Ì˙ÈNÚÂ∑ּכׁשּתבֹואּו אּלא: צּוּוי, זה אין «¬ƒ∆ƒ∆ְִֵֶֶֶָָ

לבבכם  על ותעלה לה'úׁשם אּׁשה ¯ÁÈ.לעׂשֹות ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָ≈«
ÁÁÈ∑ רּוח נחת ‡B.לפני àׁשּיהיה ¯„Œ‡lÙÏ ƒ…«ְְִֶֶַַַַָ¿«≈∆∆

‰·„·∑ מֹועדיכם חֹובת ּבׁשביל האּׁשה ׁשּתעׂשּו ,áאֹו ƒ¿»»ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָ
ּבּמֹועד  לעׂשֹות אתכם .ׁשחּיבּתי ְְֲִִֵֶֶֶַַַ

(ã)úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤
:ïîL ïéää úéòáøa ìeìa ïBøOò¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

i"yx£·È¯˜n‰ ·È¯˜‰Â∑ ּבהמה לכל ּומנחה נסכים ּבתֹוכּהâּתקריבּו נבלל והּׁשמן ּכליל הּמנחה .ã והּיין ¿ƒ¿ƒ««¿ƒְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
סּכהäלּספלים  ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו מח), .(סוכה ְְְִִֶֶֶַַָָָֻ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«

‡¯Èב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ÔBÎÈ·˙BÓ Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬«¬«¿»≈ƒ¬»»≈¿

ÒÎ˙ג  B‡ ‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿À¿»»√»¿»¬»»ƒ¿«
B‡ ‡z·„· B‡ ‡¯„ ‡L¯Ù‡Ï ‡iL„e˜¿«»¿«¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï „aÚÓÏ ÔBÎÈ„ÚBÓa¿¬≈¿∆¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»

:‡Ú ÔÓ B‡ È¯Bz ÔÓ ÈÈ¿»ƒ≈ƒ»»

ÁÓ˙‡ד  ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ·¯˜Óc ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ¿»«À¿»≈√»¿»ƒ¿»»
‡È‰ ˙eÚ·¯a ‡ÏÈÙc ‡B¯NÚ ‡zÏÒÀ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿ƒ»

:‡ÁLÓƒ¿»

minkg izty

azMWM dkM azM mFlXd eilr EpiAx©¥¨¨©¨¨©¨¨§¤¨©
`xwp f`W ,dpW mirAx` sFqA dxFYd©¨§©§¨¦¨¨¤¨¦§¨

:'dnxg' `Edd mFwOd mW xaM` dxez §¨¥©¨©¨§¨
eh(b)úoi` ,`Ed iEEiv df m`C ,WExiR¥§¦¤¦¥

ltFpF` xcp `Ntl' xnFl eilr ¥¨¨©§©¥¤¤
WxiR KklE ,iEEiv Fpi` dacpC ,'dacpa¦§¨¨¦§¨¨¥¦§¨¥¥

:'eke 'mkaal lr dlrze'à`EdW `l §©£¤©§©§¤Ÿ¤
ixdW ,oAxTdn gEx zgp lAwn KxAzi¦§¨¥§©¥©©©¥©¨§¨¤£¥
,'ebe 'Kl xn` `l arx` m`' aizM§¦¦¤§©ŸŸ©¨
WxitC `de .dEvY zWxR lirlcM§¦§¥¨¨©§©¤§¨§¥¥
ipRn ,'mkicrFnA F`' mcFw 'ggip gix'¥©¦Ÿ©¤§£¥¤¦§¥
iEEiv Fpi`W 'dX` mziUre' WxiRW¤¥¥©£¦¤¦¤¤¥¦

dX` zFUrl mkaal lr dlrYWM wx©§¤©£¤©§©§¤©£¦¤
oM mB WxiR df aB` ,'ggip gix' xEarA©£¥©¦Ÿ©©©¤¥¥©¥

:'mkicrFnA' mcFw 'ggip gix'áKxvEd ¥©¦Ÿ©¤§£¥¤§©
WxtY `NW ,'eke 'EUrYW F`' Wxtl§¨¥¤©£¤Ÿ§¨¥
`Ntl F` dacp `Ntl F` xcp `Ntl'§©¥¤¤§©¥§¨¨§©¥
oAxw iM ,Fpi` dfe ,'mkicrFnA§£¥¤§¤¥¦¨§©
ciA oiElY opi`e md daFg zFcrFOd©£¨¥§¥¨§¦§©

:`Ntndc dxez ©§©¥
(c)âiYxn`W iR lr s` ,xnFl FpFvx§©©©¦¤¨©§¦

Fpi` dfe ,'ebe 'dX` mziUre' lirl§¥©£¦¤¦¤§¤¥
m` mFwn lMn ,lirl ziWixtcM daFg¨§¦§¦¦§¥¦¨¨¦
zaFg F` dacp F` xcp EaixwY©§¦¤¤§¨¨©

EaixwYW mkilr daFg ,mkicrFn£¥¤¨£¥¤¤©§¦
:dgpnE mikqp mdilrãoi`W ,WExiR £¥¤§¨¦¦§¨¥¤¥

zFgpn x`WM dPOn oilkF` mipdMd©Ÿ£¦§¦¦¤¨¦§¨§¨
,lilM DNM `N` ,`xwIeA zFaEzMd©§§©¦§¨¤¨ª¨¨¦
iptA `A Fpi`e DkFzA llap onXde§©¤¤¦§¨§¨§¥¨¦§¥

:FnvräsqM lW miltq ipW ,WExiR ©§¥§¥§¨¦¤¤¤
odMde ,miaTEpnE gAfOd lr mW Eid̈¨©©¦§¥©§¨¦§©Ÿ¥
,miltQd itA miOde oiId dxrn did̈¨§¨¤©©¦§©©¦§¦©§¨¦
iAB lr oicxFie migNwn mikqPde§©§¨¦§©§¦§§¦©©¥
miOd FAW awp did gAfOaE ,gAfOd©¦§¥©©¦§¥©¨¨¤¤¤©©¦
EidW gAfn lW oiziXl oicxFi oiIde§©©¦§¦©¦¦¤¦§¥©¤¨

:c`n oiTnre oilElgd dxez £¦©£ª¦§Ÿ



נה gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k iying meil inei xeriy

(ä)Bà äìòä-ìò äNòz ïéää úéòéáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfì©¨®©©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£„Á‡‰ N·kÏ∑ הּיין ועל הּׁשמן ועל הּמנחה על מּוסב: הּוא למעלה האמּור ּכל .על «∆∆»∆»ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(å)äìeìa íéðøNò éðL úìñ äçðî äNòz ìéàì Bà³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬
ìL ïîMá:ïéää úéL ©¤−¤§¦¦¬©¦«

i"yx£ÏÈ‡Ï B‡∑ ואםå.הּוא צא)איל לרּבֹות (מנחות "אֹו" ּדרׁשּו: אילæורּבֹותינּו לנסּכי הּפלּגס כג)את .(חולין »«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

(æ)ìL Cñpì ïééå:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL §©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ß oeiq e"k iying mei ß

(ç)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNòú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥¤¬¤
:ýåýéì íéîìL-Bà§¨¦−©«Ÿ̈«

(è)ìL úìñ äçðî ø÷aä-ïa-ìò áéø÷äåäL §¦§¦³©¤©¨¨Æ¦§½̈−Ÿ¤§¨´
:ïéää éöç ïîMa ìeìa íéðøNò¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬©¦«

(é)ççéð-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©¦−Ÿ©
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÈ¯ ‰M‡∑האׁש על נּתן ׁשאינֹו אּׁשה, אינֹו הּיין אבל והּׁשמן, הּמנחה על אּלא מּוסב .אינֹו ƒ≈≈«ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

(àé)ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMì äNòé äëḱ̈¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−¨©´¦¨«¤¨®
:íéfòá Bà íéNáká äOì-Bà«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

i"yx£'B‚Â ‰OÏ B‡∑ ׁשנתם ּבתֹו קרּוים וׂשה ּכבׂש ּבעּזים. ׁשהּוא ּבין ּבּכבׂשים, ׁשהּוא ּבן ∑‡ÏÈ.ּבין «∆¿ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ«ƒֶ
אחד  ויֹום חדׁש עׂשר .ׁשלׁשה ְְֶֶָָָָֹֹ

(áé):íøtñîkãçàì eNòzäëk eNòzøLàøtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈§¦§¨¨«

ÏÚה  „aÚz ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿≈«
:„Á ‡¯n‡Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ B‡ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«¿«»¿ƒ¿»«

ÔÈ¯zו  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ „aÚz ‡¯Î„Ï B‡¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»À¿»¿≈
:‡È‰ ˙ezÏz ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

z˜¯·ז  ‡È‰ ˙ezÏz ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

ÒÎ˙ח  B‡ ‡˙ÏÚ È¯Bz ¯a „aÚ˙ È¯‡Â«¬≈«¿≈«≈¬»»ƒ¿«
‡iL„e˜ ˙ÒÎ B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ ‡iL„e˜¿«»¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ïz˙‡ט  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ È¯Bz ¯a ÏÚ ·¯˜ÈÂƒ»≈««≈ƒ¿»»À¿»¿»»
:‡È‰ ˙e‚Ït ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

˜¯Ôaי  ‡È‰ ˙e‚Ït ‡kÒÏ ·¯˜z ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿»≈¿ƒ¿»«¿ƒ»À¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

‡Bיא  „Á ‡¯Î„Ï B‡ „Á ‡¯B˙Ï „·Ú˙È ÔÈ„k¿≈ƒ¿¬≈¿»«¿ƒ¿»«
:‡ifÚ· B‡ ‡i¯n‡a ¯n‡Ï¿ƒ«¿ƒ¿«»¿ƒ«»

ÁÏ„יב  Ôe„aÚz ÔÈ„k Ôe„aÚ˙ Èc ÔÈÓk¿ƒ¿»ƒ«¿¿¿≈«¿¿¿«
:ÔB‰ÈÓk¿ƒ¿«¿

minkg izty

(e)åipW Fzgpn dUrY f` ,WExiR¥¨©£¤¦§¨§¥
oFxVr UaMl didW mFwOA mipFxUr¤§¦©¨¤¨¨©¤¤¦¨
mFwOA oidd ziWilW onWe oiie ,cg ¤̀¨§©¦§¤¤§¦¦©¦©¨
dUrYW ,oidd ziriax UaMl didW¤¨¨©¤¤§¦¦©¦¤©£¤
'F`' lW WExitE .UaMNn xzFi li`l̈©¦¥¦©¤¤¥¤
xnFle FrnWnM 'F`' `le ,'m`' `Ed¦§Ÿ§©§¨§©

:mieW li`e UaM `dIWæ,xnFl FpFvx ¤§¥¤¤§©¦¨¦§©
,'UaM' `xwp miWcg xUr mipW cr©§¥¨¨¢¨¦¦§¨¤¤

Kli`e miWcg xUr dWlWl `AXnE¦¤¨¦§¨¨¨¢¨¦§¥¨
xUr mipXn oM m` ,'li`' `xwp¦§¨©¦¦¥¦§¥¨¨
mFie miWcg xUr dWlW cre miWcg¢¨¦§©§¨¨¨¢¨¦§
UaM F` `Ed li` m` rcFi ipi` cg ¤̀¨¥¦¥©¦©¦¤¤
mikqp Kixv m` xnFlM ,mikqPd oiprl§¦§©©§¨¦§©¦¨¦§¨¦
`Ede ,li` lW mikqp F` UaM lW¤¤¤§¨¦¤©¦§
EpizFAx EWxC Kkl ,'qBlR' `xwp¦§¨©§¨§¨¨§©¥

KixSW zFAxl 'F`'n dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨¥§©¤¨¦
iYW FnM `Ed 'qBlt'E .li` iMqpl§¦§¥©¦©§¨§§¥
wElg `EdW xnFlM ,qB blR ,zFNn¦¤¤©§©¤¨

.li` `xwPd lFcB zFidn(awri zlgp)lM ¦§¨©¦§¨©¦©£©©£Ÿ¨
sC zFCn iYW wxtA zx`Fan dWxRd©¨¨¨§¤¤§¤¤§¥¦©
rci `l m"`xdW il dOEcnke ,`"v§¦§¤¦¤¨§¥Ÿ¨©

DnFwn z`:f dxez ¤§¨



glyנו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£eNÚz ¯L‡ ¯tÒnk∑ אׁשר הּבהמֹות ּכמסּפר «ƒ¿»¬∆«¬ְְְֲִֵֶַַ

לקרּבן  מהם çּתקריבּו אחד לכל נסכים ּתעׂשּו ּככה ,. ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
Ì¯tÒÓk∑ׁשּכמסּפרם מסּפרם – ּבהמֹות ל ׁשל ¿ƒ¿»»ְְְְִִֵֶֶָָָָ

.נסכים  ְִָ

(âé)äMà áéø÷äì älà-úà äëk-äNòé çøæàä-ìk̈¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤§©§¦²¦¥¬
:ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(ãé)íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨Á¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ïk eNòz øLàk ýåýéì ççéð-çéø äMà äNòå§¨¨²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬

:äNòé©«£¤«

(åè)íìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ
:ýåýé éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯bk ÌÎk∑עברית לׁשֹון ּדר וכן ּגר. ּכן יג)ּכמֹותכם, מצרים".(בראשית ּכארץ "ּכגןֿה' כב): "ּכמֹוני (מ"א. : »∆«≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
"ּכעּמ ּכעּמי ,כמֹו. ְְִֶַַָ

(æè)øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà äøBz¨¬©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬
ô :íëzà¦§¤«

ß oeiq f"k iyiy mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ
:änL íëúà àéáî éðà øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬£¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑ מּכל זֹו "ּביאה" מׁשּנה ¿…¬∆∆»»∆ְִִָָָֻ
לפיכ "ּכיֿתבאּו", נאמר: ׁשּבכּלן ׁשּבּתֹורה, ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֻּביאֹות

ל  ּבאחת ּכּלן הּכתּוב ל ׁשּפרט וכיון מּזֹו, זֹו מדֹות ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

ּכן. ּכּלן אף ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא ׁשאינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻמהן,
ואכלּו ּבּה מּׁשּנכנסּו "ּבבאכם", ּבּה: נאמר זֹו ְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַָָָָֹאבל

ּבחּלה  נתחּיבּו .מּלחמּה, ְְְְִִַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr cl zegiy ihewl)

תבאּו ּכי תבא, ּכי נאמר יח)ׁשּבכּלן טו, נאמר (רש"י ּבספרי ְְְֱֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻ
אֹומר הּוא  ׁשּבּתֹורה ּביאֹות הארץ והיה"ׁשּבכל אל תבאּו ּכי ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

והּוא  'מּיד'. ּפרּוׁשֹו אין "והיה" ׁשּגם לכאֹורה, ּומׁשמע, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָכּו'".

ּולהעיר, מּיד". אּלא והיה "אין ראה: ּפרׁשת ּכבספרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשלא
"והיה". ּתבת הׁשמיט ְְִִִֵֶַַָָׁשרׁש"י

(èé)äîeøú eîéøz õøàä íçlî íëìëàa äéäå§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤¨¨®¤¨¦¬§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

Ï˜¯·‡יג  ÔÈl‡ ˙È ÔÈ„k „aÚÈ ‡·ÈvÈ Ïk»«ƒ»«¿≈¿≈»ƒ≈¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

·ÔBÎÈÈיד  È„ B‡ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ≈≈
Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈¿«¿≈À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»

:„aÚÈ Ôk Ôe„aÚ˙ È„ ‡Ók ÈÈ¿»¿»ƒ«¿¿≈«¿≈

„ib˙È¯טו  ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ „Á ‡ÓÈ˜ ‡Ï‰¿̃»»¿»»«¿¿ƒ»¿ƒ¿«»
Ì„˜ È‰È ‡¯Bi‚k ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿»¿¿ƒ»¿≈√»

:ÈÈ¿»

ÔBÎÏטז  È‰È „Á ‡È„Â ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿ƒ»«¿≈¿
:ÔBÎnÚ ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰Ïיח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿»ƒ¬»»≈»¿

:Ôn˙Ï¿«»

ÔeL¯Ùzיט  ‡Ú¯‡„ ‡ÓÁlÓ ÔBÎÏÎÈÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈«¿ƒ«¿»¿«¿»«¿¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

minkg izty

(ai)çazM ,mEzq dGd `xTdW ipRn¦§¥¤©§¨©¤¨¨©
lW ,xRqn dfi`A WxiR `le 'xRqOM'©¦§¨§Ÿ¥¥§¥¤¦§¨¤
ltMW ,cFre .mikqp lW F` zFndA§¥¤§¨¦§¤¨©

WxiR okl .'EUrY' minrR iYW azke§¨©§¥§¨¦©£¨¥¥¥
oFW`x 'EUrz'e ,zFndA` i`w 'xRqOM'©¦§¨¨¥©§¥§©£¦
lr i`w ipW 'EUrz'e ,daxwdd lr i`ẅ¥©©©§¨¨§©£¥¦¨¥©

cg` lkl 'cg`l' WExitE ,mikqPd©§¨¦¥¨¤¨§¨¤¨
lr ipXd 'mxRqnM' WExitE ,cg`e§¤¨¥§¦§¨¨©¥¦©

:mikqPl zFndAd xRqn iEEWbi dxez ¦¦§©©§¥©§¨¦
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(ë)úîeøúk äîeøú eîéøz älç íëúñøò úéLàø¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½©−̈¨¦´§¨®¦§©´
:dúà eîéøz ïk ïøb½Ÿ¤¥−¨¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯∑ עריסֹותיכם ּכדי ּכׁשּתלּוׁשּו ≈ƒ¬ƒ…≈∆ְְֲִֵֵֶֶָ
היא? וכּמה ּבּמדּבר, ללּוׁש רגילין טז)ׁשאּתם :(שמות ְְְִִִִֶֶַַַָָָ

ארּבעים  (וׁשעּורֹו לּגלּגלת" "עמר בעמר", ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻ"וּימדּו
ּכלֹומר, מראׁשיתּה, ּתרימּו ּביצה) וחמׁש ּביצים ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹוׁשלׁש
ּתרּומה  אחת חּלה ּתּלקח ראׁשית מּמּנה, ׁשּתאכלּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹקדם

ה' ּבלע"ז ∑lÁ‰.לׁשם Ô¯b.טורטי"ל ˙Óe¯˙k∑ ְֵ«»ְַַƒ¿«…∆
ׁשעּור  ּבּה נאמר ׁשּנאמר èׁשּלא מעׂשר, ּכתרּומת ולא , ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ׁשעּור  –éּבּה הּבית לבעל ׁשעּור נתנּו חכמים אבל . ְְֲֲִִִִַַַַָָָָ
מארּבעים  אחד – ולּנחּתֹום וארּבעה, מעׂשרים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

.ּוׁשמֹונה  ְָ

(àë)äîeøz ýåýéì eðzz íëéúñøò úéLàøî¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−§¨®
ñ :íëéúøãì§Ÿ−Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי) לפי נאמר? לּמה ≈≈ƒ¬ƒ…≈∆ְֱִֶַָָ
ראׁשֹונה  אני ׁשֹומע – ערסתיכם" "ראׁשית ֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

ּתלמּוëׁשּבעּסֹות  ולא , מקצתּה – "מראׁשית" דֿלֹומר: ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

Óe¯z‰.ּכּלּה '‰Ï ezz∑(ספרי)ׁשמענּו ׁשּלא לפי ָֻƒ¿«¿»ְְִֶַָֹ
נתינה  ּכדי ּבּה ׁשּיהא "ּתּתנּו", נאמר לחּלה, .ׁשעּור ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 183 'nr g"ig y"ewl t"r)

D`FlnE ux`d 'dl©¨¨¤§¨

ּתרּומה ליהוה ּתּתנּו ערסתיכם כא)מראׁשית (טו, ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֽֽ
נסמכה ׁשּכל לּפרׁשת חּלהּפרׁשת לּמה ,ל לֹומר ע"ז, ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָָ

ע"ז ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות ו)המקּים פט"ו, רבה (ויקרא ְְְִִִֵֵַַַַָ
חז"ל א)אמרּו לא, ּופרׁש(שבת זרעים", סדר זה "אמּונת ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָ

אמונת)ּבתוס' וזֹורע".(ד"ה העֹולמים ּבחי "ׁשּמאמין ְְְֲִִֵֵֶַַָָ
עלּול  הּׂשדה, ּבעבֹודת הּמׁשקיע ּדהרי הּוא, ּבזה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוהחּדּוׁש
הם  זֹו, מעבֹודה ׁשּמקּבל ּורוחיו הּתבּואה ׁשּגּדּול ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלחׁשב,
ידי  ועצם ו"ּכחי ּבׂשדהּו, והׁשקעתֹו יגיעתֹו מּגדל ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹּתֹוצאה

ח"ו. הּזה" החיל את לי ִִֶֶַַַָָעׂשה
ואיכּותּה הּתבּואה ׁשּגּדּול יֹודע, ׂשדהּו את הּזֹורע יׂשראל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָא
הּוא  הּקּב"ה ּכי־אם ח"ו, האדם ׁשל מ"ּכחֹו" ּבאים ִִִִֵֶַָָָָָָָֹאינם
ולכן  ּתעׁשיר". היא ה' ּו"ּברּכת חיל", לעׂשֹות ּכח ל ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹה"נֹותן

ּכי־אם  ּפרנסתֹו, לֹו להביא הּׂשדה ׁשּבכח מּפני אינּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹזריעתֹו
ע"י  ּפרנסתֹו את לֹו ׁשּיביא העֹולמים", ּבחי ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁש"מאמין

ְִַָהּזריעה.
מיגיעתֹו ׁשּלא ּומּכיר מבין ׁשהאדם חּלה, מצות ּתכן ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזהּו
הביא  לבּדֹו הּקּב"ה ּכי־אם הּזה, החיל את עׂשה ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָועבֹודתֹו
ׁשּייכים  והעּסה הּתבּואה אין הרי ּכן ואם הּברכה, את ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלֹו
עריסֹותיכם" "ראׁשית את נֹותן הּוא ולכן להקּב"ה. אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו,

להקּב"ה. העּסה ׁשּיכת ּבאמת ּכי לה'", "ּתרּומה –ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבקּיּום  ּכי ע"ז", ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות הּמקּים "ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָוזהּו
ּדבר  לׁשּום ּוׁשליטה ּכח ׁשאין האדם מראה חּלה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמצות
ּדרכי  ע"פ מעצמּה מּגיעה אינּה ּפרנסתֹו ואפי' ה', ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָמּבלעדי

לבּדֹו. מהּקּב"ה ּכי־אם ְִִֵֶַַַַָָהּטבע

‡eL¯Ù˙‡כ  ÔeL¯Ùz ‡˙lÁ ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ≈̄«¿«¿«¿»«¿¿«¿»»
ÔeL¯Ùz Ôk ‡¯„‡ ÔÓ ÔÈL¯ÙÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈«¿¿

:d˙È»«

‡eL¯Ù˙‡כא  ÈÈ Ì„˜ Ôezz ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ¯Ó≈≈«¿«¿ƒ¿√»¿»«¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

minkg izty

(k)èzxhFR zg` dHg iM ,WExiR¥¦¦¨©©¤¤
ziW`x' mzq xn`PW itl ,ixMd©§¦§¦¤¤¡©§¨¥¦

:'LpbCé,xEriW FA Wi xUrn znExY §¨§§©©£¥¥¦
:oi`q xUrn zg` d`q`k dxez §¨©©¥¤¤§¦

(`k)ëzFQir xUr Fl Eid m` ,xnFlM§©¦¨¤¤¦
,dNg DNEM dpFW`xd oYil Kixv̈¦¦¥¨¦¨¨©¨
oM m` ,xn`Y m`e .'eke xnFl cEnlY©§©§¦Ÿ©¦¥
Wie ,'mkizFqixr ziW`x' il dOl̈¨¦¥¦£¦¥¤§¥
ziW`xn' wx xn`p `l m`C xnFl©§¦Ÿ¤¡©©¥¥¦
Fl Eid m`C `pin` ded 'mkizFqixr£¦¥¤£¨¨¦¨§¦¨
on zvwn oYil Kixv zFQir xUr¤¤¦¨¦¦¥¦§¨¦
Kkl ,mixEhR mixg`d la` dpFW`xd̈¦¨£¨¨£¥¦§¦§¨

KixSW ,'mkizFqixr ziW`x' aizM§¦¥¦£¦¥¤¤¨¦
dWwd .zvwn dQir lMn oYil¦¥¦¨¦¨¦§¨¦§¨
opiWxcC `kd `pW i`n ,m"`xd̈§¥©§¨¨¨§¨§¦©
i`nE ,DNM `le Dzvwn 'ziW`xn'¥¥¦¦§¨¨§Ÿª¨©
'ziW`xn' opiWxcC mixEMA iAbC `pW§¨§©¥¦¦§¨§¦©¥¥¦
zFxiRd lM oi`W ,ziW`x lM `le§Ÿ¨¥¦¤¥¨©¥
mipin draW `N` mixEMaA oiaiIg©¨¦§¦¦¤¨¦§¨¦¦
WxiR oke ,m"Anxd WxiRW FnM calA¦§¨§¤¥¥¨©§©§¥¥¥
`l dOle ,`az iM zWxtA i"Wx©¦§¨¨©¦¨Ÿ§¨¨Ÿ
lM oi`W `kd FnM iOp opiWxC̈§¦©©¦§¨¨¤¥¨
miaiIg ExMAW oli`AW zFxiRd©¥¤¨¦¨¤¦§©¨¦
xiBxB F` cg` lFMW` `N` mixEMaA§¦¦¤¨¤§¤¨©§¦

,m"Anxd WExitl `iWEwA giPde ,cg ¤̀¨§¦¦©§§¨§¥¨©§©
,il d`xpe .oOwlC i"Wx WExitl oke§¥§¥©¦¦§©¨§¦§¤¦
dide' aizkC ,hErin cFr Wi dNg iAbC§©¥©¨¥¦¦§¦§¨¨
dWwC ,'ebe 'ux`d mgNn mklk`A©£¨§¤¦¤¤¨¨¤§¨¤
DiPin lirl aizM `d ,il dOl 'ux`d'¨¨¤¨¨¦¨§¦§¥¦¥
`N` ,'ebe 'ux`d l` mk`aA (dide)'§¨¨§Ÿ£¤¤¨¨¤¤¨
aiIg Fpi`C `z` Wxcnl KgxM lr©¨§¨§¦§©¨¨§¥©¨
,l`xUi ux` gaXn `N` dNgA§©¨¤¨¦¤©¤¤¦§¨¥
xYiI` oM m`e ,obc ipin dXng EpiidC§©§£¦¨¦¥¨¨§¦¥¦©©
dQrd lM oi`W Wxcnl 'ziW`xn'¥¥¦§¦§©¤¥¨¨¦¨
mzd oM oi`X dn ,Dzvwn `N` zaiIg©¤¤¤¨¦§¨¨©¤¥¥¨¨

:il d`xp .w"Fce xEYi mW oi`Cak dxez §¥¨¦§¦§¤¦
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(áë)älàä úåönä-ìk úà eNòú àìå ebLú éëå§¦´¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤
:äLî-ìà ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ∑(ספרי) ּכֹוכבים עבֹודת ¿ƒƒ¿¿…«¬ֲִַָ
עליהם  מביאין ׁשהּצּבּור הּמצֹות" "ּכל ּבכלל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָהיתה
ּבפר  לּדֹון מּכללן, ּכאן מֹוציאּה הּכתּוב והרי ְְֲִִִֵַַַַָָָָָּפר,

לחּטאת ìלעֹולה  B‚Â'.וׂשעיר ebL˙ ÈÎÂ∑(שם) ְְְִַָָָ¿ƒƒ¿¿
-ּבעבֹודת ּבאחת ּכֹוכבים אּלא אינֹו אֹו מדּבר; הּכתּוב ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ

האּלה" ּכלֿהּמצֹות "את ּתלמּודֿלֹומר: הּמצוֹות? ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמּכל
הּמצֹות  ּככל ׁשהיא אחת מצוה –î על העֹובר מה : ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ

הּמצוֹות, ז)ּכל ּפנים (כריתות ּומגּלה ּברית ּומפר על ,ðּפֹורק ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּבּה ּפֹורק זֹו מצוה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹאף

ּכֹוכבים  עבֹודת זֹו ‡LÓŒÏ‰.ואיזֹו? '‰ ¯acŒ¯L‡∑ ְֲִֵַָ¬∆ƒ∆∆…∆
ח) הּגבּורה (הוריות מּפי – "ל יהיה ו"לא ñ"אנכי" ְְְְִִִִֶַָָֹֹ

סב)ׁשמענּום ׁשּתיםֿזּו(תהלים אלהים ּדּבר "אחת : ְְְֱִִִֶַַַַֹ
.ׁשמעּתי" ְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(57 'nr gl zegiy ihewl)

ּפנים ּומגּלה ּברית, ּומפר על, כב)ּפֹורק טו, (רש"י ְְִִֵֵֵֶַָֹ
על קּבלת ּפֹורק ּומּטרתם ,הּמל ּגזרֹות ׁשהם חּקים, ּכנגד – ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ

ּבריתעל. לחסדי מפר וזּכרֹון עדּות ׁשהם עדֹות, ּכנגד – ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
אֹות  היא (ּברית 'ּברית' ׁשמירת ּבגדר והם וכּדֹומה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָהּמקֹום

הּברית). ּכֹורתי ּבין ּפניםוזּכרֹון מׁשּפטים,מגּלה ּכנגד – ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ממציא  האדם יׁשרֹות. הנהגֹות היינּו ׂשכלּיֹות, מצֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהם
את  ּומעּות 'מעּקם' הּוא ׁשעל־ידם חדׁשים ּוטעמים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹופּנים

הּתֹורה. ֵֶַָׂשכל

(âë)äLî-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà-ìk úà¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®
:íëéúøãì äàìäå ýåýé äeö øLà íBiä-ïî¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£‡ŒÏk ˙‡'B‚Â ‰eˆ ¯L∑(ספרי) ׁשּכל מּגיד, ≈»¬∆ƒ»¿ִֶַָ
ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ְְֲִֵֶַַַַָָָָֻהּמֹודה

ל"מןֿהּיֹום  ׁשּנאמר: הּנביאים, ּׁשּנתנּבאּו מה ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָּובכל
והלאה" ה' צּוה .אׁשר ְֲִֶָָָָ

(ãë)ì äúNòð äãòä éðéòî íà äéäåeNòå äââL §¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´
ççéð çéøì äìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãòä-ìë̈¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ
ãçà íéfò-øéòNe ètLnk Bkñðå Búçðîe ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®§¦«¦¦¬¤−̈

:úhçì§©¨«
i"yx£‰‚‚LÏ ‰˙NÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡∑('ב ה' (הוריות ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»

ּכגֹון  ׁשֹוגג, עלֿידי זֹו עברה נעׂשתה העדה מעיני ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאם
העבֹודֹות  מן אחת על והֹורּו מּתרת òׁשּׁשגגּו ׁשהיא ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֻ

ּבכ ּכֹוכבים עבֹודת צ')∑hÁÏ˙.לעבד זבחים יג, (הוריות ְֲֲִַַָָֹ¿«»

ׁשּבּתֹורה  חּטאֹות ׁשּכל חּטאֹות, ּכׁשאר ׁשאינֹו א', ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחסר
ׁשּנאמר  לעֹולה, קֹודמת החּטאת עֹולה, עם ְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָהּבאֹות

ה) קֹודמת (ויקרא עֹולה וזֹו עֹולה", יעׂשה הּׁשני "ואת :ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ
.לחּטאת  ְַָ

Ïkכב  ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÔeÏzL˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿¿»«¿¿»»
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ÔÈl‡‰ ‡i„Bwtƒ«»»ƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

ÔÓכג  ‰LÓ„ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È»»ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿…∆ƒ
:ÔBÎÈ¯„Ï ‡l‰Ïe ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«ƒ¿»¿«»¿»≈

eÏLÏכד  ˙„·Ú˙‡ ‡zLÎ ÈÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»ƒ¿¬≈«¿»
„Á È¯Bz ¯a ¯Bz ‡zLk Ïk Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿ƒ¿»«≈«
d˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ¿»≈
:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ÈÊÁ„k dkÒÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ≈«¿«»»

minkg izty

(ak)ìz`Hgl xR `lelM zbbWaM §Ÿ©§©¨¦§¦§©¨
dcFar zbbW oi`W Epcnl .zFvOd©¦§¨©§¤¥¦§©£¨
e`l i` xnFlM ,zFbbW x`W llkA dxf̈¨¦§©§¨§¨§©¦©
zrCd lr dlFr did Ff dWxR̈¨¨¨¨¤©©©©
zFbbW x`W llkA did dxf dcFarW¤£¨¨¨¨¨¦§©§¨§¨
Epcnl Ff dWxRn la` ,zFvOAW¤©¦§£¨¦¨¨¨¨©§

:llkA Dpi`Wî,'dzUrp' aizkC ¤¥¨¦§¨¦§¦¤¤§¨
:zg` dxiar rnWnðzFcb`A WxFC ©§©£¥¨©©¥©£¨

aFYkl dWnl Fl did `l oFbM ,itC lW¤Ÿ¦§Ÿ¨¨§¤¦§

:'rpnY ohFl zFg`e' `N`ñaizkCn ¤¨©£¨¦§¨¦¦§¦
lM z`' aizkE ,'dWn l` 'd xAC xW`'£¤¦¤¤¤§¦¥¨
dESW rnWnC ,'dWn z` 'd dEv xW £̀¤¦¨¤¤§©§©¤¦¨
,''d xAC xW`' aizkE ,dWn ici lr©§¥¤§¦£¤¦¤
WFcTd lW xEACd `EdW rnWnC§©§©¤©¦¤©¨
l`xUi ErnXW xnFlM ,`Ed KExÄ§©¤¨§¦§¨¥
devn dfi` .dWnl xACWM eiRn¦¦§¤¦¤§¤¥¤¦§¨
`Ed KExA WFcTd lW xEACA dzidW¤¨§¨©¦¤©¨¨
,mFwn lkA dWn ici lr mB dzide§¨§¨©©§¥¤§¨¨

`NW ,'xg` l`l degYWz `l' oFbM§Ÿ¦§©£¤§¥©¥¤Ÿ
,Ff xnF` ied ,dWn iRn `N` ErnẄ§¤¨¦¦¤¡¥¥

:'ek iRn 'Ll didi `l'e 'ikp`'Cbk dxez §¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§¦¦
(ck)òmlrpe' `xwIe zWxtA aizkCn¦¦§¦§¨¨©©¦§¨§¤§©

,sEBd lM `le 'xaC' rnWn ,'xaC̈¨©§©¨¨§Ÿ¨©
milil` zcFar cFarl xEq`W ErcIW¤¨§¤¨©££©¡¦¦
F` .Ff dcFar xEq`W Erci `NW wx©¤Ÿ¨§¤¨£¨
'LOn `lRi iM'n 'xaC' 'xaC' opitlï§¦©¨¨¨¨¦¦¦¨¥¦§

:sEBd lM `le FrnWOW ,'ebedk dxez ¤©§¨§Ÿ¨©



נט gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k ycew zayl inei xeriy

(äë)çìñðå ìàøNé éða úãò-ìk-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©¨£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´
äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå àåä äââL-ék íäì̈¤®¦«§¨¨´¦½§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´

:íúââL-ìò ýåýé éðôì íúàhçå ýåýéì©«Ÿ̈À§©¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ Ìa¯˜Œ˙‡ e‡È·‰∑(ט יבמות העֹולה (ספרי. ּפר הּוא ּבּפרׁשה, האמּור "אּׁשה ôזה ׁשּנאמר: , ≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«ֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

הּׂשעיר ∑Ì˙‡hÁÂ.לה'" .זה ַ¿«»»ִֶַָ

(åë)íëBúa øbä øbìå ìàøNé éða úãò-ìëì çìñðå§¦§©À§¨£©Æ§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®
ñ :äââLa íòä-ìëì ék¦¬§¨¨−̈¦§¨¨«

ß oeiq g"k ycew zay ß

(æë)æò äáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨¥¬
:úàhçì dúðL-úa©§¨−̈§©¨«

i"yx£‰‚‚L· ‡ËÁzö∑ ּכֹוכבים d˙LŒ˙a.ּבעבֹודת ÊÚ∑ ׂשעירה אֹו ּכׂשּבה מביא יחיד - עברֹות ,÷ׁשאר ∆¡»ƒ¿»»ֲִַַָ≈«¿»»ְְְֲִִִִֵֵָָָָ
קבע ׂשעירה ּובזֹו .לּה ְְִַָָָ

(çë)äââLá äàèça úââMä Lôpä-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈
:Bì çìñðå åéìò øtëì ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈§¦§©¬«

(èë)äøBz íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä̈«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¨³
:äââLa äNòì íëì äéäé úçà©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«

(ì)äNòz-øLà Lôpäå|çøæàä-ïî äîø ãéa §©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ
àåää Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:dnò áøwî¦¤¬¤©¨«
i"yx£‰Ó¯ „Èa∑ ּבמזיד.Ûc‚Ó∑:ּכמֹו (יחזקאל מחרף, ¿»»»ְִֵ¿«≈ְְֵָ

ּוגדּופה",ה) חרּפה לו)"והיתה נערי (ישעיה ּגּדפּו "אׁשר : ְְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָ
ועֹוד  למברøמלֿאּׁשּור". מּכאן רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ּבכרת ׁשהּוא הּׁשם ז')את כריתות צ. .(סנהדרין ְֵֵֶֶַָ

Ï‡¯NÈכה  È·c ‡zLk Ïk ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL È¯‡ ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿¬≈»»ƒ¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔB‰a¯˜ ˙È e‡È˙È‡«¿ƒ»À¿«¿À¿»»√»¿»

:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙·BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿

Ï‡¯NÈכו  È·c ‡zLk ÏÎÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡nÚ ÏÎÏ È¯‡ ÔB‰ÈÈa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈¬≈¿»«»

:‡˙eÏLa¿»»

a˙כז  ‡fÚ ·¯˜ÈÂ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»ƒ»≈ƒ»«
:‡˙‡hÁÏ dzL««¿«»»

d·ÁÓaכח  ÈÏzL‡c L‡ ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«¡«¿ƒ¿¿ƒ¿≈¬≈
:dÏ ˜·zLÈÂ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ eÏLa¿»√»¿»¿«»»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈

ib˙Èc¯כט  ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È·a ‡·ÈvÈ«ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««
„aÚÈ„Ï ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡ ÔB‰ÈÈa≈≈«¿»¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈

:eÏLa¿»

ÔÓeל  ‡È·ÈvÈ ÔÓ ÈÏb LÈ¯a „aÚÈc L‡Â∆¡«¿«¿≈¿≈¿ƒƒ«ƒ«»ƒ
‡L‡ ÈˆzLÈÂ Êb¯Ó ‡e‰ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯Bibƒ«»√»¿»«¿≈¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚ BbÓ ‡È‰‰«ƒƒ««

minkg izty

(dk)ôz` E`iad' `xTd WxtY `NW¤Ÿ§¨¥©§¨¥¦¤
aizkC `de ,z`Hge dlFr df 'mpAxẅ§¨¨¤¨§©¨§¨¦§¦
xEn`d z`Hgd xR `Ed 'mz`Hge'§©¨¨©©©¨¨¨
uEgW xnFl aEzMd `kd `aE ,`xwIeA§©¦§¨¨¨¨©¨©¤
z`Hgl xirVde dlFrd xRn¦©¨¨§©¨¦§©¨
z` cFr mi`ian Ff dWxtA mixEn`d̈£¦§¨¨¨§¦¦¤
WxiR okl ,`xwIeA xn`Pd z`Hgd xR©©©¨©¤¡¨§©¦§¨¨¥¥¥
,''dl dX`' FA xn`PW dlFrd xR df¤©¨¨¤¤¡©¦¤©
wx 'dl dX` Fpi` z`Hg iwER`l§©¥©¨¥¦¤©©

:'dl dX` `Ed dlFrek dxez ¨¦¤©
(fk)öoipr lr siqFn 'Wtp m`e' e"ieC§¨§¦¤¤¦©¦§¨

:xAcn `Ed dxf dcFarAW ,oFW`x¦¤©£¨¨¨§©¥
÷Ff dWxRW di`x df mB ,WExiR¥©¤§¨¨¤¨¨¨

oAxw `dC ,dxf dcFar zbbWA ixiin©§¥§¦§©£¨¨¨§¨¨§©
dAUM `Ed `xwIe zWxtA cigi zbbW¦§©¨¦§¨¨©©¦§¨¦§¨
`weC Ff dWxtaE ,dxirU F`§¦¨§¨¨¨©§¨

:dxirUgk dxez §¦¨

(l)ørcY xnFlM ,'cFre' :FWExiR ikd̈¦¥§§©¥©
EWxC ixdW ,`Ed dllw oFWlC¦§§¨¨¤£¥¨§
zxM o`Mn dkxal mpFxkf EpizFAx©¥¦§¨¦§¨¨¦¨¨¥
micr oi`WM mXd z` Kxanl©§¨¥¤©¥§¤¥¥¦
did `l m`e ,cifnA `Ede d`xzde§©§¨¨§§¥¦§¦Ÿ¨¨
WFxcl ElkEI dn dllw oFWl df oFWl̈¤§§¨¨©§¦§
`EdW mXd Kxanl o`Mn EpizFAx©¥¦¨©§¨¥©¥¤

:ziWixtcM i`Ce `N` ,zxkA`l dxez §¨¥¤¨©©§¦§¦¦



glyס zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k ycew zayl inei xeriy

(àì)úøkä øôä Búåöî-úàå äæa ýåýé-øáã ék| ¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤¦§¨−¥©®¦¨¥¯
ô :dá äðåò àåää Lôpä úøkz¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬¨«

i"yx£'‰Œ¯·c∑(צט הּגבּורה (סנהדרין מּפי ּכֹוכבים עבֹודת מׁשה ùאזהרת מּפי – והּׁשאר ,.d· ‰BÚ∑ ּבזמן ¿«ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ¬»»ְִַ
ּבּה ּתׁשּובה úׁשעֹונּה עׂשה ׁשּלא ,. ְֲֶֶָָָָָֹ

(áì)LL÷î Léà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²§¥¬
:úaMä íBéa íéöò¥¦−§¬©©¨«

i"yx£e‡ˆÓiÂ ¯a„na Ï‡¯NÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑(ספרי) הּכתּוב ּבגנּות ּדּבר יׂשראל ׁשל ׁשּבת àן אּלא ׁשמרּו ׁשּלא , «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
וחּללּה זה ּבא ּובּׁשנּיה .ראׁשֹונה, ְְְִִִֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn -

xTrd `Ed dUrOd©©£¤¨¦¨

הּׁשּבת: ּביֹום עצים מקׁשׁש איׁש לב)וּימצאּו (טו, ְְְְִִִֵֵַַַָֹֽֽ
ּדאמר  מרּגלים, מעׂשה אחר מּיד כּו' היה הּמקֹוׁשׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָמעׂשה
ּכיון  יׂשראל, אֹומרים ׁשהיּו נתּכּון, ׁשמים ּדלׁשם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּמדרׁש
אין  ׁשּוב מרּגלים, מּמעׂשה לארץ לּכנס ׁשּלא עליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנגזר
אחרים  ויראּו ׁשּיהרג ּכדי ׁשּבת, וחּלל עמד ּבמצֹות. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻמחּיבין

ב) קיט, בתרא בבא אפילו, (תוד"ה

ּדמּׁשּום  יׂשראל ּבני ׁשחׁשבּו לזה הּטעם מהּו לעּין, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיׁש
ּבמצֹות, מחּיבים אינם לארץ, לּכנס ׁשּלא עליהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּנגזר

זה  ּבׁשביל הּמצֹות מחּיּוב יּפטרּו ?ּדמּדּוע ְְְְִִִִִֵֶַַַָ
ּבסה"ק הּמבאר על־ּפי זה ועוד)ויּובן פרשתנו, ריש לקו"ת (ראה ְְְִֶַַָָֹ

עּקר  ּכי הּוא ּבּמדּבר לּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו לזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּטעם
ּוכמחז"ל הּתֹורה ּבלּמּוד היה ּבּמדּבר בשלח עסקם (מכילתא ְְְְֲִִִַַַָָָָָָ

ז) לּמּוד טז, ּדעּקר הּמן, לאֹוכלי אּלא לדרֹוׁש ּתֹורה נּתנה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלא

עּקר  יׂשראל ּבארץ מה־ׁשאין־ּכן והּׂשגה, ּבהבנה הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּתֹורה
ּתזרע  ׁשנים ׁשׁש מעׂשּיֹות, מצֹות - ּבמעׂשה היא ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָהעבֹודה

וגֹו'. ְֶָׂשד
לּכנס  ׁשּלא עליהן ׁש"נגזר ּדמּכיון יׂשראל חׁשבּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹועל־ּפי־זה
עבֹודת  ׁשהיא ּבמצֹות", מחּיבים ׁש"אין סימן זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻלארץ",

ּכּנ"ל. יׂשראל" ְִֵֶֶַַָ"ארץ
ׁשמים  ׁש"לׁשם ּדאף להֹורֹות, הּמקֹוׁשׁש סּפּור ּבא זה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָועל
ותֹורתֹו, הּקּב"ה עם ׁשלמים היּו וׂשכלֹו ּומחׁשבּתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָנתּכּון",
נתחּיב  ּבמעׂשה, הּׁשּבת את חּלל ׁשלפעל מּכיון ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכל־מקֹום
ּדאף  ּב"מדּבר", ׁשּנׁשארּו לאּלּו ּבנֹוגע הּדבר והּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָסקילה.
הרי  מּכל־מקֹום הּׂשכל, ּובהבנת ּבּתֹורה היה עּסּוקם ֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשרב
עם  וחּבּור צותא - הּמצוה ענין ועּקר ּבמצֹות", "מחּיבים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָֻהם

על־ידי הּוא הּמצוה.מעׂשה הּקּב"ה ְְֲִֵֵַַַַָָָ

(âì)íéöò LL÷î Búà íéàönä Búà eáéø÷iå©©§¦´Ÿ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®
:äãòä-ìk ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤Æ§¤©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«

È‰B„ewtלא  ˙ÈÂ ¯Òa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡¬≈«≈¿»«¿»¿«¿»ƒƒ
d·BÁ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ ÈL‡«¿≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ«

:da«

b·¯‡לב  eÁkL‡Â ‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ È· BÂ‰Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿«¿»«¿»
:‡˙aL„ ‡ÓBÈa ÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k«¿««»ƒ¿»¿«¿»

kL‡cלג  d˙È e·È¯˜ÂÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«¿«≈»ƒ
:‡zLk Ïk ˙ÂÏe Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿»«¬…¿»»¿ƒ¿»

minkg izty

(`l)ù'dfA 'd xaC' oFWl iM ,WExiR¥¦§§©¨¨
milil` zcFarA `N` ixiinw `lŸ¨©§¥¤¨©£©¡¦¦
zFxAC zxUrn cg` xEAC `EdW¤¦¤¨¥£¤¤¦§
dn ,dxEaBd iRn l`xUi FzF` ErnXW¤¨§¦§¨¥¦¦©§¨©
wx mErnW `NW zFvn x`W oM oi`X¤¥¥§¨¦§¤Ÿ§¨©
s`e .'d xaC md mBW s` ,dWn iRn¦¦¤©¤©¥§©§©
WxiR dkxal FpFxkf i"WxW iR lr©¦¤©¦¦§¦§¨¨¥¥
`le ixiinw mXd KxanA sCbndW¤©§©¥¦§¨¥©¥¨©§¥§Ÿ
'd xac iM' xn`n ,milil` zcFarA©£©¡¦¦©£©¦§©
EN`kE ,ixiin milil` zcFarA 'dfÄ¨©£©¡¦¦©§¥§¦
,'ebe dzxkpe sCbn `Ed 'd z`' xn`̈©¤§©¥§¦§§¨
,xtd Fzevn z`e dfA 'd xac ike§¦§©¨¨§¤¦§¨¥©

:'ebe 'zxMY zxMdúxn` EN`kE ¦¨¥¦¨¥§¦¨©

ipRn ,oM Wxtl gxkEde .'DA DpFrWM'§¤£¨¨§§©§¨¥¥¦§¥
,zxM 'DA DpFr' Wxtl xWt` i`W¤¦¤§¨§¨¥£¨¨¨¥
zWxtA xEn`d '`VY DpFr'C `inEC§¨©£¨¦¨¨¨§¨¨©
zxMd DA azM xaMW ipRn ,ev©¦§¥¤§¨¨©¨©¨¥

:WExitAal dxez §¥
(al)à'xAcOA' ok `l m`C ,WExiR¥§¦Ÿ¥©¦§¨

E`AW cIn cOll `N` ,il dOl̈¨¦¤¨§©¥¦©¤¨
mcFw `le zAXd z` df lNg xAcOl©¦§¨¦¥¤¤©©¨§Ÿ¤

iazM lM wxtA opixn`C `de .oklsC) ¨¥§¨§¨§¦©§¤¤¨¦§¥©

(giwzAW l`xUi ExnW ilnl ¦̀§¨¥¨§¦§¨¥©¨
,oFWle dOE` mdA dhlW `l dpFW`x¦¨Ÿ¨§¨¨¤¨§¨
`de .md miwElg zFWxcnC xnFl Wi¥©§¦§¨£¦¥§¨
'LEv xW`M' ax xn` dcEdi ax xn`C§¨©©§¨¨©©©£¤¦§

DPin rnW ,cEwR` dxnA mipice zAW©¨§¦¦§¨¨¦§§©¦¨
EWwdW FnkE ,dpFW`x zAW did `NW¤Ÿ¨¨©¨¦¨§¤¦§
xdfp i"WxC xnFl Wi ,zFtqFYd©¨¥©§©¦¦§©
:WxiRW ,gNWA zWxtA Ff `iWETn¦§¨§¨¨©§©©¤¥¥
zvwn mdl ozp dxnA ,'Fl mU mW'¨¨§¨¨¨©¨¤¦§¨
dxtE zAW ,mdA EwQrzIW zFIWxR̈¨¦¤¦§©§¨¤©¨¨¨
mricFdW rnWn ,mipice dOEc £̀¨§¦¦©§©¤¦¨
cizr iM ,mzF` cOle mdd miTgd©ª¦¨¥§¦¥¨¦¨¦
,KkA mkz` zFEvl `Ed KExA WFcTd©¨¨§©¤§¤§¨
zWxtA mW o"Anxd WxiRW FnM§¤¥¥¨©§©¨§¨¨©
oiicr EEhvp `l oM m`e ,gNWA§©©§¦¥Ÿ¦§©£©¦
cFnll m` iM zAW zk`ln zxinWA¦§¦©§¤¤©¨¦¦¦§

:zAXd zevnbl dxez ¦§©©©¨



סי gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£LL˜Ó B˙‡ ÌÈ‡ˆn‰∑ סנהדרין מּלקֹוׁשׁשמ"א)(ספרי. הּניח ולא ּבֹו ּבֹוáׁשהתרּו והתרּו ׁשּמצאּוהּו אף ,. «…¿ƒ…¿…≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹ

(ãì)ñ :Bì äNòi-äî Løô àì ék øîLna Búà eçépiå©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦ µ´ŸŸ©½©¥«¨¤−«

i"yx£BÏ ‰NÚiŒ‰Ó L¯Ù ‡Ï Èk∑(עח סנהדרין ׁשהּמחּלל (ספרי. היּו יֹודעים אבל ימּות, מיתה ּבאיזֹו יֹודעים היּו âלא ƒ……««≈»∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבמיתה  .ׁשּבת ְִַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay zgiy)

ּׁשּכתּוב  [ּומה מאסר ׁשל ענין הּתֹורה ּבעֹונׁשי מצינּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא
ּבתֹור  ולא ּדינֹו, ּׁשּיתּברר עד רק זה הרי ּבמׁשמר", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ"וּיּניחּוהּו
(ּכׁשם  חסד ׁשל ענין הם הּתֹורה עֹונׁשי ּגם ּכי - ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעֹונׁש]

וכיון  כּו', הּתיקּון ּבׁשביל חסד), ּתֹורת היא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהּתֹורה
ּתכלית  ׁשּזהּו הליכה, ׁשל ענין להיֹות יכֹול לא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבמאסר

מאסר. ׁשל עֹונׁש ּבּתֹורה נמצא לא לכן ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהמכּון,

(äì)íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬©−¨¦®¨¸
:äðçnì õeçî äãòä-ìk íéðáàá BúàŸ³¨«£¨¦Æ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«

i"yx£ÌB‚¯∑"זכֹור" וכן: אלנ"ט, "הלֹו" וכן: ּבלע"ז, פשנ"ט .ו"ׁשמֹור"ãעׂשה »ְְְְֵֵַַָָָָֹ

(åì)eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãòä-ìk Búà eàéöiå©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiå íéðáàa BúàŸ²¨«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£B˙‡ e‡ÈˆiÂ∑מּביתּֿדין ורחֹוק חּוץ הּסקילה ׁשּבית מב)מּכאן, .(סנהדרין «…ƒ…ְְִִִִֵֵֶַָָָ

(æì):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çì)íäì eNòå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬
úöéö-ìò eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìò úöéö¦¦²©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬

ðkä:úìëz ìéút ó ©¨−̈§¦¬§¥«¤
i"yx£˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ∑ הּתלּויים הּפתילים ׁשם על ¿»»∆ƒƒְְִִִֵַַַ

ּכמֹו ח)ּבּה, אחר:(יחזקאל ּדבר ראׁשי". ּבציצת "וּיּקחני : ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹ
"ּוראיתם  ׁשם על – ּכמֹוäציצת ב)אתֹו", "מציץ (שיר : ְְִִִִֵֵֶַֹ

מד)∑ÏÎz˙.מןֿהחרּכים" ׁשל (מנחות ירק .חּלזֹון åצבע ֲִִַַ¿≈∆ִֶֶַָָֹ

‡˙L¯tלד  ‡Ï È¯‡ ‡¯hÓ ˙È·a d˙È e¯q‡Â¿«¿»≈¿≈«¿»¬≈»ƒ¿¿«
:dÏ Ôe„aÚÈ„ ‰Ó ÔB‰Ï¿»¿«¿¿≈

b·¯‡לה  ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»
‡¯aÓ ‡zLk Ïk ‡i·‡a d˙È Ì‚¯Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡לו  ‡zLk Ïk d˙È e˜Èt‡Â¿«ƒ»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»
‡Ók ˙ÈÓe ‡i·‡a d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»ƒ¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:לז  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïלח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔB‰˙eÒÎ ÈÙk ÏÚ ÔÈ„tÒe¯k ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿¿¿¿ƒ««¿≈¿¿
‡ËeÁ ‡ÙÎ„ ‡„tÒe¯k ÏÚ ÔezÈÂ ÔB‰È¯„Ï¿»≈¿ƒ¿«¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„ƒ¿∆¿»

minkg izty

(bl)á'mivr WWTW FzF` mi`vFOd'C§©§¦¤¨©¥¦
xg`l ,'WWFwn' `N` ,xn`p `lŸ¤¡©¤¨§¥§©©
dnE ,WWFwn did EdE`vnE EdE`xW¤¨§¨¨¨§¥©
oicre FA ExzdW `N` ,KkA iElY mrH©©¨§¨¤¨¤¦§©£©¦
oixcdpqA i"Wx oFWl KM ,WWFwn did̈¨§¥¨§©¦§©§¤§¦

(`n sC)ok `l m`C WxiR m"`xde . ©§¨§¥¥¥§¦Ÿ¥
`d ,il dOl 'WWFwn FzF` mi`vFOd'©§¦§¥¨¨¦¨
FzF` EaixwIe' aizM `dC `Ed `hiWR§¦¨§¨§¦©©§¦
FzF` EaixwIe' `N` ,'mi`vFOd©§¦¤¨©©§¦

'FzF` mi`vFOd`le ,'WWFwn' FcFre ©§¦§§¥§Ÿ
:WWFwNn giPdcl dxez ¦¦©¦§¥

(cl)âdUrI dn Wxt `l iM' aizkCn¦¦§¦¦ŸŸ©©¥¨¤
dzin aiIgW oircFi EidW rnWn 'Fl©§©¤¨§¦¤©¨¦¨
`l la` ,'znEi zFn dillgn' xn`PW¤¤¡©§©§¤¨¨£¨Ÿ

lNwnA la` .dzin dfi`A WxiR¥¥§¥¤¦¨£¨©§©¥
WFxtl' xnF` `Ed xFn` zWxtA§¨¨©¡¥¦§
aiIg m` mircFi mpi`W rnWn ,'mdl̈¤©§©¤¥¨§¦¦©¨
mzq `d ,xn`Y m`e .e`l m` dzin¦¨¦©§¦Ÿ©¨§¨
WxitcM wpg `Ed dxFYAW dzin¦¨¤©¨¤¤¦§¥¥
oM mB zAW iAbe ,xFn` zWxtA i"Wx©¦§¨¨©¡§©¥©¨©¥
zFn dillgn' aizkC dzin mzq aizM§¦§¨¦¨¦§¦§©§¤¨
`wRqn ikd mEXn ,xnFl Wi .'znEi¨¥©¦¨¦§©§¨
caFrM zAW lNgndW itl ,Edl§§¦¤©§©¥©¨§¥
zcFar caFrde ,milil` zcFar£©¡¦¦§¨¥£©
`wRqn Kkl ,dliwqA milil ¡̀¦¦¦§¦¨§¨§©§¨

:Edldl dxez §
(dl)ãlr s` .ded oFWl `Ed ,WExiR¥§Ÿ¤©©

zr FzF`A `N` cinY bdFp Fpi`W iR¦¤¥¥¨¦¤¨§¥

lM lr i`wC oeiM ,zAXd lNgOW¤§©¥©©¨¥¨§¨¥©¨
KiIW ,zAW lNgnd F` ,didIW WWFwn§¥¤¦§¤©§©¥©¨©¨
mdilr lHEn cinY iM ,ded oFWl§Ÿ¤¦¨¦¨£¥¤
dxiar xaFrW Wi`d z` mFBxl¦§¤¨¦¤¥£¥¨

:z`Gdel dxez ©Ÿ
(gl)äDil ded ,dWw oFW`x mrhlC¦§©©¦¨¤£¨¥

mW lr 'milizR mdl EUre' xninl§¥©§¨¨¤§¦¦©¥
xaC xn` okl ,'zlkY lizR' xn`PW¤¤¡©§¦§¥¤¨¥¨©¨¨
Dil ded ,dWw xg` xaC itlE .xg ©̀¥§¦¨¨©¥¨¤£¨¥
okl ,'ziviv' i`n ,'ovivn' xninl§¥©§¦©©¦¦¨¥
ipgTIe' aizkC oFW`x mrh mB WxiR¥¥©©©¦¦§¦©¦¨¥¦

:'iW`x zivivAåon dlFrd bC `Ede §¦¦Ÿ¦§¨¨¤¦
Fzi`xnE ,dpW miraWl zg` mId©¨©©§¦§¦¨¨©§¦
xnv lW lizR FA oiraFve ,mil dnFC¨§¨§§¦§¦¤¤¤



glyסב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k ycew zayl inei xeriy

(èì)-úà ízøëæe Búà íúéàøe úöéöì íëì äéäå§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ¤
éøçà eøeúú-àìå íúà íúéNòå ýåýé úåöî-ìk̈¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹©«£¥³
:íäéøçà íéðæ ízà-øLà íëéðéò éøçàå íëááì§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«

i"yx£'‰ ˙BˆÓŒÏkŒ˙‡ Ìz¯ÎÊe∑ ּגימטרּיא ׁשּמנין ¿«¿∆∆»ƒ¿ְְִִִֶַַָ
"ציצית  וחמּׁשה æ"ׁשל חּוטים ּוׁשמֹונה מאֹות, ׁשׁש –ç ְֲִִִִֵֵֶַָָ

ּתרי"ג  הרי ÌÎ··Ï.קׁשרים È¯Á‡ e¯e˙˙Œ‡ÏÂ∑ ְֲִֵָ¿…»«¬≈¿«¿∆

לּגּוף, מרּגלים הם והעינים הּלב הארץ". "מּתּור ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכמֹו
חֹומד, והּלב רֹואה העין העברֹות: את לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּומסרסרים

העברֹות  את עֹוׂשה .והּגּוף ְֲֵֶֶַָ

(î)íúééäå éúåöî-ìk-úà íúéNòå eøkæz ïòîì§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬
:íëéäìàì íéLã÷§¦−¥«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr g zegiy ihewl)

מצֹותי ּכל את ועׂשיתם ּתזּכרּו מ)למען המפרׁשים (טו, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ
לֹומר, ויׁש הּקֹודם. הּפסּוק על זה ּפסּוק ּמֹוסיף מה ְְִִֵֵֶַַַַַָָהקׁשּו,
מביאה  ציצית ׁשּמצות רק נאמר הּקֹודם ּבּפסּוק ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדהּנה

מּכן ועׂשּיתן.לאחר הּמצֹות ּכל זכירת לידי הּמביאה לראּיה, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
זֹו ׁשּמצוה מחּדׁש ראּיה, נאמר לא ׁשּבֹו ׁשּלנּו, הּפסּוק ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואּלּו
הּבא. ּבּפסּוק רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשקּולה

(àî)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£'‰ È‡∑(ספרי) ׂשכר לׁשּלם ∑‡ÌÎÈ‰Ï.נאמן ¬ƒְֱֵֶַָָָ¡…≈∆
‡˙ÌÎ.להּפרע èנאמן  È˙‡ˆB‰ ¯L‡∑(ספרי) ְֱִֶַָָ¬∆≈ƒ∆¿∆

ׁשּתקּבלּו אתכם ּפדיתי ּגזרֹותי éעלֿמנתּֿכן .עליכם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑(ספרי) ׁשּלא ּכדי נאמר? לּמה עֹוד ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶֶַָָֹ

ׁשּנעׂשה  לא הּמקֹום? אמר מה מּפני יׂשראל: ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיאמרּו
ׂשכר!" נֹוטלים ולא עֹוׂשים לא אנּו ׂשכר? ְְְִִִָָָָָֹֹֹונּטל

פ"ח)– אֹומר (שבת הּוא וכן מלּככם". אני ּכרחכם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָעל
כ) עליכם".(יחזקאל אמל וגֹו' חזקה ּביד "אםֿלא :ְְְֲֲִֵֶֶָָָֹֹ

יציאת  נאמר לּמה אחר: הּוא ëּדבר אני מצרים? ְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשל  לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהבחנּתי
הּתֹולה  מן ּולהּפרע להבחין עתיד הּוא אני ְְְְֲִִִִִֶַַַָָּבכֹור,

אילן  הּואìקלא ּתכלת ואֹומר ס"א).ּבבגּדֹו, (ב"מ ְְְְִִֵֵֶָָָ
לּמה  העּתקּתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹּומיסֹודֹו
ּכֹוכבים? עבֹודת לפרׁשת מקֹוׁשׁש ּפרׁשת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָנסמכה

ה) עֹובד (חולין ּכאילּו הּׁשּבת את ׁשהמחּלל ְְִֵֵֶֶַַַַַָלֹומר,
ׁשקּולה ּכֹוכבים עבֹודת היא ׁשאף ,î,הּמצוֹות ּככל ְְְֲִִִֶַַַָָָ

ּבעזרא: אֹומר הּוא ט)וכן ירדּת(נחמיה הרֿסיני "ועל : ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ
הֹודעּתלהם [וּתּתן קדׁש ׁשּבת ואת ּומצֹות]. ּתֹורה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

d˙Èלט  ÔeÊÁ˙Â ÔÈ„tÒe¯ÎÏ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈
ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È Ôe¯k„˙Â¿ƒ¿¿»»ƒ«»«¿»¿«¿¿»¿
eÊÈÁ ¯˙·e ÔBÎaÏ ¯e‰¯‰ ¯˙a ÔeÚh˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«≈

:ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôez‡ Èc ÔBÎÈÈÚ≈≈ƒ«»««¿≈

È„Bwtמ  Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯k„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿¿¿«¿¿»»ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e¿«ƒƒ√»¡»¬

Ú¯‡Ó‡מא  ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÈ ‡‡ dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿≈»¬»¿»

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

minkg izty

:zivivA mipzFPWhl dxez ¤§¦§¦¦
(hl)æipirA d`xPde ,azM m"`xd̈§¥¨©§©¦§¤§¥©

Wi xn`C o`nC `AiN` `EdW ,FWExiR¥¤©¦¨§©§¨©¥
`ln `xwp `EdW oeike ,`xwOl m ¥̀©¦§¨§¥¨¤¦§¨¨¥
:FpFWl o`M cr ,c"Ei `ln `Ed EN`M§¦¨¥©¨§

çdfl dxFYd zpEMW `l ,WExiR¥Ÿ¤©¨©©¨§¤
lFkIW mixnF` Wi `dC ,mrHd©©©§¨¥§¦¤¨
oke ,oihEg xUr dXW zFUrl©£¦¨¨¨¦§¥
didIW Kixv oi` dxFYd onC ,mixWTd©§¨¦§¦©¨¥¨¦¤¦§¤
zFUrl lFki cFre ,cal cg` xWw wx©¤¤¤¨§¨§¨©£
dXng EpTYW dpTYd zpEMW wx ,xzFi¥©¤©¨©©©¨¨¤¦§£¦¨
dzid xzFi `le zFgR `le mixWw§¨¦§Ÿ¨§Ÿ¥¨§¨
lM zxikfA okYIW ,oFAWgd zF`Nnl§©©¤§¤¦¨¥¦§¦©¨
ziviSd ziI`xA xzFi zFvOd©¦§¥¦§¦©©¦¦

i"Wx WxiR ikd mEXn ,mixWTde§©§¨¦¦¨¦¥¥©¦
mcFw itM `le dpTYd xg`M `xTd©§¨§©©©©¨¨§Ÿ§¦¤

:dpTYdn dxez ©©¨¨
(`n)èdf' `IxhnibA 'midl`' ,WExiR¥¡Ÿ¦§¦©§¦¨¤

:oiCd zCn `EdW xnFlM ,'oiICé`l ©¨§©¤¦©©¦Ÿ
KM oiaE oM oiaC ,midl`l zFidl¦§¥Ÿ¦§¥¥¥¨
zFxifBd zlAw la` ,`Ed midl ¡̀Ÿ¦£¨©¨©©§¥

M,i`pzA iElY 'mkidl`' iEPiM zF`xFd §¨¦¡Ÿ¥¤¨¦§©
`l micar ziAn m`cRW `lENW¤¥¤§¨¨¦¥£¨¦Ÿ
x`W FnM zFxifBd lAwl EaiIgzp¦§©§§©¥©§¥§§¨

:zFOE`ë,dWw oFW`x mrh itl iM¦§¦©©¦¨¤
'midl`l mkl zFidl' iOp aizM `de§¨§¦©¦¦§¨¤¥Ÿ¦
KFln` ip` mkgxM lrW rnWOW¤©§©¤©¨§£¤£¦¤§
itlE .'eke xg` xaC xn` okl ,mkilr£¥¤¨¥¨©¨¨©¥§¦

wx xnFl Fl did `l ,dWw xg` xaC̈¨©¥¨¤Ÿ¨¨©©
`l zFxFkA zMn iAB `dC ,''d ip`'£¦§¨©¥©©§Ÿ
'midl`' ,'ebe 'dMd 'de' m` iM aizM§¦¦¦©¦¨¡Ÿ¦
mB Kixv okl ,il dOl `xwA aizkC¦§¦¦§¨¨¨¦¨¥¨¦©

:'eke mkgxM lr oFW`xd mrhlì §©©¨¦©¨§£¤
,zlkzl dnFCd rav ,i"Wx WxiR¥¥©¦¤©©¤¦§¥¤
zlkzE ,'zlkY lizR' xn` `pngxe§©£¨¨¨©§¦§¥¤§¥¤
`xw Kixhv`e ,oFfNg mcA rEav `Ed¨©§©¦¨§¦§§¦§¨
EazMW FnM diIlY zrXn eilr xFarl©£¨¨¦§©§¦¨§¤¨§

zFtqFYd(`q sC `rivn `aA):î,mrHde ©¨¨¨§¦¨©§©©©
caFrdC 'd sC oiNEgA i"Wx WxitcM¦§¥¥©¦§¦©§¨¥
KExA WFcTdA xtFM milil` zcFar£©¡¦¦¥§©¨¨
xtFM zAXd z` lNgnde ,`Ed§©§©¥¤©©¨¥
zaW `NW xwW cirnE eiUrnA§©£¨¥¦¤¤¤Ÿ¨©



סג gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq g"k ycew zayl inei xeriy
לפי  לאּלּו, נסמכה לכ ציצית, ּפרׁשת ואף ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָלהם".
ׁשּנאמר: הּמצוֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה היא ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשאף

אתּֿכלֿמצֹותי": ְֲִִֶֶַָָ"ועׂשיתם

i"yx£(ÁÏ)Ì‰È„‚· ÈÙk ÏÚ∑יט)ּכנגד "ואּׂשא (שמות ««¿≈ƒ¿≈∆ְֶֶֶָָ
ּבעלת  ולא ּכנפֹות, ארּבע על נׁשרים". עלּֿכנפי ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹאתכם

ּבעלת  ולא ב)חמׁשðׁשלׁש, י"ח ה'Y(זבחים עושין שאין (ר"ל ְֲֵַַָָֹֹ
י') סי' או"ח בטור ועיין המרוחקות כנפות בד' ד' אלא כנפות לחמש ְֶֶּכנגד ציצית

ּבמצרים ׁשּנאמר ּגאּלה, ׁשל לׁשֹונֹות ו)ארּבע :(שמות ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֻ
"ולקחּתי" "וגאלּתי", "והּצלּתי", ."והֹוצאתי", ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָ

˙ÏÎz ÏÈ˙t∑(ספרי) ׁשל ּתרּגּום ּבכֹורֹות. ׁשּכּול ׁשם על ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֶַַ
צבע  וכן ּבּלילה, היתה ּומּכתם "ּתכלא", ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּכּול:
ּוׁשמֹונה  ערב. לעת הּמׁשחיר לרקיע ּדֹומה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתכלת
יׂשראל, ׁשּׁשהּו ימים ׁשמֹונה ּכנגד – ׁשּבּה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָחּוטים

ׁשאמרּו עד מּמצרים הּים:ñמּׁשּיצאּו על ׁשירה ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ncy 'nr hi ycw zexb`)

עיניכם אחרי תתּורּו לט)ולא (טו, ְֲֵֵֵֶַָֹ
ׁשּבׁשבילּה הּתכלית הפ האסּור, ּבאפן ּבעיניו ׁשּמסּתּכל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמי

ּגרּוע  ועֹוד ׁשעה, לפי 'סּומא' הּוא הרי – העינים ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָנבראּו
ּכמת". חׁשּוב "סּומא רז"ל: אמרּו והרי .ְְֲִֵֵַַַָָָָמּכ

סימן. פל"ט פסוקים, שלח קי"ט פרשת חסלת

âîø ¯ àîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

minkg izty

,ziW`xa dUrnA `Ed KExA WFcTd©¨¨§©£¥§¥¦
zFtqFYd EazM oke .FpFWl o`M cr©¨§§¥¨§©¨

oixcdpqA(g"r sC):ðoYIW ,WExiR §©§¤§¦©¥¤¦¥
la` ,zFtpM Wng lM lr ziviv¦¦©¨¨¥§¨£¨
s` ziviv liHdl aiIg zFtpM rAx`A§©§©§¨©¨§©¦¦¦©
llkaC ,zFtpM Wng zlrA `idW¤¦©£©¨¥§¨§¦§©
`nlr iNEkC `AiN` dfe ,dpn miz`n̈©¦¨¤§¤©¦¨§¥¨§¨
m"`xdM `le .ikd Edl `xiaqC¦§¦¨§¨¦§Ÿ§¨§¥
.Wng zlrA ixnbl xEhRW WxiRW¤¥¥¤¨§©§¦©£©¨¥
oWxCd dWn iAx ixaC `iad i"Wxe§©¦¥¦¦§¥©¦¤©©§¨
dWn iAxM Dil `xiaq `l Dile§¥Ÿ§¦¨¥§©¦¤

.il d`xp .oiadl lwe ,oWxCd(awri zlgp) ©©§¨§©§¨¦¦§¤¦©£©©£Ÿ

lr' axd mWx dNgYA ,FWExiR ikd̈¦¥©§¦¨¨©¨©©
`weC dOl mrh ozpe ,dR xEn`d 'itpM©§¥¨¨Ÿ§¨©©©¨¨©§¨
rAx` lr' mWx KM xg`e ,spMd lr©©¨¨§©©¨¨©©©§©

WxitE `vY iM zWxtA xEn`d 'zFtpM§¨¨¨§¨¨©¦¥¥¥¥
:mW oiIr ,'eke WlW zlrA `le FAñ §Ÿ©£©¨©¥¨

WxiR gNWA zWxtA `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨§¨¨©§©©¥¥
lW iriaXd mFiA dxiW Exn`W i"Wx©¦¤¨§¦¨§©§¦¦¤
dliNdW xaFq `EdW xnFl Wie .gqR¤©§¥©¤¥¤©©§¨
zFpAxw FnM ,xarW mFId xg` KlFd¥©©©¤¨©§¨§¨
[zxgOnE] lk`i mkgaf mFiA' aEzMW¤¨§¦§£¤¥¨¥¦¨¢¨
[iWilXd mFi] (xwA) cr EPOn xzFPde§©¨¦¤©Ÿ¤©§¦¦
,xwAA sFxUl Kixv dOle ,'sxVi W`Ä¥¦¨¥§¨¨¨¦¦§©Ÿ¤
aiIgzn `Ed dliNA cIn s` ixdW¤£¥©¦©©©§¨¦§©¥
mkgaf mFiA' aizM ixdW sFxUl¦§¤£¥§¦§¦§£¤
`Ed dliNA mBW i`Ce `N` ,'lk`i¥¨¥¤¨©©¤©©©§¨
mFi xg` KlFd dliNdW ,lFk`l xYEn¨¤¡¤©©§¨¥©©
cIn zaWgp d`ivi zlgzde .xarW¤¨©§©§¨©§¦¨¤§¤¤¦©
,FzF` Elk`e Elve gqRd EhgXW¤¨£©¤©§¨§¨§

,mini dpFnW didi d`ivid zlgzdnE¥©§¨©©§¦¨¦§¤§¨¨¦
mFiA didW ziYin`d dlgzdnE¥©§¨¨¨£¦¦¤¨¨§
ziYin`d d`ivi didW xUr dXng£¦¨¨¨¤¨¨§¦¨¨£¦¦
uEg iriaXd mFIA ixdW ,draW didi¦§¤¦§¨¤£¥©©§¦¦
dWn iAxe .dxiW Exn` dliNd FGn¦©©§¨¨§¦¨§©¦¤
`lcE .ikd Dil `xiaq iOp oWxCd©©§¨©¦§¦¨¥¨¦§¨
mixaCd dN` iM WxiRW m"`xdM§¨§¥¤¥¥¦¥¤©§¨¦
dWn iAx ixaC md dR mixEn`d̈£¦Ÿ¥¦§¥©¦¤
`l dkxal FpFxkf i"Wx la` ,oWxCd©©§¨£¨©¦¦§¦§¨¨Ÿ

oiIre .ikd Dil `xiaq(awri zlgpA)iM §¦¨¥¨¦§©¥§©£©©£Ÿ¦
dN`W xn`e m"`xd ixaC xzFq mẄ¥¦§¥¨§¥§¨©¤¥¤
dWn iAx ixaC `le axd ixaC md¥¦§¥¨©§Ÿ¦§¥©¦¤
dknqp dOl' azMX dn wx ,oWxCd©©§¨©©¤¨©¨¨¦§§¨
dWn iAx ixaC md 'ek 'WWFwn zWxR̈¨©§¥¥¦§¥©¦¤

:xzFi `le oWxCdgly zyxt zlqg ©©§¨§Ÿ¥

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc zay(iyily meil)

yì déì äãBîìàeîLdxn` jkitl .dpea zk`ln llka df oi`y ¤¥¦§¥
.dpea zclez meyn aiigy ax xaeq dfa s`y `xnbdïðéòîLà éàå§¦©§§¦©

àäaawp ziiyra mzwelgn z` `xnbd epl drinyn dzid m`e - §¨
`weecy mixne` epiid ,`xnc `pitewa `ztey qipkna `le ,lela

àäa,lela awp dyera ±áø øîà÷,dpea zclez cvn aiigyíeMî §¨¨¨©©¦
éðáì éîãcïziipaa zeyrpd zek`lnl dnec awpd ziiyr oky ± §¨¥§¦§¨
,mizadàøéåàì déãáòczqipk liaya awpd z` dyery oeik ± §©§¥©£¦¨

,xie`d zqipkl zepelg miyer mizad ziipaa s`e ,xie`dìáà£¨
qipknaàúôeL[czi-]àøîc àðéôB÷a,xcrnd ly xega -ïéàc §¨§¦¨§¨¨§¥

,Cëa ïéða Cøc,oipaa miyery zecearl dnec ef dlert oi` s`e ¤¤¦§¨§¨
àîéày mixne` epiid ±ì déì äãBîìàeîLjk lr aiig epi`y ¥¨¤¥¦§¥

s`y `xnbd dxn` jkitl .yihta dkn meyn `l` dpea meyn
.dpea zclez meyn aiigy ax xaeq dfaàäa ïðéòîLà éàåm`e - §¦©§§¦©§¨

`ztey qipkna wx mzwelgn z` epl drinyn dzid `xnbd
wxy mixne` epiid ,`xnc `pitewaàäadf ote`a ±ìàeîL øîà÷ §¨¨¨©§¥

dnec czid zaigz oi`y iptn ,dpea zclez cvn aiig epi`y
,oipa zk`lnlðäa ìáàézøz Czzqna] mixg`d mipte`d ipya ± £¨§¨¨©§¥

,oipaa zeyrpd zek`lnl xzei minecd ,[lela awp dyeraeàîéà¥¨

y mixne` epiid ±áøì déì äãBî.dpea zk`ln cvn mdilr aiigy ¤¥§©
dkn meyn aiigy l`eny xaq mda mby `xnbd dxn` jkitl

.dpea meyn `le yihta
:`xnbd zniiqnàëéøö,ze`nbecd zyely zekxvp jkitl ± §¦¨

eprinydll`eny zrcle ,dpea meyn aiig ax zrcl mlekay
.yihta dkn meyn aiig

:zzqn oica l`enyk zxaeqd ztqep drc d`ian `xnbdàòa§¨
éàî íeMî úzñî ,ïðçBé éaøî àéòLBà øa ïúð áø dépéîmeyn ± ¦¥©¨¨©©§¨¥©¦¨¨§©¥¦©

dk`ln efi`déãéa déì éåçà .áéiçéî,ecia opgei iax el fnx ± ¦©©©§¥¥¦¥
aiigy.Léhta äkî íeMî.l`eny ixack epiide ¦©¤©©¦

:ozp ax el dywdïðz ïðàäå,epzpyna epipy `lde -úzñîä' §¨£©§©©§©¥
,'Léhta äknäåxg` ,dk`ln dze` zngn maeigy jixacle §©©¤©©¦

dknd'y xnel jxev oi` ,hren xeriya aiig 'zzqnd'y xn`py
:opgei iax el uxiz .hren xeriya aiig 'yihtaàîéàxen` ± ¥¨

dpyna dpyeLéhta äknä úzñîä',xnelk .'aiig `edy lk 'eke ©§©¥©©¤©©¦
.`edy lka exeriy ,'yihta dkn' meyn aiig `edy zzqnd

:dpynd ixacn l`eny lr dywn `xnbdòîL àzrnye `ea ± ¨§©
,epzpyna epipyy dn
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המשך ביאור למד' שבת ליום שלישי עמ' ב
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סז

יום ראשון - כ"ב סיון
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום רביעי - כ"ה סיון
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שני - כ"ג סיון
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום חמישי - כ"ו סיון
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שלישי - כ"ד סיון
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שישי - כ"ז סיון
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

שבת קודש - כ"ח סיון
פרק כ

מפרק קלה עד סוף פרק קלט

שיעורי תהלים לשבוע פרשת שלח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

    ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



oeiqסח a"k oey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ב ראשון יום
פרק ז  ,164 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé ù"îá äðäå,bt 'nr cr.[ì"æ ÷"îøäî

áeúkM äî ïáeé øàaúpM äîa ,äpäå4àì 'ä éðà" : §¦¥§©¤¦§¨¥¨©¤¨£¦Ÿ
Leøt ,"éúéðL`l 'd ip`" xne` d"awdy dn zernyny `l ± ¨¦¦¥

z` elit` e` ezbdpd dpiy `l `edy xnel wx `id "izipy
jke df xear xky mdl mlyl aeh miyery dl` iabl epevx

`id dpeekd `l` ,d`ld
`l ip`" :xne` d"awdy
mey oi`y ,"izipzyd
.d"awda melyeÎqg iepiy
llk jiiy `l ixd
oipr mey lr riavdl
melyeÎqg iepiy lertiy
icigid xacd !jxazi ea
aeygl mewn zzl lekiy
`ed ± iepiy dlilg epyiy
jxazi ezecg`l rbepa
:zenlerd z`ixa cvn
`xa jxazi `edy iptl
dzid `l ,zenlerd z`
d"awd wx ,ze`ivn mey
`edy ixg` eli`e .cala
,zenlerd z` `xa jxazi
,aeygl ixd mileki
xac cer sqeezd eli`ky
(mi`xapde zenlerd)

zhlgend ezecg`a melyeÎqg iepiy xacd dedn `linn xy`e
,"izipy `l" xn`p jk itlk ±Bîk ,ììk éepL íeL ïéàL¤¥¦§¨§

øçà Bcáì àeä Ck ¯ íìBòä úàéøa íã÷ Bcáì äéäL¤¨¨§©Ÿ¤§¦©¨¨¨§©©©
.àøápLixg` ecal `ed cvik :oaen `l dxe`kl ixdy ± ¤¦§¨

itk j` ± ?mlerd ,xac cer sqeezd ixd ± d`ixad zeedzd
lha mlerdy `id dpeekdy ,cegid oipr lirl xaqedy
ixg` "ecal" `edy ,oaen ± jxazi ez` cgeine ze`ivna
lk ,oky ,d`ixad iptl "ecal" `edy enk weica ,d`ixad
d`ixady dn .jxazi ez` zcgeine ze`ivna dlha d`ixad
eli`e ,mipezgzd mi`xapd iabl wx df ixd "ze`ivn"k zi`xp
ixg` "ecal" `ed ixde ,llk ze`ivn mey `id oi` jxazi eiabl

.d`ixad iptl `edy enk zenlerd z`ixaíéøîBàL eäæå5: §¤¤§¦
äzà",mler ly epeaix ±äzà ,íìBòä àøáð àlL ãò àeä ©¨©¤Ÿ¦§¨¨¨©¨

,"'eë àeän`pa witqn did :dxe`kl .mlerd `xapyn -x
dpyp dn myl ,"`xapyne mlerd `xap `ly cr `ed dz`"

" mrtd cer`ed dz`dz`" mrtd cer xn`p ,`l` ± "`xapyn
`ed ,mlerd z`ixa ixg`y "`ed dz`"dy ,yibcdl ick ,"`ed

,mlerd z`ixa iptly "`ed dz`" eze`éepL íeL éìa§¦¦
,Búeîöòambe -Bzòãa àìå6xnel mewn yiy zexnly - , §©§§Ÿ§©§

ezrca iepiy deedz mlerd z`ixay7dnay epayga ,
,mlerd z` rcei `edy dricia edyn sqeezd mler sqeezdy
xacd deedn `linne
okl ± ezrca iepiy
ely dricia mby ,mixne`
,melyeÎqg iepiy mey oi`
òãBé Bîöò úòéãéa ék¦¦¦©©§¥©
ìkäL ,íéàøápä ìk̈©¦§¨¦¤©Ÿ
úeàéöna ìèáe epnî¦¤¨¥©§¦

,Bìöàzriciay oeeike - ¤§
lk z` rcei `ed envr
sqeezd `l ,mi`xapd
deedzp `le yecig mey
iptl :ezricia iepiy mey
zrici dzid d`ixad
d`ixad ixg` jke envr
drici ,envr zrici dpyi
z` rcei `ed dci lry
mieedznd mi`xapd lk

.epnnáúkL Bîëe§¤¨©
ì"æ í"aîøä8àeä"L , ¨©§©©¤

,òeãiä àeäå ,òãBiä©¥©§©¨©
dîöò äòcä àeäåipy wxta hexit xzia xaqedy itk ± §©¥¨©§¨

:micxtp mixac dyly mpyi ,mc`d lv`y ± oey`xd wlgay
"d epyircei"d epyie ,zrceid ef `idy mc`d ytp ± "reci± "
xacd"d dpyie ,eze` mirceiydriczrcl zrcd gek ± "

,envr "`ed" df lk ,m"anxd azek ,d"awd lv` eli`e ;oiadle
äæ øáãå ,ãçà ìkä,m"anxd jiynn ±äta çk ïéà± ©Ÿ¤¨§¨¨¤¥Ÿ©©¤

,mc`dì ïæàa àìå ,Bøîàìíãàä áìa àìå ,BòîL± §¨§§Ÿ¨Ÿ¤§¨§§Ÿ§¥¨¨¨
,ezpadae."Béøea ìò Bøékäìdxkd mc`l didzy ±ziceqi §©¦©§

efk drici df ji` biydl ,dfainy,rceiydne,rcei `edy
dnae,cg` xac lkd ± rcei `edy,àeä-Ceøa-LBãwä ék¦©¨¨

,äpôe ãö ìkî Lnî ãçà ìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå Búeäî̈§©§§©§©Ÿ¤¨©¨¦¨©¦¨
Cøc ìëa,ly ±Búeäî ìò óñBð øác Bzòc ïéàå ,ãeçé §¨¤¤¦§¥©§¨¨¨©¨

ìò óñBð øác dzòcL ,íãàä Lôða àeäL Bîk ,Búeîöòå§©§§¤§¤¤¨¨¨¤©§¨¨¨¨©
,da ákøîe dúeäîlr sqep oipr zrcd deedn mc`d lv` - ¨¨ª§¨¨
,da akxend ytpd¯ øác äæéà òãBéå ãîBì íãàäLk éøäL¤£¥§¤¨¨¨¥§¥©¥¤¨¨

øçàå ,òãéå ãîlL íøèa úìkNnä BLôð Ba äúéä øák§¨¨§¨©§©©§¤¤§¤¤¤¨©§¨©§©©
,BLôða Bæ äòéãé äôñBzð òãéå ãîlLdricid mc`ay ixd - ¤¨©§¨©¦§¨§¦¨§©§
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äðåîàäå ãåçéä øòù
'ä éðà ù"î ïáåé ù"îá äðäå
äéäù åîë ììë éåðéù íåù ïéàù 'éô éúéðù àì
øçà åãáì àåä êë íìåòä úàéøá íãå÷ åãáì
íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà ù"æå àøáðù
àìå åúåîöòá éåðéù íåù éìá 'åë àåä äúà
ìëäù íéàøáðä ìë òãåé åîöò úòéãéá éë åúòãá
ì"æ í"áîøä ù"îëå åìöà úåàéöîá ìèáå åðîî
ìëä äîöò äòéãä àåäå òåãéä àåäå òãåéä àåäù
ïæàá àìå åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãå ãçà
éë åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî ä"á÷ä
øáã åúòã ïéàå ãåçé êøã ìëá äðéôå ãö ìëî
íãàä ùôðá àåäù åîë åúåîöòå åúåäî ìò óñåð
éøäù äá áëøåîå äúåäî ìò óñåð øáã äúòãù
åá äúéä øáë øáã äæéà òãåéå ãîåì íãàäùë
ãîìù øçàå òãéå ãîìù íøèá úìëùîä åùôð
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ו.4. ג, תתלה).5.מלאכי רמז ואתחנן (ילקוט התפילה ˘ËÈÏ"‡6.בנוסח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להבדיל ועד"מ תואר. אלא "שאינו :
וכו'". מציאות לפשיטות, בנוגע – נפשו מעצמות ביותר למטה ידיעתו הרי באדם – כו ' ˘ËÈÏ"‡7.באלף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

אלא ח"ו".‡Á„"שאינו בעצמותו משנה ואי"ז – פס"ח.8.מתואריו ח"א מו"נ ובכ"מ. ה"ו. פ"ב התורה יסודי הלכות



סט oeiq a"k oey`x mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.cnlpy oiprd da sqep ± ytpl sqep xac `idíBé écî ïëå§¥¦¥
"äîëç eòéãé íéðL áøå ,eøaãé íéîé" íBéa9"mini"d - , §¨¦§©¥§Ÿ¨¦Ÿ¦¨§¨

,mc`l dnkg mitiqen mipy daxde ,mc`d z` micnlnïéàå§¥
,úákøî àlà äèeLt úeãçà Bædricidy zexnl ,xnelk - ©§§¨¤¨ª§¤¤

zcgein ok mb `id mc`a
ep` ixd ± ytpd mr

dy mixne`ytp± zrcei
dricid ly df cegi j`
zecg`" epi` ytpd mr

zecg`") "dheytdheyt"
didzy jiiy `ly epiid

`lidef `l` ,(zcge`n
md ixd ,zakxen zecg`
.micg`znd mixac ipy
àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨
éìa èeLt úeãçà àeä©§¨§¦
éeaø ãöå äákøä íeL©§¨¨§©¦

.ììkmcewy xn`py ± §¨
dfk xac ,did `l df okl
melyeÎqg xnel jiiy `l

.jxazi ea,ïk íàå- §¦¥
`id ezecg`y oeeik

xac didz ezrcy xyt` i` ,ieaix ilae dakxd ila ,dheyt
cg` ote` did rciy iptly rnyn did f` ixdy ,epnn cxtp

:`l` ,melyeÎqg dakxde ieaix ,drici etqep jk xg`eìò©
éìa ,Lnî ãçà øác ìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå Búeäî Eçøk̈§£¨§©§§©§©Ÿ¨¨¤¨©¨§¦

ì øLôà éàL íLk ,Cëéôìe .äákøä íeLàøáð íeL ©§¨¨§¦¨§¥¤¦¤§¨§¦§¨

øLôà éà Ck ¯ Búeîöòå àøBaä úeäî âéOäì íìBòä¨§©¦¨©¥§©§¨¦¤§¨
,Bzòc úeäî âéOäìez` cg` xac od ezricie ezrc ,oky - §©¦¨©§

,jxaziìëOäî äìòîì àéäL ,äðeîàa ïéîàäì ÷ø©§©£¦¤¡¨¤¦§©§¨¥©¥¤
,äâOäîezpadn dlrnly oipr lawl `id dleki jk meyne - ¥©¨¨

,yep`-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨
àeä ¯ ãçéîe ãéçé àeä¨¦§ª¨
,Lnî ãçà ìkä Bzòãå§©§©Ÿ¤¨©¨
øékî Bîöò úòéãéáe¦¦©©§©¦
íéàöîpä ìk òãBéå§¥©¨©¦§¨¦

,íéðBzçúå íéðBéìò- ¤§¦§©§¦
zenlerd ly "mi`vnp"d
zenlerd lye mipeilrd

,mipezgzdìL ãòìeL ©¦§
íiaL ïè÷10Lezé ãòå , ¨¨¤©¨§©©

øeaèa äéäiL ïè÷̈¨¤¦§¤§©
õøàä11íìòð øác ïéà ¯ ¨¨¤¥¨¨¤§¨

Bæ äòéãé ïéàå ,epnî± ¦¤§¥§¦¨
lk z` rcei `edy

,mi`xapdBa äôéñBî¦¨
,ììk äákøäå éeaø- ¦§©§¨¨§¨

,sqep xac lyøçàî¥©©
,Bîöò úòéãé ÷ø dðéàL¤¥¨©§¦©©§
epnn mieedznd mi`xapd lk rcei `ed envr zriciae -

,ea micgeine ze`ivna eil` milhaeìkä Bzòãå Búeîöòå§©§§©§©Ÿ
ãçà12,eðìëNa øiöì ãàî äL÷ äfL éôìe .efk drici -13, ¤¨§¦¤¤¨¤§Ÿ§©¥§¦§¥

ïk ìò,okl ±àéápä øîà14ék" :ïk ¯ õøàî íéîL eäáâ ©¥¨©©¨¦¦¨§¨©¦¥¨¤¥
éëøã eäáb,d"awd xne` ±éúáLçîe íëéëøcî ¨§§¨©¦©§¥¤©§§Ÿ©
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äðåîàäå ãåçéä øòù
íåéá íåé éãéî ïëå åùôðá åæ äòéãé äôñåúéð òãéå
úåãçà åæ ïéàå äîëç åòéãåé íéðù áåøå åøáãé íéîé
úåãçà àåä ä"á÷ä ìáà úáëøåî àìà äèåùô
ë"ò ïë íàå ììë éåáéø ãöå äáëøä íåù éìá èåùô
éìá ùîî ãçà øáã ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî
àøáð íåùì øùôà éàù íùë êëéôìå äáëøä íåù
øùôà éà êë åúåîöòå àøåáä úåäî âéùäì íìåòá
àéäù äðåîàá ïéîàäì ÷ø åúòã úåäî âéùäì
àåä ãçåéîå ãéçé ä"á÷äù äâùäîå ìëùäî äìòîì
òãåéå øéëî åîöò úòéãéáå ùîî ãçà ìëä åúòãå
ïè÷ ìåùìù ãò íéðåúçúå íéðåéìò íéàöîðä ìë
øáã ïéà õøàä øåáèá äéäéù ïè÷ ùåúé ãòå íéáù
äáëøäå éåáéø åá äôéñåî åæ äòéãé ïéàå åðîî íìòð
åúòãå åúåîöòå åîöò úòéãé ÷ø äðéàù øçàî ììë
ë"ò åðìëùá øééöì ãàî äù÷ äæù éôìå ãçà ìëä
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ז.9. לב, ˘ËÈÏ"‡10.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰]" :ÏÎ·˘ ÔË˜[(א (מ, חולין רש"י – ס"ד]".˘·ÌÈהבריות יו"ד הטושו"ע גירסת [כן
.11‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הפחות" :‰¯Âˆ·."רפ"ח ב"ר וראה – ט ב, יסוה"ת רמב"ם ראה – הברואים שבכל – חשיבות –
.12‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נסתיים כאן "לכאורה :ÏÎ משא"כ] וכו' הנביא אמר ע"כ התנ"ך: כתבי לפרש ענינו אין והרי הענין.

ביאור דמוסיף ורק·ÔÈÚבפ"ב, כו', זה ודבר :ÚÈÈ˙ÒÓ לת שבא אלא סותרתמהכתובים]. שלכאורה קושיא ÏÈÚÏרץ ·Â˙Î‰ ÏÎ דנקודתו .
וכו' עצמו ובידיעת כו' היודע דהוא -Ì"·Ó¯‰ ·˙Î˘הוא כ"ז -˙"ÂÁÈ,‡"Â‡Î ˙„Â·Úולא]Ú"ÂÁÈ.['וכו מעלה לאנשי דשייך -

סיום ‡˙¯ברמב"ם‰ÔÈÚדלכאורה ÏÚבלב אין זה ודבר :'È‰È˘ ‰ÊÈ‡) Ì„‡‰ אין מעלה אנשי דאפילו משמע - בוריו על להכירו (
"הוא ספ"ה תשובה בהל' עפמש"כ ובפרט וכו'! ‡Ó¯מכירים ‡È·‰˘מבאר וע"כ - כו'". מח' לא שקשה „Î"Úכי מפני הנביא, אמר

וק"ל". לכאו"א. שייכת העבודה אבל - בשכל ˘ËÈÏ"‡13.לצייר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" בלשונו ודייק (1" :¯ÈÈˆÏרגיל שאינו "ÏÏÎ.
- מאד" "קשה לכאורה: ובי', מיני' סתירה (2 וכיו"ב). "להשיג" "להבין", (שמורגל לשכל בנוגע לצייר ‡È¯˘Ùדסו"סÁÎÂÓובפרט

משמע - גו' העיני גו' החקר - ממשיך ותומ"י מאד) הקושי זה„‡"‡(לאחרי ודבר לעיל: וכן ..'ÂÎ Â¯ÈÎ‰Ï 'ÂÎ ÁÎ ÔÈ‡ ציור וי"ל:
(שהרי ספק ללא התאמתות (1 כפשוטו: ציור בדוגמת צ"ל - מבין¯Â‡‰בשכל שאינו אף (2 בהחלט. בשכל "אפלייג" - ÏÏÎהציור)

- ההבנה אי למרות שהרי - אצלו בההתאמתות כלל נוגע זה אין - ופרטיו הציור ציירו ÚÓ˘‰איך ˙Ú˘·.פרטיו לכל הציור רואה
(1 יש: Â˘˜‰Ï˙בשכלÔÈ·‰Ïובנדו"ד ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘ והגבלות בל"ג - פ"ט לקמן ראה - השכל הבנת לפי גם הק' שהרי - אלקה בחקר

(2ÔÈ·‰Ï (בידיעת‡"‡ פרט‰ÂÈÁ·בשכל שכאו"א נבראים המון וידיעת ו"דעת" "עצמות" יש ובה דאחה"פ המציאות זה איך (Ú"Ù·.
) מבין שאינו אף הוא שכן עכ"פ) מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות מקום שאין שבה ההתעמקות ע"י (3˙ÚÈ„È·

·ÂÈÁ‰:הסתירה ג"כ מתורצת ובזה הציור. בעניני וכנ"ל (¯˜Á„וכן ·Ï·אלקה Â¯ÈÎ‰Ïהיינו) א"א -˙ÚÈ„È· אפשר [אבל החיוב)
דוקא - דא"א דהא מדייק (ולכן השלילה ·ÂÈ¯Â,בידיעת ÏÚ ,‡ˆÓ˙להבינו בפ"ב ·ÂÈ¯Âוכן ÏÚ קושית ג"כ מתורצת ועפ"ז דוקא". -

כ"א  שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"ם על ספ"ה) תשובה (הל' בהשגותיו הראב"ד
" מדייק שם ברמב"ם גם כי - מתורץ הנ"ל וע"פ - לאמונה" זהÈ˘‰Ï‚"החזירו ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„È משא"כ - דוקא והמהות

השלילה וידיעה˘‡Ù˘¯בידיעת הסברה וה"ז -ÏÎ˘·'ה לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"ם לשיטת [ומתאים באמונה) ולא
ÏÏÎ·" גם אפשר מאד" ש"קשה כאן אדה"ז ע"פ ובפרט ו,ב]. פקודי לקו"ת עיין השלילה. ענין רק שבזה -ÏÎ˘· ¯ÈÈˆÏ שם וראה - ."

שע"י איך "¯ÈÂ·Èבלקו"ת כמעט להגיע יוכל מאד"] ["קשה הגשמיים) (בענינים השלילה להרמב"ם.ÂÈˆÏ¯בידיעות אפילו - הדבר "
אדנ"ע". מאמרי במפתחות השלילה החיוב השגת בע' בהנסמן ט.14.ועיין נה, ישעי'



oeiqע b"k ipy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ג שני יום
,bt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéáäì ùé ïàëî äðäå,166 'nr cr.ïåì àìîîã

áéúëe ,"íëéúáLçnî15,"'Bâå àöîz dBìà ø÷çä" : ¦©§§Ÿ¥¤§¦£¥¤¡©¦§¨§
áéúëe16,"äàøz LBðà úBàøk íà ,Cì øNá éðéòä" : §¦©¥¥¨¨¨¦¦§¡¦§¤

íéøácä ìk òãBéå äàBø íãàäL,rcei `edy ±äòéãéa ¤¨¨¨¤§¥©¨©§¨¦¦¦¨
,epnî õeçL`l ok iptle epnn ueg `idy oeeik ,ef dricie - ¤¦¤

`edyk ixd ,dze` rci
sqeezn ,dricid z` rcei

,df xac ea-LBãwäå§©¨
àeä-Ceøa,lkd rcei ± ¨

ïàk ãò ,Bîöò úòéãéa¦¦©©§©¨
ìBðBL.m"anxd ly ± §

éãBñé úBëìäa íL ïiò]©¥¨§¦§§¥
Bnò eîékñäå .äøBzä©¨§¦§¦¦
øàáîk ,äìawä éîëç©§¥©©¨¨©§Ÿ¨
BðBøëæ ÷"îøäî ñcøta©©§¥¥¨§©¦§

:[äëøáìm"anxd lr miwlegd l`xyi ilecb mpyi ,oky - ¦§¨¨
,zrc ly xcb d"awd lr xnel xyt` i`y mprha ,df oipra

eply dricid ixcbn ixnbl zhyten `idy efk dricia `l mb
`ede "rcn"d `ed envr jxazi `edy ,mixne`y oeeike ±
iabl zniieqn dxcbd meyn melyeÎqg jka yi ,'eke "rcei"d
`l` :m"anxd wcev ,dlaw it lr ,mxa .seqÎoi` `edy ,d"awd
wxta ddbda aezky itk)
,oey`xd wlgay ipy
ddbda oldl aezky itke
`ed df xac ('h wxta
minevnv daxd ixg`
`edÎjexa seqÎoi` xe`y
`edy cr ,envr mvnvn
ly milka yalzn
zrc ,dpia ,dnkg zexitq
my ± zeliv`d mler ly
zilkza zecgein zexitqd oky ,"'ek rceid `ed rcnd `ed"

'eke "rceid `ed" ly cegil cr ,seqÎoi` xe` mr cegid17.

kî ,äpäåïà18xac `id d"awd ly ezriciy ,xaqedy dnn ± §¦¥¦¨
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Ô‡Î."(.19הזקן רבנו דוקא כאן מביא מדוע השאלה, על ‰Ê‰בתשובה ÌÏÂÚ"ה"צמצום בענין הטועים של הדיעה שלכאורה אף ,
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ïéðò øîBì ììk øLôà¤§¨§¨©¦§©
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leki sebd ixwn zgz
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:eheytk zewlzqdde
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LBãwäL íéðéîàî éða§¥©£¦¦¤©¨
ìk òãBé àeä-Ceøä¥©¨
äfä íìBòaL íéøeöéä©§¦¤¨¨©¤
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`id f`y ,`xapl m`zda
ezeinipta hlwidl dleki
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àåää øáãä ìò íéôé÷î ïéà êà åìëùá åà åúáùçîá
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יוכלו  האצי' דבעולם מבעי ולא כנ"ל. כו' בגשמיים שימצא לשיטתם, א"א, כי עצומ"ה והמשיך דחזר לומר דא"א בעוה"ז משא"כ
הקו  להארת בנוגע כך אומרים שאנו וע"ד כך, י"ל חד וגרמוהי וחיוהי איהו אין שבהם בהעולמות אפילו אלא והמשיך, דחזר לתרץ

בי"ע". יב.20.בעולמות קלט, ח.21.תהלים נה, ישעי'
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.ùîî ìòåôá ùéì ïéàî åúååäúäå åúåéç àéä àéä
êåú úùáìúîä úåéçä 'éçá àéä ïéîìò ìë àìîîå
áø íåöîöá åëåúá úîöîåöî àéäù àøáðä íöò
úéìëúå ìåáâ ìòá àåäù àøáðä úåäî êøò éôë
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יוכלו  האצי' דבעולם מבעי ולא כנ"ל. כו' בגשמיים שימצא לשיטתם, א"א, כי עצומ"ה והמשיך דחזר לומר דא"א בעוה"ז משא"כ
הקו  להארת בנוגע כך אומרים שאנו וע"ד כך, י"ל חד וגרמוהי וחיוהי איהו אין שבהם בהעולמות אפילו אלא והמשיך, דחזר לתרץ

בי"ע". יב.20.בעולמות קלט, ח.21.תהלים נה, ישעי'

oeiq d"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ה רביעי יום
,ct 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéçä øå÷î éë,dt 'nr cr.ïîöò

`idy gxkdd on ,ez` cg`zdle `xapd ly ezeinipta
lra ixd `ed `xapde ± `xapd ly ezedn jxr itl mvnhvz

`eaz ef zeigy gxkdd on ixd ,leabdxeva ,leab ly ote`a
:oldlck ,zlabenàeäL,`xapd ±úéìëúå ìeáb ìòa ¤©©§§©§¦

eðéäc ,Búeëéàå Búenëa§©§¥§©§
"ezeki`" ly zernynd ±

`idBúeáéLçå Búìòî± ©£¨©£¦
zeki`d mby ,`xapd ly
ly zeigd opi` zeaiygde
cvn wx ze`a od ,`xapd

,`xapd seb,LîMä ïBâk§©¤¤
ìeáb Bì Lé BôebL¤¥§

,Búenëa úéìëúå- §©§¦§©
,ynyd lcebaàeäLBîk ¤§

øeck ìãâk íéîòt æñ÷§¨¦§Ÿ¤©
õøàä22Búeëéàå , ¨¨¤§¥

,Búìòîe,ynyd ly - ©£¨
Bì Lé ïk-íb ,BøBà àeä©¥¥

,úéìëz ézìáì øéàé àì ék ,øéàäì ìëeé änk ãò ìeáb§©©¨©§¨¦¦Ÿ¨¦§¦§¦©§¦
àøáð àeäL øçàîmpn` m`e ± laben ixd `ed `xape ± ¥©©¤¦§¨

.dlabda z`f lka la` ,ax wgxnl dxi`n ynydìk ïëå§¥¨
Cìäî òé÷øì õøàäî ék ,úéìëúå ìeáb éìòa íä íéàøápä©¦§¨¦¥©£¥§§©§¦¦¥¨¨¤¨¨¦©©£©

.'eë äðL ÷"ú.dpy w"z jldn ok mb riwxl riwx oia jke ± ¨¨
ïk íàå,zilkze leab yi mi`xaply ±íäa úLaìîä úeiçä §¦¥©©©§ª¤¤¨¤

,mzeinipta ±àéä¦
áø íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§©
älçz äëéøö ék ,íeöòå§¨¦§¦¨§¦¨
íéîeöîö íöîöúäì§¦§©§¥¦§¦
ãò ,íéîeöòå íéaø©¦©£¦©
døBàå dçkî äeäúiL± ¤¦§©¤¦Ÿ¨§¨

,ef zeig lyíöò¤¤
,íäL úBîk íéàøápä©¦§¨¦§¤¥

úéìëúå ìeáb éìòa± ©£¥§§©§¦
dpi` dnvr zeigd ixdy
zlra `le zlaben
deedziy icke ,zilkz
on ,laben `xap dpnn
mvnhvz `idy gxkdd
± ez` cg`zdle `xapa yalzdl lkezy cr ,miax minevnva

:oldl xaqeiy itk

àeä úeiçä øB÷î ékàeä-Ceøa-LBãwä ìL åét çeø ¦§©©©¦¤©¨¨
,äøBzaL úBøîàî äøNòa Laìúnälk e`xap mda - ©¦§©¥©£¨¨©£¨¤©¨

,mi`xapdõ÷ ïéàì èMtúäì ìBëé äéä Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥¨¨¨§¦§©¥§¥¥
íúenëì úéìëúå õ÷ ïéà úBîìBò àøáìå ,úéìëúå§©§¦§¦§Ÿ¨¥¥§©§¦§©¨

íúBéçäìe ,íúeëéàå§¥¨§©£¨
,ãò éãòmdy itk `l - £¥©

zenka milaben ,zrk
epi` mneiwe zeki`ae
gex" zpigan eli`e ;igvp
`xaidl mileki eid "eit
milaben izla zenler
ilrae mzeki`ae mzenka

,igvp meiwäéä àìå§Ÿ¨¨
ììk äfä íìBò àøáð± ¦§¨¨©¤§¨

mi`xapd lky ,dfd mler
leab ilra md eay
zngne .zilkze

mr dfd mlerd deedzp ,jxazi "eit gex"ny zeigd zenvnhvd
mileki eid recn ,xac ly enrh .zilkze leab ilra mi`xap

jxazi "eit gex" zpigan zilkze leab ila zenler `xaidl
:xbqena owfd epax xne` ± (minevnv ila)-LBãwäL BîkL)¤§¤©¨

,åéúBlòôe åéúBcî ìk Ck ,"óBñ-ïéà" àø÷ð àeä-Ceøa- ¨¦§¨¥¨¨¦¨§ª¨
,seqÎoi` od,ãç éäBîøâe eäéàc,cg` xac md eizecne `ed - §¦§¨¦©

eðéä,xnelk ±úeiçä ©§©©
ïäL ,åéúBcnî úëLîpä©¦§¤¤¦¦¨¤¥
øàLe íéîçøå ãñç¤¤§©£¦§¨

,úBLBãwä åéúBcî- ¦¨©§
odn zeigd zkynp-ìò©

ïúeLaìúä éãé§¥¦§©§¨
úBLaìúnLzecnd ± ¤¦§©§
åét çeøazxitqa ± §©¦

`id zeedzdd ,zeklnd
,jxazi "eit gex"e xn`nn

aezkk23:øîà àeä ék"¦¨©
éãé-ìò ¯ "íìBò"å ,"éäiå©¤¦§¨©§¥

"äðaé ãñç" ¯24- , ¤¤¦¨¤
`a df ,`eti` ,cvik .cqgd zcn iciÎlr dpap mlerdy
zcny `id dpeekd `l` ± ?(zekln) 'd xacne cqgn ± mdipyn
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ùîùä ïåâë åúåáéùçå åúìòî åðééäã åúåëéàå åúåîëá
æ"ñ÷ åîë àåäù åúåîëá úéìëúå ìåáâ åì ùé åôåâù
åøåà àåä åúìòîå åúåëéàå õøàä øåãë ìãåâë íéîòô
øéàé àì éë øéàäì ìëåé äîë ãò ìåáâ åì ùé ë"â
íéàøáðä ìë ïëå àøáð àåäù øçàî úéìëú éúìáì
÷"ú êìäî òé÷øì õøàäî éë úéìëúå ìåáâ éìòá íä
'éçáá àéä íäá úùáåìîä úåéçä ë"àå .'åë äðù
íöîöúäì äìçú äëéøö éë íåöòå áø íåöîö
äøåàå äçëî äåäúéù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîö

úéìëúå ìåáâ éìòá íäù úåîë íéàøáðä íöò

éë
ùáìúîä ä"á÷ä ìù åéô çåø àåä úåéçä øå÷î
ìåëé äéä 'úé åéô çåøå äøåúáù úåøîàî äøùòá
ïéà úåîìåò àåøáìå úéìëúå õ÷ ïéàì èùôúäì
àìå ãò éãò íúåéçäìå íúåëéàå íúåîëì úéìëúå õ÷
êë ñ"à àø÷ð ä"á÷äù åîëù) ììë æ"äåò àøáð 'éä
úåéçä åðééä ãç éäåîøâå åäéàã åéúåìåòôå åéúåãî ìë
åéúåãî øàùå íéîçøå ãñç ïäù åéúåãîî úëùîðä
åéô çåøá úåùáìúîù ïúåùáìúä é"ò úåùåã÷ä
'ä øáãá äðáé ãñç é"ò íìåòå éäéå øîà àåä éë
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.22‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.פעמים קע הכ"ב) (פ"ה שבועות בהל' וכ"ה פעמים קע כמו ה"ח) (פ"ג יסוה"ת ברמב"ם "והנה :
פעם". שמיניות ושלש קסו וכותב: יותר לדייק הרמב"ם נחית נושא) והנני (ד"ה להרמב"ם פיה"מ בהקדמת כי אדה"ז, על ול"ק

ט.23. לג, ג.24.תהלים פט, שם



oeiqעד d"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,`id zeedzddy ± "eit gex"e 'd xaca zyalzn cqgdøáãa¦§©
,äæ ãñçì Leáìe éìk äNòpä åét çeøå 'ä`xap epnny - §©¦©©£¤§¦§§¤¤¤

,mlerd(déáe déðéî déLeáìc àöî÷ ïécäk25,av eze`k ± . §©¥©§¨¦§¥¦¥¥
ilke yeal `ed "eit gex" jk .envr eae epnn `ed eyealy

,cqgd zcn mr cge`nd
± mlerd deedzn dpnny
gex"ny zeigdny ,ixd
`xaidl mileki eid "eit
,zilkze leab ila zenler
-LBãwä íöîvL àlà¤¨¤¦§¥©¨
úeiçäå øBàä àeä-Ceøä¨§©©
çeøî èMtúäì ìëeiL¤©§¦§©¥¥©
CBz BLéaìäå ,åét¦§¦§¦
ìL úBiúBà éôeøö¥¥¦¤
éôeøöå úBøîàî äøNò£¨¨©£¨§¥¥
éôelça ïäéôeøö¥¥¤§¦¥
úBiúBàä úBøeîúe§¨¦
ïðBaLçáe ïîöò©§¨§¤§¨
óelç ìkL .ïøtñîe¦§¨¨¤¨¦

äøeîúe,zeize`d ly ± §¨
øBàä úãéøé ìò äøBî¤©§¦©¨
äâøãnî úeiçäå§©©¦©§¥¨
ìëeiL eðéäc ,äâøãîì± §©§¥¨§©§¤©

,zeigde xe`dàøáì¦§Ÿ
íéàeøa úBéçäìe± §©£§¦

,dl`kúBâøãnL¤©§§
àéä íúìòîe íúeëéà¥¨©£¨¨¦
úBâøãnî äúeçt§¨¦©§§
íéàeøaä úìòîe úeëéà¥©£©©§¦
úBiúBàî íéàøápä©¦§¨¦¥¦
äøNòaL ïîöò úBáéúå§¥©§¨¤¨£¨¨

ïäaL ,úBøîàî± ©£¨¤¨¤
,"zexn`n dxyr"a
-Ceøa-LBãwä Laìúî¦§©¥©¨¨
Bîöòáe BãBáëa àeä¦§§©§

åéúBcî ïäLxac ody ± ¤¥¦¨
."envrae eceaka" jxazi ez` cg`ïBaLçäåitelig ila mb ± §©¤§

,zeize`d ly xtqnd oeayg `l` ,zeize`èeòî ìò äøBî¤©¦
epnî øàLð àlL ãò ,èeòî øçà èeòî ,úeiçäå øBàä± ¨§©©¦©©¦©¤Ÿ¦§©¦¤

,zeigdnïBaLçä úðéça àeäL ,äðBøçà äðéça àlà¤¨§¦¨©£¨¤§¦©©¤§
úeiçå øBàa úBìeìk úBâøãîe úBçk éðéî änk ,øtñîe¦§¨©¨¦¥Ÿ©§¥§§§©

Bæ äáz ìL äæ óeøöa Laìîä äfä± dfn x`ypy dnke ± ©¤©§ª¨§¥¤¤¥¨
xg` herine dcixi xg` dcixi efy ixd ± oeaygd dxen jk lr

.herinøLàk ,ïäa àöBiëå älàä íéîeöîvä ìk øçàå)§©©¨©¦§¦¨¥¤§©¥¨¤©£¤
,Cøaúé Búîëç äøæb,eidi minevnv dfi`e dnk -,àeä ¨§¨¨§¨¦§¨¥

Bîk ,íéðBzçza íb Laìúäì úeiçäå øBàä ìBëé äéäL¤¨¨¨¨§©©§¦§©¥©©©§¦§

,íîBcä øôòå íéðáà,zipgex zeig mey zi`xp dpi` mdae - £¨¦§¨¨©¥
,xzeia zegpd beqdn md ,mnvr mipezgzd mi`xapa ,xnelkék¦

dîL ,ìLî Cøc ,"ïáà",o"epe z"ia zeize`d da yiy ±äøBî ¤¤¤¤¨¨§¨¤
dLøL ék,oa`d ly ±ï"a äìBòä íMî,mipye miyng ± ¦¨§¨¦¥¨¤©

,Bøtñîa`a o"a myd - §¦§¨
ly miieqn ielin ote`n

,'ied myóìà ãBòå± §¨¤
,"oa`" dlnaúôñBð¤¤

øçà íMî26(íòùéì) , ¦¥©¥
:úBéäì êéøöc äàøð]¦§¤§¨¦¦§
.døöBéì òeãiä ["íòèì"§©©©¨©§§¨
"oa`" dlnl sqep recn ±
dyxyy zexnl ,s"l`d
.s"l` ila ,o"a meyn `ed
Bîöòa ï"a íL ,äpäå§¦¥¥©§©§
íéðBéìò úBîìBòa àeä§¨¤§¦

,ãàî,`eti` ,cvik - §Ÿ
oa` epnn deedzn

?zinybéãé-ìòL ÷ø©¤©§¥
íéaø íéîeöîö¦§¦©¦

äâøãnî íéîeöòå± ©£¦¦©§¥¨
,xzei dpeilr,äâøãîì- §©§¥¨
,xzei dpezgzepnî ãøé̈©¦¤

zenleray o"a mydn ±
,mipeilrdèòeî úeiç©¨

ìëeiL ãò ,ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ©¤©
àéä Bæå .ïáàa Laìúäì§¦§©¥§¤¤§¦

íîBcä Lôðzeigd ± ¤¤©¥
,znvnevndäiçîä©§©¨
BúBà äeäîe,oa`d z` ± §©¨

,òâø ìëa Léì ïéàî¥©¦§¥§¨¤©
.ìéòì øàaúpL Bîëe± §¤¦§¨¥§¥

ytp yi mneca mby
deedne dignd zipgex

.yil oi`n eze`Bæå± §
xzeia znvnevnd zeigd

,mi`xapd z` zeedle zeigdlìk àlîî" úðéça àéä¦§¦©§©¥¨
,"ïéîìò.zenlerd lk `lnn -ááBñ" úðéça ïk-ïéàM-äî ©§¦©¤¥¥§¦©¥

.("ïéîìò ìk,`xapl m`zda znvnevn dpi` zeigd da ± ¨©§¦
ila ,zinvrd dzbixcna `idy itk `xapa drityn `id `l`
ila zenler zeedzdl mileki eid zeigd zpigany ixd .mevnv
dxyr" zeize`a zyalzn `idyk `wece ,zilkze leab
odn f` mieedzn ,oditelig itelige oditeligae "zexn`n

:oldl xaqeiy itk ,zilkze leab ilra mi`xapçk ìëå§¨Ÿ©
äâøãîe,cala zeize`d oeayg zpigaa ,minevnvd ixg`y ± ©§¥¨

õ÷ ïéàì ïk-íb Bæ äâøãî úðéça éôk íéàeøa àøáì ìBëé̈¦§Ÿ§¦§¦§¦©©§¥¨©¥§¥¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àöî÷ ïéãäë äæ ãñçì ùåáìå éìë äùòðä åéô çåøå
øåàä ä"á÷ä íöîöù àìà (äéáå äéðéî äéùåáìã
êåú åùéáìäå åéô çåøî èùôúäì ìëåéù úåéçäå
ïäéôåøéö éôåøéöå úåøîàî äøùò ìù úåéúåà éôåøéö
ïøôñîå ïðåáùçáå ïîöò úåéúåàä úåøåîúå éôåìéçá

øåàä úãéøé ìò äøåî äøåîúå óåìéç ìëùúåéçäå
úåéçäìå àåøáì ìëåéù åðééäã äâøãîì äâøãîî
äúåçô àéä íúìòîå íúåëéà úåâøãîù íéàåøá
úåéúåàî íéàøáðä íéàåøáä úìòîå úåëéà úåâøãîî
ùáìúî ïäáù úåøîàî äøùòáù ïîöò úåáéúå
äøåî ïåáùçäå åéúåãî ïäù åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä
àìù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä èåòéî ìò
ïåáùçä 'éçá àåäù äðåøçà 'éçá àìà åðîî øàùð
úåéçå øåàá úåìåìë úåâøãîå úåçë éðéî äîë øôñîå
ìë øçàå) åæ äáéú ìù äæ óåøéöá ùáåìîä äæä
'úé åúîëç äøæâ øùàë ïäá àöåéëå äìàä 'éîåöîöä
'éðåúçúá íâ ùáìúäì úåéçäå øåàä ìåëé 'éäù àåä
äøåî äîù î"ã ïáà éë íîåãä øôòå íéðáà åîë
úôñåð óìà ãåòå åøôñîá ï"á äìåòä íùî äùøù éë
.äøöåéì òåãéä [íòèì ì"öã 'øð] (íòùéì) øçà íùî
ãàî íéðåéìò úåîìåòá àåä åîöòá ï"á íù äðäå
äâøãîì äâøãîî íéîåöòå íéáø 'éîåöîö é"òù ÷ø
ìëåéù ãò ãàî ãàîá èòåî úåéç åðîî ãøé
äåäîå 'éçîä íîåãä ùôð àéä åæå ïáàá ùáìúäì
'éçá àéä åæå ì"ùîëå òâø ìëá ùéì ïéàî åúåà
ìåëé äâøãîå çë ìëå (ò"ëåñ 'éçá ë"àùî ò"ëîî
õ÷ ïéàì ïë íâ åæ äâøãî 'éçá éôë íéàåøá àåøáì
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.25‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה פכ"א, ב"ר ל' ספכ"א. ח"א "כדלעיל :.26‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להצ"צ אוה"ת "ראה :



עה oeiq d"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,`id zeedzddy ± "eit gex"e 'd xaca zyalzn cqgdøáãa¦§©
,äæ ãñçì Leáìe éìk äNòpä åét çeøå 'ä`xap epnny - §©¦©©£¤§¦§§¤¤¤

,mlerd(déáe déðéî déLeáìc àöî÷ ïécäk25,av eze`k ± . §©¥©§¨¦§¥¦¥¥
ilke yeal `ed "eit gex" jk .envr eae epnn `ed eyealy

,cqgd zcn mr cge`nd
± mlerd deedzn dpnny
gex"ny zeigdny ,ixd
`xaidl mileki eid "eit
,zilkze leab ila zenler
-LBãwä íöîvL àlà¤¨¤¦§¥©¨
úeiçäå øBàä àeä-Ceøä¨§©©
çeøî èMtúäì ìëeiL¤©§¦§©¥¥©
CBz BLéaìäå ,åét¦§¦§¦
ìL úBiúBà éôeøö¥¥¦¤
éôeøöå úBøîàî äøNò£¨¨©£¨§¥¥
éôelça ïäéôeøö¥¥¤§¦¥
úBiúBàä úBøeîúe§¨¦
ïðBaLçáe ïîöò©§¨§¤§¨
óelç ìkL .ïøtñîe¦§¨¨¤¨¦

äøeîúe,zeize`d ly ± §¨
øBàä úãéøé ìò äøBî¤©§¦©¨
äâøãnî úeiçäå§©©¦©§¥¨
ìëeiL eðéäc ,äâøãîì± §©§¥¨§©§¤©

,zeigde xe`dàøáì¦§Ÿ
íéàeøa úBéçäìe± §©£§¦

,dl`kúBâøãnL¤©§§
àéä íúìòîe íúeëéà¥¨©£¨¨¦
úBâøãnî äúeçt§¨¦©§§
íéàeøaä úìòîe úeëéà¥©£©©§¦
úBiúBàî íéàøápä©¦§¨¦¥¦
äøNòaL ïîöò úBáéúå§¥©§¨¤¨£¨¨

ïäaL ,úBøîàî± ©£¨¤¨¤
,"zexn`n dxyr"a
-Ceøa-LBãwä Laìúî¦§©¥©¨¨
Bîöòáe BãBáëa àeä¦§§©§

åéúBcî ïäLxac ody ± ¤¥¦¨
."envrae eceaka" jxazi ez` cg`ïBaLçäåitelig ila mb ± §©¤§

,zeize`d ly xtqnd oeayg `l` ,zeize`èeòî ìò äøBî¤©¦
epnî øàLð àlL ãò ,èeòî øçà èeòî ,úeiçäå øBàä± ¨§©©¦©©¦©¤Ÿ¦§©¦¤

,zeigdnïBaLçä úðéça àeäL ,äðBøçà äðéça àlà¤¨§¦¨©£¨¤§¦©©¤§
úeiçå øBàa úBìeìk úBâøãîe úBçk éðéî änk ,øtñîe¦§¨©¨¦¥Ÿ©§¥§§§©

Bæ äáz ìL äæ óeøöa Laìîä äfä± dfn x`ypy dnke ± ©¤©§ª¨§¥¤¤¥¨
xg` herine dcixi xg` dcixi efy ixd ± oeaygd dxen jk lr

.herinøLàk ,ïäa àöBiëå älàä íéîeöîvä ìk øçàå)§©©¨©¦§¦¨¥¤§©¥¨¤©£¤
,Cøaúé Búîëç äøæb,eidi minevnv dfi`e dnk -,àeä ¨§¨¨§¨¦§¨¥

Bîk ,íéðBzçza íb Laìúäì úeiçäå øBàä ìBëé äéäL¤¨¨¨¨§©©§¦§©¥©©©§¦§

,íîBcä øôòå íéðáà,zipgex zeig mey zi`xp dpi` mdae - £¨¦§¨¨©¥
,xzeia zegpd beqdn md ,mnvr mipezgzd mi`xapa ,xnelkék¦

dîL ,ìLî Cøc ,"ïáà",o"epe z"ia zeize`d da yiy ±äøBî ¤¤¤¤¨¨§¨¤
dLøL ék,oa`d ly ±ï"a äìBòä íMî,mipye miyng ± ¦¨§¨¦¥¨¤©

,Bøtñîa`a o"a myd - §¦§¨
ly miieqn ielin ote`n

,'ied myóìà ãBòå± §¨¤
,"oa`" dlnaúôñBð¤¤

øçà íMî26(íòùéì) , ¦¥©¥
:úBéäì êéøöc äàøð]¦§¤§¨¦¦§
.døöBéì òeãiä ["íòèì"§©©©¨©§§¨
"oa`" dlnl sqep recn ±
dyxyy zexnl ,s"l`d
.s"l` ila ,o"a meyn `ed
Bîöòa ï"a íL ,äpäå§¦¥¥©§©§
íéðBéìò úBîìBòa àeä§¨¤§¦

,ãàî,`eti` ,cvik - §Ÿ
oa` epnn deedzn

?zinybéãé-ìòL ÷ø©¤©§¥
íéaø íéîeöîö¦§¦©¦

äâøãnî íéîeöòå± ©£¦¦©§¥¨
,xzei dpeilr,äâøãîì- §©§¥¨
,xzei dpezgzepnî ãøé̈©¦¤

zenleray o"a mydn ±
,mipeilrdèòeî úeiç©¨

ìëeiL ãò ,ãàî ãàîa¦§Ÿ§Ÿ©¤©
àéä Bæå .ïáàa Laìúäì§¦§©¥§¤¤§¦

íîBcä Lôðzeigd ± ¤¤©¥
,znvnevndäiçîä©§©¨
BúBà äeäîe,oa`d z` ± §©¨

,òâø ìëa Léì ïéàî¥©¦§¥§¨¤©
.ìéòì øàaúpL Bîëe± §¤¦§¨¥§¥

ytp yi mneca mby
deedne dignd zipgex

.yil oi`n eze`Bæå± §
xzeia znvnevnd zeigd

,mi`xapd z` zeedle zeigdlìk àlîî" úðéça àéä¦§¦©§©¥¨
,"ïéîìò.zenlerd lk `lnn -ááBñ" úðéça ïk-ïéàM-äî ©§¦©¤¥¥§¦©¥

.("ïéîìò ìk,`xapl m`zda znvnevn dpi` zeigd da ± ¨©§¦
ila ,zinvrd dzbixcna `idy itk `xapa drityn `id `l`
ila zenler zeedzdl mileki eid zeigd zpigany ixd .mevnv
dxyr" zeize`a zyalzn `idyk `wece ,zilkze leab
odn f` mieedzn ,oditelig itelige oditeligae "zexn`n

:oldl xaqeiy itk ,zilkze leab ilra mi`xapçk ìëå§¨Ÿ©
äâøãîe,cala zeize`d oeayg zpigaa ,minevnvd ixg`y ± ©§¥¨

õ÷ ïéàì ïk-íb Bæ äâøãî úðéça éôk íéàeøa àøáì ìBëé̈¦§Ÿ§¦§¦§¦©©§¥¨©¥§¥¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àöî÷ ïéãäë äæ ãñçì ùåáìå éìë äùòðä åéô çåøå
øåàä ä"á÷ä íöîöù àìà (äéáå äéðéî äéùåáìã
êåú åùéáìäå åéô çåøî èùôúäì ìëåéù úåéçäå
ïäéôåøéö éôåøéöå úåøîàî äøùò ìù úåéúåà éôåøéö
ïøôñîå ïðåáùçáå ïîöò úåéúåàä úåøåîúå éôåìéçá

øåàä úãéøé ìò äøåî äøåîúå óåìéç ìëùúåéçäå
úåéçäìå àåøáì ìëåéù åðééäã äâøãîì äâøãîî
äúåçô àéä íúìòîå íúåëéà úåâøãîù íéàåøá
úåéúåàî íéàøáðä íéàåøáä úìòîå úåëéà úåâøãîî
ùáìúî ïäáù úåøîàî äøùòáù ïîöò úåáéúå
äøåî ïåáùçäå åéúåãî ïäù åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä
àìù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä èåòéî ìò
ïåáùçä 'éçá àåäù äðåøçà 'éçá àìà åðîî øàùð
úåéçå øåàá úåìåìë úåâøãîå úåçë éðéî äîë øôñîå
ìë øçàå) åæ äáéú ìù äæ óåøéöá ùáåìîä äæä
'úé åúîëç äøæâ øùàë ïäá àöåéëå äìàä 'éîåöîöä
'éðåúçúá íâ ùáìúäì úåéçäå øåàä ìåëé 'éäù àåä
äøåî äîù î"ã ïáà éë íîåãä øôòå íéðáà åîë
úôñåð óìà ãåòå åøôñîá ï"á äìåòä íùî äùøù éë
.äøöåéì òåãéä [íòèì ì"öã 'øð] (íòùéì) øçà íùî
ãàî íéðåéìò úåîìåòá àåä åîöòá ï"á íù äðäå
äâøãîì äâøãîî íéîåöòå íéáø 'éîåöîö é"òù ÷ø
ìëåéù ãò ãàî ãàîá èòåî úåéç åðîî ãøé
äåäîå 'éçîä íîåãä ùôð àéä åæå ïáàá ùáìúäì
'éçá àéä åæå ì"ùîëå òâø ìëá ùéì ïéàî åúåà
ìåëé äâøãîå çë ìëå (ò"ëåñ 'éçá ë"àùî ò"ëîî
õ÷ ïéàì ïë íâ åæ äâøãî 'éçá éôë íéàåøá àåøáì
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.25‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה פכ"א, ב"ר ל' ספכ"א. ח"א "כדלעיל :.26‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להצ"צ אוה"ת "ראה :

oeiq e"k iying mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ו חמישי יום
פרק ח  ,dt 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î äðäå ç ÷øô,170 'nr cr.íìëùá øééöìå

íúenëa úéìëúå§©§¦§©¨
úBéçäì ,íúeëéàå± §¥¨§©£

,mze`øçàî ,ãò éãò£¥©¥©©
èMtúnä 'ä çk àeäL¤Ÿ©©¦§©¥

ìöàðå,yxtene ±çeøî §¤¡¨¥©
,'eë øBöòî ïéàå ,åét- ¦§¥©£

eiptl xevrn oi`
,efk dxeva hytzdln
íúeëéà äéäé àlL Cà©¤Ÿ¦§¤¥¨

,Ck ìk äìBãb äìòîa§©£¨§¨¨¨
íéàeøa úìòîe úeëéàk§¥©£©§¦
úBàøaäì eìëeiL¤§§¦¨§
úâøãîe çk úðéçaî¦§¦©Ÿ©©§¥©

:ïîöò úBiúBàäeli`e - ¨¦©§¨
mieedznd mi`xapd
mb dne ,zeize`d itelign
md ,zeize`d oeaygn
.dlrnae zeki`a dhnl

.ç ÷øtaezkd zernyny ,owfd epax xiaqd ,'f wxt ,mcewd wxta ¤¤
iepiy mey "dlrt" `l mlerd zeedzdy ,`id "izipy `l 'd ip`"

zexnl ,ixdy .ezriciae ezrca `le envr ea `l - d"awd ly ezecg`a

sqep ,mze` rcei d"awdy mi`xap eedzpy dnay ,xnel mewn yiy

zrici - dlrnly dricia

oi` zn`a dpd - mi`xapd

dricid ,oky ,jk xacd

mr cg` xac `id dlrnly

enk df oi`) envr d"awd

mc`d lv` xacdy,

sqep xac `id dricidy

mc`d ly eytp ik ,eytpa

zecg` `le ,zakxen `id

ezecg`y oeeik .(dheyt

,dheyt zecg` `id jxazi

gxkdd on ,dakxd mey ila

drici beq `id ezriciy xnel

envr zricia :ixnbl xg`

mi`xapd lk rcei `ed

zrici"e ,epnn mieedznd

iptl mb dpyi ixd "envr

jk ,mi`xapd eedzpy

sqep `l mi`xapd zriciay

iyep`d lkyd zlekia oi` ,xiaqd ,drici ly df ote` .xac mey ea

xne`y dny ,owfd epax xiaqi ,'g wxt ,df wxta .biydle oiadl

`l `ed "'ek recid `ed rcnd `ed" :dlrnly dricil rbepa m"anxd

eizecn lkl qgia mb jk `ed xacd `l` ,d"awd ly ezrcl qgia wx

d"awd mr cg` xac mlek mdy ,epevxle eznkgl qgia mbe ,eizenye

.envr

-Ceøa-LBãwäL äëøáì-BðBøëæ í"aîøä áúkM äî ,äpäå§¦¥©¤¨©¨©§©¦§¦§¨¨¤©¨¨
úecçà ,Lnî ãçà ìkä Bzòãå Búeîöòå Búeäî àeä¨§©§§©§©Ÿ¤¨©¨©§

åéúBcî ìëa Lnî ïéðòä ïk ¯ ììk úákøî àìå äèeLt§¨§Ÿª§¤¤§¨¥¨¦§¨©¨§¨¦¨
íééepkäå íéLBãwä åéúBîL ìëáe ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL¤©¨¨§¨§¨©§¦§©¦¦

ïBâk ,äëøáì-íðBøëæ eðéîëçå íéàéápä Bì epkLdn ± ¤¦©§¦¦©£¨¥¦§¨¦§¨¨§
:xeza d"awd z` mipkn l"f epinkge mi`iapdy"ïepç"©

"ãéñç"å "íeçø"å§©§¨¦
,ïäa àöBiëåzecn - §©¥¨¤

,d"awd z` mipkn oda
àø÷pM äî ïëå± §¥©¤¦§¨

,d"awd:áéúëc ,"íëç"¨¨¦§¦
aezky enk -1:àeä íâå"§©

ïëå ,"'Bâå íëç,mb ± ¨¨§§¥
BðBöøaezky enk ±2:ék" §¦

"åéàøé úà 'ä äöBø¤¤§¥¨
"àeä ãñç õôç"å3± §¨¥¤¤

,mi`xap mr cqg zeyrl
úa äöBø"åìL íúáeL §¤¦§¨¨¤

õôç Bðéàå íéòLø§¨¦§¥¨¥
"íúòLøáe íúúéîa4± §¦¨¨§¦§¨¨

,mipiprd ipy o`k yi ixd
dne dvex `edy dn

dvex `l `edyøBäè"e§
"òøa úBàøî íéðéò5± ¥©¦¥§§¨

.ea dvex `ed oi`y xac
± oevx mbe lkye dnkg mb ,zecn mb d"awdl miqgiiny ixd

j`øàLe Búeðîçøå Bcñç úcîe Búîëçå BðBöø ïéà¥§§¨§¨¦©©§§©£¨§¨
Búeäîa íBìLå-ñç äákøäå éeaø Ba íéôéñBî åéúBcî¦¨¦¦¦§©§¨¨©§¨§¨
Búðéáe Búîëçå BðBöøe Búeäîe Búeîöò àlà ,Búeîöòå§©§¤¨©§¨§§¨§¨¦¨
Bzøàôúå ,Búeðîçøå Búøeáâe Bcñç úcîe ,Bzòãå§©§¦©©§§¨§©£¨§¦§©§
úBLBãwä åéúBcî øàL ïëå ,Búøeáâe Bcñçî äìeìkä± ©§¨¥©§§¨§¥§¨¦¨©§

,zecne c"ag ,zexitqe oevx ,eizegek lke ezedne ezenvr ixd
mdBúeîöò àéä àéäL ,Lnî äèeLt úecçà ìkä©Ÿ©§§¨©¨¤¦¦©§
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

øçàî ãò éãò úåéçäì íúåëéàå íúåîëá úéìëúå
øåöòî ïéàå åéô çåøî ìöàðå èùôúîä 'ä çë àåäù
ë"ë äìåãâ äìòîá íúåëéà 'éäé àìù êà .'åë
çë 'éçáî úåàøáäì åìëåéù íéàåøá úìòîå úåëéàë

:ïîöò úåéúåàä úâéøãîå

äðäå ç ÷øôåúåäî ä"á÷äù ì"æ í"áîøä ù"î
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå
ùîî ïéðòä ïë ììë úáëøåî àìå äèåùô úåãçà
íéùåã÷ä åéúåîù ìëáå ä"á÷ä ìù åéúåãî ìëá
íåçøå ïåðç ïåâë ì"æçå íéàéáðä åì åðéëù íééåðéëäå
áéúëã íëç àø÷ðù äî ïëå ïäá àöåéëå ãéñçå
åéàøé úà 'ä äöåø éë åðåöø ïëå 'åâå íëç àåä íâå
åðéàå íéòùø ìù íúáåùúá äöåøå àåä ãñç õôçå
òøá úåàøî íéðéò øåäèå íúòùøáå íúúéîá õôç
øàùå åúåðîçøå åãñç úãîå åúîëçå åðåöø ïéà
åúåîöòå åúåäîá å"ç äáëøäå éåáéø åá íéôéñåî åéúåãî
åúòãå åúðéáå åúîëçå åðåöøå åúåäîå åúåîöò àìà
äìåìëä åúøàôúå åúåðîçøå åúøåáâå åãñç úãîå
ìëä úåùåã÷ä åéúåãî øàù ïëå åúøåáâå åãñçî
åúåäîå åúåîöò àéä àéäù ùîî äèåùô úåãçà
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לקו"ת  ג"כ וראה אחר. באופן  מפרש ד) (א, במאו"א סע"ב). (עח, משפטים בתו"א עד"ז מ"ה. משם שאל"ף המקום מאבני ויקח עה"פ
משם סתם כאן כתב שלכן וי"ל ועוד. אבן מע' קה"י ב) (יג, ב)".‡Á¯שה"ש רעט, (זח"ג אבן ואית אבן אית ב.1.כי לא, ישעי'

יא.2. קמז, יח.3.תהלים ז, נעילה.4.מיכה תפילת כג. יח, יחזקאל יג.5.ראה א, חבקוק



oeiqעו f"k iyiy mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ז שישי יום
,170 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äâøãîå äìòîä éë,et 'nr cr.úåéçä øå÷îå

äæ øácL ,ì"æ í"aîøä áúkL Bîëe ,Búeäîeezrcy ± ¨§¤¨©¨©§©©¤¨¨¤
,ez` cg` xac md ,d"awd ly dnecke,Bøîàì äta çk ïéà¥Ÿ©©¤§¨§

ì ïæàa àìå.Béøea ìò Bøékäì íãàä áìa àìå ,BòîL± §Ÿ¨Ÿ¤§¨§§Ÿ§¥¨¨¨§©¦©§
?dnl jk lkeäöBøL úBìkNnä ìk BìëNa øiöî íãàä ék¦¨¨¨§©¥§¦§¨©ª§¨¤¤

ìkä ¯ ïéáäìe ìékNäì§©§¦§¨¦©Ÿ
,Ba íäL úBîklk - §¤¥

dvex `edy dpade oeirx
eze` xiivn `ed oiadl
ea `edy itk envrl

,envräöBøL ïBâk± §¤¤
,mc`dBìëNa øiöì§©¥§¦§

úeäî Bà ,ïBöøä úeäî̈¨¨¨
Bà ,äðéa Bà ,äîëç̈§¨¦¨
úcî úeäî Bà ,úòc©©¨¦©
àöBiëå íéîçøå ãñç¤¤§©£¦§©¥

ïäa,zecnd x`y ±àeä ¨¤
ïäL úBîk ïlk øiöî§©¥ª¨§¤¥

.Baxacdy myk okle ±

oiadl mc`d dvexyk mb jk ,mzq zecne lkyl qgia `ed
mze` biydl dqpn `edy ,dlrnly zecne lky ly oiprd

mdy itk zecnde lkyd zedn z` exeiv iciÎlrea.ìáà£¨
,BîL LBã÷å àOðå íø àeä àeä-Ceøa-LBãwä úîàa¤¡¤©¨¨¨§¦¨§¨§

àeäL øîBìk,d"awd ± §©¤
àBaø ìcáîe LBã÷̈ª§¨¦
õ÷ ïéà ãò úBááø§¨©¥¥
úBâøãî úéìëúå§©§¦©§¥
äìòî äìòîì ,úBìcáä©§¨§©§¨©§¨
ìk ïéîe âeñå Cøòî¥¤¤§¦¨
úBìònäå úBçaLzä©¦§¨§©©£
âéOäì íéàøápä eìëeiL¤§©¦§¨¦§©¦

.íìëNa øiöìeokl ± §©¥§¦§¨
jexa yecwd" `xwp `ed
yecw `ed ik ,"`ed
dbixcn lkn lcaene
ezbyd xcbay dlrne

;`xap ly

,äîëçä àéä íéàøápä ìöà äðBLàøä äâøãîe äìònä ék¦©©£¨©§¥¨¨¦¨¥¤©¦§¨¦¦©¨§¨
úàø÷ð ïëlL,dnkgd ±,"úéLàø""dnkg ziy`x" -6lre , ¤¨¥¦§¥¥¦

± "`znkga" :ozpei mebxz xne` "(miwl` `xa) ziy`xa"
zilrpd ± `l` ,dpey`x wx `l `id "ziy`x" dlnd zernyn

lk ly xewnde xzeia
z`xwp jk llbae ,x`yd

,"ziy`x" dnkgék¦
àéä úîàa,dnkg ± ¤¡¤¦

ìk øB÷îe úéLàø¥¦§¨
ék ,íéàøápa úeiçä©©©¦§¨¦¦
äðéa úBëLîð äîëçäî¥©¨§¨¦§¨¦¨

ïäîe ,úòãå(dnkg)n ± ¨©©¥¤
,zrce dpiaìk úBëLîð¦§¨¨

LôpaL úBcnä©¦¤©¤¤
äáäà Bîk ,úìkNnä©©§¤¤§©£¨
àöBiëå íéîçøå ãñçå̈¤¤§©£¦§©¥

,ïäaze`a zecnd lk - ¨¤
dpia ,dnkg ± lkydn

.zrceäàøpëåitk ± §©¦§¤
,mi`exyïèwäL ,Leça§¤©¨¨

àeä úòc Ba ïéàL¤¥©©
íâå ,éøæëàå ãéîz ñòëa§©©¨¦§©§¨¦§©

,íáäàì éeàø ïéàL íépè÷ íéøáãì àéä Búáäàjk lke ©£¨¦¦§¨¦§©¦¤¥¨§©£¨

?dnl,íáäàì íééeàøä íéøác áäàì úòc Ba ïéàL éðtî¦§¥¤¥©©¤¡Ÿ§¨¦¨§¦§©£¨
.úòcä éôk äáäàäLmb z`hazn ,zrc xzei mc`l yiyk ± ¤¨©£¨§¦©©©

t ezrc m`e ;xzei jxr ixwi mixacl ezad`ezad` mb ,dzeg
zrca ,lkya zeielz zecnd ,xnelk .jxr izegt mixacl `id
zekynp ody iptn ±

.zrce lkynúBcnäîe¥©¦
da úBëLîð LôpaL¤©¤¤¦§¨¨
úBiúBàå úBáz¥§¦

,äáLçnäzecnd on - ©©£¨¨
zeize`d ytpa zexvep
,daygnd ly milnde
øáãa úáMçî LôpäL¤©¤¤§©¤¤§¨¨

éà Bà ,úáäBàLìòôì C ¤¤¤¥¦§Ÿ
ïëå ,íéîçøå ãñçä©¤¤§©£¦§¥

.úBcî øàLaodny ± ¦§¨¦
zeize`d ze`a
ly ezaygne ,daygnay

.zecna dxeyw mc`ìëáe§¨
¯ íìBòaL äáLçî©£¨¨¤¨¨
äcî Bæéà da úLaìî§ª¤¤¨¥¦¨
äáLçî áLçì äàéánä©§¦¨©£Ÿ©£¨¨
dúeiç àéä Bæ äcîe ,Bæ¦¨¦©¨

.Bæ äáLçî ìL`id efd daygnd z` d`iady dcnd ± ¤©£¨¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãù ì"æ í"áîøä ù"îëå
åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì ïæàá àìå
äöåøù úåìëùåîä ìë åìëùá øééöî íãàä éë
äöåøù ïåâë åá íäù úåîë ìëä ïéáäìå ìéëùäì
äðéá åà äîëç úåäî åà ïåöøä úåäî åìëùá øééöì
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñç úãî úåäî åà úòã åà
ùåã÷ä úîàá ìáà åá ïäù úåîë ïìåë øééöî àåä
ùåã÷ àåäù øîåìë åîù ùåã÷å àùðå íø àåä ä"á
úåâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò úåááø àåáéø ìãáåîå
úåçáùúä ìë ïéîå âåñå êøòî äìòî äìòîì úåìãáä
íìëùá øééöìå âéùäì íéàøáðä åìëåéù úåìòîäå

àéä íéàøáðä ìöà äðåùàøä äâøãîå äìòîä éë
úéùàø àéä úîàá éë úéùàø úàø÷ð ïëìù äîëçä
úåëùîð äîëçäî éë íéàøáðá úåéçä ìë øå÷îå
ùôðáù úåãîä ìë úåëùîð ïäîå úòãå äðéá
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñçå äáäà åîë úìëùîä
ñòëá àåä úòã åá ïéàù ïè÷äù ùåçá äàøðëå
ïéàù íéðè÷ íéøáãì àéä åúáäà íâå éøæëàå ãéîú
íéøáã áåäàì úòã åá ïéàù éðôî íáäàì éåàø
úåãîäîå úòãä éôë äáäàäù íáäàì íééåàøä
äáùçîä úåéúåàå úåáéú äá úåëùîð ùôðáù
ìåòôì êéà åà úáäåàù øáãá úáùçî ùôðäù
äáùçî ìëáå úåãî øàùá ïëå íéîçøå ãñçä
áåùçì äàéáîä äãî åæéà äá úùáåìî íìåòáù
åæ äáùçî ìù äúåéç àéä åæ äãîå åæ äáùçî
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א.6. קיא, תהלים



עז oeiq f"k iyiy mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ז שישי יום
,170 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äâøãîå äìòîä éë,et 'nr cr.úåéçä øå÷îå

äæ øácL ,ì"æ í"aîøä áúkL Bîëe ,Búeäîeezrcy ± ¨§¤¨©¨©§©©¤¨¨¤
,ez` cg` xac md ,d"awd ly dnecke,Bøîàì äta çk ïéà¥Ÿ©©¤§¨§

ì ïæàa àìå.Béøea ìò Bøékäì íãàä áìa àìå ,BòîL± §Ÿ¨Ÿ¤§¨§§Ÿ§¥¨¨¨§©¦©§
?dnl jk lkeäöBøL úBìkNnä ìk BìëNa øiöî íãàä ék¦¨¨¨§©¥§¦§¨©ª§¨¤¤

ìkä ¯ ïéáäìe ìékNäì§©§¦§¨¦©Ÿ
,Ba íäL úBîklk - §¤¥

dvex `edy dpade oeirx
eze` xiivn `ed oiadl
ea `edy itk envrl

,envräöBøL ïBâk± §¤¤
,mc`dBìëNa øiöì§©¥§¦§

úeäî Bà ,ïBöøä úeäî̈¨¨¨
Bà ,äðéa Bà ,äîëç̈§¨¦¨
úcî úeäî Bà ,úòc©©¨¦©
àöBiëå íéîçøå ãñç¤¤§©£¦§©¥

ïäa,zecnd x`y ±àeä ¨¤
ïäL úBîk ïlk øiöî§©¥ª¨§¤¥

.Baxacdy myk okle ±

oiadl mc`d dvexyk mb jk ,mzq zecne lkyl qgia `ed
mze` biydl dqpn `edy ,dlrnly zecne lky ly oiprd

mdy itk zecnde lkyd zedn z` exeiv iciÎlrea.ìáà£¨
,BîL LBã÷å àOðå íø àeä àeä-Ceøa-LBãwä úîàa¤¡¤©¨¨¨§¦¨§¨§

àeäL øîBìk,d"awd ± §©¤
àBaø ìcáîe LBã÷̈ª§¨¦
õ÷ ïéà ãò úBááø§¨©¥¥
úBâøãî úéìëúå§©§¦©§¥
äìòî äìòîì ,úBìcáä©§¨§©§¨©§¨
ìk ïéîe âeñå Cøòî¥¤¤§¦¨
úBìònäå úBçaLzä©¦§¨§©©£
âéOäì íéàøápä eìëeiL¤§©¦§¨¦§©¦

.íìëNa øiöìeokl ± §©¥§¦§¨
jexa yecwd" `xwp `ed
yecw `ed ik ,"`ed
dbixcn lkn lcaene
ezbyd xcbay dlrne

;`xap ly

,äîëçä àéä íéàøápä ìöà äðBLàøä äâøãîe äìònä ék¦©©£¨©§¥¨¨¦¨¥¤©¦§¨¦¦©¨§¨
úàø÷ð ïëlL,dnkgd ±,"úéLàø""dnkg ziy`x" -6lre , ¤¨¥¦§¥¥¦

± "`znkga" :ozpei mebxz xne` "(miwl` `xa) ziy`xa"
zilrpd ± `l` ,dpey`x wx `l `id "ziy`x" dlnd zernyn

lk ly xewnde xzeia
z`xwp jk llbae ,x`yd

,"ziy`x" dnkgék¦
àéä úîàa,dnkg ± ¤¡¤¦

ìk øB÷îe úéLàø¥¦§¨
ék ,íéàøápa úeiçä©©©¦§¨¦¦
äðéa úBëLîð äîëçäî¥©¨§¨¦§¨¦¨

ïäîe ,úòãå(dnkg)n ± ¨©©¥¤
,zrce dpiaìk úBëLîð¦§¨¨

LôpaL úBcnä©¦¤©¤¤
äáäà Bîk ,úìkNnä©©§¤¤§©£¨
àöBiëå íéîçøå ãñçå̈¤¤§©£¦§©¥

,ïäaze`a zecnd lk - ¨¤
dpia ,dnkg ± lkydn

.zrceäàøpëåitk ± §©¦§¤
,mi`exyïèwäL ,Leça§¤©¨¨

àeä úòc Ba ïéàL¤¥©©
íâå ,éøæëàå ãéîz ñòëa§©©¨¦§©§¨¦§©

,íáäàì éeàø ïéàL íépè÷ íéøáãì àéä Búáäàjk lke ©£¨¦¦§¨¦§©¦¤¥¨§©£¨

?dnl,íáäàì íééeàøä íéøác áäàì úòc Ba ïéàL éðtî¦§¥¤¥©©¤¡Ÿ§¨¦¨§¦§©£¨
.úòcä éôk äáäàäLmb z`hazn ,zrc xzei mc`l yiyk ± ¤¨©£¨§¦©©©

t ezrc m`e ;xzei jxr ixwi mixacl ezad`ezad` mb ,dzeg
zrca ,lkya zeielz zecnd ,xnelk .jxr izegt mixacl `id
zekynp ody iptn ±

.zrce lkynúBcnäîe¥©¦
da úBëLîð LôpaL¤©¤¤¦§¨¨
úBiúBàå úBáz¥§¦

,äáLçnäzecnd on - ©©£¨¨
zeize`d ytpa zexvep
,daygnd ly milnde
øáãa úáMçî LôpäL¤©¤¤§©¤¤§¨¨

éà Bà ,úáäBàLìòôì C ¤¤¤¥¦§Ÿ
ïëå ,íéîçøå ãñçä©¤¤§©£¦§¥

.úBcî øàLaodny ± ¦§¨¦
zeize`d ze`a
ly ezaygne ,daygnay

.zecna dxeyw mc`ìëáe§¨
¯ íìBòaL äáLçî©£¨¨¤¨¨
äcî Bæéà da úLaìî§ª¤¤¨¥¦¨
äáLçî áLçì äàéánä©§¦¨©£Ÿ©£¨¨
dúeiç àéä Bæ äcîe ,Bæ¦¨¦©¨

.Bæ äáLçî ìL`id efd daygnd z` d`iady dcnd ± ¤©£¨¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãù ì"æ í"áîøä ù"îëå
åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì ïæàá àìå
äöåøù úåìëùåîä ìë åìëùá øééöî íãàä éë
äöåøù ïåâë åá íäù úåîë ìëä ïéáäìå ìéëùäì
äðéá åà äîëç úåäî åà ïåöøä úåäî åìëùá øééöì
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñç úãî úåäî åà úòã åà
ùåã÷ä úîàá ìáà åá ïäù úåîë ïìåë øééöî àåä
ùåã÷ àåäù øîåìë åîù ùåã÷å àùðå íø àåä ä"á
úåâøãî úéìëúå õ÷ ïéà ãò úåááø àåáéø ìãáåîå
úåçáùúä ìë ïéîå âåñå êøòî äìòî äìòîì úåìãáä
íìëùá øééöìå âéùäì íéàøáðä åìëåéù úåìòîäå

àéä íéàøáðä ìöà äðåùàøä äâøãîå äìòîä éë
úéùàø àéä úîàá éë úéùàø úàø÷ð ïëìù äîëçä
úåëùîð äîëçäî éë íéàøáðá úåéçä ìë øå÷îå
ùôðáù úåãîä ìë úåëùîð ïäîå úòãå äðéá
ïäá àöåéëå íéîçøå ãñçå äáäà åîë úìëùîä
ñòëá àåä úòã åá ïéàù ïè÷äù ùåçá äàøðëå
ïéàù íéðè÷ íéøáãì àéä åúáäà íâå éøæëàå ãéîú
íéøáã áåäàì úòã åá ïéàù éðôî íáäàì éåàø
úåãîäîå úòãä éôë äáäàäù íáäàì íééåàøä
äáùçîä úåéúåàå úåáéú äá úåëùîð ùôðáù
ìåòôì êéà åà úáäåàù øáãá úáùçî ùôðäù
äáùçî ìëáå úåãî øàùá ïëå íéîçøå ãñçä
áåùçì äàéáîä äãî åæéà äá úùáåìî íìåòáù
åæ äáùçî ìù äúåéç àéä åæ äãîå åæ äáùçî
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א.6. קיא, תהלים

oeiq g"k ycew zay mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ח קודש שבת יום
פרק ט  ,et 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éáâì ìáà è ÷øô,et 'nr cr.õ÷ ïéà

,dze` digndäáLçnä úBiúBàîe,ayeg mc`dy ±úBëLîð ¥¦©©£¨¨¦§¨
,øeacä úBiúBà,xacn mc`dy -ïäå,daygnay zeize`d ± ¦©¦§¥
.Lnî ïúeiç.xaec mc`dy xeacd zeize` ly ±øeacäå ©¨©¨§©¦

äeönL Cìnä ïBâk ,ãñçå ä÷ãvä äNòî éãéì àéáî¥¦¦¥©£¥©§¨¨¨¤¤§©¤¤¤§©¤
.ïzéì åéãáòìly xac ± ©£¨¨¦¥

ieeivy ,df ixd ,cqge aeh
zaygny "lret" jlnd
iciÎlr `eaz jlnd
,lreta dyrna exeaic
äNBò íãàäLk íâå§©§¤¨¨¨¤

øác äæéà Bîöòaz` ± §©§¥¤¨¨
± zeyrl ayeg `edy dn
jixv df oi` df dxwnay
jxc xearl dxe`kl
daygnn `l` ,xeaicd
ayeg `ed :dyrnl cin
`ede dyrn zeyrl
cin xaqen ,eze` dyer
,dfk dxwna mby ,oldl
e`eai zeigde gekdy ick
on ,dyrnl daygnn

dcixid znbeca efk dcixie zelylzyd exari mdy gxkdd
,zzl zlefl deevne xacn `edyk ,xeaica dpyiyçk éøä£¥Ÿ©

,Bæ äiNòa Laìúnä dúeiçå Lôpä,xacd ziiyra -àeä ©¤¤§©¨©¦§©¥©£¦¨
,íãàä øeaãa Laìúnä dúeiçå Lôpä çk éaâì Lnî ïéàk§©¦©¨§©¥Ÿ©©¤¤§©¨©¦§©¥§¦¨¨¨

,äîLpì óebä ìLîe Cøòëeoia zeezyd mey oi`y myk - §¤¤§©©©§¨¨
ytpd ly zeigde gekd z` zeeydl jiiy `l jk ,dnypl sebd
;xeaica mi`haznd zeigde gekd iabl ,dyrna miyalznd

xar ,dyrna xacd ziiyrl cr ecxi ytpd zeige gekdyke
;xeaicay gekd xy`n daxda lecb mevnv gekd xakCøò ïëå§¥¤¤

,äáLçnä úBiúBàì øeacä úBiúBàiabl xeaicd zeize` - ¦©¦§¦©©£¨¨
jxr mey oi`y myk ,llk jxr odl oi` ,daygnd zeize`
iabl xeaicd zeize`l

,daygnd zeize`ïëå§¥
äáLçnä úBiúBà Cøò¤¤¦©©£¨¨
úLaìîä äcnä úeäîì§¨©¦¨©§ª¤¤

,dúBà äiçîe da- ¨§©¨¨
dcndy ,lirl xen`k
daygnd ly zeigd `id
oi`y jk ,ayeg `edy
llk jxr mey daygnl

,dcnd iablCøò ïëå§¥¤¤
éaâì äcnä úeiçå úeäî̈§©©¦¨§©¥
,úòãå äðéáe äîëçä©¨§¨¦¨¨©©
ìëOä àeä ïúeììkL¤§¨¨©¥¤
Bæ äcî äëLîð epnnL¤¦¤¦§§¨¦¨
zcixi xcq lkay ,ixd ±
dlrnln zebixcnd
dbixcnl oi` ,dhnl
oi` zecnl :dilrny dbixcnd iabl llk jxr mey dpezgzd
jke ,dcnd iabl jxr mey oi` daygnl ,lky iabl jxr mey

.xeaic iabl dyrnle ,daygnd iabl xeaicläæ ìëå,`ed ± §¨¤
íéðBéìò úBîìBòä ìëaL íéàeøaä ìk Lôðå íãàä Lôða§¤¤¨¨¨§¤¤¨©§¦¤§¨¨¨¤§¦
:úeiçä øB÷îe úéLàø àéä äîëçä ílëaL ,íéðBzçúå- §©§¦¤§ª¨©¨§¨¦¥¦§©©

dlrp jk lk `ed ± `ad wxta owfd epax xiaqi ± d"awd eli`e
.ynn diyrk eiabl `idy ,dnkgn

,äîëçä úâøãî ,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì ìáà .è ÷øt¤¤£¨§©¥©¨¨©§¥©©¨§¨
,dúéLàøå äáLçî úlçz àéäL,dxewne -óBñ àéä ¤¦§¦©©£¨¨§¥¦¨¦

eðéäc ,Bìöà äNòî©£¤¤§§©§
àéä elàk úáLçpL¤¤¡¤¤§¦¦
äiNò úâøãîe úðéça§¦©©§¥©£¦¨
,àeä-Ceøa-LBãwä éaâì§©¥©¨¨

:áéúëãkaezky enk -1: §¦§¦
éNò äîëça ílk"."ú± ª¨§¨§¨¨¦¨

mi`zn did ,dxe`kly
,dnkg iabl ynzydl
mlek) "zlkyd" dlna
e` (zlkyd dnkga
± lky ly zxg` oeyla

" weqtd xne` recnziyr`l` ± ?dnkg zece` xaecnyk "

,d"awd iabl diyrk `id dnkgy ,`id dpeekd,øîBì eðéäå§©§©
úeiç Cøòì úéîLâå úéðôeb äiNòaL úeiçä CøòkL¤§¤¤©©¤©£¦¨¨¦§©§¦§¤¤©

àéäL ,äîëçä± ©¨§¨¤¦
,dnkgdøB÷îe úéLàø¥¦§

ìëå íãàa úeiçä©©¨¨¨§¨
,íéiîLb íéàeøaä- ©§¦©§¦¦

xewn ,dnkg iably
mey oi` ,dzligze zeigd
ly zeigl llk jxr
zeigd `idy ,diyr

,xzeia dkenpdàeäL± ¤
`id ,diyr ly zeigd
úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©

àeäL ,øeacä úBiúBàaL`id ,xeaicd zeize` ly zeigd ± ¤§¦©¦¤
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oeiqעח g"k ycew zay mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

àeäL ,äáLçnä úBiúBàaL úeiçä éaâì ïéàkzeigd ± §©¦§©¥©©¤§¦©©£¨¨¤
`id ,daygnd zeize`nyúBcnä úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©©¦

Bæ äáLçî äëLîð ïänLlky ,lirl xaqedy itk ± ¤¥¤¦§§¨©£¨¨
ytpdy znxebd `idy dcn efi`n ze`a daygnay zeize`d

daygn zeize`a xdxdz
,xacd xexa ixd .el`
zeize` ly zeigdy
qt`k `id ,daygnd
,zecnd ly zeigd iabl

dpnnyzeize` ze`a
daygnel`,àeäL± ¤

`id ,zecnd ly zeigd
úìòîe úeiç éaâì ïéàk§©¦§©¥©©£©
äðéa äîëçä úâøãîe©§¥©©¨§¨¦¨
úBcnä øB÷î úòãå± ¨©©§©¦

cr diyrny ,ixd
opyi ,dnkgd zepeilrl
zg` lky ,zebixcn yng
iabl oi`k `id odn
dpnn dlrnly dbixcnd

iabl (diyr) xzeia oezgzdny dnkeÎdnkÎzg`Îlr ixd ±
- dnkg iabl diyr oiay jxrke ,(dnkg) xzeia oeilrdïk¥

øB÷îe úéLàø àéäL ,äîëçä úìòîe úâøãî Cøò Lnî©¨¤¤©§¥©©£©©¨§¨¤¦¥¦§
,úBîìBòä ìëaL úeiçäzxitq zece` xaecn o`k ,oky - ©©¤§¨¨¨
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,Bîöòáe BãBáëa¦§§©§
àOðúnäå íîBøîä©§¨§©¦§©¥
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.õ÷ ïéà ãò elàk úBâøãî©§¥¨¥©¥¥

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

äðåîàäå ãåçéä øòù
àåäù äáùçîä úåéúåàáù úåéçä éáâì ïéàë àåäù
äëùîð ïäîù úåãîä úìòîå úåéç éáâì ïéàë
úâøãîå úìòîå úåéç éáâì ïéàë àåäù åæ äáùçî
êøò ùîî ïë úåãîä øå÷î úòãå äðéá äîëçä
úåéçä øå÷îå úéùàø àéäù äîëçä úìòîå úâøãî
åîöòáå åãåáëá ä"á ùåã÷ä éáâì úåîìåòä ìëáù
úåîîåø úåâøãî úåááø àåáéø àùðúîäå íîåøîä
äééùòáù úåéç 'éçá ìò äîëçä úâøãî úåîîåøî øúåé
'éçá úåâøãî ïäù ãáì úåâøãî ùîç úåîîåø àéäù
ä"á ùåã÷ä ìáà ìëùå úåãîå äáùçîå øåáãå äééùò
åìàë úåâøãî úåááø äîëçä úâøãîî àùðúîå íø

õ÷ ïéà ãò

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc zay(oey`x meil)

,ezirwxwn migth÷øæåmiaxd zeyxn utgåéab ìò çðåy`xa ± §¨©§¨©©¨
,lzd,áéiçz` siwne ,sewf elek rteynd mewnd eli`k aygpy ©¨

:`xnbd zxne` .cigid zeyxl lzd y`x aygpe ,lzd y`xàéðz©§¨
éëä énð,[ax xn`y enk] `ziixaa epipy oke ±BëBúì äåML éBáî ©¦¨¦¨¤¨¤§

rwxwn ddeab ieand rwxwe ,ieand rwxwl dey ieand gzty ±
,miaxd zeyxíéaøä úeLøì ïBøãî äNòðårwxwd ieand gztne - §©£¤¦§¦§¨©¦

,[` xeiv] miaxd zeyxl zcxeie zrteynBàieand gzt didy
ì äåLrwxw,íéaøä úeLø,miaxd zeyxn jenp ieand x`ye ¨¤§§¨©¦

BëBúì ïBøãî äNòðåzrteyn rwxwd miptle ieand gztne ± §©£¤¦§§
,[a xeiv] ieand rwxwl deezyn `idy cr zcxeieBðéà éBáî BúBà¨¥

éøöäøB÷ àìå éçì àì Cgztay retiydy ,ea lhlhl xizdl ick ¨¦Ÿ¤¦§Ÿ¨
.dvign aygp ieandèwìúnä ìz ,øîBà ìàéìîb ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦¥¥¥©¦§©¥

÷øæå ,òaøà CBzî äøNòmiaxd zeyxa utg,áéiç ,åéab ìò çðå £¨¨¦©§©§¨©§¨©©¨©¨
.cigid zeyx aeyg lzd y`xy

äðùî
zeyxa zen` rax` utg wxefd ipic z` x`al dkiynn dpynd

:miaxd÷øæmiaxd zeyxa utgúBnà òaøà CBúìmewndn ¨©§©§©©
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àøîâ
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:`xnbdçð àì àäåjezl xfgy mcew ,zen` rax`l uegn utgd §¨Ÿ¨
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:`xnbd zvxzn .zen`àeäå ,ïðçBé éaø øîàxaecn df oic ± ¨©©¦¨¨§

ote`açpLzen` rax`l ueg utgdeäMî éab ìòdyly jeza ¤¨©©¥©¤
zen` rax` jezl lblbzpe xfgy iptl rwxwl mikenqd migth

:`xnbd zxne` .gexd ici lréëä énð àéðz`ziixaa epipy oke ± ©§¨©¦¨¦
,[opgei iax xn`y enk]÷øæmiaxd zeyxa utgòaøàì õeç ¨©§©§©

Bzñéðëäå çeøä Bzôçãe ,úBnàllk gpy `la zen` rax` jezl ©§¨©¨©§¦§¦©
,zen` rax`l uegBzàéöBäå äøæçL ét ìò óàårax`l ueg §©©¦¤¨§¨§¦©

,zen`,øeètm` la`eäMî çeøä Bzæçàgexd eze` dakir ± ¨£¨©¨©©¤
,hrn [zen` rax`l ueg epiidc] enewnaäøæçL ét ìò óà©©¦¤¨§¨

Bzñéðëäåzen` rax` jezl.áéiç §¦§¦©©¨
zx`ane ,opgei iax ixac oirk xn` `ax s`y d`ian `xnbd

:eixaca yecigd dn `xnbdìL CBz ,àáø øîàäLmigth ¨©¨¨§Ÿ¨
,rwxwl mikenqdïðaøìmixaeqd(.fv lirl)utgy mixne` oi`y §©¨¨

my xaerd utg ,rwxwa gpen eli`k aygp xie`a xaerdéøöC ¨¦
eäMî éab ìò äçpä:`xnbd zxne` .gpenk aygiy ickáéúé ©¨¨©©¥©¤¨¦

àzòîL àäì dì øîà÷å øîéøîly ef dreny xn`e xnixn ayi ± §¥©§¨¨©¨§¨§©§¨
,`axdéì øîà[el`y-],øîéøîì àðéáø ¨©¥©¦¨¦§¥©
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המשך ביאור למד' שבת ליום ראשון עמ' א
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ה'תש"גכב סיוןיום ששי

חומש: שלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה אעפ"י . . . ־164־ לתחתונים.

ית  ְך ְמָצְרִפים ִציּצִ ְלָפָניו, ַאַחר־ּכָ ּיֹות ּדִ יּצִ ה ב' ַהּצִ ִחּלָ ִרים ּתְ לֹום כּו'" ְמַחּבְ ַלֲאִמיַרת "ַוֲהִביֵאנּו ְלׁשָ
ֹמאל. ַיד ׂשְ ֶרת ּדְ ין ְקִמיָצה ַלּזֶ ִמין ְואֹוֲחִזים אֹוָתם ּבֵ ָכָנף ַהּיָ ית ּדְ ַלֲאחֹוָריו, ַאֲחֵרי ֶזה ִציּצִ ָמאִלי ּדְ ָנף ַהּשְׂ ּכָ

ֶמת, ָלַעד. ית, ֱאֶמת, ַקּיֶ ית, ְלִציּצִ ית, ִציּצִ בֹות: ִציּצִ ֲאִמיַרת ּתֵ ָעִמים, ַהְינּו ּבַ ׁש ּפְ ּיֹות ׁשֵ יּצִ ִקים ַהּצִ נֹוׁשְ

ה'תש"גכג סיוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ּמּוז. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּתַ

חומש: שלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כמ"ש . . . ־פג־ מהרמ"ק ז"ל.

מענה אאזמו"ר לאאמו"ר ביחידות חורף תרל"ה: היצה"ר נקרא נה"ב לא מפני שהוא 
להבין  מרובה  לחכמה  וצריכים  פקח שבחיות,  שועל  הוא  לפעמים  כי  דוקא,  בהמה 

תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים ענו ובעל מדות טובות.
בכל אחד ואחד הנה"ב שלו היא לפי מהותו הפרטי. ויש אשר מתעורר חשק גדול 
היצר  עצת  רק  זהו  הנה  ובאמת  השכלה,  באיזה  היטב  להתבונן  או  חסידות  ללמוד 

ומתחבולות נה"ב למנוע מעבודת התפלה וכדומה.
ונקוט האי כללא בידך וזכור אותו תמיד, כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה 
בפועל, הנה כל מניעה שתהי' לדבר זה - אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה 

- הוא רק מתחבולותי' של נה"ב.
וסיים אאמו"ר נ"ע: עד אז לא ידעתי אז עס קען זיין א פרומער נה"ב, ווער רעדט 

נָאך א חסידישער נה"ב.

ֹחֶרף  יִחידּות  ּבִ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַמֲעֶנה 
ַח  ּקֵ י ִלְפָעִמים הּוא ׁשּוָעל ּפִ ְוָקא, ּכִ ֵהָמה ּדַ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ ֲהִמית, לֹא ִמּפְ ֶצר ָהַרע ִנְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ תרל"ה: ַהּיֵ
ִמים  יק ּתָ ְלבּוׁש ַצּדִ ׁש ּבִ ְחּבּולֹוָתיו. ְוִלְפָעִמים הּוא ִמְתַלּבֵ ה ְלָהִבין ּתַ ַחּיֹות, ּוְצִריִכים ְלָחְכָמה ְמֻרּבָ ּבַ ׁשֶ

ָעָנו ּוַבַעל ִמּדֹות טֹובֹות.

דֹול  ּגָ ק  ר ִמְתעֹוֵרר ֵחׁשֶ ְוֵיׁש ֲאׁשֶ ָרִטי.  ַהּפְ ּלֹו ִהיא ְלִפי ַמהּותֹו  ׁשֶ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ ְוֶאָחד  ָכל ֶאָחד  ּבְ
ְחּבּולֹות  ּוִמּתַ ֶצר  ַהּיֵ ֲעַצת  ַרק  ֶזהּו  ה  ִהּנֵ ּוֶבֱאֶמת  ָלה,  ּכָ ַהׂשְ ֵאיֶזה  ּבְ ֵהיֵטב  ְלִהְתּבֹוֵנן  אֹו  ֲחִסידּות  ִלְלֹמד 

ה ְוַכּדֹוֶמה. ִפּלָ ֲהִמית ִלְמֹנַע ֵמֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶנֶפׁש ַהּבַ

ָבר ַהּמֹוִעיל אֹו ֵמִביא ַלֲעבֹוָדה  ל ּדָ י ּכָ ִמיד, ּכִ ָיְדָך ּוְזֹכר אֹותֹו ּתָ ָלל ֶזה[ ּבְ ָלָלא ]ֶוֱאחֹוז ּכְ ּוְנקֹוט ַהאי ּכְ
ַנֲעֶלה – הּוא ַרק  ַהּיֹוֵתר  ָבר  ִמּדָ ִניָעה ִהיא  ַהּמְ ְהֶיה ְלָדָבר ֶזה – ֲאִפּלּו ִאם  ּתִ ׁשֶ ל ְמִניָעה  ּכָ ה  ִהּנֵ ֹפַעל,  ּבְ

ֲהִמית. ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ְחּבּולֹוֶתיָה ׁשֶ ִמּתַ

ְלבּוׁש[  ֲהִמית ]ּבִ ֵכן ֶנֶפׁש ּבַ ּתָ ּתִ י ׁשֶ ָמתֹו־ֵעֶדן: ַעד ָאז לֹא ָיַדְעּתִ "ּב[ ִנׁשְ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְוִסּיֵ
ְלבּוׁש[ "ֲחִסיִדי". ֲהִמית ]ּבִ ר ַעל ֶנֶפׁש ּבַ ּלֹא ְלַדּבֵ ַמִים, ׁשֶ ְיֵרא ׁשָ

יום 
ראשון

יום 
שני



היום יום . . . פ

ה'תש"גכד סיוןיום ראשון

חומש: קרח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה מכאן . . . ־166־ הכל א'.

ִנים. ירֹו ּפָ ֵאין ֲאִני ַמּכִ ּלֹו ֵאַלי ֵמַאַחר ׁשֶ רּות ׁשֶ ְ ה ִהיא ַהִהְתַקּשׁ ּמֶ ֹוֵאל ּבַ ַהּשׁ

י, קֹוֵרא  ּלִ ֲאָמֵרי ֲחִסידּות ׁשֶ הּוא לֹוֵמד ַהּמַ ׁשֶ ית ִהיא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּכְ רּות ָהֲאִמּתִ ְ ..ַהִהְתַקּשׁ
ִיְחיּו,  ִמיִמים  ַהּתְ ְוַתְלִמיֵדי  "ד[  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ]=ַאְנׁשֵ ַאַנ"ׁש  ְיִדיַדי,  ִעם  ר  ּוִמְתַחּבֵ יחֹות  ַהּשִׂ ֶאת 
ִהיא  ֶזה  ּבָ ה  ִהּנֵ ּמּוִדים,  ַהּלִ י  ְזַמּנֵ ִמיַרת  ּוִבׁשְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ ִתי  ׁשָ ּקָ ּבַ ם  ּוְמַקּיֵ ּוְבִהְתַוֲעדּוָתם,  ִלּמּוָדם  ּבְ

רּות. ְ ַהִהְתַקּשׁ

ה'תש"גכה סיוןיום שני

חומש: קרח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וז"ש בתקונים . . . ־166־ דממלא לון.

ְעּתֹו,  ִמּדַ ה  יֶחּנָ ַיּסִ ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ה",  ֶחּנָ ַיׁשְ ִאיׁש  ְבֶלב  ָאָגה  "ּדְ
ה ַלֲאֵחִרים. יֶחּנָ ְיׂשִ

ים ֶאת ִעְנָינֹו. יׁשִ ְרּגִ ּמַ ּגּוף, ֲאָבל ְמֻאָחִדים ִאּתֹו ִעּמֹו, ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ַלֲאֵחִרים ַרק ּבַ ּוֵפֵרׁש ַה"ּצֶ

ה'תש"גכו סיוןיום שלישי

חומש: קרח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: וזה ג"כ ענין . . . ־פד־ בפועל ממש.

ים. ֵהם ַחּיִ ִבים ׁשֶ אֹול חֹוׁשְ ְ ּשׁ ם ּבַ ּגַ אֹוָלה" – ׁשֶ ים ׁשְ ְרדּו ַחּיִ "ַוּיֵ

ׁשּוָבה,  ּתְ ְוָעׂשּו  ָלֶהם  ר  ּצֵ ִנְתּבַ ֹקַרח לֹא ֵמתּו", ָמקֹום  ֵני  "ּבְ מֹו  ּכְ אֹוָלה",  ׁשְ ים  ַחּיִ ְרדּו  "ַוּיֵ ּבְ ָרָכה  ַהּבְ
ַלֲעׂשֹות  ְויּוְכלּו  ים  ַחּיִ ִיְהיּו  אֹול  ְ ּשׁ ּבַ ם  ּגַ ׁשֶ ָרָכה,  ַהּבְ ְוזֹוִהי  ַחי,  הּוא  ׁשֶ עֹוד  ל  ּכָ ַרק  מֹוֶעֶלת  ׁשּוָבה  ּתְ י  ּכִ

ׁשּוָבה. ּתְ

ה'תש"גכז סיוןיום רביעי

חומש: קרח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: וממלא . . . ־פד־ ותכלית.

ל  ּדֵ ּתַ ִלי ְלַפְרָנָסתֹו, ּוְלִהׁשְ ה". ָהָאָדם, ָעָליו ַרק ַלֲעׂשֹות ּכְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ָכל ֲאׁשֶ ִתיב "ּוֵבַרְכָך ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ּכְ
יֵני ַהּתֹוָרה,  י ּדִ ְהֶיה ַהּכֹל ַעל ּפִ ּיִ אֹוָנָאה כּו', ַהְינּו ׁשֶ ל ִסיג ּוְפֹסֶלת ּדְ ִלי ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּכָ ר ַהּכְ ָכל ּכֹחֹו ֲאׁשֶ ּבְ
קֹום ָהָראּוי. ֵלְך ַלּמָ ְרָנָסה ּתֵ ר ַהּפַ ֶרַוח, ַוֲאׁשֶ ְרָנָסה ּבְ ַנִים: ּפַ ׁשְ ִלי ָראּוי ִלְבָרָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ר ָאז הּוא ּכְ ֲאׁשֶ

יום 
שלישי

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc zay(iying meil)

d mc`yànhéì àa,ule ryx zeidleBì ïéçúBtedfe ,d`neh gzt ¨¦©¥§¦
eze` mirpen oi`e el oiriiqn oi`y epiidc ,'uili `ed' xn`py

d la` ,jknøähéì àael migipny cala ef `l ,eipr zeidle ¨¦©¥
s` `l` ,dyecwd gzta qpkdlBúBà íéòéiñî,og el mipzepe §©§¦

.ea qpkdl cgein gzt el mipikny ,daeyza xefgl `ay df oebke
:mixrpd eyxcy zeize`d yxca dkiynn `xnbdï"éLzfnex ¦

lå"éz ,ø÷Ll zfnex.úîàedéléî ïáø÷î 'ø÷L' àîòè éàîrecne ± ¤¤¨¡¤©©£¨¤¤§¨§¨¦¥
ef zekenq ozyly a"` xcqay ,zeaexw 'xwy' zaizay zeize`d

zaizay zeize`d eli`e ,efldéléî à÷çøî 'úîà',zewegx ± ¡¤§©£¨¦¥
meyn .seqa ziyilyde rvn`a dipyd ,a"` zligza zg`dy

cçéëL àø÷éLe ,ievn xwyd ±çéëL àì àèLe÷dpi` zn`d ± ¦§¨§¦©§¨Ÿ§¦©
.dievnéà÷ déòøk àãçà àø÷éL àîòè éàîexwy zaiz dnle ± ©©£¨¦§¨©£¨©§¥¨¥

y ze`e ze` lkl oky ,zg` lbx lr zcner,zg` lbx wx yi da
åzaiz eli`äéðeaì ïaìî úîàzg` lkly ,dpialk ahid zgpen ± ¤¡¤§©©©¥

c meyn .dagx odn zg`de milbx izy yi dizeize`néà÷ àèLe÷§¨¨¥
e ,mlerl zcnere zniiw zn`dy ±éà÷ àì àø÷éLel oi` xwye ± ¦§¨Ÿ¨¥

.meiw
zeize` zernyna mixrpd eyxcy dn `xnbd d`iad dzr cr
eyxcy zetqep zeyxc `xnbd d`ian dzr .oxcqk z"ia s"l`
`l` ,oxcqk `ly z"ia s"l` zeize` zernyn oipra mixrp mze`
cizry yperd lr zefnxn oleke .oewixhep jxca ,y"a z"` xcqa
,eyxc jke .miwicvl ozpdl cizry xkyd lre ,miryxl ozpdl

,'ù"á ú"à'miryxd zece` `ed jexa yecwd xne`y dnl zefnex
m` ,dniz oeylaéúBà`edBì äeàúà ,áòzdtv`e oizn` m`d ± ¦¦¥¤§©¤

.ezryxn aeyiy el,'ù"á'm`,÷Lç àì éaike.åéìò ìeçé éîL ¦Ÿ¨©§¦¨¨¨
,'ø"â'z` m`,ànéè Bôebike,'÷"ã' .åéìò íçøàz` m`éúBúìc ¦¥£©¥¨¨©§©
,ìòpike.òcâà àì åéðø÷ ¨©©§¨Ÿ£©¥©

ïàk ãòa zeize`d eyxcpúcîdìáà ,íéòLøaúcîdíé÷écöyi ©¨¦©§¨¦£¨¦©©¦¦
,jk myxecl'ù"á ú"à'`ed jexa yecwd xne`y dnl zefnex

,wicvlLBa äzà íàif` ,il `ehgln,'÷"ã ø"â'xnelkäzà íà ¦©¨¦©¨
ïk äNBòif` ,iptln yeae÷Bãa øebzgz dxexv didz jytp ± ¤¥§

z`f calne ,'miny wec'a i`qk,'ó"å õ"ä'xnelkðéa éåä äöéöçE £¦¨¨¥¥§
óàìe ,qrkl jpia dvivg yi ±,'ï"è ñ"ç ò"æ'xnelkäzà ïéàå ¨©§¥©¨

.ïèOä ïî òæòcæî¦§©§¥©¦©¨¨
'ì"ë í"é',jk zeyxcp,àeä Ceøa LBãwä éðôì ípäéb [ìL øN] øîà̈©©¤¥¦Ÿ¦§¥©¨¨

íiì ,íìBò ìL BðBaøz` oz ily,ìkmlerd lk z` oz xnelk ¦¤¨©¨Ÿ
.mpdibl l`xyi z` elit`e

yxcp mpdib ly xyl `ed jexa yecwd oia ozne `ynd jynd
:a-` ly xg` xcq itlàeä Ceøa LBãwä øîà,mpdib ly exyl ¨©©¨¨

,'ó"éâ ò"èá ñ"çà',xnelkéðàíäéìò ñçl`xyi lr -eèòaL éðtî £¦¨£¥¤¦§¥¤¨£
éâaó,se`ipa -'õ"ëã',zeaiz iy`xa yxcpíékcmixedh -,íä §¦©¦¥

íéðkzn` ixaec ±.ïäa ÷ìç Eì ïéà ,'÷"ìä' .íä íé÷écö ,íä ¥¦¥©¦¦¥¥§¥¤¨¤
'ú"ù ï"æøîå'e ,jk zeyxcpøîàly exyìL BðBaø ,åéðôì ípäéb ¨©¥¦Ÿ§¨¨¦¤

éðéðæ éøî ,íìBòize` oEf ipec` ±úL ìL Bòøfîmc` ly epa didy] ¨¨¦§¥¦¦©§¤¥
.l`xyin mbe zene`d lkn ize` qpxt xnelk ,[oey`xd

:zeize`d ly sqep xcq itl zyxcp `ed jexa yecwd zaeyz
Bì øîà,`ed jexa yecwd,'í"á ì"à'.ma wlg jl `di `lï"â' ¨©
,'ñ"ã`l` cala ef `leñãä ïâì ,ïëéìBà ïëéäì.ocr ob ± §¥¨¦¥§©£©

'ó"å ò"ä',jk zeyxcpBðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ípäéb äøîà̈§¨¥¦Ÿ¦§¥©¨¨¦
éò ,íìBò ìLó[arx-].éëðà,`ed jexa yecwd el xn`,'÷"ç õ"æ' ¤¨¨¥¨Ÿ¦

÷çöé ìL Bòøæ eìlä`l` ,jl mpz` `le ,md,'ú"ë ù"é ø"è'xnelk ©¨©§¤¦§¨
øè,il oznde xeny ±éðàL íéáëBë éãáBò ìL úBzék úBzék éì Lé Ÿ¤¦¦¦¤§¥¨¦¤£¦
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פי היום יום . . . 

ה'תש"גכח סיוןיום חמישי

חומש: קרח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי מקור . . . ־168־ מדותיו.

הצ"צ בספרו לבנו אאזמו"ר מאורע מחייו, סיים: מיט דעם ווָאס מען העלפט א 
אידען אין פרנסה, אפילו פַארדינען זיבעציג קָאּפיקעס )מטבע קטנה ברוסיא( אין א 

קעלבעל, איז אלע שערי היכלות העליונים זיינען פאר איהם ָאפען.
אפילו  מ'באדארף  והוסיף:  לאאמו"ר  הנ"ל  כל  אאזמו"ר  סיפר  שנים  כמה  כעבור 
וויסען די וועג צו די היכלות העליונים, נָאר דָאס מַאכט ניט אויס, עס דארף זיין 
דער עיקר, העלפען בלבב שלם מיט א געפיל, הָאבען א געשמַאק אין א אידען טָאן 

א טובה.

ֶזה  ּבָ ם:  ִסּיֵ יו,  ֵמַחּיָ ְמֹאָרע  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  רֹו  ַסּפְ ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ַסַחר  ּבְ רּוְסָיא(  ּבְ ה  ְקַטּנָ ַע  )ַמְטּבֵ יקֶעס"  "קָאּפִ ְבִעים  ׁשִ ְלַהְרִויַח  ֲאִפּלּו  ַפְרָנָסתֹו,  ּבְ ִליהּוִדי  ִעים  ַסּיְ ּמְ ׁשֶ

תּוִחים ֲעבּורֹו. ֲעֵרי ַהֵהיָכלֹות ָהֶעְליֹוִנים ּפְ ל ׁשַ ֲעָגִלים, ּכָ

מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ַהּנִ ל  ּכָ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ר  ִסּפֵ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֲעבֹור  ּכַ
ָצִריְך  ה,  ּנֶ ְמׁשַ ֶזה  ֵאין  ַאְך  ָהֶעְליֹוִנים,  ַלֵהיָכלֹות  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ָלַדַעת  ם  ּגַ ָצִריְך  ְוהֹוִסיף:  "ּב[,  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ

ת טֹוָבה ִליהּוִדי. ּיַ ֲעׂשִ ֲענּוג ּבַ ְהֶיה ּתַ ּיִ ֶרֶגׁש, ׁשֶ ֵלם ּבְ ֵלָבב ׁשָ ַע ּבְ ר ְלַסּיֵ ְהֶיה ָהִעּקָ ּיִ ׁשֶ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc zay(iying meil)

d mc`yànhéì àa,ule ryx zeidleBì ïéçúBtedfe ,d`neh gzt ¨¦©¥§¦
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ה'תש"פ  סיון כ"ב ראשון יום הזה? בזמן לדון בית־דין רשאי דינים באילו

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰,ìæb Bà áðbL éî¦¤¨©¨©
ïéáBb ïéà ,úôñBzä ìáà ;õøàì äöeç éðic ïøwä epnî ïéáBb¦¦¤©¤¤©¨¥¨¨¨¤£¨©¤¤¥¦

.dúBà¨
ממונות , דיני  לדון  יכולים  ישראל  שבארץ  סמוכים דיינים 

תורה . מדין  לדון  ראויים  אינם לארץ  שבחוץ  דיינים  אבל 

הלוואות דיני  לדון יכולים  לארץ  חוץ  שדייני בגמרא : ואמרו

בארץ קודמים  בדורות  סמוכים  שהיו הדיינים  בשליחות 

בדבר זה וכל לווים ". בפני  דלת  תנעול "שלא כדי ישראל,

גזילות כגון שכיחים  שאינם  דברים אבל הלוואות, כמו שכיח

בהם  לדון לארץ  שבחוץ לבית ֿדין רשות  אין - (גיטין וחבלות 

ח) הל' לעיל וראה א. ג, סנהדרין ב. .פח,

התוספות  אי)והקשו ד"ה ב פד, קמא בהרבה(בבא מצינו הרי :

ועוד)מקומות  א. קטו, ב. צו, לארץ ?(שם בחוץ גזילות  דיני שדנו 

מריבה כדי  שתוך כגון  חבלות , ידי שעל  שבגזילות  ותירצו 

בחוץ דנים  אין שכיח, שאינו דבר חברו, את  וגזל אחד  תקף

כי דנים " שאנו יום בכל  "מעשים  גזילות  שאר אבל לארץ ,

עושין " ישראל ארץ  של בית ֿדין סי'"שליחות  חו"מ סמ"ע (ועיין

השו"ע) בדעת כן שפירש סקי"ד .א

קושיית הרמב "ם  בשיטת  משנה ' ה 'כסף לפירוש  אבל

אחר : באופן מיושבת  התוספות

ה תשלום  את  גובים  לארץ  חוץ  אוoxwדייני הגנב של

בגזל  חומש  תוספת  או בגנב  כפל (כגון התוספת  "אבל הגזלן,

ובזה אותה ", גובין  אין  רדב "ז) - הודה  ואח"כ לשקר  ונשבע

וכתב לדון . רשאים אין  לארץ שבחוץ  שבית ֿדין בגמרא  אמרו 

ערוך' ה'שולחן דעת  גם  שזו סק"ט)הש "ך שם .(חו"מ

יוסף ' ה 'נמוקי בשם משנה' ה 'כסף  הביא  ריש ועוד (ב"ק

:פ"ח)

המצרי ', מיד החנית  את  'ויגזול שנאמר  כעין גמורה גזילה

שאר אבל  הזה , בזמן  בה דנים  אין מצוי , שאינו דבר  שהיא 

שניתן מה  שגזל  שומר או בפיקדון  יד  השולח כגון גזילות,

הזה . בזמן  בהן דנים  כן שכיחות, שהן לשמור , לו

ה'תש"פ  סיון כ"ג שני יום אימתי? – להטות רבים אחרי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ìL äNò úåöî Bæ¦§©£¥¤
øàLáe ,úBðBîî éðéãa ..."úBhäì ¯ íéaø éøçà" :øîàpL ,äøBz¨¤¤¡©©£¥©¦§©§¦¥¨¦§¨

.íäa àöBiëå ,øBäèå àîèå ,øzäå øeqà éðéc¦¥¦§¤¥§¨¥§¨§©¥¨¤
לדעת משקל נתינת גם  בהלכה  מצינו זה , כלל למרות 

ממונות מדיני בדין  ולדוגמא : הרוב. דעת  כנגד המיעוט

מספק , המוחזק  מידי מוציאים  אין  הפוסקים , בו שנחלקו

ברכות בדיני וכן לשלם . עליו  הפוסקים רוב שלדעת למרות

אין המיעוט  ולדעת  לברך, צריך הפוסקים  רוב  לדעת כאשר

כדין מלברך  ולהימנע  המיעוט לדעת  לחשוש  יש  – לברך

להקל'. ברכות  'ספק 

להטות ' רבים  'אחרי דין  כי  הרוב כדעת  בזה  מכריעים  ואין 

זה ונותנים  ונושאים יחד מכונסים  החולקים  כאשר רק  נאמר 

את קיבלו ולא  המיעוט דברי את  שמעו והרוב  ומאחר  זה , עם 

ראו שלא  הפוסקים  בספרי אך  הרוב , כדעת  הלכה  דעתם ,

יתכן כי הדעות, רוב  לפי להכריע  אין  רעהו את איש  ושמעו

מוכיחים המועטים היו ביחד , ונותנים  נושאים היו  שאם 

להם  מודים והיו  צדקתם  את  גט למרובים  רז, סי' אמת תורת (שו"ת

יד) או"ח ג משה דבר א, כללים .פשוט

קארו יוסף  רבי של  פסיקתו  שיטת  את גם  לבאר  יש  ובכך

על  הנשענת  יוסף ', 'בית  לחיבורו בהקדמתו שתיאר  כפי

כאשר והרא "ש , הרמב "ם  הרי"ף – ההוראה ' עמודי  'שלושת

אחת , לדעה  מסכימים מהם  שניים  או ששלושתם  במקום 

כמו בכך הלכה  ואין להיפך , הראשונים  רוב  שדעת  למרות תם 

ונתנו נשאו שלא  משום להטות' רבים  'אחרי  לכלל סתירה

פנים  אל פנים  ע'ביניהם  ה, דעת יחוה רלח, א, ישרים משפטים (שו"ת

.שה)

הזקן אדמו"ר של בשמו מובא  זה  בעניין נוסף  ועקרון

לח) יו"ד יהודה שארית שאמוראים(שו"ת מצאנו מקומות  בכמה  :

סתירה זו ואין  היחיד, כדעת  תנאים  במחלוקת  הלכה פסקו 

רק היא הרוב  כדעת  ההלכה פסיקת  כי  להטות' רבים  ל'אחרי 

לדורות , כך שתיקבע  הכרח  אין אך נחלקו , שבו דור לאותו

זמן, אותו  חכמי  בידי מסורה  דור  בכל ההלכה קביעת  שכן

בעמדת הייתה  הקודם  שבדור  כשיטה  גם לפסוק ובאפשרותם

מיעוט.

ה'תש"פ  סיון כ"ד שלישי יום בהנאה? מותרות המת שערות

:„ ‰ÎÏ‰ ·È ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰,âøäzL äMà ìëå§¨¦¨¤¥¨¥
.døòNa úBðäì øzîª¨¥¨¦§¨¨

במשנה  ב)שנינו ז, בשערה".(ערכין נהנין שנהרגה  "האשה  :

שמתה אשה משער  ליהנות  שמותר יצחק  בר נחמן רב  ומבאר

הרשב "א  וכתב  אוסרתה ". ש "מיתתה של),כיון סי' ח"א (שו"ת

הדין גזר ובין  ליהרג, דינה  שנגמר  באשה  אמורים  שהדברים 

אינו כשלעצמו  הדין שגזר  ומכיון  שערה, ממנה  נגזז למיתה 

השער לכן אוסרתה " "מיתתה אלא  בהנאה , גופה  את אוסר 

שנגזז השער אבל בהנאה , מותר  מיתתה  קודם  ממנה  שנגזז

אסור המת  כי גופה , שאר כמו בהנאה  אסור מיתה  לאחר 

האדם ). (תורת הרמב "ן דעת  וכן בהנאה .

רש "י אלא)אבל  ד"ה שם יצחק(ערכין בר  נחמן רב לדעת  פירש 
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רק כי  בהנאה , מותר  מיתה לאחר  נגזז  אם  גם  המת ששער

"dzzinשהשיער הוא ", מיתה  בר  "לאו והשער אוסרתה",

לא כאילו  הוא  הרי  ולכן המוות , ידי על  להשתנות  עשוי אינו

אבל בהלכות גם כך וכתב  כאן , הרמב"ם  דעת וכן (פ"ד 'מת '.

מותרהכ"א) שהוא  משערו חוץ  כולו, בהנאה  אסור  "המת ,

גופו". שאינו משום  בהנאה

ערוך ' וה'שולחן ס"ב)הטור שמט סי' כדעת(יו"ד פסקו 

הרמ"א והוסיף  בהנאה . אסור  המת  ששער  והרמב "ן, הרשב "א 

נגזז ושערה  ליהרג דינה  שנגזר שאשה  הרשב "א ) (כדברי 

דינה שנגמר  פי על "אף כי משערותיה , ליהנות  מותר  בחייה 

הכסף' וה 'נקודות שתיקטל ". עד נאסרים  שערותיה  אין (שם)–

"המדקדק הרמב "ם  על חולק  שהרשב "א  אף  זה: על כתב

הרמב "ם". עם  דהדין יראה  דערכין  פ"ק  בסוף בסוגיא היטב

שיק  מהר "ם שמט)ובשו"ת  סי' נכרית(יו"ד פאה  לבישת התיר 

מתים  של משערות  בידינו(גויים)העשויה  כח ש "אין אף  כי ,

והטור דהרשב "א כיון בהנאה המת  שער  להתיר להכריע 

כיון מכלֿמקום – אסור  [המת ] דשער  פסקו  ערוך  והשולחן 

בישראל  אפילו מותר המת  דשער  סוברים  והסמ"ג  דהרמב "ם 

אסור , גוי מת  אי אפילו דהרי גוי , של בשער  להקל יש  –

להקל ". שומעין בדרבנן ואםֿכן מדרבנן דהיינו נראה 

ה'תש"פ  סיון כ"ה רביעי יום עדותו  ע"פ אדם שנהרג זומם עד

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰Bðéc øîâpL éî¦¤¦§©¦
,BúBà ïéâøBää íä ¯ åéãòå ...ïéc úéaî BúBà ïéàéöBî ¯ äúéîì§¦¨¦¦¦¥¦§¥¨¥©§¦

.da áiçúiL äúéî ìëa§¨¦¨¤¦§©¥¨
בראשונה " בו  תהיה  העדים  "יד  מהנאמר נלמדת  זו הלכה

ב) מה, .(סנהדרין

להקשות : ויש 

נאמר  זומם  לאחיו",בעד לעשות  זמם  כאשר לו  "ועשיתם 

עשה " כאשר ולא  זמם  "כאשר  חז "ל ב).ודרשו ב, מכות (רש"י

אינן - הוזמו  כך ואחר עליו שהעידו זה  "נהרג  אם ולכן 

ה"ב)נהרגין " פ"כ עדות הם(הל' שהעדים  כיון השאלה : ונשאלת  .

אותם מחייבים  שאין אף אם ֿכן עליו, שהעידו  זה  את שהרגו

מדין לחייבם  יש  זמם ...", כאשר לו "ועשיתם  מצד מיתה 

שקר ? עדות  שמעידים  בידעם  הנפש  את  הרגו שהרי  רוצח 

לומר : ויש 

התראה  צריכים  אינם  זוממין ה"ד)עדים  פי"ח עדות כי(הל' ,

התראה  בלי הנידון  את  לחייב רצו  הם  לא גם  עדותם סיפור (שהרי

התראה) היתה לא וכמובן כלל כשמחייביםאירע רק  הוא  זה  דין אך ,

לחייבם רוצים אם  אולם  זמם', כאשר  לו  'ועשיתם  מצד  אותם 

התראה  להיות  צריכה  רציחה  ה"א)מדין  פי"ב שלא(לעיל וכיון ,

לחייבם  אין כך על  התראה  סק"ב)היתה  צד מצוה, נר ישראל, .(חמדת

לבאר : יש  ועוד

העדים על נסמוך מדוע  כי  הוא , חידוש  זומם  עד

גזירת אלא  שקרנים , הראשונים שהעדים  ונאמר  האחרונים 

האחרונים העדים  על לסמוך  היא ה"ג)הכתוב  שם עדות הל' .(להלן

לעשות ' זמם כאשר לו 'ועשיתם  הפסוק  משמעות  כי ונמצא

האחרונים עדות פי  על נענשים  הראשונים שהעדים  מלמדת 

על  הנידון , נהרג עדותם  פי על אם  אך  יותר, נאמנים  הם  כי

כאשר  לו  'ועשיתם  תורה  אמרה  לא  'גזירתdyrזה  ואין ,'

יותר נאמנים האחרונים  שהעדים  האומרת  הכתוב'

הראשנים העדים על לסמוך יש  אולי  כן ואם  מהראשונים .

הורג מדין  לחייבם שאין ומובן שקר , עדות היתה  לא  ועדותם 

הסוקל)נפש  ומה ד"ה ב ב, מכות יצחק .(שיח

ה'תש"פ  סיון כ"ו חמישי יום עליו? לוקים אין מתי - לתשלומין' שניתן 'לאו

:· ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ïzpL åàì ìëå§¨¨¤¦©
.åéìò ïé÷Bì ïéà ¯ "áðâú àì" ,"ìæâú àì" ïBâk ¯ ïéîeìLúì§©§¦§Ÿ¦§ŸŸ¦§Ÿ¥¦¨¨

ואבידה  גזילה  בהלכות  גם הרמב "ם  פסק  ה"א)וכן (פ"א

לאו וכל דמיה , לשלם  חייב  הוא  "שהרי לוקה  אינו  שהגוזל

עליו " לוקין אין לתשלומין שניתן 

משנה ': ה 'כסף והקשה 

יוחנן  רבי ב)לדעת  לב, ממון(כתובות חיוב שיש  מקום  כל

הרמב "ם פסק  וכן משלם. ואינו לוקה  – פ"ג ומלקות גניבה (הל'

לוקהה"א) ותשלומין, מלקות  בה  שנתחייב עבירה "העושה 

סתירה זו והרי ומשלם ". לוקה אדם  שאין משלם  ואינו 

כאן ! לדבריו 

חיים ' ה 'מים  ה"ג)ותירץ  פ"א חו"מ הל' המלך' ה'שער :(והביאו

לוקין אין לתשלומין' הניתן ש'לאו  כאן  הרמב "ם  דברי

שצריך  בפירוש  כתבה שהתורה לאוים  לענין אמורים עליו,

תגנוב" לא  תגזול לא  "כגון  שפירט וכמו אמרה לשלם , (שהתורה

הגזלה') את חייב'והשיב הכפורים  ביום  בחבירו החובל  וכן  ,

ריבתה בפירוש  "שהרי מלקות  חיוב  עליו שיש  אף  בתשלומים 

ורפא יתן שבתו רק  שנאמר  לתשלומין, בחבירו חובל תורה 

ה"ט)ירפא" פ"ד ומזיק חובל ייעקר(הל' הרי ישלם  ולא  ילקה אם כי

לשלם . שיש  בפירוש  שכתבה  תורה  דבר 

יהושע ' בגמרא)וה 'פני ד"ה ב סא, ביאר :(ב"מ

ותשלומים מלקות שיש  שבמקום  יוחנן  רבי לדעת  גם 

ממון הפקעת בו  שאין ב 'לאו' רק  זהו  משלם , ואינו  לוקה 

זוממין)חבירו  עדים או רע שם מוציא יש(כגון הלאו בחיוב אם אבל

מכך  כי לוקה , ואינו משלם – חבירו ממון הפקעת ענין  גם

שכל  למדים  הגזילה, את להשיב  שחייב  בגזל  תורה שגילתה 

לוקה . אינו  שמשלם  וכיון לשלם, צריך חבירו ממון  המפקיע

שהוא שמשום  מסתבר לא  שהרי  כן מחייבת  הסברא  וגם 

ממונו. את  יפסיד השני  לוקה,



v"ndqeפד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  סיון כ"ז שישי יום הישראל? לדין הכהן דין להקדים יש האם

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ïéc úà ïéîéc÷î©§¦¦¤¦
,íéîëç ãéîìz ïéãì íãB÷ äðîìà ïéãå ...äðîìàä ïéãì íBúiä©¨§¦¨©§¨¨§¦©§¨¨¥§¦©§¦£¨¦

.õøàä íò ïéãì íãB÷ íéîëç ãéîìz ïéãå§¦©§¦£¨¦¥§¦©¨¨¤
ה 'תומים ' סק"ג)הקשה טו :(סי'

הכהן דין את  להקדים  שיש  גם הרמב "ם  הביא  לא מדוע

התוספות  לשיטת  ואמנם  הישראל? ד"ה)לדין א פז, (חולין

שבקדושה  דבר לכל  הכהן את  להקדים  ראשון שהמצוה  ("לפתוח

ראשון") לדחותולברך יכולה  זו מצוה  שאין  מובן  מדרבנן היא 

כקטן אחיו ... ובין  איש  בין צדק  ''ושפטתם  ה 'עשה' מצות  את 

הרמב "ם  לשיטת  אבל תשמעון", ה"א)כגדול פ"ד המקדש כלי (הל'

dyrש " zevnשנאמר ולקדשם ... הכהנים להבדיל היא

לדין ! גם  להקדימם  יש  וקדשתו ",

ותירץ :

א)הגמרא  סב, לדין(נדרים חכם  תלמיד להקדים  שיש  מוכיחה

כהנים " דוד "ובני  יח),מהפסוק  ח, תלמידי(ש"ב שהיו היינו 

דבר לכל  כהן להקדים שיש  וכמו ככהנים , ודינם חכמים 

ראשון  "לפתוח בתורה)שבקדושה  ראשון ראשון(לקרוא ולברך 

המזון) חכמים .(ברכת תלמידי גם  להקדים  יש  כך ,"

ואילו לדין, להקדימו  שיש  נאמר  חכם  תלמיד  שלגבי  ומכך

שמצות מוכח לדין , גם להקדימו אומרת הגמרא  אין בכהן 

שב "הקדמת וכיון שבקדושה , בדברים  רק  נוהגת  'וקדשתו'

דינו את להקדים  צריך  אין  שבקדושה  דבר אין ריבות " דברי 

הכהן. של

להקדים שיש  מההיקש  הגמרא לומדת  חכם  תלמיד ולענין 

שלא כדי  שבקדושה ', 'דבר  היא  לגביו ההקדמה  כי דינו,

מלימודו. יתבטל

למשפט' ה 'פנים  סק"ג)אך  טו הריטב "א(סי' דעת  (מו"ק הביא

וכןכח) לדין . הכהן  הקדמת לענין גם  נאמר 'וקדשתו ' שדין 

הרא"ש  מדברי  שם)מובן  "לפתוח (נדרים הכהן  את  לכבד שיש 

ולדרוש לדבר עם , קיבוץ  בכל המדברים ראש  להיות  ראשון

תחילה".

ה'תש"פ  סיון כ"ח קודש שבת השוחד? דמי את להחזיר חובה מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰¯ "ãçL çwú àì"Ÿ¦©Ÿ©
éøö ïéàéàkfä úà úBkæì elôà àlà ,ïécä úà úeòì øîBì C ¥¨¦©§©¥¤©¦¤¨£¦§©¤©©©

øéæçäì áiçå ...äNòú àìa øáBòå ,øeñà ¯ áiçä úà áiçìe§©¥¤©©¨¨§¥§Ÿ©£¤§©¨§©§¦
.ïúBpä epòaúiLk ,ãçMä©Ÿ©§¤¦§§¤©¥

הב "ח סק"ב)וביאר  ט סי' השוחד (חו"מ את  להחזיר החיוב  :

המלוה שחייב קצוצה ריבית  מדין  נלמד הנותן , כשיתבענו

דין  בבית כשתובעו ללוה  ב)להחזירה ו, שאסור(תמורה כיון כי ,

לא רחמנא  דאמר  מילתא  "כל  כי אותו  קונה  אינו לקחתו ,

מה לא עביד  אי – תקח תעביד 'לא  אמרה  שהתורה  וכיון  ני ".

נותן אם  אמנם , להחזירו . צריך ולקח, עבר  והוא  שוחד'

לגזילה דומה  ואינו  להחזיר, צריך אין  תובעו אינו  השוחד

ובוודאי מדעתו  לו נתן  שהרי תביעה ללא  אף  להחזיר שחייב

ה 'לבוש ' כתב  וכן  לו . ט)מחל  סי' שושן רק(עיר להחזירו שצריך ,

אינו אם  אבל  לו, מחלו שלא  "שיאמר  הנותן  יתבענו  אם 

ומחלו לו נתנו שלם  בלב  שוודאי  להחזירו  צריך אינו תובעו

.לו "

יעקב ' ה 'שבות  קלה)אך סי' תביעה(ח"א אין אם  אמנם, כתב:

להלכה כנפסק  לזה , נזקקים ביתֿדין אין השוחד  להחזרת 

ברמ"א) סי"ב יז סי' שתובעים ,(חו"מ ממה  יותר  לפסוק  לדיין  שאין 

את להחזיר צריך בתשובה, ולשוב  שמים  ידי  לצאת כדי  אבל 

הנביא  אומר וכן תובעו . אינו  הנותן אם  גם  א,השוחד (שמואל

ג) כופר...יב, לקחתי מי  ומיד  עשקתי ... מי mkl"את aiy`e."

יוסף' סק"א)וה'ברכי ט סי' לשון(חו"מ שמשמעות  כתב 

ערוך' וה'שולחן ס"א)הרמב"ם  ט סי' הב "ח (חו"מ כדעת 

דמי להחזיר  חייב  אינו  שמים  ידי לצאת  כדי שאף  וה'לבוש'

תביעה . אין אם שוחד

סק"ב)וה 'תומים ' שם שאם(אורים הגדולה ' 'כנסת  בשם  הביא

צריך  אינו  החייב, את  ולחייב הזכאי  את  לזכות  כדי  שוחד נטל

הלאוים במנין  כי  הרמב "ם , דעת  זו  שאין  וכתב  להחזיר .

עליהם פי"ט)שלוקים  תקח (לעיל 'לא  את  הרמב "ם מנה  לא 

להשבה ' הניתן  'לאו שהוא  משום  פי"ב שוחד', מכירה הל' (ראה

הזכאיה"א) את  לזכות כדי שניתן שוחד להשיב  צריך לא ואם  ,

הלאוים בין למנותו צריך היה  להשבה ', הניתן 'לאו  זה  ואין

עליהם . שלוקים

כל זמן שאינו חוזר על הישנות, אינו יכול ללמוד עניינים חדשים.
משיחת שבת פרשת קורח ה'תשכ"ז
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ה'תש"פ  סיון כ"ב ראשון יום

-mihteyxtq
oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חלקית 1) לסמכות ההסמכה והדיינים, הסנהדרין סמיכת

ההבדל  הזה. בזמן גם הסמיכה חידוש של אפשרות ומוגבלת.
ישראל. שבארץ הדין בתי לנשיאי שבבבל גלויות ראשי בין
הגולה  ראש שעבר או בטעות, שנתמנה הגון שאינו דיין

ראוי. שאינו למרות לדון והרשהו

.‡‰ ÔÈc ˙Èa „Á‡ÏB„b2‰pË˜ ÔÈ¯„‰Ò „Á‡Â3B‡ ∆»≈ƒ«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿«»
„Á‡ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa4CeÓÒ Ô‰Ó ≈ƒ∆¿»»ƒ∆ƒ¿∆∆»≈∆»

CeÓq‰ ÈtÓ5:¯Ó‡pL ,„ia ÚLB‰È CÓÒ ea¯ ‰LÓe . ƒƒ«»∆«≈»«¿À««»∆∆¡«
- ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·M‰ ÔÎÂ .e‰eˆÈÂ ÂÈÏÚ ÂÈ„È ˙‡ CÓÒiÂ«ƒ¿…∆»»»»«¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ¿≈ƒ

ÌÎÓÒ ea¯ ‰LÓ6‰ÈÎL Ô‰ÈÏÚ ‰˙¯LÂ ,7Ô˙B‡Â . ∆«≈¿»»¿»¿»¬≈∆¿ƒ»¿»
e‡ˆÓÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï eÎÓÒ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ»¿«¬≈ƒ«¬≈ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿¿
ÚLB‰È ÏL BÈc ˙Èa „Ú ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÔÈÎeÓq‰«¿ƒƒƒƒƒ«≈ƒ∆¿À«

ea¯ ‰LÓ ÏL BÈc ˙Èa „ÚÂ8ÈtÓ CÓÒp‰ „Á‡Â . ¿«≈ƒ∆∆«≈¿∆»«ƒ¿»ƒƒ
‡ÈOp‰9‰È‰ ‡Ï elÙ‡ ,ÔÈÎeÓq‰ ÔÓ „Á‡ ÈtÓ B‡ «»ƒƒƒ∆»ƒ«¿ƒ¬ƒ…»»

ÌÏBÚÏ ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ B˙B‡10. »¿«¿∆¿ƒ¿»

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלושה, עשרים של
ג. הלכה א, פרק צריכים 4)לעיל התימנים: יד בכתב

לסנהדרין  טוב יום התוספות הגיה וכן מהן, אחד כל שיהיה
לפי  שם: בפירושו רבינו ללשון בהתאם ג משנה א, פרק

סמוך. מהם אחד כל שיהיה סומך 5)שנצטרך ידי על נסמך
פי  על סמוך שיהיה ולא אחר, מפי נסמך הוא שאף כזה,

רבה 6)עצמו. בראשית במדרש שדרשו כמו אותם, מינה
אותם  שמינה - לכם ואגידה "האספו ו אות צ"ט, פרשה
ישראל" מזקני איש שבעים לי אספה שנאמר כמו זקנים

לרמב"ם). בהגהותיו מלך, יא,7)(קריית (במדבר ככתוב
הרוח". עליהם כנוח ויהי עליו... אשר הרוח מן "ויאצל כה)

רבינו 8) ומשה רבינו ממשה "ויהושע רבינו: הקדמת השווה
ישראל". אלוקי מה' שכולם נמצא הגבורה ראש 9)מפי

ג. הלכה א, פרק לעיל ראה מצינו 10)הסנהדרין, שהרי
למרות  א), ה, (סנהדרין רבי מפי שנסמך חנה בר ברבה

הסנהדרין. מן היה ולא החורבן לאחר היה הקדוש שרבינו

.·eÎÓÒiL ‡Ï ?˙B¯B„Ï ‰ÎÈÓq‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒ»¿…∆ƒ¿¿
Ô‰È„È11Ô˜f‰ L‡¯ ÏÚ12,Èa¯ BÏ ÔÈ¯BwL ‡l‡ , ¿≈∆«…«»≈∆»∆ƒ«ƒ

Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈÂ ,CeÓÒ z‡ È¯‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈«¿»¿≈¿¿»
˙BÒ˜ ÈÈ„ elÙ‡13. ¬ƒƒ≈¿»

ביד.11) שהייתה ליהושע, משה לסמיכת בניגוד
חכם".12) אלא זקן "אין לב:) (קידושין כמאמרם החכם,
ותשלומי 13) כפל תשלומי כגון קנסות: דיני ב. יג, סנהדרין

מומחים  שלושה אלא אותם דנים שאין וחמישה, ארבעה

ח  הלכה ה, פרק לקמן רבינו בלשון כמבואר הסמוכים, והם
שם. ובביאורנו

.‚˙ei„Ï ÌÈ˜f‰ ÈepÓ ‡È‰L ‰ÎÈÓÒ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â14 ¿≈¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ«¿≈ƒ¿«»
‰LÏLa ‡l‡15ÈtÓ CeÓÒ Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ∆»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆»∆»≈∆»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡16e¯‡aL BÓk ,17. ¬≈ƒ¿∆≈«¿

פר 14) על זקנים סמיכת שהיא אחר, מסוג לסמיכה בניגוד
עליו. סומכים הסנהדרין מן ששלושה ציבור, של דבר העלם
שלא  י, הלכה ג, פרק הקרבנות מעשה בהלכות כמבואר

כאן. בה ב.15)ידובר יג, השניים 16)סנהדרין אבל
ברבי  מצינו שכן סמוכים, שיהיו הכרח אין עימו המצטרפים
שניים, עוד עימו והיו זקנים, חמישה שסמך בבא, בן יהודה
א), יד, (שם יהודה רבי של כבודו משום אותם, חושב ואינו
רבי  עם יחד מלמנותם נמנע היה לא סמוכים היו ואילו

(רדב"ז). בכבודו פגיעה זו שאין הלכה 17)יהודה, לעיל
בית  עד איש מפי איש רצופה להיות מוכרחה שהסמיכה א,

רבינו. משה של דינו

.„ÌÈ‰Ï‡ Èe¯˜ ÔÈ‡18ı¯‡a CÓÒpL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ≈»¡…ƒ∆»≈ƒ∆ƒ¿«¿∆∆
„·Ïa Ï‡¯OÈ19ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÌÈL‡‰ Ì‰Â . ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈»¬»ƒ«¬»ƒ»¿ƒ

Ôe„Ï20epÓe Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ e˜„aL ,21 »∆»¿»≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈ƒ
.Ô˙B‡ eÎÓÒÂ Ì˙B‡»¿»¿»

ירשיעון 18) "אשר ח) כב, (שמות ככתוב קנסות, דיני לדון
"ראה  ורבנות. שררה לשון - אלהים שניים". ישלם אלהים
אונקלוס: מתרגם א) ז, (שמות לפרעה" אלהים נתתיך

א). ב, לסנהדרין (רש"י לפרעה" רב סנהדרין 19)"מניתיך
שאין  - וליכא" בעינן "אלהים ב פד, קמא בבבא וכן א. יד,

בבבל. ומידותיהם.20)מומחים חכמתם בזכות
מומחים 21) שהם שקבעו אותן, והמחו התימנים: יד בכתב

ובקיאים.

.‰ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï CÓBÒ CÓÒpL ÈÓ Ïk ‰È‰ ‰BL‡¯a22. »ƒ»»»»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»
Ïl‰Ï „B·k e˜ÏÁ ÌÈÓÎÁÂ23‡lL eÈ˜˙‰Â ,Ô˜f‰ «¬»ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈¿ƒ¿ƒ∆…

˙eL¯a ‡l‡ CÓÒ Ì„‡ ‡‰È24‡‰È ‡lLÂ .‡ÈOp‰ ¿≈»»ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ¿∆…¿≈
BnÚ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ‡ÈOp‰25. «»ƒ≈∆»ƒ≈»»«≈ƒƒ

‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰È ‡lLÂ¿∆…ƒ¿∆«≈ƒ≈∆»ƒ≈»»
„Á‡ ÏÎÏ LÈ - ‰¯e·Á‰ ¯‡L Ï·‡ .BnÚ ‡ÈOp‰«»ƒƒ¬»¿»«¬»≈¿»∆»
ÌÈL eÈ‰iL ‡e‰Â .‡ÈOp‰ ˙eL¯a CÓÒÏ Ì‰Ó≈∆ƒ¿…ƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ

BnÚ26‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÎÈÓÒ ÔÈ‡L ,27. ƒ∆≈¿ƒ»»ƒ¿»

תלמידיו.22) סומך התימנים: יד יד 23)בכתב בכתב
מבית  שהוא הלל, לבית כלומר, הזקן, הלל לבית כבוד הנ"ל:
ב): הלכה א פרק (סנהדרין בירושלמי הנוסח וכך המלך. דוד
רבן  כגון תלמידיו את ממנה ואחד אחד כל היה "בראשונה
חזרו  יהושע... רבי ואת אליעזר רבי את מינה זכאי בן יוחנן
לדעת  שלא שמינה דין בית אמרו: הזה, לבית כבוד וחלקו

מינוי". מינויו אין ומדעתו.24)הנשיא בהסכמתו
ורבינו 25) שם, הירושלמי פי על לזה, זה כבוד שיחלקו כדי
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(רדב"ז). דין" "בית במקום דין" בית "אב שם  גורס
סמוכים.26) שאינם פי על ג.27)אף הלכה לעיל כמבואר

עדיין  הנשיא, ברשות הסמוך מינהו שאפילו כאן, וחידש
(לחם  משלושה פחות סמיכה שאין עימו, שניים שיהיו צריך

משנה).

.ÂÈt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈ˜Ê ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈ƒ¿»»»∆¿««ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒ ÔÈÎÓBq‰ el‡L28eÈ‰ elÙ‡ . ∆≈«¿ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ»

ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ CÓÒp‰Â ,ı¯‡a ÔÈÎÓBq‰«¿ƒ»»∆¿«ƒ¿»»»»∆≈
ÔÈÎÓBÒ29‰ˆeÁa ÔÈÎÓBq‰ eÈ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ»«¿ƒ¿»

ÔÈÎÓBÒ - ı¯‡a Ì‰ÈL eÈ‰ .ı¯‡a ÔÈÎÓÒp‰Â ı¯‡Ï»»∆¿«ƒ¿»ƒ»»∆»¿≈∆»»∆¿ƒ
ÌB˜Óa ÌÈÎÓBq‰ ÌÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆≈ƒ«¿ƒ¿»

„Á‡30BÏ ÔÈÁÏBL ‡l‡ ;31‡e‰L BÏ ÔÈ·˙Bk B‡ ∆»∆»¿ƒ¿ƒ∆
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ˙BÂ ,CeÓÒ32ÏÈ‡B‰ , »¿¿ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ

ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÂ .ı¯‡a Ì‰ÈLe¿≈∆»»∆¿»∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈
ÌÈ¯ˆÓ33‰ÎÈÓÒÏ ‰Èe‡¯34. ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

א.28) יד, שליח.29)סנהדרין ידי על או בכתב
לארץ 30) בחוץ ונסמכים בארץ סומכים שם: שאמרו מתוך

על  אף בארץ שניהם שאם למד, אתה - מועילה הסמיכה אין
(רדב"ז). סומכים אחד במקום שאינם לו 31)פי מודיעים

שליח. ידי ב.32)על הלכה לעיל אף 33)כמבואר
וסיעתו. עזרא בימי בבל עולי בה החזיקו שלא פי על

לעניין 34) ישראל ארץ קדושת קדושה שאינה פי על אף
הֿו) הלכה א פרק תרומות הלכות (ראה ומעשרות תרומות
לעניין  וכן ישראל. ארץ בקדושת היא הרי סמיכה לעניין -
(ראה  מחולים שעוונותיו בה, והנקבר ישראל בארץ הדר
היא  הרי י"אֿי"ב) הלכה ה פרק מלכים הלכות לקמן
א, ה, מסנהדרין רבינו דברי ומקור (רדב"ז). בקדושתה
העומדות  בעיירות ולהורות לדון רשות נטל חנה בר שרבה
- הסמיכה מועילה להן ואם לארץ, מחוץ שהן הגבולין, על
שכן, כל לא מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל, לארץ
הלכה  לקמן וראה משנה). (כסף מועילה ובה לה, שהסמיכה
את  לכוף מועילה ישראל שבארץ דין בית רשות שאין י"ד,
מגדיר  ז הלכה שם תרומות ובהלכות לארץ. בחוץ דין בעלי

מצרים. עולי בה שהחזיקו הארץ גבולות רבינו

.Ê˙Á‡ ÌÚÙa ‰‡Ó elÙ‡ CÓÒÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ35. ≈«¿ƒƒ¿…¬ƒ≈»¿««««
„Á‡ ÌBÈa ÛÏ‡ ÌÈLÏL CÓÒ CÏn‰ „Â„Â36. ¿»ƒ«∆∆»«¿ƒ∆∆¿∆»

זקנים 35) לחמישה סמך בבא בן יהודה רבי א. יד, סנהדרין
אחת  בפעם זקנים שבעים סמך רבינו ומשה אחת בפעם

למבי"ט). ספר הלכה 36)(קרית י, פרק סנהדרין ירושלמי
כל  את דוד עוד "ויוסף א) ו, (שמואלֿב לפסוק בקשר ב
שלושים, שם: גורס ורבינו אלף", שלושים בישראל בחור

משנה). (לחם שבגירסתנו אלף תשעים במקום

.Á.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯·„Ï eˆ¯iL ÈÓ Ïk ˙BpÓÏ Ô‰Ï LÈÂ¿≈»∆¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÎÁ ?„ˆÈk .ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ≈«»»

‡ÏÙÓ37˙È·Ï LÈ - dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ˙B¯B‰Ï Èe‡¯L À¿»∆»¿¿»«»À»≈¿≈
Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔzÏÂ B˙B‡ CÓÒÏ ÔÈc38˙B¯B‰Ï ‡ÏÂ , ƒƒ¿…¿ƒ≈¿»¿…¿

¯z‰Â ¯eq‡a ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ .¯z‰Â ¯eq‡a39‡ÏÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒ¿¿¿ƒ¿∆≈¿…

Ï·‡ ,‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ˙eL¯ ezÈ B‡ .˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈»ƒ¿¿»∆¿»∆¬»
‡Ï Ï·‡ ,˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï B‡ .˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ‡Ï…»ƒ≈¿»»ƒ≈¿»¬»…

ÔÈÓeÓa ˙B¯BÎa ¯Èz‰Ï40¯Èz‰Ï ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ . ¿«ƒ¿¿ƒƒ¿¿¿«ƒ
„·Ïa ÌÈ¯„41ÌÈÓ˙k ˙B‡¯Ï B‡ ,42‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿«ƒ¿¿»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

ובקי.37) ממונות.38)מומחה יטעה 39)בדיני שאם
מלשלם  פטור יהיה ויפסידנו המותר את ויאסור בהוראתו
המומחה  שכל אתה, "פטור א) לג, (סנהדרין שאמרו כמו
דיבור  ב ה, שם בתוספות וראה מלשלם", פטור לרבים

גמיר. אי לשחטם 40)המתחיל: מותר קבוע, המום שאם
ואין  א, הלכה ב פרק בכורות בהלכות כמבואר במדינה
הנשיא  לו שנתן מומחה פי על אלא הבכור את שוחטים

א. הלכה ג פרק שם רבינו כלשון מתירם 41)רשות, שאין
ה. הלכה ד, פרק נדרים הלכות ראה מובהק, חכם אלא

הם 42) דם אם ספק אשה, בגד על שנמצאו אדומים, כתמים
כמבואר  וטהורה, הוא אדום צבע שמא או טמאה, והיא
אלא  בודקם ואינו [=ל"ט]. ל"ו הלכה ביאה איסורי בהלכות
א  פרק חגיגה בירושלמי כמבואר לכך, רשות שנטל החכם

אחד, לדבר ראוי הדברים לכל "הראוי אמרו: ושם ח. הלכה
ראוי". אינו אחד לדבר אפילו הדברים לכל ראוי ושאינו

.Ë¯ÓBÏÂ ,ÔÓÊ „Ú ˙eL¯ ÔzÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈«¿ƒƒ≈¿«¿«¿«
‡B·iL „Ú ˙B¯B‰Ï B‡ Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈ :CÓÒpÏ«ƒ¿»≈¿¿»¿«∆»
enÚ ‰z‡ ÔÈ‡L ÔÓÊ Ïk B‡ ,Ô‡ÎÏ ‡ÈOp‰«»ƒ¿»»¿«∆≈«»ƒ»

‰È„na43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»¿≈…«≈»∆

הנ"ל.43) חגיגה בירושלמי וכן ב ה סנהדרין

.ÈÈt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ BÈÚa ‡ÓeÒ ‡e‰L ‡ÏÙÓ ÌÎÁ»»À¿»∆»¿≈««««ƒ
ÈÈ„Ï Èe‡¯ ‡e‰L44B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - ˙BBÓÓ ∆»¿ƒ≈»≈¿ƒ

˙BBÓÓ ÈÈ„Ï45ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,46. ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆≈»¿»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ47. ¿≈…«≈»∆

ט.44) הלכה ב, פרק לעיל יהיה 45)כמבואר יטעה שאם
א. הלכה ו, פרק לקמן ראה מלשלם, הוא 46)פטור שהרי

ט. הלכה ב פרק כדלעיל בסנהדרין, להיות פסול
על 47) מצטער היה לוי בן יהושע רבי שם. חגיגה ירושלמי

סומא  שהיה מפני יכול, ולא לסמכו שרצה אחד תלמיד
לעיל. וכמבואר מעיניו באחת

.‡ÈCÓBÒ ‡l‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰È‰ ‡lL È¯‰48„Á‡ ¬≈∆…»»¿∆∆ƒ¿»≈∆»≈∆»
Bcˆa ÌÈL ·ÈLBÓ -49‰Ê B‡ ,„Á‡k ÌÈÚ·L CÓBÒÂ , ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆

ÔÈc ˙Èa ÌÈÚ·M‰Â ‡e‰ ‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆¿««»«¬∆¿«ƒ¿ƒ≈ƒ
ÈÏ ÔÈ‡¯ .ÌÈ¯Á‡ ÔÈÈ„ Èza eÎÓÒÈÂ ,ÏB„b‰«»¿ƒ¿¿»≈ƒƒ¬≈ƒƒ¿ƒƒ
ı¯‡aL ÌÈÓÎÁ‰ Ïk eÓÈkÒ‰ Ì‡L :ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¬»ƒ∆¿∆∆

Ï‡¯OÈ50el‡ È¯‰ - Ì˙B‡ CÓÒÏÂ ÌÈic ˙BpÓÏ ƒ¿»≈¿««»ƒ¿ƒ¿…»¬≈≈
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï Ô‰Ï LÈÂ ,ÌÈÎeÓÒ51Ô‰Ï LÈÂ ,52 ¿ƒ¿≈»∆»ƒ≈¿»¿≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï CÓÒÏ53ÌÈÓÎÁ‰ eÈ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ . ƒ¿…«¬≈ƒƒ≈»»»«¬»ƒ
‰ÎÈÓq‰ ÏÚ ÔÈ¯ÚËˆÓ54˙BÒ˜ ÈÈ„ eÏËaÈ ‡lL È„k ƒ¿«¬ƒ««¿ƒ»¿≈∆…ƒ»¿ƒ≈¿»

Ï‡¯OiÓ55ÔÈ¯fÙÓ Ï‡¯OiL ÈÙÏ ?56¯LÙ‡ È‡Â , ƒƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿»≈¿À»ƒ¿ƒ∆¿»
Ôlk eÓÈkÒiL57- CeÓÒ ÈtÓ CeÓÒ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆«¿ƒÀ»¿ƒ»»»»ƒƒ»
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(רדב"ז). דין" "בית במקום דין" בית "אב שם  גורס
סמוכים.26) שאינם פי על ג.27)אף הלכה לעיל כמבואר

עדיין  הנשיא, ברשות הסמוך מינהו שאפילו כאן, וחידש
(לחם  משלושה פחות סמיכה שאין עימו, שניים שיהיו צריך

משנה).

.ÂÈt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈ˜Ê ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈ƒ¿»»»∆¿««ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒ ÔÈÎÓBq‰ el‡L28eÈ‰ elÙ‡ . ∆≈«¿ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ»

ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ CÓÒp‰Â ,ı¯‡a ÔÈÎÓBq‰«¿ƒ»»∆¿«ƒ¿»»»»∆≈
ÔÈÎÓBÒ29‰ˆeÁa ÔÈÎÓBq‰ eÈ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ»«¿ƒ¿»

ÔÈÎÓBÒ - ı¯‡a Ì‰ÈL eÈ‰ .ı¯‡a ÔÈÎÓÒp‰Â ı¯‡Ï»»∆¿«ƒ¿»ƒ»»∆»¿≈∆»»∆¿ƒ
ÌB˜Óa ÌÈÎÓBq‰ ÌÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆≈ƒ«¿ƒ¿»

„Á‡30BÏ ÔÈÁÏBL ‡l‡ ;31‡e‰L BÏ ÔÈ·˙Bk B‡ ∆»∆»¿ƒ¿ƒ∆
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ˙BÂ ,CeÓÒ32ÏÈ‡B‰ , »¿¿ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ

ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÂ .ı¯‡a Ì‰ÈLe¿≈∆»»∆¿»∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈
ÌÈ¯ˆÓ33‰ÎÈÓÒÏ ‰Èe‡¯34. ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

א.28) יד, שליח.29)סנהדרין ידי על או בכתב
לארץ 30) בחוץ ונסמכים בארץ סומכים שם: שאמרו מתוך

על  אף בארץ שניהם שאם למד, אתה - מועילה הסמיכה אין
(רדב"ז). סומכים אחד במקום שאינם לו 31)פי מודיעים

שליח. ידי ב.32)על הלכה לעיל אף 33)כמבואר
וסיעתו. עזרא בימי בבל עולי בה החזיקו שלא פי על

לעניין 34) ישראל ארץ קדושת קדושה שאינה פי על אף
הֿו) הלכה א פרק תרומות הלכות (ראה ומעשרות תרומות
לעניין  וכן ישראל. ארץ בקדושת היא הרי סמיכה לעניין -
(ראה  מחולים שעוונותיו בה, והנקבר ישראל בארץ הדר
היא  הרי י"אֿי"ב) הלכה ה פרק מלכים הלכות לקמן
א, ה, מסנהדרין רבינו דברי ומקור (רדב"ז). בקדושתה
העומדות  בעיירות ולהורות לדון רשות נטל חנה בר שרבה
- הסמיכה מועילה להן ואם לארץ, מחוץ שהן הגבולין, על
שכן, כל לא מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל, לארץ
הלכה  לקמן וראה משנה). (כסף מועילה ובה לה, שהסמיכה
את  לכוף מועילה ישראל שבארץ דין בית רשות שאין י"ד,
מגדיר  ז הלכה שם תרומות ובהלכות לארץ. בחוץ דין בעלי

מצרים. עולי בה שהחזיקו הארץ גבולות רבינו

.Ê˙Á‡ ÌÚÙa ‰‡Ó elÙ‡ CÓÒÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ35. ≈«¿ƒƒ¿…¬ƒ≈»¿««««
„Á‡ ÌBÈa ÛÏ‡ ÌÈLÏL CÓÒ CÏn‰ „Â„Â36. ¿»ƒ«∆∆»«¿ƒ∆∆¿∆»

זקנים 35) לחמישה סמך בבא בן יהודה רבי א. יד, סנהדרין
אחת  בפעם זקנים שבעים סמך רבינו ומשה אחת בפעם

למבי"ט). ספר הלכה 36)(קרית י, פרק סנהדרין ירושלמי
כל  את דוד עוד "ויוסף א) ו, (שמואלֿב לפסוק בקשר ב
שלושים, שם: גורס ורבינו אלף", שלושים בישראל בחור

משנה). (לחם שבגירסתנו אלף תשעים במקום

.Á.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯·„Ï eˆ¯iL ÈÓ Ïk ˙BpÓÏ Ô‰Ï LÈÂ¿≈»∆¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÎÁ ?„ˆÈk .ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ≈«»»

‡ÏÙÓ37˙È·Ï LÈ - dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ˙B¯B‰Ï Èe‡¯L À¿»∆»¿¿»«»À»≈¿≈
Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔzÏÂ B˙B‡ CÓÒÏ ÔÈc38˙B¯B‰Ï ‡ÏÂ , ƒƒ¿…¿ƒ≈¿»¿…¿

¯z‰Â ¯eq‡a ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ .¯z‰Â ¯eq‡a39‡ÏÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒ¿¿¿ƒ¿∆≈¿…

Ï·‡ ,‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ˙eL¯ ezÈ B‡ .˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈»ƒ¿¿»∆¿»∆¬»
‡Ï Ï·‡ ,˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï B‡ .˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ‡Ï…»ƒ≈¿»»ƒ≈¿»¬»…

ÔÈÓeÓa ˙B¯BÎa ¯Èz‰Ï40¯Èz‰Ï ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ . ¿«ƒ¿¿ƒƒ¿¿¿«ƒ
„·Ïa ÌÈ¯„41ÌÈÓ˙k ˙B‡¯Ï B‡ ,42‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿«ƒ¿¿»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

ובקי.37) ממונות.38)מומחה יטעה 39)בדיני שאם
מלשלם  פטור יהיה ויפסידנו המותר את ויאסור בהוראתו
המומחה  שכל אתה, "פטור א) לג, (סנהדרין שאמרו כמו
דיבור  ב ה, שם בתוספות וראה מלשלם", פטור לרבים

גמיר. אי לשחטם 40)המתחיל: מותר קבוע, המום שאם
ואין  א, הלכה ב פרק בכורות בהלכות כמבואר במדינה
הנשיא  לו שנתן מומחה פי על אלא הבכור את שוחטים

א. הלכה ג פרק שם רבינו כלשון מתירם 41)רשות, שאין
ה. הלכה ד, פרק נדרים הלכות ראה מובהק, חכם אלא

הם 42) דם אם ספק אשה, בגד על שנמצאו אדומים, כתמים
כמבואר  וטהורה, הוא אדום צבע שמא או טמאה, והיא
אלא  בודקם ואינו [=ל"ט]. ל"ו הלכה ביאה איסורי בהלכות
א  פרק חגיגה בירושלמי כמבואר לכך, רשות שנטל החכם

אחד, לדבר ראוי הדברים לכל "הראוי אמרו: ושם ח. הלכה
ראוי". אינו אחד לדבר אפילו הדברים לכל ראוי ושאינו

.Ë¯ÓBÏÂ ,ÔÓÊ „Ú ˙eL¯ ÔzÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈«¿ƒƒ≈¿«¿«¿«
‡B·iL „Ú ˙B¯B‰Ï B‡ Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈ :CÓÒpÏ«ƒ¿»≈¿¿»¿«∆»
enÚ ‰z‡ ÔÈ‡L ÔÓÊ Ïk B‡ ,Ô‡ÎÏ ‡ÈOp‰«»ƒ¿»»¿«∆≈«»ƒ»

‰È„na43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»¿≈…«≈»∆

הנ"ל.43) חגיגה בירושלמי וכן ב ה סנהדרין

.ÈÈt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ BÈÚa ‡ÓeÒ ‡e‰L ‡ÏÙÓ ÌÎÁ»»À¿»∆»¿≈««««ƒ
ÈÈ„Ï Èe‡¯ ‡e‰L44B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - ˙BBÓÓ ∆»¿ƒ≈»≈¿ƒ

˙BBÓÓ ÈÈ„Ï45ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,46. ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆≈»¿»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ47. ¿≈…«≈»∆

ט.44) הלכה ב, פרק לעיל יהיה 45)כמבואר יטעה שאם
א. הלכה ו, פרק לקמן ראה מלשלם, הוא 46)פטור שהרי

ט. הלכה ב פרק כדלעיל בסנהדרין, להיות פסול
על 47) מצטער היה לוי בן יהושע רבי שם. חגיגה ירושלמי

סומא  שהיה מפני יכול, ולא לסמכו שרצה אחד תלמיד
לעיל. וכמבואר מעיניו באחת

.‡ÈCÓBÒ ‡l‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰È‰ ‡lL È¯‰48„Á‡ ¬≈∆…»»¿∆∆ƒ¿»≈∆»≈∆»
Bcˆa ÌÈL ·ÈLBÓ -49‰Ê B‡ ,„Á‡k ÌÈÚ·L CÓBÒÂ , ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆

ÔÈc ˙Èa ÌÈÚ·M‰Â ‡e‰ ‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆¿««»«¬∆¿«ƒ¿ƒ≈ƒ
ÈÏ ÔÈ‡¯ .ÌÈ¯Á‡ ÔÈÈ„ Èza eÎÓÒÈÂ ,ÏB„b‰«»¿ƒ¿¿»≈ƒƒ¬≈ƒƒ¿ƒƒ
ı¯‡aL ÌÈÓÎÁ‰ Ïk eÓÈkÒ‰ Ì‡L :ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¬»ƒ∆¿∆∆

Ï‡¯OÈ50el‡ È¯‰ - Ì˙B‡ CÓÒÏÂ ÌÈic ˙BpÓÏ ƒ¿»≈¿««»ƒ¿ƒ¿…»¬≈≈
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï Ô‰Ï LÈÂ ,ÌÈÎeÓÒ51Ô‰Ï LÈÂ ,52 ¿ƒ¿≈»∆»ƒ≈¿»¿≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï CÓÒÏ53ÌÈÓÎÁ‰ eÈ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ . ƒ¿…«¬≈ƒƒ≈»»»«¬»ƒ
‰ÎÈÓq‰ ÏÚ ÔÈ¯ÚËˆÓ54˙BÒ˜ ÈÈ„ eÏËaÈ ‡lL È„k ƒ¿«¬ƒ««¿ƒ»¿≈∆…ƒ»¿ƒ≈¿»

Ï‡¯OiÓ55ÔÈ¯fÙÓ Ï‡¯OiL ÈÙÏ ?56¯LÙ‡ È‡Â , ƒƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿»≈¿À»ƒ¿ƒ∆¿»
Ôlk eÓÈkÒiL57- CeÓÒ ÈtÓ CeÓÒ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆«¿ƒÀ»¿ƒ»»»»ƒƒ»
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l‡ ,Ôlk ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡ÏkÏ ˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ ‡58, ≈»ƒ««À»∆»»ƒ≈¿»«…
Ú¯Î‰ CÈ¯ˆ ¯·c‰Â .ÔÈc ˙Èa ÈtÓ CÓÒ È¯‰L59. ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ≈ƒ¿«»»»ƒ∆¿≈«

סמוך.48) התימנים: יד דיינים 49)ובכתב סמיכת שאין
ב. הלכה לעיל וכמבואר בשלושה פי 50)אלא על אף

אחד. סמוך אפילו ביניהם אותם 51)שאין דנים שאין
ה  פרק ולקמן ד הלכה לעיל כמבואר בארץ, הסמוכים אלא

ח. חכמי 52)הלכה כל בהסכמת שנתמנו אלו לסמוכים,
ישראל. משנה 53)ארץ א פרק (סנהדרין המשנה ובפירוש

בית  שתמצא אפשר אי כן, תאמר לא "שאם רבינו: מנמק ג)
מהם  אחד כל שיהיה שנצטרך לפי לעולם, הגדול דין
שנאמר: כמו שישובו (=הבטיח) יעד והקב"ה סמוך...
כשיכין  ספק בלא יהיה וזה כבראשונה". שופטייך "ואשיבה
בוא  לפני חכמתם ותגדל אדם... בני ליבות יתברך הבורא
עשר  כמו "והיום ספר: בקרית המבי"ט וכתב המשיח".
שבארץ  ישראל חכמי רוב הסכימו ה'רח"ץ בשנת שנים
ז"ל, בירב יעקב רבי הרב מורינו בדורו לגדול לסמוך ישראל
עליון, מפי יבורכו המובהקים מתלמידיו קצת סמך והוא

אמן". ליושנה, העטרה תיבטל.54)להחזיר שלא
בבא 55) בן יהודה ברבי א) יד, (סנהדרין שמצינו כמו

בו  וכשהכירו זקנים, חמישה וסמך למות עצמו את שסיכן
שלא  גזירתם על שעבר על והרגוהו דקרוהו האויבים
לחדש  אפשר תמיד והלא הזה, הסיכון כל מה לשם לסמוך,

הארץ.56)הסמיכה? כולם 57)ברחבי שיתקבצו
אחד. מעמד וסומכם,58)למקום בצידו שניים כשמושיב

לקמן  כמבואר סמוכים בשלושה אלא קנסות דיני דנים שאין
ח. הלכה ה בזה,59)פרק מדגיש רבינו ברורה. החלטה

"נראים  המשפט: אל חוזר וזה אצלו, בספק הדבר שעדיין
ידי  על דיינים מינוי בדבר החידוש שכל וכו'. הדברים" לי
בירור  אצלו נתברר לא עדיין ישראל, ארץ חכמי כל הסכמת
כתב  בנעוריו שחיברו הנ"ל, המשנה שבפירוש בעוד סופי.
שאותה  רבינו, שחשש ונראה וודאית. כהחלטה חידוש אותו
ידוע  שהרי לדחותה, יש הנ"ל, בפירושו שהביא ראייה
בכתובים  כמבואר המשיח לפני יבוא הנביא שאליהו
כמבואר  השילוני, אחיה מפי סמוך הוא והרי כג), ג (מלאכי
לפני  אחרים יסמוך וממילא הזה, לספר רבינו בהקדמת
ראיית  את לדחות כדאי זה אין אולם (רדב"ז). המשיח ביאת

שהרי תחילה רבינו, יבוא שאליהו אמרו: ב מג, בעירובין
קיים יהיה הגדול דין שבית הרי הגדול, דין עוד לבית בארץ

כדברי  החכמים בהסכמת שנסמך כורחך ועל אליהו בוא לפני
להעיר, וכדאי שם). לעירובין בהגהותיו חיות (מהר"ץ רבינו
המוזכר  לרבינו המשנה פירוש של הערבי המקור שבנוסח
ואף  יעמידם שהמשיח תאמר, "ושמא כתוב: נב אות לעיל
ביארנו  שכבר לפי מוכחש, זה הרי סמוכים, שאינם פי על
יגרע  ולא בתורה יוסיף לא שהמשיח זה, ספרנו בהקדמת
סבור  ואני פה, שבעל בתורה ולא שבכתב בתורה לא ממנה
מסימניו  יהיה וזה המשיח התגלות לפני תשוב שהסנהדרין
בצלאל  (רבי וכו' כבראשונה" שופטייך ואשיבה אמר:
וינציאה  דפוס סנהדרין, המשנה לפירוש בהגהותיו אשכנזי
יעקב  רבי של הסמיכה בקונטרס וכן רבינו, בשם שפ"ו,

בירב).

.·È‰ˆeÁ e‡ˆÈÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¿»¿»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ì‰ È¯‰ - ı¯‡Ï60 »»∆¬≈≈»ƒƒ≈¿»¿»»»∆
ı¯‡a ˙‚‰B ÔÈ¯„‰qL ;ı¯‡a ÌÈcL C¯„k¿∆∆∆»ƒ»»∆∆«¿∆¿ƒ∆∆»»∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e61ÌÈÎeÓÒ eÈ‰iL ‡e‰Â ,62. ¿»»»∆¿∆ƒ¿¿ƒ

"שבאו 60) ב): פד, קמא (בבא אמרו וכן א. יד, סנהדרין
שהזיק, התם השור בעל את והעידו לבבל ישראל ארץ חכמי
וראה  מומחים. בפני אלא אינם אלה קנסות ודיני בפניהם"

י"ב. הלכה ה פרק א.61)לקמן ו, במכות משנה
בארץ.62) סמוכים התימנים: יד בכתב

.‚ÈÏ··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯63Ô‰ CÏÓ ÌB˜Óa - »≈»À∆¿»∆ƒ¿∆∆≈
ÌÈ„ÓBÚ64˙Bc¯Ï Ô‰Ï LÈÂ .65,ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡¯OÈ ˙‡ ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆ƒ¿»≈¿»»

¯eÒÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .eˆ¯ ‡Ï ÔÈa eˆ¯ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ Ôe„ÏÂ¿»¬≈∆≈»≈…»∆∆¡«…»
‰„e‰ÈÓ Ë·L66.Ï··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯ el‡ - ≈∆ƒ»≈»≈»À∆¿»∆

לסנהדרין 63) (רש"י פרס מלכי מאת ושלטון כוח להם שיש
להלן. שיבואר כפי דוד, בית מלכות מזרע והם א), ה,

תוקף 64) להם שאין ישראל שבארץ מהנשיאים הם ועדיפים
"כי 65)מלכותי. ד) ה, (מלכיםֿא, ככתוב ולמשול, לשלוט

הנהר". עבר בכל רודה (שלמה) א.66)הוא ה, סנהדרין
שהפקר  ממונם, להפקיר רשות להם ויש שררה. לשון - שבט

"ומחו  דרשו: ושם שם). (רש"י הפקר דין רגליו בית מבין קק
כלומר, ברבים", תורה שמלמדים הלל של בניו בני אלו -
וחכמיה  ישראל ארץ בני והיתר, איסור ובדיני התורה בלימוד
אבל  ב), יא, להוריות (רש"י חכם זה - שמחוקק עדיפים,
והטעם  עדיפים, שבבבל הגולה ראשי ממון הפקעת לעניין
הגולה  שראשי ג) הלכה ט, פרק (כלאים בירושלמי מבואר
דוד  מזרע הם ישראל ארץ ונשיאי מהזכרים, דוד בני הם
דהכא  המתחיל: דיבור שם לסנהדרין בתוספות וכן הנקבות,
משנה  ד, פרק (בכורות לרבינו המשנה פירוש והשווה שבט.
חוששים  אנו ש"אין חכם, להיות צריך אינו הגולה שראש ד)
מקומו  אנשי בהסכמת אותו וממנים לייחוסו אלא לחכמתו

בלבד".

.„ÈÔe„Ï Èe‡¯‰ Ôic ÏÎÂ67˙eÏb L‡¯ BÏ Ô˙pL , ¿»«»»»»∆»«…»
Ôe„Ï ˙eL¯68Û‡ ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - ¿»≈¿»¿»»»«

‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¬≈ƒƒ≈»»∆≈¿»
ı¯‡Ï69˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,70Ôic ÏÎÂ . »»∆««ƒ∆≈»ƒ≈¿»¿»«»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙Èa BÏ e˙pL ,Ôe„Ï Èe‡¯‰»»»∆»¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ôe„Ï ˙eL¿̄»≈¿»¿»∆∆ƒ¿»≈

ÌÈÏe·b‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ‰ ˙B¯ÈÚ·e71‡lL Èt ÏÚ Û‡ »¬»»¿««¿ƒ««ƒ∆…
Ô˙eL¯ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ»̄«¬≈ƒƒ¬»¿»»»∆≈¿»
BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆»…∆«¬≈ƒƒ««ƒ∆≈
ÈÓÏ ‡l‡ Ô„ BÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈¿»¿»»»∆≈»∆»¿ƒ
Ôe„ÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ Ï·‡ ;BÏˆ‡ Ôe„Ï ‰ˆB¯L∆∆»∆¿¬»»…∆«¬≈ƒƒ¿»

˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏhiL „Ú ,˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ - Ì‰Ï72. »∆≈¿«∆ƒ…¿≈…»

במידות.67) והגון בתורה חכם ממון 68)שהוא בעסקי
לחבירו. אדם א.69)שבין ה, שלדיני 70)סנהדרין

ישראל  ארץ של דין בית ידי על להיסמך הוא צריך קנסות
א. יד, ובסנהדרין ד הלכה לעיל הנמשכות 71)בלבד,

וברש"י). א ה, (סנהדרין ישראל ארץ סנהדרין 72)אחרי
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רשות  ונטילת לחוד שסמיכה רבינו, מדברי מבואר שם.
אלא  אינה קנסות דיני לדון סמוך להיקרא - סמיכה לחוד.
הדין, בעלי את ולכוף לדון - רשות ונטילת ישראל, בארץ
ראש  ידי על ובין ישראל שבארץ דין בית ידי על בין מועילה
בפירושו  שרבינו להעיר וראוי כדינו. אחד כל שבבבל, הגולה
ממונה  - ישיבה ראש אומר: ד משנה ד, פרק בכורות למשנה
מאוד, התורה בחכמת גדול שיהא ראוי אבל בארץֿישראל,
בזמן  ישראל בארץ פנים בשום ממנו גדול יימצא שלא עד

אותו. שממנים

.ÂËÈtÓ B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,Ôe„Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈≈«ƒ¿≈
Ôe‚‰ BÈ‡L73¯·ÚL ,74B‡ ,˙eL¯ BÏ Ô˙Â ˙eÏb L‡¯ ∆≈»∆»«…»¿»«¿

ÔÈc ˙Èa eÚhL75˙eL¯‰ ÔÈ‡ - ˙eL¯ BÏ e˙Â ∆»≈ƒ¿»¿¿≈»¿
ÏÚa LÈc˜n‰L .Èe‡¯ ‡‰iL „Ú ÌeÏk BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆¿«∆¿≈»∆««¿ƒ««

ÌeÓ76ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ÁaÊnÏ77. «ƒ¿≈«≈«¿À»»»»»

טובות.73) כך.74)במידות על הוא שחשוד בזדון,
בזדון.75) כך על לעבור חשודים שאינם ישראל, שבארץ
מום.76) בעלת על 77)בהמה להיקרב הגוף קדושת

ותצא  פדיון וצריכה דמים קדושת היא קדושה אבל המזבח.
י. הלכה א, פרק מזבח איסור בהלכות כמבואר לחולין,

חֿט. הלכה ג, פרק לעיל והשווה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שבעים 1) של דין בית פי על אלא מבוצעים שאינם הדברים

הדין  בית חברי ומספר נפשות, לדיני הדין בית הרכב ואחד.
ממונות  דיני בין ההבדל והשנה. החודש עיבור מכות, לדיני
הישיבות. מנהג לפי בחוץֿלארץ קנסות גביית קנסות. לדיני

.‡ÏL ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆∆»«ƒ≈ƒ∆
„Á‡Â ÌÈÚ·L2‰pË˜ È¯„‰Ò ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .3ÏÎÏ ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ«¿∆¿≈¿«»¿»
Ë·LÂ Ë·L4ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎÏe ≈∆»≈∆¿»ƒ»ƒ∆»«ƒ≈ƒ

„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL5Ác‰L Ë·M‰ ˙‡ ‡Ï ÔÈc ÔÈ‡Â .6 ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈»ƒ…∆«≈∆∆À«
Blk7¯˜M‰ ‡È· ˙‡ ‡ÏÂ8ÈÈ„a ÏB„b Ô‰k ˙‡ ‡ÏÂ À¿…∆¿ƒ«∆∆¿…∆…≈»¿ƒ≈

˙BLÙ9ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡10˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ ; ¿»∆»¿≈ƒ«»¬»ƒ≈»
‰LÏLa - [ÏB„b Ô‰k ÏL]11ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ .12Ô˜Ê ∆…≈»ƒ¿»¿≈≈ƒ»≈

‡¯ÓÓ13˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈOBÚ ‡ÏÂ ,14˙‡ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ , «¿≈¿…ƒƒ«ƒ««¿…«¿ƒ∆
‰ËBq‰15ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â .ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ , «»∆»¿≈ƒ«»¿≈ƒƒ«
¯ÈÚ‰16˙B¯ÊÚ‰ ÏÚÂ17˙ÓÁÏÓÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡ÏÂ , »ƒ¿«»¬»¿…ƒƒ¿ƒ¿∆∆

˙eL¯‰18„È„ÓÏÂÏÏÁ‰ ˙19ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ , »¿¿ƒ¿ƒ«∆»»∆»«ƒ≈ƒ
EÈÏ‡ e‡È·È Ï„b‰ ¯·c‰ Ïk :¯Ó‡pL .ÏB„b‰20. «»∆∆¡«»«»»«»…»ƒ≈∆

ה"ג 2) פ"א מלכים ובהל' מ"ב, פ"ג סנהדרין תוספתא
נביא. עלֿפי גם להיות צריך שהמינוי רבינו, מוסיף
ודוד  וכשאול דינו, ובית רבינו משה שמינהו "כיהושע

דינו". ובית הרמתי שמואל עשרים 3)שמינם בת שהיא
דיינים. יב.4)ושלשה אות בביאורנו ה"ב פ"א, לעיל ראה

סנהדראות 5) שהעמיד במשה שמצינו "כמו ב: טז, סנהדרין
ומפרש  הוא". ואחד שבעים במקום - ומשה יתרו), (=בעצת
ושקול  (=השכינה) הדבור עלֿפי שופט היה משה רש"י:

שבירושלים. גדולה עבודהֿזרה,6)כסנהדרי לעבוד
עירם". יושבי את "וידיחו יד) יג, (דברים הכתוב מלשון

שבט,7) של ברובו הואֿהדין א ב, בסנהדרין רש"י ולדעת
כנראה  בזה, מודה שרבינו ויתכן, ככולו. רובו הוא: שכלל
בחידושי  וראה ה"ב. פ"ד, זרה עבודה בהל' מדבריו

שם. במראה 8)מהרש"א שמע שלא מה המתנבא
פ"ה, ע"ז (הל' לחבירו ונאמר לו נאמר שלא מה או הנבואה,

ביתֿדין.9)ה"ח). מיתת שעונשו חטא, שחטא
בתורה 10) "נאמר פירשו: א טז, שם ובגמרא א, ב, סנהדרין

- שעריך" אל ההוא... האיש את "והוצאת ה) יז, (דברים
שבשעריך  (=לביתֿדין לשעריך מוציא אתה ואשה איש
לשעריך" השבט כל מוציא אתה ואי קטנה) סנהדרי שהוא
"גזירהֿשוה" לומדים - השקר נביא גדולה. בסנהדרי אלא
שימרה  עד ממרא נעשה אינו ממרא זקן מה ממרא, מזקן
אלא  נידון אינו נביא אף שבירושלים, הגדול ביתֿדין פי את

הדבר "כל שנאמר: גדול, כהן הגדול. הגדול בביתֿדין
אליך, יביאו גדול) כהן (כגון גדול" של דבריו - אליך יביאו

שם). (רש"י הוא ואחד שבעים במקום - שם.11)ומשה
נעשה.12) אין התימנים: התימנים:13)בכת"י בכת"י

ימרה  אשר איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב כלשון ממרה.
ומורה  החכמים, חבריו דברי על חולק זה זקן וגם פיך", את
על  שיחלוק עד ממרה נעשה ואינו כהוראתם, שלא לעשות
שנאמר  ה"ח). פ"ג, ממרים הל' לקמן (ראה הגדול ביתֿדין
ביתֿדין  שהוא המקום" אל ועלית "וקמת ח) יז, (דברים
וברש"י). א טז, (סנהדרין שבירושלים הגדול

אין 14) אחרים, אלהים לעבוד ה' מעבודת הודחו שתושביה
את  "והוצאת שנאמר: הגדול, בביתֿדין אלא אותה דנים
מוציא  אתה ואשה איש - שעריך" אל ההוא... האיש
כל  את מוציא אתה ואי שבשעריך, לביתֿדין - לשעריך
ה"ג. פ"ד, ע"ז הל' והשווה (שם). לשעריך כולה העיר

ה,15) (במדבר היא וטהורה בבעלה בגדה לא אם לבדוק
הזאת, התורה כל את הכהן לה ועשה בה: שנאמר כז),
שם  מה יורוך, אשר התורה פי על ממרא: בזקן ונאמר
ב). ז, (סוטה הגדול בביתֿדין כאן אף הגדול, בביתֿדין

א"י.16) קדושת משאר גדולה שקדושתה ירושלים,
ירושלים.17) מקדושת גדולה שקדושתן המקדש, חצרות
ישראל 18) גבול את להרהיב כדי המלך שנלחם המלחמה

עזרת  או עממים, שבעה למלחמת בניגוד בגדולתו. ולהרבות
(הל' מצוה מלחמת הנקראת: עליהם, הבא צר מיד ישראל

ה"א). פ"ה, הכהו,19)מלכים מי נודע שלא הרוג,
החלל, אל הקרובה והעיר סביבותיו. הערים אל ומודדים

ב). כא, (דברים ערופה עגלה בסנהדרין 20)מביאה ודרשו
דבר  הוא הרציחה וענין קשה". דבר - גדול "דבר א טז,
ישראל... לעמך "כפר ח) כא, (דברים בו נאמר שהרי קשה,
מקורם  אלו וכל (רדב"ז). עמך" בקרב נקי דם  תתן ואל
שנאמר  והעזרות, העיר הוספת ב. ועמ' א טז, בסנהדרין
תבנית  את אתך מראה אני אשר "ככל ט) כה, (שמות
משכן  מה הבאים, לדורות תעשו כן - תעשו" וכן המשכן...
סנהדרי  ע"פ לדורות אף גדולה, כסנהדרי שהוא משה, ע"פ
(דברי  שנאמר רשות, למלחמת הוצאה (רש"י). גדולה
בניהו. בן יהוידע אחיתופל "ואחרי לד) כז, הימיםֿא
סנהדרין", זה - יהוידע בן בניהו יועץ, זה - אחיתופל
למלחמה. לצאת רשות מהם ליטול בסנהדרין שנמלכים
אומר: יעקב בן אליעזר רבי ב: יד, שם - החלל מדידת
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רשות  ונטילת לחוד שסמיכה רבינו, מדברי מבואר שם.
אלא  אינה קנסות דיני לדון סמוך להיקרא - סמיכה לחוד.
הדין, בעלי את ולכוף לדון - רשות ונטילת ישראל, בארץ
ראש  ידי על ובין ישראל שבארץ דין בית ידי על בין מועילה
בפירושו  שרבינו להעיר וראוי כדינו. אחד כל שבבבל, הגולה
ממונה  - ישיבה ראש אומר: ד משנה ד, פרק בכורות למשנה
מאוד, התורה בחכמת גדול שיהא ראוי אבל בארץֿישראל,
בזמן  ישראל בארץ פנים בשום ממנו גדול יימצא שלא עד

אותו. שממנים

.ÂËÈtÓ B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,Ôe„Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈≈«ƒ¿≈
Ôe‚‰ BÈ‡L73¯·ÚL ,74B‡ ,˙eL¯ BÏ Ô˙Â ˙eÏb L‡¯ ∆≈»∆»«…»¿»«¿

ÔÈc ˙Èa eÚhL75˙eL¯‰ ÔÈ‡ - ˙eL¯ BÏ e˙Â ∆»≈ƒ¿»¿¿≈»¿
ÏÚa LÈc˜n‰L .Èe‡¯ ‡‰iL „Ú ÌeÏk BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆¿«∆¿≈»∆««¿ƒ««

ÌeÓ76ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ÁaÊnÏ77. «ƒ¿≈«≈«¿À»»»»»

טובות.73) כך.74)במידות על הוא שחשוד בזדון,
בזדון.75) כך על לעבור חשודים שאינם ישראל, שבארץ
מום.76) בעלת על 77)בהמה להיקרב הגוף קדושת

ותצא  פדיון וצריכה דמים קדושת היא קדושה אבל המזבח.
י. הלכה א, פרק מזבח איסור בהלכות כמבואר לחולין,

חֿט. הלכה ג, פרק לעיל והשווה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שבעים 1) של דין בית פי על אלא מבוצעים שאינם הדברים

הדין  בית חברי ומספר נפשות, לדיני הדין בית הרכב ואחד.
ממונות  דיני בין ההבדל והשנה. החודש עיבור מכות, לדיני
הישיבות. מנהג לפי בחוץֿלארץ קנסות גביית קנסות. לדיני

.‡ÏL ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆∆»«ƒ≈ƒ∆
„Á‡Â ÌÈÚ·L2‰pË˜ È¯„‰Ò ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .3ÏÎÏ ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ«¿∆¿≈¿«»¿»
Ë·LÂ Ë·L4ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎÏe ≈∆»≈∆¿»ƒ»ƒ∆»«ƒ≈ƒ

„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL5Ác‰L Ë·M‰ ˙‡ ‡Ï ÔÈc ÔÈ‡Â .6 ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈»ƒ…∆«≈∆∆À«
Blk7¯˜M‰ ‡È· ˙‡ ‡ÏÂ8ÈÈ„a ÏB„b Ô‰k ˙‡ ‡ÏÂ À¿…∆¿ƒ«∆∆¿…∆…≈»¿ƒ≈

˙BLÙ9ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡10˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ ; ¿»∆»¿≈ƒ«»¬»ƒ≈»
‰LÏLa - [ÏB„b Ô‰k ÏL]11ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ .12Ô˜Ê ∆…≈»ƒ¿»¿≈≈ƒ»≈

‡¯ÓÓ13˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈOBÚ ‡ÏÂ ,14˙‡ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ , «¿≈¿…ƒƒ«ƒ««¿…«¿ƒ∆
‰ËBq‰15ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â .ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ , «»∆»¿≈ƒ«»¿≈ƒƒ«
¯ÈÚ‰16˙B¯ÊÚ‰ ÏÚÂ17˙ÓÁÏÓÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡ÏÂ , »ƒ¿«»¬»¿…ƒƒ¿ƒ¿∆∆

˙eL¯‰18„È„ÓÏÂÏÏÁ‰ ˙19ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ , »¿¿ƒ¿ƒ«∆»»∆»«ƒ≈ƒ
EÈÏ‡ e‡È·È Ï„b‰ ¯·c‰ Ïk :¯Ó‡pL .ÏB„b‰20. «»∆∆¡«»«»»«»…»ƒ≈∆

ה"ג 2) פ"א מלכים ובהל' מ"ב, פ"ג סנהדרין תוספתא
נביא. עלֿפי גם להיות צריך שהמינוי רבינו, מוסיף
ודוד  וכשאול דינו, ובית רבינו משה שמינהו "כיהושע

דינו". ובית הרמתי שמואל עשרים 3)שמינם בת שהיא
דיינים. יב.4)ושלשה אות בביאורנו ה"ב פ"א, לעיל ראה

סנהדראות 5) שהעמיד במשה שמצינו "כמו ב: טז, סנהדרין
ומפרש  הוא". ואחד שבעים במקום - ומשה יתרו), (=בעצת
ושקול  (=השכינה) הדבור עלֿפי שופט היה משה רש"י:

שבירושלים. גדולה עבודהֿזרה,6)כסנהדרי לעבוד
עירם". יושבי את "וידיחו יד) יג, (דברים הכתוב מלשון

שבט,7) של ברובו הואֿהדין א ב, בסנהדרין רש"י ולדעת
כנראה  בזה, מודה שרבינו ויתכן, ככולו. רובו הוא: שכלל
בחידושי  וראה ה"ב. פ"ד, זרה עבודה בהל' מדבריו

שם. במראה 8)מהרש"א שמע שלא מה המתנבא
פ"ה, ע"ז (הל' לחבירו ונאמר לו נאמר שלא מה או הנבואה,

ביתֿדין.9)ה"ח). מיתת שעונשו חטא, שחטא
בתורה 10) "נאמר פירשו: א טז, שם ובגמרא א, ב, סנהדרין

- שעריך" אל ההוא... האיש את "והוצאת ה) יז, (דברים
שבשעריך  (=לביתֿדין לשעריך מוציא אתה ואשה איש
לשעריך" השבט כל מוציא אתה ואי קטנה) סנהדרי שהוא
"גזירהֿשוה" לומדים - השקר נביא גדולה. בסנהדרי אלא
שימרה  עד ממרא נעשה אינו ממרא זקן מה ממרא, מזקן
אלא  נידון אינו נביא אף שבירושלים, הגדול ביתֿדין פי את

הדבר "כל שנאמר: גדול, כהן הגדול. הגדול בביתֿדין
אליך, יביאו גדול) כהן (כגון גדול" של דבריו - אליך יביאו

שם). (רש"י הוא ואחד שבעים במקום - שם.11)ומשה
נעשה.12) אין התימנים: התימנים:13)בכת"י בכת"י

ימרה  אשר איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב כלשון ממרה.
ומורה  החכמים, חבריו דברי על חולק זה זקן וגם פיך", את
על  שיחלוק עד ממרה נעשה ואינו כהוראתם, שלא לעשות
שנאמר  ה"ח). פ"ג, ממרים הל' לקמן (ראה הגדול ביתֿדין
ביתֿדין  שהוא המקום" אל ועלית "וקמת ח) יז, (דברים
וברש"י). א טז, (סנהדרין שבירושלים הגדול

אין 14) אחרים, אלהים לעבוד ה' מעבודת הודחו שתושביה
את  "והוצאת שנאמר: הגדול, בביתֿדין אלא אותה דנים
מוציא  אתה ואשה איש - שעריך" אל ההוא... האיש
כל  את מוציא אתה ואי שבשעריך, לביתֿדין - לשעריך
ה"ג. פ"ד, ע"ז הל' והשווה (שם). לשעריך כולה העיר

ה,15) (במדבר היא וטהורה בבעלה בגדה לא אם לבדוק
הזאת, התורה כל את הכהן לה ועשה בה: שנאמר כז),
שם  מה יורוך, אשר התורה פי על ממרא: בזקן ונאמר
ב). ז, (סוטה הגדול בביתֿדין כאן אף הגדול, בביתֿדין

א"י.16) קדושת משאר גדולה שקדושתה ירושלים,
ירושלים.17) מקדושת גדולה שקדושתן המקדש, חצרות
ישראל 18) גבול את להרהיב כדי המלך שנלחם המלחמה

עזרת  או עממים, שבעה למלחמת בניגוד בגדולתו. ולהרבות
(הל' מצוה מלחמת הנקראת: עליהם, הבא צר מיד ישראל

ה"א). פ"ה, הכהו,19)מלכים מי נודע שלא הרוג,
החלל, אל הקרובה והעיר סביבותיו. הערים אל ומודדים

ב). כא, (דברים ערופה עגלה בסנהדרין 20)מביאה ודרשו
דבר  הוא הרציחה וענין קשה". דבר - גדול "דבר א טז,
ישראל... לעמך "כפר ח) כא, (דברים בו נאמר שהרי קשה,
מקורם  אלו וכל (רדב"ז). עמך" בקרב נקי דם  תתן ואל
שנאמר  והעזרות, העיר הוספת ב. ועמ' א טז, בסנהדרין
תבנית  את אתך מראה אני אשר "ככל ט) כה, (שמות
משכן  מה הבאים, לדורות תעשו כן - תעשו" וכן המשכן...
סנהדרי  ע"פ לדורות אף גדולה, כסנהדרי שהוא משה, ע"פ
(דברי  שנאמר רשות, למלחמת הוצאה (רש"י). גדולה
בניהו. בן יהוידע אחיתופל "ואחרי לד) כז, הימיםֿא
סנהדרין", זה - יהוידע בן בניהו יועץ, זה - אחיתופל
למלחמה. לצאת רשות מהם ליטול בסנהדרין שנמלכים
אומר: יעקב בן אליעזר רבי ב: יד, שם - החלל מדידת
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רוצח  בהל' אולם (רדב"ז). סנהדרין זו זקניך - זקניך ויצאו
מביתֿדין  זקנים חמשה "ויוצאים רבינו: כותב ה"א פ"ט
שסביבות  הערים אל ממנו ומודדים שבירושלים... הגדול
שהם  מהם, חמשה אלא יוצאים כולם שלא הרי החלל".
פ"ט  בסוטה המשנה מלשון נראה וכך הגדול. ביתֿדין חברי
הגדול. ביתֿדין חברי שהם חמשה, אלא יצאו שלא מ"א,
ביתֿדין  ברשות יצאו החמשה שאלה בלחםֿמשנה, וראה
בהל' שכתב מה כאן רבינו שהשמיט להעיר, ויש הגדול.
אלא  גדול כהן מעמידים "אין הט"ו: פ"ד המקדש כלי
פ"ג, סנהדרין בתוספתא ומקורו ושבעים", אחד של ביתֿדין

מ"ב.

.·‰LÏLe ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁÙa ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡21, ≈»ƒƒ≈¿»¿»≈∆¿ƒ¿»
ÔÈa ,Ì„‡ ÏL ˙BLÙ ÈÈc ÔÈa .‰pË˜ È¯„‰Ò Ô‰L∆≈«¿∆¿≈¿«»≈ƒ≈¿»∆»»≈

‰Ó‰a ÏL ˙BLÙ ÈÈc22¯BL ÔÈc ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ≈¿»∆¿≈»¿ƒ»≈»ƒ
Ï˜Òp‰23˙Úa¯p‰ ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ24Ú·B¯‰ B‡25‡l‡ «ƒ¿»¿…«¿≈»«ƒ¿««»≈«∆»

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a26·„Â È¯‡ elÙ‡ . ¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ¬ƒ¿…
ÒÏc¯·e27˙ea¯z Èa Ô‰L ,28,ÌÈÏÚa Ô‰Ï LÈÂ «¿¿»∆≈¿≈«¿¿≈»∆¿»ƒ

LÁ Ï·‡ .‰LÏLe ÌÈ¯OÚa Ô˙˙ÈÓ - e˙ÈÓ‰L∆≈ƒƒ»»¿∆¿ƒ¿»¬»»»
B˙B‡ ‚¯B‰ „Á‡ - ˙ÈÓ‰L29. ∆≈ƒ∆»≈

ה"ג.21) בסמוך מבואר שנאמר 22)הטעם א ב, סנהדרין
כמיתת  - יומת" בעליו וגם יסקל "השור כט) כא, (שמות

השור. מיתת כך ודינו 23)בעלים, ומת, אדם שנגח
לאדם.24)להסקל. אשה.25)שנבעלה שבעל שור

הבהמה 26) ואת יומת, "מות טו) כ, (ויקרא שנאמר שם,
בעשרים  הבהמה מיתת כך האדם, כמיתת - תהרוגו"
את  "והרגת טז): (שם, נאמר הרובעת בבהמה ובן ושלשה.
בהמה  אף בכ"ג, אשה מה יומתו". מות הבהמה ואת האשה

ביוונית 27)בכ"ג. - ברדלס ובורדלוס. התימנים: ובכת"י
הרע"ב  ולדעת לנמר, דומה טורפת חיה והיא פרדלית.
ויתכן  אלצב"ע. בערבית לה קוראים מ"ה, פ"א בבאֿקמא

ב. טו, סנהדרין ב'תוספות' ראה הצבוע, אדם 28)שזהו
בעלים  שם לגדלם, ומותר והואיל יזיקו, שלא לגדלם יכול

ואינם  עליהם לא נקרא אם להרגם אסור ולפיכך כהפקר,
שכן 29)המיתו. שם, עקיבא רבי וכדעת ב. טו, סנהדרין

מועד  "והנחש מ"ה) פ"א, (בבאֿקמא המשנה סתמה
ה"ו. פ"א, ממון נזקי הל' והשווה לעולם".

.‚Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰30‰lÁz B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ -31‡l‡ «ƒ≈«≈»ƒ¿ƒ»∆»
„ˆ BÈ„a LiL ÈtÓ ,‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ«

˙Ó‡ ¯·c‰ ‰È‰È ‡nL ,˙BLÙ ÈÈc32.˙a‰ Ï˜q˙Â ƒ≈¿»∆»ƒ¿∆«»»¡∆¿ƒ»≈««
eÓ‡ ‡Ï33Òwa BÚ·B˙Ï ·‡‰ ‡·e ,ÏÚa‰ È¯·„34 …∆∆¿ƒ¿≈«««»»»¿¿«¿»

‰LÏLa BÈc -35‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L ÔÈpÓe . ƒƒ¿»ƒ«ƒ∆≈»ƒƒ≈¿»∆»
Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·cL Èt ÏÚ Û‡ ?‰LÏLe ÌÈ¯OÚa36, ¿∆¿ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿≈«»»≈

‰„Ú - ‰„Ú‰ eÏÈv‰Â ‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿»¿»≈»¿ƒƒ»≈»≈»
,ÔÈ·iÁÓ‰ Ô‰Â - ˙ËÙBL ‰„Ú ;˙ÏvÓ ‰„ÚÂ ˙ËÙBL∆∆¿≈»«∆∆≈»∆∆¿≈«¿«¿ƒ
˙BÁt ‰„Ú ÔÈ‡Â ;ÔÈkÊÓ‰ Ô‰Â - ˙ÏvÓ ‰„ÚÂ¿≈»«∆∆¿≈«¿«ƒ¿≈≈»»

‰¯OÚÓ37È„k ,‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓe ;ÌÈ¯OÚ È¯‰ - ≈¬»»¬≈∆¿ƒƒƒ¿»¿≈
Ïe˜L ÔÈc ˙Èa ‡‰È ‡lL38ÌÈa¯ È¯Á‡ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆…¿≈≈ƒ»¿ƒ¿∆«¬≈«ƒ

˙Bh‰Ï39. ¿«

דברים 30) (ראה בתולים לה מצא שלא וטוען אשתו, על
יד). להרגה,31)כב, ולא כתובתה להפסידה רק כשבא

ארוסה. כבר בהיותה תחתיו, שזינתה עדים מביא שאינו
תחתיו 32) שזינתה להעיד ויבואו עדים וישמעו הקול, שיצא

א). ח, עדים 33)(סנהדרין הבעל שהביא כגון נתאמתו,
לעדי  והזימום עדים האשה) (אבי האב והביא שזינתה,
שקר. עדי אחרי ומחזר שקרן הוא שהבעל ונתברר הבעל,

יט).34) כב, (דברים ככתוב סלעים, זה 35)מאה שדין
ה"ח  להלן כמבואר בשלשה, קנסות ודיני נפשות, צד בו אין

ב). עמ' עד 36)(שם רבו מפי איש חכמים שקיבלום
מסיני. לעדה 37)למשה מתי "עד כז) יד, (במדבר שנאמר

וכלב, יהושע יצאו המרגלים, עדת = הזאת" הרעה
עשרה. - הרעה העדה נמצאת היו, זוגי,38)שצדיקים

להכריע  יוכלו לא - לחצאים בדעותיהם יתחלקו שאם
רוב. "לא 39)מחוסר א) ב, (סנהדרין חכמינו דרשו

אחד  ע"פ לטובה הטייתך לרעה, הטייתך - לטובה כהטייתך
שזה  ואחד, עשרים רק שיהיו מספיק היה זה (ומטעם
ע"פ  (=לחובה) לרעה הטייתך לזכות), יכריע האחרון
דיינים, ושנים עשרים מספיקים היו זה ומטעם שנים".
בשנים, הטייה ויש מחייבים, עשר ושנים מזכים שעשרה
עוד  עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין ואין הואיל אולם
פ"ח  לקמן השווה ב). עמ' (שם ושלשה עשרים הרי אחד,

ה"ב. ופ"ט ה"א,

.„kÓ˙B40‰LÏLa -41˙eÓiL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»¿««ƒ∆∆¿»∆»
B˙B‡ ÔÈ˜ÏnLk42. ¿∆«¿ƒ

ארבעים.40) "ונגשו 41)מלקות א) כה, (דברים שנאמר
שקול  ביתֿדין ואין שנים, ושפטום: - ושפטום" המשפט אל
א). י, (סנהדרין שלשה הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים -

ישמעאל,42) לרבי בניגוד נפשות, כדיני אותו דנים אין
(ירושלמי  ושלשה בעשרים - מכות זה, שמטעם הסובר
דיבורֿהמתחיל: שם, ב'תוספות' וראה ה"ב, פ"א סנהדרין

עומדת). מיתה תחת מלקות

.‰‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Ú43‰MÓÁa -44. ¬ƒ«»∆¿»«¬ƒ»

ד).43) כא, (דברים בתורה "ויצאו 44)האמורה שנאמר:
ואין  שנים, - שופטיך שנים; - זקניך ושפטיך": זקניך
חמשה  הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין
היא  החלל סביבות הערים מדידת אבל א). יד, (סנהדרין
ולדעת  (רדב"ז). ה"א לעיל כמבואר הגדול, בביתֿדין
המדידה  פירושה - זו עדיפה והלחםֿמשנה הכסףֿמשנה
ברשות  למדוד היוצאים בחמשה שהיא ה"א, לעיל האמורה
אבל  יט, אות לעיל בביאורנו כמבואר הגדול, ביתֿדין
פ"ט  רוצח בהל' כמבואר בשלשה, אלא אינה עצמה העריפה
וכו', בקר" עגלת מביאים עיר אותה של "וביתֿדין ה"ב:
אחרי  בזה נמשך ורבינו א. יד, בסנהדרין ה'תוספות' דעת וכן
והכוונה  העגלה", "ועריפת האומרת: א ב, שם המשנה לשון

למדידה.

.ÂL„Á‰ ¯eaÚ45‰LÏLa -46. ƒ«…∆ƒ¿»

עשרים 45) במקום יום, שלשים שעבר החודש שיהיה
הוא 46)ותשעה. החודש אם קובע שלשה של ביתֿדין
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"מועדי  ב עח, בנדרים וראה א). ב, (סנהדרין חסר או מעובר
אמרו: ב כה, השנה ובראש ביתֿדין". קידוש צריכים ה'
ממשה  יותר לרבים מומחה לך אין - לכם הזה החודש
ביתֿדין  ואין עמך. אהרן שיהיה עד הקב"ה: לו ואמר רבינו,
שם. ב'תוספות' כמפורש אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול

ה"הֿז. פ"א החודש קידוש הל' והשווה

.Ê‰M‰ ¯eaÚ47‰Ú·La -48el‡ ÏÎÂ .49ÔÈÎeÓÒ50 ƒ«»»¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

(הל'47) אדרים שני אותה ועושים חודש, בה שמוסיפים
ה"א). פ"ד, החודש מתחילים,48)קידוש בשלשה

(משנה  בשבעה וגומרים ונותנים, נושאים ובחמשה
ה"טֿי. פ"ד, החודש קידוש בהל' וכמבואר א) ב, בסנהדרין

השבעה.49) כמבואר 50)כל הגדול, ביתֿדין ומחברי
שם. החודש קידוש ומקורו 51)בהל' שם. קדוה"ח הל'

אחר  הולכים "לעיבור ה"ב: פ"א סנהדרין בירושלמי
קוראים  "שם שם: כמבואר סמיכה, זוהי - ומינוי המינוי",
אלעזר  שרבי א, קיב, בכתובות וראה סמיכה". - למינוי
מלך). (קרית העיבור בסוד הושיבוהו ואח"כ בא"י, סמכוהו

.Á˙BÏÊb ÔB‚k ,˙BÒ˜ ÈÈc52˙BÏaÁÂ53ÈÓeÏL˙Â , ƒ≈¿»¿¿≈¿«»¿«¿≈
ÏÙk54‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â55ÒB‡‰Â , ≈∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿»≈

‰zÙÓ‰Â56‰LÏL ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«∆¿«≈»∆≈»ƒ»∆»¿»
ÌÈÁÓÓ57Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰ Ì‰Â ,58¯‡L Ï·‡ . À¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»

˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔB‚k ,˙BBÓÓ ÈÈc59ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ƒ≈»¿»¿«¿»≈»¿ƒƒ
„Á‡ elÙ‡Â ,˙BËBÈ„‰ ‰LÏL elÙ‡ ‡l‡ ,‰ÁÓÓÀ¿∆∆»¬ƒ¿»∆¿«¬ƒ∆»

Ô˙B‡ Ôc ‰ÁÓÓ60CÎÈÙÏ .61˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ÔÈc À¿∆»»¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿»
ˆBiÎÂÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ‡ ¿«≈»∆¿»»»∆««ƒ∆≈≈ƒ

ÌÈ‰Ï‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL62ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏL , ∆»»»∆¡…ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆∆
ÔÈOBÚ Ï‡¯OÈ63˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ;64 ƒ¿»≈ƒ¿≈»∆¿»ƒ≈¿»

.Ô˙eÁÈÏLaƒ¿ƒ»

החוטף 52) וכן אצלו, שהפקידו בפקדון שכופר נפקד כגון
א). ב, לסנהדרין (רש"י חבירו את 53)מיד המזיק אדם

בממונו. או בגופו כב,54)חבירו (שמות הגנב שמשלם
מכרו,55)ו). או וטבחו שה או שור כשגנב הגנב שמשלם

לז). כא, (שם לשה וארבעה לשור, שמשלם 56)חמשה
כט). כב, (דברים הנערה לאבי קנס שקלים חמשים

בדינים.57) פ"ד,58)בקיאים לעיל וראה א ב, סנהדרין
שבא 59)ה"ד. - הודאות הלוואות, עסקי על שניהם

(הלווה) הודה בפנינו המעידים: הודאה, בעדי לדון התובע
בפנינו  המעידים: הלוואה, בעדי לדון שבא - הלוואות לו:
ב). ב, שם (רש"י בשתיהן כופר והנתבע הלוהו,

עמיתך"60) תשפוט "בצדק טו) יט, (ויקרא שנאמר
הי"א. שם וראה ה"י, פ"ב לעיל ואין 61)וכמבואר הואיל

וסמוך. מומחה צריכים ממונות נסמכו,62)דיני לא שהרי
קרוי  ש"אין ה"ד, פ"ד לעיל וראה לארץ, בחוץ סמיכה ואין

בלבד". בא"י שנסמך ביתֿדין אלא בבאֿקמא 63)אלהים
פועלים  אנו בא"י, גם מומחים אין שעכשיו ואע"פ ב. פד,
ב  פח, גיטין ('תוספות' שלפנינו הראשונים של בשליחותם
לרבינו  למה הרמ"ך הקשה וכבר במילתא). דיבורֿהמתחיל:
הלא  שליחות, מטעם לממונות ביתֿדין סמכות את לנמק

סמוכים, שיהיו ממונות בדיני צורך כל אין זה, בלי אפילו
כשרים  הדיוטות" שלשה ש"אפילו עצמו, רבינו כדברי
לדון  שכשר מומחה, ליחיד רבינו נתכוון ואולי להם?

שליחות. מטעם רק וזה נסמך, לא כגון 64)ואפילו
שם, בבבאֿקמא הכלל ע"פ וחמשה, וארבעה כפל, תשלומי
שליחותם, עושים אנו אין כיס חסרון בו שאין דבר כל

ה"ט. להלן וכמבואר

.ËÌÈ¯·„ ‡l‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ≈ƒ∆»»»∆∆»¿»ƒ
˙B‡„B‰ ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LÈÂ „ÈÓz ÔÈÈeˆn‰«¿ƒ»ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿»

B¯·Á ÔBÓÓ ˜ÈfÓe ˙B‡ÂÏ‰Â65ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿»«ƒ»¬≈¬»¿»ƒ∆≈
‰Ó‰a ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈeˆÓ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆¿ƒ¿¿≈»

‰Ï·ÁL66ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÔÈÈeˆn‰ ÌÈ¯·„ B‡ ;dz¯·Áa ∆»¿»«¬∆¿»¿»ƒ«¿ƒ¬»≈
Ô˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - ÏÙk ÈÓeÏLz ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a»∆∆¿ƒ¿«¿≈∆∆≈»ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic67eÒwL ˙BÒw‰ Ïk ÔÎÂ .68ÌÈÓÎÁ «»≈»»»∆¿≈»«¿»∆»¿¬»ƒ
B¯·ÁÏ Ú˜B˙a69¯ËBÒ·e70- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B¯·Á ˙‡ ¿≈««¬≈¿≈∆¬≈¿«≈»∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic Ô˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡71ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»«»≈»»»∆¿»«¿«≈
˜Ê ÈˆÁ72ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ -73ıeÁ ; ¬ƒ∆∆≈ƒ«»≈»»»∆

˙B¯B¯ˆ ˜Ê ÈˆÁÓ74Ò˜ BÈ‡Â ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ ,75. ≈¬ƒ∆∆¿ƒ¿≈∆»¿≈¿»

ירבו 65) ולא הנזקים את להרחיק כדי שם, בבאֿקמא
דלת  תנעל שלא כדי והלוואות, ובהודאות בישראל. מזיקים
ולא  מומחים לבקש המלוה יצטרך יכפור שאם לווים, בפני
ב). ב, לסנהדרין (המאירי מלהלוות וימנע ימצא,

כמבואר 67)הזיקה.66) בלבד, הקרן ממנו גובים אלא
הי"ג. שקצצו.68)לקמן תימן: על 69)ובכת"י שהכהו

א). צ, (בבאֿקמא סלע לשלם וקנסוהו על 70)אזנו,
וכתב  וברש"י). (שם זוז מאתיים לשלם שקנסוהו הלחי,
שיש  רבות הכאות "יש ה"ט: פ"ג, ומזיק חובל בהל' רבינו
חכמים  להם פסקו וכבר נזק, בהן ואין מעט וצער ביזוי בהן
הוא  הקצוב הממון ואותו הן... קנסות וכולן קצובים... דמים

והבושת". הצער ב.71)דמי כז, כגון 72)בבאֿקמא
פלוני, של שורו את שהזיק הראשונה) (בפעם תם שור

לה). כא, (שמות נזקו חצי א 73)שמשלם ב, סנהדרין
ואין  נוגחים, אינם שוורים שסתם קנס, מדין שחיובו
קנסה  שהתורה אלא הועדו, שלא זמן כל לשמרם לבעליהם
טו, (בבאֿקמא בשמירתם שירבו כדי נזק, חצי לשלם אותם

א). ג, לסנהדרין ורש"י ב, ועמ' על 74)א הבהמה שדרכה
רגליה  מתחת מנתזים הצרורות והיו עצים), (קיסמי צרורות

ה"ג). פ"ב, ממון נזקי (הל' הכלים את שזוהי 75)ושברו
ממון  בתורת משלמים שהבעלים מסיני, למשה הלכה
לשלם  שחייב מחברו כלווה זה והרי ב). טו, (בבאֿקמא

ה"ז). שם רבינו (לשון

.È„·Úk ÌBMp‰ Ïk76‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »«ƒ¿∆∆≈ƒ«»≈»
ı¯‡Ï77ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - B¯·Áa Ï·ÁL Ì„‡ ,CÎÈÙÏ . »»∆¿ƒ»»»∆»««¬≈≈ƒ

˙La‰Â ¯Úv‰Â ˜Êp‰78‰ˆeÁ Èic Ô‰a ·iÁ ‡e‰L «∆∆¿«««¿«∆∆«»»∆«»≈»
˙·L Ï·‡ ;ı¯‡Ï79Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÔÈ·Bb - Èet¯Â »»∆¬»∆∆¿ƒƒƒ¿≈∆≈»∆

ÒÈk ÔB¯ÒÁ80ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .81ÌÈOÚnL :e¯Ó‡Â , ∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿∆«¬ƒ
.Ï··a Èet¯Â ˙·L ˙Ba‚Ï ÌBÈ ÏÎa¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»∆

נזקו.76) לשלם חייב בחבירו החובל כגון בשוק, הנמכר
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"מועדי  ב עח, בנדרים וראה א). ב, (סנהדרין חסר או מעובר
אמרו: ב כה, השנה ובראש ביתֿדין". קידוש צריכים ה'
ממשה  יותר לרבים מומחה לך אין - לכם הזה החודש
ביתֿדין  ואין עמך. אהרן שיהיה עד הקב"ה: לו ואמר רבינו,
שם. ב'תוספות' כמפורש אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול

ה"הֿז. פ"א החודש קידוש הל' והשווה

.Ê‰M‰ ¯eaÚ47‰Ú·La -48el‡ ÏÎÂ .49ÔÈÎeÓÒ50 ƒ«»»¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

(הל'47) אדרים שני אותה ועושים חודש, בה שמוסיפים
ה"א). פ"ד, החודש מתחילים,48)קידוש בשלשה

(משנה  בשבעה וגומרים ונותנים, נושאים ובחמשה
ה"טֿי. פ"ד, החודש קידוש בהל' וכמבואר א) ב, בסנהדרין

השבעה.49) כמבואר 50)כל הגדול, ביתֿדין ומחברי
שם. החודש קידוש ומקורו 51)בהל' שם. קדוה"ח הל'

אחר  הולכים "לעיבור ה"ב: פ"א סנהדרין בירושלמי
קוראים  "שם שם: כמבואר סמיכה, זוהי - ומינוי המינוי",
אלעזר  שרבי א, קיב, בכתובות וראה סמיכה". - למינוי
מלך). (קרית העיבור בסוד הושיבוהו ואח"כ בא"י, סמכוהו

.Á˙BÏÊb ÔB‚k ,˙BÒ˜ ÈÈc52˙BÏaÁÂ53ÈÓeÏL˙Â , ƒ≈¿»¿¿≈¿«»¿«¿≈
ÏÙk54‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â55ÒB‡‰Â , ≈∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿»≈

‰zÙÓ‰Â56‰LÏL ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«∆¿«≈»∆≈»ƒ»∆»¿»
ÌÈÁÓÓ57Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰ Ì‰Â ,58¯‡L Ï·‡ . À¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»

˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔB‚k ,˙BBÓÓ ÈÈc59ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ƒ≈»¿»¿«¿»≈»¿ƒƒ
„Á‡ elÙ‡Â ,˙BËBÈ„‰ ‰LÏL elÙ‡ ‡l‡ ,‰ÁÓÓÀ¿∆∆»¬ƒ¿»∆¿«¬ƒ∆»

Ô˙B‡ Ôc ‰ÁÓÓ60CÎÈÙÏ .61˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ÔÈc À¿∆»»¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿»
ˆBiÎÂÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ‡ ¿«≈»∆¿»»»∆««ƒ∆≈≈ƒ

ÌÈ‰Ï‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL62ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏL , ∆»»»∆¡…ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆∆
ÔÈOBÚ Ï‡¯OÈ63˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ;64 ƒ¿»≈ƒ¿≈»∆¿»ƒ≈¿»

.Ô˙eÁÈÏLaƒ¿ƒ»

החוטף 52) וכן אצלו, שהפקידו בפקדון שכופר נפקד כגון
א). ב, לסנהדרין (רש"י חבירו את 53)מיד המזיק אדם

בממונו. או בגופו כב,54)חבירו (שמות הגנב שמשלם
מכרו,55)ו). או וטבחו שה או שור כשגנב הגנב שמשלם

לז). כא, (שם לשה וארבעה לשור, שמשלם 56)חמשה
כט). כב, (דברים הנערה לאבי קנס שקלים חמשים

בדינים.57) פ"ד,58)בקיאים לעיל וראה א ב, סנהדרין
שבא 59)ה"ד. - הודאות הלוואות, עסקי על שניהם

(הלווה) הודה בפנינו המעידים: הודאה, בעדי לדון התובע
בפנינו  המעידים: הלוואה, בעדי לדון שבא - הלוואות לו:
ב). ב, שם (רש"י בשתיהן כופר והנתבע הלוהו,

עמיתך"60) תשפוט "בצדק טו) יט, (ויקרא שנאמר
הי"א. שם וראה ה"י, פ"ב לעיל ואין 61)וכמבואר הואיל

וסמוך. מומחה צריכים ממונות נסמכו,62)דיני לא שהרי
קרוי  ש"אין ה"ד, פ"ד לעיל וראה לארץ, בחוץ סמיכה ואין

בלבד". בא"י שנסמך ביתֿדין אלא בבאֿקמא 63)אלהים
פועלים  אנו בא"י, גם מומחים אין שעכשיו ואע"פ ב. פד,
ב  פח, גיטין ('תוספות' שלפנינו הראשונים של בשליחותם
לרבינו  למה הרמ"ך הקשה וכבר במילתא). דיבורֿהמתחיל:
הלא  שליחות, מטעם לממונות ביתֿדין סמכות את לנמק

סמוכים, שיהיו ממונות בדיני צורך כל אין זה, בלי אפילו
כשרים  הדיוטות" שלשה ש"אפילו עצמו, רבינו כדברי
לדון  שכשר מומחה, ליחיד רבינו נתכוון ואולי להם?

שליחות. מטעם רק וזה נסמך, לא כגון 64)ואפילו
שם, בבבאֿקמא הכלל ע"פ וחמשה, וארבעה כפל, תשלומי
שליחותם, עושים אנו אין כיס חסרון בו שאין דבר כל

ה"ט. להלן וכמבואר

.ËÌÈ¯·„ ‡l‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ≈ƒ∆»»»∆∆»¿»ƒ
˙B‡„B‰ ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LÈÂ „ÈÓz ÔÈÈeˆn‰«¿ƒ»ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿»

B¯·Á ÔBÓÓ ˜ÈfÓe ˙B‡ÂÏ‰Â65ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿»«ƒ»¬≈¬»¿»ƒ∆≈
‰Ó‰a ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈeˆÓ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆¿ƒ¿¿≈»

‰Ï·ÁL66ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÔÈÈeˆn‰ ÌÈ¯·„ B‡ ;dz¯·Áa ∆»¿»«¬∆¿»¿»ƒ«¿ƒ¬»≈
Ô˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - ÏÙk ÈÓeÏLz ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a»∆∆¿ƒ¿«¿≈∆∆≈»ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic67eÒwL ˙BÒw‰ Ïk ÔÎÂ .68ÌÈÓÎÁ «»≈»»»∆¿≈»«¿»∆»¿¬»ƒ
B¯·ÁÏ Ú˜B˙a69¯ËBÒ·e70- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B¯·Á ˙‡ ¿≈««¬≈¿≈∆¬≈¿«≈»∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic Ô˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡71ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»«»≈»»»∆¿»«¿«≈
˜Ê ÈˆÁ72ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ -73ıeÁ ; ¬ƒ∆∆≈ƒ«»≈»»»∆

˙B¯B¯ˆ ˜Ê ÈˆÁÓ74Ò˜ BÈ‡Â ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ ,75. ≈¬ƒ∆∆¿ƒ¿≈∆»¿≈¿»

ירבו 65) ולא הנזקים את להרחיק כדי שם, בבאֿקמא
דלת  תנעל שלא כדי והלוואות, ובהודאות בישראל. מזיקים
ולא  מומחים לבקש המלוה יצטרך יכפור שאם לווים, בפני
ב). ב, לסנהדרין (המאירי מלהלוות וימנע ימצא,

כמבואר 67)הזיקה.66) בלבד, הקרן ממנו גובים אלא
הי"ג. שקצצו.68)לקמן תימן: על 69)ובכת"י שהכהו

א). צ, (בבאֿקמא סלע לשלם וקנסוהו על 70)אזנו,
וכתב  וברש"י). (שם זוז מאתיים לשלם שקנסוהו הלחי,
שיש  רבות הכאות "יש ה"ט: פ"ג, ומזיק חובל בהל' רבינו
חכמים  להם פסקו וכבר נזק, בהן ואין מעט וצער ביזוי בהן
הוא  הקצוב הממון ואותו הן... קנסות וכולן קצובים... דמים

והבושת". הצער ב.71)דמי כז, כגון 72)בבאֿקמא
פלוני, של שורו את שהזיק הראשונה) (בפעם תם שור

לה). כא, (שמות נזקו חצי א 73)שמשלם ב, סנהדרין
ואין  נוגחים, אינם שוורים שסתם קנס, מדין שחיובו
קנסה  שהתורה אלא הועדו, שלא זמן כל לשמרם לבעליהם
טו, (בבאֿקמא בשמירתם שירבו כדי נזק, חצי לשלם אותם

א). ג, לסנהדרין ורש"י ב, ועמ' על 74)א הבהמה שדרכה
רגליה  מתחת מנתזים הצרורות והיו עצים), (קיסמי צרורות

ה"ג). פ"ב, ממון נזקי (הל' הכלים את שזוהי 75)ושברו
ממון  בתורת משלמים שהבעלים מסיני, למשה הלכה
לשלם  שחייב מחברו כלווה זה והרי ב). טו, (בבאֿקמא

ה"ז). שם רבינו (לשון

.È„·Úk ÌBMp‰ Ïk76‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »«ƒ¿∆∆≈ƒ«»≈»
ı¯‡Ï77ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - B¯·Áa Ï·ÁL Ì„‡ ,CÎÈÙÏ . »»∆¿ƒ»»»∆»««¬≈≈ƒ

˙La‰Â ¯Úv‰Â ˜Êp‰78‰ˆeÁ Èic Ô‰a ·iÁ ‡e‰L «∆∆¿«««¿«∆∆«»»∆«»≈»
˙·L Ï·‡ ;ı¯‡Ï79Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÔÈ·Bb - Èet¯Â »»∆¬»∆∆¿ƒƒƒ¿≈∆≈»∆

ÒÈk ÔB¯ÒÁ80ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .81ÌÈOÚnL :e¯Ó‡Â , ∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿∆«¬ƒ
.Ï··a Èet¯Â ˙·L ˙Ba‚Ï ÌBÈ ÏÎa¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»∆

נזקו.76) לשלם חייב בחבירו החובל כגון בשוק, הנמכר
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נמכר  עבד הוא כאילו אותו רואים ידו, את קיטע כיצד?
הוא  וכמה החבלה) (=לפני יפה היה כמה ושמים בשוק,
עברי  בעבד עצמו מוכר היה נצרך היה שאם עכשיו, יפה

וברש"י). ב פג, ודבר 77)(בבאֿקמא הואיל א, פד, שם
מוסמכים  חו"ל דייני אין לשומו, צורך ויש הוא, קצוב שאין
מצוי, זה שאין מפני הטעם, ועיקר שם). (רש"י לשומו

ב. עמ' שם (שם),78)כמבואר כיס חסרון בהם שאין
ה"א. ופ"ג ה"י, פ"ב ומזיק חובל הל' שיושב 79)וראה

הי"ב. פ"ב שם ראה חליו, ימי כל ממלאכתו ומתבטל
פעמים 80) שהרבה נזק, מדמי יותר שכיחים=מצויים והם

ונופל  נחלה אלא אבר מחסרו ואינו בחבירו חובל אדם
(רדב"ז). ישנם ובושת וריפוי כאן, אין נזק נמצא למשכב,

בשם 81) ב אות פ"ח ב"ק אשרי בהגהות דבריהם הובאו
יד. ס"ק א סימן חו"מ הגר"א באור וראה חננאל, רבינו

.‡ÈÈic B˜Ê ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒƒ»∆»»»≈ƒƒ¿«»≈
ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ82Ï·‡ . »»»∆ƒ¿≈∆»»∆≈»¬»

ÏÎa ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - B¯·Á ˙Ó‰a ˜Èf‰L Ì„‡»»∆ƒƒ∆¡«¬≈¿«≈∆∆»≈¿»
ÌB˜Ó83ıv˜ B‡ ÂÈÏk ¯aL B‡ B˙eÒk Ú¯wL ÈÓk , »¿ƒ∆»«¿ƒ≈≈»ƒ≈

ÔLa ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ .ÂÈ˙BÚÈË84Ï‚¯Â85ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»¿≈¿≈»∆ƒƒ»¿≈»∆∆ƒ
˙„ÚeÓ ‡È‰Â86d˙lÁzÓ Ô‰Ï87,ÈeˆÓ ¯·„ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆∆»∆ƒ¿ƒ»»¬≈∆»»»

‰Ó‰a ‰˜Èf‰L ÔÈa .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·B‚Â¿ƒ«»≈»»»∆≈∆ƒƒ»¿≈»
da ‰ÎkÁ˙pL ÔB‚k ,˙¯Á‡88˙B¯t ‰ÏÎ‡ B‡ , «∆∆¿∆ƒ¿«¿»»»¿»≈

ÔÈÏÎ‡ ‰˜Èf‰L ÔÈa ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏÎ‡Ï dk¯cL∆«¿»¿»¿»¿«≈»∆≈∆ƒƒ»√»ƒ
ÌÈÏÎÂ89ÔÈ·Bb Ïk‰ - ÌÏL ˜Ê Ô‰ÈÏÚ ˙·iÁ ‡È‰L ¿≈ƒ∆ƒ«∆∆¬≈∆∆∆»≈«…ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic90‰nz ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .91‰„Úe‰Â92 «»≈»»»∆¬»ƒ»¿»«»¿¬»
‰ÎLpL ÔB‚k ,‰˜Èf‰Â93‰Ù‚ B‡94B‡ ‰ˆ·¯ B‡ ¿ƒƒ»¿∆»¿»»¿»»¿»

‰Á‚ B‡ ‰ËÚa95Èic ÌÏM‰ ‰f‰ ˜Êp‰ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »¬»»¿»≈ƒ«∆∆«∆«»≈«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ96elÙ‡Â . »»»∆∆≈»¿»»»∆«¬ƒ

ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ˜Èf‰Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆÈÂ ı¯‡a „Úe‰«»»∆¿»»¿»»»∆¿ƒƒ≈ƒ
ÈeˆÓ ¯·„ BÈ‡L ÈtÓ ,B˜Ê97. ƒ¿ƒ¿≈∆≈»»»

א.82) פד, פועל 83)ב"ק דין ובית יותר, מצוי שזה
ה"ח, לעיל כמבואר ישראל, ארץ של בי"ד בשליחות
שלא  "כדי מ"א פ"ח, ב"ק למשנה בפירושו רבינו וכלשון

אדם". בני זכויות להנאתה.84)יאבדו פירות שאכלה
דרך 85) ברגליה כלים ושברה הניזק, לרשות שנכנסה

להזיק.86)הילוכה. הראשונה,87)רגילה בפעם אפילו
שלשה  שהועדה אחרי אלא מועדת שאינה קרן לנזקי בניגוד

ה"א. פ"ו, ממון נזקי בהל' כמבואר להנאתה.88)ימים,
א). ג, (ב"ק להיזקה הנאה שיש השן, תולדת וזוהי

מצוי 89) שהיזקה הילוכה, דרך והזיקתם עליהם שדרכה
"רגל". נזקי הם ב.90)ואלו פד, רגילה,91)שם אינה

אלה. נזקים לעשות דרכה בבעליה,92)ואין העידו
כא, (שמות ככתוב שלשום, מתמול היא נוגחת זו שבהמה

ישמרנו". ולא בבעליו "והועד .בשיניה 93)כט)
בהן 95)בגופה.94) רגילה אינה אלה וכל בקרניה,

הי"ב.96)מתחילתה. בסמוך שור 97)מבואר לבוא
שם). (ב"ק לארץ לחוץ מא"י מועד

.·ÈCÈ¯vL ÈÙÏ ?ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»≈»¿»»»∆¿ƒ∆»ƒ
„ÈÚ‰Ï98ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ba99‡l‡ ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â , ¿»ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈»≈ƒ∆»

ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰100‰ˆeÁa ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ»≈ƒ¿»
ı¯‡Ï101‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ô‰L ÌLk - »»∆¿≈∆≈»ƒƒ≈¿»¿»
ı¯‡Ï102‰ˆeÁa Ì‰ÈÙa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÌÈ„ÈÚÓ Ck , »»∆»¿ƒƒ∆«¿≈»ƒ¿≈∆¿»

ı¯‡Ï103. »»∆

לשמרו 98) ועליו פעמים שלש נגח שהוא בבעליו, להתרות
מעולה. (ב"ק 99)שמירה ביתֿדין בפני אלא עדות שאין

וברש"י). א (שמות 100)כד, כתוב משפטים שבפרשת
אלהים  קרוי ואין שניהם", דבר יבוא האלהים "עד ח) כב,
ה"ד. פ"ד כדלעיל בארץ, שנסמך ביתֿדין אלא

לחו"ל.101) מארץ הי"ב.102)שיצאו שם לעיל ראה
ב.103) פד, ב"ק

.‚È‰ˆeÁ Èic Ô¯w‰ epnÓ ÔÈ·Bb - ÏÊ‚ B‡ ·bL ÈÓƒ∆»«»«ƒƒ∆«∆∆«»≈»
ı¯‡Ï104ÏÙk‰ ˙‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ Ï·‡ ,105. »»∆¬»≈ƒ∆«∆∆

שם).104) (ב"ק מצויים דברים הם בדפוס 105)שאלה
ובצדק, התוספת", את גובין "אין תימן: ובכת"י וינציאה
את  הגוזל כגון בו, יש תוספת אבל כפל, דין אין שבגזל
והודה, הגזלן וחזר לשקר, ונשבע הנגזל, ותבעו חבירו
כד). ה, (ויקרא ככתוב הקרן, על נוסף חומש לשלם שחייב
גזילות... כגון קנסות דיני ה"ח: לעיל רבינו שכתב ואע"פ
ששם  יתכן, ישראל? בארץ הסמוכים אלא... אותם דנים אין
אין  ולפיכך מצוי, לא וזה חבירו, מיד ממש לגוזל הכוונה
בכופר  רבינו מדבר כאן ואילו מומחים. אלא אותם דנים
יוסף' ('נמוקי יותר מצוי וזה חבירו, אצל שהפקיד בפקדון
דיני  שדנו בש"ס, מקומות בהרבה מצינו וכן פ"ח). לב"ק
בקר  צמד שגזל באחד ב צו, ב"ק ראה בבבל, גזילות
בהמות  לו שמסרו ברועה א ה, בבבאֿמציעא וכן מחבירו,
ב  פח, גיטין ב'תוספות' וראה בבל. חכמי בהן ודנו וגזלן,

הכי. אי דיבורֿהמתחיל:

.„ÈÈi„ epnÓ ÔÈ·Bb BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLÓ‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«¿«≈«ƒ«¿ƒƒ∆«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ106Ì‚t‰ È¯‰L .107¯Ùk‰Â ˙La‰Â108 »»»∆∆¬≈«¿»¿«∆¿«…∆

Bza È˙Èzt :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ Èt ÏÚ Ì„‡ ÌlLÓ¿«≈»»«ƒ«¿¿∆»«ƒƒƒƒ
ÈBÏt ÏL109ÈBÏt ˙‡ È¯BL ˙ÈÓ‰Â110ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â , ∆¿ƒ¿≈ƒƒ∆¿ƒ¿≈ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡111. «»≈»»»∆

בלא 106) עצמו ע"פ ומשלם הואיל לומר, נטעה שאל
צריכים  שאינם ממונות, לדיני אותו הופך זה עדים, העדאת
קנס  מתחייב אדם אין קנס, חיוב זה היה אילו כי מומחים,

הי"ב. פ"ב, נערה בהל' כמבואר עצמו, שהאונס 107)ע"פ
שם  (ראה בבעילתו מדמיה פחתה כמה הנערה לאבי משלם

הרג 108)ה"ו). כששורם נפש, כופר משלמים שהבעלים
ל). כא, (שמות ככתוב פגם 109)אדם, משלם זה הרי

א). מא, (כתובות ע"פ 110)ובושת הכופר את משלם
(שם). עצמו או 111)הודאת מצויים, דברים אלה שאין

פ"ה, חובל הל' והשווה (רדב"ז). כיס חסרון בהם שאין
ה"זֿח.

.ÂË˙BÓ¯‚ ÈÈc112Ô˙B‡ ÔÈ·B‚Â ,˙BÒ˜k ÔÈ‡ - ƒ≈¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ÔÈ„Â113. ¿»ƒ»∆¿»»»∆

יוכל 112) שלא וגורם חבירו של שטרותיו השורף כגון
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כלים  שזרק או א), צח, (ב"ק שבשטרות החוב להפרע
את  וסילק וקדם אחר ובא וכסתות, כרים גבי על הגג מראש
כאילו  חייב זה הרי הכלים, ונשברו הארץ מעל הכרים
חובל  (הל' שישברו להם גרם הכרים שסילוק בידו, שברם

ה"ז). גרמות 113)פ"ז, דיני שדנו בתלמוד, מצינו שכן
א). ק, ב; צח, (ב"ק בבבל

.ÊËB¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰ ÔÈc ÔÎÂ114‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ«≈»¬≈««ƒ∆…
‰OÚÓ ‰OÚ115ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb -116. »»«¬∆ƒ«»≈»»»∆

אנס.114) הרגיל 115)בידי "אלא ביד נתן שלא
ה"א). פ"ח, חובל הל' רבינו (לשון בלבד" (=הלשין)

"הרי 116) ה"ג: שם חובל הל' והשווה א קיז, בבאֿקמא
יש  הרי ואמר: מוסר ועמד יין... לו להביא המלך שגזר
חייב  - ולקחו והלכו פלוני במקום יין... אוצר לפלוני
בין  גוי ביד ישראל למסור "אסור ה"י: שם וראה לשלם",
כל  עבירות... ובעל רשע היה ואפילו בממונו, בין בגופו
חלק  לו אין - בממונו בין בגופו בין גוי, ביד ישראל המוסר

הבא". לעולם

.ÊÈı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B·ÈLÈ‰ ‚‰Ó117Èt ÏÚ Û‡ : ƒ¿««¿ƒ¿»»»∆««ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ ,Ò˜ ÌL ÔÈ·Bb ÔÈ‡L118ÒiÙiL „Ú ∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«∆¿«≈

BÈc ÏÚ·Ï119BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,120ı¯‡Ï ÔÈ„Ï ¿««ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ121¯eÚL BÏ ÔziL ÔÂÈÎÂ .122BÏ Èe‡¯‰123- ƒ¿»≈¿≈»∆ƒ≈ƒ»»

‡lL ÔÈa BÈc ÏÚa Òit˙pL ÔÈa ,BÈec ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒƒ≈∆ƒ¿«≈««ƒ≈∆…
Òit˙124BÏ Èe‡¯M ‰Ó ¯eÚL ˜fp‰ OÙz Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿≈ƒ»««ƒ»ƒ«∆»

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏhÏ125. ƒ…≈ƒƒƒ»

ובפומבדיתא.117) שבסורא הגאונים גוזרים 118)ישיבות
בארבע  עמו יושבים שאין מהקהל, מרוחק והוא נידוי עליו

ה"ד. פ"ז, תורה תלמוד הל' ראה ויתפשר 119)אמותיו,
מוסמך 121)הנתבע.120)עמו. ביתֿדין שם שיש

קנסות. דיני לדון כסף.122)הראוי כפי 123)סכום
הדין  לבעלי אותו מגלים ואין בלבו, החליט שביתֿדין
גאון). שרירא רב בשם ג, אות פ"ח לב"ק (רא"ש

צמח 124) רב בשם שם הרא"ש וכתב פ"ח. לב"ק רי"ף
פרוצים  ישראל יהיו ושלא נשכר, חוטא יהא שלא כדי גאון:
שולחים  בבבל קנסות דיני גובים שאין שיודעים כיון בנזקין,
עליו  ירבה או בממון שיפייסו עד לנדותו נהגו בזה, זה יד
ה, סעיף א, סימן בחו"מ וראה בדברים. ויפייסנו ריעים
וגזילות, בחבלות רק נוהג זה שמנהג יח, ס"ק שם בסמ"ע
שאפילו  וחמשה, ארבעה או כפל תשלומי לענין לא אבל
בהיותו  יגזול, או יגנוב אחד שכל לחוש אין יכפוהו לא אם

הקרן. את לכלֿהפחות לפרוע שיצטרך ֿ 125)יודע בבא
יותר  הניזוק יתפוש ואם שם. רש"י וכפירוש כ טו, קמא
שיחזיר  לניזק כופים בפנינו, צועק והמזיק לו מהראוי
אלא  זה שאין קנסות", דיני "דנים בכלל זה ואין המותר,

(רדב"ז). עושקו מיד עשוק כמציל

.ÁÈÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‡e‰L „ÈÁÈ126‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆À¿∆¿«ƒ««ƒ∆
È„ÈÁÈ ˙BBÓÓ ÈÈc Ô„127‰‡„B‰‰ ÔÈ‡ -128ÂÈÙa »ƒ≈»¿ƒƒ≈«»»¿»»

ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰129CeÓÒ ‰È‰ elÙ‡Â ,130Ï·‡ . »»¿≈ƒ«¬ƒ»»»¬»
Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈÎeÓÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏM‰«¿»««ƒ∆≈»¿ƒ«¬≈≈

‰‡„B‰‰ È¯‰ - ÌÈ‰Ï‡ Ô‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ,˙BËBÈ„‰∆¿¿≈¬ƒ≈»∆¡…ƒ¬≈«»»
ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰ Ì‰ÈÙa131Ì‰ÈÙa ¯ÙBk‰ ÔÎÂ .132, ƒ¿≈∆»»¿≈ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆

ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â133Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ -134ÏBÎÈ BÈ‡Â , ¿««»»≈ƒÀ¿««¿»¿≈»
e¯‡aL BÓk ,ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ135È¯‰ :¯·c ÏL BÏÏk . «¬…¿ƒ¿…¿∆≈«¿¿»∆»»¬≈

ÔÈc ˙È·k Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔÈÚÏ Ô‰≈¿ƒ¿«»¿«¿»¿«≈»∆¿≈ƒ
ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ CeÓq‰136. «»¿»«¿»ƒ

הי"א.126) פ"ב, לעיל א.127)מפורש ה, סנהדרין
הדין.128) בעל מטענותיו 129)של בו לחזור יוכל שלא

לחזור 130)הקודמות. ויכול מחייבת, ההודאה אין
הודאה  ששטר א), ל, (סנהדרין אחרות טענות ולטעון
שיחתמו  עד מועילה אינה אשי, רב של בחתימתו שנחתמה
הודאה  חשובה בפניו ההודאה אין כי דיינים, שלשה בה
ב  עד, ב"ק וראה יד), ס"ק ג סימן לחו"מ הגר"א (ביאור
חשובה  אינה ביתֿדין אב שהיה יהושע רבי בפני שההודאה
א  לא, בבאֿבתרא וראה בביתֿדין. היתה שלא כל הודאה,
מה  כל לגמרי הסותרות טענות בביתֿדין לטעון אדם שיכול
טענותיו  מגלה אדם אין כי לביתֿדין, חוץ מתחילה שטען

בביתֿדין. אלא "עד 131)העיקריות ב כט, סנהדרין
הודאה. - הודאתו ואז דיינים", עלי היו - להם שיאמר

כלום.132) לו חייב שאינו דינו, בעל טענת על
הנתבע.133) לטובת עו 134)והעידו לומר נאמן ד אינו

א  יז, (בבאֿמציעא בעדים שיפרע עד ופרעתי, החזרתי
בביתֿדין. היתה שהכפירה שם הרי"ף וכפירוש וברש"י)

בפני 135) תחילה שאמר שכל ה"א, פ"ו ונטען טוען בהל'
הטוען  הביא ואח"כ מעולם", דברים היה "לא ביתֿדין:
לויתי  לטעון: שוב נאמן אינו בפניהם, שהלווהו עדים

ומשלם. כפרן הוחזק אלא נתבאר 136)ופרעתי, שכבר
פועלים  ההדיוטות והלוואות, הודאות שבדיני ה"ח, לעיל

שבא"י. מומחה ביתֿדין בשליחות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בשיקול 1) או משנה, בדבר וטעה ממונות דיני שדן דיין

לבית  לומר: בדין המתעצם בטעות. קניין או פשרה  הדעת.
עירוני. דין בית במקומו שקיים למרות נלך, הגדול דין

.‡Ôic Ïk2‰ÚË Ì‡ :‰ÚËÂ ˙BBÓÓ ÈÈc ÔcL »«»∆»ƒ≈»¿»»ƒ»»
ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈc ÔB‚k ,ÌÈÚe„È‰Â ÌÈÈeÏb‰ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«¿…»ƒ

‡¯Ó‚a B‡ ‰Lna3¯ÊBÁ -4¯·c‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,ÔÈc‰ «ƒ¿»«¿»»≈«ƒ«¬ƒƒ«»»
‰ÎÏ‰k Ba ÔÈ„Â ,‰È‰Lk5,¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . ¿∆»»¿»ƒ«¬»»¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ

˙È„ÓÏ ÔÈck ‡lL ÔBÓn‰ ÏËpL ‰Ê CÏ‰L ÔB‚k¿∆»«∆∆»««»∆…«ƒƒ¿ƒ«
Ìl‡ ‰È‰L B‡ ,Ìi‰6‡nhL B‡ ,7B‡ ,¯B‰Ë ¯·„ «»∆»»«»∆ƒ≈»»»

ÌÈ·ÏkÏ dÏÈÎ‡‰Â ‰Ù¯Ë ‡È‰L ‰¯LÎa ‰¯B‰L8, ∆»ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿∆¡ƒ»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBiÎÂ9Èt ÏÚ Û‡ ;ÌlLlÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«≈»∆¬≈∆»ƒ¿«≈««ƒ

˜Èf‰Ï Ì¯bL10˜Èf‰Ï Ôek˙ ‡Ï ,11. ∆»«¿«ƒ…ƒ¿«≈¿«ƒ

לא 2) ואפילו הדיוטות שלשה שהם או מומחה, שהוא בין
בעלי  וקיבלוהו הדיוט יחיד או הדין, בעלי עליהם קיבלום
ה"ב). פ"ז ולקמן ה"ח, פ"ה לעיל (ראה עליהם הדין

בתלמוד.3) רומי: ומתבטל.4)ובדפוס נסתר
המפורש 5) בדבר טעה אם והואֿהדין א. לג, סנהדרין
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כלים  שזרק או א), צח, (ב"ק שבשטרות החוב להפרע
את  וסילק וקדם אחר ובא וכסתות, כרים גבי על הגג מראש
כאילו  חייב זה הרי הכלים, ונשברו הארץ מעל הכרים
חובל  (הל' שישברו להם גרם הכרים שסילוק בידו, שברם

ה"ז). גרמות 113)פ"ז, דיני שדנו בתלמוד, מצינו שכן
א). ק, ב; צח, (ב"ק בבבל

.ÊËB¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰ ÔÈc ÔÎÂ114‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ«≈»¬≈««ƒ∆…
‰OÚÓ ‰OÚ115ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb -116. »»«¬∆ƒ«»≈»»»∆

אנס.114) הרגיל 115)בידי "אלא ביד נתן שלא
ה"א). פ"ח, חובל הל' רבינו (לשון בלבד" (=הלשין)

"הרי 116) ה"ג: שם חובל הל' והשווה א קיז, בבאֿקמא
יש  הרי ואמר: מוסר ועמד יין... לו להביא המלך שגזר
חייב  - ולקחו והלכו פלוני במקום יין... אוצר לפלוני
בין  גוי ביד ישראל למסור "אסור ה"י: שם וראה לשלם",
כל  עבירות... ובעל רשע היה ואפילו בממונו, בין בגופו
חלק  לו אין - בממונו בין בגופו בין גוי, ביד ישראל המוסר

הבא". לעולם

.ÊÈı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B·ÈLÈ‰ ‚‰Ó117Èt ÏÚ Û‡ : ƒ¿««¿ƒ¿»»»∆««ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ ,Ò˜ ÌL ÔÈ·Bb ÔÈ‡L118ÒiÙiL „Ú ∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«∆¿«≈

BÈc ÏÚ·Ï119BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,120ı¯‡Ï ÔÈ„Ï ¿««ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ121¯eÚL BÏ ÔziL ÔÂÈÎÂ .122BÏ Èe‡¯‰123- ƒ¿»≈¿≈»∆ƒ≈ƒ»»

‡lL ÔÈa BÈc ÏÚa Òit˙pL ÔÈa ,BÈec ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒƒ≈∆ƒ¿«≈««ƒ≈∆…
Òit˙124BÏ Èe‡¯M ‰Ó ¯eÚL ˜fp‰ OÙz Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿≈ƒ»««ƒ»ƒ«∆»

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏhÏ125. ƒ…≈ƒƒƒ»

ובפומבדיתא.117) שבסורא הגאונים גוזרים 118)ישיבות
בארבע  עמו יושבים שאין מהקהל, מרוחק והוא נידוי עליו

ה"ד. פ"ז, תורה תלמוד הל' ראה ויתפשר 119)אמותיו,
מוסמך 121)הנתבע.120)עמו. ביתֿדין שם שיש

קנסות. דיני לדון כסף.122)הראוי כפי 123)סכום
הדין  לבעלי אותו מגלים ואין בלבו, החליט שביתֿדין
גאון). שרירא רב בשם ג, אות פ"ח לב"ק (רא"ש

צמח 124) רב בשם שם הרא"ש וכתב פ"ח. לב"ק רי"ף
פרוצים  ישראל יהיו ושלא נשכר, חוטא יהא שלא כדי גאון:
שולחים  בבבל קנסות דיני גובים שאין שיודעים כיון בנזקין,
עליו  ירבה או בממון שיפייסו עד לנדותו נהגו בזה, זה יד
ה, סעיף א, סימן בחו"מ וראה בדברים. ויפייסנו ריעים
וגזילות, בחבלות רק נוהג זה שמנהג יח, ס"ק שם בסמ"ע
שאפילו  וחמשה, ארבעה או כפל תשלומי לענין לא אבל
בהיותו  יגזול, או יגנוב אחד שכל לחוש אין יכפוהו לא אם

הקרן. את לכלֿהפחות לפרוע שיצטרך ֿ 125)יודע בבא
יותר  הניזוק יתפוש ואם שם. רש"י וכפירוש כ טו, קמא
שיחזיר  לניזק כופים בפנינו, צועק והמזיק לו מהראוי
אלא  זה שאין קנסות", דיני "דנים בכלל זה ואין המותר,

(רדב"ז). עושקו מיד עשוק כמציל

.ÁÈÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‡e‰L „ÈÁÈ126‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆À¿∆¿«ƒ««ƒ∆
È„ÈÁÈ ˙BBÓÓ ÈÈc Ô„127‰‡„B‰‰ ÔÈ‡ -128ÂÈÙa »ƒ≈»¿ƒƒ≈«»»¿»»

ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰129CeÓÒ ‰È‰ elÙ‡Â ,130Ï·‡ . »»¿≈ƒ«¬ƒ»»»¬»
Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈÎeÓÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏM‰«¿»««ƒ∆≈»¿ƒ«¬≈≈

‰‡„B‰‰ È¯‰ - ÌÈ‰Ï‡ Ô‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ,˙BËBÈ„‰∆¿¿≈¬ƒ≈»∆¡…ƒ¬≈«»»
ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰ Ì‰ÈÙa131Ì‰ÈÙa ¯ÙBk‰ ÔÎÂ .132, ƒ¿≈∆»»¿≈ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆

ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â133Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ -134ÏBÎÈ BÈ‡Â , ¿««»»≈ƒÀ¿««¿»¿≈»
e¯‡aL BÓk ,ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ135È¯‰ :¯·c ÏL BÏÏk . «¬…¿ƒ¿…¿∆≈«¿¿»∆»»¬≈

ÔÈc ˙È·k Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔÈÚÏ Ô‰≈¿ƒ¿«»¿«¿»¿«≈»∆¿≈ƒ
ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ CeÓq‰136. «»¿»«¿»ƒ

הי"א.126) פ"ב, לעיל א.127)מפורש ה, סנהדרין
הדין.128) בעל מטענותיו 129)של בו לחזור יוכל שלא

לחזור 130)הקודמות. ויכול מחייבת, ההודאה אין
הודאה  ששטר א), ל, (סנהדרין אחרות טענות ולטעון
שיחתמו  עד מועילה אינה אשי, רב של בחתימתו שנחתמה
הודאה  חשובה בפניו ההודאה אין כי דיינים, שלשה בה
ב  עד, ב"ק וראה יד), ס"ק ג סימן לחו"מ הגר"א (ביאור
חשובה  אינה ביתֿדין אב שהיה יהושע רבי בפני שההודאה
א  לא, בבאֿבתרא וראה בביתֿדין. היתה שלא כל הודאה,
מה  כל לגמרי הסותרות טענות בביתֿדין לטעון אדם שיכול
טענותיו  מגלה אדם אין כי לביתֿדין, חוץ מתחילה שטען

בביתֿדין. אלא "עד 131)העיקריות ב כט, סנהדרין
הודאה. - הודאתו ואז דיינים", עלי היו - להם שיאמר

כלום.132) לו חייב שאינו דינו, בעל טענת על
הנתבע.133) לטובת עו 134)והעידו לומר נאמן ד אינו

א  יז, (בבאֿמציעא בעדים שיפרע עד ופרעתי, החזרתי
בביתֿדין. היתה שהכפירה שם הרי"ף וכפירוש וברש"י)

בפני 135) תחילה שאמר שכל ה"א, פ"ו ונטען טוען בהל'
הטוען  הביא ואח"כ מעולם", דברים היה "לא ביתֿדין:
לויתי  לטעון: שוב נאמן אינו בפניהם, שהלווהו עדים

ומשלם. כפרן הוחזק אלא נתבאר 136)ופרעתי, שכבר
פועלים  ההדיוטות והלוואות, הודאות שבדיני ה"ח, לעיל

שבא"י. מומחה ביתֿדין בשליחות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בשיקול 1) או משנה, בדבר וטעה ממונות דיני שדן דיין

לבית  לומר: בדין המתעצם בטעות. קניין או פשרה  הדעת.
עירוני. דין בית במקומו שקיים למרות נלך, הגדול דין

.‡Ôic Ïk2‰ÚË Ì‡ :‰ÚËÂ ˙BBÓÓ ÈÈc ÔcL »«»∆»ƒ≈»¿»»ƒ»»
ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈc ÔB‚k ,ÌÈÚe„È‰Â ÌÈÈeÏb‰ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«¿…»ƒ

‡¯Ó‚a B‡ ‰Lna3¯ÊBÁ -4¯·c‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,ÔÈc‰ «ƒ¿»«¿»»≈«ƒ«¬ƒƒ«»»
‰ÎÏ‰k Ba ÔÈ„Â ,‰È‰Lk5,¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . ¿∆»»¿»ƒ«¬»»¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ

˙È„ÓÏ ÔÈck ‡lL ÔBÓn‰ ÏËpL ‰Ê CÏ‰L ÔB‚k¿∆»«∆∆»««»∆…«ƒƒ¿ƒ«
Ìl‡ ‰È‰L B‡ ,Ìi‰6‡nhL B‡ ,7B‡ ,¯B‰Ë ¯·„ «»∆»»«»∆ƒ≈»»»

ÌÈ·ÏkÏ dÏÈÎ‡‰Â ‰Ù¯Ë ‡È‰L ‰¯LÎa ‰¯B‰L8, ∆»ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿∆¡ƒ»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBiÎÂ9Èt ÏÚ Û‡ ;ÌlLlÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«≈»∆¬≈∆»ƒ¿«≈««ƒ

˜Èf‰Ï Ì¯bL10˜Èf‰Ï Ôek˙ ‡Ï ,11. ∆»«¿«ƒ…ƒ¿«≈¿«ƒ

לא 2) ואפילו הדיוטות שלשה שהם או מומחה, שהוא בין
בעלי  וקיבלוהו הדיוט יחיד או הדין, בעלי עליהם קיבלום
ה"ב). פ"ז ולקמן ה"ח, פ"ה לעיל (ראה עליהם הדין

בתלמוד.3) רומי: ומתבטל.4)ובדפוס נסתר
המפורש 5) בדבר טעה אם והואֿהדין א. לג, סנהדרין
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בפסקי  שטעה מי כל ו, אות שם הרא"ש וכתב (כסףֿמשנה).
ישרו  דבריהם וכששמע שאחריהם, החכמים או הגאונים
אם  אבל משנה, בדבר כטועה זה הרי שטעה, והודה בעיניו
לאנשי  המקובלות לדבריו, ראיות ומביא בעיניו ישרו לא
דבריהם  לסתור ויכול בדורו", כשמואל בדורו "יפתח דורו,
לסתור  יכול אדם בש"ס, מבוארים שאינם הדברים כל כי

הגאונים. דברי על לחלוק אפילו תקיף 6)ולבנות, איש
זרוע. עוד 7)ובעל דקדקו לא טמא, שהוא שהורה לאחר

כה, לחו"מ (סמ"ע בשרץ שנית להטמא והניחוהו בטהרתו
ג). טריפה 8)ס"ק כל כדין לכלבים האכילה שהשואל

לשלם, חייב בידיו הדיין האכילה אבל ל), כב, שמות (ראה
ה'תוספות' דעת וכן (כסףֿמשנה). ממש מזיק זה שהרי
ה'טור' ולדעת נמי. השתא דיבורֿהמתחיל: א לג, בסנהדרין
הדיין  האכילה אפילו רבינו, דברי בהבנת כה סימן חו"מ
היתה  שכוונתו כיון להזיק, גורם אלא שאינו פטור, בידיו

שם). (סמ"ע להזיק ולא למעשה הלכה כגון 9)להורות
של  הטהורים הפירות שאר עם ועירבם חבירו פירות שטיהר
ב). לג, (סנהדרין טמא הכל והרי שטעה ונמצא הנשאל,

ה"ז.10) פ"ז, ומזיק חובל בהל' כמבואר חייב, להזיק וגורם
שלה,11) האם שניטלה בפרה "מעשה א: לג, שם אמרו וכך

חכמים  לפני מעשה ובא לכלבים, טרפון רבי והאכילה
שם, ואמרו אתה". פטור עקיבא: רבי לו ...אמר והתירוה
לא  אם אפילו טרפון, רבי פטור משנה, בדבר וטעה שהואיל

ה"גֿד. לקמן וראה לרבים. מומחה היה

.·˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚË12˙˜ÏÁÓ ‡e‰L ¯·c ÔB‚k , »»¿ƒ«««¿»»∆«¬…∆
ÌÈ‡¯BÓ‡ B‡ ÌÈ‡pz13Ô‰Ó „Á‡k ‰ÎÏ‰ ‰˜ÒÙ ‡ÏÂ , «»ƒ»»ƒ¿…ƒ¿¿»¬»»¿∆»≈∆

ËLt ¯·kL Ú„È ‡ÏÂ ,Ô‰Ó „Á‡k ‰OÚÂ ,Le¯Ùa¿≈¿»»¿∆»≈∆¿…»«∆¿»»«
‰OÚn‰14‰Ê ‰È‰ Ì‡ :¯Á‡‰ È¯·„k ÌÏBÚ‰ ÏÎa ««¬∆¿»»»¿ƒ¿≈»«≈ƒ»»∆

‰ÁÓÓ Ôic‰15˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏËÂ16‡lL B‡ , ««»À¿∆¿»«¿≈…»∆…
ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ Ï·‡ ˙eL¯ ÏËB ‰È‰»»≈¿¬»ƒ¿«¬≈ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ17‰ÁÓÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,18ÔÈc‰ ¯ÊBÁ -19Ì‡Â , ¬≈∆ƒ¿À¿∆≈«ƒ¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡20ÌlLlÓ ¯eËt -21ÏËBp‰ „Á‡ . ƒ∆¿»¿«¬ƒ»ƒ¿«≈∆»«≈
˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯22ÏL ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËBp‰ B‡ ¿≈…»«≈¿ƒ≈ƒ∆

,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡Ï Ï·‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬»…¿»»»∆
e¯‡aL BÓk23. ¿∆≈«¿

לכאן.12) או לכאן הכרעה לשם בדבר חכמי 13)עיון
התנאים. תקופת שלאחר המנהג.14)התלמוד נתקבל

התורה.15) בדיני העולם,16)בקי בכל לדון שמועילה
הי"ד). פ"ד, (לעיל הדין בעלי רצו לא לפי 17)אפילו ודן

א, עמוד ה' בסנהדרין כמבואר מועיל, זה וגם הסכמתם,
ה"ב. פ"ז מראש 18)ולקמן רשות לנטילת טעם יש

אינו  רשות שנטל אע"פ - מומחה היה לא אילו אבל הגולה,
ה"ד. לקמן מפורש ודינו דיין, כהלכה,19)בכלל בו ודנים

הזכאי. בעלֿדין יפסיד שלא שנטל 20)כדי זה שהלך כגון
הים. למדינת כדין שלא רשות 21)הממון ונטל הואיל

כדין  שלא ממון להפקיר ביתֿדין ביד כח יש הגולה, מראש
עליהם  הדין בעלי קיבלוהו אם וכן א). ה, לסנהדרין (רש"י
 ֿ דיבור וברש"י שם בגמרא כמבואר לטעות, בין לדין בין
בעלֿדין  מידי ביד, ונתן נשא ואפילו קבלוך. אי המתחיל:
עקיבא  רבי פטרו טרפון רבי שהרי פטור, זה הרי לחבירו, זה

וקיבלוהו  מומחה שהוא מפני י) אות לעיל (ראה לשלם
ולא  והיתר, איסור שאלת לשאול אליו באו שהם הדין, בעלי

(כסףֿמשנה).כפאם לפניו לשאול שרשותו 22)שיבואו
העולם. בכל לדון רבינו 23)מועילה הי"ד. פ"ד לעיל

שם  והרא"ש פ"ד. בסנהדרין הרי"ף פסקי אחרי בזה נמשך
אין  הדעת, בשיקול שטעה כל ולדבריו, בזה. חולק ה אות
לבטל  הדיין בכח אין התנאים, כאחד שפסק כיון חוזר, הדין
בפירוש  מהם כאחד הלכה נפסקה ולא הואיל דינו, פסק

כג). ס"ק כח, חו"מ סמ"ע (ראה

.‚eÏa˜ ‡ÏÂ ˙eL¯ ÏË ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ ‰ÚBh‰ ‰È‰»»«∆À¿∆¿…»«¿¿…ƒ¿
Ï·‡ ‰ÁÓÓ ‰È‰ ‡lL B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡«¬≈ƒƒ¬≈∆∆…»»À¿∆¬»

ÔÈck Ô‰Ï Ôe„Ï Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜24, ƒ¿«¬≈ƒƒ¬≈∆»»∆«ƒ
„ia Ô˙Â ‡O Ì‡ :˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚËÂ25‰Ó - ¿»»¿ƒ«««ƒ»»¿»««»«

ÈeOÚ ‰OÚM26B˙ÈaÓ ÌlLÈÂ ,27Ô˙Â ‡O ‡Ï Ì‡ ; ∆»»»ƒ«≈ƒ≈ƒ…»»¿»«
ÔÈc‰ ¯ÊÁÈ - „ia28ÌlLÈ - ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â , «»«¬…«ƒ¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ¿«≈

B˙ÈaÓ29. ƒ≈

רש"י 24) (ראה תורה דין זה אין - שטעה וכיון תורה, כדין
תורה). דין ד"ה: א ו, לזה.25)לסנהדרין ונתן מזה שגבה

מהם,26) כאחד הלכה נפסקה שלא כיון חוזר, הדין ואין
נטלתי  בדין כי שלי, את אחזיר לא לומר: הדין בעל יכול
שאין  במשנה, המפורש בדבר לטעה בניגוד שנטלתי, מה

שם). (רש"י וחוזר כלל דין המעשה 27)דינו פשט שהרי
יפה  כוחו אין רשות, נטל ולא והואיל (שם). האחר כדברי
התנו  הרי לדון. קיבלוהו אם ואפילו מהתשלומין, להפטר
אם  זאת ובכל כדין. דן לא שטעה וכיון כדין, אותם שידון
שזה  מפני ה"א) (לעיל מלשלם פטור - משנה בדבר טעה
טז), ס"ק כח, סימן חו"מ הגר"א (ביאור הוא לאונס קרוב
כזה, מפורש בדבר שיטעה דעתו על להעלות לו היה לא כי
גרם  הבעלֿדין של הרע מזלו אלא להזיק נתכוון לא ובוודאי
היה  מומחה, ואינו הדעת בשיקול כשטעה כן לא שיפסיד.
למתכוון  דומה זה והרי יטעה, שמא בדעתו להעלות לו

(לחםֿמשנה). וחייב ֿ 28)להזיק הבעל נטל שלא עוד כל
כראוי. ולהורות הדין להחזיר ראוי ודאי כדעת 29)דין,

כרבי  שהלכה פ"ד, לסנהדרין ברי"ף דבריו הובאו הגאון,
שלא  להזיק, גרם וזה להזיק, הגורם כל את המחייב מאיר
יטעה  שמא רשות, נטל לא או מומחה, כשאינו לדון לו היה
וכן  הגר"א, (ביאור למזיד קרוב זה והרי הדעת, בשיקול

בלחםֿמשנה).

.„Ó Ï·‡ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ BÈ‡L È ¬»ƒ∆≈À¿∆¿…ƒ¿«¬≈
˙eL¯ ÏËpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈ„30ÈÏÚa ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒƒ««ƒ∆»«¿¬≈∆ƒ¿««¬≈

ÔÈic‰ ÏÏÎa BÈ‡Â ,ÚB¯Ê31ÔÈa ,ÔÈc BÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«¿≈ƒ¿«««»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
,‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÏÎÂ ;‰ÚË ‡Ï ÔÈa ‰ÚË»»≈…»»¿»∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ»»

ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ô„Â ¯ÊBÁ32„ia Ô˙Â ‡OÂ ,‰ÚË Ì‡Â . ≈¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»¿»»¿»««»
B˙ÈaÓ ÌlLÏ ·iÁ -33‰Ê ÔÈc ÏÚaÓ Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ , «»¿«≈ƒ≈¿≈¿≈«ƒ««ƒ∆

¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÎÏ‰k ‡lL BÏ Ô˙pL34B‡ , ∆»«∆…«¬»»¿ƒ≈¿«¬ƒ
‡nhL35,ÌlLÈ - ÌÈ·ÏkÏ ¯zn‰ ¯·c ÏÈÎ‡‰L B‡ , ∆ƒ≈∆∆¡ƒ»»«À»«¿»ƒ¿«≈

‡e‰ ˜Èf‰Ï Ôek˙Ó ‰fL ;˜Èf‰Ï Ì¯Bb Ïk ÔÈ„k36. ¿ƒ»≈¿«ƒ∆∆ƒ¿«≈¿«ƒ

לו 30) ונתנו שבא"י ביתֿדין שטעו או הגולה, ראש שעבר
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כמבואר 31)רשות. ראוי, שיהא עד מועילה הרשות שאין
הט"ז. פ"ד קיבלוהו 32)לעיל אם זאת ובכל אחר,

ה"ב. פ"ז, לקמן כמבואר עשוי, שעשה מה בעליֿדין
הוא.33) להזיק מתכוון כשלא 34)שהרי מדובר, כאן

עם  והתדיין לך לבעלֿדין: הדיין אומר אז ביד, ונתן נשא
דיני  פסק עלֿפי לו שנתת הכסף ממנו והוצא דינך, בעל
ואין  שכנגדו לבעלֿדין שפנה אחרי זאת ובכל בטעות, שהיה
בסנהדרין  (רי"ף לשלם עצמו הדיין מחוייב אזי - להחזיר לו

טומאה 35)פ"ד). ספק דבר על לפניו לשאול כשבא
שרץ  ונטל הם, טמאים הדיין: לו אמר בטהרותיו, לו הנולד
טהורים  היו והם טומאתם, את לוודא עליהם והשליך

ב). לג, לסנהדרין (רש"י מומחה,36)בתחילה אינו שאם
להעניק  ביתֿהדין את יטעה ואל בהוראה עסק לו יהא אל

כדין. שלא רשות לו

.‰,da ·iÁ BÈ‡L ÈÓÏ ‰Úe·L ·iÁÂ ‰ÚhL Ôic«»∆»»¿ƒ≈¿»¿ƒ∆≈«»»
‰Ê ‰OÚÂ37‰¯Lt38Ú·MÈ ‡lL È„k BÈc ÏÚa ÌÚ39, ¿»»∆¿»»ƒ««ƒ¿≈∆…ƒ»«

‰Úe·L Ôa BÈ‡L Ú„È Ck ¯Á‡Â40ewL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»»«∆≈∆¿»««ƒ∆»
B„iÓ41ÌeÏk dÈ‡ - ‰¯Lt‰ ÏÚ42ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ; ƒ»««¿»»≈»¿∆…ƒ≈»»

BÏ ÏÁÓÏ B‡ BÏ ÔzÏ43‰Úe·MÓ ¯ËtiL È„k ‡l‡ ƒ≈ƒ¿…∆»¿≈∆ƒ»≈ƒ¿»
¯ÊBÁ - ˙eÚËa ÔÈ˜ ÏÎÂ ,‰ÚBh‰ da B·iÁL44ÔÎÂ . ∆ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»¿»≈¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk45. …«≈»∆

להשבע.37) שנתחייב מלשון 38)הנתבע - פשרה הסכם.
זה  מוותרים הצדדים שני כך חם, ואינו קר אינו פושרים,

מה.39)לזה. סכום לו לתת טעה,40)התחייב שהדיין
כלום. לתובע לתת חייב ואינו משבועה, פטור הנתבע נמצא

שהתחייב 41) הנתבע, מידי קנין בקבלת לתובע שהקנו
מהשבועה. להפטר כדי כסף לתת 42)לתובע צריך ואינו

כלום. שבעל 43)לו להשבע ועליו התובע, והוא במקרה
לו. חייב אמרו 44)דינו וכן א). יד, (גיטין ובטל

ומקור  מחילה. אינה - בטעות מחילה א) סו, (בבאֿמציעא
להתחלת  יוסף' ב'נמוקי הובאה הרי"ף מתשובת רבינו דברי
ועשו  חמורה שבועה ביתֿדין שחייבוהו "מי סנהדרין מס'
סתם  חרם אלא עליו היה שלא ראו ואח"כ פשרה ביניהם
לו  שיש לחזור, הוא יכול - לחבירו) שכופר מי בחרם (יהיה

יוד  היה אילו עושה לומר היה לא שבועה עליו שאין ע
בטעות". קנין זה והרי מכירה 45)פשרה, הל' השווה

ה"ב. פט"ו

.ÂeÓvÚ˙pL ÌÈL46,Ô‡k Ôe„ :¯ÓB‡ „Á‡ ,ÔÈ„a ¿«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»≈»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ‰ÏÚ :¯ÓB‡ „Á‡Â47eÚËÈ ‡nL , ¿∆»≈«¬∆¿≈ƒ«»∆»ƒ¿

B˙B‡ ÔÈÙBk - ÔÈck ‡lL ÔBÓÓ e‡ÈˆBÈÂ ÔÈic‰ el‡48 ≈««»ƒ¿ƒ»∆…«ƒƒ
B¯ÈÚa Ô„Â49ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÈÏ e˙e e·˙k :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿ƒ≈≈∆««

Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk - Ì˙ÈÚË ‡nL ,Èezc«¿ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿««»
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ50C¯ˆ‰ Ì‡Â .51ÔÈc ˙ÈaÓ ¯·c Ï‡LÏ ƒƒƒ∆¿ƒÀ¿«ƒ¿…»»ƒ≈ƒ

,ÔÈÏ‡BLÂ ÔÈÁÏBLÂ ÌÈ·˙Bk - ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰«»∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¬ƒ
ÔÈc ˙Èa ·˙Îa ‡·iM ‰Ó ÈÙk Ì¯ÈÚa Ì‰Ï ÔÈ„Â¿»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ«∆»…ƒ¿«≈ƒ

ÏB„b‰52. «»

לזה.46) זה קשים נעשו שבירושלים.47)התעקשו,
הגדול.48) בביתֿדין לידון הטוען לא,49)את סנהדרין

כל 50)ב. כאן, לדון בתחילה שניהם נתרצו ואפילו שם.
לו, נותנים - מנומק פס"ד לו לכתוב אח"כ תובע שהחייב
לפרוע  רוצה שאינו מזה גדולה יותר התעצמות לך אין כי
שם  ב'תוספות' וראה (רדב"ז). מנומק פס"ד לו שיתנו עד

אמר. ואם שבעירו.51)ד"ה: ֿ 52)ביתֿהדין שבית לא
הדין  בעלי שיהיו צריך שהרי הדין, פוסק הגדול הדין
דעתו, מודיע הגדול ביתֿדין אלא הדיינים, לפני עומדים
ו. סעיף יג, סימן חו"מ ראה הדין, את דן שבעירו וביתֿדין
איך  יודע אינו שבעיר שביתֿהדין שאע"פ רבינו, ומשמיענו
יפנה  והוא לפניו, לידון אותו כופים זאת בכל זה, דין לדון
ס"ק  יד, סי' לחו"מ (סמ"ע הגדול ביתֿדין חוותֿדעת לקבל
א). סעיף יד, (חו"מ השליח שכר יפרעו הדין בעלי ושני ד),

.ÊÔÚBË ‰fL ÔÈÈc‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«ƒƒ∆∆≈
ÔÚBË ‰ÊÂ53l‰Â ,Ô‡k Ôe„ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Lk B‡ ,‰Â ¿∆≈¿∆»«««¿∆»»¿«…∆

:‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ :¯ÓB‡≈≈≈¿≈ƒ«»¬»ƒ»«««¿∆
,BnÚ ‰ÏBÚÂ ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ≈≈¿≈ƒ«»ƒ∆«…∆¿∆ƒ

„·Ú :¯Ó‡pL54‰ÂÏÓ LÈ‡Ï ‰ÂÏ55‰Ê ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆…∆¿ƒ«¿∆¿≈ƒ»«∆
B˜Èf‰L56˙Èa ÔÈÙBk - ˙BÏÚÏ ÔÚBh‰ ‰ˆ¯Â ,BÏÊ‚ B‡ ∆ƒƒ¿»¿»»«≈«¬ƒ≈

BnÚ ˙BÏÚÏ ÔÚËp‰ ˙‡ B¯ÈÚaL ÔÈc57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿ƒ∆«ƒ¿»«¬ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

אחד 53) ואין הוא, מי של - דבר איזה על שחולקים כגון
שניהם  אלא ונתבע תובע כאן שאין נמצא בו, מוחזק מהם

א). ס"ק שם (ט"ז ועבד,54)תובעים התימנים: בכת"י
שם. הכתוב שם.55)כלשון התובע,56)סנהדרין הניזק
התובע. הנגזל חבירו 57)או על מתרעם שהתובע כל כי

יברר  או הזיקו שיסלק עד לו כעבד הנתבע הרי שהזיקו,
הסוגיא  מדברי נראה וכן (כסףֿמשנה), הזיקו שלא
אחיו, וירמיה הבבלי עוקבן של בעובדה שם בסנהדרין
היה  ולא הגדול, לביתֿהדין לעלות הנתבע את שהכריחו
וראה  ח). ס"ק יד סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מזיק אלא לווה
דוקא  שלאו שובר, כותבים ד"ה ב טז, כתובות ב'תוספות'

"לווה".

.ÁB‡ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ
‰È‡¯58‰ÚË Ï·‡ ;‰ÂÏnÏ B‡ ˜fpÏ B‡ ÏÊ‚pÏ ¿»»«ƒ¿»«ƒ»««¿∆¬»«¬»

‡l‡ ,ÏÏk ˙‡ˆÏ ÔÚËp‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙È˜È≈̄»ƒ≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿»»≈¿»∆»
¯ËÙÂ BÓB˜Óa ÚaL59. ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿»

את 59)הוכחה.58) יתבעו הרמאים כל כן, לא שאם
לטרוח  שלא וכדי הגדול, בביתֿדין לדון לעלות העשירים

(רדב"ז). זה את זה גוזלים ונמצאו עמהם, יתפשרו

.ËÏB„b ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓÊa ÔÈc‰ ÔÎÂ60, ¿≈«ƒƒ¿««∆∆≈»≈ƒ»
ÔÈÁÓÓ ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ Ô‰a LiL ˙BÓB˜Ó LÈ Ï·‡¬»≈¿∆≈»∆¬»ƒ¿ƒÀ¿ƒ

ÌÈa¯Ï61ÔÈ‡L ÌÈ„ÈÓÏz Ô‰a LiL ˙BÓB˜Óe , ¿«ƒ¿∆≈»∆«¿ƒƒ∆≈»
ı¯‡aL ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,Ô˙BÓk¿»ƒ»«««¿∆≈≈ƒ¿¿ƒ∆¿∆∆

ÏB„b‰ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt62‰Ê ÔÈ„a ÂÈÙÏ Ôe„Â ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»¿»»¿ƒ∆
BnÚ CÏB‰Â ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBkL -63ÌÈOÚÓ eÈ‰ ÔÎÂ . ∆ƒ∆«…∆¿≈ƒ¿≈»«¬ƒ
„¯ÙÒa ÌBÈ ÏÎa64. ¿»ƒ¿»«

במומחיותם 61)בירושלים.60) לרבים ידועים
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כמבואר 31)רשות. ראוי, שיהא עד מועילה הרשות שאין
הט"ז. פ"ד קיבלוהו 32)לעיל אם זאת ובכל אחר,

ה"ב. פ"ז, לקמן כמבואר עשוי, שעשה מה בעליֿדין
הוא.33) להזיק מתכוון כשלא 34)שהרי מדובר, כאן

עם  והתדיין לך לבעלֿדין: הדיין אומר אז ביד, ונתן נשא
דיני  פסק עלֿפי לו שנתת הכסף ממנו והוצא דינך, בעל
ואין  שכנגדו לבעלֿדין שפנה אחרי זאת ובכל בטעות, שהיה
בסנהדרין  (רי"ף לשלם עצמו הדיין מחוייב אזי - להחזיר לו

טומאה 35)פ"ד). ספק דבר על לפניו לשאול כשבא
שרץ  ונטל הם, טמאים הדיין: לו אמר בטהרותיו, לו הנולד
טהורים  היו והם טומאתם, את לוודא עליהם והשליך

ב). לג, לסנהדרין (רש"י מומחה,36)בתחילה אינו שאם
להעניק  ביתֿהדין את יטעה ואל בהוראה עסק לו יהא אל

כדין. שלא רשות לו

.‰,da ·iÁ BÈ‡L ÈÓÏ ‰Úe·L ·iÁÂ ‰ÚhL Ôic«»∆»»¿ƒ≈¿»¿ƒ∆≈«»»
‰Ê ‰OÚÂ37‰¯Lt38Ú·MÈ ‡lL È„k BÈc ÏÚa ÌÚ39, ¿»»∆¿»»ƒ««ƒ¿≈∆…ƒ»«

‰Úe·L Ôa BÈ‡L Ú„È Ck ¯Á‡Â40ewL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»»«∆≈∆¿»««ƒ∆»
B„iÓ41ÌeÏk dÈ‡ - ‰¯Lt‰ ÏÚ42ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ; ƒ»««¿»»≈»¿∆…ƒ≈»»

BÏ ÏÁÓÏ B‡ BÏ ÔzÏ43‰Úe·MÓ ¯ËtiL È„k ‡l‡ ƒ≈ƒ¿…∆»¿≈∆ƒ»≈ƒ¿»
¯ÊBÁ - ˙eÚËa ÔÈ˜ ÏÎÂ ,‰ÚBh‰ da B·iÁL44ÔÎÂ . ∆ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»¿»≈¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk45. …«≈»∆

להשבע.37) שנתחייב מלשון 38)הנתבע - פשרה הסכם.
זה  מוותרים הצדדים שני כך חם, ואינו קר אינו פושרים,

מה.39)לזה. סכום לו לתת טעה,40)התחייב שהדיין
כלום. לתובע לתת חייב ואינו משבועה, פטור הנתבע נמצא

שהתחייב 41) הנתבע, מידי קנין בקבלת לתובע שהקנו
מהשבועה. להפטר כדי כסף לתת 42)לתובע צריך ואינו

כלום. שבעל 43)לו להשבע ועליו התובע, והוא במקרה
לו. חייב אמרו 44)דינו וכן א). יד, (גיטין ובטל

ומקור  מחילה. אינה - בטעות מחילה א) סו, (בבאֿמציעא
להתחלת  יוסף' ב'נמוקי הובאה הרי"ף מתשובת רבינו דברי
ועשו  חמורה שבועה ביתֿדין שחייבוהו "מי סנהדרין מס'
סתם  חרם אלא עליו היה שלא ראו ואח"כ פשרה ביניהם
לו  שיש לחזור, הוא יכול - לחבירו) שכופר מי בחרם (יהיה

יוד  היה אילו עושה לומר היה לא שבועה עליו שאין ע
בטעות". קנין זה והרי מכירה 45)פשרה, הל' השווה

ה"ב. פט"ו

.ÂeÓvÚ˙pL ÌÈL46,Ô‡k Ôe„ :¯ÓB‡ „Á‡ ,ÔÈ„a ¿«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»≈»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ‰ÏÚ :¯ÓB‡ „Á‡Â47eÚËÈ ‡nL , ¿∆»≈«¬∆¿≈ƒ«»∆»ƒ¿

B˙B‡ ÔÈÙBk - ÔÈck ‡lL ÔBÓÓ e‡ÈˆBÈÂ ÔÈic‰ el‡48 ≈««»ƒ¿ƒ»∆…«ƒƒ
B¯ÈÚa Ô„Â49ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÈÏ e˙e e·˙k :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿ƒ≈≈∆««

Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk - Ì˙ÈÚË ‡nL ,Èezc«¿ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿««»
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ50C¯ˆ‰ Ì‡Â .51ÔÈc ˙ÈaÓ ¯·c Ï‡LÏ ƒƒƒ∆¿ƒÀ¿«ƒ¿…»»ƒ≈ƒ

,ÔÈÏ‡BLÂ ÔÈÁÏBLÂ ÌÈ·˙Bk - ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰«»∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¬ƒ
ÔÈc ˙Èa ·˙Îa ‡·iM ‰Ó ÈÙk Ì¯ÈÚa Ì‰Ï ÔÈ„Â¿»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ«∆»…ƒ¿«≈ƒ

ÏB„b‰52. «»

לזה.46) זה קשים נעשו שבירושלים.47)התעקשו,
הגדול.48) בביתֿדין לידון הטוען לא,49)את סנהדרין

כל 50)ב. כאן, לדון בתחילה שניהם נתרצו ואפילו שם.
לו, נותנים - מנומק פס"ד לו לכתוב אח"כ תובע שהחייב
לפרוע  רוצה שאינו מזה גדולה יותר התעצמות לך אין כי
שם  ב'תוספות' וראה (רדב"ז). מנומק פס"ד לו שיתנו עד

אמר. ואם שבעירו.51)ד"ה: ֿ 52)ביתֿהדין שבית לא
הדין  בעלי שיהיו צריך שהרי הדין, פוסק הגדול הדין
דעתו, מודיע הגדול ביתֿדין אלא הדיינים, לפני עומדים
ו. סעיף יג, סימן חו"מ ראה הדין, את דן שבעירו וביתֿדין
איך  יודע אינו שבעיר שביתֿהדין שאע"פ רבינו, ומשמיענו
יפנה  והוא לפניו, לידון אותו כופים זאת בכל זה, דין לדון
ס"ק  יד, סי' לחו"מ (סמ"ע הגדול ביתֿדין חוותֿדעת לקבל
א). סעיף יד, (חו"מ השליח שכר יפרעו הדין בעלי ושני ד),

.ÊÔÚBË ‰fL ÔÈÈc‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«ƒƒ∆∆≈
ÔÚBË ‰ÊÂ53l‰Â ,Ô‡k Ôe„ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Lk B‡ ,‰Â ¿∆≈¿∆»«««¿∆»»¿«…∆

:‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ :¯ÓB‡≈≈≈¿≈ƒ«»¬»ƒ»«««¿∆
,BnÚ ‰ÏBÚÂ ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ≈≈¿≈ƒ«»ƒ∆«…∆¿∆ƒ

„·Ú :¯Ó‡pL54‰ÂÏÓ LÈ‡Ï ‰ÂÏ55‰Ê ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆…∆¿ƒ«¿∆¿≈ƒ»«∆
B˜Èf‰L56˙Èa ÔÈÙBk - ˙BÏÚÏ ÔÚBh‰ ‰ˆ¯Â ,BÏÊ‚ B‡ ∆ƒƒ¿»¿»»«≈«¬ƒ≈

BnÚ ˙BÏÚÏ ÔÚËp‰ ˙‡ B¯ÈÚaL ÔÈc57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿ƒ∆«ƒ¿»«¬ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

אחד 53) ואין הוא, מי של - דבר איזה על שחולקים כגון
שניהם  אלא ונתבע תובע כאן שאין נמצא בו, מוחזק מהם

א). ס"ק שם (ט"ז ועבד,54)תובעים התימנים: בכת"י
שם. הכתוב שם.55)כלשון התובע,56)סנהדרין הניזק
התובע. הנגזל חבירו 57)או על מתרעם שהתובע כל כי

יברר  או הזיקו שיסלק עד לו כעבד הנתבע הרי שהזיקו,
הסוגיא  מדברי נראה וכן (כסףֿמשנה), הזיקו שלא
אחיו, וירמיה הבבלי עוקבן של בעובדה שם בסנהדרין
היה  ולא הגדול, לביתֿהדין לעלות הנתבע את שהכריחו
וראה  ח). ס"ק יד סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מזיק אלא לווה
דוקא  שלאו שובר, כותבים ד"ה ב טז, כתובות ב'תוספות'

"לווה".

.ÁB‡ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ
‰È‡¯58‰ÚË Ï·‡ ;‰ÂÏnÏ B‡ ˜fpÏ B‡ ÏÊ‚pÏ ¿»»«ƒ¿»«ƒ»««¿∆¬»«¬»

‡l‡ ,ÏÏk ˙‡ˆÏ ÔÚËp‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙È˜È≈̄»ƒ≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿»»≈¿»∆»
¯ËÙÂ BÓB˜Óa ÚaL59. ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿»

את 59)הוכחה.58) יתבעו הרמאים כל כן, לא שאם
לטרוח  שלא וכדי הגדול, בביתֿדין לדון לעלות העשירים

(רדב"ז). זה את זה גוזלים ונמצאו עמהם, יתפשרו

.ËÏB„b ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓÊa ÔÈc‰ ÔÎÂ60, ¿≈«ƒƒ¿««∆∆≈»≈ƒ»
ÔÈÁÓÓ ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ Ô‰a LiL ˙BÓB˜Ó LÈ Ï·‡¬»≈¿∆≈»∆¬»ƒ¿ƒÀ¿ƒ

ÌÈa¯Ï61ÔÈ‡L ÌÈ„ÈÓÏz Ô‰a LiL ˙BÓB˜Óe , ¿«ƒ¿∆≈»∆«¿ƒƒ∆≈»
ı¯‡aL ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,Ô˙BÓk¿»ƒ»«««¿∆≈≈ƒ¿¿ƒ∆¿∆∆

ÏB„b‰ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt62‰Ê ÔÈ„a ÂÈÙÏ Ôe„Â ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»¿»»¿ƒ∆
BnÚ CÏB‰Â ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBkL -63ÌÈOÚÓ eÈ‰ ÔÎÂ . ∆ƒ∆«…∆¿≈ƒ¿≈»«¬ƒ
„¯ÙÒa ÌBÈ ÏÎa64. ¿»ƒ¿»«
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שבארצו 62)ובבקיאותם. פלוני "למקום התימנים: בכת"י
פ"ג. סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי וכן הגדול", פלוני לפני

הלך 63) - תרדוף צדק "צדק ב): לב, (סנהדרין אמרו שהרי
מתיא  רבי ...אחר ללוד אליעזר רבי אחר יפה, ביתֿדין אחר
הגדול, ביתֿדין נקרא ברומי שאפילו הרי לרומי", חרש בן

(כסףֿמשנה). ממנו למעלה שאין חו"מ 64)כל ובשו"ע
הוא  אם הנתבע אחר לילך צריך "התובע א: סעיף יד, סימן
יותר". גדול הביתֿדין התובע, שבעיר אע"פ אחרת, בעיר
אותו  מוציאים בעירו, ואלם מוחזק "עשיר שם: אמרו וכן

גדול". יותר שבעירו שהביתֿדין אע"פ אחרת, בעיר לדון

ה'תש"פ  סיון כ"ג שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
באחד,1) בחר הדין מבעלי אחד שכל בוררים, דיינים

הסכמת  בשלושה. לדון שלישי דיין להם בוררים ושניהם
עדים  הבאת להעיד. או לדון פסול או קרוב לקבלת הצדדים

שנגמר. לאחר הדין לסתור ראיות או

.‡,ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡L ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡∆»ƒ«¬≈ƒƒ∆»«ƒ¿ƒ»ƒ
BÈc ÏÚa ¯Ó‡Â2ÈL el‡ È¯‰ - ÈÏ Ôe„È ÈBÏt : ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ¬≈≈¿≈

Ì‰ ,„Á‡ ‰ÊÂ „Á‡ ‰Ê ¯¯aL ,ÌÈic‰3Ô‰Ï ÌÈ¯¯Ba ««»ƒ∆≈≈∆∆»¿∆∆»≈¿ƒ»∆
ÈLÈÏL Ôic4‡ˆÈ Ck CBznL ;Ô‰ÈLÏ ÔÈc ÔzLÏLe , «»¿ƒƒ¿»¿»»ƒƒ¿≈∆∆ƒ»≈≈

BzÓ‡Ï ÔÈc‰5ÔÈc‰ ÈÏÚa e¯¯aL „Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡ .6 «ƒ«¬ƒ¬ƒ»»»∆»∆≈¿«¬≈«ƒ
CeÓÒÂ ÏB„b ÌÎÁ7BÈc ÏÚa ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ , »»»¿»≈»»…∆««ƒ

‰ˆ¯iL ÈÓ ¯¯Ba ‡e‰ Ì‚ ‡l‡ ,‰Ê Ïˆ‡ Ôe„iL8. ∆»≈∆∆∆»«≈ƒ∆ƒ¿∆

שכנגד.2) וכן 3)הצד איננה זו תיבה התימנים יד בכתב
א. יג, סימן משפט חושן ערוך צורך 4)בשולחן אין אבל

אלא  כאן קובעת אינה כי השלישי על יסכימו הדין שבעלי
(סנהדרין  עימהם לישב הגון אדם להם שיבררו הדיינים דעת

א). החייב 5)כג, שסובר להם, יצייתו הדין שבעלי שם,
בזכותי  להפך יכול היה ואילו האחד ביררתי בעצמי אני הרי
אמרו: א הלכה ג, פרק שם ובירושלמי (רש"י), מהפך היה
יש  ב: אות שם הרא"ש וכתב זכותו". מרדף שביררו "מתוך
ועומד  שולחו בזכות להפך לו יש שהדיין וחושבים, טועים
אנשים  כמה ונהגו כדין, לא אשר דברים לחפות במקומו
עצמו  הדיין כי טעות, וזוהי תחבולות, בעל להם לברור
גמור, דין לו שייראה לא אם לזכותו סברה למצוא לו חלילה
מבין  המבורר שהדיין לומר, אלא זכותו" "מרדף אמרו: ולא
חבירו, עם ונותן נושא זכות צד לו יש ואם לאשורו, דבר
שום  ונסתרה נעלמה שלא נמצא, השני, המבורר הדיין וכן
ומכריע  שניהם נימוקי שומע והשלישי משניהם, זכות

לאמיתו. הדין יוצא כן ידי ועל תימן:6)ביניהם יד בכתב
שם. משפט בחושן וכן הדין. בעל לעיל 7)שבירר ראה

א. הלכה ד, כגון 8)פרק פפא: רב כדברי שם, סנהדרין
גדול  חסדא רב היה שלא חסדא. ורב הונא רב של דין בתי
(רדב"ז). בו לבחור השני הצד יכול זאת ובכל הונא, כרב
גר  כשהשני אבל אחת, בעיר גרים הדיינים כששני זה וכל
אחרת, לעיר עימו לילך דינו בעל את כופה אינו אחרת בעיר
בתוספות  וראה משנה). (כסף ו הלכה ו, פרק לעיל כמבואר
לו  לברור רוצה השני הצד ואם כגון, המתחיל: דיבור שם

חכם, של כבודו משום רשאי, אינו חכם תלמיד שאינו דיין
לו  לברור אותו כופים אלא בדין, עימו לישב ראוי זה שאין
וכן  (רדב"ז חבירו שבירר החכם לפני ידון או חכם, תלמיד

שם). משפט בחושן

.·ÏeÒt B‡ ·B¯˜ ÂÈÏÚ ÏawL ÈÓ9Ôi„ B˙BÈ‰Ï ÔÈa , ƒ∆ƒ≈»»»»≈ƒ¿«»
ÌÈÏeÒt‰ ÔÓ „Á‡ Ïa˜ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ „Ú B˙BÈ‰Ï ÔÈa≈ƒ¿≈»»¬ƒƒ≈∆»ƒ«¿ƒ

‰¯·Úa10ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈLk11B‡ «¬≈»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»»
ÏÚ ÏawL ÔÈa ,BÏ Ôe„Ï ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa ‰LÏLkƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»≈∆ƒ≈«

ÔÚBË ‰È‰M ‰Ó ÏÁÓÏÂ ÂÈ˙BiÎÊ „a‡Ï BÓˆÚ12ÏÚ «¿¿«≈¿À»¿ƒ¿…«∆»»≈«
ÏawL ÔÈa ,Ô‰Èt13B¯·Á ÂÈÏÚ ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÔziL ƒ∆≈∆ƒ≈∆ƒ≈»«∆ƒ¿«»»¬≈

BÈ„a B‡ ÏeÒt‰ BÊ ˙e„Úa14B„iÓ e˜ Ì‡ :15‰Ê ÏÚ ¿≈«»¿ƒƒ»ƒ»«∆
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -16ÏBÎÈ - B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ; ≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»»

ÔÈc‰ ¯Ó‚ .ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ17‡ÈˆB‰Â , «¬…«∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ
ÏeÒt‰ ‰Ê ÔÈ„a ÔBÓn‰18ÏBÎÈ BÈ‡ - B˙e„Úa B‡ «»¿ƒ∆«»¿≈≈»

¯ÊÁÏ19. «¬…

בקוביא.9) ומשחק בריבית מלווה כגון להעיד, או לדון
אֿג.10) הלכה י, פרק עדות הלכות ראה להעיד, שפסולים
כשני 11) אותו לחייב עלי נאמן זה שיהיה מראש שהסכים

א). כג, (סנהדרין כשרים הנתבע.12)עדים חבירו כלפי
או 14)הנתבע.13) הפסול זה "בעדות תימן: יד ובכתב

שהוא 15)בדיניו". סודר קניין בקבלת ממנו שקבלו
ובביאורנו  ה הלכה ו, פרק לעיל ראה כנ"ל, לקיים מתחייב

"אין 16)שם. ב) כד, (סנהדרין דין גמר לפני ואפילו
כלום". קניין לו.17)לאחר תן צא הדין: בית שאמר

ב"הוצאת 19)לדון.18) תלוי זה ואין רבא. וכדעת שם.
אלא  לומר, רבינו נתכוון ולא הדין, בגמר אלא הממון"
יכול  עדיין הדין גמר לפני הממון להוציא הספיק שאפילו
רבינו  כוונת משנה הכסף ולדעת (רדב"ז). בו לחזור החייב
כבר. הממון הוציא כאילו זה הרי הדין שנגמר כל לומר:
וראוי  גֿד. הלכה ט"ו, פרק ולווה מלווה הלכות והשווה
מחליט  פב סימן להרדב"ז הרמב"ם" שב"לשונות להעיר,
הממון" להוציא הדין "נגמר להיות: וצריך טעות כאן שיש

וכו'.

.‚ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L B¯·ÁÏ ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÎÂ20¯Ó‡Â , ¿≈ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»¿≈ƒ¿»«
BÏ21EL‡¯ ÈiÁa ÈÏ Ú·M‰ :22ÈÏ Ú·M‰ B‡ ,¯Ët‰Â ƒ»«ƒ¿«≈…¿¿ƒ»≈ƒ»«ƒ

ÔÚËzM ‰Ó Ïk EÏ Ôz‡Â EL‡¯ ÈiÁa23e˜ Ì‡ : ¿«≈…¿¿∆≈¿»«∆ƒ¿«ƒ»
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ24- B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ»≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»

ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ25ÚaLÂ ÔÈc‰ ¯Ó‚ . »«¬…«∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ¿«
.ÌlLÏ ·iÁÂ ,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡L BÓk¿∆»«≈»«¬…¿«»¿«≈

הריני 20) ואומר: בזרועו תורה ספר שאוחז חמורה, שבועה
הלכה  י"א, פרק שבועות (הלכות ישראל אלוקי בה' נשבע

לנתבע.21)חֿט). קלה,22)התובע שבועה שזוהי
שמים. שם בה מזכיר לתובע 23)שאינו הנתבע שאמר

קבלת  הלווה שטוען שטרו, הפוגם כגון שבועה, שנתחייב
מקצתו  אלא קיבל שלא טוען והמלווה הסכום כל את כבר
המלווה  ועל א), הלכה י"ד, פרק מלווה הלכות (ראה

א. מה, בשבועות כמבואר א 24)להישבע, כד, סנהדרין
ב. שאמרו 25)ועמוד כמו דין הגמר היאֿהיא השבועה
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יכול  אינו ונשבע וטול הישבע "רצונך א) קכח, בתרא (בבא
בו. לחזור הוא יכול נשבע, לא עדיין שאם הרי בו". לחזור

ונשבע. גרסינן הכי המתחיל: דיבור שם בתוספות וראה

.„˙q‰ ˙Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â26dÎÙ‰Â27, ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈«¬»»
BÈ‡ - ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ÚaL Ì‡ B‡ B„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»ƒƒ¿«∆∆∆∆¿»»»≈

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ28. »«¬…

שהשיאוהו 26) היסת, ונקראת התלמוד, חכמי מתקנת שהיא
התורה  שמן הכל, כופר כגון יודה, שמא להישבע החכמים
מ, (שבועות להישבע חייבוהו וחכמים מלהישבע הוא פטור

י"ב. פרק אישות להלכות בביאורנו וראה על 27)ב)
אלא  שתיהפך שבועה לך "ואין וייטול. שיישבע התובע,
ו). הלכה א, פרק ונטען טוען (הלכות בלבד" היסת שבועת

והוא 28) גנבת עבדי לחברו "האומר ב קכז, בתרא בבא
וטול  הישבע רצונך לי... מכרתו אתה גנבתי... לא  אומר
עבדים  על נשבעים אין והרי בו" לחזור יכול אינו ונשבע
הרי  היסת, שבועת אלא אינה שם השבועה וכל התורה, מן

משנה). (לחם לחזור יכול אינו בה שגם

.‰¯Ó‡Â ,‰Úe·L ·iÁ ‰È‰ ‡lL ÈÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆…»»«»¿»¿»«
‰Úe·L EÏ Ú·M‡29¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜ Ì‡ : ∆»«¿¿»ƒ»ƒ»≈»«¬…

ÔÈc ˙È·a ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ;Ba30 ¿ƒ…»ƒ»««ƒ∆ƒ≈¿≈ƒ
Ú·MÈÂ ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú ¯ÊBÁ -31. ≈«∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ»«

חמורה.29) שבועה התימנים: יד שהתחייב.30)בכתב
אלא 31) דין" "גמר נחשבת אינה כשלעצמה קבלתו כלומר,

כב, משפט לחושן (סמ"ע דינו גמר היא עצמה השבועה
כב). קטן סעיף

.Â‰È‡¯ B‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÔÈc ˙È·a ·iÁ˙pL ÈÓ32 ƒ∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»»
ÔÈc‰ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - B˙eÎÊÏ33Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿≈∆«ƒ¿≈«ƒ««ƒ

‰È‡¯ ‡È·Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÔÈc‰ ¯Ó‚ ¯·kL34- ∆¿»ƒ¿««ƒ»¿«∆≈ƒ¿»»
¯˙BÒ35‡·‰ ,EÏ LiL ˙BÈ‡¯ Ïk :ÌÈic‰ BÏ e¯Ó‡ . ≈»¿««»ƒ»¿»∆≈¿»≈

‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ !ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ Ô‡kÓƒ»¿«¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»»
Ì‡ ‰OÚi ‰Ó .ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ≈∆«ƒ««¬∆ƒ

¯Á‡Ï ‡ˆÓe ÌÈLÏL CB˙a ‡ˆÓ ‡ÏÌÈLÏL36? …»»¿¿ƒ»»¿««¿ƒ

שבכתב.32) שפסקו 33)הוכחה דינו לו סותר דינו בית
וברש"י). א לא, (סנהדרין שכנגדו את שטר 34)ומחייבים

דין.35)זכותו. גזר לאחר אפילו י"ב: הלכה שם ירושלמי
אם  "ואפילו א: סעיף כ, סימן משפט חושן ערוך ובשולחן

כבר". גמליאל.36)פרע בן שמעון וכרבן שם, סנהדרין

.ÊÌ˙Ò Ì‡ Ï·‡37?„ˆÈk .¯˙BÒ BÈ‡ - ÂÈ˙BÚË ˙‡ ¬»ƒ»«∆«¬»≈≈≈«
EÏ LÈ .ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ ?ÌÈ„Ú EÏ LÈ :BÏ e¯Ó‡»¿≈¿≈ƒ»«≈ƒ≈ƒ≈¿
ÔÂÈk .e‰e·iÁÂ B˙B‡ e„Â .‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ ?‰È‡¿̄»»»«≈ƒ¿»»¿»¿ƒ¿≈»
ÈBÏÙe ÈBÏt e·¯˜ :¯Ó‡ ,·iÁ˙pL ‰‡¯L∆»»∆ƒ¿«≈»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ

B˙cÙ‡ CBzÓ ‰È‡¯ ‡ÈˆB‰L B‡ !Èe„ÈÚ‰Â38ÔÈ‡ - ¿«ƒƒ∆ƒ¿»»ƒ¬À¿»≈
B˙È‡¯ ÏÚÂ ÂÈ„Ú ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ‰Ê39. ∆¿¿≈«¿ƒƒ«≈»¿«¿»»

כיסים.38)סגר.37) כעין תפירות מלאה חגורתו,
שטרותיו.39) וזייף שקר להעיד שכרם שמא חוששים כי

ולאחר  לי אין ואמר עדים, הבא לו: אמרו אם הדין והוא

שרבינו  אלא שם, החכמים כדעת כלום, זה אין הביא, זמן
אם  דווקא ופלוני" פלוני "קרבו אמר אם שאפילו משמיענו,
עד  שתק אם אבל סותר, אינו - עדים לי אין תחילה: הצהיר
והעידוני, ופלוני פלוני קרבו אמר: כן ואחרי בדין שנתחייב
בחושן  להלכה מבואר וכן משנה). (לחם הדין סותר והעידו,
שם  משפט לחושן שבסמ"ע להעיר וראוי א סעיף כ משפט
הניכר, חיסרון כאן רבינו בדברי שיש מחליט, ב קטן סעיף
ראייה, לי אין אמר ראייה, לך "יש הנכון: הנוסח הוא וכך
אם  לומר צריך ואין כלום. אינו כן אחרי שמצא פי על אף
והמדפיס  וחייבוהו". אותו ודנו ראייה לי אין אמר אמרו...

" תיבת עד הראשונה "ראייה" תיבת מן ראייה"השמיט
נמשך  הוא שכידוע ערוך, השולחן לשון הוא וכן השנייה.

רבינו. לשון אחרי

.Á‰È‡¯‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40BÏˆ‡41 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»¿»»∆¿
ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰È„na BnÚ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ«¿ƒ»¬»ƒ»«≈ƒ≈ƒ
˙È„nÓ ÌÈ„Ú BÏ e‡a ÔkÓ ¯Á‡Ïe ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»»¿««ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ«

˙ÓÁ‰ ‰˙È‰L B‡ ,Ìi‰42ÌL LiL ÂÈ·‡ ÏL «»∆»¿»«≈∆∆»ƒ∆≈»
ÔB„wt‰L ‰Ê ‡·e ,ÌÈ¯Á‡ „Èa ˙„˜ÙÓ ˙B¯ËM‰«¿»À¿∆∆¿«¬≈ƒ»∆∆«ƒ»

¯˙BÒÂ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙È‡¯ BÏ ‡ÈˆB‰Â BÏˆ‡43. ∆¿¿ƒ¿»»¬≈∆≈ƒ¿≈
‰Ê :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓ ?¯˙BÒ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈ƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«∆
eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»
‰Ê :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÈÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ∆¿ƒ¿»¿«∆»ƒ¿…¿«∆
eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»
ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡ CÎÂ Ck ÈtÓ B‡ ,ÈÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ∆¿ƒƒ¿≈«¿«»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ
Ì˙Ò ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÂÈ¯·„a LnÓ ‰È‰Â ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»»¿»»«»ƒ¿»»¬≈∆…»«

,ÂÈ˙BÚËÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â L¯t Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯˙BÒÂ «¬»¿≈¿ƒ»ƒ≈≈¿»«≈ƒ
‰È‡¯ ‡ÏÂ ,Ìi‰ ˙È„Óa ‡ÏÂ ‰p‰ ‡Ï ,ÏÏk ÌÈ„Ú≈ƒ¿»…≈»¿…ƒ¿ƒ««»¿…¿»»

¯zÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ „Èa ‡ÏÂ È„Èa ‡Ï ,ÏÏk44. ¿»…¿»ƒ¿…¿«¬≈ƒ≈»ƒ¿…

זכותו.40) עור.42)ברשותו.41)שטר שק
ב.43) לא, וכן 44)סנהדרין ו. משנה ו פרק שם תוספתא

ומפרש  בראיותיו" שיכפור "עד י"ב: הלכה שם בירושלמי
ביד  ולא בידי לא כלל ראייה לי אין שאמר: משה' ה'פני

לסתור. יכול אינו שוב אחרים,

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45·iÁ˙pL ÏB„‚a ?46‡È·‰Â , «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆ƒ¿«≈¿≈ƒ
L¯BÈ Ï·‡ ;ÂÈ˙BÚË Ì˙qL ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ˙BÈ‡¿̄»¿≈ƒ≈ƒ««∆»««¬»¬»≈
˙ÓÁÓ ˙BÚË ÂÈÏÚ e‡·e ,BLÈ¯BÓ ˙nLk ÔË˜ ‡e‰L∆»»¿∆≈ƒ»»»¿»≈¬«

BLÈ¯BÓ47ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â ,ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ƒ««∆ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ≈ƒ¿≈
BÏ e¯Ó‡ ·iÁ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL ¯Á‡Â ,‰È‡¯ ÈÏƒ¿»»¿««∆»»ƒ≈ƒ«»»¿
ÔÈc da ¯zÒzL ˙e„Ú EÈ·‡Ï ÌÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿…»ƒ

„È˜Ù‰ ELÈ¯BÓ :„Á‡ BÏ ¯Ó‡ B‡ ,‰Ê48- BÊ ‰È‡¯ ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
Ú„BÈ ÔË˜ L¯Bi‰ ÔÈ‡L ,¯˙BÒÂ „iÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒƒ»¿≈∆≈«≈»»≈«

BLÈ¯BÓ ˙BÈ‡¯ Ïk49. »¿»ƒ

לסתור.45) יכול עצמו.46)שאינו נגד 47)מחמת
ממורישו. שירש אצלי 48)הנכסים הפקיד תימן: יד בכתב

זו. על 49)ראייה ואף שם. נחמן רב וכפסק א לא, סנהדרין
רבינו  סובר קטן, היה - ינוקא" "ההוא כתוב: ששם פי
לא  גדול היה לא שאם בשנים, גדול היה כבר לדין כשנתבע
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יכול  אינו ונשבע וטול הישבע "רצונך א) קכח, בתרא (בבא
בו. לחזור הוא יכול נשבע, לא עדיין שאם הרי בו". לחזור

ונשבע. גרסינן הכי המתחיל: דיבור שם בתוספות וראה

.„˙q‰ ˙Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â26dÎÙ‰Â27, ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈«¬»»
BÈ‡ - ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ÚaL Ì‡ B‡ B„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»ƒƒ¿«∆∆∆∆¿»»»≈

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ28. »«¬…

שהשיאוהו 26) היסת, ונקראת התלמוד, חכמי מתקנת שהיא
התורה  שמן הכל, כופר כגון יודה, שמא להישבע החכמים
מ, (שבועות להישבע חייבוהו וחכמים מלהישבע הוא פטור

י"ב. פרק אישות להלכות בביאורנו וראה על 27)ב)
אלא  שתיהפך שבועה לך "ואין וייטול. שיישבע התובע,
ו). הלכה א, פרק ונטען טוען (הלכות בלבד" היסת שבועת

והוא 28) גנבת עבדי לחברו "האומר ב קכז, בתרא בבא
וטול  הישבע רצונך לי... מכרתו אתה גנבתי... לא  אומר
עבדים  על נשבעים אין והרי בו" לחזור יכול אינו ונשבע
הרי  היסת, שבועת אלא אינה שם השבועה וכל התורה, מן

משנה). (לחם לחזור יכול אינו בה שגם

.‰¯Ó‡Â ,‰Úe·L ·iÁ ‰È‰ ‡lL ÈÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆…»»«»¿»¿»«
‰Úe·L EÏ Ú·M‡29¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜ Ì‡ : ∆»«¿¿»ƒ»ƒ»≈»«¬…

ÔÈc ˙È·a ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,B„iÓ e˜ ‡Ï Ì‡Â ;Ba30 ¿ƒ…»ƒ»««ƒ∆ƒ≈¿≈ƒ
Ú·MÈÂ ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú ¯ÊBÁ -31. ≈«∆ƒ»≈«ƒ¿ƒ»«

חמורה.29) שבועה התימנים: יד שהתחייב.30)בכתב
אלא 31) דין" "גמר נחשבת אינה כשלעצמה קבלתו כלומר,

כב, משפט לחושן (סמ"ע דינו גמר היא עצמה השבועה
כב). קטן סעיף

.Â‰È‡¯ B‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÔÈc ˙È·a ·iÁ˙pL ÈÓ32 ƒ∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»»
ÔÈc‰ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - B˙eÎÊÏ33Èt ÏÚ Û‡ . ƒ¿≈∆«ƒ¿≈«ƒ««ƒ

‰È‡¯ ‡È·Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÔÈc‰ ¯Ó‚ ¯·kL34- ∆¿»ƒ¿««ƒ»¿«∆≈ƒ¿»»
¯˙BÒ35‡·‰ ,EÏ LiL ˙BÈ‡¯ Ïk :ÌÈic‰ BÏ e¯Ó‡ . ≈»¿««»ƒ»¿»∆≈¿»≈

‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ !ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ Ô‡kÓƒ»¿«¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»»
Ì‡ ‰OÚi ‰Ó .ÔÈc‰ ˙‡ ¯˙BÒ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ≈∆«ƒ««¬∆ƒ

¯Á‡Ï ‡ˆÓe ÌÈLÏL CB˙a ‡ˆÓ ‡ÏÌÈLÏL36? …»»¿¿ƒ»»¿««¿ƒ

שבכתב.32) שפסקו 33)הוכחה דינו לו סותר דינו בית
וברש"י). א לא, (סנהדרין שכנגדו את שטר 34)ומחייבים

דין.35)זכותו. גזר לאחר אפילו י"ב: הלכה שם ירושלמי
אם  "ואפילו א: סעיף כ, סימן משפט חושן ערוך ובשולחן

כבר". גמליאל.36)פרע בן שמעון וכרבן שם, סנהדרין

.ÊÌ˙Ò Ì‡ Ï·‡37?„ˆÈk .¯˙BÒ BÈ‡ - ÂÈ˙BÚË ˙‡ ¬»ƒ»«∆«¬»≈≈≈«
EÏ LÈ .ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ ?ÌÈ„Ú EÏ LÈ :BÏ e¯Ó‡»¿≈¿≈ƒ»«≈ƒ≈ƒ≈¿
ÔÂÈk .e‰e·iÁÂ B˙B‡ e„Â .‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ ?‰È‡¿̄»»»«≈ƒ¿»»¿»¿ƒ¿≈»
ÈBÏÙe ÈBÏt e·¯˜ :¯Ó‡ ,·iÁ˙pL ‰‡¯L∆»»∆ƒ¿«≈»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ

B˙cÙ‡ CBzÓ ‰È‡¯ ‡ÈˆB‰L B‡ !Èe„ÈÚ‰Â38ÔÈ‡ - ¿«ƒƒ∆ƒ¿»»ƒ¬À¿»≈
B˙È‡¯ ÏÚÂ ÂÈ„Ú ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ‰Ê39. ∆¿¿≈«¿ƒƒ«≈»¿«¿»»

כיסים.38)סגר.37) כעין תפירות מלאה חגורתו,
שטרותיו.39) וזייף שקר להעיד שכרם שמא חוששים כי

ולאחר  לי אין ואמר עדים, הבא לו: אמרו אם הדין והוא

שרבינו  אלא שם, החכמים כדעת כלום, זה אין הביא, זמן
אם  דווקא ופלוני" פלוני "קרבו אמר אם שאפילו משמיענו,
עד  שתק אם אבל סותר, אינו - עדים לי אין תחילה: הצהיר
והעידוני, ופלוני פלוני קרבו אמר: כן ואחרי בדין שנתחייב
בחושן  להלכה מבואר וכן משנה). (לחם הדין סותר והעידו,
שם  משפט לחושן שבסמ"ע להעיר וראוי א סעיף כ משפט
הניכר, חיסרון כאן רבינו בדברי שיש מחליט, ב קטן סעיף
ראייה, לי אין אמר ראייה, לך "יש הנכון: הנוסח הוא וכך
אם  לומר צריך ואין כלום. אינו כן אחרי שמצא פי על אף
והמדפיס  וחייבוהו". אותו ודנו ראייה לי אין אמר אמרו...

" תיבת עד הראשונה "ראייה" תיבת מן ראייה"השמיט
נמשך  הוא שכידוע ערוך, השולחן לשון הוא וכן השנייה.

רבינו. לשון אחרי

.Á‰È‡¯‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40BÏˆ‡41 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»¿»»∆¿
ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰È„na BnÚ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ«¿ƒ»¬»ƒ»«≈ƒ≈ƒ
˙È„nÓ ÌÈ„Ú BÏ e‡a ÔkÓ ¯Á‡Ïe ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»»¿««ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ«

˙ÓÁ‰ ‰˙È‰L B‡ ,Ìi‰42ÌL LiL ÂÈ·‡ ÏL «»∆»¿»«≈∆∆»ƒ∆≈»
ÔB„wt‰L ‰Ê ‡·e ,ÌÈ¯Á‡ „Èa ˙„˜ÙÓ ˙B¯ËM‰«¿»À¿∆∆¿«¬≈ƒ»∆∆«ƒ»

¯˙BÒÂ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B˙È‡¯ BÏ ‡ÈˆB‰Â BÏˆ‡43. ∆¿¿ƒ¿»»¬≈∆≈ƒ¿≈
‰Ê :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓ ?¯˙BÒ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈ƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«∆
eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»
‰Ê :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÈÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ∆¿ƒ¿»¿«∆»ƒ¿…¿«∆
eÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿≈∆…»
ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡ CÎÂ Ck ÈtÓ B‡ ,ÈÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ¿ƒ∆¿ƒƒ¿≈«¿«»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ
Ì˙Ò ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÂÈ¯·„a LnÓ ‰È‰Â ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿»»¿»»«»ƒ¿»»¬≈∆…»«

,ÂÈ˙BÚËÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â L¯t Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯˙BÒÂ «¬»¿≈¿ƒ»ƒ≈≈¿»«≈ƒ
‰È‡¯ ‡ÏÂ ,Ìi‰ ˙È„Óa ‡ÏÂ ‰p‰ ‡Ï ,ÏÏk ÌÈ„Ú≈ƒ¿»…≈»¿…ƒ¿ƒ««»¿…¿»»

¯zÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈ¯Á‡ „Èa ‡ÏÂ È„Èa ‡Ï ,ÏÏk44. ¿»…¿»ƒ¿…¿«¬≈ƒ≈»ƒ¿…

זכותו.40) עור.42)ברשותו.41)שטר שק
ב.43) לא, וכן 44)סנהדרין ו. משנה ו פרק שם תוספתא

ומפרש  בראיותיו" שיכפור "עד י"ב: הלכה שם בירושלמי
ביד  ולא בידי לא כלל ראייה לי אין שאמר: משה' ה'פני

לסתור. יכול אינו שוב אחרים,

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45·iÁ˙pL ÏB„‚a ?46‡È·‰Â , «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆ƒ¿«≈¿≈ƒ
L¯BÈ Ï·‡ ;ÂÈ˙BÚË Ì˙qL ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ˙BÈ‡¿̄»¿≈ƒ≈ƒ««∆»««¬»¬»≈
˙ÓÁÓ ˙BÚË ÂÈÏÚ e‡·e ,BLÈ¯BÓ ˙nLk ÔË˜ ‡e‰L∆»»¿∆≈ƒ»»»¿»≈¬«

BLÈ¯BÓ47ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â ,ÏÈc‚‰L ¯Á‡ ƒ««∆ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ≈ƒ¿≈
BÏ e¯Ó‡ ·iÁ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL ¯Á‡Â ,‰È‡¯ ÈÏƒ¿»»¿««∆»»ƒ≈ƒ«»»¿
ÔÈc da ¯zÒzL ˙e„Ú EÈ·‡Ï ÌÈÚ„BÈ e‡ :ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿…»ƒ

„È˜Ù‰ ELÈ¯BÓ :„Á‡ BÏ ¯Ó‡ B‡ ,‰Ê48- BÊ ‰È‡¯ ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
Ú„BÈ ÔË˜ L¯Bi‰ ÔÈ‡L ,¯˙BÒÂ „iÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒƒ»¿≈∆≈«≈»»≈«

BLÈ¯BÓ ˙BÈ‡¯ Ïk49. »¿»ƒ

לסתור.45) יכול עצמו.46)שאינו נגד 47)מחמת
ממורישו. שירש אצלי 48)הנכסים הפקיד תימן: יד בכתב

זו. על 49)ראייה ואף שם. נחמן רב וכפסק א לא, סנהדרין
רבינו  סובר קטן, היה - ינוקא" "ההוא כתוב: ששם פי
לא  גדול היה לא שאם בשנים, גדול היה כבר לדין כשנתבע
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עדות  מקבל כאילו זה שהרי כלל, לדונו נזקק נחמן רב היה
לפיכך  מורישו כשמת קטן שהיה ומתוך דין, בעל בפני שלא

משנה). (כסף ינוקא לו: קוראים

.ÈB„iÓ ewL ÈÓ50ÈBÏt ÌBÈa ‡B·È ‡Ï Ì‡L , ƒ∆»ƒ»∆ƒ…»¿¿ƒ
Ú·MÈÂ51ÏhÈÂ B˙ÚËa ÔÓ‡ B¯·Á ‰È‰È -52‰Ó Ïk ¿ƒ»«ƒ¿∆¬≈∆¡»¿«¬»¿ƒ…»«

ÈBÏt ÌBÈa ‡B·È ‡Ï Ì‡L B‡ ,‰Úe·L ‡Ïa ÔÚhM∆»«¿…¿»∆ƒ…»¿¿ƒ
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ - ÏhÈÂ Ú·MÈÂ53¯ËtÈÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡Â ¿ƒ»«¿ƒ…ƒ≈∆¿¿≈¿¿ƒ»≈

B¯·Á54,ÌÈ‡z‰ eÓi˜˙ - ‡a ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ , ¬≈¿»««¿…»ƒ¿«¿«¿»ƒ
B˙eÎÊ ˙‡ „a‡Â55Òe‡ ‰È‰L ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‡Â . ¿ƒ≈∆¿¿ƒ≈ƒ¿»»∆»»»

ÌBi‰ B˙B‡a56Ú·MÈÂ ,‰Ê ÔÈwÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«¬≈∆»ƒƒ¿»∆¿ƒ»«
Ì„wÓ ‰È‰Lk ,B¯·Á epÚa˙iLk57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿∆ƒ¿»∆¬≈¿∆»»ƒ…∆¿≈…«≈

‰Êa58. »∆

דין.50) בית בפני מידו סודר" "קניין בקבלת שהתחייב
מלשלם.51) ולהיפטר התובע טענת את להכחיש
מהתובע.53)התובע.52) כשקנו מדובר כאן
על 55)הנתבע.54) וגם התובע על גם שניהם על מוסב זה

ומקור  ב). קטן סעיף כא, משפט לחושן (סמ"ע הנתבע תנאי
הקניין  שיהא התנו ב' עמוד ושם א. כז, בנדרים ההלכה
"אסמכתא" אלא זו אין זה בלא כי חשוב, דין בבית נעשה
וכל  פלוני ליום לבוא שיכול וסבר דעתו על שסמך
להקנותו", בליבו גמר לא "שהרי קונה אינה "אסמכתא"
שם  ואמנם ב, הלכה י"א, פרק מכירה בהלכות כמבואר
בבית  עליה מידו שקנו "אסמכתא רבינו: מדגיש י"ג הלכה
דבריו  על כאן סמך שרבינו וכנראה קנה". זה הרי חשוב דין

משנה). לחם פי (על מכירה בא.56)בהלכות לא ולפיכך
א)57) כז, (נדרים בשבועה נפטר שהנתבע הקניין, לפני

עשה  מצוות הסמ"ג ולדעת פטרו". רחמנא ואנוס הוא, "אנוס
פרק  קידושין בירושלמי ומקורה הגאונים. הוראת זו הרי צז,
כך  יהיה פלוני ביום כך אעשה לא אם המתנה ב: הלכה ְֶַַג,
עבד". דלא כמאן אונס אמר יוחנן "רבי - אונס לו ואירע

ג. קטן סעיף שם בש"ך מכירה 58)וראה הלכות השווה
י"ד. הלכה י"א, פרק

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
המחייבים 1) שיהיו עד לחובה, נפשות בדיני מטים שאין

שניים  שנחלקו, שלושה של דין בית בשניים. המזכים על יתר
דיין  יודע. איני אומר: והשלישי חייב, או זכאי אומרים

ספיקו. טעמי את לנמק צריך אם יודע, איני האומר:

.‡,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ˆ˜Ó ,e˜ÏÁpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆∆¿¿ƒ¿»»¿ƒ««
·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ˆ˜Óe2BÊÂ . ƒ¿»»¿ƒ«»¿ƒ««»…¿

.˙Bh‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»∆∆¡««¬≈«ƒ¿«
ÈÈc ¯‡L·e ˙BBÓÓ ÈÈ„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ≈

¯zÓe ¯eÒ‡3Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯B‰ËÂ ‡ÓËÂ4ÈÈ„a Ï·‡ ; »À»¿»≈¿»¿«≈»∆¬»¿ƒ≈
˙BLÙ5‡Ï B‡ ‚¯‰È Ì‡ ‡ËBÁ‰ ‰Êa e˜ÏÁ Ì‡ , ¿»ƒ∆¿¿¿∆«≈ƒ≈»≈…

·¯‰ eÈ‰ Ì‡Â ,È‡kÊ - ÌÈkÊÓ ·¯‰ eÈ‰ Ì‡ :‚¯‰È≈»≈ƒ»»…¿«ƒ««¿ƒ»»…
ÏÚ ¯˙È ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰iL „Ú ‚¯‰ BÈ‡ - ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ≈∆¡»«∆ƒ¿«¿«¿ƒ»≈«

ÌÈL ÌÈkÊÓ‰6‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7‰Ê ÏÚL ,e„ÓÏ «¿«ƒ¿«ƒƒƒ«¿»»¿∆«∆
‰¯Ó‡Â ‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰8.˙Ú¯Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ‰È‰˙ ‡Ï : ƒ¿ƒ»»¿»¿»…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…

ÌÈËB ·¯‰ Ì‡ :¯ÓBÏk9‰È‰˙ ‡Ï - ‚¯‰Ï ‰Ú¯Ï ¿«ƒ»…ƒ¿»»«¬……ƒ¿∆

ÔÈ·iÁÓ‰ eÙÈÒBÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÈË‰ ehiL „Ú ,Ì‰È¯Á‡«¬≈∆«∆ƒ¬»»¿»¿ƒ«¿«¿ƒ
˙h‰Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙ËÏ :¯Ó‡pL .ÌÈL10E˙Èh‰ . ¿«ƒ∆∆¡«ƒ¿…«¬≈«ƒ¿«…«»»¿

ÏÎÂ .ÌÈL Èt ÏÚ - ‰Ú¯Ï ,„Á‡ Èt ÏÚ - ‰·BËÏ¿»«ƒ∆»¿»»«ƒ¿«ƒ¿»
Ì‰ ‰Ïa˜ ÌÈ¯·c‰ el‡11. ≈«¿»ƒ«»»≈

א.2) כט, בסנהדרין א.3)משנה יא, כשר 4)חולין כגון
קטנה,5)ופסול. סנהדרין - ושלשה בעשרים שהם

ה"ב. פ"ה, לעיל א.6)כמבואר ב, בסנהדרין משנה
מסיני.7) למשה עד איש מפי איש בכת"י 8)ששמעו

ואמר. בתורה, הזהיר זה שעל בלבד.9)תימן: אחד עלֿפי
הטייה 10) אחרי אלא אינה לרעה, לנטות רוצה אתה אם

שנים. של שהיא ובמשנה 11)מרובה, מסיני, משה שקיבל
שאהיה  אני שומע לרעות, רבים אחרי תהיה "לא אמרו: שם
- להטות? רבים אחרי נאמר: למה אםֿכן לטובה, עמהם
– לטובה הטייתך לרעה, הטייתך לטובה כהטייתך לא
לעיל  והשווה שנים". עלֿפי לרעה הטייתך אחד, עלֿפי

ה"ג. פ"ה,

.·‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa12ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL :e˜ÏÁpL ≈ƒ∆¿»∆∆¿¿¿«ƒ¿ƒ
ÌÈL .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ««¿∆»≈«»¬≈∆««¿«ƒ

·iÁ ÌÈ¯ÓB‡13.·iÁ ‰Ê È¯‰ - È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡Â , ¿ƒ«»¿∆»≈««¬≈∆«»
ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡∆»≈««¿∆»≈«»¿∆»≈≈ƒ
ÈLÈÏM‰Â ,·iÁ B‡ È‡kÊ ÌÈL e¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ≈«∆»¿¿«ƒ«««»¿«¿ƒƒ

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡14ÌÈL ÌÈic‰ eÙÈÒBÈ -15e‡ˆÓ . ≈≈ƒ≈«ƒ««»ƒ¿«ƒƒ¿¿
¯·ca ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB ‰MÓÁ16Ì‰Ó ‰LÏL e¯Ó‡ . ¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿¿»≈∆

e¯Ó‡ .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,È‡kÊ««¿«ƒ¿ƒ«»¬≈∆««»¿
ÌÈLe ,·iÁ ‰LÏLÌÈL e¯Ó‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - È‡kÊ ¿»«»¿«ƒ««¬≈∆«»»¿¿«ƒ

ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ Ì‰Ó ÌÈLe ,È‡kÊ Ì‰Ó≈∆««¿«ƒ≈∆«»¿∆»≈≈ƒ
Ú„BÈ17ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ -18‰Úa¯‡ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ≈«ƒƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿«¿»»

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ B‡ È‡kÊ19e¯Ó‡L B‡ , «««»¿∆»≈≈ƒ≈«∆»¿
ÔÈa ,Ú„BÈ ÈÈ‡ „Á‡ ¯Ó‡Â ,·iÁ „Á‡Â ,È‡kÊ ‰LÏL¿»««¿∆»«»¿»«∆»≈ƒ≈«≈

‰Ê ‰È‰L20Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ‡e‰ Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ∆»»∆∆»«≈ƒ≈«∆»«≈ƒ≈«
·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ¯Á‡ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰lÁza21eÈ‰ . «¿ƒ»≈∆»««≈¿ƒ««»…»

el‡ È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ∆¡»¿∆¡»¿∆»≈≈ƒ≈«¬≈≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ22¯·c‰ ˜tzÒ Ì‡ ÔÎÂ .23- ƒƒ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿«≈«»»

„Á‡Â ÌÈÚ·L „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ24eÚÈb‰ . ƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ
,·iÁ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏL e¯Ó‡Â ,„Á‡Â ÌÈÚ·LÏ¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»¿¿ƒ«¬ƒ»«»
- Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe¿ƒ«¬ƒ»««¿∆»≈≈ƒ≈«
,„Á‡‰ „v‰ È¯·„Ï ¯ÊÁiL „Ú BnÚ ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB¿ƒ¿¿ƒƒ«∆«¬…¿ƒ¿≈««»∆»

ÔÈ·iÁÓ B‡ ÌÈkÊÓ ‰MLÂ ÌÈLÏL e‡ˆÓÂ25‡Ï Ì‡Â . ¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…
,˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ¯ÊÁ»«…¿…∆»≈∆¬≈«»»»≈

ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe26. «¬ƒƒ∆«»¿∆¿«¿»»

ממונות.12) דיני להטות 13)הדן רבים אחרי שנאמר,
וברש"י). א כט, יודע,14)(סנהדרין איני שאמר: זה נמצא

יתכן, לא וזה בשנים. הדיון ונשאר זה, במושב איננו כאילו
וברש"י). (שם, דיינים שלשה צריכים תוספתא 15)שהרי

משנים". פחות אין - מוסיפים כמה "עד מ"ד: פ"ו, שם
ולדון 16) לחזור יכול יודע" "איני תחילה: שאמר זה שאף

ולדון, לחזור לו שאסור א) יז, (סנהדרין אמרו ולא עמהם.
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בדיני  אבל ה"ב), פ"ט, לקמן (ראה נפשות בדיני אלא
מאחד  גרוע שאינו ודן, חוזר המסתפק אפילו ממונות
חובה  ובין זכות בין ממונות בדיני שמלמד התלמידים,
שם, חננאל רבינו מפירוש נראה וכן ה"א). פי"א, (לקמן
(רדב"ז  נפשות בדיני אלא עוסקת אינה הסוגיא שכל

ולא 17)ולחםֿמשנה). לזכות לא הטייה כאן שאין נמצא
"לעולם 18)לחובה. הנ"ל בתוספתא שאמרו כמו

הדין". שיגמר עד הדיינים שהדיין 19)מוסיפים אע"פ
ביתֿדין  עדיין נשאר זאת בכל שאינו, כמי הוא "המסתפק"
אפילו  שקול" "ביתֿדין עושים דיינים וכשמוסיפים שלם,

א. יז, בסנהדרין כמבואר מהם.20)לכתחילה, החמישי זה
שאם 21) דיינים, מוסיפים "למה ה"ה: פ"ה, שם ירושלמי

ליגמר  האחרונים, מן ואחד מזכים הראשונים מן שנים היו
שגם  - האחרונים" מן "ואחד רבינו: ומפרש בשלשה". הדין
נשאר  והראשון מחייב, האחרונים מן והשני מזכה, הוא
דברי  בהבנת (הרשב"א הרוב אחר הולכים זה בכל  - בספיקו
שנים  ואם סק"ו). יח, סי' לחו"מ הגר"א בביאור וכן רבינו,
יודעים, איננו אומרים ושנים חייב, - ואחד זכאי, אומרים
המסתפקים, השנים נגד רוב כאן שאין כיון להוסיף, צריכים
(רשב"א  כישנם הם הרי "המסתפקים" גם רבינו לדעת כי
שם). ובש"ך ה, ס"ק יח סי' לחו"מ בסמ"ע וכן הנ"ל,

את 22) להשמיענו אלא כאן רבינו חזר ולא טז, אות כנ"ל
ואחד. שבעים עד שמוסיפים דבריו היו 23)סוף שתמיד

מסתפק. ואחד למחצה ממונות 24)מחצה דיני שאין
נפשות מדיני שבעים עדיפים עד אלא בהם מוסיפים שאין

יב). ס"ק שם הגר"א (ביאור א מ, בסנהדרין כמבואר ואחד,
ממונות 25) לדיני רבינו למד וממנו נפשות, דיני לענין שם,

נזדקן 26)(לחםֿמשנה). ממונות בדיני "אומר א מב, שם
יד). ס"ק שם (הגר"א הדין"

.‚ÌÚË ˙˙Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆»«≈ƒ≈«≈»ƒ»≈««
˜Ùq‰ BÏ ‡a ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÚÈ„B‰Ïe ÂÈ¯·„Ï27C¯„k , ƒ¿»»¿ƒ«≈≈∆««»«»≈¿∆∆

È‡Ó ·iÁÓ‰Â ,‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ‰kÊÓ‰ ‰‡¯nL∆«¿∆«¿«∆≈≈∆««¿«∆¿«¿«≈≈≈
·iÁÓ ÌÚË ‰Ê28. ∆««¿«≈

הוא,27) שאינו כמו - יודע איני שאמר זה א: יז, סנהדרין
לנמק  צריך אינו כלומר, לו. שומעים אין - טעם אמר ואם
 ֿ (לחם אמר ואי ד"ה: שם ברש"י וראה ספיקו, טעמי את

ה"אֿד.28)משנה). פ"י, לקמן ראה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קטנה 1) סנהדרי פטור. - לחובה כולם שראו סנהדרין

גדולה  סנהדרי יודע. איני אומר: ואחד נפשות, בדיני שנחלקו
ושלושים  מזכים, וחמישה שלושים נפשות, בדיני שנחלקו

הדין. את חותכים איך מחייבים, ושישה

.‡‰lÁz ˙BLÙ ÈÈ„a Ìlk eÁ˙tL ÔÈ¯„‰Ò2, «¿∆¿ƒ∆»¿À»¿ƒ≈¿»¿ƒ»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ·iÁ Ôlk e¯Ó‡Â3ÌL eÈ‰iL „Ú , ¿»¿À»«»¬≈∆»«∆ƒ¿»

¯Á‡Â ,ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ÈÂ ,B˙eÎÊa eÎÙ‰iL ÔÈkÊÓ ˙ˆ˜Óƒ¿»¿«ƒ∆««¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿««
‚¯‰È Ck4. »≈»≈

הדיון.2) בהתחלת שראו 3)מיד "סנהדרי א יז, סנהדרין
להלין  שצריך כיון והטעם, אותו". פוטרים - לחובה כולם

לקמן  (ראה זכות אחריו לחפש כדי למחר, עד דינו את
ימצאו  לא שוב אחד, פה כולם שחייבוהו אלה ה"א), פי"א,
מאיר  רבי של פירושו ומעניין ג. אות בסמוך וראה זכות. לו
אלגזי, לר"י יעקב בקהלת הובא הרמב"ם) של דורו (בן הלוי
פוטרים  לומר, אותו" "פוטרים דבריהם: שכוונת פטור, ערך
כבשאר  למחר עד דינו את מענים ואין למיתה, מיד אותו
(זה  אמר "אם א) לט, (שבועות שנינו בזה וכיוצא הנידונים.
איני  השבועה) עונש חומר על עליו ואיימו שבועה שנתחייב
משהים  אין רש"י: ומפרש מיד", אותו פוטרים - נשבע
ב). כג, שמות תמימה, (תורה מיד ישלם כרחו ועל אותו,

כגון 4) רחוקים, אופנים ע"פ לזכות צדדים יש מקרה בכל כי
היום  שמקובל כמו וכדומה, בדעתו, שפוי היה לא אולי
סניגור  ורוצח פושע לכל שמעמידים הנאורות, באומות
לא  זה שביתֿדין וכיון בזכותו, ולהפוך בהצלתו להשתדל
ביותר, הרחוקה בדרק אפילו להצילו, זכות שום לו נודעה
במהירות  המשפט שהחליט או בדינים, בקי שאינו מוכח

שם). לסנהדרין בהגהותיו חיות (מהר"ץ מספיק עיון בלי

.·‰pË˜ È¯„‰Ò5ÌÈL ,˙BLÙ ÈÈ„a e˜ÏÁpL «¿∆¿≈¿«»∆∆¿¿¿ƒ≈¿»¿≈
È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ»»¿ƒ««¿««»»¿ƒ«»¬≈

È‡kÊ ‰Ê6¯OÚ „Á‡Â ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ ÌÈL . ∆««¿≈»»¿ƒ«»¿««»»
È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡7„Á‡Â ,È‡kÊ ¯OÚ „Á‡ e¯Ó‡L B‡ , ¿ƒ««∆»¿««»»««¿««

‡Â ,·iÁ ¯OÚÌÈ¯OÚ elÙ‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á »»«»¿∆»≈≈ƒ≈«¬ƒ∆¿ƒ
Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡‰Â ,ÔÈ·iÁÓ B‡ ÔÈkÊÓ ÌÈLe8 ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»∆»≈≈ƒ≈«

ÌÈL eÙÈÒBÈ -9‡e‰ È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ‰Ê . ƒ¿«ƒ∆∆»«≈ƒ≈«¬≈
‰·BÁ „nÏÓe ¯ÊBÁ BÈ‡ È¯‰L ,BÈ‡L ÈÓk10. ¿ƒ∆≈∆¬≈≈≈¿«≈»

‰fÓ ıeÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ˙ÙÒBz‰ ¯Á‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«««∆∆∆¿ƒ¿«¿»»ƒ∆
·iÁ ¯OÚ ÌÈLe ,È‡kÊ ¯OÚ ÌÈL e¯Ó‡ .˜tzÒn‰«ƒ¿«≈»¿¿≈»»««¿≈»»«»

È‡kÊ ‰Ê È¯‰ -11‰LÏLe ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ „Á‡ . ¬≈∆««««»»¿ƒ««¿»
ÔÓ „Á‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ»»¿ƒ«»««ƒ∆»∆»ƒ

ÌÈBL‡¯‰12È¯‰L ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ »ƒƒ≈≈ƒ≈«¬≈∆«»∆¬≈
ÌÈLe ,È‡kÊ ¯OÚ ÌÈL e¯Ó‡ .ÌÈLa ea¯ ÔÈ·iÁÓ‰«¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ»¿¿≈»»««¿≈

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ¯OÚ13ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ - »»«»¿∆»≈≈ƒ≈«ƒƒ¿«ƒ
ÌÈ¯Á‡14ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÂ .15ÔÈkÊÓ‰ ea¯iL „Ú ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿«ƒ

¯˙BÈ B‡ ÌÈL ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯È B‡ ,È‡kÊ ‡‰ÈÂ „Á‡∆»ƒ≈««ƒ¿«¿«¿ƒ¿«ƒ≈
·iÁ ‡‰ÈÂ16ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â el‡ „‚k el‡ eÈ‰ . ƒ≈«»»≈¿∆∆≈¿∆»≈≈ƒ

Ú„BÈ17„·Ïa „Á‡ ¯˙BÈ ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰L B‡ ,18- ≈«∆»«¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿«
ÌÈÚ·LÏ eÚÈb‰ .„Á‡Â ÌÈÚ·L „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MLÂ ÌÈLÏL ,„Á‡Â¿∆»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ
‰MLÂ ÌÈLÏL .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ«»¬≈∆««¿ƒ¿ƒ»

È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡19- ¿ƒ«»¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ««
È¯·c Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯iL „Ú ,el‡ „‚k el‡ ÌÈc»ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿∆∆»≈∆ƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈkÊÓe B¯·Á20B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ B‡21‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…
ÔÈc‰ ÔwcÊ :¯ÓB‡ ÌÈicaL ÏB„b - ‰‡¯22ÔÈ¯ËBÙe ! »»»∆««»ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ

ÌÈLÏLe ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏL .B˙B‡¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ«»¿ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ««¿∆»≈≈ƒ≈«

B˙B‡ ÔÈ¯ËBt23,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ . ¿ƒ«¿»»¿ƒ¿ƒ««
Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLÏLe ‰MLÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿∆»≈≈ƒ≈«
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בדיני  אבל ה"ב), פ"ט, לקמן (ראה נפשות בדיני אלא
מאחד  גרוע שאינו ודן, חוזר המסתפק אפילו ממונות
חובה  ובין זכות בין ממונות בדיני שמלמד התלמידים,
שם, חננאל רבינו מפירוש נראה וכן ה"א). פי"א, (לקמן
(רדב"ז  נפשות בדיני אלא עוסקת אינה הסוגיא שכל

ולא 17)ולחםֿמשנה). לזכות לא הטייה כאן שאין נמצא
"לעולם 18)לחובה. הנ"ל בתוספתא שאמרו כמו

הדין". שיגמר עד הדיינים שהדיין 19)מוסיפים אע"פ
ביתֿדין  עדיין נשאר זאת בכל שאינו, כמי הוא "המסתפק"
אפילו  שקול" "ביתֿדין עושים דיינים וכשמוסיפים שלם,

א. יז, בסנהדרין כמבואר מהם.20)לכתחילה, החמישי זה
שאם 21) דיינים, מוסיפים "למה ה"ה: פ"ה, שם ירושלמי

ליגמר  האחרונים, מן ואחד מזכים הראשונים מן שנים היו
שגם  - האחרונים" מן "ואחד רבינו: ומפרש בשלשה". הדין
נשאר  והראשון מחייב, האחרונים מן והשני מזכה, הוא
דברי  בהבנת (הרשב"א הרוב אחר הולכים זה בכל  - בספיקו
שנים  ואם סק"ו). יח, סי' לחו"מ הגר"א בביאור וכן רבינו,
יודעים, איננו אומרים ושנים חייב, - ואחד זכאי, אומרים
המסתפקים, השנים נגד רוב כאן שאין כיון להוסיף, צריכים
(רשב"א  כישנם הם הרי "המסתפקים" גם רבינו לדעת כי
שם). ובש"ך ה, ס"ק יח סי' לחו"מ בסמ"ע וכן הנ"ל,

את 22) להשמיענו אלא כאן רבינו חזר ולא טז, אות כנ"ל
ואחד. שבעים עד שמוסיפים דבריו היו 23)סוף שתמיד

מסתפק. ואחד למחצה ממונות 24)מחצה דיני שאין
נפשות מדיני שבעים עדיפים עד אלא בהם מוסיפים שאין

יב). ס"ק שם הגר"א (ביאור א מ, בסנהדרין כמבואר ואחד,
ממונות 25) לדיני רבינו למד וממנו נפשות, דיני לענין שם,

נזדקן 26)(לחםֿמשנה). ממונות בדיני "אומר א מב, שם
יד). ס"ק שם (הגר"א הדין"

.‚ÌÚË ˙˙Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆»«≈ƒ≈«≈»ƒ»≈««
˜Ùq‰ BÏ ‡a ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÚÈ„B‰Ïe ÂÈ¯·„Ï27C¯„k , ƒ¿»»¿ƒ«≈≈∆««»«»≈¿∆∆

È‡Ó ·iÁÓ‰Â ,‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ‰kÊÓ‰ ‰‡¯nL∆«¿∆«¿«∆≈≈∆««¿«∆¿«¿«≈≈≈
·iÁÓ ÌÚË ‰Ê28. ∆««¿«≈

הוא,27) שאינו כמו - יודע איני שאמר זה א: יז, סנהדרין
לנמק  צריך אינו כלומר, לו. שומעים אין - טעם אמר ואם
 ֿ (לחם אמר ואי ד"ה: שם ברש"י וראה ספיקו, טעמי את

ה"אֿד.28)משנה). פ"י, לקמן ראה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קטנה 1) סנהדרי פטור. - לחובה כולם שראו סנהדרין

גדולה  סנהדרי יודע. איני אומר: ואחד נפשות, בדיני שנחלקו
ושלושים  מזכים, וחמישה שלושים נפשות, בדיני שנחלקו

הדין. את חותכים איך מחייבים, ושישה

.‡‰lÁz ˙BLÙ ÈÈ„a Ìlk eÁ˙tL ÔÈ¯„‰Ò2, «¿∆¿ƒ∆»¿À»¿ƒ≈¿»¿ƒ»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ·iÁ Ôlk e¯Ó‡Â3ÌL eÈ‰iL „Ú , ¿»¿À»«»¬≈∆»«∆ƒ¿»

¯Á‡Â ,ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ÈÂ ,B˙eÎÊa eÎÙ‰iL ÔÈkÊÓ ˙ˆ˜Óƒ¿»¿«ƒ∆««¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿««
‚¯‰È Ck4. »≈»≈

הדיון.2) בהתחלת שראו 3)מיד "סנהדרי א יז, סנהדרין
להלין  שצריך כיון והטעם, אותו". פוטרים - לחובה כולם

לקמן  (ראה זכות אחריו לחפש כדי למחר, עד דינו את
ימצאו  לא שוב אחד, פה כולם שחייבוהו אלה ה"א), פי"א,
מאיר  רבי של פירושו ומעניין ג. אות בסמוך וראה זכות. לו
אלגזי, לר"י יעקב בקהלת הובא הרמב"ם) של דורו (בן הלוי
פוטרים  לומר, אותו" "פוטרים דבריהם: שכוונת פטור, ערך
כבשאר  למחר עד דינו את מענים ואין למיתה, מיד אותו
(זה  אמר "אם א) לט, (שבועות שנינו בזה וכיוצא הנידונים.
איני  השבועה) עונש חומר על עליו ואיימו שבועה שנתחייב
משהים  אין רש"י: ומפרש מיד", אותו פוטרים - נשבע
ב). כג, שמות תמימה, (תורה מיד ישלם כרחו ועל אותו,

כגון 4) רחוקים, אופנים ע"פ לזכות צדדים יש מקרה בכל כי
היום  שמקובל כמו וכדומה, בדעתו, שפוי היה לא אולי
סניגור  ורוצח פושע לכל שמעמידים הנאורות, באומות
לא  זה שביתֿדין וכיון בזכותו, ולהפוך בהצלתו להשתדל
ביותר, הרחוקה בדרק אפילו להצילו, זכות שום לו נודעה
במהירות  המשפט שהחליט או בדינים, בקי שאינו מוכח

שם). לסנהדרין בהגהותיו חיות (מהר"ץ מספיק עיון בלי

.·‰pË˜ È¯„‰Ò5ÌÈL ,˙BLÙ ÈÈ„a e˜ÏÁpL «¿∆¿≈¿«»∆∆¿¿¿ƒ≈¿»¿≈
È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ»»¿ƒ««¿««»»¿ƒ«»¬≈

È‡kÊ ‰Ê6¯OÚ „Á‡Â ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ ÌÈL . ∆««¿≈»»¿ƒ«»¿««»»
È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡7„Á‡Â ,È‡kÊ ¯OÚ „Á‡ e¯Ó‡L B‡ , ¿ƒ««∆»¿««»»««¿««

‡Â ,·iÁ ¯OÚÌÈ¯OÚ elÙ‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á »»«»¿∆»≈≈ƒ≈«¬ƒ∆¿ƒ
Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡‰Â ,ÔÈ·iÁÓ B‡ ÔÈkÊÓ ÌÈLe8 ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ¿»∆»≈≈ƒ≈«

ÌÈL eÙÈÒBÈ -9‡e‰ È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡L ‰Ê . ƒ¿«ƒ∆∆»«≈ƒ≈«¬≈
‰·BÁ „nÏÓe ¯ÊBÁ BÈ‡ È¯‰L ,BÈ‡L ÈÓk10. ¿ƒ∆≈∆¬≈≈≈¿«≈»

‰fÓ ıeÁ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ˙ÙÒBz‰ ¯Á‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«««∆∆∆¿ƒ¿«¿»»ƒ∆
·iÁ ¯OÚ ÌÈLe ,È‡kÊ ¯OÚ ÌÈL e¯Ó‡ .˜tzÒn‰«ƒ¿«≈»¿¿≈»»««¿≈»»«»

È‡kÊ ‰Ê È¯‰ -11‰LÏLe ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ „Á‡ . ¬≈∆««««»»¿ƒ««¿»
ÔÓ „Á‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ¯OÚ»»¿ƒ«»««ƒ∆»∆»ƒ

ÌÈBL‡¯‰12È¯‰L ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ »ƒƒ≈≈ƒ≈«¬≈∆«»∆¬≈
ÌÈLe ,È‡kÊ ¯OÚ ÌÈL e¯Ó‡ .ÌÈLa ea¯ ÔÈ·iÁÓ‰«¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ»¿¿≈»»««¿≈

Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ¯OÚ13ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ - »»«»¿∆»≈≈ƒ≈«ƒƒ¿«ƒ
ÌÈ¯Á‡14ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÂ .15ÔÈkÊÓ‰ ea¯iL „Ú ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿«¿«ƒ

¯˙BÈ B‡ ÌÈL ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯È B‡ ,È‡kÊ ‡‰ÈÂ „Á‡∆»ƒ≈««ƒ¿«¿«¿ƒ¿«ƒ≈
·iÁ ‡‰ÈÂ16ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â el‡ „‚k el‡ eÈ‰ . ƒ≈«»»≈¿∆∆≈¿∆»≈≈ƒ

Ú„BÈ17„·Ïa „Á‡ ¯˙BÈ ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰L B‡ ,18- ≈«∆»«¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿«
ÌÈÚ·LÏ eÚÈb‰ .„Á‡Â ÌÈÚ·L „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈLÏLe ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MLÂ ÌÈLÏL ,„Á‡Â¿∆»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ
‰MLÂ ÌÈLÏL .È‡kÊ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ«»¬≈∆««¿ƒ¿ƒ»

È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏLe ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡19- ¿ƒ«»¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ««
È¯·c Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯iL „Ú ,el‡ „‚k el‡ ÌÈc»ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿∆∆»≈∆ƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈkÊÓe B¯·Á20B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ B‡21‡Ï Ì‡Â . ¬≈¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…
ÔÈc‰ ÔwcÊ :¯ÓB‡ ÌÈicaL ÏB„b - ‰‡¯22ÔÈ¯ËBÙe ! »»»∆««»ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ

ÌÈLÏLe ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ ÌÈLÏL .B˙B‡¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ«»¿ƒ
- Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿ƒ««¿∆»≈≈ƒ≈«

B˙B‡ ÔÈ¯ËBt23,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ . ¿ƒ«¿»»¿ƒ¿ƒ««
Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·iÁ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLÏLe ‰MLÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿∆»≈≈ƒ≈«
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ושלשה.5) עשרים של לטובה 6)שהיא שהטייתך
ה"א). פ"ח, (לעיל אחד עלֿפי לרעה 7)מספיקה והטייה

(שם). שנים עלֿפי אלא איני 8)אינה שאמר: זה נמצא
מכ"ג  בפחות נפשות דיני דנים ואין שאינו, כמי יודע,

וברש"י). א מ, עשרים 9)(סנהדרין כולם נמצאו שם,
עלֿפי  לרעה הטייה הרי יחייבו, וי"ג יזכו מהם י"א וארבעה,

וברש"י). א יז, (שם דיני 10)שנים חומר משום שם,
ירצה  אם ודאי אבל חובה, וללמד לחזור לו אין נפשות
חוזר  חובה שלימד מי אפילו שהרי רשאי, - זכות ללמד
ה'תוספות' דעת וכן ה"א. פי"א, לקמן כמבואר זכות, ומלמד
פ"ח, לעיל רבינו פסק זה ומטעם אחד. ד"ה ב לג, שם,
יודע  איני שאמר הדיין שאפילו ממונות, בדיני העוסק ה"ב:
ממונות  בדיני שהרי טו), אות שם בביאורנו (ראה ודן חוזר -
 ֿ (כסף השני לבעלֿדין זכות הוא - לזה חובה שהוא מה

עושים 11)משנה). שאין ואע"פ להקל. נפשות שספק
אפילו  עושים במוסיפים, – (=זוגי) שקול ביתֿדין בתחילה
של  בהטייה צורך כאן אין וכן א). יז, (סנהדרין לכתחילה
אלא  היה לא כשביתֿהדין אלא נאמר לא זה כי אחד,
נמצא  יודע, איני אמר מהם וכשאחד ושלשה, עשרים
כאן  אבל נפשות, דיני בו גומרים ואין הוא, חסר זה ביתֿדין
ולהקל  נפשות ספק מכח הנהרג את מזכים שלם, ביתֿדין יש
מגיה  מ"ה, פ"ה לסנהדרין יו"ט' וב'תוספות (לחםֿמשנה).
הדיינים  כ"ה שכל וכו', זכאי י"ג אמרו כאן: רבינו בדברי
איני  תחילה שאמר זה כי זכאי, אמרו וי"ג בדיון, השתתפו
לטובה  הטייה כאן שיש באופן זכות, ולימד חזר יודע,

אחד. שהוא 12)עלֿפי בין הקודם, המסתפק שהוא בין
זכות. ולימד חזר והמסתפק מדובר,13)אחר, כאן

להוסיף  והוצרכו מזכים, וי"א מחייבים י"ב היו שמתחילה
איני  אמר: הנוספים השנים מן ואחד כ"ה, הם והרי שנים

הרי 14)יודע. יודע", "איני אמר הנוספים מן שאחד כיון
ששנינו  כמו שנים, שיוסיפו צריך ולעולם כאינו, הוא
אלא  הוסיפו לא עכשיו "שעד מ"ד: פ"ו, סנהדרין בתוספתא
מפני  שנים, אלא מוסיפים שאין והטעם (לחםֿמשנה). אחד"
וכשיוסיפו  מחדש, וליתן לישא להוסיף צריך שמעכשיו
בידעו  ומתנו, במשאו יעמיק מהקודמים דיין כל ָשנים,
דיין  כל אחד, אלא יוסיפו לא אם אבל נגדו, חדשים ששנים
הקודמת, סברתו כפי דעתו ויעמיד לו, יחוש לא מהקודמים

שמח). (אור כמוהו" לב לי "גם פעם 15)באמרו: בכל
יודע. איני יאמר: הנוספים מן גמר 16)כשאחד בשעת כי

פ"י, לקמן כמבואר חייב, לומר: זכות המלמד גם יכול דין,
אין  יודע, איני יאמר: הנוספים מן אחד אפילו ואז ה"ב.

משג  אין רוב, שיש כל כי אחרים, שנים להוסיף יחים צורך
(לחםֿמשנה). הנוספים השנים מן החדש במסתפק

מזכים 17) י"א כנגד מחייבים י"ב היו שבתחילה כגון
נמצאו  יודע, איני אמר: והשני האחד, וזיכה שנים, והוסיפו
שמח). (אור יודע אינו ואחד אלו, כנגד אלו

וחייב 18) שנים, והוסיפו י"א, כנגד י"א היו שבתחילה
וזיכה  שנים, עוד והוסיפו יודע, איני אמר: והשני האחד,
בלבד. אחד יותר המחייבים נמצאו חייב, - והשני האחד,

עלֿפי 19) לרעה הטייה שאין ה"א) פ"ח (לעיל נתבאר וכבר
לו 20)אחד. ויהיה למזכים, יעבור המחייבים מן שאחד

מזכים. ויהיו 21)רוב למחייבים, יעבור המזכים מן שאחד

הטייה  כאן ויש מזכים, ול"ד מחייבים, ושבעה שלשים
וברש"י). א מ, (סנהדרין שלשה עלֿפי דין 22)לרעה "זקן

וברש"י). א מב, (שם, בו" להמתין וצריך וקשה, ועמוק זה
הגדול 23) בביתֿדין כאן ומדובר להקל, נפשות שספק

בהרכב  מתחילה הדעות ונחלקו ואחד, שבעים של שהוא
שאינו.24)כזה. כמי הוא הרי יודע, איני שאמר: וזה

.‚‡aL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa25ÈÈ„a ÔÈa ,˙˜ÏÁÓ Ì‰Ï ≈ƒ«»∆»»∆«¬…∆≈¿ƒ≈
‰¯Bz ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈa ˙BLÙ26ÔÈ‡ - ¿»≈¿ƒ≈»≈¿ƒ≈»≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ27ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ„ ‡l‡ , ƒƒ¬≈∆∆»»ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ
ÔÈ‚¯‰p‰ ÔÓ „Á‡ ÔÈ„a Ì‡Â .Ô‰lL ·¯‰ ¯Á‡««»…∆»∆¿ƒ¿ƒ∆»ƒ«∆¡»ƒ

e˜ÏÁ28B‡ e‰e¯ËÙiL „Ú ,el‡ „‚k el‡ ÔÈc - ∆¿¿»ƒ≈¿∆∆≈«∆ƒ¿¿
·iÁ˙È29. ƒ¿«≈

שבאה.25) תימן: מדיני 26)בכת"י בדין הנ"ל: בכת"י
וטהור. טמא והיתר, איסור כגון אנו 27)התורה. שאין

שבעים  עד אלא הוספה א) מ, (סנהדרין במשנה מוצאים
מוסיפים  שאין "כשם א) מב, (שם אמרו וכן יותר, ולא ואחד

וכו'. ואחד" שבעים של ביתֿדין הנ"ל:28)על בכת"י
נאשם  כלפי נוגע שהדיון כלומר, בפניהם. הנהרגים מן
למעשה  נשאלת והשאלה פיהם, על להיהרג העומד
צריך  אלא רגיל, רוב מספיק לא ואז להרגו, או להחיותו
תרצ), אלף ח"ה בתשובותיו (רדב"ז שנים המחייבים שירבו
יהרג  אם החוטא בזה נחלקו "אם ה"א: פ"ח, לעיל והשווה
כלפי  בעיקר נדרש שנים, עלֿפי שרוב הרי יהרג" לא או
הלכתי  דיון אלא שאינו נפשות" ב"דין ולא מסויים, מעשה

וכמבואר 29)גרידא. חברו", דברי מהם אחד "שיראה
ה"ב. סוף לעיל

ה'תש"פ  סיון כ"ד שלישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
עצמו.1) טעם פי על לא חבירו, דברי אחר הנוטה דיין

זכות  שלימד אחרי נפשות, בדיני חובה ללמד האיסור
דין  בית נפשות. בדיני לענות לתלמיד מותר מה מתחילה.

דינו. את לסתור ורוצה נפשות בדיני שטעה

.‡ÔÈkÊÓ‰ ÔÓ ‰È‰L ˙BLÙ ÈÈ„a ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ««»ƒ¿ƒ≈¿»∆»»ƒ«¿«ƒ
BÏ ‰‡¯p‰ ¯·c ¯Ó‡L ÈtÓ ‡Ï ,ÔÈ·iÁÓ‰ ÔÓ B‡ƒ«¿«¿ƒ…ƒ¿≈∆»«»»«ƒ¿∆
¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á È¯·c ¯Á‡ ‰Ë ‡l‡ ,BzÚ„a¿«¿∆»»»««ƒ¿≈¬≈¬≈∆≈
·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆¿«∆∆¡«¿…«¬∆«ƒ

˙ËÏ2‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .3˙ÚLa ¯Ó‡z ‡lL ,e„ÓÏ ƒ¿…ƒƒ«¿»»¿∆……«ƒ¿«
ÔÈÓ4‰Ó ¯Ó‡ ‡l‡ !ÈBÏt LÈ‡k ‰È‰‡L Èc : ƒ¿»«∆∆¿∆¿ƒ¿ƒ∆»¡…«

EÈÙlM5. ∆¿»∆

אחרים.2) דעת אחר מפי 3)לנטות איש חכמינו שקיבלו
הרוב.4)איש. נוטה לאן הדיעות תוספתא 5)מניין

תאמר  שלא - רבים אחרי "לנטות ד משנה ג, פרק סנהדרין
שבדעתך". מה אמור כרבו, שיהא לעבד דיו הדין בשעת
אחר  אפילו תענה "לא אמרו: ז הלכה ד, פרק שם ובירושלמי
ורבינו  שם. הפנים" ב"מראה כמבואר כנ"ל והכוונה מאה"
והוא  המכילתא, בשם זה מביא רפג תעשה לא המצוות בספר

זה. לפסוק יוחאי בר שמעון דרבי במכילתא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



oixcdpqק zekld - mihtey xtq - oeiq c"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·ÈÈ„a ˙eÎÊ „nÏÓ‰ ¯ÊÁÈ ‡lL :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·eƒ¿«»∆∆…«¬…«¿«≈¿¿ƒ≈
·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰·BÁ „nÏÏ ˙BLÙ¿»¿«≈»∆∆¡«…«¬∆«ƒ

˙ËÏ6ÔzÓe ‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .7; ƒ¿…«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»«»
¯ÊÁÏ ˙eÎÊ „nÏÓÏ LÈ - ÔÈc ¯Ób ˙ÚLa Ï·‡¬»ƒ¿«¿«ƒ≈«¿«≈¿«¬…

ÌÈ·iÁÓ‰ ÌÚ ˙BpÓ˙‰Ïe8. ¿ƒ¿«ƒ«¿«¿ƒ

במכילתא 6) הדרש ומקור (רדב"ז). הראשונה מדעתך לנטות
זכות" לכף אלא יטה שלא לדיין "אזהרה משפטים: פרשת
חובה  ילמד לא זכות שלימד אחר שהכוונה, רבינו, ומפרש
והשווה  ז), הלכה ד, פרק סנהדרין לירושלמי הפנים (מראה
היא, סברה אומר: א לב, לסנהדרין ורש"י שם. המצוות ספר
העדה". "והצילו כה) לה, (במדבר תורה אמרה שהרי

ראיות 7) אחר מחזר הוא לחזור, שלא לו אומר שאתה מתוך
שם). (רש"י נכונות ראיות ימצא ושמא דבריו להעמיד

א 8) לד, (סנהדרין שטעה ראה ועכשיו הכל, כבר שחיפש
וברש"י).

.‚„ÈÓÏz9‰kÊÓ ‰È‰L10˙ÓÂ11el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «¿ƒ∆»»¿«∆»≈ƒ¿ƒ
BÓB˜Óa ‰kÊÓ ‡e‰12. ¿«∆ƒ¿

פרק 9) לעיל כמבואר הדיינים, שורות לפני כמתמחה היושב
ז. הלכה לאור.10)א, וטעמו דבריו טרם 11)שהוציא

למניין. חי 12)שעמדו הוא כאילו אותו "רואים א מג, שם
כלום, אינו ומת מחייב היה שאם ומכאן, במקומו". ועומד
אינו  המחייב והמת המזכים, עם מצטרף המזכה המת נמצא

(רדב"ז). המחייבים עם מצטרף

.„˜zzLÂ ,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ ¯Ó‡13 »«∆»≈ƒ¿«≈»»¿¿ƒ¿«≈
‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ¯Ó‡ÈÂ ˙eÎÊ „nÏiL Ì„˜ ˙Ó B‡≈…∆∆¿«≈¿¿…«≈≈∆««¿«∆

BÈ‡L ÈÓk ‡e‰ È¯‰ -14. ¬≈¿ƒ∆≈

שם.14)נאלם.13) סנהדרין

.‰˙B‡¯˜Ó ÈMÓ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÚË e¯Ó‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿««∆»¬ƒƒ¿≈ƒ¿»
„Á‡k ‡l‡ ÔÈÓ ÔÈ‡ -15. ≈ƒ¿ƒ∆»¿∆»

אלוקים,15) דיבר "אחת יב) סב, (תהלים שנאמר א, לד, שם
טעם  ואין טעמים, לכמה יוצא אחד מקרא - שמעתי זו שתיים
שני  נכתבו לא רש"י: ומפרש מקראות" מכמה יוצא  אחד
טועה. (=מהדיינים) מהם אחד ובוודאי אחד, לטעם מקראות
שאין  אחד ממקרא טעם אמרו שניהם אם לומר צריך ואין
כה, משפט לחושן משנה).ובש"ך (כסף כאחד אלא נמנים
והגירסה  שלפנינו בנוסח טעות שיש סובר יט, קטן סעיף
וכו', מקראות" משני אחד טעם שאמרו "שניים היא: הנכונה
טעמים  ל"ו שיהיו צורך אין ולדבריו איננה. אפילו ותיבת
חייב  פלוני אחד, יאמר אם הדעת, על יעלה וכי דין, פסק לכל
יאמר  השלישי וגם השני, וכן תרצח, לא על שעבר מיתה,
שרובם  למרות שיחייבוהו, וודאי יהרגוהו? שלא כמוהו,
שאם  לומר, אלא רבינו נתכווין ולא פסוק. אותו מכוח דנוהו
מהם  אחד וודאי מקראות, משני טעם אותו אמרו שניים

רש"י. בשם לעיל וכאמור אחד, אלא נמנים ואינם טעה,

.ÂÈÈ„a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿∆≈«¿ƒƒ¿ƒ≈
ÏB„b‰ ÔÓ ˙BLÙ16,BzÚc ÏÚ ¯‡M‰ eÎÓÒÈ ‡nL . ¿»ƒ«»∆»ƒ¿¿«¿»««¿

ÔÈ‡„k ÔÓˆÚ e‡¯È ‡ÏÂ17ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ18¯Ó‡È ‡l‡ . ¿…ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…»»∆»…«
„Á‡ Ïk19.BzÚ„a BÏ ‰‡¯p‰ ¯·c »∆»»»«ƒ¿∆¿«¿

שבהם.16) הקטנים מן כדאי.17)אלא התימנים: יד בכתב
יו"ד 18) חסר (=רב רב על תענה לא שנאמר א, לו, שם

על  תחלוק שלא הגדול, כלומר רב, על תענה לא כתוב),
שאסור  הכוונה, שאין רבינו, וסובר דין. בית של  המופלא
כמבואר  לשתוק, לו אסור להיפך, שהרי הגדול, אחרי לענות
בסדר  לעשות שראוי הכתוב, כוונת אלא ח, הלכה בסמוך
ממנו  יתביישו שמא הגדול, אחרי לענות יצריכו שלא כזה,
לא  המצוות בספר וראה משנה). (לחם עליו לחלוק ירצו ולא

לאוו. איסור הוא זה שכל רפג, שיפתח 19)תעשה לפני
ו. הלכה י"א, פרק לקמן והשווה הגדול.

.ÊÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ ÔÎÂ20‡l‡ ,‰·BÁÏ ˙BLÙ ÈÈ„a ¿≈≈¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»∆»
˙ÈOÚ ‡Ï Ì‡ :‡ËÁL ‰ÊÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙eÎÊÏƒ¿≈«¿ƒ»∆∆»»ƒ…»ƒ»

Ì‰È¯·cÓ ‡¯Èz Ï‡ - EÈÏÚ Ba e„ÈÚ‰L ‰Ê ¯·„21. »»∆∆≈ƒ»∆«ƒ»ƒƒ¿≈∆

ומתן.20) במשא מצינו 21)מתחילים שכן ב, לב, שם
לא  אם ואמר... הכהן אותה "והשביע יט) ה, (במדבר בתורה
התנאי  (=תחילת המרים" ממי הינקי אותך... איש שכב

לזכות. תחילה נפשות בדיני שפותחים מכאן - לזכות)

.ÁÈÏ LÈ :˙BLÙ ÈÈ„a ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡»«∆»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈¿»≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ22ÈÏ LÈ :¯Ó‡ . ¿«≈»»»¿«¿ƒ»«≈ƒ

ÔÈ¯„‰qÏ Ô‰nÚ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ23. ¿«≈»»¿«¬ƒƒ»∆««¿∆¿ƒ
ÌMÓ „¯BÈ BÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL - ÂÈ¯·„a LnÓ LÈ Ì‡ƒ≈«»ƒ¿»»¿ƒ¿≈≈ƒ»
ÌMÓ „¯BÈ BÈ‡ - ÂÈ¯·„a LnÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÏBÚÏ¿»¿ƒ≈«»ƒ¿»»≈≈ƒ»

Blk ÌBi‰ Ïk24ÈÏ LÈ :BÓˆÚ ÔBcp‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . »«À¬ƒ»««ƒ«¿≈ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL - ˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ25ÔÈnÏ ‰ÏBÚÂ26; ¿«≈««¿ƒ¿¿ƒ¿∆«ƒ¿»

.ÂÈ¯·„a LnÓ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«»ƒ¿»»

בנפש 22) יענה לא אחד "ועד ל) לה, (שם שנאמר א, מ, שם
פרק  לקמן ראה ממונות דיני ולעניין א). לד, (סנהדרין למות"

א. הלכה אינו 23)י"א, "למות שם: שדרשו וכמו שם,
עונה". לזכות אבל תהא 24)עונה שלא "כדי א, מב, שם

לעין  היום יורידוהו שאם רש"י: ומפרש לו" ירידה עלייתו
לו. היא בושה א.25)כל, מ, קשה 26)שם זה דבר

למניין  יעלה ואיך עצמו אצל הוא קרוב אדם שהרי להולמו,
כאן  שיש החליט, שם לסנהדרין הרש"ש ובהגהות הדיינים,
מן  באחד העוסק הקודם למשפט שייך וזה סופר, טעות
למניין" ועולה לו "שומעים להיות: צריך ושם התלמידים,
י"א, פרק לקמן ולא כאן מנה לא שרבינו להעיר, ויש וכו'.
חובה, ולא זכות לא ללמד ראויים אינם נפשות דיני שעידי
לקמן  זה דין שיכתוב מה על סמך ואולי א, לד, שם כמבואר

שם. בביאורנו ראה ח. הלכה ה, פרק עדות הלכות

.Ë¯eËt‰ ˙‡ e·iÁÂ ˙BLÙ ÈÈ„a eÚhL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿ƒ≈¿»¿ƒ¿∆«»
Ba e¯zÒiL ÌÚh‰ Ì‰Ï ‰‡¯Â ,‰·BÁÏ BÈ„ e¯Ó‚Â¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»∆«««∆ƒ¿¿

B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈ¯˙BÒ - B˙BkÊÏ È„k BÈc ˙‡27. ∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡ - ‰‚È¯‰ ·iÁÓ‰ ˙‡ e¯ËÙe eÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿∆«¿À»¬ƒ»≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,BÈc ˙‡28ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿≈«¬ƒƒ«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡29ÔÈ˜B„ˆ‰ ÔÈ‡L ¯·„a eÚhLa ?30ÔÈ„BÓ ¬ƒ¿∆»¿»»∆≈«¿ƒƒ
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.·ÈÈ„a ˙eÎÊ „nÏÓ‰ ¯ÊÁÈ ‡lL :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·eƒ¿«»∆∆…«¬…«¿«≈¿¿ƒ≈
·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰·BÁ „nÏÏ ˙BLÙ¿»¿«≈»∆∆¡«…«¬∆«ƒ

˙ËÏ6ÔzÓe ‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .7; ƒ¿…«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»«»
¯ÊÁÏ ˙eÎÊ „nÏÓÏ LÈ - ÔÈc ¯Ób ˙ÚLa Ï·‡¬»ƒ¿«¿«ƒ≈«¿«≈¿«¬…

ÌÈ·iÁÓ‰ ÌÚ ˙BpÓ˙‰Ïe8. ¿ƒ¿«ƒ«¿«¿ƒ

במכילתא 6) הדרש ומקור (רדב"ז). הראשונה מדעתך לנטות
זכות" לכף אלא יטה שלא לדיין "אזהרה משפטים: פרשת
חובה  ילמד לא זכות שלימד אחר שהכוונה, רבינו, ומפרש
והשווה  ז), הלכה ד, פרק סנהדרין לירושלמי הפנים (מראה
היא, סברה אומר: א לב, לסנהדרין ורש"י שם. המצוות ספר
העדה". "והצילו כה) לה, (במדבר תורה אמרה שהרי

ראיות 7) אחר מחזר הוא לחזור, שלא לו אומר שאתה מתוך
שם). (רש"י נכונות ראיות ימצא ושמא דבריו להעמיד

א 8) לד, (סנהדרין שטעה ראה ועכשיו הכל, כבר שחיפש
וברש"י).

.‚„ÈÓÏz9‰kÊÓ ‰È‰L10˙ÓÂ11el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «¿ƒ∆»»¿«∆»≈ƒ¿ƒ
BÓB˜Óa ‰kÊÓ ‡e‰12. ¿«∆ƒ¿

פרק 9) לעיל כמבואר הדיינים, שורות לפני כמתמחה היושב
ז. הלכה לאור.10)א, וטעמו דבריו טרם 11)שהוציא

למניין. חי 12)שעמדו הוא כאילו אותו "רואים א מג, שם
כלום, אינו ומת מחייב היה שאם ומכאן, במקומו". ועומד
אינו  המחייב והמת המזכים, עם מצטרף המזכה המת נמצא

(רדב"ז). המחייבים עם מצטרף

.„˜zzLÂ ,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ ¯Ó‡13 »«∆»≈ƒ¿«≈»»¿¿ƒ¿«≈
‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ¯Ó‡ÈÂ ˙eÎÊ „nÏiL Ì„˜ ˙Ó B‡≈…∆∆¿«≈¿¿…«≈≈∆««¿«∆

BÈ‡L ÈÓk ‡e‰ È¯‰ -14. ¬≈¿ƒ∆≈

שם.14)נאלם.13) סנהדרין

.‰˙B‡¯˜Ó ÈMÓ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÚË e¯Ó‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿««∆»¬ƒƒ¿≈ƒ¿»
„Á‡k ‡l‡ ÔÈÓ ÔÈ‡ -15. ≈ƒ¿ƒ∆»¿∆»

אלוקים,15) דיבר "אחת יב) סב, (תהלים שנאמר א, לד, שם
טעם  ואין טעמים, לכמה יוצא אחד מקרא - שמעתי זו שתיים
שני  נכתבו לא רש"י: ומפרש מקראות" מכמה יוצא  אחד
טועה. (=מהדיינים) מהם אחד ובוודאי אחד, לטעם מקראות
שאין  אחד ממקרא טעם אמרו שניהם אם לומר צריך ואין
כה, משפט לחושן משנה).ובש"ך (כסף כאחד אלא נמנים
והגירסה  שלפנינו בנוסח טעות שיש סובר יט, קטן סעיף
וכו', מקראות" משני אחד טעם שאמרו "שניים היא: הנכונה
טעמים  ל"ו שיהיו צורך אין ולדבריו איננה. אפילו ותיבת
חייב  פלוני אחד, יאמר אם הדעת, על יעלה וכי דין, פסק לכל
יאמר  השלישי וגם השני, וכן תרצח, לא על שעבר מיתה,
שרובם  למרות שיחייבוהו, וודאי יהרגוהו? שלא כמוהו,
שאם  לומר, אלא רבינו נתכווין ולא פסוק. אותו מכוח דנוהו
מהם  אחד וודאי מקראות, משני טעם אותו אמרו שניים

רש"י. בשם לעיל וכאמור אחד, אלא נמנים ואינם טעה,

.ÂÈÈ„a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿∆≈«¿ƒƒ¿ƒ≈
ÏB„b‰ ÔÓ ˙BLÙ16,BzÚc ÏÚ ¯‡M‰ eÎÓÒÈ ‡nL . ¿»ƒ«»∆»ƒ¿¿«¿»««¿

ÔÈ‡„k ÔÓˆÚ e‡¯È ‡ÏÂ17ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ18¯Ó‡È ‡l‡ . ¿…ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…»»∆»…«
„Á‡ Ïk19.BzÚ„a BÏ ‰‡¯p‰ ¯·c »∆»»»«ƒ¿∆¿«¿

שבהם.16) הקטנים מן כדאי.17)אלא התימנים: יד בכתב
יו"ד 18) חסר (=רב רב על תענה לא שנאמר א, לו, שם

על  תחלוק שלא הגדול, כלומר רב, על תענה לא כתוב),
שאסור  הכוונה, שאין רבינו, וסובר דין. בית של  המופלא
כמבואר  לשתוק, לו אסור להיפך, שהרי הגדול, אחרי לענות
בסדר  לעשות שראוי הכתוב, כוונת אלא ח, הלכה בסמוך
ממנו  יתביישו שמא הגדול, אחרי לענות יצריכו שלא כזה,
לא  המצוות בספר וראה משנה). (לחם עליו לחלוק ירצו ולא

לאוו. איסור הוא זה שכל רפג, שיפתח 19)תעשה לפני
ו. הלכה י"א, פרק לקמן והשווה הגדול.

.ÊÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ ÔÎÂ20‡l‡ ,‰·BÁÏ ˙BLÙ ÈÈ„a ¿≈≈¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»∆»
˙ÈOÚ ‡Ï Ì‡ :‡ËÁL ‰ÊÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙eÎÊÏƒ¿≈«¿ƒ»∆∆»»ƒ…»ƒ»

Ì‰È¯·cÓ ‡¯Èz Ï‡ - EÈÏÚ Ba e„ÈÚ‰L ‰Ê ¯·„21. »»∆∆≈ƒ»∆«ƒ»ƒƒ¿≈∆

ומתן.20) במשא מצינו 21)מתחילים שכן ב, לב, שם
לא  אם ואמר... הכהן אותה "והשביע יט) ה, (במדבר בתורה
התנאי  (=תחילת המרים" ממי הינקי אותך... איש שכב

לזכות. תחילה נפשות בדיני שפותחים מכאן - לזכות)

.ÁÈÏ LÈ :˙BLÙ ÈÈ„a ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡»«∆»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈¿»≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ22ÈÏ LÈ :¯Ó‡ . ¿«≈»»»¿«¿ƒ»«≈ƒ

ÔÈ¯„‰qÏ Ô‰nÚ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ23. ¿«≈»»¿«¬ƒƒ»∆««¿∆¿ƒ
ÌMÓ „¯BÈ BÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL - ÂÈ¯·„a LnÓ LÈ Ì‡ƒ≈«»ƒ¿»»¿ƒ¿≈≈ƒ»
ÌMÓ „¯BÈ BÈ‡ - ÂÈ¯·„a LnÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÏBÚÏ¿»¿ƒ≈«»ƒ¿»»≈≈ƒ»

Blk ÌBi‰ Ïk24ÈÏ LÈ :BÓˆÚ ÔBcp‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . »«À¬ƒ»««ƒ«¿≈ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL - ˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ25ÔÈnÏ ‰ÏBÚÂ26; ¿«≈««¿ƒ¿¿ƒ¿∆«ƒ¿»

.ÂÈ¯·„a LnÓ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«»ƒ¿»»

בנפש 22) יענה לא אחד "ועד ל) לה, (שם שנאמר א, מ, שם
פרק  לקמן ראה ממונות דיני ולעניין א). לד, (סנהדרין למות"

א. הלכה אינו 23)י"א, "למות שם: שדרשו וכמו שם,
עונה". לזכות אבל תהא 24)עונה שלא "כדי א, מב, שם

לעין  היום יורידוהו שאם רש"י: ומפרש לו" ירידה עלייתו
לו. היא בושה א.25)כל, מ, קשה 26)שם זה דבר

למניין  יעלה ואיך עצמו אצל הוא קרוב אדם שהרי להולמו,
כאן  שיש החליט, שם לסנהדרין הרש"ש ובהגהות הדיינים,
מן  באחד העוסק הקודם למשפט שייך וזה סופר, טעות
למניין" ועולה לו "שומעים להיות: צריך ושם התלמידים,
י"א, פרק לקמן ולא כאן מנה לא שרבינו להעיר, ויש וכו'.
חובה, ולא זכות לא ללמד ראויים אינם נפשות דיני שעידי
לקמן  זה דין שיכתוב מה על סמך ואולי א, לד, שם כמבואר

שם. בביאורנו ראה ח. הלכה ה, פרק עדות הלכות

.Ë¯eËt‰ ˙‡ e·iÁÂ ˙BLÙ ÈÈ„a eÚhL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿ƒ≈¿»¿ƒ¿∆«»
Ba e¯zÒiL ÌÚh‰ Ì‰Ï ‰‡¯Â ,‰·BÁÏ BÈ„ e¯Ó‚Â¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»∆«««∆ƒ¿¿

B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈ¯˙BÒ - B˙BkÊÏ È„k BÈc ˙‡27. ∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡ - ‰‚È¯‰ ·iÁÓ‰ ˙‡ e¯ËÙe eÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿∆«¿À»¬ƒ»≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,BÈc ˙‡28ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿≈«¬ƒƒ«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡29ÔÈ˜B„ˆ‰ ÔÈ‡L ¯·„a eÚhLa ?30ÔÈ„BÓ ¬ƒ¿∆»¿»»∆≈«¿ƒƒ
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Ba31Ba ÔÈ„BÓ ÔÈ˜B„ˆ‰L ¯·„a eÚË Ì‡ Ï·‡ ;32- ¬»ƒ»¿»»∆«¿ƒƒ
‰·BÁÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ33ÏÚ ‡a‰ :e¯Ó‡ ?„ˆÈk . «¬ƒƒ¿»≈«»¿«»«

‰Â¯Ú‰34dk¯„k ‡lL35ÔÈ¯ÈÊÁÓ - e‰e¯ËÙe ,¯eËt - »∆¿»∆…¿«¿»»¿»«¬ƒƒ
B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓe B˙B‡36‰¯ÚÓ‰ :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;37 ¿ƒƒ¬»ƒ»¿«¿»∆

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - e‰e¯ËÙe ,¯eËt - dk¯„k ‡lL∆…¿«¿»»¿»≈«¬ƒƒ
B˙B‡38.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¿≈…«≈»∆

תהרוג"27) ...אל "ונקי ז) כג, (שמות שנאמר ב, לג, שם
בדין. שנתחייב פי על ואף החטא מן נקי רש"י: ומפרש

שנצטדק 28) רש"י: ומפרש תהרוג" אל "וצדיק שנאמר: שם,
נקי. שאינו פי על אף אותו.29)בדין מחזירים שאין

פה.30) שבעל בתורה בדבר 31)הכופרים שטעו כגון,
האמוראים. בדברי או במשנה המפורש 32)המפורש

-33)בתורה. והוראתם טעות, שזוהי יודע, אדם כל שהרי
הוראה. (ויקרא 34)אינה הכתוב כלשון לו, האסורה אשה

ערווה". לגלות תקרבו "לא ו) במקום 35)יח, שלא
"משכבי 36)בתוליה. יג), כ, (שם בתורה מפורש זה שדבר

(סנהדרין  באשה משכבות ששני הכתוב לך מגיד - אשה"
בהוריות  כמבואר בו, מודים הצדוקים גם זה ודבר א). עד,

א. את 37)ד, הכתוב: כלשון בלבד, העטרה ראש הכנסת
א, פרק ביאה איסורי הלכות רבינו (מלשון הערה מקורה

י). והם 38)הלכה בו, מודים הצדוקים אין זה שבדבר
אינו  - כדרכה שלא בהעראה: אפילו חייב - כדרכה סוברים:
כמבואר  האבר, כל הכנסת שהיא ביאה, בגמר אלא חייב
דיבור  התוספות וכפירוש ב לג, (סנהדרין שם בהוריות

שטעה). המתחיל

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
דרכי 1) נפשות. לדיני ממונות דיני בין הדיוניים ההבדלים

הדיון. במהלך בנו עם האב השתתפות במסית. הדיונים
לדיינות. הגר כשרות

.‡˙BBÓÓ ÈÈc ?˙BLÙ ÈÈ„Ï ˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈa ‰Ó«≈ƒ≈»¿ƒ≈¿»ƒ≈»
‰LÏLa -2‰LÏLe ÌÈ¯OÚa - ˙BLÙ ÈÈc ;3ÈÈc . ƒ¿»ƒ≈¿»¿∆¿ƒ¿»ƒ≈

ÔÈÁ˙Bt - ˙BBÓÓ4ÈÈc ;‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa »¿ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ≈
e¯‡aL BÓk ,˙eÎÊÏ ÔÈÁ˙Bt - ˙BLÙ5ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â , ¿»¿ƒƒ¿¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

„Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ - ˙BBÓÓ ÈÈc .‰·BÁÏ6˙eÎÊÏ ÔÈa ¿»ƒ≈»«ƒ«ƒ∆»≈ƒ¿
,˙eÎÊÏ „Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ - ˙BLÙ ÈÈc ;‰·BÁÏ ÔÈa≈¿»ƒ≈¿»«ƒ«ƒ∆»ƒ¿

‰·BÁÏ ÌÈL Èt ÏÚÂ7ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ˙BBÓÓ ÈÈc .8ÔÈa ¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»«¬ƒƒ≈
,˙eÎÊÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ˙BLÙ ÈÈ„Â ;‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏƒ¿≈¿»¿ƒ≈¿»«¬ƒƒƒ¿

e¯‡aL BÓk ,‰·BÁÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â9- ˙BBÓÓ ÈÈc . ¿≈«¬ƒƒ¿»¿∆≈«¿ƒ≈»
ÔÈa ÌÈic‰ ÔÈa ,‰·BÁ B‡ ˙eÎÊ „nÏÏ ÔÈÈe‡¯ Ïk‰«…¿ƒ¿«≈¿»≈««»ƒ≈

ÌÈ„ÈÓÏz‰10,˙eÎÊ ÔÈ„nÏÓ Ïk‰ - ˙BLÙ ÈÈ„Â ; ««¿ƒƒ¿ƒ≈¿»«…¿«¿ƒ¿
ÌÈic‰ ‡l‡ ‰·BÁ „nÏÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ elÙ‡Â11. «¬ƒ««¿ƒƒ¿≈¿«≈»∆»««»ƒ

„nÏÓe ¯ÊBÁ ‰·BÁ „nÏÓ‰ Ôic‰ - ˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»««»«¿«≈»≈¿«≈
ÈÈc ;‰·BÁ „nÏÓe ¯ÊBÁ ˙eÎÊ „nÏÓ‰Â ,˙eÎÊ¿¿«¿«≈¿≈¿«≈»ƒ≈
Ï·‡ ,˙eÎÊ „nÏÓe ¯ÊBÁ ‰·BÁ „nÏÓ‰ - ˙BLÙ¿»«¿«≈»≈¿«≈¿¬»

‰·BÁ „nÏÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˙eÎÊ „nÏÓ‰12‡l‡ , «¿«≈¿≈»«¬…¿«≈»∆»
,ÔÈ·iÁÓ‰ ÌÚ ˙Bn‰Ïe ¯ÊÁÏ BÏ LÈ ÔÈc ¯Ób ˙ÚLaƒ¿«¿«ƒ≈«¬…¿ƒ»ƒ«¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk13ÔÈ¯ÓB‚Â ÌBia ÔÈc - ˙BBÓÓ ÈÈc . ¿∆≈«¿ƒ≈»»ƒ«¿¿ƒ

‰ÏÈla14ÌBia ÔÈ¯ÓB‚Â ÌBia ÔÈc - ˙BLÙ ÈÈc ;15. ««¿»ƒ≈¿»»ƒ«¿¿ƒ«
ÌBia Ba ÔÈ¯ÓBb - ˙BBÓÓ ÈÈc16ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa ƒ≈»¿ƒ«≈ƒ¿≈

ÌBi·e ,˙eÎÊÏ ÌBia Ba ÔÈ¯ÓBb - ˙BLÙ ÈÈc ;‰·BÁÏ¿»ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ¿«
‰·BÁÏ ÂÈ¯Á‡lL17. ∆¿«¬»¿»

כמבואר 2) אחד, אפילו דן תורה מדין אבל סופרים, מדברי
ה"י. פ"ב, ה"ג.3)לעיל פ"ה, לעיל משאו 4)מבואר

דין. של שחטא,5)ומתנו לזה "אומרים ה"ז: פ"י, לעיל
מדבריהם". תירא אל זה... דבר עשית לא אחד 6)אם דיין

הרוב. אחר והולכים אחר, או זה לצד מבואר 7)המכריע
ה"א. פ"ח, סותרו 8)לעיל - בדין שטעה ביתֿדין ראה אם

ודן. ה"ט.9)וחוזר שורות 10)פ"י, בשלש היושבים
ה"ז. פ"א, לעיל כמבואר הדיינים, לעיל 11)לפני מבואר

ה"ח. לנטות",12)פ"י, ריב על תענה "לא שנאמר
ה"ב. פ "י, לעיל לגמור,14)שם.13)וכמבואר מותר

גמר  זה - משפט ועיקר עת", בכל העם את "ושפטו שנאמר:
ובביאורנו). ה"ד פ"ג, לעיל (ראה לד,15)הדין סנהדרין

השמש". נגד לה' אותם "והוקע ד) כה, (במדבר שנאמר ב,
רצו.16) אין 17)אם - ראשון ביום לזכותו יכלו לא אם

למחר, עד דינו את מלינים אלא לחובה, דינו את פוסקין
לה, ושם וברש"י). א לב, (סנהדרין זכות בלילה ימצאו שמא
ומפרש  בה", ילין "צדק כא) א, (ישעיה מהפסוק דרשוהו א
דרשו: וכן לצדקו. כדי הדין את להלין היו רגילים רש"י:
דינו. את שמחמץ דיין אשרו - יז) (שם חמוץ" "אשרו

ומלינו  שמשהה רש"י: לאמיתו.ומפרש להוציאו כדי

.·‡ÏÂ ˙aL ·¯Ú ‡Ï ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»ƒƒ≈¿»…∆∆«»¿…
B‚¯‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,·iÁ˙È ‡nL ;·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆∆»ƒ¿«≈¿ƒ∆¿»¿»¿

¯ÁÓÏ18˙BpÚÏ ¯eÒ‡Â ,19¯Á‡ BÁÈp‰Ïe BÈc ˙‡ ¿»»¿»¿«∆ƒ¿«ƒ««
˙aM‰20B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ‡l‡ .21,˙aMa „Á‡ „Ú ««»∆»¿ƒ«∆»««»

.BÈ„a ÔÈÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ

בהל'18) כמבואר ויו"ט, שבת דוחה ביתֿדין מיתת שאין
מושבותיכם  בכל אש תבערו לא "שנאמר, ה"ז: פכ"ד, שבת
מי  בשבת, ישרפו שלא לביתֿדין אזהרה זו - השבת ביום
עונשים". לשאר והואֿהדין שריפה, שנתחייב

שעה 20)להשהות.19) כל שמצפה לו, צער שזהו
ושם  וברש"י). א לה, (סנהדרין דינו שנגמר אחרי למיתה,
בראשון  דינו ולגמור שבת בערב לדונו יתכן שלא אמרו,
בהם  ודקדקו ונתנו שנשאו טעמיהם את ישכחו שמא בשבת,

ששי. רוצח 21)ביום בהל' רבינו כדברי הסוהר, בבית
ה"ג. פ"ד,

.‚ÔÓ ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈcL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»««ƒ∆»ƒ»¿»ƒ
,˙Ú ÏÎa ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰«»∆∆¡«¿»¿∆»»¿»≈

Ì‰È¯·cÓe„ÓÏ22˙aL ·¯Úa ÔÈc ÔÈ‡L23. ƒƒ¿≈∆»¿∆≈»ƒ¿∆∆«»

הכסףֿמשנה 22) מצא וכן איננה, זו תיבה התימנים בכת"י
ישן. כבוד 23)בכת"י משום ה"ו, פ"ד, סנהדרין ירושלמי

וגם  משה). (פני שבת צרכי להכין בו שטרודים השבת,
הם  שבת ובערב בדין, מתונים להיות צריכים עצמם הדיינים
דיני  לדיון ובנוגע ג). ס"ק ה, סי' לחו"מ (סמ"ע טרודים

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



oixcdpqקב zekld - mihtey xtq - oeiq c"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הי"ד, פכ"ג שבת בהל' רבינו כתב כבר השבת, ביום ממונות
יכתוב. שמא גזירה דנים, שאין

.„ÈÈc „Á‡Â ˙Bi˜ÏÓ ÈÈc „Á‡Â ˙BLÙ ÈÈc „Á‡∆»ƒ≈¿»¿∆»ƒ≈«¿À¿∆»ƒ≈
˙eÏ‚24el‡‰ ÌÈÈc‰ -25Ô‰a ÌÈÂL26‡l‡ , »«ƒƒ»≈»ƒ»∆∆»

‰LÏLa ˙e˜Ïn‰L27Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â .28¯BLa ∆««¿ƒ¿»¿≈∆»≈∆¿
‰LÏLe ÌÈ¯OÚa BÈcL :„Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ,Ï˜Òp‰29. «ƒ¿»ƒ»»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ¿»

מקלט.24) לערי שגולה בשגגה נפש שבין 25)לרוצח
ה"א. לעיל המנויים ממונות, לדיני נפשות דיני

ב.26) לג, שהם 27)סנהדרין נפשות לדיני בניגוד
ה"ד. פ"ה, לעיל וראה ושלשה, הדינים 28)בעשרים מכל
נפשות. בדיני הנוהגים למעלה בו:29)המנויים שאמרו

והטעם, ה"ב. שם כמבואר השור" מיתת כך בעלים, "כמיתת
על  לחוס לנו ומה הנפש, להצלת מכוונים הדינים אלו שכל
(לשון  מקרבך הרע ובערת בו לקיים מוטב המועד, שור

ב). לו. לסנהדרין רש"י

.‰˙ÈÒn‰30:˙BLÙ ÈÈc ¯‡Lk ÂÈÈc ÔÈ‡ - «≈ƒ≈ƒ»ƒ¿»ƒ≈¿»
ÔÈnÎÓ31‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú‰ ˙‡ BÏ32¯‡Lk ¿«¿ƒ∆»≈ƒ¿≈»ƒ«¿»»ƒ¿»
ÔÈ‚¯‰p‰33:„Á‡ ¯Ó‡Â ,È‡kÊ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ Ì‡Â . «∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ≈ƒ««¿»«∆»

,·iÁ ‡ˆÈ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ≈ƒ¿«≈»»»«¬ƒƒ»»«»
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»≈ƒ¿«≈»»¿≈«¬ƒƒ

B˙B‡34˙ÈÒÓÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡Â .35Ô˜Ê BÈ„a ÔÈ·ÈLBÓe .36 ¿≈¬ƒ¿≈ƒƒƒ¿ƒ»≈
ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓe ÒÈ¯ÒÂ37ÂÈÏÚ eÓÁ¯È ‡lL È„k ,38. ¿»ƒƒ∆≈»ƒ¿≈∆…¿«¬»»

Ï·‰‰ È¯Á‡ ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÚËnL el‡ ÏÚ ˙ei¯ÊÎ‡‰L∆»«¿¿ƒ«≈∆«¿ƒ∆»»«¬≈«∆∆
‡e‰ ÌÈÓÁ¯ -39ÈÈ ·eLÈ ÔÚÓÏ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚa «¬ƒ»»∆∆¡«¿««»¿»

ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â Bt‡ ÔB¯ÁÓ40. ≈¬«¿»«¿«¬ƒ

עבודהֿזרה.30) לעבוד חבירו לו 31)את מעמידים
יט, (דברים לו" "וארב דבריו. לשמוע הגדר אחורי מארבים
רצה  כשלא זה וכל ליה". "ויכמן אונקלוס מתרגם יא)
עדיו  הם הרי לשנים, הסית אילו כי לשנים, להסית המסית

ה"ג). פ"ה, ע"ז (הל' בהכמנה צורך פח,32)ואין סנהדרין
התראה". בעי דלא "מסית אותם 33)ב ממיתים שאין

מכמינים  אין וכן ה"ב, פי"ב לקמן כמבואר התראה, בלא
א). סז, (שם יג,34)עליהם (דברים שנאמר ב. לג, שם,

עליו". תכסה ולא תחמול "ולא מצא 35)ט) לא אם
דיני  לשאר בניגוד לו, טוענין ביתֿהדין אין - זכות לעצמו
מעלים  - זכות לו מצא התלמידים מן אחד שאפילו נפשות
הל' והשווה א), כט, (שם ה"ח פ"י, לעיל כמבואר אותו,

ה"ח. פ"ו, ונטען בנים 36)טוען גידול צער כבר ששכח
ב). לו, שם (רש"י רחמני דיני 37)ואינו לשאר בניגוד

ה"ג. פ"ב, לעיל כמבואר בהן, לדון פסולים שאלה נפשות,
וגו'.38) תחמול לא ככתוב: ב, לו, בכת"י 39)שם

היא. הנדחת,40)התימנים: עיר באנשי מדבר זה פסוק
חרון  - בעולם שהרשעים זמן "כל ב קיא, בסנהדרין ואמרו
העולם" מן אף חרון נסתלק רשעים... אבדו בעולם, אף
פל"ט  ח"ג, ובמו"נ הט"ז). פ"ד, ע"ז הל' (השווה
הברואים". כל על היא אכזרית העבריינים על "שהרחמנות

.Â˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰ ÔÎÂ ,˙BBÓÓ ÈÈc41ÔÈÏÈÁ˙Ó - ƒ≈»¿≈«À¿¿«¿»«¿ƒƒ
ÂÈ¯·c ˙‡ ÔÈÚÓBLÂ ,ÌÈicaL ÏB„b‰ ÔÓ42ÈÈ„Â ; ƒ«»∆««»ƒ¿¿ƒ∆¿»»¿ƒ≈

„v‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó - ˙BLÙ43È¯·c ÔÈÚÓBL ÔÈ‡Â , ¿»«¿ƒƒƒ««¿≈¿ƒƒ¿≈
‰B¯Á‡a ‡l‡ ÏB„b‰44. «»∆»»«¬»

או 41) טמא אם לידע טהרות דבר על לשאול אדם בא אם
הוא. ענוה 42)טהור מדת משום זאת, ובכל כבודו. משום

לו, (סנהדרין רב שהעיד כמו הצד, מן להתחיל כדאי יותר -
הנשיא) יהודה (=רבינו רבי של במניינו הייתי אני א):
שרב  א נט, לגיטין ברש"י וראה בראש. מתחילים היו וממני

לחםֿמשנה). (עלֿפי שבהם הקטן הקטנים.43)היה מן
ה"ו,44) פ"י לעיל מבואר והטעם, א. לב, שם משנה,

שם. ובביאורנו

.Ê˙BBÓÓ ÈÈc45˙B¯‰h‰ ÔÎÂ ˙B‡Óh‰ ÔÎÂ ,46- ƒ≈»¿≈«À¿¿≈«¿»
ÌÈLa Ô˙B‡ ÔÈBÓ B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰ B·e ·‡‰47ÈÈ„Â ; »»¿»«¿«¿ƒƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
‰M‰ ¯eaÚÂ L„Á‰ Lec˜Â ,˙BkÓe ˙BLÙ48·‡ - ¿»«¿ƒ«…∆¿ƒ«»»»

„Á‡a Ô˙B‡ ÔÈBÓ B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰ B‡ B·e49. ¿»«¿«¿ƒƒ»¿∆»

דיין 45) אפילו בהם דן התורה ומן מומחים, צריכים שאינם
ה"י). פ"ב, (לעיל הטמאות 46)אחד וכן התימנים: בכת"י

אלאֿאםֿכן  מנין, בהן ואין ביחיד, שהוראתן והטהרות.
או  המטמאים רבו אם למנין לעמוד וצריך ביניהם, חולקים

א). לו, שם (רש"י זה 47)המטהרים קרובים שהם אע"פ
לו, (סנהדרין דיעות לשתי ונמנות סברותיהם מתקבלות לזה,
וטהרות, טומאות עם יחד ממונות דיני גורס: ורבינו  א).
לדיני  ממונות דיני הושוו שלפנינו התלמוד בנוסח ואולם
הראב"ד  גירסת וכן באחד, אלא אותם מונים שאין נפשות

התורה,48)שם. מן - הדין בתחילת אף שלהם שמנין
ה"דֿז. פ"ה, לעיל ראה פנים, בשום בהם דן היחיד ואין

מחכמת 49) היא התלמיד שסברת מאחר כי א, לו, סנהדרין
"היתה  אילו כי אחד, והם רבו כלב ושכלו לבו הרי רבו,
שם  (רש"י אחר" טעם אומר היה אחר, רב מפי חכמתו

ה"י. בסמוך וראה ע"ב).

.ÁÔÈa „Á‡a ÔÈa Ôa‰ ÌÚ ·‡‰ ÔÈBÓ e‡L ‰Ê∆∆»ƒ»»ƒ«≈≈¿∆»≈
ÌÈLa50ÈM‰Â ,ÔÈ¯„‰qa Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿«ƒ¿∆»»»∆»≈∆««¿∆¿ƒ¿«≈ƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÓ ‰È‰51B‡ ˙eÎÊ „nÏÏ ÈÏ LÈ :¯Ó‡L »»ƒ««¿ƒƒ∆»«≈ƒ¿«≈¿
‰·BÁ52,BnÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBL . »¿ƒ¿»»¿¿ƒ¿¿ƒƒ

BnÚ ÔÈÓÂ53. ¿ƒ¿ƒƒ

לדון?!50) פסולים הקרובים בסנהדרין 51)והלא כי
כאחד. קרובים שישבו כי 52)איֿאפשר ממונות, בדיני

ה"ח, פ"י (לעיל חובה מלמד התלמיד אין נפשות בדיני
ה"א). המחייבים,53)ולעיל או המזכים רבו אם לראות

– נפשות ובדיני ממונות, בדיני עצמה בפני נמנית ודעתו
עמו, ונותנים נושאים עכ"פ עצמה, בפני נמנית שאינה אע"פ
הקודמת, מדעתם הדיינים יחזרו ההגיוני שכנועו ע"י אולי
דין  גמר בשעת ולא בלבד, הוויכוח בשעת הוא זה כל אולם

כסףֿמשנה). (עלֿפי

.ËÔÈc ¯Ób ˙ÚL·e54ÔÈc‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡ - ƒ¿«¿«ƒ≈¿ƒ∆«ƒ
ÌÈ·B¯w‰ ÔÈic‰L ;ÌÈ·B¯˜a55BÓk ,ÔÈ„Ï ÔÈÏeÒt ƒ¿ƒ∆««»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿
¯‡a˙iL56. ∆ƒ¿»≈

פלוני 54) איש זכאי, אתה פלוני איש אומר: כשביתֿהדין
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הי"ד, פכ"ג שבת בהל' רבינו כתב כבר השבת, ביום ממונות
יכתוב. שמא גזירה דנים, שאין

.„ÈÈc „Á‡Â ˙Bi˜ÏÓ ÈÈc „Á‡Â ˙BLÙ ÈÈc „Á‡∆»ƒ≈¿»¿∆»ƒ≈«¿À¿∆»ƒ≈
˙eÏ‚24el‡‰ ÌÈÈc‰ -25Ô‰a ÌÈÂL26‡l‡ , »«ƒƒ»≈»ƒ»∆∆»

‰LÏLa ˙e˜Ïn‰L27Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â .28¯BLa ∆««¿ƒ¿»¿≈∆»≈∆¿
‰LÏLe ÌÈ¯OÚa BÈcL :„Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ,Ï˜Òp‰29. «ƒ¿»ƒ»»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ¿»

מקלט.24) לערי שגולה בשגגה נפש שבין 25)לרוצח
ה"א. לעיל המנויים ממונות, לדיני נפשות דיני

ב.26) לג, שהם 27)סנהדרין נפשות לדיני בניגוד
ה"ד. פ"ה, לעיל וראה ושלשה, הדינים 28)בעשרים מכל
נפשות. בדיני הנוהגים למעלה בו:29)המנויים שאמרו

והטעם, ה"ב. שם כמבואר השור" מיתת כך בעלים, "כמיתת
על  לחוס לנו ומה הנפש, להצלת מכוונים הדינים אלו שכל
(לשון  מקרבך הרע ובערת בו לקיים מוטב המועד, שור

ב). לו. לסנהדרין רש"י

.‰˙ÈÒn‰30:˙BLÙ ÈÈc ¯‡Lk ÂÈÈc ÔÈ‡ - «≈ƒ≈ƒ»ƒ¿»ƒ≈¿»
ÔÈnÎÓ31‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú‰ ˙‡ BÏ32¯‡Lk ¿«¿ƒ∆»≈ƒ¿≈»ƒ«¿»»ƒ¿»
ÔÈ‚¯‰p‰33:„Á‡ ¯Ó‡Â ,È‡kÊ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ Ì‡Â . «∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ≈ƒ««¿»«∆»

,·iÁ ‡ˆÈ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ≈ƒ¿«≈»»»«¬ƒƒ»»«»
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»≈ƒ¿«≈»»¿≈«¬ƒƒ

B˙B‡34˙ÈÒÓÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡Â .35Ô˜Ê BÈ„a ÔÈ·ÈLBÓe .36 ¿≈¬ƒ¿≈ƒƒƒ¿ƒ»≈
ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓe ÒÈ¯ÒÂ37ÂÈÏÚ eÓÁ¯È ‡lL È„k ,38. ¿»ƒƒ∆≈»ƒ¿≈∆…¿«¬»»

Ï·‰‰ È¯Á‡ ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÚËnL el‡ ÏÚ ˙ei¯ÊÎ‡‰L∆»«¿¿ƒ«≈∆«¿ƒ∆»»«¬≈«∆∆
‡e‰ ÌÈÓÁ¯ -39ÈÈ ·eLÈ ÔÚÓÏ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚa «¬ƒ»»∆∆¡«¿««»¿»

ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â Bt‡ ÔB¯ÁÓ40. ≈¬«¿»«¿«¬ƒ

עבודהֿזרה.30) לעבוד חבירו לו 31)את מעמידים
יט, (דברים לו" "וארב דבריו. לשמוע הגדר אחורי מארבים
רצה  כשלא זה וכל ליה". "ויכמן אונקלוס מתרגם יא)
עדיו  הם הרי לשנים, הסית אילו כי לשנים, להסית המסית

ה"ג). פ"ה, ע"ז (הל' בהכמנה צורך פח,32)ואין סנהדרין
התראה". בעי דלא "מסית אותם 33)ב ממיתים שאין

מכמינים  אין וכן ה"ב, פי"ב לקמן כמבואר התראה, בלא
א). סז, (שם יג,34)עליהם (דברים שנאמר ב. לג, שם,

עליו". תכסה ולא תחמול "ולא מצא 35)ט) לא אם
דיני  לשאר בניגוד לו, טוענין ביתֿהדין אין - זכות לעצמו
מעלים  - זכות לו מצא התלמידים מן אחד שאפילו נפשות
הל' והשווה א), כט, (שם ה"ח פ"י, לעיל כמבואר אותו,

ה"ח. פ"ו, ונטען בנים 36)טוען גידול צער כבר ששכח
ב). לו, שם (רש"י רחמני דיני 37)ואינו לשאר בניגוד

ה"ג. פ"ב, לעיל כמבואר בהן, לדון פסולים שאלה נפשות,
וגו'.38) תחמול לא ככתוב: ב, לו, בכת"י 39)שם

היא. הנדחת,40)התימנים: עיר באנשי מדבר זה פסוק
חרון  - בעולם שהרשעים זמן "כל ב קיא, בסנהדרין ואמרו
העולם" מן אף חרון נסתלק רשעים... אבדו בעולם, אף
פל"ט  ח"ג, ובמו"נ הט"ז). פ"ד, ע"ז הל' (השווה
הברואים". כל על היא אכזרית העבריינים על "שהרחמנות

.Â˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰ ÔÎÂ ,˙BBÓÓ ÈÈc41ÔÈÏÈÁ˙Ó - ƒ≈»¿≈«À¿¿«¿»«¿ƒƒ
ÂÈ¯·c ˙‡ ÔÈÚÓBLÂ ,ÌÈicaL ÏB„b‰ ÔÓ42ÈÈ„Â ; ƒ«»∆««»ƒ¿¿ƒ∆¿»»¿ƒ≈

„v‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó - ˙BLÙ43È¯·c ÔÈÚÓBL ÔÈ‡Â , ¿»«¿ƒƒƒ««¿≈¿ƒƒ¿≈
‰B¯Á‡a ‡l‡ ÏB„b‰44. «»∆»»«¬»

או 41) טמא אם לידע טהרות דבר על לשאול אדם בא אם
הוא. ענוה 42)טהור מדת משום זאת, ובכל כבודו. משום

לו, (סנהדרין רב שהעיד כמו הצד, מן להתחיל כדאי יותר -
הנשיא) יהודה (=רבינו רבי של במניינו הייתי אני א):
שרב  א נט, לגיטין ברש"י וראה בראש. מתחילים היו וממני

לחםֿמשנה). (עלֿפי שבהם הקטן הקטנים.43)היה מן
ה"ו,44) פ"י לעיל מבואר והטעם, א. לב, שם משנה,

שם. ובביאורנו

.Ê˙BBÓÓ ÈÈc45˙B¯‰h‰ ÔÎÂ ˙B‡Óh‰ ÔÎÂ ,46- ƒ≈»¿≈«À¿¿≈«¿»
ÌÈLa Ô˙B‡ ÔÈBÓ B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰ B·e ·‡‰47ÈÈ„Â ; »»¿»«¿«¿ƒƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
‰M‰ ¯eaÚÂ L„Á‰ Lec˜Â ,˙BkÓe ˙BLÙ48·‡ - ¿»«¿ƒ«…∆¿ƒ«»»»

„Á‡a Ô˙B‡ ÔÈBÓ B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰ B‡ B·e49. ¿»«¿«¿ƒƒ»¿∆»

דיין 45) אפילו בהם דן התורה ומן מומחים, צריכים שאינם
ה"י). פ"ב, (לעיל הטמאות 46)אחד וכן התימנים: בכת"י

אלאֿאםֿכן  מנין, בהן ואין ביחיד, שהוראתן והטהרות.
או  המטמאים רבו אם למנין לעמוד וצריך ביניהם, חולקים

א). לו, שם (רש"י זה 47)המטהרים קרובים שהם אע"פ
לו, (סנהדרין דיעות לשתי ונמנות סברותיהם מתקבלות לזה,
וטהרות, טומאות עם יחד ממונות דיני גורס: ורבינו  א).
לדיני  ממונות דיני הושוו שלפנינו התלמוד בנוסח ואולם
הראב"ד  גירסת וכן באחד, אלא אותם מונים שאין נפשות

התורה,48)שם. מן - הדין בתחילת אף שלהם שמנין
ה"דֿז. פ"ה, לעיל ראה פנים, בשום בהם דן היחיד ואין

מחכמת 49) היא התלמיד שסברת מאחר כי א, לו, סנהדרין
"היתה  אילו כי אחד, והם רבו כלב ושכלו לבו הרי רבו,
שם  (רש"י אחר" טעם אומר היה אחר, רב מפי חכמתו

ה"י. בסמוך וראה ע"ב).

.ÁÔÈa „Á‡a ÔÈa Ôa‰ ÌÚ ·‡‰ ÔÈBÓ e‡L ‰Ê∆∆»ƒ»»ƒ«≈≈¿∆»≈
ÌÈLa50ÈM‰Â ,ÔÈ¯„‰qa Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿«ƒ¿∆»»»∆»≈∆««¿∆¿ƒ¿«≈ƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÓ ‰È‰51B‡ ˙eÎÊ „nÏÏ ÈÏ LÈ :¯Ó‡L »»ƒ««¿ƒƒ∆»«≈ƒ¿«≈¿
‰·BÁ52,BnÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBL . »¿ƒ¿»»¿¿ƒ¿¿ƒƒ

BnÚ ÔÈÓÂ53. ¿ƒ¿ƒƒ

לדון?!50) פסולים הקרובים בסנהדרין 51)והלא כי
כאחד. קרובים שישבו כי 52)איֿאפשר ממונות, בדיני

ה"ח, פ"י (לעיל חובה מלמד התלמיד אין נפשות בדיני
ה"א). המחייבים,53)ולעיל או המזכים רבו אם לראות

– נפשות ובדיני ממונות, בדיני עצמה בפני נמנית ודעתו
עמו, ונותנים נושאים עכ"פ עצמה, בפני נמנית שאינה אע"פ
הקודמת, מדעתם הדיינים יחזרו ההגיוני שכנועו ע"י אולי
דין  גמר בשעת ולא בלבד, הוויכוח בשעת הוא זה כל אולם

כסףֿמשנה). (עלֿפי

.ËÔÈc ¯Ób ˙ÚL·e54ÔÈc‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡ - ƒ¿«¿«ƒ≈¿ƒ∆«ƒ
ÌÈ·B¯w‰ ÔÈic‰L ;ÌÈ·B¯˜a55BÓk ,ÔÈ„Ï ÔÈÏeÒt ƒ¿ƒ∆««»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿
¯‡a˙iL56. ∆ƒ¿»≈

פלוני 54) איש זכאי, אתה פלוני איש אומר: כשביתֿהדין
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oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeiq c"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חייב. אמרו 55)אתה וכן אחד, במושב והבן האב שיהיו
בצד  יושב יהא "ולא ה"ב: פ"ז, שם הוא בתוספתא ואפילו ו

אלא  זה אין - רבינו ולדעת לו". והולך עומד אלא שותק,
דין. גמר סומכין 56)בשעת "אין ה"ה: פט"ז, עדות בהל'

לזה". זה הקרובים שנים בסנהדרין

.ÈÔÈ·Óe ÌÎÁ ‰È‰L „ÈÓÏz57‰Ïa˜ ¯qÁÓ ‰È‰Â ,58 «¿ƒ∆»»»»≈ƒ¿»»¿À««»»
dÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰Ïaw‰ BÏ ¯ÒBÓ Ba¯ È¯‰ -59ÔÈ„a ¬≈«≈««»»∆»ƒ»¿ƒ

˙BLÙ ÈÈ„a BnÚ Ô„ ‡e‰Â ,‰Ê60. ∆¿»ƒ¿ƒ≈¿»

מלבו.57) הטעמים וליישב ראיות השמועה 58)למצוא
מרבו. הוא אף מקום 59)שקיבל יש הקבלה, יסוד שעל

לקבלה  בפרטיו דומה הנידון המקרא אם וליתן לישא
ביניהם. חילוק שיש או כגון 60)המסורה, ב, לו, סנהדרין

שהוא  זקוקים, הם לקבלתו רב, תלמידי אסי ורב כהנא רב
לשכל  - לסברתו אבל מהם, יותר בידיעות ועשיר מהם בקי
הרי  רש"י: ומפרש צריכים, אינם - ההשוואה וכח ההגיוני
הידיעות  לקבלת תחוש אם כי נפרדים, כאנשים נמנים הם
לעיל  וראה ממשה. קיבלו ישראל כל הרי ממנו, ששמעו

מז. אות

.‡È‰¯‚ elÙ‡ ,˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï ÌÈ¯Lk Ïk61; «…¿≈ƒ»ƒ≈»¬ƒ≈
Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL ‡e‰Â62,¯b‰ B¯·Á ˙‡ Ôc ¯‚Â . ¿∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈¿≈»∆¬≈«≈

Ï‡¯OiÓ Bn‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡63¯ÊÓn‰ ÔÎÂ .64 ««ƒ∆≈ƒƒƒ¿»≈¿≈««¿≈
˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰Â65. ¿«»¿««≈≈»»≈»ƒ≈»

ÌiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a Ï·‡¬»¿ƒ≈¿»≈»ƒ»∆»…¬ƒ¿ƒƒ
‰p‰ÎÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÌÈÏ‡¯OÈÂ66Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰È ‡ÏÂ , ¿ƒ¿¿≈ƒ««ƒƒƒ¿À»¿…ƒ¿∆∆»≈∆

e¯‡aL BÓk ,ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a elÙ‡ ‡ÓeÒ67. »¬ƒ¿««≈≈»¿∆≈«¿

ב).61) לו, (שם כשרה מטיפה בא שאינו אע"פ
אמרו 62) הרי מישראל, אמו אין אם כי שם. הרי"ף כפירוש

שאתה  משימות כל - מלך עליך תשים "שום ב) מד, (יבמות
הוא  מישראל וכשאמו אחיך", מקרב אלא יהיו לא משים,
אביו  אם והואֿהדין שם. כמבואר אחיך" "מקרב נחשב
א  קב, יבמות ב'תוספות' כמבואר לדון, כשר הוא מישראל

א. סעיף ז, סימן בחו"מ וכן לענין. קב,63)ד"ה יבמות
ולא  אחיך" מקרב מלך, "עליך אלא: תורה אמרה לא כי א,

חבירו. הגר בקהל 64)על לבוא כשר שאינו אע"פ
ה"ט. פ"ב, לעיל והשווה ב), לו, לד,65)(סנהדרין שם

ראיה  זמן אינו ולילה בלילה, גומרים ממונות דיני שהרי ב,
לעיל  כמבואר לכל, פסול עיניו בשתי הסומא אבל כסומא.

שם. ובביאורנו ה"ט, להשיא 66)פ"ב הכשרים מיוחסים
לכהונה, פסולה בתו גיורת שנשא והגר לכהנים, בנותיהם
והטעם  א). לב, (סנהדרין א עז, קידושין במשנה כמפורש
- אתך "ונשאו כב) יח, (שמות שנאמר ב לו, שם מפורש

לך". ה"ו 67)בדומים שם והשווה ה"ט, פ"ב לעיל
שם. ובביאורנו

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
איומי 1) בעבריין, ההתראה תנאי נפשות, דיני דנים כיצד

אם  למות דינה שנגמר מעוברת אשה העדים. על דין בית
הקריבו  לא ועדיין למות, דינו נגמר שתלד. עד לה ממתינים

שיקריבום. עד לו ממתינים אם קרבנותיו,

.‡ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ„Ú e‡B·iLk ?˙BLÙ ÈÈc ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒƒ≈¿»¿∆»≈ƒ¿≈ƒ
- ˙ÈBÏt ‰¯·Ú ¯·ÚL ‰Ê ÈBÏt eÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ¿ƒ∆∆»«¬≈»¿ƒ

?B˙B‡ Ìz‡ ÔÈ¯ÈkÓ :Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡2?Ba Ì˙È¯˙‰3Ì‡ ¿ƒ»∆«ƒƒ«∆ƒ¿≈∆ƒ
e¯Ó‡4eÏ ˜tzÒ B‡ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡ :5B‡ , »¿≈»«ƒƒƒ¿«≈»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ ‡lL6. ∆…ƒ¿¬≈∆»

ב)2) (מ, ובסנהדרין באחר. לכם נתחלף שמא העבריין, את
הרג" ישראל הרג, גוי אותו, אתם "מכירים בברייתא: כתוב
אותו  אתם מכירים רש"י: מפרש א, עמ' שם ובמשנה וכו'.
הכרה  מפרש כנראה ורבינו וכו'. הוא" גוי שמא ההרוג את -
שרבינו  ודאי - ההרוג הכרת ולענין גופו. העבריין לענין זו
פ"א, עדות בהל' וכדבריו העדים, בדיקת בכלל שזוהי יודה,
 ֿ (לחם משובח" זה הרי - בבדיקות המרבה "כל ה"ו:

ה"ב.3)משנה). בסמוך וכמבואר מהעבירה, שיפרוש
אמרו.4) תימן: בכת"י וכן רומי, זהו 5)בדפוס אם

כך  הם שסימניו פלוני אמרו, א: צו, בחולין וראה העבריין.
אין  רש"י: ומפרש אותו, הורגים אין - הנפש את הרג וכך
בגופו  היו, וכך כך סימניו אלא מעולם, בו מכירים אנו

הורג. של ט.6)ובכליו אות בסמוך ראה

.·;‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ ı¯‡‰ ÌÚ „Á‡Â ÌÎÁ „ÈÓÏz „Á‡∆»«¿ƒ»»¿∆»«»»∆»ƒ«¿»»
z ‡lL,„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï ‡l‡ ‰‡¯˙‰ ‰ ∆…ƒ¿»«¿»»∆»¿«¿ƒ≈≈¿≈ƒ

‰È‰ ‚‚BL ‡nL7:BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?Ba ÔÈ¯˙Ó „ˆÈÎÂ . ∆»≈»»¿≈««¿ƒ¿ƒ
‰z‡ ·iÁÂ ,‡È‰ ‰¯·Ú BfL ,‰OÚz Ï‡ B‡ ,L¯t¿««¬∆∆¬≈»ƒ¿«»«»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ8.¯eËt - L¯t Ì‡ .˙e˜ÏÓ B‡ »∆»ƒ«≈ƒ«¿ƒ≈«»
BL‡¯a ÔÈk¯‰ B‡ ˜˙L Ì‡ ÔÎÂ9elÙ‡Â .¯eËt - ¿≈ƒ»«ƒ¿ƒ¿…»«¬ƒ

‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯ÈziL „Ú .¯eËt - È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡»«≈«¬ƒ»«∆«ƒ«¿¿ƒ»
‚¯‰È Ck ¯Á‡Â ,‰OBÚ È‡ Ôk ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ÈÂ10. ¿…««¿»≈¬ƒ∆¿««»≈»≈

È„k CB˙a ‰‡¯˙‰Ï ÛÎz ‰OÚÈÂ ¯·ÚiL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆«¬…¿«¬∆≈∆««¿»»¿¿≈
¯ea„11.˙¯Á‡ ‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ï·‡ ; ƒ¬»««¿≈ƒ»ƒ«¿»»«∆∆

Ba ‰¯˙‰L ÔÈ·e ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ Ba ‰¯˙‰L ÔÈ·e≈∆ƒ¿»∆»ƒ»≈ƒ≈∆ƒ¿»
¯Á‡12ÚÓL elÙ‡ ,„·Ú B‡ ‰M‡ elÙ‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa «≈ƒ¿≈≈ƒ¬ƒƒ»∆∆¬ƒ»«

e‰‡¯ ‡ÏÂ ‰¯˙n‰ ÏB˜13BÓˆÚa ‰¯˙‰ elÙ‡Â ,14- ««¿∆¿…»»«¬ƒƒ¿»¿«¿
.‚¯‰ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆¡»

זו 7) שחתיכה ידע שלא לשגות, יכול תלמידֿחכם ואפילו
הוא  וכן במלאכה, ואסור שבת שהיום או היא, חלב של
וטעיתי  שנעשה המעשה ייעשה שלא חשבתי לומר יכול
"אלא  ה"ג: פ"א, ביאה איסורי הל' והשווה (רדב"ז).
שם: המגידֿמשנה ומפרש למזיד". שוגג בין להבחין
שוגג  הוא אם כוונה, בשלימות נעשה אם המעשה להבחין

וכו'. ערוה שזוהי ידע שלא כגון דבר, אין 8)בשום אבל
וכדעת  ב) ח, (סנהדרין יהרג מיתה באיזו שיודיעוהו צורך

הסכמה.9)החכמים. לאות בראש תוספתא 10)נענע
ובסנהדרין  ה"א. פ"ה, בירושלמי וכן מ"א) פי"א, (סנהדרין
כא, (שמות שנאמר התורה? מן להתראה מנין אמרו: א מא,
הוא  ועדיין בו שהתרו - להרגו" רעהו על איש יזיד "וכי יד)
ומניין  בזדונו. הוא תמיד משמע, – יזיד רש"י: ומפרש מזיד,
ו) יז, (דברים שנאמר למיתה? עצמו שיתיר עד נהרג שאינו
קודם  מת הוא כבר משמע, רש"י: ומפרש המת", "יומת
לקמן  והשווה בפיו. מיתה עצמו שחייב לביתֿדין, שבא
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מלקות. עונש לענין ה"ה, כדי 11)פי"ח שהה שאם
וברש"י). ב מ, (שם ההתראה שכח שכבר לומר יש דיבור,

אחד.12) בו שהתרה או תימן: ב.13)בכת"י ו, מכות
"לסיבה  השמיטו, ורבינו השד", מן "ואפילו אמרו: ושם
כלל  השדים את מזכיר שאינו הרדב"ז), (לשון אצלו" ידועה
ראהו, ולא המתרה קול שמע זה: במקום וכתב בחיבורו,

נראים. אינם השדים גם מפי 14)שכן רש"י: ומפרש שם,
בזה  מוסיף והכסףֿמשנה בהורג. התרה עצמו ההרוג - עצמו
ראוי  ואומר: בעצמו, מתרה היה עצמו שההורג פירוש: עוד
ואח"כ  ביתֿדין, יהרגוני שאםֿכן זאת, מלעשות להמנע לי

ועבר. עליו יצרו גבר

.‚e‡ ÔÈ¯ÈkÓe ‰‡¯˙‰ BÏ ‰˙È‰ :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡»¿»≈ƒ»¿»«¿»»«ƒƒ»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi‡Ó - B˙B‡15ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ . ¿«¿ƒ≈ƒ¬≈∆¿≈«¿«¿ƒ«

?˙BLÙ È˜ÒÚ16„Ó‡Ó e¯Ó‡z ‡nL :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡17 ƒ¿≈¿»¿ƒ»∆∆»…¿≈…∆
‰ÚeÓMÓe18„Ú ÈtÓ „Ú ,19ÔÓ‡ Ì„‡ ÈtÓ , ƒ¿»≈ƒƒ≈ƒƒ»»∆¡»

˜c·Ï eÙBqL ÌÈÚ„BÈ Ìz‡ ÔÈ‡ ‡nL B‡ ?ÌzÚÓL¿«¿∆∆»≈«∆¿ƒ∆≈ƒ¿…
?‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a ÌÎ˙‡20ÈÈ„k ‡lL ,ÌÈÚ„BÈ eÂ‰ ∆¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¡¿ƒ∆…¿ƒ≈

BBÓÓ Ô˙B Ì„‡ - ˙BBÓÓ ÈÈc .˙BLÙ ÈÈc ˙BBÓÓ»ƒ≈¿»ƒ≈»»»≈»
BÏ ¯tk˙Óe21BÚ¯Ê Ì„Â BÓc - ˙BLÙ ÈÈc ;22ÔÈÈeÏz ƒ¿«≈ƒ≈¿»»¿««¿¿ƒ

¯Ó‡ ÔÈ˜a È¯‰L .ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ba23ÈÓc ÏB˜ : «»»»∆¬≈¿«ƒ∆¡«¿≈
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ÔÓ ˙Á‡ LÙ „a‡Ó‰ ÏkL :„nÏÏ ,ÌÏBÚa È„ÈÁÈ¿ƒƒ»»¿«≈∆»«¿«≈∆∆««ƒ
ÏÎÂ ;‡ÏÓ ÌÏBÚ „a‡ el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ - ÌÏBÚ‰»»«¬ƒ»»¿ƒƒ≈»»≈¿»
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ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙¯eˆa ÌÏBÚ È‡a Ïk È¯‰ .‡ÏÓ ÌÏBÚ»»≈¬≈»»≈»¿«»»»ƒ
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ÌÏBÚ‰ ‡¯·27?BÊ ‰¯ˆÏe el ‰Ó :e¯Ó‡z ‡nL .28 ƒ¿»»»∆»…¿«»¿»»
Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â :¯Ó‡ ¯·k ‡BÏ‰29B‡ . ¬¿»∆¡«¿≈»»»»

?‰Ê ÏL BÓ„a ·eÁÏ el ‰Ó :e¯Ó‡z ‡nL30‡BÏ‰Â ∆»…¿«»»¿»∆∆«¬
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˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a B˙B‡ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

˙e„Ú33˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓ Ì‡ .34˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - ≈ƒƒ¿≈≈¿À∆∆«¿ƒƒ∆
ÌÈ„Ú ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ .ÔBL‡¯k B˙B‡ ÔÈ˜„B·e ÈM‰«≈ƒ¿ƒ»ƒ¬ƒ»≈»≈ƒ
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- ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ„Â .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿»ƒƒ»¿¿
„Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;e‰e¯Ët¿»¿ƒ…»¿¿¿ƒ«

¯ÁÓÏ37˙B‚eÊ ˙B‚eÊ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÈ‚ecÊÓ ÌBia B·e .38 ¿»»«ƒ¿«¿ƒ««¿∆¿ƒ
ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÏÎ‡Óa ÔÈËÚÓÓe .BÈ„a ÔiÚÏÏk ÔÈÈ ¿«≈¿ƒ¿«¬ƒ¿«¬»¿≈ƒ«ƒ»

ÌBi‰ B˙B‡39„Á‡ Ïk ‰ÏÈl‰ Ïk ¯·ca ÔÈ‡OBÂ . «¿¿ƒ«»»»««¿»»∆»
˙¯ÁnÏÂ .B˙È·a BÓˆÚ ÌÚ B‡ BlL ‚eÊ ÌÚ „Á‡Â¿∆»ƒ∆ƒ«¿¿≈¿«»√»
,‰kÊÓ‰ ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ‰kÊÓ‰ .ÔÈc ˙È·Ï ÔÈÓÈkLÓ«¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«∆≈¬ƒ«¿«∆
‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ·iÁÓ‰Â ;ÈÓB˜Óa È‡ ‰kÊÓe¿«∆¬ƒƒ¿ƒ¿«¿«≈≈¬ƒ
È‡Â Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,ÈÓB˜Óa È‡ ·iÁÓe ,·iÁÓ‰«¿«≈¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ«¬ƒ

B‡ e·iÁL Ì‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ¯·ca eÚË Ì‡Â .‰kÊÓ¿«∆¿ƒ»«»»¿…»¿ƒ≈∆ƒ¿
BÓk „Á‡k ‡l‡ ÔÈ·LÁ ÔÈ‡L ,„Á‡ ÌÚhÓ ekÊƒƒ««∆»∆≈»∆¿»ƒ∆»¿∆»¿

e¯‡aL40Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈic‰ È¯ÙBÒ È¯‰ -41, ∆≈«¿¬≈¿≈««»ƒ«¿ƒƒ»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL ÌÚË ÔÈ·˙Bk È¯‰L42ÔÈÏÈÁ˙Óe . ∆¬≈¿ƒ««∆»∆»¿∆»«¿ƒƒ

eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â ;e‰e¯Ët - ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡ .BÈ„a¿ƒƒ»¿¿¿»¿ƒÀ¿¿
ÔÈÙÈÒBÓ - ÛÈÒB‰Ï43- ·iÁ˙Â ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ . ¿ƒƒƒ««¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈

ÔÈc ˙Èa Ba ÔÈ‚¯B‰L ÌB˜Óe .B‚¯‰Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ¿»¿»∆¿ƒ≈ƒ
ÔÈc ˙ÈaÓ ˜BÁ¯Â ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ‰È‰44:¯Ó‡pL , »»¿≈ƒ¿»ƒ≈ƒ∆∆¡«

,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ Ïl˜Ó‰ ˙‡ ‡ˆB‰≈∆«¿«≈∆ƒ««¬∆¿≈»∆ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰ML BÓk ˜BÁ¯ ‰È‰iL45˙Èa ÔÈa ‰È‰L BÓk , ∆ƒ¿∆»¿ƒ»ƒƒ¿∆»»≈≈

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ÈÙÏ ‰È‰L ,ea¯ ‰LÓ ÏL BÈc46, ƒ∆∆«≈∆»»ƒ¿≈∆«…∆≈
Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ ÔÈ·e47. ≈«¬≈ƒ¿»≈

שקר.15) יעידו שלא אותם, תימן:16)מייראים בכת"י
א. לז, בסנהדרין המשנה לשון וכן נפשות. מתוך 17)עידי

הדעת. ואומד ואינכם 18)השערה אומרים, שמעתם
האומר. הוא מי ֿ 19)יודעים בבית שהעיד אחר עד מפי

אחר. וחקרת",20)דין "ודרשת טו) יג, (דברים ככתוב
בודקים  חקירות שבשבע יבואר ה"ד פ"א, עדות בהל' ולקמן

על 21)אותם. שהפסיד לזה ממון נותן שקר, העיד אם
ומתכפר. ודם 22)ידו תימן: ובכת"י להוליד. היה שעתיד

נאמר.23)זרעותיו. לקין הנ"ל: אומר 24)בכת"י "אינו
א). לז, בסנהדרין (משנה אחיך" דמי אלא אחיך דם

שם).25) (רש"י האיום מדברי זה להראותך 26)כל
(שם). עולם של מלואו נברא אחד כלומר,27)שמאדם

בעבירה  העולם מן עצמי אטרד לא מלא, כעולם אני חשוב
של  גדולתו "להגיד שם: המשנה ולשון שם). (רש"י אחת
כולן  אחד, בחותם מטבעות כמה טובע שאדם הקב"ה,
אדם  כל טבע הקב"ה המלכים מלכי ומלך לזה. זה דומין
לחבירו". דומה מהם אחד ואין הראשון, אדם של בחותמו

האמת.28) על ואפילו זו בדאגה ראשנו להכניס
כאן 29) יש עוונו", ונשא יגיד לא "אם מסיים: והפסוק

תעידו. לא אם עוון בדמיו,30)נשיאות מתחייבים להיות
שם). (רש"י יגיד" לא ב"אם לעמוד לנו רשע 31)נוח אם

עונש. כאן אין למרות 32)הוא, להעיד, הם שמוכנים
ה"ד.33)האיום. הזמן 34)פ"א , את לכוון שיודע

ה"ה. שם כמבואר המעשה, ופרטי שאם 35)והמקום
בטלה, העדות כל הרי - הקודמים דברי את בדבריו יכחיש
מהם  אחד נמצא אם וכן ב. ה, במכות עקיבא רבי וכדברי
והשווה  א), ס, (סנהדרין כולה העדות בטלה פסול, או קרוב

ה"ג. פ"ה ה"ג, פ"ב עדות ה"ז.36)הל' פ"י לעיל
בו 37) שנאמר ממקושש, נלמדת חבישה ב, עח, סנהדרין

מה  פורש לא כי במשמר אותו "ויניחו לד) טו, (במדבר
שמח). (אור לו" ונושאים 38)יעשה בשוק, או בבתיהם

א). מ, סנהדרין (רש"י בדבר (משלי 39)ונותנים שנאמר
(דיני  עולם של ברזו העוסקים - שכר" אי "ולרוזנים ד) ַלא,

א). מב, (שם ישתכרו אל ה"ה.40)נפשות) פ"י, לעיל
א.41) מ, בסנהדרין 42)שם וראה ה"ט. פ"א, לעיל ראה

טעם  שנים, יאמרו שלא "כדי א מקראות".לד, משני אחד
שהיו 43) או אלו כנגד אלו "היו ה"ב: פ"ט, לעיל כמבואר

שבעים  עד והולכים מוסיפים בלבד, אחד יותר המחייבים
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וברש"י). ב מ, (שם ההתראה שכח שכבר לומר יש דיבור,

אחד.12) בו שהתרה או תימן: ב.13)בכת"י ו, מכות
"לסיבה  השמיטו, ורבינו השד", מן "ואפילו אמרו: ושם
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ראהו, ולא המתרה קול שמע זה: במקום וכתב בחיבורו,

נראים. אינם השדים גם מפי 14)שכן רש"י: ומפרש שם,
בזה  מוסיף והכסףֿמשנה בהורג. התרה עצמו ההרוג - עצמו
ראוי  ואומר: בעצמו, מתרה היה עצמו שההורג פירוש: עוד
ואח"כ  ביתֿדין, יהרגוני שאםֿכן זאת, מלעשות להמנע לי

ועבר. עליו יצרו גבר
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ÌÈ˜Úˆ EÈÁ‡24CÎÈÙÏ .BÚ¯Ê Ì„Â BÓc -25Ì„‡ ‡¯· »ƒ…¬ƒ»¿««¿¿ƒ»ƒ¿»»»

ÔÓ ˙Á‡ LÙ „a‡Ó‰ ÏkL :„nÏÏ ,ÌÏBÚa È„ÈÁÈ¿ƒƒ»»¿«≈∆»«¿«≈∆∆««ƒ
ÏÎÂ ;‡ÏÓ ÌÏBÚ „a‡ el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ - ÌÏBÚ‰»»«¬ƒ»»¿ƒƒ≈»»≈¿»
Ìi˜ el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ - ÌÏBÚa ˙Á‡ LÙ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆∆««»»«¬ƒ»»¿ƒƒ≈
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙¯eˆa ÌÏBÚ È‡a Ïk È¯‰ .‡ÏÓ ÌÏBÚ»»≈¬≈»»≈»¿«»»»ƒ

ÌÈ‡¯· Ì‰26ÈÙÏ ÔÈÓBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk Èt ÔÈ‡Â , ≈ƒ¿»ƒ¿≈¿≈»∆»≈∆ƒƒ¿≈
a :¯ÓBÏ ÏBÎÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,CÎÈÙÏ .B¯·ÁÈÏÈ·L ¬≈¿ƒ»»∆»¿∆»»«ƒ¿ƒƒ

ÌÏBÚ‰ ‡¯·27?BÊ ‰¯ˆÏe el ‰Ó :e¯Ó‡z ‡nL .28 ƒ¿»»»∆»…¿«»¿»»
Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â :¯Ó‡ ¯·k ‡BÏ‰29B‡ . ¬¿»∆¡«¿≈»»»»

?‰Ê ÏL BÓ„a ·eÁÏ el ‰Ó :e¯Ó‡z ‡nL30‡BÏ‰Â ∆»…¿«»»¿»∆∆«¬
‰p¯ ÌÈÚL¯ „·‡·e :¯Ó‡ ¯·k31e„ÓÚ Ì‡ . ¿»∆¡««¬…¿»ƒƒ»ƒ»¿

Ô‰È¯·„a32ÌÈ˜„B·e ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - ¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ∆«»∆»≈ƒ¿ƒ
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a B˙B‡ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

˙e„Ú33˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓ Ì‡ .34˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - ≈ƒƒ¿≈≈¿À∆∆«¿ƒƒ∆
ÌÈ„Ú ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ .ÔBL‡¯k B˙B‡ ÔÈ˜„B·e ÈM‰«≈ƒ¿ƒ»ƒ¬ƒ»≈»≈ƒ

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ˜„Ba -35e‡ˆÓ . ¿ƒ»∆»¿∆»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ¿¿
BÓk ,˙eÎÊÏ ÔÈÁ˙Bt - ÌÈeÎÓ ÌÈ„Ú‰ Ïk È¯·„ƒ¿≈»»≈ƒ¿À»ƒ¿ƒƒ¿¿

e¯‡aL36‡¯Èz Ï‡ - ˙‡ËÁ ‡Ï Ì‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â , ∆≈«¿¿¿ƒƒ…»»»«ƒ»
- ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ„Â .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿»ƒƒ»¿¿
„Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;e‰e¯Ët¿»¿ƒ…»¿¿¿ƒ«

¯ÁÓÏ37˙B‚eÊ ˙B‚eÊ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÈ‚ecÊÓ ÌBia B·e .38 ¿»»«ƒ¿«¿ƒ««¿∆¿ƒ
ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÏÎ‡Óa ÔÈËÚÓÓe .BÈ„a ÔiÚÏÏk ÔÈÈ ¿«≈¿ƒ¿«¬ƒ¿«¬»¿≈ƒ«ƒ»

ÌBi‰ B˙B‡39„Á‡ Ïk ‰ÏÈl‰ Ïk ¯·ca ÔÈ‡OBÂ . «¿¿ƒ«»»»««¿»»∆»
˙¯ÁnÏÂ .B˙È·a BÓˆÚ ÌÚ B‡ BlL ‚eÊ ÌÚ „Á‡Â¿∆»ƒ∆ƒ«¿¿≈¿«»√»
,‰kÊÓ‰ ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ‰kÊÓ‰ .ÔÈc ˙È·Ï ÔÈÓÈkLÓ«¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«∆≈¬ƒ«¿«∆
‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ·iÁÓ‰Â ;ÈÓB˜Óa È‡ ‰kÊÓe¿«∆¬ƒƒ¿ƒ¿«¿«≈≈¬ƒ
È‡Â Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,ÈÓB˜Óa È‡ ·iÁÓe ,·iÁÓ‰«¿«≈¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ«¬ƒ

B‡ e·iÁL Ì‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ¯·ca eÚË Ì‡Â .‰kÊÓ¿«∆¿ƒ»«»»¿…»¿ƒ≈∆ƒ¿
BÓk „Á‡k ‡l‡ ÔÈ·LÁ ÔÈ‡L ,„Á‡ ÌÚhÓ ekÊƒƒ««∆»∆≈»∆¿»ƒ∆»¿∆»¿

e¯‡aL40Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈic‰ È¯ÙBÒ È¯‰ -41, ∆≈«¿¬≈¿≈««»ƒ«¿ƒƒ»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL ÌÚË ÔÈ·˙Bk È¯‰L42ÔÈÏÈÁ˙Óe . ∆¬≈¿ƒ««∆»∆»¿∆»«¿ƒƒ

eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â ;e‰e¯Ët - ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡ .BÈ„a¿ƒƒ»¿¿¿»¿ƒÀ¿¿
ÔÈÙÈÒBÓ - ÛÈÒB‰Ï43- ·iÁ˙Â ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ . ¿ƒƒƒ««¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈

ÔÈc ˙Èa Ba ÔÈ‚¯B‰L ÌB˜Óe .B‚¯‰Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ¿»¿»∆¿ƒ≈ƒ
ÔÈc ˙ÈaÓ ˜BÁ¯Â ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ‰È‰44:¯Ó‡pL , »»¿≈ƒ¿»ƒ≈ƒ∆∆¡«

,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ Ïl˜Ó‰ ˙‡ ‡ˆB‰≈∆«¿«≈∆ƒ««¬∆¿≈»∆ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰ML BÓk ˜BÁ¯ ‰È‰iL45˙Èa ÔÈa ‰È‰L BÓk , ∆ƒ¿∆»¿ƒ»ƒƒ¿∆»»≈≈

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ÈÙÏ ‰È‰L ,ea¯ ‰LÓ ÏL BÈc46, ƒ∆∆«≈∆»»ƒ¿≈∆«…∆≈
Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ ÔÈ·e47. ≈«¬≈ƒ¿»≈

שקר.15) יעידו שלא אותם, תימן:16)מייראים בכת"י
א. לז, בסנהדרין המשנה לשון וכן נפשות. מתוך 17)עידי

הדעת. ואומד ואינכם 18)השערה אומרים, שמעתם
האומר. הוא מי ֿ 19)יודעים בבית שהעיד אחר עד מפי

אחר. וחקרת",20)דין "ודרשת טו) יג, (דברים ככתוב
בודקים  חקירות שבשבע יבואר ה"ד פ"א, עדות בהל' ולקמן

על 21)אותם. שהפסיד לזה ממון נותן שקר, העיד אם
ומתכפר. ודם 22)ידו תימן: ובכת"י להוליד. היה שעתיד

נאמר.23)זרעותיו. לקין הנ"ל: אומר 24)בכת"י "אינו
א). לז, בסנהדרין (משנה אחיך" דמי אלא אחיך דם

שם).25) (רש"י האיום מדברי זה להראותך 26)כל
(שם). עולם של מלואו נברא אחד כלומר,27)שמאדם

בעבירה  העולם מן עצמי אטרד לא מלא, כעולם אני חשוב
של  גדולתו "להגיד שם: המשנה ולשון שם). (רש"י אחת
כולן  אחד, בחותם מטבעות כמה טובע שאדם הקב"ה,
אדם  כל טבע הקב"ה המלכים מלכי ומלך לזה. זה דומין
לחבירו". דומה מהם אחד ואין הראשון, אדם של בחותמו

האמת.28) על ואפילו זו בדאגה ראשנו להכניס
כאן 29) יש עוונו", ונשא יגיד לא "אם מסיים: והפסוק

תעידו. לא אם עוון בדמיו,30)נשיאות מתחייבים להיות
שם). (רש"י יגיד" לא ב"אם לעמוד לנו רשע 31)נוח אם

עונש. כאן אין למרות 32)הוא, להעיד, הם שמוכנים
ה"ד.33)האיום. הזמן 34)פ"א , את לכוון שיודע

ה"ה. שם כמבואר המעשה, ופרטי שאם 35)והמקום
בטלה, העדות כל הרי - הקודמים דברי את בדבריו יכחיש
מהם  אחד נמצא אם וכן ב. ה, במכות עקיבא רבי וכדברי
והשווה  א), ס, (סנהדרין כולה העדות בטלה פסול, או קרוב

ה"ג. פ"ה ה"ג, פ"ב עדות ה"ז.36)הל' פ"י לעיל
בו 37) שנאמר ממקושש, נלמדת חבישה ב, עח, סנהדרין

מה  פורש לא כי במשמר אותו "ויניחו לד) טו, (במדבר
שמח). (אור לו" ונושאים 38)יעשה בשוק, או בבתיהם

א). מ, סנהדרין (רש"י בדבר (משלי 39)ונותנים שנאמר
(דיני  עולם של ברזו העוסקים - שכר" אי "ולרוזנים ד) ַלא,

א). מב, (שם ישתכרו אל ה"ה.40)נפשות) פ"י, לעיל
א.41) מ, בסנהדרין 42)שם וראה ה"ט. פ"א, לעיל ראה

טעם  שנים, יאמרו שלא "כדי א מקראות".לד, משני אחד
שהיו 43) או אלו כנגד אלו "היו ה"ב: פ"ט, לעיל כמבואר

שבעים  עד והולכים מוסיפים בלבד, אחד יותר המחייבים
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oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeiq d"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"ג. שם וראה בעוד 44)ואחד". "שמא ב מב, סנהדרין
פי"ג, (לקמן זכות לו ימצאו הסקילה לבית אותו שמוליכים
שלא  כדי הוסיפו: שם ובגמרא שם). (רע"ב ויפטר" ה"א)

רוצחים. ביתֿדין של 45)ייראו ארץ מידת הוא - מיל
שם). חננאל ברבינו וכן וברש"י. א סז, (יומא אמה אלפים

שכינה.46) מחנה מיל,47)באמצע עשר שנים שהיה
ששה  הצדדים מכל המחנה לסוף משה בין שהיה נמצא
ממחצית  ממעטת המשכן, עומד בה שהחצר, ולפי מילין.
חמשים  על אמה חמישים שהוא חציה, שיעור המחנה
רבינו  מדייק לפיכך חמישים), על אמה מאה היתה (החצר

שם). יו"ט' ('תוספות מילין ששה "כמו" ואומר:

.„‚¯‰È ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ BÈc ¯Ó‚pMÓƒ∆ƒ¿«ƒ≈«¿ƒ∆»≈»≈
BÓBÈa48Ï ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯aÚ ‰˙È‰ elÙ‡ .„Ú d ¿¬ƒ»¿»À»»≈«¿ƒƒ»«
„ÏzL49˙eÓiL „Ú ÔBÈ¯‰‰ ˙Èa „‚k d˙B‡ ÔÈkÓe . ∆≈≈«ƒ»¿∆∆≈«≈»«∆»

‰lÁz „Ïe‰50¯aLn‰ ÏÚ ‰·LÈ Ì‡ Ï·‡ .51- «»»¿ƒ»¬»ƒ»¿»«««¿≈
„ÏzL „Ú dÏ ÔÈÈzÓÓ52¯zÓ - ‚¯‰zL ‰M‡ ÏÎÂ . «¿ƒƒ»«∆≈≈¿»ƒ»∆≈»≈À»

d¯ÚOa ˙B‰Ï53. ≈»ƒ¿»»

היום 48) שכל דינו" את מענה אתה "נמצא א, לה, סנהדרין
מענים  "למה א פט, שם וכן שם). (רש"י למיתה מצפה הוא

מיד". אותו ממיתים אלא זה, של הורגים 49)דינו אלא
וברש"י). א ז, (ערכין הוא אחד שגוף עמה, ולדה

בוולד,50) חיות תהא שאם (שם), ניוול לידי תבוא שלא
שם). (רש"י הוא וניוול אמו מיתת לאחר הכסא 51)יצא 

מלשון  הלידה, בשעת היולדת את עליו מושיבים שהיו
ג. לז, ישעיה הולד 52)הכתוב ונע שעקר כיון שם, ערכין

(רש"י). הוא אחר גוף - אע"פ 53)ממקומו ב, עמ' שם
עשוי  שאינו הוא, מיתה בר לאו שיער בהנאה, אסור שהמת
פי"ד, אבל בהל' לקמן רבינו וכדברי (רש"י). להשתנות
גופו". שאינו מפני בהנאה מותר שהוא משערו "חוץ הכ"א:

.‰BÁ·Ê ‰È‰Â ‚¯‰Ï ‡ˆiL ÈÓ54ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - Áe·Ê ƒ∆»»≈»≈¿»»ƒ¿»«≈¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈfnL „Ú B˙B‡55BÓL‡Â B˙‡hÁ ÌcÓ56Ì‡Â . «∆«ƒ»»ƒ««»«¬»¿ƒ

BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - Á·f‰ ËÁL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ BÈc ¯Ó‚ƒ¿«ƒ«¬«ƒ…ƒ¿««∆«≈«¿ƒƒ
BÈc ˙‡ ÔÈpÚÓ ÔÈ‡L ,Ba¯˜ ÂÈÏÚ e·È¯˜iL „Ú57. «∆«¿ƒ»»»¿»∆≈¿«ƒ∆ƒ

קרבנו.54) בשבילו.55)זבח המזבח על זורקים
אפילו 56) קרבה עולתו אבל מיתתו, לאחר קרבים שאינם

מזין). ד"ה וב'תוספות' שם, (ערכין מיתתו שם,57)לאחר
והשווה  לו", נזקקים ואין שעה באותה שחטא כמי "נעשה

הי"ב. פ"ג, שגגות הל'

ה'תש"פ  סיון כ"ה רביעי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הווידוי 1) עצמו. על זכות ללמד לו שיש ונזכר להיהרג, יצא

חול  בימי למיתה דין גזר הוצאת המתתו. לפני הנידון של
דינו  נגמר כיצד? דין, בית הרוגי על ואבלות אנינות המועד,

שבארץֿישראל. דין לבית וברח לארץ שבחוץ דין בבית

.‡˙ÈaÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰˙ÈÓÏ BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒƒƒ≈
ÔÈ¯„eq‰Â ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ „ÓBÚ „Á‡Â ,ÔÈc2,B„Èa ƒ¿∆»≈«∆«≈ƒ¿«»ƒ¿»

Òeq‰Â3epnÓ ˜BÁ¯4Êe¯k‰Â .5ÈBÏt :ÂÈÙÏ ‡ˆBÈ ¿«»ƒ∆¿«¿≈¿»»¿ƒ
˙ÈBÏt ‰¯·Ú ¯·ÚL ÏÚ ,˙ÈBÏt ‰˙ÈÓa ‚¯‰Ï ‡ˆBÈ≈≈»≈¿ƒ»¿ƒ«∆»«¬≈»¿ƒ

ÈBÏt ÔÓÊa ÈBÏt ÌB˜Óa6ÈÓ .ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe , ƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ
„Á‡ ¯Ó‡ .ÂÈÏÚ „nÏÈÂ ‡B·È - ˙eÎÊ BÏ Ú„BiL7LÈ : ∆≈«¿»ƒ«≈»»»«∆»≈

‰Ê - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ8·ÎB¯‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ¯„eqa ÛÈÓ ƒ¿«≈»»¿∆≈ƒ«»ƒ¿∆»≈
‡ˆÓ Ì‡ .ÔÈc ˙È·Ï ÔBcp‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe ı¯ Òeq‰ ÏÚ««»«¬ƒ∆«ƒ¿≈ƒƒƒ¿»

˙eÎÊ BÏ9‡ˆÈÂ ¯ÊÁÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ¿¿ƒ¿ƒ»«¬…¿≈≈
ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :BÓˆÚa ‡e‰ ¯Ó‡ .‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»»«¿«¿≈ƒ¿«≈««¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÎÊ¿««ƒ∆≈«»ƒ¿»»«¬ƒƒ
eÓzzÒ „Át‰ ÈtÓ ‡nL ;‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt««ƒ»¿ƒ»∆»ƒ¿≈«««ƒ¿«¿
¯Ó‡ÈÂ BzÚc ·MÈ˙z - ÔÈc ˙È·Ï ¯ÊÁiLÎe ,ÂÈ˙BÚË«¬»¿∆«¬…¿≈ƒƒ¿«≈«¿¿…«
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ e‰e¯ÈÊÁ‰ .ÌÚË««∆¡ƒ¿…ƒ¿»«»ƒ¿»»ƒƒ
„nÏÏ ÈÏ LÈ :˙ÈLÈÏMa ¯Ó‡ .˙ÈLÈÏL ÌÚt B˙B‡««¿ƒƒ»««¿ƒƒ≈ƒ¿«≈

ÂÈ¯·„a LnÓ LÈ Ì‡ ,˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ10ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ««¿ƒ¿ƒ≈«»ƒ¿»»«¬ƒƒ
CÎÈÙÏ .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ B˙B‡11ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓ ¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈

ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz12LÈ Ì‡ .C¯ca ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBML «¿ƒƒ¬»ƒ∆¿ƒ¿»»«∆∆ƒ≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ«»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙eÎÊ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ…ƒ¿»¿ƒƒ
·iÁ˙iL ‰˙ÈÓ ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰‰ Ì‰ ÂÈ„ÚÂ .B˙B‡¿≈»≈«¿ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿«≈

da13B˙ÈÓ‰Ï ÔÈ·iÁ - ÂÈ„Ú e‰e‚¯‰ ‡lL ÁˆB¯Â . »¿≈«∆…¬»≈»«»ƒ«¬ƒ
Ì„‡ Ïk „Èa14˙Bn‡ ¯OÚk ‰‚È¯‰‰ ÌB˜nÓ ˜BÁ¯ .15 ¿«»»»»ƒ¿«¬ƒ»¿∆∆«

‰cÂ˙‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡16ÔÈ˙Óen‰ Ïk C¯c ÔkL ! ¿ƒƒ¿«≈∆≈∆∆»«»ƒ
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈ - ‰cÂ˙n‰ ÏÎÂ .ÔÈcÂ˙Ó17. ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿«∆≈≈∆»»«»

‡‰z :¯Ó‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ˙BcÂ˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡ƒ≈≈«¿ƒ¿«¿ƒ¡…¿≈
BÓˆÚa Ú„È elÙ‡ .È˙BBÚ Ïk ÏÚ ‰¯tk È˙˙ÈÓƒ»ƒ«»»«»¬«¬ƒ»«¿«¿

‰cÂ˙Ó ‡e‰ Ck ,ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ¯˜ML18. ∆∆∆≈ƒ»»»ƒ¿«∆

בסמוך.2) כמבואר בהן, להניף רוכב 3)מטפחות ואדם
א) משנה ו, פרק (סנהדרין שבמשניות המשנה כלשון עליו,

הסוס". רוכב אחד כדי 4)"ואדם ראייתו, תחום בתוך
בסודרין. מניף לראותו כלשון 5)שיוכל מכריז. אדם

בחיל". קרא "וכרוזא ד) ג, (דניאל פלוני 6)הכתוב ביום
אחרים  שישמעו כדי עדיו, ופלוני ופלוני פלונית, ובשעה
ובאותה  יום באותו והלא ויאמרו: העדים את להזים ויבואו
א). מג, (סנהדרין פלוני במקום הייתם עימנו שעה

הדין.7) הפתח.8)מבית על ממש 9)העומד שיש
לזכות.10)בדבריו. הדומה ראייה הואיל 11)קצת

ממש  יש אם שיראו עד מחזירים אין השלישית ובפעם
אין 12)בדבריו. הראשונה בפעם אבל השלישית, בפעם

מבוהל  שהוא מתוך כי חכמים. תלמידי מוליכיו שיהיו צורך
(שם). ולנמקם דבריו את להטעים יוכל לא ונפחד

בראשונה 13) בו תהיה העדים "יד ז) יז, (דברים ככתוב
להמיתו 14)להמיתו". דין בית חייבים תימן: יד בכתב

מכל  - המכה יומת "מות שנאמר ב), מה, (שם וכו' ביד
להרגו  רשות אין דין בית מיתת מחוייבי בשאר אבל מקום".

ח. הלכה י"ד, פרק לקמן ראה בלבד, עדיו אבל 15)אלא
דעתו  תיטרף שמא לחוש יש מזה, יותר ההריגה לבית קרוב

ב). משנה ו, פרק שם (רע"ב להתוודות יוכל על 16)ולא
עליהם. הודה עוונותיך, בעכן 17)כל מצינו "שכן שם,
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לה' כבוד נא שים "בני יט) ז, (יהושע יהושע לו שאמר
וידויו? לו שכיפר ומניין תודה"... לו ותן ישראל אלוקי
- הזה" ביום ה' יעכרך יהושע... "ויאמר כה) (שם שנאמר

הבא". לעולם עכור אתה ואי עכור אתה הזה לא 18)היום
(=שעדיו  מזומם שהוא יודע היה אם האומר: יהודה כרבי
חוץ  עוונותי כל על כפרה מיתתי תהא אומר, זוממים) הם
אומר  אדם כל יהא כן "אם לו: שהשיבו כחכמים, אלא מזה,
על  לעז ויוציא ב), מג, (סנהדרין עצמו" לנקות כדי כן
המצוות  שבספר להעיר וראוי (רש"י). והדיינים העדים
זוממין? פי על הנהרגים אף "יכול נאמר: עג, עשה לרבינו,
חייב  שאינו כלומר, ההיא', הנפש 'ואשמה אלא אמרתי לא
שקר", עדי עליו העידו אלא חטא, שלא ידע אם להתוודות
חכמים  מדברי הוא וכאן תורה, מדין מדבר ששם וכנראה,

חדש). (פרי

.·Ë¯˜ B˙B‡ ÔÈ˜LÓ ‰cÂ˙nL ¯Á‡Â19‰B·Ï ÏL20 ¿««∆ƒ¿«∆«¿ƒ…∆∆¿»
ÂÈÏÚ BzÚc Û¯hzL È„k ,ÔÈÈ ÏL ÒBÎa21,¯kzLÈÂ ¿∆«ƒ¿≈∆ƒ»≈«¿»»¿ƒ¿«≈

da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna ‚¯‰È Ck ¯Á‡Â22. ¿««»≈»≈«ƒ»∆«»»

קטן.19) (שמות 20)גרגר בתורה ונזכר חריף, שרף מין
לד). א 21)ל, מג, (סנהדרין בשרו ויתמקמק ידאג ולא

לאובד 22)וברש"י). שכר "תנו ו) לא, (משלי שנאמר שם,
אות  פקודי פרשת תנחומא מדרש והשווה נפש". למרי ויין
יצטער  שלא כדי אותו, ומשקים וחזק טוב יין לו "מביאים ב

הסקילה". מן

.‚Ï˜Òp‰ da Ï˜qiL Ô·‡‰Â ,‰B·l‰Â ÔÈi‰ ‰Ê23, ∆««ƒ¿«¿»¿»∆∆∆ƒ»≈»«ƒ¿»
‚¯‰p‰ Ba ‚¯‰iL ÛÈq‰Â24Ba ÔÈ˜BÁL ¯„eq‰Â , ¿««ƒ∆≈»≈«∆¡»¿«»∆¿ƒ

˜Áp‰25ÔÈ¯„eq‰Â ,‰Ï˙p‰ ÂÈÏÚ ÔÈÏBzL ıÚ‰Â , «∆¡»¿»≈∆ƒ»»«ƒ¿∆¿«»ƒ
ı¯L Òeq‰Â ,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÈÙÏ Ô‰a ÔÈÙÈnL∆¿ƒƒ»∆ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿«∆»

¯eaˆ ÏMÓ ÔÈ‡a Ïk‰ - BÏÈv‰Ï26‰ˆ¯iL ÈÓe . ¿«ƒ«…»ƒƒ∆ƒƒ∆ƒ¿∆
·c˙ÈÂ ‡B·È - ·c˙‰Ï27. ¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈

א.23) הלכה ט"ו, פרק לקמן ד.24)ראה הלכה שם
ה.25) הלכה א.26)שם מג, שאמרו 27)סנהדרין כמו

ומביאות  מתנדבות היו שבירושלים יקרות "נשים שם:
אותן".

.„‚¯‰p‰ ¯Á‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡28ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ . ≈≈ƒ¿ƒ«««∆¡»¿»≈ƒ
‰Ê È¯‰ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ - LÙ e‚¯‰L∆»¿∆∆¬ƒ∆¡…»«¬≈∆

Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÏÎa29ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡Â .30 ƒ¿«……¿««»¿≈«¿ƒ«¿ƒ
Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÌeMÓ ,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ31. «¬≈≈ƒƒ……¿««»

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈ¯·„e32˙e˜ÏÓ Ô‰a ÔÈ‡Â33. ¿»ƒ≈¬ƒ¿≈»∆«¿

רוצחים.28) דין בית יראו שלא כדי ב, מב, שם 29)שם
א. ראשונה 30)סג, סעודה לאכול להם שאסור האבלים,

ראה  להם, ומאכילים מברים אחרים אלא עצמם, משל
ט. הלכה י"ד פרק אבל על 31)הלכות הנרצח, על

כבוד, בהם ינהגו שלא עונש, על שנהרגים דין בית מחוייבי
שם). לסנהדרין (רש"י כפרה התורה.32)משום מן

שכולל 33) אחד לאו שבכללות, לאו על לוקים שאין שם,
והשווה  ג, הלכה י"ח, פרק לקמן וכמבואר הרבה, עניינים

התשיעי. הכלל לרבינו המצוות ספר

.‰„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰˙ÈÓ ·iÁ˙pL ÈÓ34ÔÈiÚÓ - ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»¿À∆≈¿«¿ƒ
ÔÈ¯ÓBb Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈc ˙Èa ÔÈÏÎB‡Â ,BÈ„a¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿««»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰Â ,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ BÈc ˙‡35. ∆ƒ»ƒ¿ƒ«««»¿¿ƒ

טוב.34) יום שמחת מניעת משום בו לצום שאסור
ב.35) יד, קטן מועד

.ÂÔ‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰36ÔÈ‡·e . ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆»ƒ
ÌBÏL ˙‡Â ÌÈ„Ú‰ ÌBÏL ˙‡ ÌÈÏ‡BLÂ Ô‰È·B¯¿̃≈∆¿¬ƒ∆¿»≈ƒ¿∆¿
ÔÈcL ,ÌeÏk Ô‰ÈÏÚ ÌaÏa ÔÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ,ÌÈic‰««»ƒ¿ƒ«∆≈¿ƒ»¬≈∆¿∆ƒ
Ô‰ È¯‰ - ˙eÏ·‡ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ec ˙Ó‡¡∆»¿««ƒ∆≈¬ƒ¬≈¬≈≈

ÌÈB‡37·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;Ì‰ÈÏÚ38. ¿ƒ¬≈∆∆≈¬ƒ∆»«≈

וברש"י).36) ב מו, (סנהדרין להם כפרה בזיונם שיהא כדי
על  להתאבל ראוי שאין אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו
שיתעכל  עד מכופרים עוונותיהם שאין לפי דין, בית הרוגי
והואיל  הקבר, כשסותמים אלא חיובה אין והאבילות הבשר,
הלכה  א, פרק אבל הלכות לקמן והשווה תידחה. ונדחתה

כפרתו 38)מצטערים.37)ט. ואין להרוג, כבוד זה ואין
שם). (רש"י בכך נמנעת

.ÊÔÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈc ˙È·Ï ‡·e ,Á¯·e BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ»«»¿≈ƒ«≈≈
BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ39ÌÈL e„ÓÚiL ÌB˜Ó Ïk ‡l‡ . ¿ƒ∆ƒ∆»»»∆««¿¿«ƒ

BÈc ¯Ó‚pL ÈBÏt LÈ‡ ˙‡ e‡ ÔÈ„ÈÚÓ :e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿ƒƒ»∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«ƒ
‰Ê È¯‰ - ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,ÈBÏt ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¬≈∆

‚¯‰È40ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41ÁˆB¯a ?42¯‡L Ï·‡ ; ≈»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¬»¿»
e„ÈÚÈÂ ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ„Ú e‡B·iL „Ú - ˙B˙ÈÓ È·iÁ«»≈ƒ«∆»≈»»ƒƒ¿»ƒ

Ì„Èa e‰e‚¯‰ÈÂ ,BÈc ¯Ó‚pL43˙È·a e„ÈÚiL ‡e‰Â . ∆ƒ¿«ƒ¿««¿¿»»¿∆»ƒ¿≈
‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc44. ƒ∆∆¿ƒ¿»

יזכה.39) אולי וליתן  ולישא ז,40)לחזור במכות משנה
הראשונים.41)א. עדיו בביאת צורך שנאמר 42)שאין

מות  - הוא" רוצח המכה יומת "מות כא) לה, (במדבר בו
הראשונים  עדיו ידי על שלא ואפילו מקום, מכל יומת

ב). מה, העדים 43)(סנהדרין "יד ז) יז, (דברים ככתוב
י"ד  פרק לקמן וראה (שם), להמיתו" בראשונה בו תהיה

בביאורנו. ה אלא 44)הלכה נחתכים נפשות דיני אין כי
והואיל  ב. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר כ"ג, של דין בבית
בית  אלא זו עדות מקבלים אין הנאשם, ייהרג זו ובעדותם

כ"ג. של דין

.Á,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰È‰L ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆»»¿»»»∆
BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ - Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙È·Ï Á¯·e»«¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ

ÌÈt Ïk ÏÚ45¯Ó‚pL ÔÓˆÚ ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ eÈ‰ Ì‡Â . «»»ƒ¿ƒ»»≈ƒ«¿»∆ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÙa BÈcƒƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ««ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰zÚ Ì‰Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa e‰e¯ÓbL46. ∆¿»¿»»»∆¿≈«»¿∆∆ƒ¿»≈

"משום 45) א) ז, (מכות הראשונים עדיו כשבאו אפילו
של  פתח לו למצוא תועיל אלי - ישראל" ארץ של זכותה

(רש"י). לא 46)זכות שוב לחובה, דינו שגמרו כיוון שם.
שנית. לדונו אחר דין בית יושיבו אלא זכות, לו יראו

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ונתערב 1) למות דינו נגמר דין. לבית המסורות מיתות ארבע

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



קז oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeiq d"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לה' כבוד נא שים "בני יט) ז, (יהושע יהושע לו שאמר
וידויו? לו שכיפר ומניין תודה"... לו ותן ישראל אלוקי
- הזה" ביום ה' יעכרך יהושע... "ויאמר כה) (שם שנאמר

הבא". לעולם עכור אתה ואי עכור אתה הזה לא 18)היום
(=שעדיו  מזומם שהוא יודע היה אם האומר: יהודה כרבי
חוץ  עוונותי כל על כפרה מיתתי תהא אומר, זוממים) הם
אומר  אדם כל יהא כן "אם לו: שהשיבו כחכמים, אלא מזה,
על  לעז ויוציא ב), מג, (סנהדרין עצמו" לנקות כדי כן
המצוות  שבספר להעיר וראוי (רש"י). והדיינים העדים
זוממין? פי על הנהרגים אף "יכול נאמר: עג, עשה לרבינו,
חייב  שאינו כלומר, ההיא', הנפש 'ואשמה אלא אמרתי לא
שקר", עדי עליו העידו אלא חטא, שלא ידע אם להתוודות
חכמים  מדברי הוא וכאן תורה, מדין מדבר ששם וכנראה,

חדש). (פרי

.·Ë¯˜ B˙B‡ ÔÈ˜LÓ ‰cÂ˙nL ¯Á‡Â19‰B·Ï ÏL20 ¿««∆ƒ¿«∆«¿ƒ…∆∆¿»
ÂÈÏÚ BzÚc Û¯hzL È„k ,ÔÈÈ ÏL ÒBÎa21,¯kzLÈÂ ¿∆«ƒ¿≈∆ƒ»≈«¿»»¿ƒ¿«≈

da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna ‚¯‰È Ck ¯Á‡Â22. ¿««»≈»≈«ƒ»∆«»»

קטן.19) (שמות 20)גרגר בתורה ונזכר חריף, שרף מין
לד). א 21)ל, מג, (סנהדרין בשרו ויתמקמק ידאג ולא

לאובד 22)וברש"י). שכר "תנו ו) לא, (משלי שנאמר שם,
אות  פקודי פרשת תנחומא מדרש והשווה נפש". למרי ויין
יצטער  שלא כדי אותו, ומשקים וחזק טוב יין לו "מביאים ב

הסקילה". מן

.‚Ï˜Òp‰ da Ï˜qiL Ô·‡‰Â ,‰B·l‰Â ÔÈi‰ ‰Ê23, ∆««ƒ¿«¿»¿»∆∆∆ƒ»≈»«ƒ¿»
‚¯‰p‰ Ba ‚¯‰iL ÛÈq‰Â24Ba ÔÈ˜BÁL ¯„eq‰Â , ¿««ƒ∆≈»≈«∆¡»¿«»∆¿ƒ

˜Áp‰25ÔÈ¯„eq‰Â ,‰Ï˙p‰ ÂÈÏÚ ÔÈÏBzL ıÚ‰Â , «∆¡»¿»≈∆ƒ»»«ƒ¿∆¿«»ƒ
ı¯L Òeq‰Â ,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÈÙÏ Ô‰a ÔÈÙÈnL∆¿ƒƒ»∆ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿«∆»

¯eaˆ ÏMÓ ÔÈ‡a Ïk‰ - BÏÈv‰Ï26‰ˆ¯iL ÈÓe . ¿«ƒ«…»ƒƒ∆ƒƒ∆ƒ¿∆
·c˙ÈÂ ‡B·È - ·c˙‰Ï27. ¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈

א.23) הלכה ט"ו, פרק לקמן ד.24)ראה הלכה שם
ה.25) הלכה א.26)שם מג, שאמרו 27)סנהדרין כמו

ומביאות  מתנדבות היו שבירושלים יקרות "נשים שם:
אותן".

.„‚¯‰p‰ ¯Á‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡28ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ . ≈≈ƒ¿ƒ«««∆¡»¿»≈ƒ
‰Ê È¯‰ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ - LÙ e‚¯‰L∆»¿∆∆¬ƒ∆¡…»«¬≈∆

Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÏÎa29ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡Â .30 ƒ¿«……¿««»¿≈«¿ƒ«¿ƒ
Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÌeMÓ ,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ31. «¬≈≈ƒƒ……¿««»

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈ¯·„e32˙e˜ÏÓ Ô‰a ÔÈ‡Â33. ¿»ƒ≈¬ƒ¿≈»∆«¿

רוצחים.28) דין בית יראו שלא כדי ב, מב, שם 29)שם
א. ראשונה 30)סג, סעודה לאכול להם שאסור האבלים,

ראה  להם, ומאכילים מברים אחרים אלא עצמם, משל
ט. הלכה י"ד פרק אבל על 31)הלכות הנרצח, על

כבוד, בהם ינהגו שלא עונש, על שנהרגים דין בית מחוייבי
שם). לסנהדרין (רש"י כפרה התורה.32)משום מן

שכולל 33) אחד לאו שבכללות, לאו על לוקים שאין שם,
והשווה  ג, הלכה י"ח, פרק לקמן וכמבואר הרבה, עניינים

התשיעי. הכלל לרבינו המצוות ספר

.‰„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰˙ÈÓ ·iÁ˙pL ÈÓ34ÔÈiÚÓ - ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»¿À∆≈¿«¿ƒ
ÔÈ¯ÓBb Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈc ˙Èa ÔÈÏÎB‡Â ,BÈ„a¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿««»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰Â ,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ BÈc ˙‡35. ∆ƒ»ƒ¿ƒ«««»¿¿ƒ

טוב.34) יום שמחת מניעת משום בו לצום שאסור
ב.35) יד, קטן מועד

.ÂÔ‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰36ÔÈ‡·e . ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆»ƒ
ÌBÏL ˙‡Â ÌÈ„Ú‰ ÌBÏL ˙‡ ÌÈÏ‡BLÂ Ô‰È·B¯¿̃≈∆¿¬ƒ∆¿»≈ƒ¿∆¿
ÔÈcL ,ÌeÏk Ô‰ÈÏÚ ÌaÏa ÔÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ,ÌÈic‰««»ƒ¿ƒ«∆≈¿ƒ»¬≈∆¿∆ƒ
Ô‰ È¯‰ - ˙eÏ·‡ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ec ˙Ó‡¡∆»¿««ƒ∆≈¬ƒ¬≈¬≈≈

ÌÈB‡37·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;Ì‰ÈÏÚ38. ¿ƒ¬≈∆∆≈¬ƒ∆»«≈

וברש"י).36) ב מו, (סנהדרין להם כפרה בזיונם שיהא כדי
על  להתאבל ראוי שאין אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו
שיתעכל  עד מכופרים עוונותיהם שאין לפי דין, בית הרוגי
והואיל  הקבר, כשסותמים אלא חיובה אין והאבילות הבשר,
הלכה  א, פרק אבל הלכות לקמן והשווה תידחה. ונדחתה

כפרתו 38)מצטערים.37)ט. ואין להרוג, כבוד זה ואין
שם). (רש"י בכך נמנעת

.ÊÔÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈc ˙È·Ï ‡·e ,Á¯·e BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ»«»¿≈ƒ«≈≈
BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ39ÌÈL e„ÓÚiL ÌB˜Ó Ïk ‡l‡ . ¿ƒ∆ƒ∆»»»∆««¿¿«ƒ

BÈc ¯Ó‚pL ÈBÏt LÈ‡ ˙‡ e‡ ÔÈ„ÈÚÓ :e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿ƒƒ»∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«ƒ
‰Ê È¯‰ - ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,ÈBÏt ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¬≈∆

‚¯‰È40ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41ÁˆB¯a ?42¯‡L Ï·‡ ; ≈»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¬»¿»
e„ÈÚÈÂ ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ„Ú e‡B·iL „Ú - ˙B˙ÈÓ È·iÁ«»≈ƒ«∆»≈»»ƒƒ¿»ƒ

Ì„Èa e‰e‚¯‰ÈÂ ,BÈc ¯Ó‚pL43˙È·a e„ÈÚiL ‡e‰Â . ∆ƒ¿«ƒ¿««¿¿»»¿∆»ƒ¿≈
‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc44. ƒ∆∆¿ƒ¿»

יזכה.39) אולי וליתן  ולישא ז,40)לחזור במכות משנה
הראשונים.41)א. עדיו בביאת צורך שנאמר 42)שאין

מות  - הוא" רוצח המכה יומת "מות כא) לה, (במדבר בו
הראשונים  עדיו ידי על שלא ואפילו מקום, מכל יומת

ב). מה, העדים 43)(סנהדרין "יד ז) יז, (דברים ככתוב
י"ד  פרק לקמן וראה (שם), להמיתו" בראשונה בו תהיה

בביאורנו. ה אלא 44)הלכה נחתכים נפשות דיני אין כי
והואיל  ב. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר כ"ג, של דין בבית
בית  אלא זו עדות מקבלים אין הנאשם, ייהרג זו ובעדותם

כ"ג. של דין

.Á,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰È‰L ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆»»¿»»»∆
BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ - Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙È·Ï Á¯·e»«¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ

ÌÈt Ïk ÏÚ45¯Ó‚pL ÔÓˆÚ ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ eÈ‰ Ì‡Â . «»»ƒ¿ƒ»»≈ƒ«¿»∆ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÙa BÈcƒƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ««ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰zÚ Ì‰Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa e‰e¯ÓbL46. ∆¿»¿»»»∆¿≈«»¿∆∆ƒ¿»≈

"משום 45) א) ז, (מכות הראשונים עדיו כשבאו אפילו
של  פתח לו למצוא תועיל אלי - ישראל" ארץ של זכותה

(רש"י). לא 46)זכות שוב לחובה, דינו שגמרו כיוון שם.
שנית. לדונו אחר דין בית יושיבו אלא זכות, לו יראו

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ונתערב 1) למות דינו נגמר דין. לבית המסורות מיתות ארבע
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oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeiq d"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להרוגי  הקבורה מקום מיהו. נודע ולא העם שאר עם
למוות. גזרֿהדין בהוצאת והמתינות הזהירות ביתֿדין,
הקבלה, המקדש. בית קיום לזמן נפשות בדיני הדיון הצמדת

תחילה. לחזור הגדול הדין בית עתיד שבטבריה

.‡ÔÈc ˙È·Ï e¯ÒÓ ˙B˙ÈÓ Úa¯‡2,‰Ù¯Oe ,‰ÏÈ˜Ò : «¿«ƒƒ¿¿¿≈ƒ¿ƒ»¿≈»
ÛÈÒa ‰‚È¯‰Â3˜ÁÂ ,4Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ - ‰Ù¯Oe ‰ÏÈ˜Ò . «¬ƒ»¿«ƒ»∆∆¿ƒ»¿≈»¿…»ƒ≈

‰¯Bza5‰˙ÈÓ ÏkL ,e„ÓÏ ea¯ ‰LÓ ÈtÓe ; «»ƒƒ∆«≈»¿∆»ƒ»
˜Á ‡È‰ - Ì˙Ò ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰6B¯·Á ˙‡ ‚¯B‰‰Â , »¬»«»¿»ƒ∆∆¿«≈∆¬≈

ÛÈÒa B˙˙ÈÓ -7Ô˙˙ÈÓ - ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡ ÔÎÂ . ƒ»¿«ƒ¿≈«¿≈ƒ«ƒ««ƒ»»
ÛÈÒa8. ¿«ƒ

ב.2) מט, בסנהדרין פט"ו,3)משנה לקמן ראה בחרב,
ה"ה.4)ה"ד. -5)שם, שריפה כז; כ, ויקרא - סקילה

יד. מיתות 6)שם ארבע אמרו: א נג, ושם ב. נב, סנהדרין
מסיני. למשה הן רבינו 7)מקובלות והוצרך ב. עו, שם

וענשו  הואיל לומר נטעה שאל בסייף, הוא שהרוצח לפרש
הכוונה  ודאי ינקם", "נקום כ) כא, (שמות סתם בתורה אמור

כדין חנק, שנקימה למיתת רבינו משמיענו סתמית, מיתה כל
ב  נב, בסנהדרין כמבואר בסייף, שהיא למשה נתפרשה זו
בהל' רבינו הדגיש וכן סה. אות פט"ו, לקמן ובביאורנו
סייף". מיתת שזו למדו השמועה "מפי ה"א: פ"א, רוצח
(לחםֿמשנה). רוצח דין אגב כאן נשנית הנדחת ועיר

העיר 8) יושבי את "הכה... טז) יג, (דברים בהם שנאמר
כל  את רבינו מונה ה"יֿיב, פט"ו, ולקמן חרב". לפי ההיא

המפורט. ולמניינן לסוגיהן מיתות ארבע מחוייבי

.·Ì‰Ó ‰˙ÈÓ Ïk9‰OÚ ˙ÂˆÓ -10ÔÈc ˙È·Ï ‡È‰ »ƒ»≈∆ƒ¿«¬≈ƒ¿≈ƒ
‚¯‰Ï CÏnÏ ˙eL¯ ÔÈ‡Â .da ·iÁ˙pL ÈÓ da ‚¯‰Ï11 «¬…»ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈¿«∆∆«¬…

„·Ïa ÛÈÒa ‡l‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡a12. ¿««≈∆∆»¿«ƒƒ¿«

מהן.9) תימן: א):10)בכת"י  ז, (יבמות שאמרו כמו
ודוחה  'עשה' שבאה שבת, דוחה ביתֿדין מיתת "אבל
רכוֿרכט. עשין לרבינו, המצוות ספר והשווה לאֿתעשה".

פ"ב,11) מלכים בהל' כמבואר בו, המורדים את הורג שהוא
מה  כפי העולם ולתקן "להרוג רשות לו יש וכן ה"ח.

ה"י). (שם צריכה" פ"ט,12)שהשעה סנהדרין תוספתא
בירושלמי  וכן בלבד", סייף אלא לה ניתן לא "הרשות ה"ג:
ה) ב, (מלכיםֿא הכתוב דברי לכך, רמז ה"א. פ"ז, שם
ה"ו  פי"ח, לקמן וראה בחרב". אמיתך אם לו... "ואשבע

שם. ובביאורנו היה" מלכות דין "או

.‚˙Èa B˙B‡ e˙ÈÓ‰ ‡lL ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ Ïk»¿À«ƒ«≈ƒ∆…≈ƒ≈
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ e¯·Ú ‡ÏÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ eÏha - ÔÈcƒƒ¿ƒ¿«¬≈¿…»¿«ƒ¿«…

‰OÚ˙13- e‰e˙ÈÓ‰ ‡Ï Ì‡L ,ÛMÎÓ‰ ÔÓ ıeÁ . «¬∆ƒ«¿«≈∆ƒ…¡ƒ
‡Ï ‰ÙMÎÓ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ e¯·Ú»¿«ƒ¿«…«¬∆∆∆¡«¿«≈»…

‰iÁ˙14. ¿«∆

לאֿתעשה.13) בלשון אזהרה כל בהן נאמרה לא שהרי
עדיו  והרגוהו נפשו, על הנידון עמד אם הרדב"ז, וכתב
הרי  ה"ח), לקמן (ראה להמיתו שיכולים אחרת במיתה

מצוותו. שזוהי מצותֿעשה, קיים זה השווה 14)ביתֿדין
שי. לאֿתעשה לרבינו, המצוות ספר

.„‰Ù¯O‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ ‰ÏÈ˜Ò15ÔÓ ‰¯eÓÁ ‰Ù¯Oe , ¿ƒ»¬»ƒ«¿≈»¿≈»¬»ƒ

ÛÈq‰16˜Á‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ ÛÈq‰Â ,17·iÁ˙pL ÈÓ ÏÎÂ . ««ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆∆¿»ƒ∆ƒ¿«≈
‰¯eÓÁa ÔBc - ˙B˙ÈÓ ÈzLa18ÈzL ¯·ÚL ÔÈa . ƒ¿≈ƒƒ«¬»≈∆»«¿≈

·iÁL ˙Á‡ ‰¯·Ú ¯·ÚL ÔÈa ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙B¯·Ú¬≈««≈∆»«¬≈»««∆«»
˙B˙ÈÓ ÈzL ‰ÈÏÚ19¯Á‡Â ,‰lwÏ BÈc ¯Ó‚ elÙ‡ . »∆»¿≈ƒ¬ƒƒ¿«ƒ««»¿««

‰¯eÓÁa ÔBc - BÈc ¯Ó‚Â ‰¯eÓÁ‰ ÏÚ ¯·Ú Ck20. »»«««¬»¿ƒ¿«ƒƒ«¬»

כד,15) (ויקרא ה' את למגדף ניתנה שכן ב, מט, סנהדרין
ידו  פושט שכן ביותר, חמור חטא וזה ע"ז, ולעובד יד)

(ויקרא 16)בעיקר. שזינתה כהן לבת ניתנה שכן א. נ, שם
אביה. כבוד את מחללת שכן חמור, וחטאה ט) כא,

גם 17) שהרי חמור, וענשם הנדחת. עיר לאנשי ניתן שכן
אבד. שזינתה,18)ממונם כהן בת המאורסה נערה כגון

(שם  ממנה הקלה בשריפה ולא החמורה בסקילה נידונה
ב). איש,19)עמוד אשת שהיא חמותו, על שבא כגון

בחנק. - איש אשת ואיסור בשריפה, - חמותו איסור
הוא 20) הרי - לקלה דינו שנגמר שמאחר אומרים ואין

רמז  א), פא, (שם אח"כ שעבר החמורה על יענש ולא כמת,
דם  שופך פריץ בן "והוליד יֿיב) יח, (יחזקאל הנביא לכך
הגילולים  ואל (=בחנק), טמא רעהו אשת ואת סייף), (=זה
יג) (שם מסיים והכתוב שבסקילה), ע"ז, (=זו עיניו" נשא

שם). (גמרא בסקילה - יהיה" בו דמיו יומת "מות

.‰Úa¯‡a Ô˙B‡ ÔÈc ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡Â¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»ƒ»¿«¿«
˙B˙ÈÓ21. ƒ

חטאות 21) מכל יעשו כי אשה או "איש א, לה, קידושין
לכל  לאיש אשה הכתוב השווה - ו) ה, (במדבר האדם
ה"ה  פי"ג, ביאה איסורי הל' והשווה שבתורה". עונשין
בשפחה  זולתי לעונשין, לאשה איש בין הפרש "שאין

בלבד". חרופה

.ÂÊa ‰Ê e·¯Ú˙pL ˙B˙ÈÓ È·iÁ Ïk„Á‡ Ïk ÔBc - ‰ »«»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»∆ƒ»∆»
Ô‰aL ‰lwa Ô‰Ó22. ≈∆««»∆»∆

שאיֿאתה 22) מאחר רש"י: ומפרש ב. עט, בסנהדרין משנה
רשאי  אתה אי הקלה, - ומי החמורה המחוייב מי מכיר
בה, נתחייב שלא החמורה למיתה למשכו עליו, להחמיר

החמורה. בכלל שישנה בקלה ידונו אלא

.ÊBÈc ¯Ó‚pL ÈÓ23‡ÏÂ ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ ·¯Ú˙pL ƒ∆ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿…
el‡Ó ‡e‰ ÈÓ Ú„B24BÈc ¯Ó‚ ‡lL ÈÓ B‡ , «ƒ≈≈ƒ∆…ƒ¿«ƒ

- ‡e‰ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿…«ƒ
‡l‡ Ì„‡ ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÔÈ¯eËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa25. ¿»»

הכשרים 24)למיתה.23) את להמית איֿאפשר והלא
הוא. אף נפטר לפיכך מכירים 25)בגללו, שאין וכיון

וברש"י). (שם, בפניו זה אין לפנינו כשיעמוד אפילו אותו,
אבל  דינו, שנגמר מי עם שנתערב למי רק נצרך זה וטעם
העם  שאר שהרי זה, לטעם צריך אינו העם, שאר עם נתערב
שנתערב  החייב בגלל כולם את נמית ואיך מיתה, חייב אינו
ברוצחים  נתערב דינו, נגמר שלא רוצח ואם (כסףֿמשנה).
בבית  כולם את ואוסרים המיתה, מן פטורים כולם  אחרים,

ה"ז. פ"ד, רוצח בהל' כמבואר הסוהר,
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.ÁB¯Ò‡Ï ÔÈc ˙Èa eÏÎÈ ‡ÏÂ BLÙ ÏÚ „ÓÚL ÈÓƒ∆»«««¿¿…»¿≈ƒ¿»¿
B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ - da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna e‰e˙ÈÓiL „Ú«∆¿ƒ«ƒ»∆«»»¿ƒ
¯Ó‚pL ¯Á‡Ó ,da B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa ÂÈ„Ú≈»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»≈««∆ƒ¿«

BÈc26‰lÁz B˙ÈÓ‰Ï ÌÚ‰ ¯‡LÏ ˙eL¯ ÔÈ‡Â .27. ƒ¿≈¿ƒ¿»»»«¬ƒ¿ƒ»
ÌÈ„Ú‰ „È ‰ÚË˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ28¯eËt -29eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ»ƒƒ¿¿»«»≈ƒ»¿ƒ»

ÌÈ¯Á‡ „Èa ‚¯‰È - ‰lÁzÓ ÔÈÓcb ÌÈ„Ú‰30‰na . »≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈»≈¿«¬≈ƒ«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c31ıeÁ ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ ¯‡La ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿À¿≈ƒ≈ƒ

BÈc ¯Ó‚pL LÙ ‚¯B‰ Ï·‡ ;ÁˆB¯‰ ÔÓÔÈÙ„B¯ - ƒ»≈«¬»≈∆∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓnL „Ú Ì„‡ Ïk „È·e ¯·c ÏÎa ÂÈ¯Á‡32. «¬»¿»»»¿«»»»«∆¿ƒƒ

יכול 26) איֿאתה שאם "מניין ב) מה, (סנהדרין שאמרו כמו
מיתה  בכל ממיתו שאתה בו, הכתובה במיתה להמיתו
המכה, יומת מות תלמודֿלומר: להמיתו? יכול שאתה

תהיה 27)מכלֿמקום". העדים "יד ז) יז, (דברים שנאמר
(שם). באחרונה" העם כל ויד להמיתו בראשונה בו

העדתם.28) העדים 29)אחרי "יד בו: לקיים שאיֿאפשר
בו". יהיו 30)תהיה גדמים שעדים מצינו שלא שם,

יד  לומר: הכתוב כוונת ועלֿכרחך נפשות, לדיני פסולים
בשעת  להם תהיה העדתם, בשעת להם שהיתה העדים,

שם). (רש"י אחר 31)המתתו העדים יד נקטעה שאם
פטור. זה הרי מזיק,32)העדתם, הוא שהרי שם,

אדם  בכל מיתתו ולפיכך עוד, יהרוג שמא וחוששים
דבר  לך "ואין ה"ד: פ"א, רוצח הל' והשווה (רדב"ז),
תחניפו  ולא שנאמר דמים, כשפיכות עליו תורה שהקפידה
ה"ט: פ"ד, ושם הארץ". את יחניף הוא הדם כי הארץ את
בהן  אין דמים, משפיכות חמורים עוונות שיש "שאע"פ

דמים". כשפיכות עולם של ישובו השחתת

.ËÈ¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk»¬≈≈ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa Ì‰È˙B·‡33ÔÈw˙Ó ˙B¯·˜ ÈL ‡l‡ , ¬≈∆ƒ¿«ƒ¿»≈∆»¿≈¿»¿«¿ƒ

„Á‡Â ,ÔÈÙ¯OpÏÂ ÔÈÏ˜ÒpÏ „Á‡ :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï»∆≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿∆»
ÔÈ˜ÁpÏÂ ÔÈ‚¯‰pÏ34ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . «∆¡»ƒ¿«∆¡»ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ

‰ÚeÓM‰35¯Oa‰ Ïk‡˙ .36˙‡ ÔÈËwÏÓ eÈ‰ - «¿»ƒ¿«≈«»»»¿«¿ƒ∆
LÈÂ .Ô‰È˙B·‡ ˙B¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ˙BÓˆÚ‰»¬»¿¿ƒ»¿ƒ¿¬≈∆¿≈

Ô‰Ï ˙BOÚÏ Ô‰È·B¯˜Ï37ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡38. ƒ¿≈∆«¬»∆»¿«¿ƒƒ

א:33) מז, שם הגמרא וכפירוש א. מו, בסנהדרין משנה
צדיק". אצל רשע קוברין שאין "אין 34)"לפי שם,

קלים  - ונחנקים ונהרגים קל", רשע אצל חמּור רשע קוברים
ונשרפים. לנסקלים ביחס משה 35)הם מפי ששמעו

מחוייב  לכל קברות ארבעה תיקנו לא ולפיכך מסיני, שקיבל
(שם). ההלכה נתקבלה כך כי לחוד, ולשון 36)מיתה

במיתתו  נתכפר כבר רש"י: ומפרש נתעכל. שם: המשנה
הבשר.37)ובזיונו. שנתעכל לאחר בגדים 38)לעצמות,

ה"ו. פי"ג, לעיל וראה א) מו, (שם העצמות בהם לכרוך

.È,ÔÈzÓ‰Ïe ˙BLÙ ÈÈ„a ·MÈ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈¿»¿«¿ƒ
eˆÈ‡È ‡ÏÂ39ÌÈL Ú·La LÙ e‚¯‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ . ¿…»ƒ¿»≈ƒ∆»¿∆∆¿∆«»ƒ

ÔÈÏaÁ el‡ È¯‰ -40Ì‰Ï Ú¯‡ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ¬≈≈«¿»ƒ««ƒ≈ƒ≈«»∆
ÔÈ‚¯B‰ - ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‚¯‰Ï41ÌÏBÚÏ ÔÈc ÔÈ‡ Ï·‡ . «¬…¿»»¿ƒ¬»≈»ƒ¿»

„Á‡ ÌBÈa ÌÈL42.¯ÁÓÏ ÈM‰Â ÌBi‰ ‰Ê ÔÈ„ ‡l‡ , ¿«ƒ¿∆»∆»»ƒ∆«¿«≈ƒ¿»»

Ú Û‡B ÔB‚k ,˙Á‡ ‰˙ÈÓe ˙Á‡ ‰¯·Úa Ì‰ÈL eÈ‰Ì »¿≈∆«¬≈»««ƒ»««¿≈ƒ
„Á‡ ÌBÈa Ì‰ÈL ÔÈc - ˙Ù‡B43‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆»ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»ƒ»»

˜Áa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰k ˙a ÏÚBa Û‡Bp‰44‡È‰Â «≈≈«…≈ƒ¿¿∆∆¿ƒ
‰Ù¯Oa45„Á‡ ÌBÈa Ô‰ÈL ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -46. ƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈∆¿∆»

א).40)ימהרו.39) ז, (מכות ומזיקים משחיתים
- יז) א, (ישעיה חמוץ "אשרו דרשו: א לה, ובסנהדרין

דינו". את (משהה) שמחמץ דיין אמרו 41)אשרו שהרי
ימים  שבשני הרי - אחד" ביום שנים דנים "אין ב) מה, (שם

(רדב"ז). זה אחר זה יוכל 42)דנים שלא אחד, בביתֿדין
ראיות  לבקש צריך מהדיינים אחד שכל בזכותם, להפוך

שם). (רש"י זו ולמיתה זו בדין 43)למיתה לעיין שאפשר
עבירות, ושתי אחת למיתה פרט א), מו, (שם כאחד שניהם
עבירות  שתי ששתיהן ועבודהֿזרה שבת חילול כגון

(שם). סקילה וענשן איש.44)נפרדות, אשת בועל כדין
בועלה 45) ואין בשריפה, היא - מחללת היא שנאמר:

א). נא, (שם א.46)בשריפה מו, שם

.‡È˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡47‡e‰Â . ≈»ƒƒ≈¿»∆»ƒ¿≈««ƒ¿
.Lc˜naL ‰kLla ÌL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈ƒ«»»«ƒ¿»∆«ƒ¿»
Ô‰k‰ Ï‡ ÚÓL ÈzÏ·Ï :‡¯ÓÓ Ô˜Êa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«∆«…≈

¯ÓB‚Â48Ô‰k LiL ÔÓÊaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«∆≈…≈
˙BLÙ ÈÈc LÈ - ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·È¯˜Ó49‡e‰Â . «¿ƒ««≈«ƒ¿≈«≈ƒ≈¿»¿

BÓB˜Óa ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL50. ∆ƒ¿∆≈ƒ«»ƒ¿

ואפילו 47) המדינה בכל דנים ואז קיים, המקדש שבית בזמן
הי"ד. בסמוך כמבואר לארץ, אל 48)בחוץ תימן: בכת"י

השופט. אל או -49)הכהן כהן שיש "בזמן ב: נב, שם
משפט". אין - כהן שאין בזמן משפט. שאם 50)יש

נפשות, דיני דנים אין שבמקדש, ממקומו גלה ביתֿהדין
שהמקום  מלמד - המקום" אל ועלית "וקמת ח) (שם ככתוב

הי"ג. בסמוך וכמבואר א), פז, (שם גורם

.·ÈÔÈc ˙Èa eÈ‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰·pLk ,‰lÁza«¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈ƒ
˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ ÏB„b‰51˙¯ÊÚa ‰˙È‰L «»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ∆»¿»¿∆¿«

Ï‡¯OÈ52‰È‰ ÏÁ - Ba ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ÌB˜n‰Â .53, ƒ¿»≈¿«»∆»¿ƒ…»»
„Âc ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ‰·ÈLÈ ÔÈ‡L54. ∆≈¿ƒ»»¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒ

‰¯eM‰ ‰Ï˜Ï˜˙pLÎe55.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ eÏb , ¿∆ƒ¿«¿¿»«»»ƒ»¿»
‡È¯·ËÏ ÔÙBÒÂ ,eÏb ˙BÓB˜Ó ‰¯OÚÏÂ56‡Ï ÌMÓe , ¿«¬»»¿»¿»ƒ¿∆¿»ƒ»…

‡È¯·ËaL ,‡È‰ ‰Ïa˜Â .‰zÚ „Ú ÏB„b ÔÈc ˙Èa „ÓÚ»«≈ƒ»««»¿«»»ƒ∆ƒ¿∆¿»
Lc˜nÏ ÔÈ˜zÚ ÌMÓe ,‰lÁz ¯ÊÁÏ ÔÈ„È˙Ú57. ¬ƒƒ«¬…¿ƒ»ƒ»∆¿»ƒ«ƒ¿»

הסנהדר 51) לכבוד גזית אבני בנויה יו"ט שהיתה (תוספות ין
מ"ד). פ"ה, לעזרת 52)למדות סמוכה המקדש, חצר

המקדש. עבודת עשו הכהנים ששם לא 53)כהנים,
העזרה. בקדושת יח)54)נתקדש ז, (שמואלֿב, בו שנאמר

להם  אסור אחרים אבל ה'". לפני וישב דוד  המלך "ויבוא
ה'" בשם לשרת "לעמוד ה) יח, (דברים ככתוב לשבת,
שזוהי  אמרו, ב) (קא, ובסנהדרין וברש"י). א כה, (יומא
בית  בהל' וראה שם. רש"י כדברי מסיני, למשה הלכה
וחציה  קודש היה חציה הגזית... "לשכת הי"ז פ"ה, הבחירה
יושבים". הסנהדרין היו חול של ובחצי חול... היה
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.ÁB¯Ò‡Ï ÔÈc ˙Èa eÏÎÈ ‡ÏÂ BLÙ ÏÚ „ÓÚL ÈÓƒ∆»«««¿¿…»¿≈ƒ¿»¿
B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ - da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna e‰e˙ÈÓiL „Ú«∆¿ƒ«ƒ»∆«»»¿ƒ
¯Ó‚pL ¯Á‡Ó ,da B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa ÂÈ„Ú≈»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»≈««∆ƒ¿«

BÈc26‰lÁz B˙ÈÓ‰Ï ÌÚ‰ ¯‡LÏ ˙eL¯ ÔÈ‡Â .27. ƒ¿≈¿ƒ¿»»»«¬ƒ¿ƒ»
ÌÈ„Ú‰ „È ‰ÚË˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ28¯eËt -29eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ»ƒƒ¿¿»«»≈ƒ»¿ƒ»

ÌÈ¯Á‡ „Èa ‚¯‰È - ‰lÁzÓ ÔÈÓcb ÌÈ„Ú‰30‰na . »≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈»≈¿«¬≈ƒ«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c31ıeÁ ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ ¯‡La ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿À¿≈ƒ≈ƒ

BÈc ¯Ó‚pL LÙ ‚¯B‰ Ï·‡ ;ÁˆB¯‰ ÔÓÔÈÙ„B¯ - ƒ»≈«¬»≈∆∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓnL „Ú Ì„‡ Ïk „È·e ¯·c ÏÎa ÂÈ¯Á‡32. «¬»¿»»»¿«»»»«∆¿ƒƒ

יכול 26) איֿאתה שאם "מניין ב) מה, (סנהדרין שאמרו כמו
מיתה  בכל ממיתו שאתה בו, הכתובה במיתה להמיתו
המכה, יומת מות תלמודֿלומר: להמיתו? יכול שאתה

תהיה 27)מכלֿמקום". העדים "יד ז) יז, (דברים שנאמר
(שם). באחרונה" העם כל ויד להמיתו בראשונה בו

העדתם.28) העדים 29)אחרי "יד בו: לקיים שאיֿאפשר
בו". יהיו 30)תהיה גדמים שעדים מצינו שלא שם,

יד  לומר: הכתוב כוונת ועלֿכרחך נפשות, לדיני פסולים
בשעת  להם תהיה העדתם, בשעת להם שהיתה העדים,

שם). (רש"י אחר 31)המתתו העדים יד נקטעה שאם
פטור. זה הרי מזיק,32)העדתם, הוא שהרי שם,

אדם  בכל מיתתו ולפיכך עוד, יהרוג שמא וחוששים
דבר  לך "ואין ה"ד: פ"א, רוצח הל' והשווה (רדב"ז),
תחניפו  ולא שנאמר דמים, כשפיכות עליו תורה שהקפידה
ה"ט: פ"ד, ושם הארץ". את יחניף הוא הדם כי הארץ את
בהן  אין דמים, משפיכות חמורים עוונות שיש "שאע"פ

דמים". כשפיכות עולם של ישובו השחתת

.ËÈ¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk»¬≈≈ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa Ì‰È˙B·‡33ÔÈw˙Ó ˙B¯·˜ ÈL ‡l‡ , ¬≈∆ƒ¿«ƒ¿»≈∆»¿≈¿»¿«¿ƒ

„Á‡Â ,ÔÈÙ¯OpÏÂ ÔÈÏ˜ÒpÏ „Á‡ :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï»∆≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿∆»
ÔÈ˜ÁpÏÂ ÔÈ‚¯‰pÏ34ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . «∆¡»ƒ¿«∆¡»ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ

‰ÚeÓM‰35¯Oa‰ Ïk‡˙ .36˙‡ ÔÈËwÏÓ eÈ‰ - «¿»ƒ¿«≈«»»»¿«¿ƒ∆
LÈÂ .Ô‰È˙B·‡ ˙B¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ˙BÓˆÚ‰»¬»¿¿ƒ»¿ƒ¿¬≈∆¿≈

Ô‰Ï ˙BOÚÏ Ô‰È·B¯˜Ï37ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡38. ƒ¿≈∆«¬»∆»¿«¿ƒƒ

א:33) מז, שם הגמרא וכפירוש א. מו, בסנהדרין משנה
צדיק". אצל רשע קוברין שאין "אין 34)"לפי שם,

קלים  - ונחנקים ונהרגים קל", רשע אצל חמּור רשע קוברים
ונשרפים. לנסקלים ביחס משה 35)הם מפי ששמעו

מחוייב  לכל קברות ארבעה תיקנו לא ולפיכך מסיני, שקיבל
(שם). ההלכה נתקבלה כך כי לחוד, ולשון 36)מיתה

במיתתו  נתכפר כבר רש"י: ומפרש נתעכל. שם: המשנה
הבשר.37)ובזיונו. שנתעכל לאחר בגדים 38)לעצמות,

ה"ו. פי"ג, לעיל וראה א) מו, (שם העצמות בהם לכרוך

.È,ÔÈzÓ‰Ïe ˙BLÙ ÈÈ„a ·MÈ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈¿»¿«¿ƒ
eˆÈ‡È ‡ÏÂ39ÌÈL Ú·La LÙ e‚¯‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ . ¿…»ƒ¿»≈ƒ∆»¿∆∆¿∆«»ƒ

ÔÈÏaÁ el‡ È¯‰ -40Ì‰Ï Ú¯‡ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ¬≈≈«¿»ƒ««ƒ≈ƒ≈«»∆
ÔÈ‚¯B‰ - ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‚¯‰Ï41ÌÏBÚÏ ÔÈc ÔÈ‡ Ï·‡ . «¬…¿»»¿ƒ¬»≈»ƒ¿»

„Á‡ ÌBÈa ÌÈL42.¯ÁÓÏ ÈM‰Â ÌBi‰ ‰Ê ÔÈ„ ‡l‡ , ¿«ƒ¿∆»∆»»ƒ∆«¿«≈ƒ¿»»

Ú Û‡B ÔB‚k ,˙Á‡ ‰˙ÈÓe ˙Á‡ ‰¯·Úa Ì‰ÈL eÈ‰Ì »¿≈∆«¬≈»««ƒ»««¿≈ƒ
„Á‡ ÌBÈa Ì‰ÈL ÔÈc - ˙Ù‡B43‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆»ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»ƒ»»

˜Áa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰k ˙a ÏÚBa Û‡Bp‰44‡È‰Â «≈≈«…≈ƒ¿¿∆∆¿ƒ
‰Ù¯Oa45„Á‡ ÌBÈa Ô‰ÈL ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -46. ƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈∆¿∆»

א).40)ימהרו.39) ז, (מכות ומזיקים משחיתים
- יז) א, (ישעיה חמוץ "אשרו דרשו: א לה, ובסנהדרין

דינו". את (משהה) שמחמץ דיין אמרו 41)אשרו שהרי
ימים  שבשני הרי - אחד" ביום שנים דנים "אין ב) מה, (שם

(רדב"ז). זה אחר זה יוכל 42)דנים שלא אחד, בביתֿדין
ראיות  לבקש צריך מהדיינים אחד שכל בזכותם, להפוך

שם). (רש"י זו ולמיתה זו בדין 43)למיתה לעיין שאפשר
עבירות, ושתי אחת למיתה פרט א), מו, (שם כאחד שניהם
עבירות  שתי ששתיהן ועבודהֿזרה שבת חילול כגון

(שם). סקילה וענשן איש.44)נפרדות, אשת בועל כדין
בועלה 45) ואין בשריפה, היא - מחללת היא שנאמר:

א). נא, (שם א.46)בשריפה מו, שם

.‡È˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡47‡e‰Â . ≈»ƒƒ≈¿»∆»ƒ¿≈««ƒ¿
.Lc˜naL ‰kLla ÌL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈ƒ«»»«ƒ¿»∆«ƒ¿»
Ô‰k‰ Ï‡ ÚÓL ÈzÏ·Ï :‡¯ÓÓ Ô˜Êa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«∆«…≈

¯ÓB‚Â48Ô‰k LiL ÔÓÊaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«∆≈…≈
˙BLÙ ÈÈc LÈ - ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·È¯˜Ó49‡e‰Â . «¿ƒ««≈«ƒ¿≈«≈ƒ≈¿»¿

BÓB˜Óa ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL50. ∆ƒ¿∆≈ƒ«»ƒ¿

ואפילו 47) המדינה בכל דנים ואז קיים, המקדש שבית בזמן
הי"ד. בסמוך כמבואר לארץ, אל 48)בחוץ תימן: בכת"י

השופט. אל או -49)הכהן כהן שיש "בזמן ב: נב, שם
משפט". אין - כהן שאין בזמן משפט. שאם 50)יש

נפשות, דיני דנים אין שבמקדש, ממקומו גלה ביתֿהדין
שהמקום  מלמד - המקום" אל ועלית "וקמת ח) (שם ככתוב

הי"ג. בסמוך וכמבואר א), פז, (שם גורם

.·ÈÔÈc ˙Èa eÈ‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰·pLk ,‰lÁza«¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈ƒ
˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ ÏB„b‰51˙¯ÊÚa ‰˙È‰L «»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ∆»¿»¿∆¿«

Ï‡¯OÈ52‰È‰ ÏÁ - Ba ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ÌB˜n‰Â .53, ƒ¿»≈¿«»∆»¿ƒ…»»
„Âc ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ‰·ÈLÈ ÔÈ‡L54. ∆≈¿ƒ»»¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒ

‰¯eM‰ ‰Ï˜Ï˜˙pLÎe55.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ eÏb , ¿∆ƒ¿«¿¿»«»»ƒ»¿»
‡È¯·ËÏ ÔÙBÒÂ ,eÏb ˙BÓB˜Ó ‰¯OÚÏÂ56‡Ï ÌMÓe , ¿«¬»»¿»¿»ƒ¿∆¿»ƒ»…

‡È¯·ËaL ,‡È‰ ‰Ïa˜Â .‰zÚ „Ú ÏB„b ÔÈc ˙Èa „ÓÚ»«≈ƒ»««»¿«»»ƒ∆ƒ¿∆¿»
Lc˜nÏ ÔÈ˜zÚ ÌMÓe ,‰lÁz ¯ÊÁÏ ÔÈ„È˙Ú57. ¬ƒƒ«¬…¿ƒ»ƒ»∆¿»ƒ«ƒ¿»

הסנהדר 51) לכבוד גזית אבני בנויה יו"ט שהיתה (תוספות ין
מ"ד). פ"ה, לעזרת 52)למדות סמוכה המקדש, חצר

המקדש. עבודת עשו הכהנים ששם לא 53)כהנים,
העזרה. בקדושת יח)54)נתקדש ז, (שמואלֿב, בו שנאמר

להם  אסור אחרים אבל ה'". לפני וישב דוד  המלך "ויבוא
ה'" בשם לשרת "לעמוד ה) יח, (דברים ככתוב לשבת,
שזוהי  אמרו, ב) (קא, ובסנהדרין וברש"י). א כה, (יומא
בית  בהל' וראה שם. רש"י כדברי מסיני, למשה הלכה
וחציה  קודש היה חציה הגזית... "לשכת הי"ז פ"ה, הבחירה
יושבים". הסנהדרין היו חול של ובחצי חול... היה
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בישראל.55) רוצחים ונתרבו העוונות, כשגברו
ומירושלים 56) לירושלים, ומחנות לחנות, הגזית מלשכת

לאושא, ומיבנה ליבנה, ומאושא לאושא, ומיבנה ליבנה,
לציפורי, ומשם שערים, לבית ומשפרעם לשפרעם, ומאושא
בימי  היו ובטבריא א), לא, השנה (ראש לטבריא ומשם

שם). (רש"י קיסר שם.57)אנטונינוס

.‚ÈÈÈ„ eÏËa ÈL ˙Èa Ôa¯Á Ì„˜ ‰L ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ»»…∆À¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ≈
Ìi˜ Lc˜n‰ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OiÓ ˙BLÙ58; ¿»ƒƒ¿»≈««ƒ∆»»«ƒ¿»«»

ÔÓB˜Óa ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÔÈ¯„‰q‰ eÏbL ÈtÓƒ¿≈∆»««¿∆¿ƒ¿…»»ƒ¿»
Lc˜na59. «ƒ¿»

המזבח.58) גבי על מקריב היה שראו 59)והכהן מכיון
שנגלה  מוטב אמרו: לדונם, יכלו ולא הרוצחים, שנתרבו
גורם, שהמקום מיתה, יתחייבו שלא כדי למקום ממקום

ב). ח, זרה (עבודה הי"א לעיל כמבואר

.„ÈÔÈc - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ˙BLÙ ÈÈc ÔÈcL ÔÓÊaƒ¿«∆»ƒƒ≈¿»¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BLÙ ÈÈc60ÔÈ¯„‰q‰ eÈ‰iL ‡e‰Â . ƒ≈¿»¿»»»∆¿∆ƒ¿««¿∆¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,ı¯‡a ÔÈÎeÓÒ61˙‚‰B ÔÈ¯„‰q‰L . ¿ƒ»»∆¿∆≈«¿∆««¿∆¿ƒ∆∆
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ı¯‡a»»∆¿»»»∆

א.60) ז, רבינו 61)מכות הזכירה ולא הי"ב. פ"ד, לעיל
נפשות  דיני שבטלו שנה ארבעים אותן שכל לומר אלא כאן
הכהן  היה שעדיין אע"פ בחוץֿלארץ. גם בטלו בא"י,

(כסףֿמשנה). המזבח על מקריב

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
אחרי 1) תלייה שחייבים ואלה סקילה, מצוות ביצוע

מספר  הריגתם. ביום דין בית הרוגי קבורת מצוות סקילתם.
סכום  וחנק, הרג שריפה, חייבי וכן שבתורה, סקילה חייבי

ושישה. שלושים כולם

.‡‰ÏÈ˜q‰ ˙ÈaÓ ˜BÁ¯ ?ÔÈÏ˜Òp‰ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿««ƒ¿»ƒ»ƒ≈«¿ƒ»
ÂÈ„‚a ‰ÏÈ˜Ò ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈËÈLÙÓ ˙Bn‡ Úa¯‡2, «¿«««¿ƒƒ∆«¿À»¿ƒ»¿»»

,‰n¯Ú ˙Ï˜Ò ‰M‡‰ ÔÈ‡Â .ÂÈÙlÓ B˙Â¯Ú ÔÈqÎÓe¿«ƒ∆¿»ƒ¿»»¿≈»ƒ»ƒ¿∆∆¬À»
„Á‡ ˜eÏÁa ‡l‡3ÈzL dB·‚ ‰ÏÈ˜q‰ ˙È·e . ∆»¿»∆»≈«¿ƒ»»«¿≈

˙BÓB˜4˙B¯eÒ‡ ÂÈ„ÈÂ ,ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ÌLÏ ‰ÏBÚ .5. ∆¿»¿≈»¿»»¬
‡e‰Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ó ÂÈ˙Ó ÏÚ BÙÁBc ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»≈ƒ¬«»¿»≈¬»¿

ı¯‡Ï BaÏ ÏÚ ÏÙBÂ Ct‰6‡ˆÈ - da ˙Ó Ì‡ .7. ∆¿»¿≈«ƒ»»∆ƒ≈»»»
‰¯iÈ ‰¯È B‡ Ï˜qÈ Ï˜Ò :¯Ó‡ È¯‰L8‰ÂL‰ ‰p‰ . ∆¬≈∆¡«»…ƒ»≈»…ƒ»∆ƒ≈ƒ¿»

ÂÈÏÚ Ô·‡‰ ˙‡ ÏÙpL Ï˜Òp‰9‡e‰ ÏÙpL ÛÁ„p‰ ÌÚ «ƒ¿»∆»«∆»∆∆»»ƒ«ƒ¿»∆»«
ı¯‡‰ ÏÚ BÓˆÚa10- BÊ ‰ÙÈÁcÓ ˙Ó ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿«»»∆¿ƒ…≈ƒ¿ƒ»

ÌL ˙ÁpÓ ‰˙È‰L Ô·‡ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‰Èa‚Ó11ÈL ‡OÓ , «¿ƒƒ»≈ƒ∆∆∆»¿»À««»«»¿≈
B„È ˙‡ ‰t¯Ó ÈM‰ „Ú‰Â ,Ì„‡ Èa12CÈÏLÓe13 ¿≈»»¿»≈«≈ƒ«¿∆∆»«¿ƒ

B˙ÓÈ‚¯ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ - Ba ˙Ó Ì‡ .BaÏ ÏÚ Ô·‡‰»∆∆«ƒƒ≈»»¿ƒ»¿ƒ»
‰L‡¯· Ba ‰È‰z ÌÈ„Ú‰ „È :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈∆∆¡««»≈ƒƒ¿∆»ƒ…»

B˙ÈÓ‰Ï14.‰¯Á‡a ÌÚ‰ Ïk „ÈÂ , «¬ƒ¿«»»»»«¬…»

ב 2) מד, (סנהדרין ערום כשהוא למות ממהר שהוא
דרשו: א מה, שם ובגמרא שם). לרבינו המשנה ובפירוש
כסותו. בלא "אותו" – יד) כד, (ויקרא אותו" "ורגמו

ברור 3) - כמוך לרעך "ואהבת אמרה: והתורה תתבזה, שלא

עי"ז, למות שוהה שהיא ואע"פ תבזהו. ולא יפה" מיתה לו
א). מה, (שם להתבזות ולא גופני צער לסבול לה נוח

לארץ,4) משם ומפילו שלש, כאן הרי הנידון של וקומתו
"שלא  כדי יותר, גבוה שיהיה תיקנו לא אבל מהר. ומת
ואבריו  גופו, יתפזר יותר, גבוה מבנין יפול שאם יתנוול",

וברש"י). (שם נבקעת וכריסו מדרש 5)מתפרקים,
ורגליו". ידיו לו "ועוקרים ב אות פקודי פרשת תנחומא

על 6) הופכו - לבו על "נהפך כתוב: א מה, שם ובמשנה,
מגונה  הוא פרקדן מושכב כשהוא רש"י: ומפרש מתניו",
הפיכתו  שכל סובר הוא כי לכתבו חשש לא ורבינו יותר.
וכיון  נשמתו, יצאה כבר אם לראות אלא אינה מתניו, על
זה, בכלל מתניו על ההפיכה הרי יצא", בה מת "אם שכתב:
(לחםֿמשנה). מת שהוא בוחנים הלב דופק הפסקת שע"י

באבן.7) כלל נרגם  שלא לארץ 8)אע "פ למטה יושלך 
שם). לתורה האבן 9)(רש"י שנפל "הנסקל תימן: בכת"י

איננה. את, ותיבת: הוזכרה 10)עליו". שהסקילה ואע"פ
הכתוב  שסמך שמצינו בסוף, אותה עושים תחילה, בפסוק
באבנים  "וסקלתם ה) יז, (דברים שנאמר למיתה, סקילה
ומניין  שבדחיה). "מניין ד"ה; א מה, שם ('תוספות' ומתו"
תלמודֿלומר: מסיני? לדורות ביתֿדין מיתת למדים שאנו
סקילה  דין יהא לדורות שאף לומר עתיד, לשון יסקל, סקול

א). מה, (שם בדחיפה אף זה.11)נוהג כדי 12)לצורך
לכוון  יכולים אינם ששנים כוחו, בכל ישליכנה שחבירו
ב  מה, (שם מעכב זה משליך כשזה כאחד, להשליך כוחם

הראשון.13)וברש"י). וכתב 14)חבירו א. עמ' שם
שהעדים  ידעת "וכבר מ"ג: פ"ז, שם למשנה בפירושו רבינו
הדבר  שאותו לפי שתהיה, מיתה איזו בידים שממיתים  הם

סיפור אצלם אצלנו והוא בחושיהם, שהשיגוהו אמת,
מהם". ששמענו מה אלא יודעים אנו שאין דברים,

.·ÏÚ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡ - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ≈¬»»»≈¿ƒ∆»«
Ba „·ÚL ¯ÚL15È„·BÚ da¯L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â . ««∆»«¿ƒ»¿»ƒ∆À»¿≈

ÌÈ·ÎBk16ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ -17¯·„Â . »ƒ¿ƒ«∆«≈ƒ¿»»
¯ÚL ‰Ê - EÈ¯ÚL Ï‡ :‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ïa˜ ‰Ê∆«»»ƒƒ«¿»∆¿»∆∆««

Ba „·ÚL18.Ba BÈc ¯Ó‚pL ‡ÏÂ , ∆»«¿…∆ƒ¿«ƒ

אחרת.15) בעיר נידון או 16)ואפילו איבה, חשש ויש
עירם. שער על לסקול יתנו ב.17)שלא מה, כתובות

אלא  ביתֿדין, פתח ליד דוקא לאו שם, ה'תוספות' וכתבו
ה"ג, פי"ב, לעיל מבואר וכן ממנו, ורחוק לביתֿדין חוץ

מביתֿהדין. רחוק היה הסקילה שם:18)שבית דרשו וכן
אל  ההוא... האיש את (=והוצאת למטה שעריך "נאמר
ב, (=שם למעלה שעריך ונאמר באבנים), וסקלתם שעריך...
יעשה  אשר אשה או איש שעריך... באחד בקרבך ימצא כי
האמור  שעריך מה אחרים), אלהים ויעבוד וילך הרע... את
שער  - למטה האמור שעריך אף בו, שעבד שער - למעלה
אם  אלא "גזירהֿשוה" דן אדם שאין וידוע בו". שעבד
בנדה  כמבואר מסיני, למשה עד מרבו ורבו מרבו, קיבלה

הי"א. פ"ג, ביאה איסורי הל' והשווה שם. וברש"י ב יט,

.‚„Ú Ï·Êa B˙B‡ ÔÈÚwLÓ eÈ‰ :ÔÈÙ¯Op‰ ˙ÂˆÓƒ¿««ƒ¿»ƒ»¿«¿ƒ¿∆∆«
ÂÈ˙BaÎ¯‡19C¯‰ CB˙Ï ‰L˜ ¯„eÒ ÌÈ˙BÂ ,20 «¿À»¿¿ƒ»»∆¿»«

,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê - ÂÈ„Ú ÈLe .B¯‡eˆ ÏÚ ÔÈÎ¯BÎÂ¿¿ƒ««»¿≈≈»∆≈∆¿
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oixcdpqקי zekld - mihtey xtq - oeiq d"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÂÈt ˙‡ Á˙Bt ‡e‰L „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ¿∆≈∆¿«∆≈«∆ƒ
ÌÈÎÈzÓe21,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙¯ÙBÚ‰ ˙‡Â ÏÈ„a‰ ˙‡ «ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»∆∆¿«≈»∆

Èa ˙‡ ˙Ù¯BOÂ ˙„¯BÈ ‡È‰Â ,ÂÈt CB˙Ï ˜¯BÊ ‡e‰Â¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿∆∆∆¿≈
ÂÈÚÓ22. ≈»

בשרו 19) על הפתילה ותפול ואנה, אנה יתהפך שלא
מחבל 20)מבחוץ. והקשה פיו, לפתוח חונק אינו שהרך

ורכה  לחנוק, - מבפנים קשה לפיכך ומנוולו, גרונו את
א). נב, לסנהדרין (רש"י להגן ממסים.21)מבחוץ

"באש 22) כאן נאמר דרשו: שם ובגמרא א. נב, שם משנה,
השריפה  את "יבכו ו) י, (ויקרא אהרן בבני ונאמר תשרף",
שנאמר  קיים, וגוף נשמה שריפת להלן מה ה'". שרף אשר
נשאר  שהגוף כלומר: מיתה, כעין - ה' לפני וימותו בהם:

קיים. וגוף נשמה שריפת כאן אף שלם,

.„C¯„k ,ÛÈÒa BL‡¯ ˙‡ ÔÈÊÈzÓ :ÔÈ‚¯‰p‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ«ƒƒ∆…¿«ƒ¿∆∆
ÌÈOBÚ ÌÈÎÏn‰L23. ∆«¿»ƒƒ

אומר 23) הכתוב וכן ב), עמ' שם (משנה, בהם למורדים
ח  ב, ובמלכיםֿא בחרב". הרגת "ואותו ט) יב, (שמואלֿב
וכתב  בחרב". אמיתך אם לאמור בה' לו ואשבע נאמר:
מלכות  הרוגי שאין ללמוד, יש הנ"ל מהמשנה הרדב"ז,

ה"ב. פי"ד, לעיל רבינו כדברי בסייף, אלא נהרגים

.‰„Ú Ï·Êa ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈÚwLÓ :ÔÈ˜Áp‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ¿«¿ƒ∆«¿À»¿∆∆«
ÏÚ ÔÈÎ¯BÎÂ C¯‰ CB˙Ï ‰L˜ ¯„eÒ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈ˙BaÎ¯‡«¿À»¿¿ƒ»»∆¿»«¿¿ƒ«
‡ˆzL „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê .B¯‡e«̂»∆≈∆¿¿∆≈∆¿«∆≈≈

BLÙ24. «¿

והשווה 24) יט אות לעיל בביאורנו וראה במשנה. שם
לכאן.

.ÂÛc‚Ó‰ ˙‡ ˙BÏ˙Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ25˙„B·Ú „·BÚÂ ƒ¿«¬≈ƒ¿∆«¿«≈¿≈¬«
ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ Èk :¯Ó‡pL .ÌÈ·ÎBk26È¯‰ - »ƒ∆∆¡«ƒƒ¿«¡…ƒ»¬≈

ÈÈ ˙‡ :¯Ó‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ·e .¯eÓ‡ Ûc‚Ó¿«≈»¿≈¬«»ƒ∆¡«∆¿»
Ûc‚Ó ‡e‰27.˙ÈÏ˙ ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ,‰Ï˙ LÈ‡‰Â . ¿«≈¿»ƒƒ¿∆¿≈»ƒ»ƒ¿≈

˙Óe‰Â ˙ÂÓ ËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆¿»
B˙‡ ˙ÈÏ˙Â28. ¿»ƒ»…

טו,25) (במדבר הכתוב כלשון השם, את (=המקלל) המברך
ה"ז. פ"ב, ע"ז בהל' נתפרשו ודיניו מגדף", הוא ה' "את ל)

נתלה.26) הוא - ה' את שבירך ב 27)מפני מה, סנהדרין
בעיקר". שכפר כל אף בעיקר, שכפר זה מקלל "מה

אשה".28) ולא "איש א. מו, שם

.ÊÔ˙B‡ ÔÈÏ˜BqL ¯Á‡ ?ÔÈÏ˙p‰ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿««ƒ¿ƒ««∆¿ƒ»
ÔÈÚwLÓ29‰pnÓ ‡ˆBÈ ıÚÂ ,ı¯‡a ‰¯Bw‰ ˙‡30, ¿«¿ƒ∆«»»»∆¿≈≈ƒ∆»

BÊÏ BÊ ÂÈ„È ÈzL ÔÈÙÈwÓe31e‰ÏB˙Â ,32˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ «ƒƒ¿≈»»»¿≈»ƒ¿ƒ«
ÂÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ - ÔÏ Ì‡Â .„iÓ B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe ,‰nÁ‰««»«ƒƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»»

ıÚ‰ ÏÚ B˙Ï· ÔÈÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa33. ¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒƒ¿»«»≈

סמוך 30)נועצים.29) הקורה מן יוצא היה יתד כמין
זו.31)לראשה. אצל זו שם).32)סומך (רש"י בידיו

תלוי",33) אלקים קללת "כי מסיים: והכתוב שם, משנה

שבירך  מפני תלוי זה מה מפני "כלומר, שם: במשנה פירשו
בירכו  שזה שמזכירין, מתחלל" שמים שם ונמצא השם את
סמוך  עד אותו "משהין שנינו: ב עמ' שם ובגמרא (רש"י).
ואח"כ  אותו, וממיתין דינו, את וגומרין החמה לשקיעת
בינתיים, שהות (=אין מתיר ואחד קושר אחד אותו, תולים
י, שם וכן כט ח, וביהושע תליה". מצות לקיים כדי רש"י),
שם: שנאמר גויים, בנתלים אפילו נוהג זה שדין משמע כו
שם: הרד"ק וכתב הערב". עד העצים על תלויים "ויהיו
שאינם  אע"פ נקברים, הנתלים היו הארץ, טומאת "מפני
הארץ... טומאת הוא נקבר שאינו המת כי ישראל... מבני
בית  "וקברום יב) לט, (יחזקאל אמר ומגוג בגוג לעתיד וכן

כט. ח, שם ברד"ק וראה הארץ". את טהר למען ישראל

.ÁÌBÈa ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk ˙‡ ¯a˜Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»¬≈≈ƒ¿
ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL .‰‚È¯‰‰34.‡e‰‰ ÌBia «¬ƒ»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆««

B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ‡ÏÂ¿…¬≈≈ƒƒ¿«∆»»«≈ƒ∆≈
‰OÚ˙ ‡Ïa ÂÈÏÚ ¯·BÚ -35BÏ ‡È·‰Ï B„B·ÎÏ BÈÏ‰ . ≈»»¿…«¬∆¡ƒƒ¿¿»ƒ

ÂÈÏÚ ¯·BÚ BÈ‡ - ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡36. »¿«¿ƒƒ≈≈»»

וכן 34) מצוהֿעשה" זו - קבור "כי ה"א פ"ז, נזיר ירושלמי
מצוה  המצוות" ב"ספר הביאו ורבינו זה, לפסוק ב'ספרי'
מתים  בשאר שהקבורה ה"א, פי"ב אבל הל' והשווה רלא.

מצוה. שאר 35)היא לרבות תקברנו" קבור "כי שנאמר
ב). מו, (סנהדרין כדי 36)מתים הלינו אם וכן א. עמ' שם

אינו  - מקוננות לו להביא או להספידו עיירות עליו לאסוף
א). מז, (שם עליו עובר

.ËÏÚ ‡l‡ ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ÔÏÈ‡ ÏÚ ÔÈÏBz ÔÈ‡≈ƒ«ƒ»«¿À»««¿«∆»«
LeÏz‰37‰ˆÈˆ˜ ¯qÁÓ ‡‰È ‡lL È„k ,38ıÚ‰L . «»¿≈∆…¿≈¿À«¿ƒ»∆»≈

Ú¯ ÔB¯kÊ BÏ ‡‰È ‡lL ,BnÚ ¯a˜ ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL∆ƒ¿∆»»ƒ¿»ƒ∆…¿≈ƒ»«
ÈBÏt ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL ıÚ‰ ‰Ê :e¯Ó‡ÈÂ39Ô·‡‰ ÔÎÂ . ¿…¿∆»≈∆ƒ¿»»»¿ƒ¿≈»∆∆

ÛÈq‰Â ,da Ï˜ÒpLÔÈ¯„eq‰Â ,‚¯‰p‰ Ba ‚¯‰pL ∆ƒ¿»»¿««ƒ∆∆¡»«∆¡»¿«»ƒ
‚¯‰p‰ ˙OÈÙ˙a ÌÈ¯a˜ Ïk‰ - Ô‰a ÔÈ˜BÁL40Ï·‡ , ∆¿ƒ»∆«…ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««∆¡»¬»

BÓˆÚ ¯·wa ‡Ï41. …«∆∆«¿

ה"ז.37) לעיל כמבואר בקרקע, נעוץ והתורה 38)והוא
זה  יצא קבורה, אלא מחוסר שאינו מי - קבור" "כי אמרה:
שגם  ואף ב). מו, (שם וקבורה" קציצה שמחוסר (המחובר)
כקציצה  מעשה, מחוסר זה אין תלישה, מחוסר הנעוץ עץ

(שם). המחובר הבא 39)מן לגבי א) (נד, שם שאמרו כמו
הבהמה  תהא "שלא משום נסקלת, היא שגם הבהמה, על
ידה". על פלוני שנסקל היא זו ויאמרו בשוק, עוברת

(סוטה 40) אמרו וכן ב). מה, שם (רש"י אמותיו ארבע בתוך
אמות". ארבע תופס "מת ב), וראה 41)מג, ב מה, שם

לו  קבורה - תקברנו קבור "כי ה"א פ"ז, נזיר בירושלמי
ולאבנו". ולעצו

.È:Ô‰ el‡Â ,¯OÚ ‰BÓL ‰¯BzaL ÔÈÏ˜Òp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ∆«»¿»»»¿≈≈
Ì‡‰ ÏÚ ‡a‰42B˙lk ÏÚÂ ,·‡ ˙L‡ ÏÚÂ ,43ÏÚÂ , «»«»≈¿«≈∆»¿««»¿«

‰Ò¯‡Ó‰ ‰¯Ú44¯eÎf‰ ÏÚÂ ,45ÌÚ ·ÎBM‰Â . «¬»«¿…»»¿««¿¿«≈ƒ
‰Ó‰a46‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È·n‰ ‰M‡‰Â .47. ¿≈»¿»ƒ»«¿ƒ»∆«¿≈»»∆»

Ûc‚Ó‰Â48ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚÂ .49BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰Â . ¿«¿«≈¿≈¬«»ƒ¿«≈ƒ«¿
CÏnÏ50ÈBÚcÈ ÏÚ·e .·B‡ ÏÚ·e .51˙ÈÒn‰Â .52. «…∆««««ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
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קיי oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeiq d"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÂÈt ˙‡ Á˙Bt ‡e‰L „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ¿∆≈∆¿«∆≈«∆ƒ
ÌÈÎÈzÓe21,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙¯ÙBÚ‰ ˙‡Â ÏÈ„a‰ ˙‡ «ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»∆∆¿«≈»∆

Èa ˙‡ ˙Ù¯BOÂ ˙„¯BÈ ‡È‰Â ,ÂÈt CB˙Ï ˜¯BÊ ‡e‰Â¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿∆∆∆¿≈
ÂÈÚÓ22. ≈»

בשרו 19) על הפתילה ותפול ואנה, אנה יתהפך שלא
מחבל 20)מבחוץ. והקשה פיו, לפתוח חונק אינו שהרך

ורכה  לחנוק, - מבפנים קשה לפיכך ומנוולו, גרונו את
א). נב, לסנהדרין (רש"י להגן ממסים.21)מבחוץ

"באש 22) כאן נאמר דרשו: שם ובגמרא א. נב, שם משנה,
השריפה  את "יבכו ו) י, (ויקרא אהרן בבני ונאמר תשרף",
שנאמר  קיים, וגוף נשמה שריפת להלן מה ה'". שרף אשר
נשאר  שהגוף כלומר: מיתה, כעין - ה' לפני וימותו בהם:

קיים. וגוף נשמה שריפת כאן אף שלם,

.„C¯„k ,ÛÈÒa BL‡¯ ˙‡ ÔÈÊÈzÓ :ÔÈ‚¯‰p‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ«ƒƒ∆…¿«ƒ¿∆∆
ÌÈOBÚ ÌÈÎÏn‰L23. ∆«¿»ƒƒ

אומר 23) הכתוב וכן ב), עמ' שם (משנה, בהם למורדים
ח  ב, ובמלכיםֿא בחרב". הרגת "ואותו ט) יב, (שמואלֿב
וכתב  בחרב". אמיתך אם לאמור בה' לו ואשבע נאמר:
מלכות  הרוגי שאין ללמוד, יש הנ"ל מהמשנה הרדב"ז,

ה"ב. פי"ד, לעיל רבינו כדברי בסייף, אלא נהרגים

.‰„Ú Ï·Êa ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈÚwLÓ :ÔÈ˜Áp‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ¿«¿ƒ∆«¿À»¿∆∆«
ÏÚ ÔÈÎ¯BÎÂ C¯‰ CB˙Ï ‰L˜ ¯„eÒ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈ˙BaÎ¯‡«¿À»¿¿ƒ»»∆¿»«¿¿ƒ«
‡ˆzL „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê .B¯‡e«̂»∆≈∆¿¿∆≈∆¿«∆≈≈

BLÙ24. «¿

והשווה 24) יט אות לעיל בביאורנו וראה במשנה. שם
לכאן.

.ÂÛc‚Ó‰ ˙‡ ˙BÏ˙Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ25˙„B·Ú „·BÚÂ ƒ¿«¬≈ƒ¿∆«¿«≈¿≈¬«
ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ Èk :¯Ó‡pL .ÌÈ·ÎBk26È¯‰ - »ƒ∆∆¡«ƒƒ¿«¡…ƒ»¬≈

ÈÈ ˙‡ :¯Ó‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ·e .¯eÓ‡ Ûc‚Ó¿«≈»¿≈¬«»ƒ∆¡«∆¿»
Ûc‚Ó ‡e‰27.˙ÈÏ˙ ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ,‰Ï˙ LÈ‡‰Â . ¿«≈¿»ƒƒ¿∆¿≈»ƒ»ƒ¿≈

˙Óe‰Â ˙ÂÓ ËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆¿»
B˙‡ ˙ÈÏ˙Â28. ¿»ƒ»…

טו,25) (במדבר הכתוב כלשון השם, את (=המקלל) המברך
ה"ז. פ"ב, ע"ז בהל' נתפרשו ודיניו מגדף", הוא ה' "את ל)

נתלה.26) הוא - ה' את שבירך ב 27)מפני מה, סנהדרין
בעיקר". שכפר כל אף בעיקר, שכפר זה מקלל "מה

אשה".28) ולא "איש א. מו, שם

.ÊÔ˙B‡ ÔÈÏ˜BqL ¯Á‡ ?ÔÈÏ˙p‰ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿««ƒ¿ƒ««∆¿ƒ»
ÔÈÚwLÓ29‰pnÓ ‡ˆBÈ ıÚÂ ,ı¯‡a ‰¯Bw‰ ˙‡30, ¿«¿ƒ∆«»»»∆¿≈≈ƒ∆»

BÊÏ BÊ ÂÈ„È ÈzL ÔÈÙÈwÓe31e‰ÏB˙Â ,32˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ «ƒƒ¿≈»»»¿≈»ƒ¿ƒ«
ÂÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ - ÔÏ Ì‡Â .„iÓ B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe ,‰nÁ‰««»«ƒƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»»

ıÚ‰ ÏÚ B˙Ï· ÔÈÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa33. ¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒƒ¿»«»≈

סמוך 30)נועצים.29) הקורה מן יוצא היה יתד כמין
זו.31)לראשה. אצל זו שם).32)סומך (רש"י בידיו

תלוי",33) אלקים קללת "כי מסיים: והכתוב שם, משנה

שבירך  מפני תלוי זה מה מפני "כלומר, שם: במשנה פירשו
בירכו  שזה שמזכירין, מתחלל" שמים שם ונמצא השם את
סמוך  עד אותו "משהין שנינו: ב עמ' שם ובגמרא (רש"י).
ואח"כ  אותו, וממיתין דינו, את וגומרין החמה לשקיעת
בינתיים, שהות (=אין מתיר ואחד קושר אחד אותו, תולים
י, שם וכן כט ח, וביהושע תליה". מצות לקיים כדי רש"י),
שם: שנאמר גויים, בנתלים אפילו נוהג זה שדין משמע כו
שם: הרד"ק וכתב הערב". עד העצים על תלויים "ויהיו
שאינם  אע"פ נקברים, הנתלים היו הארץ, טומאת "מפני
הארץ... טומאת הוא נקבר שאינו המת כי ישראל... מבני
בית  "וקברום יב) לט, (יחזקאל אמר ומגוג בגוג לעתיד וכן

כט. ח, שם ברד"ק וראה הארץ". את טהר למען ישראל

.ÁÌBÈa ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk ˙‡ ¯a˜Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»¬≈≈ƒ¿
ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL .‰‚È¯‰‰34.‡e‰‰ ÌBia «¬ƒ»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆««

B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ‡ÏÂ¿…¬≈≈ƒƒ¿«∆»»«≈ƒ∆≈
‰OÚ˙ ‡Ïa ÂÈÏÚ ¯·BÚ -35BÏ ‡È·‰Ï B„B·ÎÏ BÈÏ‰ . ≈»»¿…«¬∆¡ƒƒ¿¿»ƒ

ÂÈÏÚ ¯·BÚ BÈ‡ - ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡36. »¿«¿ƒƒ≈≈»»

וכן 34) מצוהֿעשה" זו - קבור "כי ה"א פ"ז, נזיר ירושלמי
מצוה  המצוות" ב"ספר הביאו ורבינו זה, לפסוק ב'ספרי'
מתים  בשאר שהקבורה ה"א, פי"ב אבל הל' והשווה רלא.

מצוה. שאר 35)היא לרבות תקברנו" קבור "כי שנאמר
ב). מו, (סנהדרין כדי 36)מתים הלינו אם וכן א. עמ' שם

אינו  - מקוננות לו להביא או להספידו עיירות עליו לאסוף
א). מז, (שם עליו עובר

.ËÏÚ ‡l‡ ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ÔÏÈ‡ ÏÚ ÔÈÏBz ÔÈ‡≈ƒ«ƒ»«¿À»««¿«∆»«
LeÏz‰37‰ˆÈˆ˜ ¯qÁÓ ‡‰È ‡lL È„k ,38ıÚ‰L . «»¿≈∆…¿≈¿À«¿ƒ»∆»≈

Ú¯ ÔB¯kÊ BÏ ‡‰È ‡lL ,BnÚ ¯a˜ ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL∆ƒ¿∆»»ƒ¿»ƒ∆…¿≈ƒ»«
ÈBÏt ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL ıÚ‰ ‰Ê :e¯Ó‡ÈÂ39Ô·‡‰ ÔÎÂ . ¿…¿∆»≈∆ƒ¿»»»¿ƒ¿≈»∆∆

ÛÈq‰Â ,da Ï˜ÒpLÔÈ¯„eq‰Â ,‚¯‰p‰ Ba ‚¯‰pL ∆ƒ¿»»¿««ƒ∆∆¡»«∆¡»¿«»ƒ
‚¯‰p‰ ˙OÈÙ˙a ÌÈ¯a˜ Ïk‰ - Ô‰a ÔÈ˜BÁL40Ï·‡ , ∆¿ƒ»∆«…ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««∆¡»¬»

BÓˆÚ ¯·wa ‡Ï41. …«∆∆«¿

ה"ז.37) לעיל כמבואר בקרקע, נעוץ והתורה 38)והוא
זה  יצא קבורה, אלא מחוסר שאינו מי - קבור" "כי אמרה:
שגם  ואף ב). מו, (שם וקבורה" קציצה שמחוסר (המחובר)
כקציצה  מעשה, מחוסר זה אין תלישה, מחוסר הנעוץ עץ

(שם). המחובר הבא 39)מן לגבי א) (נד, שם שאמרו כמו
הבהמה  תהא "שלא משום נסקלת, היא שגם הבהמה, על
ידה". על פלוני שנסקל היא זו ויאמרו בשוק, עוברת

(סוטה 40) אמרו וכן ב). מה, שם (רש"י אמותיו ארבע בתוך
אמות". ארבע תופס "מת ב), וראה 41)מג, ב מה, שם

לו  קבורה - תקברנו קבור "כי ה"א פ"ז, נזיר בירושלמי
ולאבנו". ולעצו

.È:Ô‰ el‡Â ,¯OÚ ‰BÓL ‰¯BzaL ÔÈÏ˜Òp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ∆«»¿»»»¿≈≈
Ì‡‰ ÏÚ ‡a‰42B˙lk ÏÚÂ ,·‡ ˙L‡ ÏÚÂ ,43ÏÚÂ , «»«»≈¿«≈∆»¿««»¿«

‰Ò¯‡Ó‰ ‰¯Ú44¯eÎf‰ ÏÚÂ ,45ÌÚ ·ÎBM‰Â . «¬»«¿…»»¿««¿¿«≈ƒ
‰Ó‰a46‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È·n‰ ‰M‡‰Â .47. ¿≈»¿»ƒ»«¿ƒ»∆«¿≈»»∆»

Ûc‚Ó‰Â48ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚÂ .49BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰Â . ¿«¿«≈¿≈¬«»ƒ¿«≈ƒ«¿
CÏnÏ50ÈBÚcÈ ÏÚ·e .·B‡ ÏÚ·e .51˙ÈÒn‰Â .52. «…∆««««ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
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ÁÈcn‰Â53ÛMÎÓ‰Â .54˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰Â .55Ïl˜Óe . ¿««ƒ«¿«¿«≈¿«¿«≈∆««»¿«≈
Bn‡ B‡ ÂÈ·‡56‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e .57. »ƒƒ≈≈∆

דרשו 42) ערותה". תגלה לא היא, "אמך ז יח, ויקרא
(כגון  אביו אשת שאינה אמו לרבות א) נד, (סנהדרין חכמינו
נאמר  אביו ובאשת אביו, אשת שהיא כאמו ומפותה) אנוסה
יומתו... מות אביו... אשת את ישכב אשר "ואיש יא) כ, (שם
זה  הרי בם, דמיהם שנאמר: מקום וכל בם", דמיהם
יומתו, "מות כז) (שם וידעוני באוב שנאמר כשם בסקילה,

א). נד, (שם בם" דמיהם אותם ירגמו כ,43)באבן ויקרא
כד.44)יב. כב, יג.45)דברים כ, טו,46)ויקרא שם,

"כי  י) יג, (דברים במסית ונאמר תהרוגו", הבהמה "ואת
וסקלתו  יא) (שם, ככתוב בסקילה, שם מה תהרגנו", הרוג

ב). נד, (סנהדרין בסקילה כאן אף כ,47)באבנים, ויקרא
מקום  שכל מא, באות הוכחנו וכבר בם". "דמיהם טז,

בסקילה. זה הרי בם, דמיהם השם,48)שנאמר: את מברך
כל  אותו "ורגמו יד) כד, (ויקרא בתורה מפורש וענשו

ה.49)העדה". יז, מולך,50)דברים ששמו לאליל
שורפו, שהוא ולא הכהנים, ברשות האש על בנו שמעביר
וכמבואר  השלהבת, בתוך אחר לצד זה מצד מעבירו אלא
"עם  ב) כ, (ויקרא בו מפורשת וסקילה ה"ג. פ"ו, ע"ז בהל'

באבן". ירגמוהו פ"ו,51)הארץ שם מפורשים שניהם
ירגמו  "באבן כז כ, ויקרא בתורה מפורש וענשם ה"אֿב,

בם". דמיהם מפורש 52)אותם וענשו לע"ז, היחיד את
ומת". באבנים "וסקלתו יא יג, שלימה 53)בדברים עיר

שהוא  ממסית למדים הנדחת עיר ומדיחי עבודהֿזרה, אחרי
בקש  "כי שם) (שם, הדחה לשון נאמרה בו שגם בסקילה,
(סנהדרין  הדחה - הדחה "גזירהֿשוה": ודנים להדיחך",

ב). תחיה",54)פט, לא "מכשפה יז) כב, (שמות שנאמר
יומת" מות בהמה עם שוכב "כל יח) (שם, נאמר לה וסמוך
(שם  בסקילה כאן אף מה), אות לעיל (ראה בסקילה שם מה

ב). אותו 55)סז, רגום האיש, יומת "מות לה טו, במדבר
וכבר 56)באבנים". בו", דמיו יומת... "מות א כ, ויקרא

הרי  בו" "דמיו בו שנאמר מקום שכל מא, אות לעיל נתבאר
בסקילה. עירו 57)זה אנשי כל "ורגמוהו כא, כא, דברים

סנהדרין  במשנה מנויים הנסקלים אלו וכל ומת". באבנים
א. נג,

.‡È‰˙fL Ô‰k ˙a :Ô‰ el‡Â ,‰¯OÚ ÔÈÙ¯Op‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¬»»¿≈≈«…≈∆»¿»
dÏÚa ˙Áz58Bza ÏÚ ‡·e .59Bza ˙a ÏÚÂ ,60ÏÚÂ , «««¿»»«ƒ¿««ƒ¿«

˙a ÏÚÂ ,dza ˙a ÏÚÂ ,BzL‡ ˙a ÏÚÂ .Ba ˙a«¿¿««ƒ¿¿««ƒ»¿««
da61B˙BÓÁ ÏÚÂ .62Ì‡ ÏÚÂ ,B˙BÓÁ Ì‡ ÏÚÂ , ¿»¿«¬¿«≈¬¿«≈

ÂÈÓÁ63¯Á‡Ï Ï·‡ ;BzL‡ ÈiÁa Ô‰ÈÏÚ ‡aL ‡e‰Â . »ƒ¿∆»¬≈∆¿«≈ƒ¿¬»¿««
˙BÈ¯Ú‰ ÏÏÎa ,„·Ïa ˙¯Îa Ô‰ È¯‰ - BzL‡ ˙˙ÈÓ64. ƒ«ƒ¿¬≈≈¿»≈ƒ¿«ƒ¿«»¬»

בסקילה,58) היא הרי ארוסה, כשהיא אבל נשואה. כשהיא
להחמיר  לשריפה יצאה ונשואה משריפה, חמורה שסקילה
ג, (סנה' לשריפה מסקילה עליה להקל ארוסה, ולא עליה,
ה"ג, ופ"ג, ה"ו; פ"א, ביאה איסורי בהל' רבינו פסק וכן ב),

נאמרה 59)ה. שלא ואע"פ אשתו. בת שאינה מאנוסתו,
הבת  בת שאסרה מאחר תגלה", לא בתך "ערות בתורה:
קרובה  אינה בתו בת שהרי הבת, מן שתקה י) יח, (ויקרא

איסורי  בהל' רבינו ולשון א עו, (סנהדרין בתו מכח אלא לו
ה"ו). פ"ב, בקידושין.60)ביאה אשתו שאינה מאנוסתו,

סא. אות בסמוך שריפה 61)וראה נאמרה לא בשתיהן
נלמד  וענשן י), יח, (ויקרא בלבד אזהרה אלא בתורה,

וב  מאשה הבאה.ב"גזירהֿשוה" באות כמבואר תה,
אמה 62) ואת אשה את יקח אשר "ואיש יד) כ, (שם ככתוב

חכמינו  אמרו ואתהן", אותו ישרפו באש היא, זימה
ובת  אשה בת ואמה, אשה אלא לי "אין א) עה, (סנהדרין
(ויקרא  להלן ונאמר זימה, כאן: נאמר מניין? בנה ובת בתה
בת  ואת בנה בת את תגלה לא ובתה אשה ערות יז) יח,
ובת  בתה ובת בתה להלן מה היא", זימה הנה שארה בתה...
בנה" ובת בתה ובת בתה כאן אף האזהרה ), (בכלל בנה
ובת  בתו בת לענין גם למד אתה ומכאן שריפה), (=לענין
כי  י) יח, (ויקרא כאן נאמר בשריפה, שהן מאנוסתו בנו
למד  אני הנה, שארה אשתו: בשאר ונאמר הנה, ערותך
"זימה" אשתו) (בשאר להלן מה "הנהֿהנה", "גזירהֿשוה"
אני  ושוב "זימה". כאן כתוב כאילו "זימה", כאן אף עמו,
בה: שכתוב ואמה מאשה "זימהֿזימה" "גזירהֿשוה" למד
שריפה  כאן אף שריפה, להלן מה ישרפו" באש היא, "זימה

ב). ועמ' א עה, "ואיש 63)(שם יד) כ, (ויקרא ככתוב
ואתהן", אותו ישרפו באש אמה... ואת אשה את יקח אשר
דורות  שלשה לעשות "מנין ב) עה, (סנהדרין חכמינו אמרו
שלישי  דור שהיא חמיו אם כגון מאשתו, (=למעלה ֵלמעלה
בתה  (כבת למטה דורות כשלשה חמותו) אם וכן לאשתו,
למטה: נאמר יז), יח, ויקרא בתורה, המפורשים בנה ובת
אף  דורות, שלשה למטה מה זימה, למעלה: ונאמר זימה,

דורות". שלשה "באש 64)למעלה נאמר: ב עו, שם
אשתו  והרי משמע, שתיהן - אתהן ואתהן" אותו ישרפו
אם  כלומר, קיימות. כששתיהן לך, לומר אלא נשרפת? אינה
עונש  כאן אין - לאו ואם חמותו, תישרף - חיה אשתו
שם  שאמרו ואע"פ שם. עקיבא רבי וכדברי שריפה.
ולגבי  כרת. איסור שזהו רבינו סובר בעלמא", "איסורא
שאין  בעלמא, איסורא לכרת: קורא אדם, בידי שהיא שריפה
הל' השווה בלבד. השמים מן עונש אלא ביתֿדין מיתת בה
והמאירי  שם. ובמגידֿמשנה ה"ח פ"ב, ביאה איסורי
א) סב, (קידושין התלמוד מסגנון ראיה מביא שם לסנהדרין
הנקי, ולא הנקי לא - אותך איש שכב "אם שם: שאמרו
לאיסור  קראו איש, שבאשת הרי - בעלמא" איסורא אלא
מנויים  - הנשרפים אלו וכל בעלמא". "איסורא שבה כרת

א. עה, סנהדרין במשנה

.·ÈÔÈ‚¯‰p‰65ÁˆB¯‰ :ÌÈL66Ácp‰Â67. «∆¡»ƒ¿«ƒ»≈«¿«ƒ»

כ)66)בסייף.65) כא, (שמות ינקם" "נקום בו שנאמר
כה), כו, (ויקרא אומר כשהוא היא, מה יודע איני זו "נקימה
נקימה, אומר הוי - ברית' נקם נוקמת חרב עליכם 'והבאתי

ב). נב, (שם סיוף" ב 67)זו עו, שם המשנה ולשון
בתורה  בהם מפורש וסייף הנדחת", עיר ואנשי "הרוצח
חרב". לפי ההיא העיר יושבי את תכה "הכה טז) יג, (דברים

.‚È.LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ :Ô‰ el‡Â ,‰ML ÔÈ˜Áp‰«∆¡»ƒƒ»¿≈≈«»«≈∆ƒ
Bn‡a B‡ ÂÈ·‡a Ï·BÁ‰68Ô˜ÊÂ .Ï‡¯OiÓ LÙ ·B‚Â . «≈¿»ƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿»≈¿»≈
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‡¯ÓÓ69¯˜M‰ ‡È·e .70‰„B·Ú ÌLa ‡a˙n‰Â . «¿≈¿ƒ«∆∆¿«ƒ¿«≈¿≈¬»
‰¯Ê71ÌÈLÏLe ‰ML ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk e‡ˆÓ .72. »»ƒ¿¿»¬≈≈ƒƒ»¿ƒ

ה"ה.68) פ"ה, ממרים הל' לקמן ראה חבורה, בהם שעשה
כנגדם.69) לעשות ומורה הגדול, ביתֿדין דברי על שמסרב
ה"ח.70) פ"ה, ע"ז הל' וראה שמע, שלא מה על מתנבא
את 71) לטמא ההלכה את כיוון אפילו ע"ז. אמרה שאומר:

וראה  א). פט, בסנהדרין (משנה הטהור את ולטהר הטמא
או  "יומת" בתורה נאמר ובכולם ה"ו. פ"ה, ע"ז בהל'
אינה  סתם בתורה האמורה מיתה "כל הוא: וכלל "ומת",
"ומפי  ה"א פי"ד, לעיל והשווה ב). פד, (שם חנק" אלא
שם. ובביאורנו חנק" היא מיתה... שכל למדו רבינו משה

ב. פד, שם במשנה, מנויים - הנחנקים אלו רמז 72)וכל
ישראל  (תפארת מות" כלי הכין "ול'ו' יח): ז, (תהלים לדבר
וב"קרית  א). אות העונשים", "סוגר סנהדרין, מס' בסוף
ו' נשרפים; י' נסקלים; ח"י "חיוב". סימן: בהם נותן ספר"

נהרגים. ב' נחנקים;

ה'תש"פ  סיון כ"ו חמישי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
התראת 1) דיני מלקות. שמחוייב מי הלקאת מצוות ביאור

בשני  צורך שאין קטן. מדין נפטר גדול בדין המתחייב ספק.
דין. בית בפני ההלקאה סדר למלקות. האיסור להחזקת עדים

.‡Ck ,‰˙ÈÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰Ï ‰ÂˆnL ÌLk¿≈∆ƒ¿»¿»ƒ∆«¿À»ƒ»»
:¯Ó‡pL .˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ˙B˜Ï‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿∆«¿À»«¿∆∆¡«
˙e˜ÏnL Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÙÏ e‰k‰Â ËÙM‰ BÏÈt‰Â¿ƒƒ«…≈¿ƒ»¿»»¿««ƒ∆«¿

‰LÏLa2˙„ÓBÚ ‡È‰ ‰˙ÈÓ ÌB˜Óa -3. ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ∆∆

לעיל 2) ראה ושלושה, בעשרים שהם נפשות, לדיני בניגוד
ד. והלכה ב, הלכה ה, עדים 3)פרק מומחים, צריכה שהיא

(סנהדרין  אמרו וכן נפשות. כדיני וחקירה ודרישה והתראה
"כיוון  רש"י: ומפרש עומדת" מיתה במקום "מלקות א) י,
עליו  קנס זו ומיתה למות, הוא ראוי בוראו אזהרת על ַָדעבר

המיתות". מן כאחת הוא והרי הכתוב,

.·‰f‰ ÔÓÊa ÔÈ˜ÏÓ4ÈÙa ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa «¿ƒƒ¿««∆¿»»ƒ«»ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ ‰LÏL5.˙BËBÈ„‰ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ , ¿»¿ƒ¬»…ƒ¿≈∆¿

נפשות,4) לדיני בניגוד קיים, המקדש בית שאין פי על אף
הלכה  י"ד, פרק לעיל ראה הבית, בפני אלא אותם דנים שאין
בזמנו  מלקות חייב יהודה שרב ב טז, במכות ומצינו י"א,

תורה. איסור על שעבר מפי 5)לאחד בארץ שנסמכו
לעיל  וראה ו, הלכה ד, פרק לעיל כמבואר מוסמכים, חכמים

ובביאורנו. ד הלכה ה פרק

.‚ÏÎa ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic ÔÈ˜ÏnL ˙Bi˜ÏÓ ÏÎÂ¿»«¿À∆«¿ƒ«»≈»»»∆¿»
ÌB˜Ó6˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ dÈ‡ ,7. »≈»∆»«««¿

מוסמכים.6) מלקות,7)שאינם ותשע שלושים שאינה
פרק  לנזיר (רע"ב השעה צורך וכפי הדיין עיני ראות כפי אלא
היא  מרדות, מכת כתב: צג תשובה ובריב"ש ג). משנה ד,
ב"מגן  וראה כמותן. חזקות שאינן אלא תורה, כשל ל"ט
שלוש  היא שמרדות ב, קטן סעיף תצו חיים לאורח אברהם"

על  אותו שמייסרים מרד, לשון - מרדות הכאות. עשרה
דיבור  ב קמא, חולין רש"י וראה חכמים. בדברי שמרד

מרדות. מכת המתחיל:

.„‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡8ÔÈ˜„B·e . ≈»»∆∆»¿≈ƒ¿«¿»»¿ƒ
ÈÈ„a ÌÈOBÚL C¯„k ,‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„a ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿∆∆∆ƒ¿ƒ≈

˙BLÙ9‰OÚÏ ˜zpL Â‡Ï ÏÚ ¯·Ú .10Ba e¯˙‰Â , ¿»»««»∆ƒ««¬≈¿ƒ¿
‡ÏÂ epOÚz Ì‡L ,‰Ê ¯·„ ‰OÚz Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿««¬∆»»∆∆ƒ«¬∆¿…

BaL ‰OÚ Ìi˜˙11- ‰OÚ‰ Ìi˜ ‡ÏÂ ¯·ÚÂ ,‰˜Ïz - ¿«≈¬≈∆ƒ¿∆¿»«¿…ƒ≈»¬≈
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰12‡È‰ ˜ÙÒa ‰‡¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡ .13, ¬≈∆∆««ƒ∆«¿»»¿»≈ƒ

‡È‰ ‰‡¯˙‰ ˜ÙÒ ˙‡¯˙‰ ,¯ËtÈ - Ìi˜È Ì‡L14. ∆ƒ¿«≈ƒ»≈«¿»«»≈«¿»»ƒ

בזה 8) שווה שהמלקות ד, הלכה י"א, פרק לעיל כמבואר
ב. לג, בסנהדרין התלמוד דברי פי על נפשות, לדיני
כלומר, בו", התרו שלא "כאן אמרו: ב, לב , ובכתובות

לוקה. אינו "משפט 9)ולפיכך כב) כד, (ויקרא שנאמר
וחקירה  דרישה צריכים הדינים שכל מכאן - לכם" יהיה אחד
ב. הלכה ג, פרק עדות הלכות והשווה א), לב, (סנהדרין

והיפטר,10) העשה קיים הלאו, על עברת אם תורה שאמרה
לקחת: ואם ו) כב, (דברים הבנים" על האם תיקח "לא כגון

ז). (שם האם" את תשלח האם 11)"שלח שתמות כגון,
שחט  אם שכן, וכל תשלח". "שלח בה: לקיים תוכל ולא

בידיו. העשה שביטל האם, ב 12)בעצמו תט, מכות
העשה) (את "קיימו יוחנן רבי בדברי שם: הרי"ף וכגירסת
העשה, ביטל שלא פי על אף כלומר, חייב, קיימו לא פטור;
שמתה  כל ולפיכך, תעשה", הלא על לוקה קיימו, שלא כיוון

לוקה. מידו, ברחה או הלאו,13)האם על שעבר בשעה
יקיים. לא או העשה יקיים אם ידוע הדבר אין בו, והתרו

שמביא 14) הפירוש את קמא, לחולין בר"ן וראה שם, מכות
שבכל  פי על אף הרדב"ז, וכתב משנה). (כסף "אחרים" בשם
שעבר  שבשעה שונה, כאן ספק, התראת על לוקים אין מקום
לתיקון  ביחס אלא אינו והספק עבר, וודאי זה הרי הלאו, על
על  לוקה זה הרי העשה קיים שלא וכל יקיימה, שמא העשה,
שבועות  הלכות והשווה וודאי. מותרה הוא שלגביו הלאו,
ביהודה" ב"נודע וראה שם. ובביאורנו ב הלכה ה, פרק
התראת  לפסוק רבינו נתכווין שלא עז, העזר לאבן מה"ת
נפשות  בדיני אבל מלקות, בדיני אלא התראה, שמה - ספק
על  רבינו כשדן י"ב פרק לעיל שהרי תדע, התראה. אינה -

ספק. התראת מדיני כלום הזכיר לא נפשות בדיני התראה

.‰ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓe ˙e˜ÏÓ da LiL ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»∆≈»«¿ƒ«≈ƒ
:‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁML ÔB‚k ,˙Á‡k15 ¿««¿∆»«¿∆¿«¬»»»

,‰˜BÏ BÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ - ‰˙ÈÓÏ Ba e¯˙‰ Ì‡ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿≈∆
‰fÓ ÏB„b ÔÈ„a ·iÁ˙ È¯‰L16Ba e¯˙‰ Ì‡Â ; ∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆¿ƒƒ¿

‰˜BÏ - „·Ïa ˙e˜ÏÓÏ17. ¿«¿ƒ¿«∆

משום 15) ומלקות זרה, עבודה עובד משום מיתה שחייב
כח. כב, ויקרא ראה בנו, ואת אותו והתורה 16)איסור

משום  - רשעתו" כדי לפניו "והיכהו ב) כה , (דברים אמרה
שתי  משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה

ב). יג, (מכות אלא 17)רשעיות ייענש ולא יומת, לא שהרי
פרק  שחיטה הלכות והשווה ב), פא, (חולין אחת רשעה על

ז. הלכה י"ב,
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‡¯ÓÓ69¯˜M‰ ‡È·e .70‰„B·Ú ÌLa ‡a˙n‰Â . «¿≈¿ƒ«∆∆¿«ƒ¿«≈¿≈¬»
‰¯Ê71ÌÈLÏLe ‰ML ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk e‡ˆÓ .72. »»ƒ¿¿»¬≈≈ƒƒ»¿ƒ

ה"ה.68) פ"ה, ממרים הל' לקמן ראה חבורה, בהם שעשה
כנגדם.69) לעשות ומורה הגדול, ביתֿדין דברי על שמסרב
ה"ח.70) פ"ה, ע"ז הל' וראה שמע, שלא מה על מתנבא
את 71) לטמא ההלכה את כיוון אפילו ע"ז. אמרה שאומר:

וראה  א). פט, בסנהדרין (משנה הטהור את ולטהר הטמא
או  "יומת" בתורה נאמר ובכולם ה"ו. פ"ה, ע"ז בהל'
אינה  סתם בתורה האמורה מיתה "כל הוא: וכלל "ומת",
"ומפי  ה"א פי"ד, לעיל והשווה ב). פד, (שם חנק" אלא
שם. ובביאורנו חנק" היא מיתה... שכל למדו רבינו משה

ב. פד, שם במשנה, מנויים - הנחנקים אלו רמז 72)וכל
ישראל  (תפארת מות" כלי הכין "ול'ו' יח): ז, (תהלים לדבר
וב"קרית  א). אות העונשים", "סוגר סנהדרין, מס' בסוף
ו' נשרפים; י' נסקלים; ח"י "חיוב". סימן: בהם נותן ספר"

נהרגים. ב' נחנקים;

ה'תש"פ  סיון כ"ו חמישי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
התראת 1) דיני מלקות. שמחוייב מי הלקאת מצוות ביאור

בשני  צורך שאין קטן. מדין נפטר גדול בדין המתחייב ספק.
דין. בית בפני ההלקאה סדר למלקות. האיסור להחזקת עדים

.‡Ck ,‰˙ÈÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰Ï ‰ÂˆnL ÌLk¿≈∆ƒ¿»¿»ƒ∆«¿À»ƒ»»
:¯Ó‡pL .˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ˙B˜Ï‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿∆«¿À»«¿∆∆¡«
˙e˜ÏnL Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÙÏ e‰k‰Â ËÙM‰ BÏÈt‰Â¿ƒƒ«…≈¿ƒ»¿»»¿««ƒ∆«¿

‰LÏLa2˙„ÓBÚ ‡È‰ ‰˙ÈÓ ÌB˜Óa -3. ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ∆∆

לעיל 2) ראה ושלושה, בעשרים שהם נפשות, לדיני בניגוד
ד. והלכה ב, הלכה ה, עדים 3)פרק מומחים, צריכה שהיא

(סנהדרין  אמרו וכן נפשות. כדיני וחקירה ודרישה והתראה
"כיוון  רש"י: ומפרש עומדת" מיתה במקום "מלקות א) י,
עליו  קנס זו ומיתה למות, הוא ראוי בוראו אזהרת על ַָדעבר

המיתות". מן כאחת הוא והרי הכתוב,

.·‰f‰ ÔÓÊa ÔÈ˜ÏÓ4ÈÙa ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa «¿ƒƒ¿««∆¿»»ƒ«»ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ ‰LÏL5.˙BËBÈ„‰ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ , ¿»¿ƒ¬»…ƒ¿≈∆¿

נפשות,4) לדיני בניגוד קיים, המקדש בית שאין פי על אף
הלכה  י"ד, פרק לעיל ראה הבית, בפני אלא אותם דנים שאין
בזמנו  מלקות חייב יהודה שרב ב טז, במכות ומצינו י"א,

תורה. איסור על שעבר מפי 5)לאחד בארץ שנסמכו
לעיל  וראה ו, הלכה ד, פרק לעיל כמבואר מוסמכים, חכמים

ובביאורנו. ד הלכה ה פרק

.‚ÏÎa ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic ÔÈ˜ÏnL ˙Bi˜ÏÓ ÏÎÂ¿»«¿À∆«¿ƒ«»≈»»»∆¿»
ÌB˜Ó6˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ dÈ‡ ,7. »≈»∆»«««¿

מוסמכים.6) מלקות,7)שאינם ותשע שלושים שאינה
פרק  לנזיר (רע"ב השעה צורך וכפי הדיין עיני ראות כפי אלא
היא  מרדות, מכת כתב: צג תשובה ובריב"ש ג). משנה ד,
ב"מגן  וראה כמותן. חזקות שאינן אלא תורה, כשל ל"ט
שלוש  היא שמרדות ב, קטן סעיף תצו חיים לאורח אברהם"

על  אותו שמייסרים מרד, לשון - מרדות הכאות. עשרה
דיבור  ב קמא, חולין רש"י וראה חכמים. בדברי שמרד

מרדות. מכת המתחיל:

.„‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡8ÔÈ˜„B·e . ≈»»∆∆»¿≈ƒ¿«¿»»¿ƒ
ÈÈ„a ÌÈOBÚL C¯„k ,‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„a ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿∆∆∆ƒ¿ƒ≈

˙BLÙ9‰OÚÏ ˜zpL Â‡Ï ÏÚ ¯·Ú .10Ba e¯˙‰Â , ¿»»««»∆ƒ««¬≈¿ƒ¿
‡ÏÂ epOÚz Ì‡L ,‰Ê ¯·„ ‰OÚz Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿««¬∆»»∆∆ƒ«¬∆¿…

BaL ‰OÚ Ìi˜˙11- ‰OÚ‰ Ìi˜ ‡ÏÂ ¯·ÚÂ ,‰˜Ïz - ¿«≈¬≈∆ƒ¿∆¿»«¿…ƒ≈»¬≈
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰12‡È‰ ˜ÙÒa ‰‡¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡ .13, ¬≈∆∆««ƒ∆«¿»»¿»≈ƒ

‡È‰ ‰‡¯˙‰ ˜ÙÒ ˙‡¯˙‰ ,¯ËtÈ - Ìi˜È Ì‡L14. ∆ƒ¿«≈ƒ»≈«¿»«»≈«¿»»ƒ

בזה 8) שווה שהמלקות ד, הלכה י"א, פרק לעיל כמבואר
ב. לג, בסנהדרין התלמוד דברי פי על נפשות, לדיני
כלומר, בו", התרו שלא "כאן אמרו: ב, לב , ובכתובות

לוקה. אינו "משפט 9)ולפיכך כב) כד, (ויקרא שנאמר
וחקירה  דרישה צריכים הדינים שכל מכאן - לכם" יהיה אחד
ב. הלכה ג, פרק עדות הלכות והשווה א), לב, (סנהדרין

והיפטר,10) העשה קיים הלאו, על עברת אם תורה שאמרה
לקחת: ואם ו) כב, (דברים הבנים" על האם תיקח "לא כגון

ז). (שם האם" את תשלח האם 11)"שלח שתמות כגון,
שחט  אם שכן, וכל תשלח". "שלח בה: לקיים תוכל ולא

בידיו. העשה שביטל האם, ב 12)בעצמו תט, מכות
העשה) (את "קיימו יוחנן רבי בדברי שם: הרי"ף וכגירסת
העשה, ביטל שלא פי על אף כלומר, חייב, קיימו לא פטור;
שמתה  כל ולפיכך, תעשה", הלא על לוקה קיימו, שלא כיוון

לוקה. מידו, ברחה או הלאו,13)האם על שעבר בשעה
יקיים. לא או העשה יקיים אם ידוע הדבר אין בו, והתרו

שמביא 14) הפירוש את קמא, לחולין בר"ן וראה שם, מכות
שבכל  פי על אף הרדב"ז, וכתב משנה). (כסף "אחרים" בשם
שעבר  שבשעה שונה, כאן ספק, התראת על לוקים אין מקום
לתיקון  ביחס אלא אינו והספק עבר, וודאי זה הרי הלאו, על
על  לוקה זה הרי העשה קיים שלא וכל יקיימה, שמא העשה,
שבועות  הלכות והשווה וודאי. מותרה הוא שלגביו הלאו,
ביהודה" ב"נודע וראה שם. ובביאורנו ב הלכה ה, פרק
התראת  לפסוק רבינו נתכווין שלא עז, העזר לאבן מה"ת
נפשות  בדיני אבל מלקות, בדיני אלא התראה, שמה - ספק
על  רבינו כשדן י"ב פרק לעיל שהרי תדע, התראה. אינה -

ספק. התראת מדיני כלום הזכיר לא נפשות בדיני התראה

.‰ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓe ˙e˜ÏÓ da LiL ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»∆≈»«¿ƒ«≈ƒ
:‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁML ÔB‚k ,˙Á‡k15 ¿««¿∆»«¿∆¿«¬»»»

,‰˜BÏ BÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ - ‰˙ÈÓÏ Ba e¯˙‰ Ì‡ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿≈∆
‰fÓ ÏB„b ÔÈ„a ·iÁ˙ È¯‰L16Ba e¯˙‰ Ì‡Â ; ∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆¿ƒƒ¿

‰˜BÏ - „·Ïa ˙e˜ÏÓÏ17. ¿«¿ƒ¿«∆

משום 15) ומלקות זרה, עבודה עובד משום מיתה שחייב
כח. כב, ויקרא ראה בנו, ואת אותו והתורה 16)איסור

משום  - רשעתו" כדי לפניו "והיכהו ב) כה , (דברים אמרה
שתי  משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה

ב). יג, (מכות אלא 17)רשעיות ייענש ולא יומת, לא שהרי
פרק  שחיטה הלכות והשווה ב), פא, (חולין אחת רשעה על

ז. הלכה י"ב,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeiq e"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Â˙ÚLa ‡l‡ ˙e˜ÏÓÏ ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ¿≈≈ƒ¿«¿∆»ƒ¿«
‰OÚÓ18.˜ÊÁÈ „Á‡ „Úa - BÓˆÚ ¯eq‡‰ Ï·‡ ; «¬∆¬»»ƒ«¿¿≈∆»À¿«

‰Ê ‡e‰ ˙BÈÏk ·ÏÁ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ ?„ˆÈk19È‡Ïk , ≈«»«≈∆»≈∆¿»∆ƒ¿≈
Ì¯k‰20BÊ ‰M‡ ‰BÊ B‡ ‰Le¯b ,el‡ ˙B¯t Ì‰21, «∆∆≈≈≈¿»»ƒ»

Ba e¯˙‰L ¯Á‡ ÌÈ„Úa ÏÚa B‡ ÏÎ‡Â22‰Ê È¯‰ - ¿»«»«¿≈ƒ««∆ƒ¿¬≈∆
„Á‡ „Úa ¯eq‡‰ ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ23‰na . ∆««ƒ∆ƒ«»ƒ¿≈∆»«∆

LÈÁÎ‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c24Ú·wL ˙Úa „Ú‰ ¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈¿≈∆»«
‰Ê ·ÏÁ BÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;¯eq‡‰25dÈ‡ BÊÂ , »ƒ¬»ƒ»«≈≈∆∆¿≈»

,‰˜BÏ BÈ‡ - LÈÁÎ‰L ¯Á‡ ÏÚa B‡ ÏÎ‡Â ,‰Le¯b¿»¿»«»«««∆ƒ¿ƒ≈∆
ÌÈ„Ú ÈL ¯eq‡‰ eÚa˜iL „Ú26. «∆ƒ¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

העבירה.18) תורה 19)בשעת שאסרתו חלב, זה והרי
עליו. ולוקים יז) ג, שנזרע 20)(ויקרא התבואה ממיני מין

ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים ושניהם הגפן עם
אשר  הזרע המלאה תקדש פן כלאיים כרמך תזרע "לא
רבינו  (לשון שניהם ותאסור תתרחק פן כלומר, תזרע",
לוקה, והאוכלם ו), הלכה י, פרק אסורות מאכלות בהלכות
צו. לאוו ד הלכה י"ט, פרק לקמן בביאורנו כמבואר

לכהן.21) בו.22)ואסורות שהותרה תימן: יד בכתב
(כסף 23) באיסורין" נאמן אחד "עד ב) ב, (גיטין אמרו שכן

"אמר  ב הלכה ו, פרק סוטה בירושלמי הוא ומפורש משנה).
לא  עדותו ועיקר לוקה, שניים, בו והתרו הוא, חלב אחד לו
ב. הלכה ג, פרק שגגות הלכות והשווה הוא"! אחד בעד

אין 25)העובר.24) כלומר, חלב. אינו זה תימן: יד בכתב
ומותר. שומן אלא חלב ב):26)זה סו, (קידושין אמרו וכן

נאמן? הוא כלום מכחישו הוא אם

.Ê,¯eq‡‰ ˙eÚÈ·˜a „Á‡‰ „Ú‰ „ÈÚ‰L ˙Úa ˜˙L»«¿≈∆≈ƒ»≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ
ÔÈ‡ - „Ú‰ LÈÁÎ‰Ï ÔÚË Ba e¯˙‰Â ¯·ÚL ¯Á‡Â¿««∆»«¿ƒ¿»«¿«¿ƒ»≈≈

‰˜BÏ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL27. ¿ƒ∆»∆

והלה 27) טהרותיך נטמאו אחד עד לו "אמר ב סה, שם
נאמן  כן, אחרי הכחישו שאפילו רבינו, וסובר נאמן". שותק
(כסף  חידוש כל בזה אין כלל הכחישו לא שאם העד,
שעבר  קודם הכחישו שאם לדייק, יש רבינו ומדברי משנה).

(שם). לוקה ואינו מועילה הכחשתו בתחילה, שתק אפילו

.Á˙ÙBk ?B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ „ˆÈk28ÏÚ ÂÈ„È ÈzL ≈««¿ƒ≈¿≈»»«
„enÚ‰29ÔfÁÂ ,CÏÈ‡Â CÏÈ‡30ÂÈ„‚·a ÊÁB‡ ˙Òk‰31. »«≈»¿≈»¿«««¿∆∆≈ƒ¿»»

eÓ¯Ù Ì‡Â ,eÚ¯˜ - eÚ¯˜ Ì‡32„Ú .eÓ¯Ù - ƒƒ¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿ƒ¿¿«
,B˙eÒk ÏÚ e‰kÓ BÈ‡L .BaÏ ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L∆¿«∆∆ƒ∆≈«≈«¿

B˙eÒÎÏ ‡ÏÂ - e‰k‰Â :¯Ó‡pL33‰e˙ Ô·‡‰Â . ∆∆¡«¿ƒ»¿…ƒ¿¿»∆∆¿»
ÂÈ¯BÁ‡Ó34‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‰kn‰ ÔfÁ‰L ,35‰Úeˆ¯e . ≈¬»∆««»««∆≈»∆»¿»

ÌÈLe ÌÈLÏ ‰ÏeÙk ,B„Èa Ï‚Ú ÏL36.‰Úa¯‡Ï ∆≈∆¿»¿»ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿»»
da ˙B„¯BÈÂ ˙BÏBÚ ¯BÓÁ ÏL ˙BÚeˆ¯ ÈzLe37·Á¯Â . ¿≈¿∆¬¿¿»¿…«

Èt „Ú ˙ÚbÓ ‡‰zL È„k ‰k¯‡Â ,ÁÙË ‰Úeˆ¯‰»¿»∆«¿»¿»¿≈∆¿≈««««ƒ
BÒ¯k38„ÈÂ .39ÁÙË dk¯‡ da ÊÁB‡L ˙BÚeˆ¯ ÏL40. ¿≈¿»∆¿∆≈»»¿»∆«

אמות,29)קושר.28) כשתי וגבוה בקרקע נעוץ עץ
דלת  בריח על הנסמך כאדם עליו, ומוטה כפוף והלוקה

שם). ריב"ן ובפירוש ב כב, מלשון 30)(מכות השמש,
העיר. צרכי כל רואה שהוא הצוואר.31)חוזה, בבית

א,32) פרק לסוטה והרע"ב (שם). התפירה חוטי נקרעו
באורך. - קריעה הצדדים; מן - פרימה מפרש: ה משנה

רפו.33) אות שם הלוקה.34)ספרי שתבוא 35)של
מלמעל  בכח.ההכאה אחת 36)ה רצועה עוד כלומר,

ב  כב, (מכות ארבע שהן רצועות שתי והן לשתיים כפולה
שם) טוב יום בתוספות (הובא ובירושלמי שם). ובריב"ן
והכפילו. אלא והפילו, תקרא אל - השופט והפילו דרשו:

א. כג, שם בגמרא וכפירוש 37)וראה ברצועה. כלומר,
ויורדות. הרצועות עולות ומוריד, ידו כשמגביה שם: הריב"ן
בנקב  רצועה ראש תוחב הרצועה, תפירת דרך כן שני, פירוש
מעלה, דרך שני בנקב ותוחב וחוזר מטה, כנגד הידית) (=של
טעם  רמזו א כג, שם ובגמרא (שם). ומוריד כמעלה ונראה
"ידע  ג) א, (ישעיה שנאמר משום וחמור, עגל של לרצועה
אמר  - וגו' ידע" לא ישראל בעליו, אבוס וחמור קונהו, שור
ממי  וייפרע בעליו אבוס שמכיר מי יבוא הקדושֿברוךֿהוא
"שתי  אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו בעליו. מכיר שאינו
ייענש  הבהמות מעשה שעשה לפי החמור, של הרצועות
רך  עגל של כי שור במקום עגל ותיקנו וכו'. בעורותיהן"

גבו. סביב יפה שם,38)ונכפף בגמרא אמרו זה ומטעם
יוכל  המלקה והחזן נקב הרצועה של בידית שיהיה צריך
ברצועה  אלא מכים שאין כרצונו, הרצועה ולקצר להאריך
שם). (רע"ב טבורו שהוא כרסו, פי על מגעת שראשה

ב.40)הידית.39) כב, שם משנה

.Ë‰Ú„a ¯˙È ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰kn‰ LÈ‡‰41¯ÒÁÂ »ƒ««∆»ƒƒ¿»≈¿≈»¿»≈
ÁÎa42B„Èa ‰kÓe ,ÂÈ„È ÈzLa ˙BÚeˆ¯‰ ˙‡ dÈa‚Óe . ¿…««¿ƒ«∆»¿ƒ¿≈»»«∆¿»

BÁk ÏÎa ˙Á‡43ÏÚ] ÂÈÙlÓ LÈÏL e‰˜ÏÓe . ««¿»…«¿≈¿ƒƒ¿»»«
e‰ÊÁ44LÈÏL :ÂÈ¯BÁ‡Ó ÌÈLÈÏL ÈLe ,ÂÈcc ÔÈa [ »≈≈«»¿≈¿ƒƒ≈¬»¿ƒ

‰Ê Û˙k ÏÚ LÈÏLe ,‰Ê Û˙k ÏÚ45. «»≈∆¿ƒ«»≈∆

במדע.41) לרבינו 42)משכיל המשנה וכפירוש א כג, שם
ולא  מתעורר איש יהיה לא בכוחו, ממוצע משכיל "אדם שם,

ההוא". באיש נקמה מכת שיכה ידיו 43)משתגע שבשתי
לעיל  והשווה א). כג, (שם כוחו בכל להכות יוכל לא כאחת

א. הלכה ט"ו, יד 44)פרק בכתב וכן ר"מ רומי בדפוס
אינן. אלו תיבות כה,45)תימן (דברים שנאמר א, כג, שפ

מלפניו; אחת רשעה - במספר רשעתו כדי לפניו "והיכהו ב)
רשעתו  כדי תמימה" ב"תורה ומפרש מאחריו". רשעיות שתי

כ  ושוב אחת, מכה שהיא אחת, רשעה משמעה תוב:-
הכאה  - שלפניו מכאן, משניים, פחות מספר ואין במספר,

שתיים. - ולאחריו אחת;

.È:¯Ó‡pL .‰hÓ ‡l‡ ,·LBÈ ‡ÏÂ „ÓBÚ BÈ‡ ‰kn‰«À∆≈≈¿…≈∆»À∆∆∆¡«
ËÙM‰ BÏÈt‰Â46ÏL ÂÈÈÚ e‰iL - ÂÈÙÏ e‰k‰Â ¿ƒƒ«…≈¿ƒ»¿»»∆¿≈»∆

e‰kÓe ¯Á‡ ¯·„a ËÈaÓ ‰È‰iL ‡Ï ,Ba ËÙBL47. ≈…∆ƒ¿∆«ƒ¿»»«≈«≈
„Á‡k ÌÈL ÌÈkÓ ÔÈ‡L ,Ô‡kÓ48. ƒ»∆≈«ƒ¿«ƒ¿∆»

לארץ,46) שיפילהו כפשוטו לפרשו ואין ב, כב, מכות משנה
שליש  להלקותו שצריך הקודמת, בהלכה נתבאר שכבר
העמוד  על וכפוף מוטה כשהוא אלא ייתכן לא וזה מלפניו,

תמימה). והטעם,47)(תורה רפו. אות תצא פרשת ספרי
שם). הלל (רבינו וימות להכותו יוסיף שלא שאז 48)כדי

ובכתב  מהם. אחד בכל ראייתו כל את לרכז יכול השופט אין
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וכו'. מלקים" שאין מכאן - "והיכהו הנוסח: התימנים יד

כאחד. שניים מלקים אין - מ"יכנו" דורשו שם בספרי ואמנם

.‡ÈÌ‡ :‰˜BÏ ‰fL ÔÓÊ Ïk ‡¯B˜ ÌÈicaL ÏB„b‰«»∆««»ƒ≈»¿«∆∆∆ƒ
Ôek˙Óe .E˙kÓ ˙‡ ÈÈ ‡ÏÙ‰Â ,˙BOÚÏ ¯ÓL˙ ‡Ï…ƒ¿…«¬¿ƒ¿»¿»∆«…¿ƒ¿«≈

˙Bi˜Ïn‰ ÌÚ ÌÈ˜eÒt‰ ¯Ó‚iL49- ¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒ¿…«¿ƒƒ««¿À¿ƒ…»«
„Ú ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ‡¯B˜Â ,‡¯˜n‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ≈ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿≈¿≈¿≈«
,‰BÓ ÌÈicaL ÈM‰Â .‰‡k‰‰ Ïk ¯ÓbzL∆ƒ»≈»««»»¿«≈ƒ∆««»ƒ∆
ÏÚ - ‰knL ÔÓÊ Ïk !‰k‰ :ÔfÁÏ ¯ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ≈««»«≈»¿«∆«∆«

‰kÓ ‡e‰ ÂÈt50. ƒ«∆

תהיה"49) "בקורת שנינו: א יא, ובכריתות א. כג, מכות
הפסוקים  לקריאת והכוונה בקריאה. תהא - כ) יט, (ויקרא

שם.50)שלפנינו. מכות

.·È¯eËt - B„È ˙Áz ˙Ó51˙Á‡ ‰Úeˆ¯ ÛÈÒB‰ Ì‡Â . ≈««»»¿ƒƒ¿»««
„Ó‡‰ ÏÚ52‰ÏBb ÔfÁ‰ È¯‰ - ˙ÓÂ53- ˙Ó ‡Ï Ì‡Â . «»…∆»≈¬≈««»∆¿ƒ…≈

‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú ÔfÁ‰ È¯‰¬≈««»»««ƒ¿«…«¬∆∆∆¡«…
ÛÈÒÈ54‡Ïa ‡e‰L ,B¯·Á ˙‡ ‰kÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . …ƒ¿«ƒ¿»«∆∆¬≈∆¿…

,B˙Bk‰Ï ˙eL¯ ‰¯Bz ‰˙pL ,‰Ê Ì‡ ‰Óe .‰OÚ«̇¬∆»ƒ∆∆»¿»»¿¿«
BÚL¯ ÏÚ B˙Bk‰Ï ‡lL ·e˙k‰ ‰eˆ55¯ÓÁÂ Ï˜ ; ƒ»«»∆…¿««ƒ¿«»…∆

Ì„‡‰ Ïk ¯‡LÏ56,B¯·Á ˙‡ ‰kn‰ Ïk ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»»»»»¿ƒ»»««∆∆¬≈
‡k‰ ,„·Ú ‰k‰ elÙ‡- ‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰ ¬ƒƒ»∆∆«»»∆≈»»∆¿»

‰˜BÏ57‰Ëe¯t ‰ÂL da LÈ Ì‡ Ï·‡ .58‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆¬»ƒ≈»»∆¿»ƒ¿
‰˜BÏÂ ÌlLÓ Ì„‡ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ ÌlLÏ ·iÁ59BÓk , «»¿«≈»≈»»¿«≈¿∆¿

˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡aL60. ∆≈«¿¿«»¿

יט,51) (דברים שנאמר א, ח, שם מבואר והטעם ב. כב, שם
מה  - וגו' עצים" לחטוב ביער רעהו את יבוא "ואשר ה):
אינו  רצה לא ואם וחוטב, בא רצה (=אם רשות עצים חטיבת
המלקה  דין" בית ושליח תלמידו את הרודה הרב יצא... בא),

מלקות. למחוייב ראה 52)ארבעים הדיינים, שאמדוהו
ב. הלכה י"ז, פרק רוצח 53)לקמן כל כדין מקלט לערי

שם). (מכות ושגג במניינו זה חזן טעה שהרי בשגגה, נפש
א.54) כג, במכות הובא על 55)ספרי, יתר תימן: יד בכתב

ידו 56)רשעו. "המגביה ב נח, שם וראה א, פה, סנהדרין
הלכות  והשווה רשע", נקרא היכהו שלא פי על אף חבירו על

אֿב. הלכה ה, פרק ומזיק "ישראל 57)חובל ב ה, מכות
שהיכהו  כגון שם, והעמידוה עבד", ידי על ולוקה גולה
משום  לוקה, רש"י: ומפרש פרוטה. שווה בה שאין הכאה

יוסיף". פן - יוסיף או 58)"לא ריפוי דמי תשלומי כגון,
(כתובות 59)צער. לוקה ואינו ממון שמשלם הוא, כלל

לו... ייעשה כן עשה "כאשר יט) כד, (ויקרא שנאמר ב) לב,
ממון. וזה נתינה, בו שיש דבר - בו" יינתן הלכות 60)כן

הלכה  א, פרק נערה ובהלכות ט; הלכה ד, פרק ומזיק חובל
והטעם  א. הלכה י"ח, פרק עדות הלכות לקמן וראה י"א.
משום  - רשעתו" כדי שנאמר: משום ומשלם, לוקה שאין

משום מחייבו, אתה ואי מחייבו, אתה אחת שתי רשעה
א). לז, (כתובות רשעיות

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ובריאותו.1) כוחו לפי אלא החוטא את מלקים שאין

הנפטרים  אותו. אומדים כיצד הרבה מלקיות המחוייב
אחרי  לשררתו חוזר אינו מי הלקאתם, באמצע ממלקות

הלקאתו.

.‡BÁk ÈÙk ?˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏÓ „ˆÈk2. ≈««¿ƒ∆«¿À»«¿¿ƒ…
¯tÒÓa B˙ÚL¯ È„k :¯Ó‡pL3ÌÈÚa¯‡ :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ∆∆¡«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿∆∆∆¡««¿»ƒ

˜ÊÁ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈÚa¯‡‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡L -∆≈ƒƒ«»«¿»ƒ¬ƒ»»»»
‰kÈ Ì‡L ;LlÁÏ ÔÈ˙ÁBt Ï·‡ .ÔBLÓLk ‡È¯·e»ƒ¿ƒ¿¬»¬ƒ¿«»∆ƒ«∆

‰a¯ ‰kÓ LlÁÏ4˙Ó ‡e‰ È‡cÂa -5CÎÈÙÏ .6e¯Ó‡ ¿«»«»«»¿««≈¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ7ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈkÓ ¯˙BÈa ‡È¯a‰ elÙ‡L : ¬»ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ

‡l‡ e‰k‰ ‡lL ‡ˆÓ ,˙Á‡ BÏ ÛÈÒBÈ Ì‡L ;ÚL˙Â»≈«∆ƒƒ««ƒ¿»∆…ƒ»∆»
BÏ ˙BÈe‡¯‰ ÌÈÚa¯‡8. «¿»ƒ»¿

ãycew zegiyn zecewpã

eze` oikn xzeia `ixad elit`y minkg exn` jkitl"
."miyelye dryz

התורה  על "בעלות" לרבנן יש כמה עד רואים זו מהלכה
נאמר  בתורה כי שכתוב, ממה לשנות שיכולים ועד כביכול,
כך  על ותשע. שלושים תיקנו וחכמים יכנו", "ארבעים

הגמרא כב:)אומרת דקיימי (מכות אינשי שאר טפשאי כמה
דאילו  רבה, גברא מקמי קיימי ולא ספר־תורה מקמי
בצרו  - רבנן ואתו יכנו, ארבעים כתיב בספר־תורה

חדא". (הפחיתו)
על  שאומר ב'ירושלמי' מוצאים אנו לכך נוספת דוגמא
בית־דין  פסק שעל־ידי כו'" עלי גומר "לא־ל הפסוק
והמציאות  הטבע נשתנה השנה, ועיבור החודש בקידוש

העולם. של
כח  יש שם מרע", "סור של בעניינים רק אינו לשנות הכח
בענייני  גם אלא יהודי, של ייסוריו את להפחית לחכמים
מלמעלה  השפעה להוריד כח לרבותינו יש טוב" "עשה
את  ואפילו המדידות, כל את המבטל מופלג טוב בריבוי

שבתורה. הברכה מדידות
(31 dxrd 128 cenr 'd wlg y"ewl)

לבריאותו.2) בהתאם - לקבל יכול שהוא "שלא 3)כפי
לסבול" שיוכל מה כפי ידוע במנין אלא שיעור, בלא ילקה
בהסתמך  וזה א). כב, מכות למשנה, בפירושו רבינו (לשון
"ארבעים  נאמר: ולא במספר", "רשעתו הפסוק: לשון על

(שם). מכוחו.4)במספר" אמרה 5)למעלה והתורה
אחיך  ישאר - שלקה אחר לעיניך", אחיך "ונקלה ג) (שם,

ב). י, (סנהדרין לעיניך על 6)חי להוסיף ואסור הואיל
בריא. כשהוא אפילו א.7)הארבעים כב, מכות

מפני 8) שקמים האנשים הם טפשים כמה ב: עמ' שם ואמרו
שבספרֿתורה  גדול. אדם מפני עומדים ואינם ספרֿתורה,
ובמדרש  אחת. וחיסרו החכמים ובאו יכנו", "ארבעים כתוב:
כנגד  יכנו... "ארבעים אמרו: יב, אות קרח, פ' תנחומא
ופחתו  ואדמה. ואדם וחוה נחש שנתקללו קללות ארבעים

יוסיף". לא משום אחת, חכמים
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וכו'. מלקים" שאין מכאן - "והיכהו הנוסח: התימנים יד

כאחד. שניים מלקים אין - מ"יכנו" דורשו שם בספרי ואמנם

.‡ÈÌ‡ :‰˜BÏ ‰fL ÔÓÊ Ïk ‡¯B˜ ÌÈicaL ÏB„b‰«»∆««»ƒ≈»¿«∆∆∆ƒ
Ôek˙Óe .E˙kÓ ˙‡ ÈÈ ‡ÏÙ‰Â ,˙BOÚÏ ¯ÓL˙ ‡Ï…ƒ¿…«¬¿ƒ¿»¿»∆«…¿ƒ¿«≈

˙Bi˜Ïn‰ ÌÚ ÌÈ˜eÒt‰ ¯Ó‚iL49- ¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒ¿…«¿ƒƒ««¿À¿ƒ…»«
„Ú ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ‡¯B˜Â ,‡¯˜n‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ≈ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿≈¿≈¿≈«
,‰BÓ ÌÈicaL ÈM‰Â .‰‡k‰‰ Ïk ¯ÓbzL∆ƒ»≈»««»»¿«≈ƒ∆««»ƒ∆
ÏÚ - ‰knL ÔÓÊ Ïk !‰k‰ :ÔfÁÏ ¯ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ≈««»«≈»¿«∆«∆«

‰kÓ ‡e‰ ÂÈt50. ƒ«∆

תהיה"49) "בקורת שנינו: א יא, ובכריתות א. כג, מכות
הפסוקים  לקריאת והכוונה בקריאה. תהא - כ) יט, (ויקרא

שם.50)שלפנינו. מכות

.·È¯eËt - B„È ˙Áz ˙Ó51˙Á‡ ‰Úeˆ¯ ÛÈÒB‰ Ì‡Â . ≈««»»¿ƒƒ¿»««
„Ó‡‰ ÏÚ52‰ÏBb ÔfÁ‰ È¯‰ - ˙ÓÂ53- ˙Ó ‡Ï Ì‡Â . «»…∆»≈¬≈««»∆¿ƒ…≈

‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú ÔfÁ‰ È¯‰¬≈««»»««ƒ¿«…«¬∆∆∆¡«…
ÛÈÒÈ54‡Ïa ‡e‰L ,B¯·Á ˙‡ ‰kÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . …ƒ¿«ƒ¿»«∆∆¬≈∆¿…

,B˙Bk‰Ï ˙eL¯ ‰¯Bz ‰˙pL ,‰Ê Ì‡ ‰Óe .‰OÚ«̇¬∆»ƒ∆∆»¿»»¿¿«
BÚL¯ ÏÚ B˙Bk‰Ï ‡lL ·e˙k‰ ‰eˆ55¯ÓÁÂ Ï˜ ; ƒ»«»∆…¿««ƒ¿«»…∆

Ì„‡‰ Ïk ¯‡LÏ56,B¯·Á ˙‡ ‰kn‰ Ïk ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»»»»»¿ƒ»»««∆∆¬≈
‡k‰ ,„·Ú ‰k‰ elÙ‡- ‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰ ¬ƒƒ»∆∆«»»∆≈»»∆¿»

‰˜BÏ57‰Ëe¯t ‰ÂL da LÈ Ì‡ Ï·‡ .58‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆¬»ƒ≈»»∆¿»ƒ¿
‰˜BÏÂ ÌlLÓ Ì„‡ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ ÌlLÏ ·iÁ59BÓk , «»¿«≈»≈»»¿«≈¿∆¿

˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡aL60. ∆≈«¿¿«»¿

יט,51) (דברים שנאמר א, ח, שם מבואר והטעם ב. כב, שם
מה  - וגו' עצים" לחטוב ביער רעהו את יבוא "ואשר ה):
אינו  רצה לא ואם וחוטב, בא רצה (=אם רשות עצים חטיבת
המלקה  דין" בית ושליח תלמידו את הרודה הרב יצא... בא),

מלקות. למחוייב ראה 52)ארבעים הדיינים, שאמדוהו
ב. הלכה י"ז, פרק רוצח 53)לקמן כל כדין מקלט לערי

שם). (מכות ושגג במניינו זה חזן טעה שהרי בשגגה, נפש
א.54) כג, במכות הובא על 55)ספרי, יתר תימן: יד בכתב

ידו 56)רשעו. "המגביה ב נח, שם וראה א, פה, סנהדרין
הלכות  והשווה רשע", נקרא היכהו שלא פי על אף חבירו על

אֿב. הלכה ה, פרק ומזיק "ישראל 57)חובל ב ה, מכות
שהיכהו  כגון שם, והעמידוה עבד", ידי על ולוקה גולה
משום  לוקה, רש"י: ומפרש פרוטה. שווה בה שאין הכאה

יוסיף". פן - יוסיף או 58)"לא ריפוי דמי תשלומי כגון,
(כתובות 59)צער. לוקה ואינו ממון שמשלם הוא, כלל

לו... ייעשה כן עשה "כאשר יט) כד, (ויקרא שנאמר ב) לב,
ממון. וזה נתינה, בו שיש דבר - בו" יינתן הלכות 60)כן

הלכה  א, פרק נערה ובהלכות ט; הלכה ד, פרק ומזיק חובל
והטעם  א. הלכה י"ח, פרק עדות הלכות לקמן וראה י"א.
משום  - רשעתו" כדי שנאמר: משום ומשלם, לוקה שאין

משום מחייבו, אתה ואי מחייבו, אתה אחת שתי רשעה
א). לז, (כתובות רשעיות

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ובריאותו.1) כוחו לפי אלא החוטא את מלקים שאין

הנפטרים  אותו. אומדים כיצד הרבה מלקיות המחוייב
אחרי  לשררתו חוזר אינו מי הלקאתם, באמצע ממלקות

הלקאתו.

.‡BÁk ÈÙk ?˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏÓ „ˆÈk2. ≈««¿ƒ∆«¿À»«¿¿ƒ…
¯tÒÓa B˙ÚL¯ È„k :¯Ó‡pL3ÌÈÚa¯‡ :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ∆∆¡«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿∆∆∆¡««¿»ƒ

˜ÊÁ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈÚa¯‡‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡L -∆≈ƒƒ«»«¿»ƒ¬ƒ»»»»
‰kÈ Ì‡L ;LlÁÏ ÔÈ˙ÁBt Ï·‡ .ÔBLÓLk ‡È¯·e»ƒ¿ƒ¿¬»¬ƒ¿«»∆ƒ«∆

‰a¯ ‰kÓ LlÁÏ4˙Ó ‡e‰ È‡cÂa -5CÎÈÙÏ .6e¯Ó‡ ¿«»«»«»¿««≈¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ7ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈkÓ ¯˙BÈa ‡È¯a‰ elÙ‡L : ¬»ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ

‡l‡ e‰k‰ ‡lL ‡ˆÓ ,˙Á‡ BÏ ÛÈÒBÈ Ì‡L ;ÚL˙Â»≈«∆ƒƒ««ƒ¿»∆…ƒ»∆»
BÏ ˙BÈe‡¯‰ ÌÈÚa¯‡8. «¿»ƒ»¿

ãycew zegiyn zecewpã

eze` oikn xzeia `ixad elit`y minkg exn` jkitl"
."miyelye dryz

התורה  על "בעלות" לרבנן יש כמה עד רואים זו מהלכה
נאמר  בתורה כי שכתוב, ממה לשנות שיכולים ועד כביכול,
כך  על ותשע. שלושים תיקנו וחכמים יכנו", "ארבעים

הגמרא כב:)אומרת דקיימי (מכות אינשי שאר טפשאי כמה
דאילו  רבה, גברא מקמי קיימי ולא ספר־תורה מקמי
בצרו  - רבנן ואתו יכנו, ארבעים כתיב בספר־תורה

חדא". (הפחיתו)
על  שאומר ב'ירושלמי' מוצאים אנו לכך נוספת דוגמא
בית־דין  פסק שעל־ידי כו'" עלי גומר "לא־ל הפסוק
והמציאות  הטבע נשתנה השנה, ועיבור החודש בקידוש

העולם. של
כח  יש שם מרע", "סור של בעניינים רק אינו לשנות הכח
בענייני  גם אלא יהודי, של ייסוריו את להפחית לחכמים
מלמעלה  השפעה להוריד כח לרבותינו יש טוב" "עשה
את  ואפילו המדידות, כל את המבטל מופלג טוב בריבוי

שבתורה. הברכה מדידות
(31 dxrd 128 cenr 'd wlg y"ewl)

לבריאותו.2) בהתאם - לקבל יכול שהוא "שלא 3)כפי
לסבול" שיוכל מה כפי ידוע במנין אלא שיעור, בלא ילקה
בהסתמך  וזה א). כב, מכות למשנה, בפירושו רבינו (לשון
"ארבעים  נאמר: ולא במספר", "רשעתו הפסוק: לשון על

(שם). מכוחו.4)במספר" אמרה 5)למעלה והתורה
אחיך  ישאר - שלקה אחר לעיניך", אחיך "ונקלה ג) (שם,

ב). י, (סנהדרין לעיניך על 6)חי להוסיף ואסור הואיל
בריא. כשהוא אפילו א.7)הארבעים כב, מכות

מפני 8) שקמים האנשים הם טפשים כמה ב: עמ' שם ואמרו
שבספרֿתורה  גדול. אדם מפני עומדים ואינם ספרֿתורה,
ובמדרש  אחת. וחיסרו החכמים ובאו יכנו", "ארבעים כתוב:
כנגד  יכנו... "ארבעים אמרו: יב, אות קרח, פ' תנחומא
ופחתו  ואדמה. ואדם וחוה נחש שנתקללו קללות ארבעים

יוסיף". לא משום אחת, חכמים
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LlzL‰Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙BkÓa ‡l‡ ÔÈ„ÓB‡9e‰e„Ó‡ . ¿ƒ∆»¿«»¿¿ƒ¿«≈¬»
ÌÈ¯OÚ ‰˜ÏÈ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÌÈ¯OÚ Ïa˜Ï ÏBÎiL∆»¿«≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆¿ƒ
‰˜ÏÈ ‡l‡ ,LlzL‰Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰iL È„k ˙Á‡Â¿««¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆

‰¯OÚ ‰BÓL10,ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Ï e‰e„Ó‡ . ¿∆∆¿≈¬»¿«≈«¿»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ :e¯Ó‡Â ,LlÁ e‰e‡¯ ˙B˜ÏÏ ÏÈÁ˙‰MÓeƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»«»¿»¿≈»
‰˜lL ‰¯OÚ ÌÈzL‰ B‡ ÚLz‰ el‡ ÏÚ ¯˙BÈ Ïa˜Ï¿«≈≈«≈«≈««¿≈∆¿≈∆»»

¯eËt ‰Ê È¯‰ -11,‰¯OÚ ÌÈzL Ïa˜Ï e‰e„Ó‡ . ¬≈∆»¬»¿«≈¿≈∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ Ïa˜Ï ÏBÎÈÂ ˜ÊÁ e‰e‡¯ ‰˜lL ¯Á‡Â¿««∆»»»»»¿»¿«≈≈¬≈∆

„Ó‡‰ ÏÚ ¯˙BÈ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯eËt12. »¿≈∆≈«»…∆

מאחוריו,9) שלישים ושני מלפניו, שליש חלקים, לשלשה
ברש"י  וראה א), כב, (מכות ה"ט פט"ז, לעיל כמבואר

א. י, יותר 10)לסנהדרין להלקותו אין כי שם, סנהדרין
שתי  המחוייב חסך נמצא בה. ימות שמא כוחו, מכפי

כשיתחזק,11)מלקויות. זמן לאחר ילקה אומרים ואין
(מכות  בזה די - קצת ולקה בביתֿדין שנתבזה מכיון אלא
עד  ימתין כלום, לקה לא עדיין אם אבל וברש"י). ב כב,
 ֿ (כסף מתחילה שאמדוהו כפי הארבעים כל וילקה שיבריא

ה"ג. בסמוך וראה נתבזה 12)משנה). כבר שלקה, מכיון
(מכות  חדש אומד לפי לחייבו ואין לו ונתכפר בביתֿדין

שם).

.‚zL ‰˜ÏiL ÌBi‰ e‰e„Ó‡‰¯OÚ ÌÈ13‡ÏÂ , ¬»«∆ƒ¿∆¿≈∆¿≈¿…
Ïa˜Ï ÏBÎÈ ¯ÁÓÏ ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÁÓÏ „Ú e‰e˜Ï‰ƒ¿«¿»»«¬≈¿»»»¿«≈

‰¯OÚ ÌÈzL ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ‰¯OÚ ‰BÓL14. ¿∆∆¿≈≈∆∆»¿≈∆¿≈
„Ú ‰˜Ï ‡ÏÂ ,‰¯OÚ ÌÈzL ¯ÁÓÏ ‰˜ÏiL e‰e„Ó‡¬»∆ƒ¿∆¿»»¿≈∆¿≈¿…»»«
- ‰¯OÚ ‰BÓL Ïa˜Ï ˜ÊÁ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈLÈÏL ÌBÈ¿ƒƒ«¬≈»»¿«≈¿∆∆¿≈
‡Ï „Ó‡‰ ˙ÚLa È¯‰L ;‰¯OÚ ‰BÓL ‰˜BÏ∆¿∆∆¿≈∆¬≈ƒ¿«»…∆…

ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙B˜ÏÏ e‰e„Ó‡15‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»ƒ¿∆»¿««¿«¿≈…«≈
‰Êa16. »∆

מכיון 14)היום.13) כלום, לקה לא כשעדיין אפילו
כבר, לקה כאילו זה הרי יום, לאותו היה הראשון שהאומד

בברייתא). (שם הקודם האומד את לבטל והרי 15)ואין
אחרי  בו הולכים לקה, לא עדיין ואם שאינו. כמי הוא
שמצריך  מה זה, ולפי להחמיר. בין להקל בין השני האומד
- חלש" ראוהו ללקות "משהתחיל הקודמת בהלכה רבינו
שילקה  אמדוהו אבל למחר, ללקות כשאמדוהו הכוונה
ללקות", "התחיל כאילו זה הרי לקה, לא עדיין אפילו היום,
התחילו  כאילו זה והרי פטור. זה הרי חלש, שהוא ומכיון
 ֿ (כסף עוד לקבל יכול אינו ואמרו מאתמול, להלקותו
השני  וביום לקה, ולא למחר ללקות וכשאמדוהו משנה).
שהרי  שמונהֿעשרה, לוקה ג"כ י"ח, לקבל חזק הוא הרי
משמיענו  ורבינו בטעות, היה הראשון שהאומד הוברר
שהאומד  להניח ויש השלישי, ביום אלא התחזק לא שאפילו
רק  והולכים שאינו, כמי הוא הרי מוטעה, היה לא הראשון

האחרון. האומד הולכים 16)אחרי שהם, המספרים בכל
להקל. וכלֿשכן להחמיר, אפילו האחרון האומד אחרי

.„‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓ ·iÁ˙pL ÈÓ17˙B¯·Ú ÏÚ ÔÈa , ƒ∆ƒ¿«≈«¿À«¿≈≈«¬≈
˙Bi˜ÏÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL „Á‡ ‰OÚÓ ÏÚ ÔÈa ‰a¯‰«¿≈≈««¬∆∆»∆«»ƒ»»«¿À

„Á‡ „Ó‡ e‰e„Ó‡ Ì‡ :‰a¯‰18;¯eËÙe ‰˜BÏ - «¿≈ƒ¬»…∆∆»∆»

‰˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,‡t¯˙Óe ‰˜BÏ - Â‡Ï Ì‡Â19?„ˆÈk . ¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿≈¿∆≈«
Ïa˜Ï ‡e‰ ÏBÎiL e„Ó‡Â ,˙Bi˜ÏÓ ÈzL ·iÁ˙ƒ¿«≈¿≈«¿À¿»¿∆»¿«≈
LÓÁÂ ÌÈÚa¯‡ ‰˜lL ÔÂÈk - LÓÁÂ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»≈≈»∆»»«¿»ƒ¿»≈

¯ËÙ20e‰k‰Â ,˙Á‡ ˙e˜ÏÓÏ e‰e„Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«¬»ƒ¬»¿«¿««¿ƒ»
„Ó‡‰ BÓk ÌÈLÏL B‡ ÚLz B‡ LÏL21‰Ê È¯‰ - »≈«¿ƒ¿»…∆¬≈∆

‰iL ˙e˜ÏÓÏ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‡t¯˙Ó22„Ú , ƒ¿«≈¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ»«
˜ÏÓ ÏÎÏ ‰˜ÏiL.Ô‰a ·iÁ ‡e‰L ˙Bi ∆ƒ¿∆¿»«¿À∆«»»∆

חיטה 17) מחפה ובחרישתו ובחמור, בשור שחרש כגון
בשור  תחרוש "לא משום עובר נמצא בעפר, וחרצן ושעורה

כלאים". כרמך תזרע "לא ומשום לשני 18)ובחמור",
כאחד. ב.19)הלאוים כב, במכות של"ט 20)משנה,

לעבירה  הן הנוספות והשש אחת, לעבירה הן מלקיות
- ל"ט מ"ב, מספר לגבי כן אמרו שם, ובגמרא השניה.
נאמן  רבינו אולם לשניה, - הנוספות והשלש אחת, לעבירה
ארבעים, ללקות עליו התורה שמן ה"א, לעיל לשיטתו
יוצדק  זה וכל יוסיף". "פן משום אחת פיחתו והחכמים
שתים  כשנתחייב אבל אחת, מלקות אלא לקה כשלא
למלקות  יתייחסו ההכאות הארבעים כל אזי מ"ב, וילקוהו
כלל, אומד זה ואין שתיים, אלא נשארו ולא הראשונה,
ויחזור  ויתרפא, ילקה כרחו ועל להשתלש, ראוי אינו שהרי
שלש  ללקות יכול שאינו כל הוא, שכלל שנית. וילקה
אם  וכן השניה. העבירה על עכשיו מלקות בר אינו הכאות,
אינו  זה מספר שהרי שתים, לוקה אינו מ"ג לקבל אמדוהו
אלא  זה דין יתכן לא ולפיכך אומד, זה ואין להשתלש, ראוי
והכל  לשניה, - ושש לראשונה, – ל"ט למ"ה, כשאמדוהו

שמח). (אור להשתלש האומד.21)ניתן כל 22)כפי 
אחת. למלקות הכל נחשב אחת, בבת מל"ט יותר לקה שלא

.‰Ï˜Ï˜˙ ˙B˜ÏÏ ÏÈÁ˙‰LÎe ,e‰e„Ó‡L ÈÓ23ÁkÓ ƒ∆¬»¿∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ…«
ÈÚ¯a ÔÈa ,‰‡k‰‰24ÔÈkÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓa ÔÈa ««»»≈ƒ¿ƒ≈¿≈≈«¿«ƒ≈«ƒ

ÔÂÈk - EÈÈÚÏ EÈÁ‡ ‰Ï˜Â :¯Ó‡pL .¯˙BÈ B˙B‡≈∆∆¡«¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆≈»
‰Ï˜pL25¯eËt26Ì„wÓ „Át‰ ÔÓ Ï˜Ï˜˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿»»¬»ƒƒ¿«¿≈ƒ«««ƒ…∆

˙B˜ÏÏ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiMÓ Ï˜Ï˜˙ elÙ‡ ,‰‡k‰‰27, ««»»¬ƒƒ¿«¿≈ƒ∆»»ƒ≈ƒƒ¿
·¯ÚaÓ elÙ‡Â28„Ó‡‰ Ïk ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - «¬ƒƒ»∆∆¬≈∆∆»»…∆

e‰e„Ó‡ .e‰e„Ó‡L29˙Bi˜ÏÓ ÈzLÏ30‰˜ÏÂ ,31 ∆¬»¬»ƒ¿≈«¿À¿»»
¯eËt - ‰iMa ÔÈa ‰BL‡¯a ÔÈa ,Ï˜Ï˜˙Â32. ¿ƒ¿«¿≈≈»ƒ»≈«¿ƒ»»

‰Úeˆ¯‰ ‰˜ÒÙ33B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ‰iMa34‰˜ÒÙ ; ƒ¿¿»»¿»«¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»
„Ó‡‰ ‰˜BÏÂ ,‰BL‡¯ ˙e˜ÏnÓ ¯ËÙ - ‰BL‡¯a»ƒ»ƒ¿«ƒ«¿ƒ»¿∆»…∆

ÈM‰35. «≈ƒ

אחיך".23) "ונקלה הכתוב כלשון זלזול, לשון
ריעי.24) כב,26)שנתבזה.25)שהוציא במכות משנה,

בשעת 27)ב. נתקלקל כאילו זה הרי אומרים אין
ולא  ונקלה", "והכהו... אמרה: שהתורה ויפטר, ההלקאה

א).שנ  כג, (שם ההכאה לפני הלקאתו,28)קלה ליום אור
את  לסבול יוכל לא ובוודאי זה הוא חלש אדם אומרים אין

אמדוהו. שביתֿדין וחולשת 29)האומד לחוד, פחד כי
מתקלקל, הפחד ומחמת ובריא חזק אדם יש לחוד. הגוף
(רדב"ז). יתקלקל ולא מפחד ואינו בגופו חלש שהוא ויש
מבערב" "אפילו לומר רבינו נתכוון הלחםֿמשנה, ולדעת
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נכנס  זאת ובכל למחר, אלא ללקותו ראוי ואין לילה, שהוא
בשעת  יתקלקל בוודאי אומרים אין ונתקלקל, גדול פחד  בו
שם: בגמרא שאמרו מה וזהו ונפטרנו. ויותר, יותר הכאה
הכוונה  בתחילה". (=נתבזה) קלה אפילו אלא עוד "ולא

ההכאה. לפני אחד עבירות.30)ליום שתי על
ה"ד.31) כלעיל אחד, כשנתקלקל 32)באומד אפילו

הרי  אחד, באומד שהן כיון מהשניה, אף פטור בראשונה
א). כג, (מכות לעיניך" אחיך "ונקלה בו: של 33)נתקיים

ה"ח. פט"ז, כלעיל בה. שמלקים "נקלה 34)עגל, שכבר
ונפטר. בו,35)לעיניך" התחיל לא שעדיין שם) (מכות

ההתחלה. אחרי אלא פוטרת הרצועה הפסקת ואין

.ÂÌÈ¯˙Èn‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ ,˙B˜ÏÏ „enÚ‰ ÏÚ e‰e˙Ùk36 ¿»«»«ƒ¿¿»«∆«≈»ƒ
¯eËt - Á¯·e37.B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â , »«»¿≈«¬ƒƒ

בו:37)החבלים.36) קוראים ואנו בבריחתו, שנתבזה
וכתב  א. כח, בשבועת וכן (שם), לעיניך" אחיך "ונקלה
ללקות  לארץ שישב באחד "מעשה מיימוניות": ב"הגהות
כיון  רבינו, ופטרו להלקותו הממונה בא ולא הכנסת, בבית
וברח, ככפתוהו זה הרי כלומר: בכפיתה", הורגלו שלא

עוד. לעשות לו יש ומה בא, לא והממונה נתבזה, שהרי

.Ê:¯Ó‡pL .B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ - ‰˜ÏÂ ‡ËÁL ÈÓ Ïk»ƒ∆»»¿»»≈¿«¿∆∆¡«
EÈÁ‡ ‰Ï˜Â38.EÈÁ‡ ‡e‰ È¯‰ ‰˜lL ÔÂÈk - EÈÈÚÏ ¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆≈»∆»»¬≈»ƒ

Ô˙˙È¯k È„ÈÓ e¯ËÙ - e˜lL ˙¯k È·iÁÓ Ïk Û‡39. «»¿À¿≈»≈∆»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ»»

הכתוב 38) אותו קורא היום "כל רפו: אות כיֿתצא 'ספרי'
כשלקה, אבל הרשע, הכות בן אם והיה שנאמר: רשע,
הל' והשווה אחיך". ונקלה שנאמר: אחיך, קוראו הכתוב
שעשה  בין - מלקות שנתחייב מי "כל ה"ד: פי"ב, עדות
וראה  לכשרותו" חוזר בביתֿדין שלקה בין תשובה,
בתשובה, לחזור לו יש לקה אם שגם ונראה שם. בביאורנו
דברי  הם שכן עדיין, מכשירתו אינה תשובה בלא שמלקות
עדים  עליו היו "אם ה"י: פ"ב, ונטען טוען בהל' רבינו
בין  לעדות בין לכשרותו יחזור - תשובה ועשה שלקה

שם. עדות בהל' רדב"ז וראה משנה,39)לשבועה",
התשובה  עם "המלקות שם: רבינו וכפירוש א. כג, במכות

שם. ובביאורנו ה"א פי"ח, לקמן וראה הכרת". יכפרו

.Á‰LÏLa ‰˜BÏ - ‡ËÁL ÏB„b Ô‰k40Ïk ¯‡Lk , …≈»∆»»∆ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÚ‰41B˙l„‚Ï ¯ÊBÁÂ ,42. »»¿≈ƒ¿À»

אלא 40) אותו דנים שאין נפשות לדיני בניגוד דיינים,
ה"א. פ"ה, כלעיל הגדול, שם,4)1בביתֿדין כמבואר

ועל  'עשה' על עבר "אם ב) יח, (סנהדרין אמרו וכן ה"ד.
רש"י: ומפרש - דבריו" לכל כהדיוט הוא הרי תעשה' 'לא
אמרו: ה"א פ"ב, סנהדרין ובירושלמי בשלשה. לידון
נמצאת  ושלשה, בעשרים תאמר אם בשלשה, אותו מלקים
לו  עליה זו ואין רבים, בפני הוא שמתבזה ירידתו. עלייתו

ירידה. "כי 42)אלא יב) כא, (ויקרא שנאמר שם. ירושלמי
אף  בקדושתו, אני מה - ה' אני אלקיו... משחת שמן נזר

בקדושתו". אהרן

.Ë‰·ÈLÈ‰ L‡¯ Ï·‡43B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ - ‡ËÁL44, ¬»…«¿ƒ»∆»»«¿ƒ

B˙e¯¯OÏ ¯ÊBÁ BÈ‡Â45„Á‡k ˙BÈ‰Ï ¯ÊBÁ BÈ‡ Ìb . ¿≈≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿¿∆»
ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ,ÔÈ¯„‰q‰ ¯‡MÓ46. ƒ¿»««¿∆¿ƒ∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ

ה"ג.43) פ"א, לעיל כמבואר הסנהדרין, נשיא זהו
(שם).44) שלשה של ראש 45)בביתֿדין להיות

אותם, יהרוג יחזירוהו שאם שם) (ירושלמי הסנהדרין
מוטב  הנוסח: ה"א פ"ג, הוריות ובירושלמי בהם. שיתנקם
כאילו  הכסףֿמשנה, ומפרש אותו. שהורגים יחזירוהו, שלא
יחיזרוהו. שלא לו ונוח בכבודו, שיזלזלו מפני אותו, הורגים

הי"ד. פ"ז, רוצח בהל' ב.46)וראה צט, במנחות משנה,
גדול) (בכהן בו "אירע ב) יב, (יומא אמרו בזה וכיוצא
אינו  שני לעבודתו, חוזר ראשון תחתיו, אחר ומינו פסול,
הדיוט  לכהן ולא איבה), (=משום גדול לכהן לא ראוי
כלי  הל' והשווה מורידין", ולא בקודש מעלין משום
"תשובות  במוספנו וראה הכ"אֿכ"ב, פ"ד המקדש

הרמב"ם".

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
מיוחד 1) עונש עליהם. לוקים שאין לאווין לסוגי הגדרות

כרת. בו שיש לאו, איסור על פעמים שלוש שעבר למי

העבריין. הודאת עלֿפי גופני עונש לענוש לא הכתוב גזירת

.‡‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk :ÔÈ˜Bl‰ Ô‰ el‡≈≈«ƒ»»≈«…«¬∆
˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL2ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â3ÔB‚k , ∆«»ƒ»»»≈¿≈ƒ«≈ƒ¿

ÁÒÙa ıÓÁÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎB‡4‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ . ≈≈∆»»¿»≈¿∆«¿≈»»≈«…
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰OÚ˙5ÏÎB‡ ÔB‚k , «¬∆∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿≈

Ï·Ë6‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡L ‡ÓË Ô‰ÎÂ7Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿…≈»≈∆»«¿»¿»¿≈»
¯Oa ÏÎB‡ ÔB‚k ,‰OÚÓ Ba LiL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰»≈«»∆≈«¬∆¿≈»»

ÊËÚL L·BÏ B‡ ·ÏÁa8,‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L Â‡Ï Ï·‡ . ¿»»≈««¿≈¬»»∆≈«¬∆
ÏÈÎ¯ CÏB‰ ÔB‚k9‡ÂL ÚÓL ‡OBÂ ¯ËBÂ Ì˜BÂ10- ¿≈»ƒ¿≈¿≈¿≈≈«»¿

‰˜BÏ BÈ‡11. ≈∆

הבא,2) העולם מחיי נכרתת ונפשו זמנו, קודם שימות
ה"א. פ"ח, תשובה בהל' מיתות 3)כמבואר מארבע

ה"א. פי"ד, לעיל המנויות לביתֿדין, משנה 4)שנמסרו
זה  ואין מלקות. משום בהם שהתרו ומדובר א. יג, במכות
עצמו  לפטור שיכול לפי - רשעיות" שתי "משום מחוייב
מוחל  מעלה של ביתֿדין תשובה יעשה שאם כרת, מעונש
שלקו  כרת מחוייבי "כל ה"ז: פי"ז, לעיל נתבאר וכבר לו,
אינם  ביתֿדין מיתת מחוייבי אבל כריתתם", מידי נפטרו -
ילקו, שאפילו פורעניות. בשתי לחייבם שאיֿאפשר לוקים,
מטה  של ביתֿדין אין תשובה יעשו ואפילו להיהרג, סופם
- רשעתו" "כדי ב) כה, (דברים אמרה והתורה להם, מוחל
רשעיות  שתי משום ולא מחייבו, אתה אחת רשעה משום
לאֿתעשה  כל מנין ה"א, פי"ט, לקמן וראה ב). עמ' (שם

כרת. בהן נפשו 5)שיש אין אבל זמנו, קודם שימות
סנהדרין  לרבינו המשנה (פירוש עולםֿהבא מחיי נכרתת

מ"ו). מתנותיה 6)פ"ט, ממנה הופרשו שלא תבואה
א). יג, (מכות ומעשרות וראה 7)תרומות א. פג, סנהדרין

מכות  ובתוספתא שם. ובביאורנו ז אות ה"ב פי"ט, לקמן
אותם". מלקים שמים בידי מיתה "חייבי שנינו: מ"ח פ"ד,
שמים  בידי מיתה עונש שהרי ג, אות לעיל הנזכר ומהטעם
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נכנס  זאת ובכל למחר, אלא ללקותו ראוי ואין לילה, שהוא
בשעת  יתקלקל בוודאי אומרים אין ונתקלקל, גדול פחד  בו
שם: בגמרא שאמרו מה וזהו ונפטרנו. ויותר, יותר הכאה
הכוונה  בתחילה". (=נתבזה) קלה אפילו אלא עוד "ולא

ההכאה. לפני אחד עבירות.30)ליום שתי על
ה"ד.31) כלעיל אחד, כשנתקלקל 32)באומד אפילו

הרי  אחד, באומד שהן כיון מהשניה, אף פטור בראשונה
א). כג, (מכות לעיניך" אחיך "ונקלה בו: של 33)נתקיים

ה"ח. פט"ז, כלעיל בה. שמלקים "נקלה 34)עגל, שכבר
ונפטר. בו,35)לעיניך" התחיל לא שעדיין שם) (מכות

ההתחלה. אחרי אלא פוטרת הרצועה הפסקת ואין

.ÂÌÈ¯˙Èn‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ ,˙B˜ÏÏ „enÚ‰ ÏÚ e‰e˙Ùk36 ¿»«»«ƒ¿¿»«∆«≈»ƒ
¯eËt - Á¯·e37.B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â , »«»¿≈«¬ƒƒ

בו:37)החבלים.36) קוראים ואנו בבריחתו, שנתבזה
וכתב  א. כח, בשבועת וכן (שם), לעיניך" אחיך "ונקלה
ללקות  לארץ שישב באחד "מעשה מיימוניות": ב"הגהות
כיון  רבינו, ופטרו להלקותו הממונה בא ולא הכנסת, בבית
וברח, ככפתוהו זה הרי כלומר: בכפיתה", הורגלו שלא

עוד. לעשות לו יש ומה בא, לא והממונה נתבזה, שהרי

.Ê:¯Ó‡pL .B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ - ‰˜ÏÂ ‡ËÁL ÈÓ Ïk»ƒ∆»»¿»»≈¿«¿∆∆¡«
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הכתוב 38) אותו קורא היום "כל רפו: אות כיֿתצא 'ספרי'
כשלקה, אבל הרשע, הכות בן אם והיה שנאמר: רשע,
הל' והשווה אחיך". ונקלה שנאמר: אחיך, קוראו הכתוב
שעשה  בין - מלקות שנתחייב מי "כל ה"ד: פי"ב, עדות
וראה  לכשרותו" חוזר בביתֿדין שלקה בין תשובה,
בתשובה, לחזור לו יש לקה אם שגם ונראה שם. בביאורנו
דברי  הם שכן עדיין, מכשירתו אינה תשובה בלא שמלקות
עדים  עליו היו "אם ה"י: פ"ב, ונטען טוען בהל' רבינו
בין  לעדות בין לכשרותו יחזור - תשובה ועשה שלקה

שם. עדות בהל' רדב"ז וראה משנה,39)לשבועה",
התשובה  עם "המלקות שם: רבינו וכפירוש א. כג, במכות

שם. ובביאורנו ה"א פי"ח, לקמן וראה הכרת". יכפרו

.Á‰LÏLa ‰˜BÏ - ‡ËÁL ÏB„b Ô‰k40Ïk ¯‡Lk , …≈»∆»»∆ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÚ‰41B˙l„‚Ï ¯ÊBÁÂ ,42. »»¿≈ƒ¿À»

אלא 40) אותו דנים שאין נפשות לדיני בניגוד דיינים,
ה"א. פ"ה, כלעיל הגדול, שם,4)1בביתֿדין כמבואר

ועל  'עשה' על עבר "אם ב) יח, (סנהדרין אמרו וכן ה"ד.
רש"י: ומפרש - דבריו" לכל כהדיוט הוא הרי תעשה' 'לא
אמרו: ה"א פ"ב, סנהדרין ובירושלמי בשלשה. לידון
נמצאת  ושלשה, בעשרים תאמר אם בשלשה, אותו מלקים
לו  עליה זו ואין רבים, בפני הוא שמתבזה ירידתו. עלייתו

ירידה. "כי 42)אלא יב) כא, (ויקרא שנאמר שם. ירושלמי
אף  בקדושתו, אני מה - ה' אני אלקיו... משחת שמן נזר

בקדושתו". אהרן

.Ë‰·ÈLÈ‰ L‡¯ Ï·‡43B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ - ‡ËÁL44, ¬»…«¿ƒ»∆»»«¿ƒ
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ה"ג.43) פ"א, לעיל כמבואר הסנהדרין, נשיא זהו
(שם).44) שלשה של ראש 45)בביתֿדין להיות

אותם, יהרוג יחזירוהו שאם שם) (ירושלמי הסנהדרין
מוטב  הנוסח: ה"א פ"ג, הוריות ובירושלמי בהם. שיתנקם
כאילו  הכסףֿמשנה, ומפרש אותו. שהורגים יחזירוהו, שלא
יחיזרוהו. שלא לו ונוח בכבודו, שיזלזלו מפני אותו, הורגים

הי"ד. פ"ז, רוצח בהל' ב.46)וראה צט, במנחות משנה,
גדול) (בכהן בו "אירע ב) יב, (יומא אמרו בזה וכיוצא
אינו  שני לעבודתו, חוזר ראשון תחתיו, אחר ומינו פסול,
הדיוט  לכהן ולא איבה), (=משום גדול לכהן לא ראוי
כלי  הל' והשווה מורידין", ולא בקודש מעלין משום
"תשובות  במוספנו וראה הכ"אֿכ"ב, פ"ד המקדש

הרמב"ם".

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
מיוחד 1) עונש עליהם. לוקים שאין לאווין לסוגי הגדרות

כרת. בו שיש לאו, איסור על פעמים שלוש שעבר למי

העבריין. הודאת עלֿפי גופני עונש לענוש לא הכתוב גזירת
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˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL2ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â3ÔB‚k , ∆«»ƒ»»»≈¿≈ƒ«≈ƒ¿

ÁÒÙa ıÓÁÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎB‡4‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ . ≈≈∆»»¿»≈¿∆«¿≈»»≈«…
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰OÚ˙5ÏÎB‡ ÔB‚k , «¬∆∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿≈

Ï·Ë6‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡L ‡ÓË Ô‰ÎÂ7Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿…≈»≈∆»«¿»¿»¿≈»
¯Oa ÏÎB‡ ÔB‚k ,‰OÚÓ Ba LiL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰»≈«»∆≈«¬∆¿≈»»

ÊËÚL L·BÏ B‡ ·ÏÁa8,‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L Â‡Ï Ï·‡ . ¿»»≈««¿≈¬»»∆≈«¬∆
ÏÈÎ¯ CÏB‰ ÔB‚k9‡ÂL ÚÓL ‡OBÂ ¯ËBÂ Ì˜BÂ10- ¿≈»ƒ¿≈¿≈¿≈≈«»¿

‰˜BÏ BÈ‡11. ≈∆

הבא,2) העולם מחיי נכרתת ונפשו זמנו, קודם שימות
ה"א. פ"ח, תשובה בהל' מיתות 3)כמבואר מארבע

ה"א. פי"ד, לעיל המנויות לביתֿדין, משנה 4)שנמסרו
זה  ואין מלקות. משום בהם שהתרו ומדובר א. יג, במכות
עצמו  לפטור שיכול לפי - רשעיות" שתי "משום מחוייב
מוחל  מעלה של ביתֿדין תשובה יעשה שאם כרת, מעונש
שלקו  כרת מחוייבי "כל ה"ז: פי"ז, לעיל נתבאר וכבר לו,
אינם  ביתֿדין מיתת מחוייבי אבל כריתתם", מידי נפטרו -
ילקו, שאפילו פורעניות. בשתי לחייבם שאיֿאפשר לוקים,
מטה  של ביתֿדין אין תשובה יעשו ואפילו להיהרג, סופם
- רשעתו" "כדי ב) כה, (דברים אמרה והתורה להם, מוחל
רשעיות  שתי משום ולא מחייבו, אתה אחת רשעה משום
לאֿתעשה  כל מנין ה"א, פי"ט, לקמן וראה ב). עמ' (שם

כרת. בהן נפשו 5)שיש אין אבל זמנו, קודם שימות
סנהדרין  לרבינו המשנה (פירוש עולםֿהבא מחיי נכרתת

מ"ו). מתנותיה 6)פ"ט, ממנה הופרשו שלא תבואה
א). יג, (מכות ומעשרות וראה 7)תרומות א. פג, סנהדרין

מכות  ובתוספתא שם. ובביאורנו ז אות ה"ב פי"ט, לקמן
אותם". מלקים שמים בידי מיתה "חייבי שנינו: מ"ח פ"ד,
שמים  בידי מיתה עונש שהרי ג, אות לעיל הנזכר ומהטעם
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של  ביתֿדין – תשובה עשה אם ובוודאי כרת. מעונש קל
ספר). (קרית לו מוחל ראה 8)מעלה ופשתים, מצמר בגד

"אף  ב כא מכות במשנה, כמפורש ולוקה, יא. כב, דברים
כלאים". (הל'9)הלובש לזה מזה והולך דברים, שטוען
ה"ב). פ"ז, שלא 10)דעות מבעליֿהדין אחד השומע דיין

ה"ז). פכ"א, לקמן (ראה חבירו בעלֿדינו מכות 11)בפני
אל  נסמך מלקות שעונש ב יג, שם מבואר והטעם א, טז,
- ד) כה, דברים (ראה בדישו" שור "חוסם של לאֿתעשה
ל"חוסם  דומה ואינו מעשה בו שאין לאו כל לך: לומר

אינו  - תשא שור" "לא של הלאו שעל להעיר, וראוי לוקה.
ענינים  כולל הוא שהרי לוקה, אינו ממילא שוא" שמע
"לאו  על לוקים ואין ה"ז), פכ"א, לקמן (ראה הרבה
אלא  כאן רבינו נקטו ולא ה"ג, בסמוך כמבואר שבכללות",

(לחםֿמשנה). בלבד לדוגמא
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לעשה". ניתקו הכתוב שהרי זה, לאו על לוקין אין "אבל
לעשה, הניתקין הלאוין משאר וגזילה גניבה דין הפריד כאן
הגאון  בזה ודייק לתשלומין. הניתנים לאוין שהם וכתב
ה'עשה' שקיים מרגע לעשה, הניתק לאו שבכל הרוגוצ'ובי
כל  נמשכת פעולה הם וגזילה גניבה אבל ה'לאו', התבטל
לעשה  הניתק לאו אינו ולכן החפץ, את השיב שלא זמן
מבטלים  אינם התשלומין כי לתשלומין, הניתן לאו אלא
על  עובר שאינו רק אלא הלאו של הנמשכת פעולתו את

גניבה בהלכות לשונו וצ"ע ולהבא. מכאן גזל (פ"א איסור

לעשה".ה"א) הכתוב ניתקו שהרי ..."
(37 'rd 209 'r f"i wlg y"ewl t"r)

ינקה 12) לא "כי ז) כ, (שמות שנאמר שקר, או שוא שבועת
אין  מעלה של ביתֿדין – לשוא" שמו את ישא אשר את ה'
ומנקים  אותו מלקים מטה של ביתֿדין אבל אותו, מנקים

א). כא, (שבועות וממר.13)אותו התימנים: ובכת"י
(ויקרא  אומר והכתוב חולין, בבהמת קדשים בהמת שמחליף
משום  עליה ולוקה אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא י) כז,
ג, (תמורה קדשים מחולין שעושה מעשה, עשה שבדיבורו

אם 14)ב). נח), כח, (דברים שנאמר הקב"ה. של בשמו
את  ה' והפלא השם... את ליראה לעשות... תשמור לא
השופט. והפילו ככתוב: מלקות, זוהי - הפלאה - מכותך

לקמן  וראה שם) (תמורה חרש תקלל לא למקלל: ואזהרה
מוציא  וכן זומם עד שגם להעיר, וראוי ג. ה"א, פכ"ו,
אלא  וקס"א, קל, אות ה"ד פי"ט, לקמן ראה לוקה, שםֿרע
שיבעל; עד חייב שאינו מעשה, בו יש נקרא: שםֿרע מוציא
לו  "ועשיתם ככתוב מעשה, קוראתו התורה - זומם ועד
וראה  א. ה, (בבאֿקמא לאחיו" לעשות זמם כאשר
מנשבע). חוץ ד"ה: ב'תוספות' א כא, בשבועות

חנק.15) עליו סקילה.16)שחייבים עליו שחייבים
כשהתרו17) ב, יג, שלא מכות לפי מיתה, בלא למלקות בו

שהרי  לאוין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה לאו ניתן
מיתה  לחייבו יכול היה לא - כן לא שאם להזהירו, הוצרך

שם). וכבר 18)(רש"י בתשלומין. שנפטר א, טז, שם
וכן  ולוקה". משלם אדם "שאין הי"ב פט"ז, לעיל נתבאר
לוקה". אינו - המשלם "כל א) ד, במכות (משנה, אמרו

זוהי 19) לומר, – האם" את תשלח "שלח אחריו: שכתוב
וראה  ב). ד, שם, (רש"י הלאו עבירת על וכפרתו תקנתו

א. יז, שם תעזוב 20)במשנה, ולגר "לעני אחריו: וכתוב
אותם  תעזוב - כילית ואם תכלה, לא לך: לומר - אותם"

וברש"י). ב טז, (שם האם 21)לעניים שנשחטה כגון
לעיל  וראה פאה, ממנה הפריש שלא העיסה אכל או שלקח,

ה"ד. ה"ג.22)פט"ז, בסמוך לאוין 23)מבואר שהם
בעולה  איסור כגון 'עשה', מכלל שיבואו לא מפורשים,
אשה  "והוא יג) כא, (ויקרא שנאמר שמכלל גדול, לכהן
ולאו  יקח, לא - בתולה שאינה למד, אתה יקח" בבתוליה
פ"א, אישות הל' (ראה כ'עשה' הוא הרי 'עשה', מכלל הבא
נמצאו  ב. עג, ביבמות כמבואר עליו, לוקים ואין ה"ח),
ניתן  מעשה; בו אין עליהם: לוקים שאין לאוים מיני ששה
לאו  ל'עשה'; ניתק לתשלומין; ניתן ביתֿדין; מיתת לאזהרה
לרבינו, המשנה (פירוש 'עשה' מכלל הבא לאו שבכללות;

מ"א). פ"ג, מכות
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ÔÈÂ‡Ïa d˙B‡ ˜lÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»∆»ƒ≈ƒ≈»¿»ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ¯Ó‡ B‡ ,ÌÈ¯Á‡26e˜ÏÁpL27?„ˆÈk . ¬≈ƒ∆¡«ƒƒ«¿»∆∆¿¿≈«

ÏM·Ó ÏL·e ‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡ :¯Ó‡pL ‰Ê ÔB‚k¿∆∆∆¡««…¿ƒ∆»»≈¿À»
·Ó‰Â ‡p‰ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ -ÏM28ÌÈzL29‡l‡ ≈∆««»¿«¿À»¿«ƒ∆»

˙Á‡30L„Á·e .31‡Ï ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ««∆»»≈¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆…
ÈtÓ .˙Bi˜ÏÓ LÏL ÔzLÏL ÏÚ ·iÁÂ ,eÏÎ‡…̇¿¿«»«¿»¿»»«¿Àƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰32˜lÁÏ ‰fL33‡Ï :¯Ó‡ È¯‰ . «¿»»¿∆∆¿«≈¬≈∆¡«…
Û‡Â .ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜ ,L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈…≈¿»ƒ¿«

Èt ÏÚ34˜lÁ È¯‰ ,„Á‡ Â‡Ïa ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏÏkL «ƒ∆»«»»ƒ¿»ƒ¿»∆»¬≈ƒ≈
‡ÏÂ eLÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈÂ‡Ïa Ì˙B‡»¿»ƒ¬≈ƒ¿»«…¿«¬¿…

BÓˆÚ ÈÙa Â‡Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,„nÏÓ .eBÚ˙35. ¿≈¿«≈∆»∆»≈∆¿»ƒ¿≈«¿
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ36. ¿≈…«≈»∆

נפשה;24) שתצא קודם הבהמה מן לאכול לא כולל: שהוא
מברים  ואין במזרק; הדם ועדיין הקרבן בשר לאכול לא
ה"ד); פי"ג, לעיל (ראה ביתֿדין הרוגי על הקרובים
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(שם), היום כל לאכול אסור הנפש את שהרג וביתֿדין
אלה  שכל א). סג, בסנהדרין (הכל ומורה סורר לבן ואזהרה
לאו  שהוא בדישו", שור "חוסם של ללאו דומים אינם
מלקות  שעונש י' אות לעיל נתבאר וכבר לעצמו, מיוחד
ללאוין  מלקות עונש ממנו ללמוד חסימה, של ללאו נסמך

ב). מא, (פסחים כמותו בדיוק הכתוב.25)הדומים
ממשה.26) לאוין 27)שקיבלנו של דין להם שיש

לעצמו. אחד כל כאחד.28)שנחלקו הואיל 29)שאכלם
מבושל". בשל ולא נא, ממנו תאכלו "אל נאמר: ולא

מא,30) (פסחים ילקה בלבד "נא" ממנו כשיאכל והואֿהדין
לאו  על לוקין אין אמר, "רבא שם: רבינו וגירסת ב).
העתיק  כן כי וכו'). אמר אביי כגירסתנו: (=ולא שבכללות"
פסח  קרבן הל' והשווה ט. כלל המצוות' ב'ספר הגירסא
בניגוד  עלֿכלֿפנים, אחת מלקות חייב הוא וכאן ה"ד. פ"ח,

על כלום לוקין שאין הדם" על תאכלו "לא של: כל ללאו
נא  הענינים: את בעצמו הכתוב פירט כאן כי שבו. ענין
ב"לא  ואילו ילקה, מהם אחד כל על אמר וכאילו ומבושל,
ולפיכך  מהם, ענין שום הכתוב פירט לא הדם" על תאכלו

זה. כולל בלאו הנכלל ענין שום על לוקין באיסור 31)אין
העומר. את שהקריבו לפני החדשה התבואה אכילת

א.32) ה, פ"י,33)כריתות אסורות מאכלות  הל' השווה 
קסמים 34)ה"ג. ...קוסם הנוסח: תימן ובכת"י כאן, חסר

וכו'. אע"פ ומכשף ומנחש ומנחש 35)מעונן מעונן "וכאן
ואחריהם  שלפניהם מה כל כך - באמצע והזכירם - לחלק
שם). המצוות' ב'ספר רבינו (לשון ומנחש" מעונן כמו הם

ה"ה. פ"ז, סנהדרין בירושלמי הדברים כגון:36)ומקור
יקחו  לא מאישה גרושה ואשה יקחו, לא וחללה זונה אשה
חייב  שהוא ב) עז, (בקידושין נתבאר "וכבר ז) כא, (ויקרא
המצוות' ('ספר אחת" באשה אפילו ואחת, אחת כל על
המצוות' וב'ספר ה"י, פי"ז ביאה איסורי הל' והשווה שם),

קסא. ל"ת

.„˙¯k ¯eq‡ ÏÚ ÔÈc ˙È·a ‰˜lL ÈÓ37ÌÚt ‰˜ÏÂ , ƒ∆»»¿≈ƒ«ƒ»≈¿»»««
‰˜ÏÂ ·ÏÁ ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙¯k B˙B‡ ÏÚ ‰iL¿ƒ»«»≈«¿¿∆»«≈∆¿»»
ÏÎ‡ Ì‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜ÏÂ ‰iL ÌÚt ·ÏÁ ÏÎ‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«≈∆««¿ƒ»¿»»»»ƒ»«

B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL ÌÚt38ÔÈÒÈÎÓ ‡l‡ . ««¿ƒƒ≈«¿ƒ∆»«¿ƒƒ
‰tÎÏ B˙B‡39ÏBÎÈ BÈ‡Â B˙ÓB˜ ÈÙk ¯ˆ ÌB˜Ó ‡e‰Â , ¿ƒ»¿»«¿ƒ»¿≈»

e¯ˆiL „Ú ,ıÁÏ ÌÈÓe ¯ˆ ÌÁÏ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Ba ·kLÏƒ¿«¿¿ƒ∆∆««ƒ«««∆≈»
‰ÏÎÈÂ ÂÈÚÓ40ÌÈ¯BÚO B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó Ck ¯Á‡Â .41, ≈»¿ƒ¿∆¿««»«¬ƒƒ¿ƒ

˙Ú˜· BÒ¯kL „Ú42. «∆¿≈ƒ¿««

ה"א.37) לעיל כמבואר מלקות, משום בו שהתרו
ואין 38) מיתתו מקרבים כך, כל עצמו שהפקיר כיון

מות  בן סוףֿסוף כי שמים, בידי שיכרתוהו עד לו ממתינים
ב). פא, (סנהדרין "ונתת 39)הוא ומקומר עגול שגגו חדר

ותתן  יונתן: מתרגם כו) כא, (ירמיה המהפכת" אל אותו
לכיפתא. הוא 40)יתיה וכן ויחלה, וצ"ל: דפוס, טעות

ובכת"י. קדומים מעיו.41)בדפוסים בתוך שנופחות
כשעבר 42) ודוקא (שם). נבקעים הן מעיו, שנתכווצו מתוך

שתים  על עבר אבל פעמים, שלש עצמו כרת איסור אותו על
ועדיין  לטעום, רצה איסורים טעם נפרדות, כריתות ושלש

(שם). כלֿכך הפקיר לא

.‰˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k ¯eq‡ ÏÚ ¯·ÚL ÈÓ,ÔÈc ˙Èa ƒ∆»««ƒ»≈ƒ«≈ƒ
Ba e¯˙‰Â43ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ˜˙L B‡ BL‡¯a ÔÈk¯‰Â , ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…»«¿…ƒ≈»»
‰‡¯˙‰44B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -45e¯‡aL BÓk ,46ÔÈ‡Â , «¿»»≈¿ƒ¿∆≈«¿¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ47ÔÈk¯‰Â ,Ba e¯˙‰Â ,Ck ‰OÚÂ ¯ÊÁ . «¿ƒ»«¿»»»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ˜˙L B‡ BL‡¯a¿…»«≈¿ƒƒ¿≈«¿ƒ
ÏÚ Û‡ ,Ba e¯˙‰Â ,¯·ÚÂ ˙ÈLÈÏL ÌÚt ¯ÊÁ .B˙B‡»«««¿ƒƒ¿»«¿ƒ¿««

˜˙L B‡ BL‡¯a ÔÈk¯‰L Èt48‰tÎÏ B˙B‡ ÔÈÒBk - ƒ∆ƒ¿ƒ¿…»«¿ƒ¿ƒ»
˙eÓiL „Ú49‰‡¯˙‰‰ Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ ‡lL el‡ ÏÎÂ . «∆»¿»≈∆…ƒ¿¬≈∆««¿»»

˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ -50ÏkÓ e‡ËÁÂ ÏÈ‡B‰ , «ƒ»«««¿ƒ¿»¿ƒ»
ÌB˜Ó51ÔÈkÓ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ¯eq‡ ÏÚ elÙ‡ . »¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡52. «««¿

כרת.43) באיסור - למלקות או בראשו 44)למיתה, נענע
עושה.45)כמסכים. אני עלֿמנתֿכן אמר: שלא

ה"ב.46) פי"ב, ה"ד.47)לעיל פט"ז, לעיל כמבואר
ישיר.48) באופן ביתֿדין מיתת להמיתו התראה זו אין
מלקות 49) התראת של עבירות בשלוש רשע הוחזק שהרי

רעה" רשע "תמותת לכך רמז מצאו שם וחכמינו (שם).
תמיתנו  - רשע שהוחזק מי רש"י: ומפרש כב), לד, (תהלים
של  הדין ועצם הוא. מיתה בר - רשע שמוחזק הרי רעתו,
ברש"י  שמפורש הוא, מסיני למשה הלכה לכיפה" "כניסה

ה"ח. פ"ד, רוצח הל' והשווה לעיל 50)שם. מפורשת
שם. בביאורנו ה"ג בהם.51)פט"ז התרו והרי

או 52) העמים לארץ שנכנס כהן ה"י: פ"ג, מכות תוספתא
מכת  אותו מכים טומאה) עליה (=שגזרו לארץ לחוץ שיצא
אחת, חסר ארבעים - תורה "מכת הוסיפו: ושם מרדות.
אינו  לאו ואם לוקה, ללקות לו יש אם - אותו אומדים
שיקבל  עד אותו מכים אלא כן, אינה - מרדות מכת לוקה;

נפשו". שתצא עד או מהעבירה), (=לפרוש עליו

.ÂLc˜n‰ ÔÓ ˙¯L ÈÏk ·Bb‰53ÌÒB˜a Ïl˜Ó‰Â ,54, «≈¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿»¿«¿«≈¿≈
˙Èn¯‡ ÏÚBa‰Â55Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ -56‡l‡ ; ¿«≈¬«ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ»∆∆»

ÔÈ‡pw‰57ÔÈÚ‚Bt58Ô‰k ÔÎÂ .‰ÎÊ - Ô‚¯B‰L ÏÎÂ ,Ô‰a ««»ƒ¿ƒ»∆¿…∆¿»»»¿≈…≈
LnML59‰‡ÓËa60ÔÈ‡È·Ó ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÈ‰ ‡Ï - ∆ƒ≈¿À¿»…»∆»«…¬ƒ¿ƒƒ

ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡61‰p‰k ÈÁ¯t ‡l‡ ,62ÔÈ‡ÈˆBÓ eÈ‰ ¿≈ƒ∆»ƒ¿≈¿À»»ƒƒ
‰¯ÊÚÏ ıeÁ B˙B‡63ÔÈ¯ÈÊ‚a BÁÓ ˙‡ ÔÈÚˆBÙe64˙¯Êb . »¬»»¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿≈«

˙‡ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ,‡È‰ ·e˙k‰«»ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿…«¿ƒ∆
ÂÈt ˙‡„B‰a Ì„‡‰65ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ ‡l‡ ,66‰ÊÂ . »»»¿»«ƒ∆»«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿∆

ÔÎÚÏ ÚLB‰È ‚¯‰L67È˜ÏÓÚ ¯‚Ï „Â„Â68˙‡„B‰a ∆»«¿À«¿»»¿»ƒ¿≈¬»≈ƒ¿»«
‰˙È‰ ‰ÚL ˙‡¯B‰ - Ì‰Èt69‰È‰ ˙eÎÏÓ ÔÈ„ B‡ ,70. ƒ∆»«»»»¿»ƒ«¿»»

‰„Bn‰ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÔÈ¯„‰q‰ Ï·‡¬»««¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿…«¿ƒ«∆
‰Ù¯Ë ‡nL .‰¯·Úa71ÔÓ ‡nL .‰Ê ¯·„a BzÚ„ «¬≈»∆»ƒ¿¿»«¿¿»»∆∆»ƒ

ÔÈÚ˜BzL ,˙eÓÏ ÌÈkÁÓ‰ ,‡e‰ LÙ È¯Ó ÔÈÏÓÚ‰»¬≈ƒ»≈∆∆«¿«ƒ»∆¿ƒ
‡nL .˙Bbb‰ ÏÚÓ ÔÓˆÚ ÔÈÎÈÏLÓe ÌË·a ˙B·¯Á‰«¬»¿ƒ¿»«¿ƒƒ«¿»≈«««∆»

‚¯‰iL È„k ,‰OÚ ‡lL ¯·c ¯Ó‡ÈÂ ‡B·È ‰Ê Ck72. »∆»¿…«»»∆…»»¿≈∆≈»≈
‡È‰ CÏÓ ˙¯Êb :¯·c ÏL BÏÏÎe73. ¿»∆»»¿≈«∆∆ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"mda oirbet oi`pwd `l`"

איסורי  בהלכות וכן רשות, אלא חיוב שאינו מלשונו משמע
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(שם), היום כל לאכול אסור הנפש את שהרג וביתֿדין
אלה  שכל א). סג, בסנהדרין (הכל ומורה סורר לבן ואזהרה
לאו  שהוא בדישו", שור "חוסם של ללאו דומים אינם
מלקות  שעונש י' אות לעיל נתבאר וכבר לעצמו, מיוחד
ללאוין  מלקות עונש ממנו ללמוד חסימה, של ללאו נסמך

ב). מא, (פסחים כמותו בדיוק הכתוב.25)הדומים
ממשה.26) לאוין 27)שקיבלנו של דין להם שיש

לעצמו. אחד כל כאחד.28)שנחלקו הואיל 29)שאכלם
מבושל". בשל ולא נא, ממנו תאכלו "אל נאמר: ולא

מא,30) (פסחים ילקה בלבד "נא" ממנו כשיאכל והואֿהדין
לאו  על לוקין אין אמר, "רבא שם: רבינו וגירסת ב).
העתיק  כן כי וכו'). אמר אביי כגירסתנו: (=ולא שבכללות"
פסח  קרבן הל' והשווה ט. כלל המצוות' ב'ספר הגירסא
בניגוד  עלֿכלֿפנים, אחת מלקות חייב הוא וכאן ה"ד. פ"ח,

על כלום לוקין שאין הדם" על תאכלו "לא של: כל ללאו
נא  הענינים: את בעצמו הכתוב פירט כאן כי שבו. ענין
ב"לא  ואילו ילקה, מהם אחד כל על אמר וכאילו ומבושל,
ולפיכך  מהם, ענין שום הכתוב פירט לא הדם" על תאכלו

זה. כולל בלאו הנכלל ענין שום על לוקין באיסור 31)אין
העומר. את שהקריבו לפני החדשה התבואה אכילת

א.32) ה, פ"י,33)כריתות אסורות מאכלות  הל' השווה 
קסמים 34)ה"ג. ...קוסם הנוסח: תימן ובכת"י כאן, חסר

וכו'. אע"פ ומכשף ומנחש ומנחש 35)מעונן מעונן "וכאן
ואחריהם  שלפניהם מה כל כך - באמצע והזכירם - לחלק
שם). המצוות' ב'ספר רבינו (לשון ומנחש" מעונן כמו הם

ה"ה. פ"ז, סנהדרין בירושלמי הדברים כגון:36)ומקור
יקחו  לא מאישה גרושה ואשה יקחו, לא וחללה זונה אשה
חייב  שהוא ב) עז, (בקידושין נתבאר "וכבר ז) כא, (ויקרא
המצוות' ('ספר אחת" באשה אפילו ואחת, אחת כל על
המצוות' וב'ספר ה"י, פי"ז ביאה איסורי הל' והשווה שם),

קסא. ל"ת

.„˙¯k ¯eq‡ ÏÚ ÔÈc ˙È·a ‰˜lL ÈÓ37ÌÚt ‰˜ÏÂ , ƒ∆»»¿≈ƒ«ƒ»≈¿»»««
‰˜ÏÂ ·ÏÁ ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙¯k B˙B‡ ÏÚ ‰iL¿ƒ»«»≈«¿¿∆»«≈∆¿»»
ÏÎ‡ Ì‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜ÏÂ ‰iL ÌÚt ·ÏÁ ÏÎ‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«≈∆««¿ƒ»¿»»»»ƒ»«

B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL ÌÚt38ÔÈÒÈÎÓ ‡l‡ . ««¿ƒƒ≈«¿ƒ∆»«¿ƒƒ
‰tÎÏ B˙B‡39ÏBÎÈ BÈ‡Â B˙ÓB˜ ÈÙk ¯ˆ ÌB˜Ó ‡e‰Â , ¿ƒ»¿»«¿ƒ»¿≈»

e¯ˆiL „Ú ,ıÁÏ ÌÈÓe ¯ˆ ÌÁÏ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Ba ·kLÏƒ¿«¿¿ƒ∆∆««ƒ«««∆≈»
‰ÏÎÈÂ ÂÈÚÓ40ÌÈ¯BÚO B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó Ck ¯Á‡Â .41, ≈»¿ƒ¿∆¿««»«¬ƒƒ¿ƒ

˙Ú˜· BÒ¯kL „Ú42. «∆¿≈ƒ¿««

ה"א.37) לעיל כמבואר מלקות, משום בו שהתרו
ואין 38) מיתתו מקרבים כך, כל עצמו שהפקיר כיון

מות  בן סוףֿסוף כי שמים, בידי שיכרתוהו עד לו ממתינים
ב). פא, (סנהדרין "ונתת 39)הוא ומקומר עגול שגגו חדר

ותתן  יונתן: מתרגם כו) כא, (ירמיה המהפכת" אל אותו
לכיפתא. הוא 40)יתיה וכן ויחלה, וצ"ל: דפוס, טעות

ובכת"י. קדומים מעיו.41)בדפוסים בתוך שנופחות
כשעבר 42) ודוקא (שם). נבקעים הן מעיו, שנתכווצו מתוך

שתים  על עבר אבל פעמים, שלש עצמו כרת איסור אותו על
ועדיין  לטעום, רצה איסורים טעם נפרדות, כריתות ושלש

(שם). כלֿכך הפקיר לא

.‰˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k ¯eq‡ ÏÚ ¯·ÚL ÈÓ,ÔÈc ˙Èa ƒ∆»««ƒ»≈ƒ«≈ƒ
Ba e¯˙‰Â43ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ˜˙L B‡ BL‡¯a ÔÈk¯‰Â , ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…»«¿…ƒ≈»»
‰‡¯˙‰44B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -45e¯‡aL BÓk ,46ÔÈ‡Â , «¿»»≈¿ƒ¿∆≈«¿¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ47ÔÈk¯‰Â ,Ba e¯˙‰Â ,Ck ‰OÚÂ ¯ÊÁ . «¿ƒ»«¿»»»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ˜˙L B‡ BL‡¯a¿…»«≈¿ƒƒ¿≈«¿ƒ
ÏÚ Û‡ ,Ba e¯˙‰Â ,¯·ÚÂ ˙ÈLÈÏL ÌÚt ¯ÊÁ .B˙B‡»«««¿ƒƒ¿»«¿ƒ¿««

˜˙L B‡ BL‡¯a ÔÈk¯‰L Èt48‰tÎÏ B˙B‡ ÔÈÒBk - ƒ∆ƒ¿ƒ¿…»«¿ƒ¿ƒ»
˙eÓiL „Ú49‰‡¯˙‰‰ Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ ‡lL el‡ ÏÎÂ . «∆»¿»≈∆…ƒ¿¬≈∆««¿»»

˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ -50ÏkÓ e‡ËÁÂ ÏÈ‡B‰ , «ƒ»«««¿ƒ¿»¿ƒ»
ÌB˜Ó51ÔÈkÓ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ¯eq‡ ÏÚ elÙ‡ . »¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡52. «««¿

כרת.43) באיסור - למלקות או בראשו 44)למיתה, נענע
עושה.45)כמסכים. אני עלֿמנתֿכן אמר: שלא

ה"ב.46) פי"ב, ה"ד.47)לעיל פט"ז, לעיל כמבואר
ישיר.48) באופן ביתֿדין מיתת להמיתו התראה זו אין
מלקות 49) התראת של עבירות בשלוש רשע הוחזק שהרי

רעה" רשע "תמותת לכך רמז מצאו שם וחכמינו (שם).
תמיתנו  - רשע שהוחזק מי רש"י: ומפרש כב), לד, (תהלים
של  הדין ועצם הוא. מיתה בר - רשע שמוחזק הרי רעתו,
ברש"י  שמפורש הוא, מסיני למשה הלכה לכיפה" "כניסה

ה"ח. פ"ד, רוצח הל' והשווה לעיל 50)שם. מפורשת
שם. בביאורנו ה"ג בהם.51)פט"ז התרו והרי

או 52) העמים לארץ שנכנס כהן ה"י: פ"ג, מכות תוספתא
מכת  אותו מכים טומאה) עליה (=שגזרו לארץ לחוץ שיצא
אחת, חסר ארבעים - תורה "מכת הוסיפו: ושם מרדות.
אינו  לאו ואם לוקה, ללקות לו יש אם - אותו אומדים
שיקבל  עד אותו מכים אלא כן, אינה - מרדות מכת לוקה;

נפשו". שתצא עד או מהעבירה), (=לפרוש עליו

.ÂLc˜n‰ ÔÓ ˙¯L ÈÏk ·Bb‰53ÌÒB˜a Ïl˜Ó‰Â ,54, «≈¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿»¿«¿«≈¿≈
˙Èn¯‡ ÏÚBa‰Â55Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ -56‡l‡ ; ¿«≈¬«ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ»∆∆»

ÔÈ‡pw‰57ÔÈÚ‚Bt58Ô‰k ÔÎÂ .‰ÎÊ - Ô‚¯B‰L ÏÎÂ ,Ô‰a ««»ƒ¿ƒ»∆¿…∆¿»»»¿≈…≈
LnML59‰‡ÓËa60ÔÈ‡È·Ó ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÈ‰ ‡Ï - ∆ƒ≈¿À¿»…»∆»«…¬ƒ¿ƒƒ

ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡61‰p‰k ÈÁ¯t ‡l‡ ,62ÔÈ‡ÈˆBÓ eÈ‰ ¿≈ƒ∆»ƒ¿≈¿À»»ƒƒ
‰¯ÊÚÏ ıeÁ B˙B‡63ÔÈ¯ÈÊ‚a BÁÓ ˙‡ ÔÈÚˆBÙe64˙¯Êb . »¬»»¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿≈«

˙‡ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ,‡È‰ ·e˙k‰«»ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿…«¿ƒ∆
ÂÈt ˙‡„B‰a Ì„‡‰65ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ ‡l‡ ,66‰ÊÂ . »»»¿»«ƒ∆»«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿∆

ÔÎÚÏ ÚLB‰È ‚¯‰L67È˜ÏÓÚ ¯‚Ï „Â„Â68˙‡„B‰a ∆»«¿À«¿»»¿»ƒ¿≈¬»≈ƒ¿»«
‰˙È‰ ‰ÚL ˙‡¯B‰ - Ì‰Èt69‰È‰ ˙eÎÏÓ ÔÈ„ B‡ ,70. ƒ∆»«»»»¿»ƒ«¿»»

‰„Bn‰ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÔÈ¯„‰q‰ Ï·‡¬»««¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿…«¿ƒ«∆
‰Ù¯Ë ‡nL .‰¯·Úa71ÔÓ ‡nL .‰Ê ¯·„a BzÚ„ «¬≈»∆»ƒ¿¿»«¿¿»»∆∆»ƒ

ÔÈÚ˜BzL ,˙eÓÏ ÌÈkÁÓ‰ ,‡e‰ LÙ È¯Ó ÔÈÏÓÚ‰»¬≈ƒ»≈∆∆«¿«ƒ»∆¿ƒ
‡nL .˙Bbb‰ ÏÚÓ ÔÓˆÚ ÔÈÎÈÏLÓe ÌË·a ˙B·¯Á‰«¬»¿ƒ¿»«¿ƒƒ«¿»≈«««∆»

‚¯‰iL È„k ,‰OÚ ‡lL ¯·c ¯Ó‡ÈÂ ‡B·È ‰Ê Ck72. »∆»¿…«»»∆…»»¿≈∆≈»≈
‡È‰ CÏÓ ˙¯Êb :¯·c ÏL BÏÏÎe73. ¿»∆»»¿≈«∆∆ƒ
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איסורי  בהלכות וכן רשות, אלא חיוב שאינו מלשונו משמע
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ה"א)ביאה לדעת (פי"ב וכן לו", מורין אין לימלך "הבא כתב
לומר  ויש רשות. אלא כלל ציווי אינו ראשונים וכמה כמה
"אם  ברמז כתבו באה"ע ורק השו"ע, השמיטו זה שמטעם

הרמב"ם וגם כו'" קנאים בו פגעו בדרך (שם)לא כתבו
וה'טור' כו'". והרגוהו קנאין בו פגעו "אם דברים סיפור
אלא  חיוב אינו כאמור כי כו'" בו פוגעין קנאין "היו כתב

רשות.
(14 dxrd 319 cenr g"ig y"ewl t"r)

ãycew zegiyn zecewpã

z` oiwln oi`e oicÎzia oizinn oi`y `id aezkd zxifb"
."'ek eit z`ceda mc`d

פיקדון  בתור רק מהקב"ה לו נמסרו אדם של וחייו נפשו
על  רשות לאדם "אין הזקן רבינו וכפסק שלו, לבעלות ולא

להכותו" כלל ס"ד)גופו ונפש גוף נזקי הל' שאינו (חו"מ היינו
לו  אין הקניינים מדיני שגם אלא איסור של עניין רק
באופן  לו נמסר אדם של ממונו משא"כ גופו. על בעלות

זה. ממון של בעליו שנעשה
חז"ל ממאמר זה, לחילוק ראיה להביא לה.)ויש (ברכות

וכל  ברכה, בלא הזה העולם מן שיהנה לאדם לו "אסור
מקדשי  נהנה כאילו ברכה... בלא הזה העולם מן הנהנה
חייבים  אין אבל ומלואה". הארץ לה' שנאמר שמים,
תיקנו  ולא ממנו, נהנה שגופו דבר על אלא הנהנין בברכת
האדם  של וגופו לנפשו בנוגע כי ממון קבלת על ברכה
גם  עליהם, בעלות לאדם שאין באופן הקב"ה" "קנין שהם
שאסור  שמים" "קדשי הן ולכן כמותם, שלהם ההנאות

ברכה. בלא מהם להנות
בגדר  אינם מלכתחילה וממונו, האדם נכסי מה־שאין־כן
צריך  אין ולכן האדם, של לבעלותו נמסרו כי שמים, נכסי

ממון. הנאת להתיר ברכה
ובין  אדם של וגופו נפשו בין הבדל אין הקב"ה, מצד אמנם
אלא  בשווה הקב"ה של הוא ומלואו העולם כל כי ממונו,
של  בעלותו ניכרת וגופו בנפשו האדם. מצד הוא שההבדל
בי" שנתת "נשמה מחדש: אומר הוא יום ובכל הקב"ה,
אבל  הנשמה. של קדושתה ונרגשת ומצוות בתורה ומחוייב
התורה  בדיני ולכן הקב"ה, של בעלותו ניכרת לא בממונו

ונכסיו. ממונו על ובעלות רשות לאדם יש
(106 cenr c"l wlg y"ewl t"r)

לראות 53) יבואו "ולא כ) ד, (במדבר בתורה רמוז ואיסורו
ומחביא  שמבליע גניבה, לשון - ומתו" הקודש את כבלע
טו) כ, (איוב אומר הכתוב וכן וברש"י), ב פא, (סנהדרין

גניבה. לשון - שבלע הרי - ויקיאנו" בלע מברך 54)"חיל
ובפירוש  (שם, עבודהֿזרה בשם (=הקב"ה) השם את
השם, את כמברך נראה זה והרי שם). לרבינו המשנה
ב). פב, (שם ה"ז פ"ב, ע"ז בהל' כמבואר סקילה, שענשו

יהודה 55) חילל "כי יא) ב, (מלאכי בנביאים מפורש וענשו

והכתוב  הגויה, על הבא זה - נכר" אל בת ובעל ה'... קודש
פב, (שם ועונה" ער יעשנה אשר לאיש ה' "יכרת מכריז:

ה"ו. פי"ב, ביאה איסורי הל' והשווה להלקותם 56)א)
אחר. עונש לענשם המקנאים 57)או כשרים, אדם בני

וברש"י). ב פא, (שם מקום של ממיתים,58)קנאתו
הלכה  זה ודבר בו", פגע "לך כט) ב, (מלכיםֿא, ככתוב
בפירושו  רבינו וכתב שם. ברש"י כמבואר מסיני, למשה
בפרהסיא  ע"ז עובדי בת שיבעול - ארמית "ובועל שם:
במדבר  (ראה פינחס כגון מעשה, ובשעת מישראל... בעשרה
עובדת  שאינה או ופירש... עליה שבא אחר אבל ח), כה,
לנו  ישאל ואם בכרת... מחוייב שהוא לפי להרגו, אסור ע"ז,
- מעשה בשעת הוא ואפילו - לא אם בו יפגע אם הקנאי
ה"דֿה. פי"ב, ביאה איסורי הל' והשווה לו". מורים אין

א. פב, בסנהדרין התלמוד סוגיית עבודת 59)ע"פ שעבד
שמים,60)המקדש. בידי מיתה וענשו טמא, כשהוא

וינזרו  בניו ואל אהרן אל "דבר ב) כב, (ויקרא שנאמר
החילול  וזה קדשי", שם את יחללו ולא ישראל בני מקדשי
כי  בו "ומתו ט) (שם בתרומה האמור החילול כמו הוא
ע"פ  מ"ו, פ"ט בסנהדרין לרבינו המשנה (פירוש יחללוהו"

ב). פג, שם כמבואר 61)הגמרא ארבעים, מלקות להלקות
יג. אות ה"ב, פי"ט, שער 62)לקמן שמתחיל בחורים

בהם. לפרוח במותו.63)זקנם העזרה את יטמא שלא
המקדש. חצר - (משנה 64)עזרה עצים של בקעיות

מסיים  ה"ב, פ"ד המקדש ביאת ובהל' ב). פא, בסנהדרין
בכך". עליהם ממחים "ואין אצל 65)רבינו: קרוב שאדם

ומפרש  ב), כה, (יבמות רשע עצמו משים אדם ואין עצמו,
כמאה  פיו "הודאת ב) ג, (בבאֿמציעא שאמרו וזה רש"י:
מלקות  ולעונש לקנס אבל בממון, אלא זה אין - עדים"
"ומה  קפח: אות שופטים פרשת וב'ספרי' לא. - ולהפסל
וכו'. למיתה" אחד עד עם מצטרף פיו שאין במקום
דיני  בין החילוקים מנו ה"א פ"א, קידושין ובירושלמי
בחנק  מוסיף: פזי בן יודה "רבי ואמרו: הגוים, לדיני ישראל
בני  שמיתת כלומר, באדם", דם כי טעם? מה עצמו, ומפי
(בראשית  שנאמר עצמו, הודאת ועלֿפי בחנק, אלא אינה נח

ישפך  דמו "באדם ו) עצמו,ט, הודאת ע"י אפילו - באדם ,"
כן. אינו ישראל שבדיני הרי שם) העדה, (קרבן ישפך דמו

דבר".66) יקום עדים... שני "עלֿפי טו) יט, (דברים ככתוב
כה.67) כ, ז, "דמך 68)יהושע טז: ושם טו. א, שמואלֿב

ה'". משיח את מותתי אנכי לאמר, בך ענה פיך כי ראשך על
('מדרש 69) הגבורה" מפי לו נאמר "שכן הדיבור, עלֿפי

ו). אות פכ"ג, במדבר לעיל 70)רבה' רבינו שכתב ואע"פ
- בלבד" בסייף אלא להרוג... למלך רשות "אין ה"ב: פי"ד
מדובר  לעיל כי לשריפה. עכן את יהושע דן זאת בכל
מדובר  וכאן בו, כשמורדים עצמו לכבוד עושה כשהמלך
הרשות  בה, הפוקרים את לענוש לתורה, סייג עושה כשהוא
חינוך'). 'מנחת (הגהות המיתות בכל להרוג בידו

על 72)נתבלבלה.71) פ"ב קהלת' ב'מדרש כמסופר
גנאי  מכתב שכתב באחד מעשה החיים, את ושנאתי הפסוק:
המכתב  ששלח מי שכל הקיסר, גזר קיסר, לאדריאנוס
המלך  ציוה עצמו. ופרסם אחד הלך למלך. עצמו יפרסם
אתה  ענהו, כן? אמרת למה המלך, לו אמר ראשו, להוריד
לאשתי  ולא לאכול, מה לי אין צרות. משלש אותי פודה
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לו. הניחו צער, חיי חי והוא הואיל המלך: אמר לבני. ולא
החיים". את "ושנאתי עצמו: על שטעם 73)קרא אע"פ

ולפיכך  מלקות, עונש לגבי מספיק אינו הוא, הגיוני זה
שאין  מוסיף: והרדב"ז המלך. גזירת שזוהי רבינו מחליט
יח, (יחזקאל ככתוב הקב"ה, קנין אלא קנינו אדם של נפשו
על  מועילה הודאתו אין ולפיכך הנה". לי הנפשות "כל ד)
ממונו  אבל מיתה, חצי היא מלקות וגם שלו, שאינו דבר
כמאה  בעלֿדין "הודאת בו: אומרים ולפיכך שלו, הוא
היא  המלך גזירת ואומר: מסיים הוא אף זה, כל ועם עדים".

להרהר. ואין

ה'תש"פ  סיון כ"ז שישי יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
דין,1) בית מיתת בהם ואין כרת, בהם שיש הלאווין מספר

שמים  בידי מיתה בהם שיש הלאווין מניין עליהם. שלוקים
בהם  שאין שבתורה, הלאווין שאר רשימת עליהם. ולוקים

עליהם. ולוקים שמים, בידי מיתה ולא כרת,

.‡˙¯k Ba LiL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïk2˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â »…«¬∆∆≈»≈¿≈ƒ«≈
ÔÈc3Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL4(‡ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ - ƒ∆ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ¿≈≈

B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰5ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ (· .6‡a‰ (‚ . «»«¬«»«¬»ƒ«»
Bn‡ ˙BÁ‡ ÏÚ7BzL‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („ .8‡a‰ (‰ . «¬ƒ«»«¬ƒ¿«»
ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ9ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (Â .10(Ê . «≈∆»ƒ«»«≈∆¬ƒ»ƒ
‰cp‰ ÏÚ ‡a‰11·ÏÁ ÏÎB‡‰ (Á .12Ìc ÏÎB‡‰ (Ë .13. «»««ƒ»»≈≈∆»≈»

ÁÒta ıÓÁ ÏÎB‡‰ (È14ÌBÈa ÏÎB‡‰ (‡È . »≈»≈«∆«»≈¿
ÌÈ¯etk‰15ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (·È .16. «ƒƒ»∆¿»»¿«ƒƒ

¯˙Bp‰ ÏÎB‡‰ (‚È17Ïebt ÏÎB‡‰ („È .18‡Óh‰ (ÂË . »≈«»»≈ƒ«»≈
L„˜ ¯Oa ÏÎ‡L19‰¯ÊÚÏ ÒÎpL ‡Óh‰ (ÊË .20(ÊÈ . ∆»«¿«…∆«»≈∆ƒ¿«»¬»»

ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁBM‰21ÌÈL„˜ ‰ÏÚn‰ (ÁÈ . «≈»»ƒ«««¬∆»»ƒ
ıeÁa22ÔÓM‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (ËÈ .23ÔÓLa Cq‰ (Î . ««¿«≈∆«∆∆«»¿∆∆

‰ÁLn‰24˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (‡Î .25. «ƒ¿»«¿«≈∆«¿…∆

ואובדת 2) הבא עולם מחיי נכרתת שנפשו כרת, עונש
א. הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו כלשון כבהמה,

מטה.3) דין 4)של בית מיתת בו שיש תעשה לא  אבל
דין, בית מיתת לאזהרת אלא ניתן שלא עליו, לוקים אין
פרק  ולעיל שם. ובביאורנו ב הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר
ביתֿדין. הרוגי ושלושים שישה כל נמנו יֿיג הלכה ט"ו,

ט.5) יח, יב.6)ויקרא יג.7)שם יח.8)שם, שם,
טז.9) יד.10)שם, אלה 11)שם, עריות וכל יט. שם,

מכל  יעשה אשר כל "כי כט) (שם, ככתוב כרת, ענשן
העושות". הנפשות ונכרתו האלה ז,12)התועבות שם,

כו.13)כג. ג.14)שם, יג, כט.15)שמות כג, ויקרא
כיוון  אבל התורה, בלשון נתבארה לא לאוכל ואזהרה
שמוזהרים  ידענו שיאכל, למי כרת וחייב העונש את שהזכיר
תעונה... לא אשר הנפש כל "כי אמרו והוא האכילה, על
קצו). תעשה לא לרבינו המצוות ספר (לשון ונכרתה"
(=ביום  במלאכה עונש נאמר אמרו: א פא, וביומא
אף  והזהיר, ענש מלאכה מה בעינוי, עונש ונאמר הכיפורים)

והזהיר. ענש כח.16)עינוי מבשר 17)שם, שנשאר

ככתוב  כרת, ועונשו לאכילתם, הקבוע זמן אחר הקדשים
ולא  הנפש". ונכרתה יישא... עוונו "ואוכליו ח) יט, (שם,
בפרשת  אבל אכילתו, לאיסור מפורש לאו בתורה נתבאר
כי  יאכל לא "וזר לג) כט, (שמות הכתוב אמר ה"מלואים"
שבקודש  "כל א) כד, (פסחים חכמינו אמרו הם" קודש
המצוות  (ספר אכילתו" על תעשה לא ליתן הכתוב בא פסול,
שלפנינו  הגמרא שבנוסח להעיר, וראוי קלא). לאֿתעשה
לא  באש, הנותר את "ושרפת הפסוק: מובא שם בפסחים

לד) (שם, הוא" קדש כי המצוות"יאכל ב"ספר וראה .
אות  שם, קאפח, הרב של בפירושו קוק, הרב מוסד הוצאת

או 18)תלו. שחיטתו בשעת האיש שחשב הקרבן, הוא
זמנו  אחר ממנו יקטיר או זמנו, אחר ממנו שיאכל הקרבתו
"לא  מהפסוק: ואזהרתו יח. ז, ויקרא בתורה, מפורש ועונשו
(ספר  הקודמת באות לעיל כמבואר הם", קדש כי יאכל

קלב). לאֿתעשה "בכל 19)המצוות ואזהרתו: כ, ז, ויקרא
(ספר  ב יד, במכות כמבואר ד), יב, (ויקרא תגע" לא קודש

קכט). לאֿתעשה ואזהרתו:20)המצוות המקדש לחצר
יד, מכות וראה ג). ה, (במדבר מחניהם" את יטמאו "ולא

אבל 21)ב. גֿד. יז, בויקרא מפורש ועונשו לעזרה, חוץ
בסמוך. תתבאר והיא בתורה, נתפרשה לא אזהרתו

עולותיך 22) תעלה פן לך "השמר ואזהרתו: בחוץ, מקריבם
שנאמר  מקום וכל יג). יב, (דברים תראה" אשר מקום בכל
ונאמר  א), קו, (זבחים לאֿתעשה אלא אינו "השמר" בו
הכתוב  הקיש - תעשה" ושם עולותיך תעלה "שם יד) (שם,
ענש  עלייה מה האש) על (=ההקטרה לעלייה עשייה
עשייה  בכלל והשחיטה והזהיר, ענש עשייה אף והזהיר,
צ. לאֿתעשה המצוות ספר וראה א). קז, (זבחים היא

שמן 23) כעין אותם ועושה שונים בשמים ורוקח ממזג
לא  "ובמתכונתו ואזהרתו: למשכן, משה שעשה המשחה

לב). ל, (שמות כמוהו" שעשה 24)תעשו משמן גופו, את
לא  אדם בשר "על ואזהרתו: ובניו, ולאהרון למשכן משה

שם). (שם, כמעשה 25)ייסך" קטורת, ועושה מחקה
ואזהרתו: לה. שם, המפורשת משה של הקטורת
הכריתות  אלה וכל לז). (שם, לכם תעשו לא "במתכונתה
מכות  במשנה מלקות לעניין ונשנו א, ב, בכריתות מנויות

א. יג,

.·ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁÓ Ïk26‰OÚ˙ ‡Ïa Ô‰L , »¿À»ƒƒ»ƒ≈»«ƒ∆≈¿…«¬∆
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‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê (‡ :Ô‰ el‡Â28ÔÈa , ¿≈≈»∆»«¿»¿»≈
‰¯B‰Ë29‰‡ÓË ÔÈa30¯OÚÓ ˙Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê (· .31. ¿»≈¿≈»»∆»«¿««¬≈
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¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z34‰qÚ ÏÎB‡‰ (Â . ¿»¿»¿««¬≈»≈ƒ»
d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL35‰Óe¯z ÏÎ‡L ‡ÓË Ô‰k (Ê . ∆…¿»«»»…≈»≈∆»«¿»
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‰„B·ÚÏ37˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL Ô‰k (Ë . «¬»…≈∆»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«
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Lc˜na LnML40ÌÈ„‚a ¯qÁÓ (·È .41‡e‰ È¯‰ - ∆ƒ≈«ƒ¿»¿À«¿»ƒ¬≈
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לו. הניחו צער, חיי חי והוא הואיל המלך: אמר לבני. ולא
החיים". את "ושנאתי עצמו: על שטעם 73)קרא אע"פ

ולפיכך  מלקות, עונש לגבי מספיק אינו הוא, הגיוני זה
שאין  מוסיף: והרדב"ז המלך. גזירת שזוהי רבינו מחליט
יח, (יחזקאל ככתוב הקב"ה, קנין אלא קנינו אדם של נפשו
על  מועילה הודאתו אין ולפיכך הנה". לי הנפשות "כל ד)
ממונו  אבל מיתה, חצי היא מלקות וגם שלו, שאינו דבר
כמאה  בעלֿדין "הודאת בו: אומרים ולפיכך שלו, הוא
היא  המלך גזירת ואומר: מסיים הוא אף זה, כל ועם עדים".

להרהר. ואין

ה'תש"פ  סיון כ"ז שישי יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
דין,1) בית מיתת בהם ואין כרת, בהם שיש הלאווין מספר

שמים  בידי מיתה בהם שיש הלאווין מניין עליהם. שלוקים
בהם  שאין שבתורה, הלאווין שאר רשימת עליהם. ולוקים

עליהם. ולוקים שמים, בידי מיתה ולא כרת,

.‡˙¯k Ba LiL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïk2˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â »…«¬∆∆≈»≈¿≈ƒ«≈
ÔÈc3Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL4(‡ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ - ƒ∆ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ¿≈≈

B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰5ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ (· .6‡a‰ (‚ . «»«¬«»«¬»ƒ«»
Bn‡ ˙BÁ‡ ÏÚ7BzL‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („ .8‡a‰ (‰ . «¬ƒ«»«¬ƒ¿«»
ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ9ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (Â .10(Ê . «≈∆»ƒ«»«≈∆¬ƒ»ƒ
‰cp‰ ÏÚ ‡a‰11·ÏÁ ÏÎB‡‰ (Á .12Ìc ÏÎB‡‰ (Ë .13. «»««ƒ»»≈≈∆»≈»

ÁÒta ıÓÁ ÏÎB‡‰ (È14ÌBÈa ÏÎB‡‰ (‡È . »≈»≈«∆«»≈¿
ÌÈ¯etk‰15ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (·È .16. «ƒƒ»∆¿»»¿«ƒƒ

¯˙Bp‰ ÏÎB‡‰ (‚È17Ïebt ÏÎB‡‰ („È .18‡Óh‰ (ÂË . »≈«»»≈ƒ«»≈
L„˜ ¯Oa ÏÎ‡L19‰¯ÊÚÏ ÒÎpL ‡Óh‰ (ÊË .20(ÊÈ . ∆»«¿«…∆«»≈∆ƒ¿«»¬»»

ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁBM‰21ÌÈL„˜ ‰ÏÚn‰ (ÁÈ . «≈»»ƒ«««¬∆»»ƒ
ıeÁa22ÔÓM‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (ËÈ .23ÔÓLa Cq‰ (Î . ««¿«≈∆«∆∆«»¿∆∆

‰ÁLn‰24˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (‡Î .25. «ƒ¿»«¿«≈∆«¿…∆

ואובדת 2) הבא עולם מחיי נכרתת שנפשו כרת, עונש
א. הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו כלשון כבהמה,

מטה.3) דין 4)של בית מיתת בו שיש תעשה לא  אבל
דין, בית מיתת לאזהרת אלא ניתן שלא עליו, לוקים אין
פרק  ולעיל שם. ובביאורנו ב הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר
ביתֿדין. הרוגי ושלושים שישה כל נמנו יֿיג הלכה ט"ו,

ט.5) יח, יב.6)ויקרא יג.7)שם יח.8)שם, שם,
טז.9) יד.10)שם, אלה 11)שם, עריות וכל יט. שם,

מכל  יעשה אשר כל "כי כט) (שם, ככתוב כרת, ענשן
העושות". הנפשות ונכרתו האלה ז,12)התועבות שם,

כו.13)כג. ג.14)שם, יג, כט.15)שמות כג, ויקרא
כיוון  אבל התורה, בלשון נתבארה לא לאוכל ואזהרה
שמוזהרים  ידענו שיאכל, למי כרת וחייב העונש את שהזכיר
תעונה... לא אשר הנפש כל "כי אמרו והוא האכילה, על
קצו). תעשה לא לרבינו המצוות ספר (לשון ונכרתה"
(=ביום  במלאכה עונש נאמר אמרו: א פא, וביומא
אף  והזהיר, ענש מלאכה מה בעינוי, עונש ונאמר הכיפורים)

והזהיר. ענש כח.16)עינוי מבשר 17)שם, שנשאר

ככתוב  כרת, ועונשו לאכילתם, הקבוע זמן אחר הקדשים
ולא  הנפש". ונכרתה יישא... עוונו "ואוכליו ח) יט, (שם,
בפרשת  אבל אכילתו, לאיסור מפורש לאו בתורה נתבאר
כי  יאכל לא "וזר לג) כט, (שמות הכתוב אמר ה"מלואים"
שבקודש  "כל א) כד, (פסחים חכמינו אמרו הם" קודש
המצוות  (ספר אכילתו" על תעשה לא ליתן הכתוב בא פסול,
שלפנינו  הגמרא שבנוסח להעיר, וראוי קלא). לאֿתעשה
לא  באש, הנותר את "ושרפת הפסוק: מובא שם בפסחים

לד) (שם, הוא" קדש כי המצוות"יאכל ב"ספר וראה .
אות  שם, קאפח, הרב של בפירושו קוק, הרב מוסד הוצאת

או 18)תלו. שחיטתו בשעת האיש שחשב הקרבן, הוא
זמנו  אחר ממנו יקטיר או זמנו, אחר ממנו שיאכל הקרבתו
"לא  מהפסוק: ואזהרתו יח. ז, ויקרא בתורה, מפורש ועונשו
(ספר  הקודמת באות לעיל כמבואר הם", קדש כי יאכל

קלב). לאֿתעשה "בכל 19)המצוות ואזהרתו: כ, ז, ויקרא
(ספר  ב יד, במכות כמבואר ד), יב, (ויקרא תגע" לא קודש

קכט). לאֿתעשה ואזהרתו:20)המצוות המקדש לחצר
יד, מכות וראה ג). ה, (במדבר מחניהם" את יטמאו "ולא

אבל 21)ב. גֿד. יז, בויקרא מפורש ועונשו לעזרה, חוץ
בסמוך. תתבאר והיא בתורה, נתפרשה לא אזהרתו

עולותיך 22) תעלה פן לך "השמר ואזהרתו: בחוץ, מקריבם
שנאמר  מקום וכל יג). יב, (דברים תראה" אשר מקום בכל
ונאמר  א), קו, (זבחים לאֿתעשה אלא אינו "השמר" בו
הכתוב  הקיש - תעשה" ושם עולותיך תעלה "שם יד) (שם,
ענש  עלייה מה האש) על (=ההקטרה לעלייה עשייה
עשייה  בכלל והשחיטה והזהיר, ענש עשייה אף והזהיר,
צ. לאֿתעשה המצוות ספר וראה א). קז, (זבחים היא

שמן 23) כעין אותם ועושה שונים בשמים ורוקח ממזג
לא  "ובמתכונתו ואזהרתו: למשכן, משה שעשה המשחה

לב). ל, (שמות כמוהו" שעשה 24)תעשו משמן גופו, את
לא  אדם בשר "על ואזהרתו: ובניו, ולאהרון למשכן משה

שם). (שם, כמעשה 25)ייסך" קטורת, ועושה מחקה
ואזהרתו: לה. שם, המפורשת משה של הקטורת
הכריתות  אלה וכל לז). (שם, לכם תעשו לא "במתכונתה
מכות  במשנה מלקות לעניין ונשנו א, ב, בכריתות מנויות

א. יג,

.·ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁÓ Ïk26‰OÚ˙ ‡Ïa Ô‰L , »¿À»ƒƒ»ƒ≈»«ƒ∆≈¿…«¬∆
‰OÚÓ Ô‰a LÈÂ27.¯OÚ ‰BÓL - Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL , ¿≈»∆«¬∆∆ƒ¬≈∆¿»»»

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê (‡ :Ô‰ el‡Â28ÔÈa , ¿≈≈»∆»«¿»¿»≈
‰¯B‰Ë29‰‡ÓË ÔÈa30¯OÚÓ ˙Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê (· .31. ¿»≈¿≈»»∆»«¿««¬≈

ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎpL ¯Á‡ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L ¯Ê (‚32(„ . »∆»«ƒƒ««∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ
‰lÁ ÏÎ‡L ¯Ê33epnÓ Ì¯e‰ ‡lL Ï·Ë ÏÎB‡‰ (‰ . »∆»««»»≈∆∆∆…«ƒ∆

¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z34‰qÚ ÏÎB‡‰ (Â . ¿»¿»¿««¬≈»≈ƒ»
d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL35‰Óe¯z ÏÎ‡L ‡ÓË Ô‰k (Ê . ∆…¿»«»»…≈»≈∆»«¿»

‰¯B‰Ë36‡lL ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎpL Ô‰k (Á . ¿»…≈∆ƒ¿«¿…∆«√»ƒ∆…
‰„B·ÚÏ37˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL Ô‰k (Ë . «¬»…≈∆»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«
‰„B·Ú38ÌÈ‰k ˙„B·Úa „·ÚL ÈÂÏ (È .39¯Ê (‡È . ¬»≈ƒ∆»««¬«…¬ƒ»

Lc˜na LnML40ÌÈ„‚a ¯qÁÓ (·È .41‡e‰ È¯‰ - ∆ƒ≈«ƒ¿»¿À«¿»ƒ¬≈
„·Ú Ì‡ ‰˜BÏÂ ,¯Êk42LnML ‡ÓË Ô‰k (‚È .43(„È . ¿»¿∆ƒ»«…≈»≈∆ƒ≈

LnML ÔÈÈ Èe˙L44LnML ÌBÈ Ïe·Ë (ÂË .45(ÊË . ¿«ƒ∆ƒ≈¿∆ƒ≈
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LnML ÌÈ¯etk ¯qÁÓ46LnML L‡¯ Úe¯t (ÊÈ .47. ¿À«ƒƒ∆ƒ≈¿«…∆ƒ≈
LnML ÌÈ„‚a Úe¯˜ (ÁÈ48. ¿«¿»ƒ∆ƒ≈

ãycew zegiyn zecewpã

."yniyy mixetik xqegn"

הגמרא מביאה כיפורים, למחוסר ב.)בנוגע פג, את (סנהדרין
"וטהרה, ודורשת: וטהרה", הכהן עליה "וכיפר הפסוק
כיפורים  מחוסר הקרוי וזהו טמאה". היא כאן שעד מכלל
הביא  לא שעדיין אלא שמשו" "והעריב ועלה" ש"טבל
שימש  אם ב. קדשים. באכילת אסור א. שהוא קרבנו,

העבודה. את פוסל ג. מיתה. חייב המקדש בבית
ביאת  בהלכות מקומות, בשני זו דרשה מביא הרמב"ם

ה"ה)מקדש שעבודתו (פ"ד שעבד כיפורים מחוסר לגבי
אלא  למקדש, כניסה איסור לגבי שם ה"ז ובפ"ג פסולה,
מכלל  "וטהרה, וכתב: הגמרא, דרשת לשון שינה שבו

טהרתה". נגמרה לא שעדיין
שמשו, והעריב ועלה שטבל מי על שהחיוב משמע מלשונו
חסרון  שיש אלא מהטומאה בו שנשארה מצד הוא

הקרבן. בהבאת מושלמת להיות שאמורה בטהרתו
מדבריו גם מדויק כפרה)וכן מחוסרי הל' נקראו (ריש "ולמה

ש  אע"פ מהן אחד שכל כפרה, ez`nehnמחוסרי xdh וטבל
הוא עדיין שמשו, ezxdhולאxqgוהעריב dxnb כדי

אלא  טומאה מצד זה שאין היינו כו'" בקדשים לאכול
הטהרה. בשלימות חסרון

שמחוסר  פסק כך ומשום בפועל, להלכה יש ונפק"מ
כרת. או מיתה חייב אינו שימש, או קודש שאכל כיפורים

הרמב"ם על משיג הראב"ד שם)משא"כ מקדש ביאת (הל'

וטהרה", הכהן עליה "וכיפר לפסוק הדרשה את ומביא
מס' שבתוספתא ומוסיף טמאה, היתה עכשיו שעד מכלל
כי  מיתה. חייבי בכלל כיפורים המחוסר את מונה זבחים,
חסרון  בעל לא הוא כיפורים מחוסר הראב"ד לשיטת
הביא  לא עוד כל מהטומאה, עליו יש שעדיין אלא בטהרה

קרבנו.
(80 'r f"k wlg y"ewl t"r)

עונש 26) עליו יש שהכרת מכרת, קלה שמים בידי מיתה
(פירוש  לו נתכפר כשמת מיתה, ומחוייב מיתה; לאחר

פר  סנהדרין לרבינו רש"י המשנה ולדעת ו). משנה ט, ק
בנים, בלא ערירי והולך נכרתים ימיו - כרת א, כה, בשבת
ערירי. הולך אינו אבל נקצרים ימיו - שמים בידי ומיתה

לעיל 27) כמבואר עליו, לוקים אין מעשה בו שאין לאו כי
ב. הלכה י"ח, אחרי 28)פרק ההפרשות כל ראשית היא

החמישים. מן אחד לכהן שנותן הכרי, שחייב 29)מריחת
יחללוהו, כי בו "ומתו ט) כב, (ויקרא ככתוב מיתה. עליה
כמבואר  י), (שם, קדש" יאכל לא זר "וכל ואזהרתו:

ב. פג, ה:30)בסנהדרין הלכה ו, פרק תרומות תוספתא
וטהור  הטהור את שאכל טהור לזרים, תרומה "באוכלי

תרומות  הלכות וראה במיתה", כולם הטמא... את שאכל
ו. הלכה ו, המעשר 31)פרק מן מעשר, מפריש שהלוי

גדולה, כתרומה ודינו לכהן, ונותנו הבית, מבעל שקיבל
א. מח, בסוטה כמבואר שמים, בידי מיתה עליו להתחייב
לתרומה, המכוון קודש" יאכל לא זר מ"וכל ואזהרתו
תרומה. נקראים הכול חלה וכן וביכורים מעשר ותרומת
תרומות  ובהלכות קלג, לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר

ד. הלכה י, התרו 32)פרק ואם שמים, בידי מיתה חייב
ביכורים  שגם הקודמת, באות נתבאר שכבר לוקה, בו
ידיך' 'תרומת יתעלה שקראם שכיוון "לפי תרומה נקראים
המצות  (ספר התרומה" דיני כל עליהם חלו יז) יב, (דברים
א) משנה ב, פרק (ביכורים שנינו וכך קמח). לאֿתעשה
הלכות  וראה מיתה". עליהן חייבים והביכורים "התרומה
הנוסח: א יט, במכות אמנם א. הלכה ג, פרק ביכורים
רבינו  אבל הבית" פני משיראו עליהם חייבים "מאימתי
המצוות  בספר כדבריו ירושלים, מחומת לפנים מפרשו:
פני  רואים מהחומה לפנים שמשנכנס קמא, לאֿתעשה
שם). ביכורים בהלכות משנה (כסף שבעיר הבתים

כ)33) טו, (במדבר ככתוב תרומה, נקראת היא שגם
בהלכות  וכמבואר תרומה" תרימו חלה עריסותיכם "ראשית
פרק  (חלה שנינו ובפירוש י"דֿט"ו, הלכה ה, פרק ביכורים
וחומש". מיתה עליהן חייבים והתרומה "החלה ט) משנה א

אשר 34) את ישראל בני קדשי את יחללו "ולא - אזהרתו
להיתרם, בעתידים ירימו: אשר - טו) כב, (ויקרא לה'" ירימו
טבל, וזהו מהם קדשיהם הורמו לא שעדיין מדבר, הכתוב
ומתו  בתרומה; ונאמר יחללו, ולא כאן; נאמר - מיתה עונש
(סנהדרין  במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו, כי בו
ממנו  הופרשה שלא ראשון, מעשר האוכל וכן א). פג,
ישראל  בני קדשי "ואת ככתוב מיתה, חייב מעשר תרומת
המצוות  ספר ראה לב) יח, (במדבר תמותו" ולא תחללו לא
ראשון  מעשר אכילת לאסור מכוון שזה קנג לאֿתעשה
"ותרומת  שנינו: י הלכה י"ג, פרק סוטה ובתוספתא בטבלו.
אסורות  מאכלות הלכות והשווה מיתה". עוון טבל מעשר
הופרשו  ולא תרומותיו, שהורמו וטבל, כ. הלכה י, פרק

עח. לאו ד הלכה לקמן דינו יתבאר מעשרותיו ממנו
כמבואר 35) תרומתה, ממנה ניטלה לא שהרי טבל, היא הרי

"האוכל  ט) משנה ט, פרק (שביעית שנינו ובפירוש לעיל,
וראה  מיתה. חייב חלתה הורמה שלא עד שביעית מעיסת
- וטמטמה בחיטים, - "גלגלה א משנה ג, פרק חלה
והרי  מלאכתה שנגמרה מיתה", חייב ממנה האוכל בשעורים

טבל. אהרן...36)היא מזרע "אישֿאיש - אזהרתו
דבר  איזהו ד) כב, (ויקרא יטהר" אשר עד יאכל לא בקדשים
הוי  נקיבות) בין זכרים (=בין אהרן של בזרעו שווה שהוא
ט) (שם, שנאמר - מיתה ב); יד, (מכות תרומה זו אומר
פג, (סנהדרין יחללוהו" כי בו ומתו משמרתי... את "ושמרו
שאכל  טמא וכהן קלו. לאֿתעשה המצוות בספר וכן א)
ועומדת, מחוללת היא שהרי במיתה, אינו טמאה, תרומה
תרומות  בהלכות כמבואר לוקה, אינו בלאו שהוא פי על ואף

א. הלכה ז, יבוא 37)פרק "ואל ב) טז, (ויקרא שנאמר
וכשנכנס  ימות". ולא לפרוכת... מבית הקודש אל עת בכל
(ספר  כז לאֿתעשה ד הלכה לקמן יתבאר דינו להיכל

סח). לאֿתעשה "ומפתח 38)המצוות ז) י, (ויקרא שנאמר

1

2



oixcdpqקכב zekld - mihtey xtq - oeiq f"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(ספ  תמותו" פן תצאו לא מועד לאֿתעשה אוהל המצוות ר
ואל 39)קסה). הקודש כלי אל "אך ג) י, (במדבר שנאמר

ובנוגע  שם. בספרי וכמבואר ימותו" ולא יקרבו לא המזבח
לאֿתעשה  ד, הלכה להלן ראה הלויים, עבודת שעבד לכהן

עב). לאֿתעשה המצוות (ספר מזרע 40)לב שאינו - זר
לא  "וזר אזהרתו: הקודש. עבודת שעבד - ששימש אהרן;
יומת" הקרב "והזר ועונשו: ד) יח, (במדבר אליכם" יקרב
לעבודה, - יומת" הקרב "והזר אמרו: שם ובספרי ז). (שם

עד). לאֿתעשה המצוות -41)(ספר שמונה כהונה, בגדי
הדיוט. לכהן - ארבעה גדול; (שמות 42)לכהן שנאמר

בזמן  - כהונה" להם והייתה אבנט... אתם "וחגרת ט) כט,
אין  עליהם בגדיהם אין עליהם; כהונתם עליהם, שבגדיהם
(סנהדרין  במיתה ששימש וזר זרים, הם והרי עליהם כהונתם

לג. עשה המצוות ספר וראה ב). שנאמר 43)פג, במקדש,
את  יחללו ולא ישראל בני מקדשי "ויינזרו ב) כב, (ויקרא
שווה  גזירה ב) פג, (סנהדרין חכמים ולמדו קדשי" שם
כי  בו "ומתו ט) (שם, בה שנאמר מתרומה חילולֿחילול
המצוות  (ספר במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו"
אף  ו, הלכה י"ח, פרק לעיל נתבאר וכבר עה). לאֿתעשה
חוץ  אותו מוציאים היו כהונה "פרחי כן, שהדין פי על
ביאת  הלכות והשווה בגזירים". מוחו את ופוצעים לעזרה

ב. הלכה ד, פרק שנאמר 44)מקדש - אזהרתו במקדש,
מועד  אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין ט) י, (ויקרא
חייב  שאינו "מניין אמרו: שם כוהנים ובתורת תמותו". ולא

עבודה? בשעת בבואכם אלא ובניך... אתה לומר: תלמוד
הלכות  וראה עג). לאֿתעשה המצוות (ספר מועד" אוהל אל
ולא  שם שנכנס ושתוי אֿב. הלכה א, פרק מקדש ביאת

כט. לאֿתעשה ד הלכה להלן דינו יתבאר כוהן 45)עבד,
הזהירה  ועליו שמשו, העריב לא ועדיין לטומאתו שטבל
ובסנהדרין  אלוקיהם". שם יחללו "ולא ו) כא, (ויקרא תורה
נכתב  שכבר ששימש, לטמא עניין אינו אם אמרו: ב פג,
- חילול ולמד ששימש, יום לטבול עניין תנהו ב, כב, שם,
עו). לאֿתעשה המצוות (ספר כדלעיל מתרומה, חילול

טהרתו 46) קרבנות הביא לא ועדיין שמשו, העריב שכבר
אמרו: ב פג, ובסנהדרין יגֿטו, טו, ויקרא ראה עליו, לכפר
מכלל, טהרה, - ח) יב, (שם וטהרה" הכהן עליה "וכפר
רבינו  מפרשי אולם במיתה, ששימש וטמא טמאה. שהיא
ד, פרק מקדש ביאת בהלכות רבינו כתב שבפירוש העירו,
שעבודתו  פי על אף שעבד, כיפורים "מחוסר ד, הלכה
יוסף  הר' החליט ולפיכך פטור" זה הרי וחילל פסולה
סופר  טעות כאן שיש כאן) משנה, בכסף (הובא קורקוס
בגד  שלבש כהן, שכל שימש", בגדים "יתר להיות: וצריך
א  יח, בזבחים כמבואר מיתה, חייב כהונתו בגדי על נוסף

ה. הלכה י, פרק המקדש כלי עליו 47)ובהלכות שעברו
"ראשיכם  - ואזהרתו ראשו, גילח שלא יום משלושים יותר
"ולא  שם: שנאמר - מיתתו וכן ו). י, (ויקרא תפרעו" אל
ישלחו... לא ראשם "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תמותו"
שהוא  יין, לשתוי ראש פרוע הוקש כהן" כל ישתו לא ויין
לאֿתעשה  המצוות ספר והשווה ב) פג, (סנהדרין במיתה
שנכנס  כהן ודין ה. הלכה א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג
ד, הלכה להלן יתבאר עבד ולא ראש פרוע למקדש

לג. "ובגדיכם 48)לאֿתעשה ו) י, (ויקרא אמרה והתורה

קסד). לאֿתעשה המצוות (ספר תמותו" ולא תפרומו לא
להלן  יתבאר עבד, ולא בגדים קרוע למקדש שנכנס כהן ודין
א, פרק מקדש ביאת הלכות וראה לד, לאֿתעשה ד, הלכה

י"ד. הלכה

.‚ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ‡Ïa LnLÓ‰ Ï·‡49ÏÚ Û‡ , ¬»«¿«≈¿…ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ««
‰˙ÈÓ ·iÁ ‡e‰L Èt50‡È‰L ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡ - ƒ∆«»ƒ»≈∆ƒ¿≈∆ƒ

‰OÚ ˙ÂˆÓ51B˙‡e· L·kL ‡È· ÔÎÂ .52¯·ÚL B‡ , ƒ¿«¬≈¿≈»ƒ∆»«¿»∆»«
Èt ÏÚ Û‡ ,‡È· È¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,BÓˆÚ È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈«¿¿»≈«ƒ¿≈»ƒ««ƒ

‰˙ÈÓa ÔzLÏML53ÏÏkÓ ÔÈ‡a Ô‰L .‰˜BÏ BÈ‡ - ∆¿»¿»¿ƒ»≈∆∆≈»ƒƒ¿«
ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡ :¯Ó‡pL ,‰OÚ¬≈∆∆¡«≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿«

‰OÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰OÚ54.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â , ¬≈¬≈«¬≈¿≈ƒ»»

ורגליו.49) ידיו רחץ כא)50)שלא ל, (שמות ככתוב
ימותו". ולא ורגליהם ידיהם בה 51)"ורחצו הוזכר לא

מצוות  ביטול על לוקים ואין בלבד עשה לשון אלא לאו,
א,52)עשה. יונה ראה אמיתי, בן יונה כגון אמרה, שלא

האיש 53)ג. "והיה יט) יח, (דברים ככתוב שמים, בידי
אדרוש  אנוכי בשמי ידבר אשר דברי אל ישמע לא אשר
ישמיע" לא ישמע, לא ישמע, "לא בו: קרא - ִָמעימו"
קעב  עשה המצוות בספר וכמבואר א), פט, סנהדרין

בֿג. הלכה ט, פרק התורה יסודי נד,54)ובהלכות יבמות
ח. הלכה א, פרק אישות הלכות והשווה ב.

.„‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L ,‰¯BzaL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïk»…«¬∆∆«»∆≈»∆…»≈¿…
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ55ÌÈML ‰‡Ó - Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL , ƒ«≈ƒ∆ƒ¬≈∆≈»ƒƒ

ÏÈÏ‡ ‰OBÚ‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .‰BÓLe56‰OBÚ‰ (· . ¿»¿≈≈»∆¡ƒ»∆
ÈBÏ ÏÈÏ‡57ÌÈÏÈÏ‡ Ï‡ ‰Bt‰ (‚ .58ÔÓ „Á‡a ¡ƒ¿«∆∆¡ƒƒ¿∆»ƒ
ÌÈOÚn‰59‰·vÓ ÌÈ˜n‰ („ .60ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ (‰ . ««¬ƒ«≈ƒ«≈»«≈«ƒ»
Lc˜na61˙ÈkOÓ Ô·‡ Ô˙Bp‰ (Â .62ÌLa ¯„Bp‰ (Ê . «ƒ¿»«≈∆∆«¿ƒ«≈¿≈

‰¯Ê ‰„B·Ú63dÓLa ÚaLp‰ (Á .64da ‰‰p‰ (Ë .65. ¬»»»«ƒ¿»ƒ¿»«∆¡∆»
˙Ácp‰ ¯ÈÚ ‰Ba‰ (È66‰pnÓ ‰‰p‰ (‡È .67(·È . «∆ƒ«ƒ«««∆¡∆ƒ∆»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙BwÁk ‰OBÚ‰68ÌÒBw‰ (‚È .69(„È . »∆¿À»¿≈»ƒ«≈
ÔBÚÓ‰70LÁÓ‰ (ÂË .71¯·BÁ‰ (ÊË .72L¯Bc‰ (ÊÈ . «¿≈«¿«≈«≈«≈

ÌÈ˙n‰ Ï‡73ÌL ˜ÁBn‰ (ÁÈ .74ÔB‚k ,Ba ‡ˆBiÎÂ ∆«≈ƒ«≈≈¿«≈¿
Ò¯B‰75Lc˜n‰ ÔÓ ıÚ Û¯BO B‡ ÁaÊn‰ ÔÓ Ô·‡76. ≈∆∆ƒ«ƒ¿≈«≈≈ƒ«ƒ¿»

ÁaÊn‰ ÔÓ L‡ ‰aÎÓ‰ (ËÈ77ÂÈÏÚ ‰ÏBÚ‰ (Î . «¿«∆≈ƒ«ƒ¿≈«»∆»»
˙BÏÚÓa78ÌÈ‡ÓË ÌÈ„‚·a ‰¯ÊÚÏ ÒÎp‰ (‡Î .79. ¿«¬«ƒ¿»»¬»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ ·Ê (·Î80˙Èa‰ ¯‰Ï ÒÎpL81¯ÈÒn‰ (‚Î . »¿«≈∆ƒ¿«¿«««ƒ«≈ƒ
ÔB¯‡ Èca82ÁÈÊn‰ („Î .83„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ84(‰Î . «≈»«≈ƒ«∆≈«»≈

ÏÈÚn‰ Èt Ú¯Bw‰85·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ·È¯˜n‰ (ÂÎ .86. «≈«ƒ«¿ƒ««¿ƒ«ƒ¿««»»
‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡lL ÏÎÈ‰Ï ÒÎpL Ô‰k (ÊÎ87(ÁÎ . …≈∆ƒ¿««≈»∆…ƒ¿«»¬»

ÏÚaÌLÏ ÒÎpL ÌeÓ88Èe˙L (ËÎ .89ÌLÏ ÒÎpL90. ««∆ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«¿»
LnML ÌeÓ ÏÚa (Ï91LnML Ï¯Ú (‡Ï .92Ô‰k (·Ï . ««∆ƒ≈»≈∆ƒ≈…≈

ÌiÂÏ‰ ˙„B·Úa „·ÚL93Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k (‚Ï . ∆»««¬««¿ƒƒ…≈∆ƒ¿««ƒ¿»
L‡¯ Úe¯t94Úe¯˜ Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k („Ï . ¿«……≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿«

ÌÈ„‚a95ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜n‰ (‰Ï .96(ÂÏ . ¿»ƒ««¿ƒ«¬≈ƒ
ÔËÁBM‰97Ô‰ÈÓc ˜¯Bf‰ (ÊÏ .98¯ÈË˜n‰ (ÁÏ . «¬»«≈¿≈∆««¿ƒ
Ô‰È¯eÓ‡99ÌÈÎÎBk È„·BÚ ˙Ba¯˜ ·È¯˜n‰ (ËÏ . ≈≈∆««¿ƒ»¿¿¿≈»ƒ

ÔÈÓeÓ ÈÏÚa100ÔÓÊa ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰ (Ó . «¬≈ƒ««ƒ¿»»ƒƒ¿«
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(ספ  תמותו" פן תצאו לא מועד לאֿתעשה אוהל המצוות ר
ואל 39)קסה). הקודש כלי אל "אך ג) י, (במדבר שנאמר

ובנוגע  שם. בספרי וכמבואר ימותו" ולא יקרבו לא המזבח
לאֿתעשה  ד, הלכה להלן ראה הלויים, עבודת שעבד לכהן

עב). לאֿתעשה המצוות (ספר מזרע 40)לב שאינו - זר
לא  "וזר אזהרתו: הקודש. עבודת שעבד - ששימש אהרן;
יומת" הקרב "והזר ועונשו: ד) יח, (במדבר אליכם" יקרב
לעבודה, - יומת" הקרב "והזר אמרו: שם ובספרי ז). (שם

עד). לאֿתעשה המצוות -41)(ספר שמונה כהונה, בגדי
הדיוט. לכהן - ארבעה גדול; (שמות 42)לכהן שנאמר

בזמן  - כהונה" להם והייתה אבנט... אתם "וחגרת ט) כט,
אין  עליהם בגדיהם אין עליהם; כהונתם עליהם, שבגדיהם
(סנהדרין  במיתה ששימש וזר זרים, הם והרי עליהם כהונתם

לג. עשה המצוות ספר וראה ב). שנאמר 43)פג, במקדש,
את  יחללו ולא ישראל בני מקדשי "ויינזרו ב) כב, (ויקרא
שווה  גזירה ב) פג, (סנהדרין חכמים ולמדו קדשי" שם
כי  בו "ומתו ט) (שם, בה שנאמר מתרומה חילולֿחילול
המצוות  (ספר במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו"
אף  ו, הלכה י"ח, פרק לעיל נתבאר וכבר עה). לאֿתעשה
חוץ  אותו מוציאים היו כהונה "פרחי כן, שהדין פי על
ביאת  הלכות והשווה בגזירים". מוחו את ופוצעים לעזרה

ב. הלכה ד, פרק שנאמר 44)מקדש - אזהרתו במקדש,
מועד  אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין ט) י, (ויקרא
חייב  שאינו "מניין אמרו: שם כוהנים ובתורת תמותו". ולא

עבודה? בשעת בבואכם אלא ובניך... אתה לומר: תלמוד
הלכות  וראה עג). לאֿתעשה המצוות (ספר מועד" אוהל אל
ולא  שם שנכנס ושתוי אֿב. הלכה א, פרק מקדש ביאת

כט. לאֿתעשה ד הלכה להלן דינו יתבאר כוהן 45)עבד,
הזהירה  ועליו שמשו, העריב לא ועדיין לטומאתו שטבל
ובסנהדרין  אלוקיהם". שם יחללו "ולא ו) כא, (ויקרא תורה
נכתב  שכבר ששימש, לטמא עניין אינו אם אמרו: ב פג,
- חילול ולמד ששימש, יום לטבול עניין תנהו ב, כב, שם,
עו). לאֿתעשה המצוות (ספר כדלעיל מתרומה, חילול

טהרתו 46) קרבנות הביא לא ועדיין שמשו, העריב שכבר
אמרו: ב פג, ובסנהדרין יגֿטו, טו, ויקרא ראה עליו, לכפר
מכלל, טהרה, - ח) יב, (שם וטהרה" הכהן עליה "וכפר
רבינו  מפרשי אולם במיתה, ששימש וטמא טמאה. שהיא
ד, פרק מקדש ביאת בהלכות רבינו כתב שבפירוש העירו,
שעבודתו  פי על אף שעבד, כיפורים "מחוסר ד, הלכה
יוסף  הר' החליט ולפיכך פטור" זה הרי וחילל פסולה
סופר  טעות כאן שיש כאן) משנה, בכסף (הובא קורקוס
בגד  שלבש כהן, שכל שימש", בגדים "יתר להיות: וצריך
א  יח, בזבחים כמבואר מיתה, חייב כהונתו בגדי על נוסף

ה. הלכה י, פרק המקדש כלי עליו 47)ובהלכות שעברו
"ראשיכם  - ואזהרתו ראשו, גילח שלא יום משלושים יותר
"ולא  שם: שנאמר - מיתתו וכן ו). י, (ויקרא תפרעו" אל
ישלחו... לא ראשם "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תמותו"
שהוא  יין, לשתוי ראש פרוע הוקש כהן" כל ישתו לא ויין
לאֿתעשה  המצוות ספר והשווה ב) פג, (סנהדרין במיתה
שנכנס  כהן ודין ה. הלכה א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג
ד, הלכה להלן יתבאר עבד ולא ראש פרוע למקדש

לג. "ובגדיכם 48)לאֿתעשה ו) י, (ויקרא אמרה והתורה

קסד). לאֿתעשה המצוות (ספר תמותו" ולא תפרומו לא
להלן  יתבאר עבד, ולא בגדים קרוע למקדש שנכנס כהן ודין
א, פרק מקדש ביאת הלכות וראה לד, לאֿתעשה ד, הלכה

י"ד. הלכה

.‚ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ‡Ïa LnLÓ‰ Ï·‡49ÏÚ Û‡ , ¬»«¿«≈¿…ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ««
‰˙ÈÓ ·iÁ ‡e‰L Èt50‡È‰L ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡ - ƒ∆«»ƒ»≈∆ƒ¿≈∆ƒ

‰OÚ ˙ÂˆÓ51B˙‡e· L·kL ‡È· ÔÎÂ .52¯·ÚL B‡ , ƒ¿«¬≈¿≈»ƒ∆»«¿»∆»«
Èt ÏÚ Û‡ ,‡È· È¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,BÓˆÚ È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈«¿¿»≈«ƒ¿≈»ƒ««ƒ

‰˙ÈÓa ÔzLÏML53ÏÏkÓ ÔÈ‡a Ô‰L .‰˜BÏ BÈ‡ - ∆¿»¿»¿ƒ»≈∆∆≈»ƒƒ¿«
ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡ :¯Ó‡pL ,‰OÚ¬≈∆∆¡«≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿«

‰OÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰OÚ54.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â , ¬≈¬≈«¬≈¿≈ƒ»»

ורגליו.49) ידיו רחץ כא)50)שלא ל, (שמות ככתוב
ימותו". ולא ורגליהם ידיהם בה 51)"ורחצו הוזכר לא

מצוות  ביטול על לוקים ואין בלבד עשה לשון אלא לאו,
א,52)עשה. יונה ראה אמיתי, בן יונה כגון אמרה, שלא

האיש 53)ג. "והיה יט) יח, (דברים ככתוב שמים, בידי
אדרוש  אנוכי בשמי ידבר אשר דברי אל ישמע לא אשר
ישמיע" לא ישמע, לא ישמע, "לא בו: קרא - ִָמעימו"
קעב  עשה המצוות בספר וכמבואר א), פט, סנהדרין

בֿג. הלכה ט, פרק התורה יסודי נד,54)ובהלכות יבמות
ח. הלכה א, פרק אישות הלכות והשווה ב.

.„‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L ,‰¯BzaL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïk»…«¬∆∆«»∆≈»∆…»≈¿…
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ55ÌÈML ‰‡Ó - Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL , ƒ«≈ƒ∆ƒ¬≈∆≈»ƒƒ

ÏÈÏ‡ ‰OBÚ‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .‰BÓLe56‰OBÚ‰ (· . ¿»¿≈≈»∆¡ƒ»∆
ÈBÏ ÏÈÏ‡57ÌÈÏÈÏ‡ Ï‡ ‰Bt‰ (‚ .58ÔÓ „Á‡a ¡ƒ¿«∆∆¡ƒƒ¿∆»ƒ
ÌÈOÚn‰59‰·vÓ ÌÈ˜n‰ („ .60ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ (‰ . ««¬ƒ«≈ƒ«≈»«≈«ƒ»
Lc˜na61˙ÈkOÓ Ô·‡ Ô˙Bp‰ (Â .62ÌLa ¯„Bp‰ (Ê . «ƒ¿»«≈∆∆«¿ƒ«≈¿≈

‰¯Ê ‰„B·Ú63dÓLa ÚaLp‰ (Á .64da ‰‰p‰ (Ë .65. ¬»»»«ƒ¿»ƒ¿»«∆¡∆»
˙Ácp‰ ¯ÈÚ ‰Ba‰ (È66‰pnÓ ‰‰p‰ (‡È .67(·È . «∆ƒ«ƒ«««∆¡∆ƒ∆»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙BwÁk ‰OBÚ‰68ÌÒBw‰ (‚È .69(„È . »∆¿À»¿≈»ƒ«≈
ÔBÚÓ‰70LÁÓ‰ (ÂË .71¯·BÁ‰ (ÊË .72L¯Bc‰ (ÊÈ . «¿≈«¿«≈«≈«≈

ÌÈ˙n‰ Ï‡73ÌL ˜ÁBn‰ (ÁÈ .74ÔB‚k ,Ba ‡ˆBiÎÂ ∆«≈ƒ«≈≈¿«≈¿
Ò¯B‰75Lc˜n‰ ÔÓ ıÚ Û¯BO B‡ ÁaÊn‰ ÔÓ Ô·‡76. ≈∆∆ƒ«ƒ¿≈«≈≈ƒ«ƒ¿»

ÁaÊn‰ ÔÓ L‡ ‰aÎÓ‰ (ËÈ77ÂÈÏÚ ‰ÏBÚ‰ (Î . «¿«∆≈ƒ«ƒ¿≈«»∆»»
˙BÏÚÓa78ÌÈ‡ÓË ÌÈ„‚·a ‰¯ÊÚÏ ÒÎp‰ (‡Î .79. ¿«¬«ƒ¿»»¬»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ ·Ê (·Î80˙Èa‰ ¯‰Ï ÒÎpL81¯ÈÒn‰ (‚Î . »¿«≈∆ƒ¿«¿«««ƒ«≈ƒ
ÔB¯‡ Èca82ÁÈÊn‰ („Î .83„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ84(‰Î . «≈»«≈ƒ«∆≈«»≈

ÏÈÚn‰ Èt Ú¯Bw‰85·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ·È¯˜n‰ (ÂÎ .86. «≈«ƒ«¿ƒ««¿ƒ«ƒ¿««»»
‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡lL ÏÎÈ‰Ï ÒÎpL Ô‰k (ÊÎ87(ÁÎ . …≈∆ƒ¿««≈»∆…ƒ¿«»¬»

ÏÚaÌLÏ ÒÎpL ÌeÓ88Èe˙L (ËÎ .89ÌLÏ ÒÎpL90. ««∆ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«¿»
LnML ÌeÓ ÏÚa (Ï91LnML Ï¯Ú (‡Ï .92Ô‰k (·Ï . ««∆ƒ≈»≈∆ƒ≈…≈

ÌiÂÏ‰ ˙„B·Úa „·ÚL93Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k (‚Ï . ∆»««¬««¿ƒƒ…≈∆ƒ¿««ƒ¿»
L‡¯ Úe¯t94Úe¯˜ Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k („Ï . ¿«……≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿«

ÌÈ„‚a95ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜n‰ (‰Ï .96(ÂÏ . ¿»ƒ««¿ƒ«¬≈ƒ
ÔËÁBM‰97Ô‰ÈÓc ˜¯Bf‰ (ÊÏ .98¯ÈË˜n‰ (ÁÏ . «¬»«≈¿≈∆««¿ƒ
Ô‰È¯eÓ‡99ÌÈÎÎBk È„·BÚ ˙Ba¯˜ ·È¯˜n‰ (ËÏ . ≈≈∆««¿ƒ»¿¿¿≈»ƒ

ÔÈÓeÓ ÈÏÚa100ÔÓÊa ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰ (Ó . «¬≈ƒ««ƒ¿»»ƒƒ¿«
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Lc˜n‰101ÌÈL„˜a „·BÚ‰ (‡Ó .102ÊÊBb‰ (·Ó . «ƒ¿»»≈¿»»ƒ«≈
Ô˙B‡103L·„ B‡ ¯B‡O ¯ÈË˜n‰ (‚Ó .104(„Ó . »««¿ƒ¿¿«

ıÓÁÓ ˙BÁÓ È¯ÈL ‰OBÚ‰105·È¯˜n‰ (‰Ó .106‡Ïa »∆¿»≈¿»≈»≈««¿ƒ¿…
ÁÏÓ107·Ïk ¯ÈÁÓ B‡ Ô˙‡ ·È¯˜n‰ (ÂÓ .108(ÊÓ . ∆«««¿ƒ∆¿«¿ƒ∆∆

‡ËBÁ ˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL Ô˙Bp‰109‰ÈÏÚ Ô˙Bp‰ (ÁÓ .110 «≈∆∆«ƒ¿«≈«≈»∆»
‰B·Ï111‰ËBÒ Ôa¯˜a ÔÓL Ô˙Bp‰ (ËÓ .112Ô˙Bp‰ ( . ¿»«≈∆∆¿»¿«»«≈
ÂÈÏÚ113ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ÏÈc·n‰ (‡ .‰B·Ï114(· . »»¿»««¿ƒ¿««»

ÁaÊÓ ÈL„˜a ¯Ón‰115L„˜ ¯Oa ÏÎB‡‰ (‚ . «≈≈¿»¿≈ƒ¿≈«»≈¿«…∆
‡ÓËpL116ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒtÓ ÏÎB‡‰ („ .117(‰ . ∆ƒ¿»»≈ƒ¿≈«À¿»ƒ

ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡L Ô‰k118‰¯ÊÚÏ ıeÁ119(Â . …≈∆»«¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
ÌÈÓc ÔzÓ ¯Á‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡L ¯Ê120(Ê . »∆»«¿«»¿≈»»ƒ««««»ƒ

¯BÎa ¯Oa ÏÎ‡L ¯Ê121¯ÊÏ ˙‡OpL ˙‰k (Á . »∆»«¿«¿…∆∆∆ƒ≈¿»
˙ÏÎB‡L122˜BLÂ ‰ÊÁ123˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ , ∆∆∆»∆»¬ƒ¿««ƒ«

dÏÚa124‰ÏÏÁ (Ë .125‰Óe¯z ‰ÏÎ‡L126(Ò . «¿»¬»»∆»¿»¿»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÏÎB‡‰127ÏÎB‡‰ (‡Ò . »≈»»ƒ«ƒƒ»«ƒ»≈

ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜128¯BÎa ÏÎB‡‰ (·Ò . »»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«»ƒ»≈¿
ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ129ÈL ¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (‚Ò .130¯Á‡ ƒ»«ƒ»≈«¬≈≈ƒ««

˙Èa‰ Èt ‰‡¯L131ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ132Ô‰k („Ò . ∆»»¿≈««ƒƒ»«ƒ…≈
‰Áp‰ Ì„˜ ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎpMÓ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L∆»«ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ…∆«»»

‰¯ÊÚa133ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L Ô‰k (‰Ò . »¬»»…≈∆»«ƒƒƒ»«ƒ
‰¯ÊÚa ÌÁÈp‰L ¯Á‡134.ÈL ¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (ÂÒ ««∆ƒƒ»»¬»»»≈«¬≈≈ƒ

‰„tiL Ì„˜ ÌÈÏLe¯Èa ‡ÓËpL135ÏÎ‡L ‡ÓË (ÊÒ . ∆ƒ¿»ƒ»«ƒ…∆∆ƒ»∆»≈∆»«
ÌÈÏLe¯Èa ¯B‰h‰ ÈL ¯OÚÓ136¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (ÁÒ . «¬≈≈ƒ«»ƒ»«ƒ»≈«¬≈

˙eÈ‡a ÈL137ÌÈL„w‰ Ïk ÔÎÂ ,138Ï¯Ú (ËÒ . ≈ƒ«¬ƒ¿≈»«√»ƒ»≈
˙BÓe¯z B‡ L„˜ ¯Oa ÏÎ‡L139˙ÁnÓ ÏÎB‡‰ (Ú . ∆»«¿«…∆¿»≈ƒƒ¿«

Ô‰k140ÌÈM‡Ï ÏÈÏk ‡e‰L ¯·c ÏkÓ ÔÎÂ ,141(‡Ú . …≈¿≈ƒ»»»∆»ƒ»ƒƒ
˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ¯OaÓ ÏÎB‡‰142ÔeÚh‰ ÏkÓ ÔÎÂ , »≈ƒ¿««»«ƒ¿»¿≈ƒ»«»

‰Ù¯O143ıÓÁ‰ ÏÚ ÁÒt ËÁBM‰ (·Ú .144(‚Ú . ¿≈»«≈∆««∆»≈
ÈMa ÔÈa ÔBL‡¯a ÔÈa ,ÌˆÚ Ba ¯·BM‰145(„Ú . «≈∆∆≈»ƒ≈«≈ƒ

B˙¯e·ÁÏ ıeÁ B¯OaÓ ‡ÈˆBn‰146ÏÎB‡‰ (‰Ú . «ƒƒ¿»«¬»»≈
B˙¯e·ÁÓ ıeÁ B¯OaÓ147‡ B¯OaÓ ÏÎB‡‰ (ÂÚ .148 ƒ¿»≈¬»»≈ƒ¿»»

ÏM·Ó B‡149„ÈÊÓa Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ (ÊÚ .150(ÁÚ . ¿À»«∆¡∆ƒ«∆¿≈¿≈ƒ
elÙ‡ ,¯OÚÓ epnÓ L¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ï·Ë ÏÎB‡‰»≈∆∆∆¬«ƒ…À¿«ƒ∆«¬≈¬ƒ

ÈÚ ¯OÚÓ151ÂÈ˙BÓe¯z eÓ¯e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,152(ËÚ . «¿«»ƒ««ƒ∆¿¿»
‰ÏÈ˜ÒÏ dÈc ¯Ó‚pL ‰iÁ LÙ ¯OaÓ ÏÎB‡‰153Û‡ , »≈ƒ¿«∆∆«»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»«

‰ËÁLpL Èt ÏÚ154‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÎB‡‰ (Ù .155(‡Ù . «ƒ∆ƒ¿¬»»≈¿≈»¿≈»
‡ÓË ÛBÚ ÏÎB‡‰156‡ÓË ‚c ÏÎB‡‰ (·Ù .157(‚Ù . »≈»≈»≈»»≈

ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎB‡‰158ı¯‡‰ ı¯L ÏÎB‡‰ („Ù .159. »≈∆∆»»≈∆∆»»∆
ÌÈn‰ ı¯L ÏÎB‡‰ (‰Ù160OÓ¯ ÏÎB‡‰ (ÂÙ . »≈∆∆««ƒ»≈∆∆

‰·¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó„‡‰161ÏÎB‡‰ (ÊÙ . »¬»»««ƒ∆≈»∆»≈
eL¯tL ¯Á‡ ˙B¯taL ÌÈÚÏBz162ÏÎB‡‰ (ÁÙ . »ƒ∆«≈««∆≈¿»≈

‰Ï·163‰Ù¯Ë ÏÎB‡‰ (ËÙ .164ÔÓ ¯·‡ ÏÎB‡‰ (ˆ . ¿≈»»≈¿≈»»≈∆∆ƒ
ÈÁ‰165‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰ (‡ˆ .166¯Oa ÏÎB‡‰ (·ˆ . ««»≈ƒ«»∆»≈»»

·ÏÁa167·ÏÁa ¯Oa ÏM·Ó‰ (‚ˆ .168ÏÎB‡‰ („ˆ . ¿»»«¿«≈»»¿»»»≈
‰L„Á ‰‡e·zÓ169¯ÓÚ‰ ˙‡·‰ Ì„˜170ÏÎB‡‰ (‰ˆ . ƒ¿»¬»»…∆¬»«»…∆»≈

‰Ï¯Ú171Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎB‡‰ (Âˆ .172ÏÎB‡‰ (Êˆ . »¿»»≈ƒ¿≈«∆∆»≈

ÁÒta ıÓÁ ˙·¯Úz173¯Á‡ ıÓÁ ÏÎB‡‰ (Áˆ . «¬…∆»≈«∆«»≈»≈««
˙BˆÁ174Ìi˜Ó‰ (Ëˆ .175ınÁL ÔB‚Îe ,B˙eL¯a ıÓÁ ¬«¿«≈»≈ƒ¿¿∆ƒ≈
B˙qÚ176CÒ ÔÈÈ ‰˙BM‰ (˜ .177ÏÎ‡L ¯ÈÊ (‡˜ . ƒ»«∆≈∆∆»ƒ∆»«

ÔÈi‰ ÔÙbÓ178L ¯ÈÊ (·˜ .Álb179‡ÓËpL ¯ÈÊ (‚˜ . ƒ∆∆««ƒ»ƒ∆ƒ«»ƒ∆ƒ¿»
˙ÓÏ180˜˙p‰ ˙‡ Ál‚Ó‰ („˜ .181C˙BÁ‰ (‰˜ . ¿≈«¿«≈«∆«∆∆«≈

˙Ú¯ˆ ÈÓÈÒ182L‡a Ô‡ÂkL B‡183ÏÁpa „·BÚ‰ (Â˜ . ƒ»≈»««∆¿»»»≈»≈«««
‰Ï‚Ú‰ Ba ‰Ù¯Ú˙pL184Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ú¯Bf‰ (Ê˜ . ∆ƒ¿»¿»»∆¿»«≈«∆∆ƒ¿»≈

˙ÈÚÈ·Ma185˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ˙‡ ¯ÓBf‰ (Á˜ .186. «¿ƒƒ«≈∆»ƒ»«¿ƒƒ
ÁÈÙÒ ¯ˆBw‰ (Ë˜187ÈepL ‡Ïa188¯ˆBa‰ (È˜ .189 «≈»ƒ«¿…ƒ«≈

ÈepL ‡Ïa190¯ˆBw‰ (·È˜ .Ï·Bi‰ ˙La Ú¯Bf‰ (‡È˜ . ¿…ƒ«≈«ƒ¿««≈«≈
ÈepL ‡Ïa da ¯ˆBa‰ (‚È˜ .ÈepL ‡Ïa da191(„È˜ . »¿…ƒ«≈»¿…ƒ

‰lÎÓ‰192ÈÚÏ d˙ ‡ÏÂ ‰„O ˙‡t193(ÂË˜ . «¿«∆¿«»∆¿…¿»»¿»ƒ
d˙ ‡ÏÂ BÓ¯k ÏÏBÚÓ‰194ÈÚÏ195ËwÏÓ‰ (ÊË˜ . «¿≈«¿¿…¿»»¿»ƒ«¿«≈

Ë˜Ï196ÈÚÏ B˙ ‡ÏÂ197Ë¯t (ÊÈ˜ .198‡ÏÂ BÓ¯k ∆∆¿…¿»¿»ƒ»««¿¿…
ÈÚÏ B˙199‰ÁÎM‰ ¯ÓÚ Á˜Bl‰ (ÁÈ˜ .200B˙ ‡ÏÂ ¿»¿»ƒ«≈«…∆«ƒ¿»¿…¿»

ÈÚÏ201ÌÈa ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰ (ËÈ˜ .202ÁlL ‡ÏÂ ¿»ƒ«≈«≈«»ƒ¿…ƒ«
Ì‡‰203ÌÈ‡Ïk Ú¯Bf‰ (Î˜ .204ÌÈÚ¯Êa ı¯‡a205. »≈«≈«ƒ¿«ƒ»»∆ƒ¿»ƒ

ı¯‡a Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯Bf‰ (‡Î˜206·Èk¯n‰ (·Î˜ . «≈«ƒ¿≈«∆∆»»∆««¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡Ïk ˙BÏÈ‡207‰Ó‰a ÚÈa¯n‰ (‚Î˜ . ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ«¿≈»

ÌÈ‡Ïk208ÏÎa ÌÈ‡ÏÎa ‚È‰n‰ („Î˜ .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
ÌB˜Ó209‰Ó‰a ÌÒBÁ‰ (‰Î˜ .210ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙Úa »«≈¿≈»¿≈¿»»¿»

ÌB˜Ó ÏÎa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰ (ÂÎ˜ .ÌB˜Ó211. »«≈¿∆¿¿»»
ËB·Ú‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ B„Èa B¯·Á ÔkLÓÓ‰ (ÊÎ˜212. «¿«¿≈¬≈¿»¿…∆¡ƒ»¬

ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰ÓÏ‡ Ï·BÁ‰ (ÁÎ˜213(ËÎ˜ . «≈«¿»»¿…∆¡ƒ««¿
LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk Ï·BÁ‰214„Ú (Ï˜ . «≈≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆≈

ÔÈÓeÏLz Ba ÔÈ‡L ÌÓBÊ215B¯·Á ‰kn‰ (‡Ï˜ . ≈∆≈«¿ƒ««∆¬≈
‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰216¯¯BÒ Ôa (·Ï˜ . «»»∆≈»»∆¿»≈≈

‰BL‡¯ ˙e„Úa ‰¯BÓe217Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰ (‚Ï˜ .218 ∆¿≈ƒ»«ƒ≈«
¯˜L B¯·„ ‡ˆÓpL219B¯·Á ˙‡ Ïl˜Ó‰ („Ï˜ . ∆ƒ¿»¿»∆∆«¿«≈∆¬≈

'‰a220¯˜MÏ ÚaLp‰ (‰Ï˜ .221ÚaLp‰ (ÂÏ˜ . ««ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»
‡ÂMÏ222B¯„ ÏlÁÓ‰ (ÊÏ˜ .223ıeÁ ‡ˆBi‰ (ÁÏ˜ . «»¿«¿«≈ƒ¿«≈

˙aLa ÌeÁzÏ224a ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (ËÏ˜ .ÌBÈ «¿¿«»»∆¿»»¿
·BË225L‡¯‰ ˙‡t ÛÈwn‰ (Ó˜ .226ÛÈwn‰ (‡Ó˜ . ««ƒ¿«»…««ƒ

Ô˜Ê ˙‡t227˙Ó ÏÚ Ë¯BO‰ (·Ó˜ .228Á¯Bw‰ (‚Ó˜ . ¿«»»«≈«≈«≈«
˙n‰ ÏÚ BL‡¯229Ú˜Ú˜ ˙·˙k ·˙Bk‰ („Ó˜ .230. …««≈«≈¿…∆«¬«

ÊËÚL L·Bl‰ (‰Ó˜231ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ıˆBw‰ (ÂÓ˜ . «≈««¿≈«≈ƒ»≈«¬»
‰˙ÁL‰ C¯c232‰M‡ LeaÏÓ L·lL LÈ‡ (ÊÓ˜ .233. ∆∆«¿»»ƒ∆»««¿ƒ»

LÈ‡ LeaÏÓ ‰L·lL ‰M‡ (ÁÓ˜234Ô‰k (ËÓ˜ . ƒ»∆»¿»«¿ƒ…≈
˙ÓÏ ‡ÓËpL235‰BÊ ‰M‡ LcwL Ô‰k (˜ . ∆ƒ¿»¿≈…≈∆ƒ≈ƒ»»

dÏÚ·e236dÏÚ·e ‰Le¯b LcwL Ô‰k (‡˜ .237(·˜ . ¿»»…≈∆ƒ≈¿»¿»»
dÏÚ·e ‰ÏÏÁ LcwL Ô‰k238ÏÚaL ÏB„b Ô‰k (‚˜ . …≈∆ƒ≈¬»»¿»»…≈»∆»«

dLc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÓÏ‡239¯ÈÊÁn‰ („˜ . «¿»»««ƒ∆…ƒ¿»««¬ƒ
‰Lc˜˙pL ¯Á‡ B˙Le¯b240‰˜e˜Ê ‡OBp‰ (‰˜ . ¿»««∆ƒ¿«¿»«≈¿»

Ì·ÈÏ241‰L„w‰ ÏÚ ‡a‰ (Â˜ .242¯ÊÓÓ (Ê˜ .243 ¿»»«»««¿≈»«¿≈
ÏÚ·e Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL244‡kc Úeˆt (Á˜ .245 ∆»»«ƒ¿»≈»«¿««»

LÈ‡ Ò¯ÒÓ‰ (Ë˜ .ÏÚ·e Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL246ÔÎÂ , ∆»»«ƒ¿»≈»««¿»≈ƒ¿≈
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ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a È¯ÎÊ ¯‡L247L¯bL ÒB‡ (Ò˜ . ¿»ƒ¿≈¿≈»«»»≈∆≈≈
d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ B˙Òe‡248Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰ (‡Ò˜ . ¬»¿…∆¡ƒ»«ƒ≈«

d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ BzL‡ L¯bL249Ï‡ ·¯w‰ (·Ò˜ . ∆≈≈ƒ¿¿…∆¡ƒ»«»≈∆
˙ef‰ ÈÎ¯cÓ C¯„a ˙BÈ¯Ú‰250‰l‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , »¬»¿∆∆ƒ«¿≈«¿««ƒ∆…ƒ»

‰Â¯Ú251˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ „eLÁ‰ e‰ÊÂ .252ÔzÁ˙n‰ (‚Ò˜ . ∆¿»¿∆∆»«»¬»«ƒ¿«≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚa253˙a ‡OpL ÈBnÚ ¯b („Ò˜ . ¿¿≈»ƒ≈«ƒ∆»»«

ÏÚ·e Ï‡¯OÈ254Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL È·‡BÓ ¯b (‰Ò˜ . ƒ¿»≈»«≈»ƒ∆»»«ƒ¿»≈
ÏÚ·e255ÌÈL ‰a¯‰L CÏÓ (ÂÒ˜ .256CÏÓ (ÊÒ˜ . »«∆∆∆ƒ¿»»ƒ∆∆

ÌÈÒeÒ ‰a¯‰L257·‰ÊÂ ÛÒk ‰a¯‰L CÏÓ (ÁÒ˜ .258. ∆ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»∆∆¿»»
ÌÈ˜Bl‰ Ïk e‡ˆÓ259:Ì‰Ï ÔÓÈÒÂ .‰Ú·LÂ ÌÈ˙‡Ó ƒ¿¿»«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»∆

.ÌÈ¯Ê e˜ÏÈƒ¿»ƒ

"ולא 55) להיות: וצריך סופר טעות כאן יש הרש"ש לדעת
כאמור  זה, בפרק ידובר זו במיתה כי שמים" בידי מיתה

ב. הלכה ואפילו 56)בראש צלם. התימנים: יד ובכתב
ואזהרתו: גוי, הוא המזמין ואפילו לעבדו. - לזולתנו
יעשנו  ואם ד). יט, (ויקרא לכם" תעשו לא מסכה "ואלוהי
ד), כ, (שמת פסל" לך תעשה "לא משום: גם ילקה לעצמו
זרה  עבודה בהלכות וכן ג לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר

ט. הלכה ג, לנואי".57)פרק "צורה התימנים: יד ובכתב
לעבדה. כדי נעשית שלא פי על ואף אדם, צורת והיא
(שמות  זהב" ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא ואזהרתה:
שלא  כדי לנוי, אלא שאינן וזהב, כסף צורות כלומר, כג), כ,
המצוות  (ספר לעבודהֿזרה שהן וידמו הטועים, בהן יטעו
י). הלכה ג, פרק עבודהֿזרה ובהלכות ד לאֿתעשה

בענייניהם.58) מכוסה 59)להתעסק האליל שהיה כגון,
ואזהרתו: לסמ"ג). בפירושו (מהרש"ל לראותו כדי וגילהו
כמבואר  ולוקה, ד) יט, (ויקרא האלילים" אל תפנו "אל
עבודה  והלכות י לאֿתעשה המצוות (ספר ב יז, בעירובין

ג). הלכה ב, פרק אצלו,60)זרה מתקבצים שהכל בניין
"ולא  ואזהרתו: הגויים. דרך היה שכן ה', את לעבוד ואפילו
המצוות  ספר וראה כב). טז, (דברים מצבה" לך תקים

ו. הלכה ו, פרק עבודהֿזרה והלכות יא אף 61)לאֿתעשה
לעבודה  גם מכבדים היו שכך כיוון לנוי, שעשאו פי על
ואזהרתו: עבודתם, בבתי נאים עצים לה נוטעים שהיו זרה,
(דברים  אלוקיך" ה' מזבח אצל עץ כל אשרה לך תיטע "לא
ובהלכות  יג לאֿתעשה המצוות בספר וכמבואר כא) טז,

ט. הלכה ו, פרק שהכול 62)עבודהֿזרה מצויירת, אבל
מצויירות, אבנים עושים היו שכך בה, (=מסתכלים) סוכים
"ואבן  ואזהרתו: הפסילים. לפני בעשייתן משוכללות
א). כו, (ויקרא עליה" להשתחוות בארצכם תתנו לא משכית
פרק  זרה עבודה והלכות יב לאֿתעשה המצוות ספר וראה

ו. הלכה עבודה 63)ו, בשם אלו פירות עלי יאסרו שאמר:
ואזהרתו: וברש"י). ב ס, (סנהדרין ארחץ אם פלונית זרה
וראה  יג). כג, (שמות תזכירו" לא אחרים אלוהים "ושם

הבאה. לו 64)בהערה שיש כגון, לגוי, בין לעצמו, בין
כנ"ל  - ואזהרתו בו. מעל שלא באלילו לו ונשבע גוי שותף
ובהלכות  יד לאֿתעשה המצוות (ספר הקודמת בהערה
בו  שאין לאו שכל פי על ואף י). הלכה ה, פרק זרה עבודה
והרי  ואכל, שיאכל שנשבע אפשר עליו, לוקים אין מעשה
לשקר, ה' בשם בנשבע א) (ג, בתמורה אמרו וכן מעשה, זה

מעשה  שעשה ואכל, לאכול שלא שנשבע כגון שלוקה,
משנה). "ולא 65)(לחם כו) ז, (דברים שנאמר ממנה.

ושם  כה) לאֿתעשה המצוות (ספר ביתך" אל תועבה תביא
בהם  שקישטו מתכשיטים הנהנה רבינו מנה כב לאֿתעשה
תחמוד  "לא כה) ז, (דברים ככתוב לוקה, שהוא זרה, עבודה
הלכה  ז, פרק זרה עבודה הלכות וראה עליהם". וזהב כסף

ז. הלכה ח, ופרק עבודה 66)ב אחרי תושביה שהודחו
לא  עולם תל "והייתה יז) יג, (דברים אמרה והתורה זרה,

כג). לאֿתעשה המצוות (ספר עוד" עיר 67)תיבנה
מן  מאומה בידך ידבק "ולא יח) (שם, שנאמר הנידחת,
ד, פרק זרה עבודה והלכות כד לאֿתעשה (שם החרם"

זֿח). וכינוסם 68)הלכה במלבושם כמנהגם, שמתנהג
כג) כ, (ויקרא אמרה והתורה תלכו במסיבותיהם, "ולא

עבודה  והלכות ל לאֿתעשה המצוות (ספר הגוי" בחוקות
א). הלכה י"א, פרק מעשה 69)זרה ידי על עתידות מגיד

לא  או אלך, אם ואומר: במקלו האוחז כגון, עושה, שהוא
קוסם  בך... יימצא "לא י) יח, (דברים אמרה והתורה אלך,
זרה  עבודה והלכות לא לאֿתעשה המצוות (ספר קסמים"

וֿז). הלכה י"א, בחירת 70)פרק לפי מעשיו שמכווין
ראוי  זה יום לומר: הכוכבים, מערכות ידי על העיתים
(שם) אמרה והתורה לה, ראוי אינו זה ויום פלונית, לפעולה
המצוות  (ספר ועת עונה מלשון מעונן", בך... יימצא "לא
חֿט). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לב לאֿתעשה

שאומרים:71) אלו כגון, ניחוש, פי על מעשיו שעושה
פלוני, למקום הולך איני מידי, מקלי נפל או מפי פיתי נפלה
אם  לעצמו: סימנים המשים וכן נעשים, חפצי אין אלך שאם
לא  - לי יארע לא ואם פלוני, דבר אעשה כך, לי יארע
(ספר  תנחשו" "לא כו) יט, (ויקרא אמרה והתורה אעשה,
הלכה  י"א, פרק זרה עבודה והלכות לג לאֿתעשה המצוות

וחושב 72)ד). מובן, שום להם שאין דברים מדבר
על  או הנחש על כך יאמרום אם מועילים שהם בסכלותו
והתורה  יוזק, שלא - האיש על או יזיקו, שלא - העקרב
המצוות  (ספר חבר" וחובר בך... יימצא "לא (שם) אמרה
י). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה, לאֿתעשה

אליו 73) יבוא כך ידי שעל ומדמה משונים, מעשים שעושה
(שם) אמרה והתורה עליו, ששאל מה ויודיעו בחלום המת
 ֿ לא המצוות (ספר המתים" אל ודורש בך... יימצא "לא
י"ג). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה תעשה

הקדושֿברוךֿהוא.74) בהם שנקרא הקדושים, השמות מן
השחתה.75) אמרה 76)דרך והתורה הקדש, ֶמעצי

תשרפון  ואשריהם מזבחותם.. את "ונתצתם גֿד) יב, (דברים
אלוקיכם" לה' כן תעשון לא שמם... את ואבדתם באש...
ו, פרק התורה יסודי והלכות סה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה א המזבח,77)הלכה מגחלי אחת גחלת אפילו
תכבה" לא המזבח על תוקד תמיד "אש ו) ו, (ויקרא שנאמר
פרק  ומוספים תמידים והלכות פא, לאֿתעשה המצוות (ספר

ו). הלכה גסות 78)ב, פסיעות יפסע שלא כדי במדריגות,
לאֿתעשה  המצוות (ספר עליו ערוותו ותיגלה עלייתו בשעת

י"ז). הלכה א, פרק הבחירה בית והלכות על 79)פ אף
אב  טומאת טמאים שבגדיו אלא טהור, בעצמו שהוא פי
את  יטמאו "ולא ג) ה, (במדבר אמרה והתורה הטומאה.
הלכה  י"ב, פרק מות (אחרי כוהנים" וב"תורת מחניהם".
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"ולא 55) להיות: וצריך סופר טעות כאן יש הרש"ש לדעת
כאמור  זה, בפרק ידובר זו במיתה כי שמים" בידי מיתה

ב. הלכה ואפילו 56)בראש צלם. התימנים: יד ובכתב
ואזהרתו: גוי, הוא המזמין ואפילו לעבדו. - לזולתנו
יעשנו  ואם ד). יט, (ויקרא לכם" תעשו לא מסכה "ואלוהי
ד), כ, (שמת פסל" לך תעשה "לא משום: גם ילקה לעצמו
זרה  עבודה בהלכות וכן ג לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר

ט. הלכה ג, לנואי".57)פרק "צורה התימנים: יד ובכתב
לעבדה. כדי נעשית שלא פי על ואף אדם, צורת והיא
(שמות  זהב" ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא ואזהרתה:
שלא  כדי לנוי, אלא שאינן וזהב, כסף צורות כלומר, כג), כ,
המצוות  (ספר לעבודהֿזרה שהן וידמו הטועים, בהן יטעו
י). הלכה ג, פרק עבודהֿזרה ובהלכות ד לאֿתעשה

בענייניהם.58) מכוסה 59)להתעסק האליל שהיה כגון,
ואזהרתו: לסמ"ג). בפירושו (מהרש"ל לראותו כדי וגילהו
כמבואר  ולוקה, ד) יט, (ויקרא האלילים" אל תפנו "אל
עבודה  והלכות י לאֿתעשה המצוות (ספר ב יז, בעירובין

ג). הלכה ב, פרק אצלו,60)זרה מתקבצים שהכל בניין
"ולא  ואזהרתו: הגויים. דרך היה שכן ה', את לעבוד ואפילו
המצוות  ספר וראה כב). טז, (דברים מצבה" לך תקים

ו. הלכה ו, פרק עבודהֿזרה והלכות יא אף 61)לאֿתעשה
לעבודה  גם מכבדים היו שכך כיוון לנוי, שעשאו פי על
ואזהרתו: עבודתם, בבתי נאים עצים לה נוטעים שהיו זרה,
(דברים  אלוקיך" ה' מזבח אצל עץ כל אשרה לך תיטע "לא
ובהלכות  יג לאֿתעשה המצוות בספר וכמבואר כא) טז,

ט. הלכה ו, פרק שהכול 62)עבודהֿזרה מצויירת, אבל
מצויירות, אבנים עושים היו שכך בה, (=מסתכלים) סוכים
"ואבן  ואזהרתו: הפסילים. לפני בעשייתן משוכללות
א). כו, (ויקרא עליה" להשתחוות בארצכם תתנו לא משכית
פרק  זרה עבודה והלכות יב לאֿתעשה המצוות ספר וראה

ו. הלכה עבודה 63)ו, בשם אלו פירות עלי יאסרו שאמר:
ואזהרתו: וברש"י). ב ס, (סנהדרין ארחץ אם פלונית זרה
וראה  יג). כג, (שמות תזכירו" לא אחרים אלוהים "ושם

הבאה. לו 64)בהערה שיש כגון, לגוי, בין לעצמו, בין
כנ"ל  - ואזהרתו בו. מעל שלא באלילו לו ונשבע גוי שותף
ובהלכות  יד לאֿתעשה המצוות (ספר הקודמת בהערה
בו  שאין לאו שכל פי על ואף י). הלכה ה, פרק זרה עבודה
והרי  ואכל, שיאכל שנשבע אפשר עליו, לוקים אין מעשה
לשקר, ה' בשם בנשבע א) (ג, בתמורה אמרו וכן מעשה, זה

מעשה  שעשה ואכל, לאכול שלא שנשבע כגון שלוקה,
משנה). "ולא 65)(לחם כו) ז, (דברים שנאמר ממנה.

ושם  כה) לאֿתעשה המצוות (ספר ביתך" אל תועבה תביא
בהם  שקישטו מתכשיטים הנהנה רבינו מנה כב לאֿתעשה
תחמוד  "לא כה) ז, (דברים ככתוב לוקה, שהוא זרה, עבודה
הלכה  ז, פרק זרה עבודה הלכות וראה עליהם". וזהב כסף

ז. הלכה ח, ופרק עבודה 66)ב אחרי תושביה שהודחו
לא  עולם תל "והייתה יז) יג, (דברים אמרה והתורה זרה,

כג). לאֿתעשה המצוות (ספר עוד" עיר 67)תיבנה
מן  מאומה בידך ידבק "ולא יח) (שם, שנאמר הנידחת,
ד, פרק זרה עבודה והלכות כד לאֿתעשה (שם החרם"

זֿח). וכינוסם 68)הלכה במלבושם כמנהגם, שמתנהג
כג) כ, (ויקרא אמרה והתורה תלכו במסיבותיהם, "ולא

עבודה  והלכות ל לאֿתעשה המצוות (ספר הגוי" בחוקות
א). הלכה י"א, פרק מעשה 69)זרה ידי על עתידות מגיד

לא  או אלך, אם ואומר: במקלו האוחז כגון, עושה, שהוא
קוסם  בך... יימצא "לא י) יח, (דברים אמרה והתורה אלך,
זרה  עבודה והלכות לא לאֿתעשה המצוות (ספר קסמים"

וֿז). הלכה י"א, בחירת 70)פרק לפי מעשיו שמכווין
ראוי  זה יום לומר: הכוכבים, מערכות ידי על העיתים
(שם) אמרה והתורה לה, ראוי אינו זה ויום פלונית, לפעולה
המצוות  (ספר ועת עונה מלשון מעונן", בך... יימצא "לא
חֿט). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לב לאֿתעשה

שאומרים:71) אלו כגון, ניחוש, פי על מעשיו שעושה
פלוני, למקום הולך איני מידי, מקלי נפל או מפי פיתי נפלה
אם  לעצמו: סימנים המשים וכן נעשים, חפצי אין אלך שאם
לא  - לי יארע לא ואם פלוני, דבר אעשה כך, לי יארע
(ספר  תנחשו" "לא כו) יט, (ויקרא אמרה והתורה אעשה,
הלכה  י"א, פרק זרה עבודה והלכות לג לאֿתעשה המצוות

וחושב 72)ד). מובן, שום להם שאין דברים מדבר
על  או הנחש על כך יאמרום אם מועילים שהם בסכלותו
והתורה  יוזק, שלא - האיש על או יזיקו, שלא - העקרב
המצוות  (ספר חבר" וחובר בך... יימצא "לא (שם) אמרה
י). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה, לאֿתעשה

אליו 73) יבוא כך ידי שעל ומדמה משונים, מעשים שעושה
(שם) אמרה והתורה עליו, ששאל מה ויודיעו בחלום המת
 ֿ לא המצוות (ספר המתים" אל ודורש בך... יימצא "לא
י"ג). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה תעשה

הקדושֿברוךֿהוא.74) בהם שנקרא הקדושים, השמות מן
השחתה.75) אמרה 76)דרך והתורה הקדש, ֶמעצי

תשרפון  ואשריהם מזבחותם.. את "ונתצתם גֿד) יב, (דברים
אלוקיכם" לה' כן תעשון לא שמם... את ואבדתם באש...
ו, פרק התורה יסודי והלכות סה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה א המזבח,77)הלכה מגחלי אחת גחלת אפילו
תכבה" לא המזבח על תוקד תמיד "אש ו) ו, (ויקרא שנאמר
פרק  ומוספים תמידים והלכות פא, לאֿתעשה המצוות (ספר

ו). הלכה גסות 78)ב, פסיעות יפסע שלא כדי במדריגות,
לאֿתעשה  המצוות (ספר עליו ערוותו ותיגלה עלייתו בשעת

י"ז). הלכה א, פרק הבחירה בית והלכות על 79)פ אף
אב  טומאת טמאים שבגדיו אלא טהור, בעצמו שהוא פי
את  יטמאו "ולא ג) ה, (במדבר אמרה והתורה הטומאה.
הלכה  י"ב, פרק מות (אחרי כוהנים" וב"תורת מחניהם".
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עוונו" ונשא ירחץ לא ובשרו יכבס לא "ואם  אמרו: י"ג)
כיבוס  ועל כרת, ענוש - גופו רחיצת על - טז) יז, (ויקרא
ביאת  והלכות עז לאֿתעשה המצוות (ספר בארבעים - בגדיו

ט"זֿי"ז). הלכה ג, פרק ויולדת,80)מקדש נידה כגון,
מגופן. יוצאת לוייה,81)שטומאתן מחנה הנקרא הוא

המחנה" תוך אל יבוא "לא יא) כג, (דברים אמרה והתורה
שם. בספרי וכן לוייה, מחנה זה - א סח, בפסחים ואמרו
להיכנס  מותר עצמו המת ואפילו מת שטמא להעיר, וראוי
עצמות  את משה "ויקח יט) יג, (שמות שנאמר הבית, להר
לאֿתעשה  המצוות (ספר לוייה במחנה עימו - עימו" יוסף
שמצורע  ודע, גֿד). הלכה ג, פרק מקדש ביאת והלכות עח
שם  כמבואר לוקה, ישראל, מחנה שהיא לירושלים, הנכנס
למה  א, פרק בכלים טוב יום התוספות תמה וכבר ח, הלכה
עליהם. שלוקים הלאווין בין זה לאו רבינו מנה לא

טו)82) כה, (שמות אמרה והתורה טבעותיו, מתוך
המצוות  (ספר ממנו" יסורו לא הבדים יהיו הארון "בטבעות
י"ג). הלכה ב, פרק המקדש כלי והלכות פו לאֿתעשה

יזח 84)המסיר.83) "ולא כח) כח, (שמות אמרה והתורה
השחתה  דרך חיבורם המפרק וכל האפוד", מעל החושן
י), הלכה ט, פרק המקדש כלי בהלכות רבינו (לשון לוקה

פז. לאֿתעשה המצוות ספר גדול,85)וראה כהן מעיל
לב) כח, (שמות שנאמר וגבול, סוף כמו ארוג יהיה אלא
לאֿתעשה  המצוות (ספר יקרע" לא לו יהיה תחרא "כפי
השחתה  דרך שהקורעם כהונה, בגדי לכל הדין והוא פח).
ג). הלכה ט, פרק המקדש כלי (הלכות לוקה

פר 86) דם והזאות קטורת, להקטרת המיוחד שבהיכל,
וכל  הנשרפים. ושעירים פרים ודם הכיפורים, יום של ושעיר
זרה  קטורת עליו תעלו "לא על עובר זה, זולת עליו המקריב
ולוקה, ט) ל, (שמות עליו" תסכו לא ונסך ומנחה ועולה
וספר  י"א הלכה ב, פרק המקדש כלי בהלכות כמבואר

פב. לאֿתעשה ב)87)המצוות טז, (ויקרא אמרה והתורה
הקדשים, לקודש נכנס ואם הקודש". אל עת בכל יבוא "ואל
ב  הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב - ולפנים לפני שהוא
ביאת  והלכות סח לאֿתעשה המצוות (ספר שם ובביאורנו

ד). הלכה ב, פרק בין 88)מקדש הדין והוא להיכל.
הלכה  ו, פרק מקדש ביאת בהלכות כמבואר ולמזבח, האולם
ואל  יבוא לא הפרוכת אל "אך כג) כא, (ויקרא שנאמר א,
סט). לאֿתעשה המצוות (ספר בו" מום כי ייגש לא המזבח

המשכרים.89) המשקים משאר שיכור או חי, יין רביעית
ט)90) י, (ויקרא שנאמר ולמזבח, האולם בין או להיכל,

עבד  ואם מועד". אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין
לאֿתעשה  ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב שתוי כשהוא
המצוות  וספר אֿב הלכה א, פרק מקדש ביאת (הלכות יד

עג). כא,91)לאֿתעשה (ויקרא שנאמר במקדש, שעבד
נוסף  עבודתו על ולוקה יקרב". לא מום בו יהיה "אשר יז)

למזבח כניסתו על שחייב המלקות מקדש על ביאת (הלכות
ע). לאֿתעשה המצוות וספר א הלכה ו, ישראל,92)פרק

הסכנה, מפני אותו מלים שאין מילה, מחמת אחיו שמתו
מד, (יחזקאל בו שנאמר כבןֿנכר, עבודה לעניין הוא והרי
מקדשי" אל יבוא לא וערלֿבשר ערלֿלב נכר בן "כל ט)
והלכות  א פג, (סנהדרין מיתה חייב ואינו לוקה, עבד ואם

ח). הלכה ו, פרק מקדש יח,93)ביאת (במדבר שנאמר

אתם  גם - אתם" גם (=הלויים) הם גם ימותו "ולא ג)
אלא  במיתה שאינכם אלא זה, לאו אתכם כולל הכוהנים,
שם: רבינו וגירסת זה. לפסוק זוטא בספרי וכמבואר בלאו,
המצוות  (ספר תעשה" בלא אלא הלויים על הכוהנים "ואין
י"א), הלכה ג, פרק המקדש כלי והלכות ע"ב לאֿתעשה

י. לאֿתעשה ב הלכה לעיל שיער 94)וראה מגודל
אל  "ראשיכם ו) י, (ויקרא שנאמר יום, משלושים למעלה
(ספר  ישלחו" לא "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תפרעו",
הלכה  א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג לאֿתעשה המצוות
הלכה  לעיל כמבואר מיתה, חייב במקדש שימש ואם ט"ו).

יז. לאֿתעשה אל 95)ב "ובגדיכם ו) י, (ויקרא שנאמר
מקדש  ביאת והלכות קסד לאֿתעשה המצוות (ספר תפרומו"
לעיל  כמבואר מיתה, חייב קרועים ובגדיו שימש ואם שם).

יח. לאֿתעשה ב כב,96)הלכה (ויקרא שנאמר למזבח.
לאֿתעשה  המצוות (ספר תקריבו" לא מום בו אשר "כל כ)

ב). הלכה א, פרק מזבח איסורי והלכות לשם 97)צא
אלה  תקריבו לא שבור... או "עוורת כב) (שם, שנאמר קרבן,
מזבח  איסורי והלכות צב לאֿתעשה המצוות (ספר לה'"

ד). הלכה א, כד)98)פרק (שם, שנאמר המזבח, גבי על
צג, לאֿתעשה (שם לה'" תקריבו לא וכתות... "ומעוך

שם). מזבח איסורי (=שהם 99)והלכות החלבים אלו
לחלק  המזבח על ועולים האיברים כל על ואדונים מורים
כב) (שם, אמרה והתורה מר) ערך הערוך, העולם, אדון

ל  המזבח על מהם תיתנו לא המקדיש "ואשה נמצא, ה'".
ארבע  לוקה אימוריו והקטיר דמו וזרק ושחטו מום בעל
מזבח  איסורי והלכות צד תעשה לא המצוות (ספר מלקויות

ד). הלכה א, יוקרב 100)פרק גוים שהם כיוון נאמר, שלא
(שם, שנאמר צו). לאֿתעשה המצוות (ספר מום בעל בעדם
אלה" מכל אלוהיכם לחם את תקריבו לא נכר בן "ומיד כה)

ו). הלכה א, פרק מזבח איסורי שראוי 101)(הלכות
בו: קרא - בו" יהיה לא מום "כל כא) (שם, שנאמר לקרבן,
וברש"י  ב נו, (=מנחות בו יטיל שלא כלומר, בו, יהיה ְֶַלא
(ספר  וכדומה ידו את יקטע או עינו את יסמא שלא שם),
הלכה  שם, מזבח איסורי והלכות צז לאֿתעשה המצוות

מלאכה 102)זֿח). כל בהם לעבוד שאסור בקרבנות.
שורך" בבכור תעבוד "לא יט) טו, (דברים ככתוב שהיא,
קיג, לאֿתעשה המצוות (ספר הקדשים לשאר הדין והוא

ז). הלכה א, פרק מעילה ככתוב 103)והלכות צמרם, את
קיד, לאֿתעשה (שם צאנך" בכור תגוז "ולא שם) (שם,

שם). מעילה ב,104)והלכות (ויקרא שנאמר המזבח, על
לה'". אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי יא)
לפי  אחת, מלקות אלא לוקה אינו כאחד, שניהם הקטיר ואם
ה, פרק מזבח איסורי (הלכות אחד בלאו נאמרו ששניהם

צח). לאֿתעשה המצוות וספר א יד 105)הלכה בכתב
הנשאר  הם - מנחות שיירי חמץ", מנחות שיירי התימנים:
קומצו  מלוא ממנה קמץ שהכהן אחרי לאכילה, לכהנים
שנאמר  חמץ, אותם לאפות ואסור המזבח, גבי על ומקטירו
מאשי", אותה נתתי חלקם חמץ תיאפה "לא י) ו, (ויקרא
חמץ  ייאפה לא המנחה שיירי שהוא שחלקם אמר, כאילו
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קכד לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ד). הלכה מנחה.106)י"ב, או שנאמר 107)קרבן
תש  ולא יג) ב, המצוות (שם, (ספר אלוקיך" ברית מלח בית
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י"א). הלכה ה, פרק מזבח איסורי והלכות צט לאֿתעשה
מחיר 108) בשכרך; זה דבר לך הא לזונה: האומר - אתנן

ושניהם  זה. כלב תחת זה טלה לך הא לחבירו האומר - כלב
אתנן  תביא "לא יט) כג, (דברים שנאמר למזבח, אסורים
כאחד  שניהם הקריב ואם אלוקיך". ה' בית כלב ומחיר זונה
אחד, בלאו שנאמרו מפני אחת, מלקות אלא לוקה אינו
(ספר  ז הלכה ג, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר
הלכה  ד, פרק מזבח איסורי והלכות ק לאֿתעשה המצוות

טז). כשיתחייב 109)ח, החוטא, העני שיקריב המנחה
מנחת  קרוייה: - להביאה משגת ידו ואין בהמה חטאת
ואסור  ד), הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה (הלכות חוטא
שמן" עליה ישים "לא יא) ה, (ויקרא ככתוב שמן, בה ליתן
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קב לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). הלכה חוטא.110)י"ב, מנחת שרף 111)על מין
לבונה" עליה ייתן "ולא שם) (שם, ככתוב בושם, מעצי
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קג לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). הלכה -112)י"ב, קנאות מנחת עליה מביא שבעלה
ה, (במדבר אמרה והתורה שעורים, קמח והיא עוון מזכרת
קד  לאֿתעשה המצוות (ספר שמן" עליו יצוק "לא טו)

זֿח). הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה על 113)והלכות
עליו  ייתן "ולא שם) (שם, אמרה והתורה וכנ"ל, הקרבן
שם). הקרבנות מעשה והלכות קה לאֿתעשה (שם, לבונה"

אמרה 114) והתורה במליקתו מהגוף העוף ראש שהבדיל
המצוות  (ספר יבדיל" ולא ראשו... את "ומלק ח) ה, (ויקרא
ו). הלכה ז, פרק הקרבנות מעשה והלכות קיב לאֿתעשה

זו 115) הרי ואומר: חולין, בבהמת קדשים בהמת המחליף
ימיר  ולא יחליפנו "לא י) כז, (שם אמרה והתורה זו, תחת
ולא  למזבח, שנועדו בקדשים אלא לוקה ואינו אותו"
 ֿ לא המצוות (ספר הבית בדק לצרכי שהוקדשו בבהמות

יב).תעש  א, הלכה א, פרק תמורה והלכות קו ה
לא 116) טמא בכל יגע אשר "והבשר יט) ז, (שם ככתוב

כמבואר  כרת, חייב הגוף, בטומאת קדשים אכל ואם יאכל",
קל  לאֿתעשה המצוות (ספר טו לאֿתעשה א, הלכה לעיל
י"ב). הלכה י"ח, פרק המוקדשים פסולי והלכות

חוץ 117) לאכלם הכהן שחשב במחשבה, שנפסלו כגון,
ולא  הדם שנשפך או מום, בהם שהוטל או הראוי, למקומם
דרשו  ג). יד, (דברים תועבה" כל תאכל "לא ואזהרתו: נזרק,
המצוות  (ספר מדבר" הכתוב המוקדשים "בפסולי בספרי:
גֿה). הלכה שם, המוקדשים פסולי והלכות קצ לאֿתעשה

ואשם.118) חטאת תוכל 119)כגון, "לא ואזהרתו:
אלא  הכתוב בא לא - וצאנך" בקרך בשעריך... לאכול
לקלעים, חוץ זריקה לאחר אפילו ואשם מחטאת לאוכל
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר א יז, במכות כמבואר

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות על 120)מעשה הזריקה
כט, (שמות הם" קודש כי יאכל לא "וזר ואזהרתו: המזבח,
אוכל  משום לוקה הדם, זריקת קודם אכלם אם אבל לג).
זרות  משום ולא סא) לאֿתעשה בסמוך (ראה זריקה קודם
שם, הקרבנות מעשה והלכות קמט לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). לאכול 121)הלכה תוכל "לא יז) יב, (דברים שנאמר
אלא  ללמד הכתוב בא "לא - בקרך" ובכורות בשעריך...
שהוא  הזריקה, לאחר ובין זריקה לפני בין בכור שאכל לזר,
בסמוך  וראה ובספרי). א יז, (מכות תעשה" בלא עובר

והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר סב לאֿתעשה
ט"ז). הלכה א, פרק התימנים:122)בכורות יד בכתב

ויקרא 123)שאכלה. (ראה השלמים מזבחי לכהנים הניתן
לד). -124)ז, בתרומה לאכול אביה לבית שחוזרת

תהיה  כי כהן "ובת יב) כב, (שם ככתוב אסורה, בקדשים
המצוות  (ספר תאכל" לא הקדשים בתרומת היא זר, לאיש
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

גדול 125) לכוהן אלמנה כגון, כהונה, מאיסורי שנולדה
אשה  וכן חלל מהם הנולד הוולד הרי הדיוט, לכוהן וגרושה
בביאתו. נתחללה לכוהן שנבעלה לכוהן, האסורה

בתרומת 126) היא זר לאיש תהיה כי כהן "ובת (שם) שנאמר
לה, לפסול שנבעלה כיוון זר: לאיש - תאכל" לא הקדשים
המצוות  (ספר א סח, ביבמות כמבואר לתרומה, נפסלת
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

בשעריך...127) לאכול תוכל לא יז) יב, (דברים שנאמר
שאין  קלים, קדשים שהם ושלמים, תודה זו - ונדבותיך"
ירושלים, מחומת לפנים והוא במקומם, אלא נאכלים
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר שם במכות כמבואר

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות כן,128)מעשה ואפילו
לא  - ונדבותיך" בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר
דמים  זריקת לפני ושלמים תודה לאוכל אלא הכתוב בא
דמם  שזורקים קודם בשעריך לאכול תוכל "לא אמר: כאילו
והלכות  קמז לאֿתעשה המצוות (ספר המקום" בשערי

ד). הלכה שם, הקרבנות תמים,129)מעשה כשהוא
בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר כהן, ואפילו
והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר בקרך" ובכורות

ט"ז). הלכה א, פרק נפדה.130)בכורות שלא
ב 131) יט, ובמכות ירושלים, מחומת לפנים שנכנס כלומר,

החומה". פני "משראה "לא 132)הנוסח: (שם) שנאמר
- אלוקיך" ה' לפני ואכלת דגנך... בשעריך לאכול תוכל
(ספר  לוקה בחוץ ואכלו אכילתו למקום שנכנס כיוון
הלכה  ב, פרק שני מעשר והלכות קמא לאֿתעשה המצוות

לפני 133)הֿו  "והנחתו י) כו, (שם ככתוב המזבח, לפני
אלוקיך" "לא ה' ואזהרתו: בחוץ, אכלם כאילו זה והרי

תרומת  - יז) יב, (שם ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל
מקרא  פרשת קריאת אבל א) יז, (מכות הביכורים אלו - ידך
קמח  לאֿתעשה המצוות (ספר בהם מעכבת אינה ביכורים

גֿד). הלכה ג, פרק ביכורים (שם)134)והלכות שנאמר
עיל  נתבאר וכבר ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל "לא
קודם  אבל לביכורים, כוונתה זו שתרומה הקודמת בהערה
אין  בפנים לאכילה עדיין נראו ולא הואיל בעזרה, שהונחו
המצוות  (ספר לעיל. השווה בחוץ, אכילתם על לוקים
ג). הלכה שם, ביכורים והלכות קמח לאֿתעשה

כמבואר 135) בירושלים, אפילו לפדותו עליו נטמא שאם
ממנו  ביערתי "ולא בטומאה: לאוכלו ואזהרה ב. יט, במכות
בין  טהור, והמעשר טמא שהוא בין - יד) כו, (שם בטמא"
קנ  לאֿתעשה המצוות (ספר טמא והמעשר טהור שהוא

א). הלכה ג, פרק שני מעשר מקום 136)והלכות שהיא
טמא  שהמעשר "בין כנ"ל, ואזהרתו טהור, כשהוא אכילתו,
שם). (שם, טמא" והאוכל טהור שהמעשר בין טהור והוא

ולאונן 137) להתאבל שחייב מקרוביו אחד לו שמת ביום
ממנו". באוני אכלתי "לא שם) (שם, אמרה והתורה עליו,
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י"א). הלכה ה, פרק מזבח איסורי והלכות צט לאֿתעשה
מחיר 108) בשכרך; זה דבר לך הא לזונה: האומר - אתנן

ושניהם  זה. כלב תחת זה טלה לך הא לחבירו האומר - כלב
אתנן  תביא "לא יט) כג, (דברים שנאמר למזבח, אסורים
כאחד  שניהם הקריב ואם אלוקיך". ה' בית כלב ומחיר זונה
אחד, בלאו שנאמרו מפני אחת, מלקות אלא לוקה אינו
(ספר  ז הלכה ג, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר
הלכה  ד, פרק מזבח איסורי והלכות ק לאֿתעשה המצוות

טז). כשיתחייב 109)ח, החוטא, העני שיקריב המנחה
מנחת  קרוייה: - להביאה משגת ידו ואין בהמה חטאת
ואסור  ד), הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה (הלכות חוטא
שמן" עליה ישים "לא יא) ה, (ויקרא ככתוב שמן, בה ליתן
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קב לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). הלכה חוטא.110)י"ב, מנחת שרף 111)על מין
לבונה" עליה ייתן "ולא שם) (שם, ככתוב בושם, מעצי
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קג לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). הלכה -112)י"ב, קנאות מנחת עליה מביא שבעלה
ה, (במדבר אמרה והתורה שעורים, קמח והיא עוון מזכרת
קד  לאֿתעשה המצוות (ספר שמן" עליו יצוק "לא טו)

זֿח). הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה על 113)והלכות
עליו  ייתן "ולא שם) (שם, אמרה והתורה וכנ"ל, הקרבן
שם). הקרבנות מעשה והלכות קה לאֿתעשה (שם, לבונה"

אמרה 114) והתורה במליקתו מהגוף העוף ראש שהבדיל
המצוות  (ספר יבדיל" ולא ראשו... את "ומלק ח) ה, (ויקרא
ו). הלכה ז, פרק הקרבנות מעשה והלכות קיב לאֿתעשה

זו 115) הרי ואומר: חולין, בבהמת קדשים בהמת המחליף
ימיר  ולא יחליפנו "לא י) כז, (שם אמרה והתורה זו, תחת
ולא  למזבח, שנועדו בקדשים אלא לוקה ואינו אותו"
 ֿ לא המצוות (ספר הבית בדק לצרכי שהוקדשו בבהמות

יב).תעש  א, הלכה א, פרק תמורה והלכות קו ה
לא 116) טמא בכל יגע אשר "והבשר יט) ז, (שם ככתוב

כמבואר  כרת, חייב הגוף, בטומאת קדשים אכל ואם יאכל",
קל  לאֿתעשה המצוות (ספר טו לאֿתעשה א, הלכה לעיל
י"ב). הלכה י"ח, פרק המוקדשים פסולי והלכות

חוץ 117) לאכלם הכהן שחשב במחשבה, שנפסלו כגון,
ולא  הדם שנשפך או מום, בהם שהוטל או הראוי, למקומם
דרשו  ג). יד, (דברים תועבה" כל תאכל "לא ואזהרתו: נזרק,
המצוות  (ספר מדבר" הכתוב המוקדשים "בפסולי בספרי:
גֿה). הלכה שם, המוקדשים פסולי והלכות קצ לאֿתעשה

ואשם.118) חטאת תוכל 119)כגון, "לא ואזהרתו:
אלא  הכתוב בא לא - וצאנך" בקרך בשעריך... לאכול
לקלעים, חוץ זריקה לאחר אפילו ואשם מחטאת לאוכל
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר א יז, במכות כמבואר

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות על 120)מעשה הזריקה
כט, (שמות הם" קודש כי יאכל לא "וזר ואזהרתו: המזבח,
אוכל  משום לוקה הדם, זריקת קודם אכלם אם אבל לג).
זרות  משום ולא סא) לאֿתעשה בסמוך (ראה זריקה קודם
שם, הקרבנות מעשה והלכות קמט לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). לאכול 121)הלכה תוכל "לא יז) יב, (דברים שנאמר
אלא  ללמד הכתוב בא "לא - בקרך" ובכורות בשעריך...
שהוא  הזריקה, לאחר ובין זריקה לפני בין בכור שאכל לזר,
בסמוך  וראה ובספרי). א יז, (מכות תעשה" בלא עובר

והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר סב לאֿתעשה
ט"ז). הלכה א, פרק התימנים:122)בכורות יד בכתב

ויקרא 123)שאכלה. (ראה השלמים מזבחי לכהנים הניתן
לד). -124)ז, בתרומה לאכול אביה לבית שחוזרת

תהיה  כי כהן "ובת יב) כב, (שם ככתוב אסורה, בקדשים
המצוות  (ספר תאכל" לא הקדשים בתרומת היא זר, לאיש
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

גדול 125) לכוהן אלמנה כגון, כהונה, מאיסורי שנולדה
אשה  וכן חלל מהם הנולד הוולד הרי הדיוט, לכוהן וגרושה
בביאתו. נתחללה לכוהן שנבעלה לכוהן, האסורה

בתרומת 126) היא זר לאיש תהיה כי כהן "ובת (שם) שנאמר
לה, לפסול שנבעלה כיוון זר: לאיש - תאכל" לא הקדשים
המצוות  (ספר א סח, ביבמות כמבואר לתרומה, נפסלת
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

בשעריך...127) לאכול תוכל לא יז) יב, (דברים שנאמר
שאין  קלים, קדשים שהם ושלמים, תודה זו - ונדבותיך"
ירושלים, מחומת לפנים והוא במקומם, אלא נאכלים
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר שם במכות כמבואר

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות כן,128)מעשה ואפילו
לא  - ונדבותיך" בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר
דמים  זריקת לפני ושלמים תודה לאוכל אלא הכתוב בא
דמם  שזורקים קודם בשעריך לאכול תוכל "לא אמר: כאילו
והלכות  קמז לאֿתעשה המצוות (ספר המקום" בשערי

ד). הלכה שם, הקרבנות תמים,129)מעשה כשהוא
בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר כהן, ואפילו
והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר בקרך" ובכורות

ט"ז). הלכה א, פרק נפדה.130)בכורות שלא
ב 131) יט, ובמכות ירושלים, מחומת לפנים שנכנס כלומר,

החומה". פני "משראה "לא 132)הנוסח: (שם) שנאמר
- אלוקיך" ה' לפני ואכלת דגנך... בשעריך לאכול תוכל
(ספר  לוקה בחוץ ואכלו אכילתו למקום שנכנס כיוון
הלכה  ב, פרק שני מעשר והלכות קמא לאֿתעשה המצוות

לפני 133)הֿו  "והנחתו י) כו, (שם ככתוב המזבח, לפני
אלוקיך" "לא ה' ואזהרתו: בחוץ, אכלם כאילו זה והרי

תרומת  - יז) יב, (שם ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל
מקרא  פרשת קריאת אבל א) יז, (מכות הביכורים אלו - ידך
קמח  לאֿתעשה המצוות (ספר בהם מעכבת אינה ביכורים

גֿד). הלכה ג, פרק ביכורים (שם)134)והלכות שנאמר
עיל  נתבאר וכבר ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל "לא
קודם  אבל לביכורים, כוונתה זו שתרומה הקודמת בהערה
אין  בפנים לאכילה עדיין נראו ולא הואיל בעזרה, שהונחו
המצוות  (ספר לעיל. השווה בחוץ, אכילתם על לוקים
ג). הלכה שם, ביכורים והלכות קמח לאֿתעשה

כמבואר 135) בירושלים, אפילו לפדותו עליו נטמא שאם
ממנו  ביערתי "ולא בטומאה: לאוכלו ואזהרה ב. יט, במכות
בין  טהור, והמעשר טמא שהוא בין - יד) כו, (שם בטמא"
קנ  לאֿתעשה המצוות (ספר טמא והמעשר טהור שהוא

א). הלכה ג, פרק שני מעשר מקום 136)והלכות שהיא
טמא  שהמעשר "בין כנ"ל, ואזהרתו טהור, כשהוא אכילתו,
שם). (שם, טמא" והאוכל טהור שהמעשר בין טהור והוא

ולאונן 137) להתאבל שחייב מקרוביו אחד לו שמת ביום
ממנו". באוני אכלתי "לא שם) (שם, אמרה והתורה עליו,

oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeiq f"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אהרן 138) אמר וכן הפסוק, מאותו באנינות לאכלם אסור
ה'" בעיני הייטב היום חטאת "ואכלתי יט) י, (ויקרא למשה
הלכה  שם שני מעשר והלכות קנא לאֿתעשה המצוות (ספר

מה)139)הֿז). יב, (שמות בפסח ושכיר' 'תושב נאמר:
תושב  מה י) כב, (ויקרא בתרומה ושכיר' 'תושב ונאמר
תורה  אמרה (=שבפירוש בו אסור ערל בפסח האמור ושכיר
האמור  ושכיר תושב אף בו") יאכל לא ערל "וכל מח) (שם,
לקדשים, הדין והוא א), ע, (יבמות בו" אסור ערל בתרומה
קדשים  לקדשי שכן כל הוא, קלים מקדשים פסח שהרי
והלכות  קלה, לאֿתעשה המצוות (ספר בהם אסור שערל
י, פרק הקרבנות מעשה והלכות י הלכה ז, פרק תרומות
ח. הלכה ט, פרק פסח קרבן הלכות וראה ט), הלכה

המזבח.140) על כליל כולה האימורים,141)שהיא כגון,
מנחת  "וכל ואזהרתם: עולה, קרבן ככל למזבח כליל שהם
שבכליל  כל - טז) ו, (ויקרא תאכל" לא תהיה כליל כהן
ב  עד, במנחות כמבואר אכילתו, על תעשה לא ליתן תהיה,
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קלח לאֿתעשה המצוות (ספר

ג). הלכה וכן 142)י"א, הכיפורים יום של ושעיר פר כגון,
לירושלים. שמחוץ הדשן בבית הנשרפים משיח, כהן פר של

ואזהרתם:143) להיכל. מדמה שהובא חיצונה חטאת כגון,
תאכל, לא מועד... אוהל אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל
עליו  ליתן שריפה, טעון שהוא כל - כג) (שם, תישרף" באש
והלכות  קלט לאֿתעשה המצוות (ספר אכילתו על תעשה לא

שם). הקרבונות בשעת 144)מעשה חמץ ברשותו שיש
דם  חמץ על תזבח "לא יח) כג, (שמות שנאמר שחיטתו,
פרק  פסח קרבן והלכות קטו לאֿתעשה המצוות (ספר זבחי"

ה). הלכה והתורה 145)א, באייר, בי"ד שחל שני בפסח
ובפסח  מו), יב, (שם בו" תשברו לא "ועצם בשניהם: אמרה
בפסח  זה וכל יב). ט, (במדבר בו" ישברו לא "ועצם שני:
פסח  קרבן והלכות קכאֿב לאֿתעשה המצוות (ספר טהור

א). הלכה ו, שנאמר 146)פרק לאכלו, שנתקבצה הקבוצה
(ספר  חוצה" הבשר מן הבית מן תוציא "לא שם) (שמות
הלכה  ט, פרק פסח קרבן והלכות קכג לאֿתעשה המצוות

חזר 147)א). ואפילו לחבורתו, חוץ הבשר שיצא
שיצא  קלים קדשים כבשר הוא הרי לאכלו, אסור לחבורתו
"ובשר  ואזהרתו: באכילה, שאסור ירושלים לחומת חוץ
בשר  שיצא כיוון - ל) כב, (שם תאכלו" לא טריפה בשדה
והלכות  שם המצוות (ספר כטריפה נעשה למחיצתו חוץ
הקרבנות  מעשה והלכות ט, הלכה ה, פרק אסורות מאכלות
ב). הלכה ט פרק פסח קרבן והלכות ו הלכה י"א, פרק

(הלכות 148) אדם לאכילת ראוי ואינו מעט שנצלה הבשר
ו). הלכה ח, פרק פסח (שם 149)קרבן שנאמר צלי, אלא

נא  אכל ואם מבושל". ובשל נא ממנו תאכלו "אל ט) יב,
נכללים  ששניהם לפי אחת, אלא לוקה אינו כאחת, ומבושל
פסח  קרבן והלכות קכה לאֿתעשה המצוות (ספר אחד בלאו

ד). הלכה תוכל 150)שם "לא יז) יב, (דברים שנאמר,
לא  אמר: כאילו תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול
לכל  אזהרה הוא זה ולאוו תידור. אשר נדריך לאכול תוכל
אומר  רבי במעילה "הזיד א): פג, (סנהדרין אמרו וכן מועל,
מקריב  בשוגג מעל ואם באזהרה" אומרים וחכמים במיתה
מעילה  והלכות קמו לאֿתעשה המצוות (ספר מעילה קרבן

ג). הלכה א, והשישית 151)פרק השלישית בשנה הניתן

שנאמר 152)לשמיטה. מעשר, ותרומת גדולה תרומה
ונאמר  דגנך", מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא שם) (שם,
להלן  מה ושבעו", בשעריך "ואכלו יב) כו, (שם להלן
תוכל  לא תורה, ואמרה עני, מעשר כאן אף עני מעשר
בתוכו  - בשעריך בו: שכתוב שהמעשר בעוד טבל לאכול
תרומותיו  ממנו הורמו שלא טבל האוכל אבל ב). טז, (מכות
(ספר  ה לאֿתעשה ב, הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב
י, פרק אסורות מאכלות והלכות קנג לאֿתעשה המצוות

כֿכא). סקילה.153)הלכה ונתחייבה אדם שהרגה כגון,
כח)154) כא, (שמות שנאמר ושחטוה, בעליה שקדמו

שנאמר  ממשמע בשרו" את ייאכל ולא השור ייסקל "סקול
אסורה  ונבילה הוא, שנבילה יודע איני ייסקל, סקול
מגיד  בשרו? את ייאכל ולא לומר תלמוד מה באכילה,
באכילה" אסור דינו שנגמר לאחר שחטו שאם הכתוב:
המצוות  (ספר טמאה" כבהמה "שנעשה א) מא, קמא (בבא
הלכה  ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפח לאֿתעשה

ומפרסת 155)כ"ב). גרה מעלת שאינה טמאה, חיה או
פרסה... מפרסת בהמה "וכל ו) יד, (דברים שנאמר פרסה,
מעלת  שאינה שכל אני שומע - תאכלו" אותה גרה... מעלת
עשה  - עשה מכלל הבא ולאו אסורה, פרסה ומפרסת גרה
זה  את "אך זֿח) (שם נאמר ובארנבת ובחזיר ובגמל הוא,
והרי  וגו', הפרסה" וממפריסי הגרה ממעלי תאכלו לא
אחד  טהרה סימן בהם שיש אלו מה וחומר: קל הדברים
וחיה  טמאה בהמה שאר אכילתם, על תעשה בלא הם הרי
אכילתן  שאיסור דין אינו כלל טהרה סימן בהן שאין טמאה
והלכות  קעב לאֿתעשה המצוות (ספר בלאֿתעשה הוא

אֿב). הלכה ב, פרק אסורות (ויקרא 156)מאכלות ככתוב
הנשר  את ייאכלו... לא העוף מן תשקצו אלה "ואת יג) יא,
בהלכות  מבוארים טמא עוף וסימני וגו'. הפרס" ואת
המצוות  (ספר ט"זֿכ הלכה א, פרק אסורות מאכלות
ד). הלכה ב, פרק אסורות מאכלות והלכות קעד לאֿתעשה

לכם 157) יהיו "ושקץ ואזהרתו: וקשקשת, סנפיר לו שאין
מאכלות  הלכות וראה יא), (שם, תאכלו" לא מבשרם
קעג  לאֿתעשה המצוות (ספר כ"ד הלכה א, פרק אסורות

שם). אסורות מאכלות הזבובים 158)והלכות כגון,
שרץ  "וכל יט) יד, (דברים ככתוב והיתושים, והדבורים
לאֿתעשה  המצוות (ספר יאכלו" לא לכם הוא טמא העוף
הֿו). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעה

וכן 159) ועקרבים, נחשים והחיפושיות, התולעים כגון,
"החולד  כט) יא, (ויקרא בתורה האמורים שרצים שמונה
על  השורץ השרץ "וכל ואזהרתם: וגו'. והצב" והעכבר
הוא  שרצים שמונה שעל אלא מא), (שם, יאכל" לא הארץ...
שאר  ועל טומאתם, כשיעור בכעדשה, אכילתם על לוקה
בהלכות  כמבואר בכזית, אלא אכילתם על לוקה אינו שרצים
לאֿתעשה  המצוות (ספר וֿז הלכה ב, פרק אסורות מאכלות

שם). אסורות מאכלות והלכות התולעים 160)קעו כגון,
שאינו  כל דבר, של כללו הים, חיות וכן שבמים, והעלוקה
בהם. וכיוצא והדולפן המים כלב כגון, הדגים, בצורת
השורץ  השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו "אל ואזהרתם:
מיני  כל כולל והוא מג) יא, (ויקרא בהם" תטמאו ולא
מאכלות  והלכות קעט לאֿתעשה המצוות (ספר שהם שרצים

הלכה  ב, פרק ונקבה 161)י"ב).אסורות מזכר נולד שלא
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"השרץ  וזהו בהם, וכיוצא שהסריחו הגללים מן אלא
כמוהו  מוליד ואינו העפושים, מן מתהווה שהוא הרומש"
ומוליד  ונקבה, מזכר הנולד הוא השורץ" ש"השרץ בעוד
השרץ  בכל נפשותיכם את תטמאו "ולא ואזהרתו: כמוהו.
בהלכות  כמבואר מד), יא, (ויקרא הארץ" על הרומש
לאֿתעשה  המצוות (ספר י"ג הלכה ב, פרק אסורות מאכלות

לתוך 162)קעז). חזרו ואפילו עליו, ורומשים הפרי מן
על  השורץ השרץ "לכל ואזהרתם: אסורים. הם הרי הפרי
מותר  פירשו, לא אם אבל מב). (שם, תאכלום" לא הארץ
לאֿתעשה  המצוות (ספר שבתוכו והתולעת הפרי לאכול
י"ד). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעח

כהלכה,163) נשחטו שלא או מאליהם שמתו ועוף בהמה
(ספר  נבלה" כל תאכלו "לא כא) יד, (דברים שנאמר
ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ לאֿתעשה המצוות

א). יכולה 164)הלכה ואינה היער, חיית אותה שטרפה
טריפה  וזוהי ודריסה, טריפה אותה מחמת לחיות עוד
בהן  ּתחלה שאם מחלות, מיני עוד ויש בתורה, ְֶֶהאמורה
נוטה  והיא והואיל מהן, לחיות עוד יכולה אינה הבהמה
מטריפה  והאוכל ושחטה. קדם אפילו אסורה זו הרי ַָלמות,
ומבהמה  התורה, מן לוקה השדה חיית ידי על שנטרפה
(ספר  מדרבנן לוקה - מחלתה מחמת למות ונוטה שחלתה
בשדה  "ובשר לטריפה: ואזהרה קפא). לאֿתעשה המצוות
טריפה  מיני ושמונה ל) כב, (שמות תאכלו" לא טריפה
אֿג  הלכה ה, פרק שחיטה (הלכות מסיני למשה נאמרו

שם). המצוות כשהיא 165)וספר הבהמה מן אבר שחותך
יב, (דברים הבשר" עם הנפש תאכל "ולא ואזהרתו: חיה.
משום  לוקה החי מן בשר כזית כשאוכל הדין והוא כג).
תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ואזהרתו: טריפה. אוכל
כיוון  - מתה, ולא נשחטה שלא מבהמה זה בשר שהרי
המצוות  (ספר טריפה היא הרי בשדה בשר הבהמה שנעשית
י, הלכה ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפב לאֿתעשה

אֿג). הלכה ה, "על 166)ופרק לג) לב, (בראשית שנאמר
ממקומו  (=שקפץ הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לא כן
אף  בשלימותו הגיד את והאוכל הירך". כף על אשר ועלה)
(ספר  לוקה - גדול מגיד כזית או כזית, בו שאין פי על
ח, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ"ג לאֿתעשה המצוות

ב). בעצמו 167)הלכה שהוא פי על ואף בחלב, שנתבשל
בחלב  גדי תבשל "לא כו) לד, (שמות שנאמר בישלו, לא
לומר  יט) כג, שם שנאמר מה על (נוסף השנייה בפעם אמו"
(ספר  ב קטו, בחולין כמבואר אכילתו, על שלוקה לך,
ט, פרק אסורות מאכלות והלכות קפז לאֿתעשה המצוות

אֿב). (שם)168)הלכה שנאמר אכלו, שלא פי על ואף
קפו  לאֿתעשה המצוות (ספר אמו" בחלב גדי תבשל "לא

שם). אסורות מאכלות בארץ 169)והלכות שנשרשה
העומר. מנחת הבאת יום שהוא בניסן, עשר שישה אחרי

תאכלו 170) לא וכרמל וקלי "ולחם יד) כג, (ויקרא שנאמר
בית  שאין ובזמן אלוקיכם". קרבן את הביאכם עד...
שישה  יום גמר עד חדשה תבואה לאכול אסור המקדש,
הלכה  י, פרק אסורות מאכלות בהלכות כמבואר בניסן, עשר

קפט). לאֿתעשה המצוות (ספר האילן,171)ב פירות
כג) יט, (ויקרא ככתוב לנטיעתו, השנים בשלוש שגדלו
ערלים, לכם יהיה שנים שלוש פריו, את ערלתו "וערלתם

הלכה  פי על לארץ, בחוץ גם נוהג ערלה ואיסור ייאכל". לא
מאכלות  והלכות קצב לאֿתעשה המצוות (ספר מסיני למשה

יֿיא). הלכה י, פרק או 172)אסורות תבואה ממיני מין
הירק, בתוך הגפן שנטע או בכרם, שנזרעו ירקות מיני
תזרע  "לא ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים שניהם
ותבואת  תזרע אשר הזרע המלאה, תקדש פן כלאיים, כרמך
(חולין  אש תוקד פן - ת'ק'ד'ש' פק חכמינו: דרשו - הכרם"
לא  מצוות אלא אינו "פן" שנאמר: מקום וכל א). קטו,
קצג  לאֿתעשה המצוות (ספר ב יג, במכות כמבואר תעשה,

ו). הלכה שם, אסורות מאכלות דברים 173)והלכות
ופת  (חלב הבבלי כותח כגון, בהם, מעורב שהחמץ
כ) יב, (שמות שנאמר וכדומה, בתוכו) מעורבת מעופשת
בתערובת  יש אם אלא לוקה ואינו תאכלו". לא מחצת "כל
בתערובת  אין אם אבל ביצים, שלוש אכילת בכדי חמץ כזית
מכים  אלא לוקה, אינו ביצים שלוש אכילת בכדי חמץ כזית
והלכות  קצח לאֿתעשה המצוות (ספר מרדות מכת אותו

ו). הלכה א, פרק ומצה עשר 174)חמץ ארבעה יום חצות
כלומר, חמץ" עליו תאכל "לא ג) טז, (דברים שנאמר בניסן,
ומעלה, היום מחצות הוא שחיטתו שזמן פסח, קרבן על
אבל  חמץ. באכילת הוא אסור להישחט ראוי שהוא ומשעה
לאֿתעשה  המצוות (ספר כרת חייב עצמו בפסח חמץ האוכל

ח). הלכה א, פרק ומצה חמץ והלכות המניח.175)קצט
ימים 176) "שבעת ואזהרתו: מעשה, בה שעשה בפסח,

חמץ  המניח אבל יט). יב, (שמות בבתיכם" יימצא לא שאור
הפסח) לפני שהחמיץ (=כגון, מעשה בו עשה ולא בביתו
רא, לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה ואינו בלאו עובר זה הרי

בֿג). הלכה שם, ומצה חמץ שנתנסך 177)והלכות
(דברים  שנאמר לוקה, שהוא כל ממנו והשותה זרה, לעבודה
יין  נסיכם" יין ישתו יאכלו זבחימו חלב "אשר לח) לב,
"ולא  זרה בעבודה ונאמר לה, שקרב כזבח לה, שנתנסך
אפילו  - מאומה יח) יג, (שם החרם" מן מאומה בידך ידבק
מאכלות  והלכות קצד לאֿתעשה המצוות (ספר שהוא כל
פרק  זרה עבודה הלכות וראה אֿב) הלכה י"א, פרק אסורות

ב. הלכה חרצן 178)ז, ואפילו צימוקים או ענבים כגון,
לא  ויבשים לחים "וענבים גֿד) ו, (במדבר ככתוב וזג,
לא  זג ועד מחרצנים היין מגפן יעשה אשר מכל יאכל...
פרק  נזירות והלכות רגֿרו לאֿתעשה המצוות (ספר יאכל"

בֿג). הלכה "כל 179)ה, ה) (שם, ככתוב נזרו, נדר בימי
ואחד  המגלח ואחד ראשו", על יעבור לא תער נזרו נדר ימי
והלכות  רט לאֿתעשה המצוות (ספר זה לאו בכלל המתגלח

פרק  י"א).נזירות הלכה ימים,180)ה, שבעה טומאת
ז) (שם, אמרה והתורה לאהלו, שנכנס או בו שנגע כגון,
המצוות  (ספר במותם" להם ייטמא לא ולאמו... "לאביו

ט"וֿיח). הלכה שם, נזירות והלכות רז לאֿתעשה
(=שיפול 181) בזקן או שבראש הנתק לנגע הסמוך השיער

וזהו  פנוי, השיער מקום ויישאר מעיקרו שבהן השיער
לא  הנתק "ואת לג) יג, (ויקרא אמרה והתורה נתק), הנקרא
ניכר  שיהא כדי לו סמוך שערות שתי להניח שצריך יגלח",
טומאת  והלכות שז לאֿתעשה המצוות (ספר הנתק פשה אם

א). הלכה י, ופרק ב הלכה ח, פרק שיער 182)צרעת כגון,
מבשרו. כולו הנגע שקצץ או כ) (שם, שבבהרת לבן

אמרה 183) והתורה כד), (שם, המחייה מראה שישתנה כדי
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"השרץ  וזהו בהם, וכיוצא שהסריחו הגללים מן אלא
כמוהו  מוליד ואינו העפושים, מן מתהווה שהוא הרומש"
ומוליד  ונקבה, מזכר הנולד הוא השורץ" ש"השרץ בעוד
השרץ  בכל נפשותיכם את תטמאו "ולא ואזהרתו: כמוהו.
בהלכות  כמבואר מד), יא, (ויקרא הארץ" על הרומש
לאֿתעשה  המצוות (ספר י"ג הלכה ב, פרק אסורות מאכלות

לתוך 162)קעז). חזרו ואפילו עליו, ורומשים הפרי מן
על  השורץ השרץ "לכל ואזהרתם: אסורים. הם הרי הפרי
מותר  פירשו, לא אם אבל מב). (שם, תאכלום" לא הארץ
לאֿתעשה  המצוות (ספר שבתוכו והתולעת הפרי לאכול
י"ד). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעח

כהלכה,163) נשחטו שלא או מאליהם שמתו ועוף בהמה
(ספר  נבלה" כל תאכלו "לא כא) יד, (דברים שנאמר
ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ לאֿתעשה המצוות

א). יכולה 164)הלכה ואינה היער, חיית אותה שטרפה
טריפה  וזוהי ודריסה, טריפה אותה מחמת לחיות עוד
בהן  ּתחלה שאם מחלות, מיני עוד ויש בתורה, ְֶֶהאמורה
נוטה  והיא והואיל מהן, לחיות עוד יכולה אינה הבהמה
מטריפה  והאוכל ושחטה. קדם אפילו אסורה זו הרי ַָלמות,
ומבהמה  התורה, מן לוקה השדה חיית ידי על שנטרפה
(ספר  מדרבנן לוקה - מחלתה מחמת למות ונוטה שחלתה
בשדה  "ובשר לטריפה: ואזהרה קפא). לאֿתעשה המצוות
טריפה  מיני ושמונה ל) כב, (שמות תאכלו" לא טריפה
אֿג  הלכה ה, פרק שחיטה (הלכות מסיני למשה נאמרו

שם). המצוות כשהיא 165)וספר הבהמה מן אבר שחותך
יב, (דברים הבשר" עם הנפש תאכל "ולא ואזהרתו: חיה.
משום  לוקה החי מן בשר כזית כשאוכל הדין והוא כג).
תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ואזהרתו: טריפה. אוכל
כיוון  - מתה, ולא נשחטה שלא מבהמה זה בשר שהרי
המצוות  (ספר טריפה היא הרי בשדה בשר הבהמה שנעשית
י, הלכה ד, פרק אסורות מאכלות והלכות קפב לאֿתעשה

אֿג). הלכה ה, "על 166)ופרק לג) לב, (בראשית שנאמר
ממקומו  (=שקפץ הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לא כן
אף  בשלימותו הגיד את והאוכל הירך". כף על אשר ועלה)
(ספר  לוקה - גדול מגיד כזית או כזית, בו שאין פי על
ח, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ"ג לאֿתעשה המצוות

ב). בעצמו 167)הלכה שהוא פי על ואף בחלב, שנתבשל
בחלב  גדי תבשל "לא כו) לד, (שמות שנאמר בישלו, לא
לומר  יט) כג, שם שנאמר מה על (נוסף השנייה בפעם אמו"
(ספר  ב קטו, בחולין כמבואר אכילתו, על שלוקה לך,
ט, פרק אסורות מאכלות והלכות קפז לאֿתעשה המצוות

אֿב). (שם)168)הלכה שנאמר אכלו, שלא פי על ואף
קפו  לאֿתעשה המצוות (ספר אמו" בחלב גדי תבשל "לא

שם). אסורות מאכלות בארץ 169)והלכות שנשרשה
העומר. מנחת הבאת יום שהוא בניסן, עשר שישה אחרי

תאכלו 170) לא וכרמל וקלי "ולחם יד) כג, (ויקרא שנאמר
בית  שאין ובזמן אלוקיכם". קרבן את הביאכם עד...
שישה  יום גמר עד חדשה תבואה לאכול אסור המקדש,
הלכה  י, פרק אסורות מאכלות בהלכות כמבואר בניסן, עשר

קפט). לאֿתעשה המצוות (ספר האילן,171)ב פירות
כג) יט, (ויקרא ככתוב לנטיעתו, השנים בשלוש שגדלו
ערלים, לכם יהיה שנים שלוש פריו, את ערלתו "וערלתם

הלכה  פי על לארץ, בחוץ גם נוהג ערלה ואיסור ייאכל". לא
מאכלות  והלכות קצב לאֿתעשה המצוות (ספר מסיני למשה

יֿיא). הלכה י, פרק או 172)אסורות תבואה ממיני מין
הירק, בתוך הגפן שנטע או בכרם, שנזרעו ירקות מיני
תזרע  "לא ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים שניהם
ותבואת  תזרע אשר הזרע המלאה, תקדש פן כלאיים, כרמך
(חולין  אש תוקד פן - ת'ק'ד'ש' פק חכמינו: דרשו - הכרם"
לא  מצוות אלא אינו "פן" שנאמר: מקום וכל א). קטו,
קצג  לאֿתעשה המצוות (ספר ב יג, במכות כמבואר תעשה,

ו). הלכה שם, אסורות מאכלות דברים 173)והלכות
ופת  (חלב הבבלי כותח כגון, בהם, מעורב שהחמץ
כ) יב, (שמות שנאמר וכדומה, בתוכו) מעורבת מעופשת
בתערובת  יש אם אלא לוקה ואינו תאכלו". לא מחצת "כל
בתערובת  אין אם אבל ביצים, שלוש אכילת בכדי חמץ כזית
מכים  אלא לוקה, אינו ביצים שלוש אכילת בכדי חמץ כזית
והלכות  קצח לאֿתעשה המצוות (ספר מרדות מכת אותו

ו). הלכה א, פרק ומצה עשר 174)חמץ ארבעה יום חצות
כלומר, חמץ" עליו תאכל "לא ג) טז, (דברים שנאמר בניסן,
ומעלה, היום מחצות הוא שחיטתו שזמן פסח, קרבן על
אבל  חמץ. באכילת הוא אסור להישחט ראוי שהוא ומשעה
לאֿתעשה  המצוות (ספר כרת חייב עצמו בפסח חמץ האוכל

ח). הלכה א, פרק ומצה חמץ והלכות המניח.175)קצט
ימים 176) "שבעת ואזהרתו: מעשה, בה שעשה בפסח,

חמץ  המניח אבל יט). יב, (שמות בבתיכם" יימצא לא שאור
הפסח) לפני שהחמיץ (=כגון, מעשה בו עשה ולא בביתו
רא, לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה ואינו בלאו עובר זה הרי

בֿג). הלכה שם, ומצה חמץ שנתנסך 177)והלכות
(דברים  שנאמר לוקה, שהוא כל ממנו והשותה זרה, לעבודה
יין  נסיכם" יין ישתו יאכלו זבחימו חלב "אשר לח) לב,
"ולא  זרה בעבודה ונאמר לה, שקרב כזבח לה, שנתנסך
אפילו  - מאומה יח) יג, (שם החרם" מן מאומה בידך ידבק
מאכלות  והלכות קצד לאֿתעשה המצוות (ספר שהוא כל
פרק  זרה עבודה הלכות וראה אֿב) הלכה י"א, פרק אסורות

ב. הלכה חרצן 178)ז, ואפילו צימוקים או ענבים כגון,
לא  ויבשים לחים "וענבים גֿד) ו, (במדבר ככתוב וזג,
לא  זג ועד מחרצנים היין מגפן יעשה אשר מכל יאכל...
פרק  נזירות והלכות רגֿרו לאֿתעשה המצוות (ספר יאכל"

בֿג). הלכה "כל 179)ה, ה) (שם, ככתוב נזרו, נדר בימי
ואחד  המגלח ואחד ראשו", על יעבור לא תער נזרו נדר ימי
והלכות  רט לאֿתעשה המצוות (ספר זה לאו בכלל המתגלח

פרק  י"א).נזירות הלכה ימים,180)ה, שבעה טומאת
ז) (שם, אמרה והתורה לאהלו, שנכנס או בו שנגע כגון,
המצוות  (ספר במותם" להם ייטמא לא ולאמו... "לאביו

ט"וֿיח). הלכה שם, נזירות והלכות רז לאֿתעשה
(=שיפול 181) בזקן או שבראש הנתק לנגע הסמוך השיער

וזהו  פנוי, השיער מקום ויישאר מעיקרו שבהן השיער
לא  הנתק "ואת לג) יג, (ויקרא אמרה והתורה נתק), הנקרא
ניכר  שיהא כדי לו סמוך שערות שתי להניח שצריך יגלח",
טומאת  והלכות שז לאֿתעשה המצוות (ספר הנתק פשה אם

א). הלכה י, ופרק ב הלכה ח, פרק שיער 182)צרעת כגון,
מבשרו. כולו הנגע שקצץ או כ) (שם, שבבהרת לבן

אמרה 183) והתורה כד), (שם, המחייה מראה שישתנה כדי
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תעשה, בלא - הצרעת" בנגע "הישמר ח) כד, (דברים
שח  לאֿתעשה המצוות (ספר לקוץ ולא לתלוש שלא תשמור

שם). י, פרק צרעת טומאת הנחל,184)והלכות באדמת
ובחרישה, בזריעה ואסור בחזקה, ששוטף מים נחל והוא
"לא  ד) כא, (שם ככתוב קרקע, של בגופה עבודה ובכל
והלכות  שט לאֿתעשה המצוות (ספר ייזרע" ולא בו יעבד

ט). הלכה י, פרק שעליה 185)רוצח השמיטה, שנת היא
יהיה  שבתון שבת השביעית "ובשנה ד) כה, (ויקרא נאמר
(ספר  בה אסורה הארץ ועבודת תזרע", לא שדך לארץ...
הלכה  א, פרק ויובל שמיטה והלכות רכ לאֿתעשה המצוות

פוריותו,186)אֿב). את להגדיל המיותרים ענפיו כורת
המצוות  (ספר תזמור" לא "וכרמך שם) (שם, אמרה והתורה
בֿג). הלכה שם, שמיטה והלכות רכא לאֿתעשה

בה 187) שנפל הזרע מן מעצמה מצמיחה שהאדמה מה
ועשו, וחזרו מקודם שנקצרו העיקרים מן או שביעית, לפני
א). הלכה ד, פרק שמיטה (הלכות ספיח נקראים שניהם

ספ 188) "את ה) (שם, אמרה והתורה הרגיל, קצירך מן יח
שאר  תבואת שקוצרים כדרך תקצרנו לא - תקצור" לא
אלא  כרי, ומעמידים אחת בבת השדה כל שקוצרים השנים,
רכב  לאֿתעשה המצוות (ספר ואכול וחבוט מעטֿמעט קצור

א). הלכה ה, פרק שמיטה האילן.189)והלכות פרי קוטף
נזירך 190) ענבי "ואת שם) (שם, אמרה והתורה הרגיל. מן

שנה, בכל אוספם שאתה כדרך תאספם שלא תבצור" לא
וכן  בעריבה, אלא בגת אותם דורכים אין - ענבים כגון
ומכניסם  כותשם אלא הבד, בתוך אותם עושים אין זיתים
והלכות  רכג לאֿתעשה המצוות (ספר ביותר קטן בד לתוך

כבֿכג). הלכה ד, פרק (שם,191)שמיטה אמרה והתורה
(ספר  תבצרו" ולא תקצרו... ולא תזרעו, לא היא... "יובל יא)
הלכה  י, פרק שמיטה והלכות רכדֿכו לאֿתעשה המצוות

קמה 193)לקצור.192)ט"ז). להשאיר היה שצריך
שדך  פאת תכלה "לא כב) כג, (שם ככתוב לעניים, מחוברת
עוד  יכול שאינו נשרפה, או התבואה את אכל ואם בקצרך".
המצוות  (ספר לוקה זה הרי הלאו, את ולתקן לעניים ליתנה
ג). הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות כיד רי, לאֿתעשה

נתנו.194) תימן: יד ולא 195)בכתב כרמו כל שבצר
ענביהם  שאין קטנים אשכולות שהן עוללות, בו השאיר
עוללות, ונקראים ודלילים מפוזרים אלא זה, על זה נוטפים
והתורה  לאיש" (=יונק) כעולל האשכולות "לשאר שהם
המצוות  (ספר תעולל" לא "וכרמך י) יט, (שם אמרה
י"זֿיח). הלכה ד, פרק עניים מתנות והלכות ריב לאֿתעשה

הקצירה.196) בשעת הנופלות והתורה 197)שיבלים
תלקט". לא קצירך "ולקט ט) (שם, או אמרה אבדו ואם

(ספר  לוקה לעניים שיתנם קודם שליקטם, אחר נשרפו
הלכה  א, פרק עניים מתנות והלכות ריא לאֿתעשה המצוות

המלקט 198)ד). תימן: יד בכתב וכן ר"מ רומי בדפוס
הנפרטים  שניים או אחד גרגר זה - פרט וכו'. פרט

הבצירה. בשעת האשכול מן והתורה 199)(=נופלים)
ממנו  נבצר ואם תלקט" לא כרמך "ופרט י) (שם, אמרה
על  לוקה זה הרי אותם, תעזוב ולגר לעני העשה: את לקיים
והלכות  ריגֿריד לאֿתעשה המצוות (ספר לעצמו לקיטתו

ט"ו). הלכה ד, פרק עניים בשדה 200)מתנות ששכחו
האלומות. עימור כד,201)בשעת (דברים אמרה והתורה

הדין  והוא לקחתו". תשוב לא בשדה עומר "ושכחת יט)
והלכות  ריד לאֿתעשה המצוות (ספר האילנות שכחת

שם). ה ופרק ו הלכה א, פרק עניים הציפור 202)מתנות
תיקח 203)ואפרוחיה. "לא ו) כב, (שם, אמרה והתורה

ומתה  לקחה ואם האם", את תשלח שלח הבנים על האם
והלכות  שו לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שישלחנה קודם

א). הלכה י"ג, פרק כאחד.204)שחיטה זרעים מיני שני
מיני 205) כל וכן ועדשה, פול או ושעורה, חיטה כגון,

"שדך  זרעים לכלאי ואזהרה אדם. למאכל הראויים זרעים
בארץ  אלא איסורם ואין יט). יט, (ויקרא כלאיים" תזרע לא
פרק  כלאיים והלכות רטו לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל

אֿג). הלכה תבואה 206)א, מיני שני שזרע ישראל, בארץ
אחת  שתים, לוקה ואז הכרם זרע עם ירקות מיני שני או
כרמך  תזרע לא משום: ואחת כלאיים, תזרע לא שדך משום:
נטע  או גפן אצל ירק זרע אם אבל ט). כב, (דברים כלאיים
(ספר  בהנאה שניהם שנאסרו אלא לוקה, אינו ירק בצד גפן
א, הלכה ה, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות

עץ 207)ז). של יחור שהרכיב כגון, לארץ, בחוץ אפילו
ו  תפוח, בעץ ואזהרתם:אתרוג לוקה, בירק אילן המרכיב כן

הפסוק: ותחילת שם) (ויקרא כלאיים תזרע לא שדך
אף  בהרבעה בהמתך מה - כלאיים" תרביע לא "בהמתך
לארץ  בחוץ בין בארץ בין בהמתך מה בהרכבה, שדך
שדך  אף בחו"ל) גם ונוהגת היא הגוף חובת (=שהרי
ס, בסנהדרין כמבואר בחו"ל, בין בארץ בין אילן) (הרכבת
א, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות (ספר א

ה). בחיה 208)הלכה בין בבהמה בין מינו שאינו על מין
"בהמתך  שם) (שם, שנאמר בחו"ל, בין בארץ בין ובעופות,
והלכות  ריז לאֿתעשה המצוות (ספר כלאיים" תרביע לא

א). הלכה ט, פרק את 209)כלאיים מינים בשני מושך
"לא  י) כב, (דברים שנאמר כאחד, מנהיגם או העגלה
אלא  אסור אינו התורה ומן יחדיו", ובחמור בשור תחרוש
שני  כל סופרים מדברי אבל טהור, ואחד טמא אחד במין
בהנהגה  או במלאכה אסורים בהרבעה כלאיים שהם מינים
ט, פרק כלאיים והלכות יח לאֿתעשה המצוות (ספר כאחד

זֿח. עושה 210)הלכה שהיא הדבר מן מלאכול בהמה פי
על  תבן תישא או תבואה שתדוש כגון, מלאכתה, בשעת בו
(ספר  בדישו" שור תחסום "לא ד) כה, (שם שנאמר גבה,
ב). הלכה י"ג, פרק שכירות והלכות ריט לאֿתעשה המצוות

בקדשים,211) בין בחולין בין אחד, ביום ובנה בהמה
ביום  תשחטו לא בנו ואת "אותו כח) כב, (ויקרא שנאמר
פרק  שחיטה והלכות קא לאֿתעשה המצוות (ספר אחד"

א). הלכה בלילה,212)י"ב, - כר כגון: לו, צריך והוא
"לא  יב) כד, (דברים אמרה והתורה ביום, - והמחרשה
המצוות  (ספר עימך ועבוטו תשכב לא - בעבוטו" תשכב
ה). הלכה ג, פרק ולווה מלווה והלכות רמ לאֿתעשה

יז)213) (שם, ככתוב האלמנה, את למשכן בכלל שאסור
נשרף  או המשכון אבד ואם אלמנה", בגד תחבול "ולא
והלכות  רמא לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שיחזיר קודם

א). הלכה שם, כלי 214)מלווה או טחינה כלי כגון,
כי  ורכב ריחיים יחבול "לא ו) (שם, ככתוב ואפייה, בישול
שיחזירנו  קודם נשרף או המשכון אבד ואם חובל" הוא נפש
שם, מלווה והלכות רמב לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה
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ב). ממון,215)הלכה עדות בה שאין שקר עדות שהעיד
חלוצה, בן או גרושה בן שהוא כוהן, פלוני על שהעיד כגון
והוזם, מלקות חייב שהוא פלוני על שהעיד או והוזם.
שקר". עד בריעך תענה "לא טו) כ, (שמות אמרה והתורה
השמועה, מפי חכמינו קיבלו מעשה, בו שאין פי על ואף
- הרשע את "והרשיעו אֿב) כח, (דברים האומר שהכתוב
(ספר  שילקה זומם לעד רומז הרשע" הכות בן אם ִוהיה
כ, פרק עדות והלכות רפה ולאֿתעשה קפ עשה המצוות

חֿט). (=דמי 216)הלכה פרוטה שווה בה יש אם כי
משלם  אדם ואין ממון לו לשלם חייב וכדומה) רפואתו
יוסיף" לא יכנו "ארבעים חבירו: למכה ואזהרה ולוקה.
ציווה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם "ומה ג) (שם,
האדם" כל לשאר וחומר קל רשעו, על להכותו שלא הכתוב
ט"ז, פרק סנהדרין והלכות ש לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ב). שגנב 217)הלכה הראשונה בפעם עליו שהעידו
כא, (שם ככתוב ולוקה, ואכל. ויין בשר וקנה אביו משל
(ויקרא  הדם" על תאכלו "לא ואזהרתו: אותו". "ויסרו יח)
דמים  שפיכות לידי המביאה אכילה תאכלו לא - כו) יט,
הלכה  ז, פרק ממרים והלכות קצה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה בתולים.218)א, לה מצא שלא אשתו, על
הבעל,219) עדי את והזימו עדים האשה אבי שהביא

נסקלים  העדים הרי האירוסין, אחרי תחתיו שזנתה שאמרו
אותו". "ויסרו יח) כב, (דברים ככתוב לוקה, והבעל
כמבואר  טז), שם, (ויקרא בעמך" רכיל תלך "לא ואזהרתו:
נערה  והלכות שא לאֿתעשה המצוות (ספר א מו, בכתובות

ו). והלכה א הלכה ג, פרק יכהו 220)בתולה שאמר כגון,
(שם, חרש" תקלל "לא ואזהרתו: לה', פלוני ארור או: ה',

בקללה, נצטער ולא שומע שאינו חרש שאפילו לוקה יד),
הלכה  כ"ו, פרק ולהלן שיז לאֿתעשה המצוות (ספר עליו

יאכל 221)א). שלא או ואכל, אכלתי שלא שנשבע כגון
תישבעו  ולא ואזהרתו: ולוקה. שקר שבועת זו הרי ואכל
(ספר  ב כ, בשבועות כמבואר יב), (שם, לשקר " בשמי
בֿג). הלכה א, פרק שבועות והלכות סא לאֿתעשה המצוות

על 222) שנשבע כגון, כן, שהוא ידוע, דבר על שנשבע
ועוד. המצוה, את לבטל שנשבע או שמיים, שהם שמיים,
כ, (שמות לשווא" אלוקיך ה' שם את תישא "לא ואזהרתו:
לא  "כי שם: שנאמר לוקה, מעשה בה שאין פי על ואף ו).
של  דין בית - לשווא" שמו את יישא אשר את ה' ינקה
אותו  מלקה מטה של דין בית אבל אותו, מנקה אינו מעלה
המצוות  (ספר א כא, בשבועות כמבואר אותו, ומנקה
דֿז). הלכה א, פרק שבועות והלכות סב לאֿתעשה

אמרה 223) והתורה נשבע, לא ואפילו שנדר, מה על שעובר
(ספר  חולין דבריו יעשה לא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
ה). הלכה א, פרק נדרים והלכות קנז לאֿתעשה המצוות

והתורה 224) מיל. עשר לשנים חוץ והוא העיר, לתחום חוץ
ביום  ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שמות אמרה
אלא  לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים ומדברי השביעי".
והלכות  שכא לאֿתעשה המצוות (ספר אמה אלפיים עד

א). הלכה כ"ז, פרק יב,225)שבת (שם אמרה והתורה
נפש  לכל ייאכל אשר אך בהם ייעשה לא מלאכה "כל יח)
שכג  לאֿתעשה המצוות (ספר לכם" ייעשה לבדו הוא

אֿב). הלכה א, פרק טוב יום את 226)והלכות שמגלח

"לא  כז) יט, (ויקרא אמרה והתורה בתער, הצדעים שער
(ספר  מהם צדע כל על מלקות וחייב ראשכם" פאת תקיפו
הלכה  י"ב, פרק זרה עבודה והלכות מג לאֿתעשה המצוות

ו). והלכה הן:227)א, פיאות וחמש העליון מגלחו. לחי
ולוקה  הזקן. ושיבולת שמאל, מצד וכן מימין התחתון ולחי
זקנך" פאת את תשחית "ולא ואזהרתו: ופאה. פאה כל על
 ֿ לא המצוות (ספר בתער שיגלחנו עד חייב ואינו (שם)

ז). הלכה שם, זרה עבודה והלכות מד שורט 228)תעשה
עושים, הגויים שהיו כדרך מתו, על צער מרוב בבשרו
בבשרכם" תתנו לא לנפש "ושרט כה) (שם, אמרה והתורה
הלכה  שם, זרה עבודה והלכות מה לאֿתעשה המצוות (ספר

כדרך 229)י"ב). מתו, על צערו מרוב ראשו שער תולש
"ולא  א) יד, (דברים אמרה והתורה הסכלים, שעושים
כבין  הראש כל על וחייב למת". עיניכם בין קרחה תשימו
בראשם  קרחה יקרחו לא ה) כא, (ויקרא שנאמר העיניים,
שם, זרה עבודה והלכות קעא לאֿתעשה המצוות (ספר

ט"ו). השיטה 230)הלכה מקום וממלא בבשרו ששורט
הגויים  מנהג היה וזה צבעונים, שאר או דיו או כוחל
לה  הם מכורים עבדים שאלו זרה, לעבודה עצמם שרושמים
"וכתובת  כח) יט, (שם, אמרה והתורה לעבודתה. ומורשמים
והלכות  מא לאֿתעשה המצוות (ספר בכם" תתנו לא קעקע

י"א). הלכה שם, זרה מצמר 231)עבודה ארוג בגד
הזמן. באותו זרה עבודה כומרי שלבשו כמו ופשתים,
(דברים  יחדיו" ופשתים צמר שעטנז תלבש "לא ואזהרתו:
פשתן  של גדול בבגד צמר של אחד חוט ואפילו יא). כב,
פרק  זרה עבודה והלכות מב לאֿתעשה המצוות (ספר אסור

ה). והלכה א הלכה את 232)י, תשחית "לא יט) כ, (שם
כגון: זה, בכלל השחתה וכל תכרות" לא ואותו עצה...
שאינו  אלא לבטלה, כלי ישבור או לבטלה בגד שישרוף
בהלכות  כמבואר מדבריהם, מרדות מכת אלא עליהם לוקה
והלכות  נז לאֿתעשה המצוות (ספר י הלכה ו, פרק מלכים

ח). הלכה שם, בגדים 233)מלכים שילבש כגון,
נשים, אלא אותם לובשים שאין במקום זהב, וחלי צבעוניים
אשה" שמלת גבר ילבש "ולא ה) כב, (שם אמרה והתורה
מ  לאֿתעשה המצוות (ספר שחור שערו צבע אם זה ובכלל

י). הלכה י"ב פרק זרה עבודה שתשים 234)והלכות כגון
שריון שתלבש או מצנפת, כאיש,בראשה ראשה שתגלח או

(ספר  אשה" על גבר כלי יהיה "לא שם) (שם, שנאמר
שם). זרה עבודה והלכות לט לאֿתעשה המצוות

מקרוביו 235) אינו והוא לאהלו, נכנס או בו שנגע
א) (שם, אמרה והתורה בֿג). כא, (ויקרא בכתוב המפורשים
קסו  לאֿתעשה המצוות (ספר בעמיו" ייטמא לא "לנפש

אֿג). הלכה ג, פרק אבל בת 236)והלכות שאינה כגון,
אסורה  שהיא לאיש, שנבעלה ישראל בת או ישראל,
מיוחד  ואינו ישראל, בכל השווה איסור לו, להינשא
לא  וחללה זונה "אשה ז) (שם, אמרה והתורה בכוהנים.
לוקה, אינו קידשה ולא זנות דרך עליה בא אם אבל ייקחו".
(ספר  ויבעול (=בקידושין) שייקח עד - יקחו" "לא שנאמר:
י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קנח לאֿתעשה המצוות

א). הלכה י"ח, ופרק ב בין 237)הלכה הנישואין מן בין
(שם, אמרה והתורה א. נט, ביבמות כמבואר האירוסין, מן
המצוות  (ספר ייקחו" לא מאישה גרושה "ואשה שם)
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ב). ממון,215)הלכה עדות בה שאין שקר עדות שהעיד
חלוצה, בן או גרושה בן שהוא כוהן, פלוני על שהעיד כגון
והוזם, מלקות חייב שהוא פלוני על שהעיד או והוזם.
שקר". עד בריעך תענה "לא טו) כ, (שמות אמרה והתורה
השמועה, מפי חכמינו קיבלו מעשה, בו שאין פי על ואף
- הרשע את "והרשיעו אֿב) כח, (דברים האומר שהכתוב
(ספר  שילקה זומם לעד רומז הרשע" הכות בן אם ִוהיה
כ, פרק עדות והלכות רפה ולאֿתעשה קפ עשה המצוות

חֿט). (=דמי 216)הלכה פרוטה שווה בה יש אם כי
משלם  אדם ואין ממון לו לשלם חייב וכדומה) רפואתו
יוסיף" לא יכנו "ארבעים חבירו: למכה ואזהרה ולוקה.
ציווה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם "ומה ג) (שם,
האדם" כל לשאר וחומר קל רשעו, על להכותו שלא הכתוב
ט"ז, פרק סנהדרין והלכות ש לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ב). שגנב 217)הלכה הראשונה בפעם עליו שהעידו
כא, (שם ככתוב ולוקה, ואכל. ויין בשר וקנה אביו משל
(ויקרא  הדם" על תאכלו "לא ואזהרתו: אותו". "ויסרו יח)
דמים  שפיכות לידי המביאה אכילה תאכלו לא - כו) יט,
הלכה  ז, פרק ממרים והלכות קצה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה בתולים.218)א, לה מצא שלא אשתו, על
הבעל,219) עדי את והזימו עדים האשה אבי שהביא

נסקלים  העדים הרי האירוסין, אחרי תחתיו שזנתה שאמרו
אותו". "ויסרו יח) כב, (דברים ככתוב לוקה, והבעל
כמבואר  טז), שם, (ויקרא בעמך" רכיל תלך "לא ואזהרתו:
נערה  והלכות שא לאֿתעשה המצוות (ספר א מו, בכתובות

ו). והלכה א הלכה ג, פרק יכהו 220)בתולה שאמר כגון,
(שם, חרש" תקלל "לא ואזהרתו: לה', פלוני ארור או: ה',

בקללה, נצטער ולא שומע שאינו חרש שאפילו לוקה יד),
הלכה  כ"ו, פרק ולהלן שיז לאֿתעשה המצוות (ספר עליו

יאכל 221)א). שלא או ואכל, אכלתי שלא שנשבע כגון
תישבעו  ולא ואזהרתו: ולוקה. שקר שבועת זו הרי ואכל
(ספר  ב כ, בשבועות כמבואר יב), (שם, לשקר " בשמי
בֿג). הלכה א, פרק שבועות והלכות סא לאֿתעשה המצוות

על 222) שנשבע כגון, כן, שהוא ידוע, דבר על שנשבע
ועוד. המצוה, את לבטל שנשבע או שמיים, שהם שמיים,
כ, (שמות לשווא" אלוקיך ה' שם את תישא "לא ואזהרתו:
לא  "כי שם: שנאמר לוקה, מעשה בה שאין פי על ואף ו).
של  דין בית - לשווא" שמו את יישא אשר את ה' ינקה
אותו  מלקה מטה של דין בית אבל אותו, מנקה אינו מעלה
המצוות  (ספר א כא, בשבועות כמבואר אותו, ומנקה
דֿז). הלכה א, פרק שבועות והלכות סב לאֿתעשה

אמרה 223) והתורה נשבע, לא ואפילו שנדר, מה על שעובר
(ספר  חולין דבריו יעשה לא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
ה). הלכה א, פרק נדרים והלכות קנז לאֿתעשה המצוות

והתורה 224) מיל. עשר לשנים חוץ והוא העיר, לתחום חוץ
ביום  ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שמות אמרה
אלא  לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים ומדברי השביעי".
והלכות  שכא לאֿתעשה המצוות (ספר אמה אלפיים עד

א). הלכה כ"ז, פרק יב,225)שבת (שם אמרה והתורה
נפש  לכל ייאכל אשר אך בהם ייעשה לא מלאכה "כל יח)
שכג  לאֿתעשה המצוות (ספר לכם" ייעשה לבדו הוא

אֿב). הלכה א, פרק טוב יום את 226)והלכות שמגלח

"לא  כז) יט, (ויקרא אמרה והתורה בתער, הצדעים שער
(ספר  מהם צדע כל על מלקות וחייב ראשכם" פאת תקיפו
הלכה  י"ב, פרק זרה עבודה והלכות מג לאֿתעשה המצוות

ו). והלכה הן:227)א, פיאות וחמש העליון מגלחו. לחי
ולוקה  הזקן. ושיבולת שמאל, מצד וכן מימין התחתון ולחי
זקנך" פאת את תשחית "ולא ואזהרתו: ופאה. פאה כל על
 ֿ לא המצוות (ספר בתער שיגלחנו עד חייב ואינו (שם)

ז). הלכה שם, זרה עבודה והלכות מד שורט 228)תעשה
עושים, הגויים שהיו כדרך מתו, על צער מרוב בבשרו
בבשרכם" תתנו לא לנפש "ושרט כה) (שם, אמרה והתורה
הלכה  שם, זרה עבודה והלכות מה לאֿתעשה המצוות (ספר

כדרך 229)י"ב). מתו, על צערו מרוב ראשו שער תולש
"ולא  א) יד, (דברים אמרה והתורה הסכלים, שעושים
כבין  הראש כל על וחייב למת". עיניכם בין קרחה תשימו
בראשם  קרחה יקרחו לא ה) כא, (ויקרא שנאמר העיניים,
שם, זרה עבודה והלכות קעא לאֿתעשה המצוות (ספר

ט"ו). השיטה 230)הלכה מקום וממלא בבשרו ששורט
הגויים  מנהג היה וזה צבעונים, שאר או דיו או כוחל
לה  הם מכורים עבדים שאלו זרה, לעבודה עצמם שרושמים
"וכתובת  כח) יט, (שם, אמרה והתורה לעבודתה. ומורשמים
והלכות  מא לאֿתעשה המצוות (ספר בכם" תתנו לא קעקע

י"א). הלכה שם, זרה מצמר 231)עבודה ארוג בגד
הזמן. באותו זרה עבודה כומרי שלבשו כמו ופשתים,
(דברים  יחדיו" ופשתים צמר שעטנז תלבש "לא ואזהרתו:
פשתן  של גדול בבגד צמר של אחד חוט ואפילו יא). כב,
פרק  זרה עבודה והלכות מב לאֿתעשה המצוות (ספר אסור

ה). והלכה א הלכה את 232)י, תשחית "לא יט) כ, (שם
כגון: זה, בכלל השחתה וכל תכרות" לא ואותו עצה...
שאינו  אלא לבטלה, כלי ישבור או לבטלה בגד שישרוף
בהלכות  כמבואר מדבריהם, מרדות מכת אלא עליהם לוקה
והלכות  נז לאֿתעשה המצוות (ספר י הלכה ו, פרק מלכים

ח). הלכה שם, בגדים 233)מלכים שילבש כגון,
נשים, אלא אותם לובשים שאין במקום זהב, וחלי צבעוניים
אשה" שמלת גבר ילבש "ולא ה) כב, (שם אמרה והתורה
מ  לאֿתעשה המצוות (ספר שחור שערו צבע אם זה ובכלל

י). הלכה י"ב פרק זרה עבודה שתשים 234)והלכות כגון
שריון שתלבש או מצנפת, כאיש,בראשה ראשה שתגלח או

(ספר  אשה" על גבר כלי יהיה "לא שם) (שם, שנאמר
שם). זרה עבודה והלכות לט לאֿתעשה המצוות

מקרוביו 235) אינו והוא לאהלו, נכנס או בו שנגע
א) (שם, אמרה והתורה בֿג). כא, (ויקרא בכתוב המפורשים
קסו  לאֿתעשה המצוות (ספר בעמיו" ייטמא לא "לנפש

אֿג). הלכה ג, פרק אבל בת 236)והלכות שאינה כגון,
אסורה  שהיא לאיש, שנבעלה ישראל בת או ישראל,
מיוחד  ואינו ישראל, בכל השווה איסור לו, להינשא
לא  וחללה זונה "אשה ז) (שם, אמרה והתורה בכוהנים.
לוקה, אינו קידשה ולא זנות דרך עליה בא אם אבל ייקחו".
(ספר  ויבעול (=בקידושין) שייקח עד - יקחו" "לא שנאמר:
י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קנח לאֿתעשה המצוות

א). הלכה י"ח, ופרק ב בין 237)הלכה הנישואין מן בין
(שם, אמרה והתורה א. נט, ביבמות כמבואר האירוסין, מן
המצוות  (ספר ייקחו" לא מאישה גרושה "ואשה שם)
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ב, הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס לאֿתעשה
י"י). וכן 238)והלכה כהונה, מאיסורי שנולדה זו - חללה

נתחללה  - לכוהן נבעלה לכהונה האסורות הנשים אחת
איסורי אמרה (הלכות והתורה א). הלכה י"ט, פרק ביאה

 ֿ לא המצוות (ספר יקחו" לא וחללה זונה "אשה (שם):
אֿב). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס תעשה

כיוון 239) - בעמיו" זרעו יחלל "ולא טו) (שם, שנאמר
יחלל  שלא מוזהר והוא לכהונה, ופסלה חיללה, שבעלה,
וגרושה, וחללה לזונה בניגוד זרעו, ולא אשה לא כשרים,
לוקה  אינו ולפיכך בעילתו, קודם ועומדות מחוללות שהן
קסב  לאֿתעשה המצוות (ספר ויבעול שיקדש עד עליהן

ג). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי אחר,240)והלכות לאיש
אשר  הראשון בעלה יוכל "לא ד) כד, (דברים אמרה והתורה

לקחתה  לשוב אלא שלחה לאחר, נישאה לא ואפילו ."
"והייתה  ב) (שם, שנאמר לראשון, לחזור אסורה לו נתארסה
ב  יא, ביבמות כמבואר קידושין, זו - הוויה אחר" לאיש
י"א, פרק גירושין והלכות שנו לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ב). זקוקה 241)הלכה והיא בנים בלא בעלה שמת
נפטרה  שלא וכל להם, לחלוץ או האחים, לאחד להתייבם
"לא  ה) כה, (שם ככתוב אחר, לאיש להינשא אסורה מהיבם
לאֿתעשה  המצוות (ספר זר" לאיש החוצה המת אשת תהיה

י"ח). הלכה ב, פרק ייבום והלכות אשה 242)שנז שבועל
"לא  יח) כג, (שם אמרה והתורה קידושין, בלא זנות לשם
שנה  לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל" מבנות קדשה תהיה

ד). הלכה א, פרק אישות שנולד 243)והלכות זה - ממזר
הנידה, מן חוץ כרת, איסור אליהן שחייבים העריות מן
ממזר. ואינו לכהונה פגום הוא ממנה הנולד שהבן

ה'".244) בקהל ממזר יבוא "לא ג) (שם, אמרה והתורה
ולא  יבעל אם והלא בנישואין, צורך מה שואל: והראב"ד
לוניל  לחכמי רבינו השיב וכבר לוקה, זה הרי תחילה יקדש
הרמב"ם  תשובות במוספנו ראה בזה. שיטתו את והצדיק
המצוות  (ספר ב הלכה ט"ו, פרק ביאה, איסורי להלכות
אֿב). הלכה שם, ביאה איסורי והלכות שנד לאֿתעשה

קנב. סימן הרמב"ם תשובות שנפצעו 245)וראה כל
אברי  שנשחתו מי רבינו: מגדיר המצוות ובספר ביציו.
אמרה  והתורה להוליד. לו אפשר שאי עד שלו התשמיש
(ספר  ה'" בקהל שפכה וכרות דכה פצוע יבוא "לא ב) (שם,
ט"ז, פרק ביאה איסורי והלכות שס לאֿתעשה המצוות

אֿג). הזרע.246)הלכה איברי והתורה 247)מפסיד
לא  ובארצכם - וכרות ונתוק וכתות כד) כב, (ויקרא אמרה
תעשו", לא "ובכם שם) (ספרא, חז"ל קיבלו - תעשו"
בין  בגופם בין בישראל, זאת יעשה לא הכתוב "עניין כלומר
איסורי  והלכות שסא לאֿתעשה המצות (ספר אחרים" בגוף

טֿי). הלכה ט"ז, פרק (דברים 248)ביאה אמרה והתורה
שלחה  יוכל לא עינה אשר תחת לאשה תהיה "ולו כט) כב,

זה כל הרי לאחר שנישאה או ומתה, גירשה ואם ימיו".
(ספר  לאשה תהיה ולו העשה: עוד לקיים יכול שאינו לוקה,
ז). הלכה א, פרק נערה והלכות שנח לאֿתעשה המצוות

יוכל 249) לא לאשה תהייה "ולו יט) (שם, אמרה והתורה
האונס  שלוקה כדרך לוקה, זה וגם ימיו", כל לשלחה
שנט  לאֿתעשה המצוות (ספר החזירה, ולא אנוסתו שגירש

ד). הלכה ג, פרק נערה החיבוק 250)והלכות כגון,

בהן. נהנה שאדם מפעולות בהם וכיוצא והנישוק
"איש 251) ו) יח, (ויקרא אמרה והתורה עליה, בא שלא

כלומר, - ערווה" לגלות תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש
(ספר  ערווה לגלות המביאה קירבה אליהן תתקרבו לא
כ"א, פרק ביאה איסורי והלכות שנג לאֿתעשה המצוות

אֿב). אשה 252)הלכה לעדות פסול שהוא עליו שאמרו
השמועה" טובה "לא על אותו מלקים וכן ב). כו, (סנהדרין
ה. הלכה כ"ד, פרק לקמן וכמבואר א) פא , (קידושין

לא 253) בתך בם, תתחתן "ולא ג) ז, (דברים אמרה והתורה
ואחד  עממים שבעה אחד לבנך" תיקח לא ובתו לבנו תיתן
והלכות  נב לאֿתעשה המצוות (ספר זה באיסור האומות כל
דֿז. הלכה שם וראה א), הלכה י"ב, פרק ביאה איסור

ומואבי 254) עמוני יבוא "לא ד) כג, (שם אמרה והתורה
בקהל  לבוא הם אסורים שנתגיירו אחר אפילו ה'" בקהל
י"ב, פרק ביאה איסורי והלכות נג לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ז). רבינו,255)הלכה ביאר וכבר הקודמת. בהערה כנ"ל
האומות  כל את בלבל אשור מלך שסנחריב כ"ה, הלכה שם
שפירש  חזקתו להתגייר, מהן הפורש וכל בזה, זה ועירבן
בקהל  לבוא הזה בזמן מותרים הגרים כל ולפיכך הרוב, מן
הנקיבות. ואחד הזכרים אחד שהוא, מקום בכל ה'

ה 256) שמונהֿעשרה על אמרה נוסף והתורה לו, ראויות
קיבלו  - לבבו" יסור ולא נשים לו ירבה "ולא יז) יז, (שם
המצוות  (ספר שמונהֿעשרה עד ליקח לו שמותר חכמינו
ב). הלכה ג, פרק מלכים והלכות שסד לאֿתעשה

רץ 257) להיות פנוי אחד סוס אפילו מרכבתו, כדי על נוסף
(שם, אמרה והתורה המלכים, שאר שעושים כדרך לפניו
מצריימה  העם את ישיב ולא סוסים לו ירבה לא "רק טז)
והלכות  שסג לאֿתעשה המצוות (ספר סוס" הרבות למען

ג). הלכה שם, לעצמו,258)מלכים בגנזיו והניחו
יז) (שם, אמרה והתורה בו, להתנאות או בו להתגאות
שירבה  וזהב כסף אבל מאד". לו ירבה לא וזהב "וכסף
- ולמלחמותיו ציבור לצרכי מוכן שם להיות ה' בית לאוצר
והלכות  שסה לאֿתעשה המצוות (ספר להרבותו מצווה

ד). הלכה שם, שיש 259)מלכים תעשה לא מצוות כולל
אֿב  הלכה לעיל המנויות שמים, בידי מיתה או כרת, בהן

שם. כמבואר עליהן, שלוקים

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
עלֿפי 1) אלא הדעת, אומד עלֿפי מעניש ביתֿדין שאין

על  לחוס האיסור באונס. עבירה עובר דין ברורה. ראייה
שהוא. חיוב בכל הנאשם על בדין לרחם או העבריין,
שלא  לתלמיד וכן בהוראה, ליבו שמגיס למי חכמינו אזהרת
משווה  פחות לדין הדיינים זיקת ומורה. להוראה הגיע

פרוטה.
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וההגיון.2) השכל ע"פ שנכנס 3)השערה תימן: בכת"י
הנרדף. אחרי נכנס שהרודף והכוונה, מפרכס 4)אחריו.

-6)החרב.5)ומזדעזע. ראיתם כך "אם ב לז, סנהדרין
עדים  שנים עלֿפי אמרה: התורה שהרי כלום", ראיתם לא

המת. יומת ראיה) משפטים 7)(=עדי פרשת מכילתא
וכתב  תהרגנו. אל - תורה דין ע"פ נקי שהוא מי זה. לפסוק
האפשריים  שהדברים "לפי רצ: ל"ת המצוות' ב'ספר רבינו
רחוקה  שאפשרותם ומהם מאד, קרובה שאפשרותם מהם יש
לקיים  תורה הרשתה ואילו מאד. רחב וה"אפשר" מאד...
את  מקיימים היו אז כי מאד... הקרוב כאפשר ענשים
את  שיקיימו עד מזה... רחוק יותר שהוא במה הענשים
השופט, דמיון לפי קל, באומדן אדם בני וימיתו הענשים
שלא  וציוה הזה, הפתח את יתעלה (=הבורא) סתם לפיכך
המעידים, עדים שם שיהיו עד אלא עונש שום יקויים
לפטר  רצוי ויותר טוב ויותר המעשה... אותו להם שברור

הימים". מן ביום אחד נקי מלהרוג חוטאים, שעל 8)אלף
נאמן. ואינו אחד, עד אלא בה אין עבירה מכילתא 9)כל

יצא  אם כלומר, רשע". אצדיק לא "כי מסיים: והכתוב שם,
שנתחייב  במיתה להמיתו שלוחים הרבה לי יש - זכאי מידך
שם). לתורה ברש"י וכן ה"ג. פ"ד, סנהדרין (ירושלמי בה
אע"פ  ביתֿהמקדש שחרב "מיום אמרו: שם ובסנהדרין
שמים) בידי (=פורענות מיתות ארבע דין סנהדרין, שבטלה
חיה  או הגג, מן נופל או סקילה: שנתחייב מי בטל, לא

וכו'. דורסתו"
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יסודי 10) הל' ראה דמים, ושפיכות עריות גילוי ע"ז, כגון
ה"ב. פ"ה, ולא 11)התורה להיהרג שנצטווה מי שכל

על  ועבר השם, את מחלל זה הרי - נהרג ולא ועבר לעבור,
קדשי" שם את תחללו "ולא לב) כב, (ויקרא לאֿתעשה

ה"ד). הנערה 12)(שם, "צעקה כח שם הכתוב, וכדברי
"אנוס  א) כז, (נדרים אמרו וכן לה". מושיע ואין המאורשה

פטריה". רחמנא 'ספר 13)- על בהשגותיו הרמב"ן ולדעת
עונש  שלילת אלא אזהרה זו אין ח, שורש לרבינו המצוות'
מדגיש: והכתוב הואיל סובר, רבינו אולם יותר. ולא מיתה,
שביתֿהדין  הדעת על יעלה איך - מות" חטא לנערה "אין
שהתורה  "היתכן, ב) פב, (סנהדרין שאמרו כמו יענשה,
שאמרה  זה ועלֿכרחך, ונהרגנו". נעמוד ואנו - פטרתו
לאו  ולאיסור היא לאזהרה דבר", תעשה לא "ולנערה תורה:

שם). אסתר, (מגילת

.‚˙˙ÈÓ ·iÁ - ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡aL „Ú e‰eÒ‡L LÈ‡ƒ∆¬»«∆»«»∆¿»«»ƒ«
ÈeM˜ ÔÈ‡L ;ÔÈc ˙Èa14˙Ú„Ï ‡l‡15‰M‡‰ Ï·‡ . ≈ƒ∆≈ƒ∆»¿««¬»»ƒ»

‰Ò‡pL ¯Á‡ ‰¯Ó‡ elÙ‡ ,Ò‡a ˙ÏÚ·p‰16eÁÈp‰ : «ƒ¿∆∆¿…∆¬ƒ»¿»««∆∆∆¿»«ƒ
‰¯eËt ‡È‰ È¯‰ - BÏ17‰ÈÏÚ ¯ab˙ d¯ˆiL ÈtÓ ,18. ¬≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿«≈»∆»

האבר.14) מעשה 15)התקשות כעושה הוא והרי מרצון.
להתקשות, לו איֿאפשר בדבר מרוצה שאינו שכל מעצמו.
ועדיין  (כסףֿמשנה). הוא מרוצה ודאי - שנתקשה וכיון
בלא  מיתה עונש אין והלא אותו, ממיתים איך קשה,
וע"כ, בו? התרו לא ודאי - לבעול שאנסוהו וזה התראה,
חיוב  דין עליו יש אלא אותו, שממיתים לומר נתכוון לא
ומאחר  התראה, בלא במזיד שעשה כאדם ביתֿדין, מיתת
שדייק  וזה אותו. ממיתים ביתֿדין אין כחוק, הותרה שלא
ביתֿדין  כתב: ולא ביתֿדין, מיתת חייב וכתב: רבינו
ביתֿדין  אין הקודמת: בהלכה שכתב כדרך אותו, ממיתים

(כסףֿמשנה). אותו הביאה.16)ממיתים בסוף
התלמוד 17) (לשון שוכרתו" היא - לה נזקק "שאלמלא

ב). נא, בעילה 18)כתובות שבתחילת אונס, זה "וגם
ושם  שם). (רש"י יצר" הבועל הלבישה - באונס שהיא
רבינו  למד וממנו לבעלה, לחזור האשה היתר לענין מדובר
ה"ט: פ"א, ביאה איסורי הל' והשווה העונש. פטור לענין
שיצר  תרצה, שלא בידה אין - באונס לבעול "שמשהתחיל
פכ"ד, אישות הל' וראה לרצות". אותה כופה וטבעו האדם

הי"ט.

.„:e¯Ó‡È ‡lL .‚¯B‰‰ ÏÚ ÒeÁÏ ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒ‡»¿≈ƒ»««≈∆……¿
?¯Á‡‰ ˙‚È¯‰a LÈ ˙ÏÚBz ‰Óe ,‰Ê ‚¯‰ ¯·k¿»∆¡«∆«∆∆≈«¬ƒ«»«≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .B˙‚È¯‰a ÔÈÏM¯˙Ó e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»∆∆¡«…»≈¿

È˜p‰ Ì„ z¯Ú·e ,ÂÈÏÚ19ÒeÁÏ ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ . »»ƒ«¿»««»ƒ¿≈»¿≈ƒ»
Ò˜ ·iÁ˙pL ÈÓ ÏÚ20,‰Ê ‡e‰ ÈÚ :e¯Ó‡È ‡lL . «ƒ∆ƒ¿«≈¿»∆……¿»ƒ∆

BÏ LiL Ïk epnÓ ÔÈa‚Ó ‡l‡ .‰OÚ ‰eÎa ‡lL∆…¿«»»»»∆»«¿ƒƒ∆…∆≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL .‰ÈÁ ‡Ïa21ÈÈ„a ÔÎÂ . ¿…¬ƒ»∆∆¡«¿…»≈∆¿≈¿ƒ≈

‡e‰ ÈÚ :¯Ó‡z ‡lL .Ïc‰ ÏÚ ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ ˙BBÓÓ»≈¿«¬ƒ«««∆……«»ƒ
ÔÈ·iÁ ¯ÈLÚ‰Â È‡Â ÏÈ‡B‰ ;¯ÈLÚ BÈc ÏÚ·e ,‰Ê∆««ƒ»ƒƒ«¬ƒ¿∆»ƒ«»ƒ
ÏÚ .„B·Îa Ò¯t˙Ó ‡ˆÓÂ ,ÔÈca epkÊ‡ - BÒ¯ÙÏ¿«¿¿¬«∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿»«
‡Ï :¯Ó‡Â .B·È¯a ¯c‰˙ ‡Ï Ï„Â :‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿»…∆¿«¿ƒ¿∆¡«…

Ï„ ÈÙ ‡O˙22È¯‰ ?„ˆÈk .ÏB„‚ Èt ¯c‰Ï ¯eÒ‡ . ƒ»¿≈»»¿«≈¿≈»≈«¬≈
„Á‡Â ÏB„b ÌÎÁ „Á‡ ,ÔÈ„Ï ÌÈL EÈÙÏ e‡aL∆»¿»∆¿«ƒ¿ƒ∆»»»»¿∆»

LÏ ÌÈc˜˙ ‡Ï - ËBÈ„‰‡ÏÂ ,ÏB„b ÏL BÓBÏLa Ï‡ ∆¿…«¿ƒƒ¿…ƒ¿∆»¿…
eÓzzÒÈ ‡lL È„k ,ep„aÎ˙ ‡ÏÂ ,ÌÈt BÏ ¯ÈaÒz«¿ƒ»ƒ¿…¿«¿∆¿≈∆…ƒ¿«¿
„Ú Ô‰Ó „Á‡Ï ‰Ù BÈ‡ ‡l‡ ;¯Á‡ ÏL ÂÈ˙BÚË«¬»∆«≈∆»≈ƒ¿∆¿∆»≈∆«
e¯Ó‡ .ÏB„‚ Èt ¯c‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .ÔÈc‰ ¯ÓbiL∆ƒ»≈«ƒ∆∆¡«…∆¿«¿≈»»¿

ÌÈÓÎÁ23‡e‰ ÌÈÏB„b Ôa ,‰Ê ‡e‰ ¯ÈLÚ :¯Ó‡z Ï‡ : ¬»ƒ«…«»ƒ∆∆¿ƒ
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ ?BzL·a ‰‡¯‡Â epLi·‡ C‡È‰ ,‰Ê∆≈«¬«¿∆¿∆¿∆¿»¿¿»∆¡«…

.ÏB„‚ Èt ¯c‰∆̇¿«¿≈»

תחוס 19) "לא הכתוב: ונוסח קפז. אות שופטים 'ספרי'
וגו'. ובערת" עליו, חבירו 20)עינך יד שקיטע על תשלום

עינו. סימא יד 21)או בשן, שן בעין, עין בנפש, "נפש
ל"ת  המצוות' וב'ספר ה"ד פ"א, חובל הל' השווה ביד",
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‚¯‰z7‰„B·Ú „·ÚL ÌÈL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¬…¿≈ƒ≈ƒ»»¿«ƒ∆»«¬»
‰ÊÂ ,Ba ‰¯˙‰Â ‰nÁ‰ ˙‡ „·ÚL e‰‡¯ ‰Ê ,‰¯Ê»»∆»»∆»«∆««»¿ƒ¿»¿∆
ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ba ‰¯˙‰Â ‰·l‰ ˙‡ „·ÚL e‰‡¯8. »»∆»«∆«¿»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ

„ˆ ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ .‚¯‰z Ï‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿«ƒ««¬…ƒ¿≈»«
e‰‚¯‰z Ï‡ - ˜Ècˆ B˙BÈ‰ÏÂ B˙BwÏ9. ¿«¿ƒ¿«ƒ«««¿≈

וההגיון.2) השכל ע"פ שנכנס 3)השערה תימן: בכת"י
הנרדף. אחרי נכנס שהרודף והכוונה, מפרכס 4)אחריו.

-6)החרב.5)ומזדעזע. ראיתם כך "אם ב לז, סנהדרין
עדים  שנים עלֿפי אמרה: התורה שהרי כלום", ראיתם לא

המת. יומת ראיה) משפטים 7)(=עדי פרשת מכילתא
וכתב  תהרגנו. אל - תורה דין ע"פ נקי שהוא מי זה. לפסוק
האפשריים  שהדברים "לפי רצ: ל"ת המצוות' ב'ספר רבינו
רחוקה  שאפשרותם ומהם מאד, קרובה שאפשרותם מהם יש
לקיים  תורה הרשתה ואילו מאד. רחב וה"אפשר" מאד...
את  מקיימים היו אז כי מאד... הקרוב כאפשר ענשים
את  שיקיימו עד מזה... רחוק יותר שהוא במה הענשים
השופט, דמיון לפי קל, באומדן אדם בני וימיתו הענשים
שלא  וציוה הזה, הפתח את יתעלה (=הבורא) סתם לפיכך
המעידים, עדים שם שיהיו עד אלא עונש שום יקויים
לפטר  רצוי ויותר טוב ויותר המעשה... אותו להם שברור

הימים". מן ביום אחד נקי מלהרוג חוטאים, שעל 8)אלף
נאמן. ואינו אחד, עד אלא בה אין עבירה מכילתא 9)כל

יצא  אם כלומר, רשע". אצדיק לא "כי מסיים: והכתוב שם,
שנתחייב  במיתה להמיתו שלוחים הרבה לי יש - זכאי מידך
שם). לתורה ברש"י וכן ה"ג. פ"ד, סנהדרין (ירושלמי בה
אע"פ  ביתֿהמקדש שחרב "מיום אמרו: שם ובסנהדרין
שמים) בידי (=פורענות מיתות ארבע דין סנהדרין, שבטלה
חיה  או הגג, מן נופל או סקילה: שנתחייב מי בטל, לא

וכו'. דורסתו"

.·ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„ ‰OÚL ÈÓ Ïk10 »ƒ∆»»»»∆«»ƒ»»ƒ«≈ƒ
‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - Ò‡a¿…∆≈≈ƒ¿ƒƒ¿««ƒ∆»»
˙‡ ÏlÁL Èt ÏÚ Û‡ .¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰iL ‰eˆÓ¿À∆∆≈»≈¿««¬…««ƒ∆ƒ≈∆

ÌM‰11‰¯ÚpÏÂ :¯Ó‡pL .‚¯‰ BÈ‡ - Òe‡ ‡e‰Â «≈¿»≈∆¡»∆∆¡«¿««¬»
¯·„ ‰OÚ˙ ‡Ï12eLÚÈ ‡lL ,ÔÈc ˙È·Ï ‰¯‰Ê‡ BÊ . …«¬∆»»«¿»»¿≈ƒ∆…««¿

Òe‡‰ ˙‡13. ∆»»

יסודי 10) הל' ראה דמים, ושפיכות עריות גילוי ע"ז, כגון
ה"ב. פ"ה, ולא 11)התורה להיהרג שנצטווה מי שכל

על  ועבר השם, את מחלל זה הרי - נהרג ולא ועבר לעבור,
קדשי" שם את תחללו "ולא לב) כב, (ויקרא לאֿתעשה

ה"ד). הנערה 12)(שם, "צעקה כח שם הכתוב, וכדברי
"אנוס  א) כז, (נדרים אמרו וכן לה". מושיע ואין המאורשה

פטריה". רחמנא 'ספר 13)- על בהשגותיו הרמב"ן ולדעת
עונש  שלילת אלא אזהרה זו אין ח, שורש לרבינו המצוות'
מדגיש: והכתוב הואיל סובר, רבינו אולם יותר. ולא מיתה,
שביתֿהדין  הדעת על יעלה איך - מות" חטא לנערה "אין
שהתורה  "היתכן, ב) פב, (סנהדרין שאמרו כמו יענשה,
שאמרה  זה ועלֿכרחך, ונהרגנו". נעמוד ואנו - פטרתו
לאו  ולאיסור היא לאזהרה דבר", תעשה לא "ולנערה תורה:

שם). אסתר, (מגילת

.‚˙˙ÈÓ ·iÁ - ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡aL „Ú e‰eÒ‡L LÈ‡ƒ∆¬»«∆»«»∆¿»«»ƒ«
ÈeM˜ ÔÈ‡L ;ÔÈc ˙Èa14˙Ú„Ï ‡l‡15‰M‡‰ Ï·‡ . ≈ƒ∆≈ƒ∆»¿««¬»»ƒ»

‰Ò‡pL ¯Á‡ ‰¯Ó‡ elÙ‡ ,Ò‡a ˙ÏÚ·p‰16eÁÈp‰ : «ƒ¿∆∆¿…∆¬ƒ»¿»««∆∆∆¿»«ƒ
‰¯eËt ‡È‰ È¯‰ - BÏ17‰ÈÏÚ ¯ab˙ d¯ˆiL ÈtÓ ,18. ¬≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿«≈»∆»

האבר.14) מעשה 15)התקשות כעושה הוא והרי מרצון.
להתקשות, לו איֿאפשר בדבר מרוצה שאינו שכל מעצמו.
ועדיין  (כסףֿמשנה). הוא מרוצה ודאי - שנתקשה וכיון
בלא  מיתה עונש אין והלא אותו, ממיתים איך קשה,
וע"כ, בו? התרו לא ודאי - לבעול שאנסוהו וזה התראה,
חיוב  דין עליו יש אלא אותו, שממיתים לומר נתכוון לא
ומאחר  התראה, בלא במזיד שעשה כאדם ביתֿדין, מיתת
שדייק  וזה אותו. ממיתים ביתֿדין אין כחוק, הותרה שלא
ביתֿדין  כתב: ולא ביתֿדין, מיתת חייב וכתב: רבינו
ביתֿדין  אין הקודמת: בהלכה שכתב כדרך אותו, ממיתים

(כסףֿמשנה). אותו הביאה.16)ממיתים בסוף
התלמוד 17) (לשון שוכרתו" היא - לה נזקק "שאלמלא

ב). נא, בעילה 18)כתובות שבתחילת אונס, זה "וגם
ושם  שם). (רש"י יצר" הבועל הלבישה - באונס שהיא
רבינו  למד וממנו לבעלה, לחזור האשה היתר לענין מדובר
ה"ט: פ"א, ביאה איסורי הל' והשווה העונש. פטור לענין
שיצר  תרצה, שלא בידה אין - באונס לבעול "שמשהתחיל
פכ"ד, אישות הל' וראה לרצות". אותה כופה וטבעו האדם

הי"ט.

.„:e¯Ó‡È ‡lL .‚¯B‰‰ ÏÚ ÒeÁÏ ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒ‡»¿≈ƒ»««≈∆……¿
?¯Á‡‰ ˙‚È¯‰a LÈ ˙ÏÚBz ‰Óe ,‰Ê ‚¯‰ ¯·k¿»∆¡«∆«∆∆≈«¬ƒ«»«≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .B˙‚È¯‰a ÔÈÏM¯˙Ó e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»∆∆¡«…»≈¿

È˜p‰ Ì„ z¯Ú·e ,ÂÈÏÚ19ÒeÁÏ ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ . »»ƒ«¿»««»ƒ¿≈»¿≈ƒ»
Ò˜ ·iÁ˙pL ÈÓ ÏÚ20,‰Ê ‡e‰ ÈÚ :e¯Ó‡È ‡lL . «ƒ∆ƒ¿«≈¿»∆……¿»ƒ∆

BÏ LiL Ïk epnÓ ÔÈa‚Ó ‡l‡ .‰OÚ ‰eÎa ‡lL∆…¿«»»»»∆»«¿ƒƒ∆…∆≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL .‰ÈÁ ‡Ïa21ÈÈ„a ÔÎÂ . ¿…¬ƒ»∆∆¡«¿…»≈∆¿≈¿ƒ≈

‡e‰ ÈÚ :¯Ó‡z ‡lL .Ïc‰ ÏÚ ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ ˙BBÓÓ»≈¿«¬ƒ«««∆……«»ƒ
ÔÈ·iÁ ¯ÈLÚ‰Â È‡Â ÏÈ‡B‰ ;¯ÈLÚ BÈc ÏÚ·e ,‰Ê∆««ƒ»ƒƒ«¬ƒ¿∆»ƒ«»ƒ
ÏÚ .„B·Îa Ò¯t˙Ó ‡ˆÓÂ ,ÔÈca epkÊ‡ - BÒ¯ÙÏ¿«¿¿¬«∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿»«
‡Ï :¯Ó‡Â .B·È¯a ¯c‰˙ ‡Ï Ï„Â :‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿»…∆¿«¿ƒ¿∆¡«…

Ï„ ÈÙ ‡O˙22È¯‰ ?„ˆÈk .ÏB„‚ Èt ¯c‰Ï ¯eÒ‡ . ƒ»¿≈»»¿«≈¿≈»≈«¬≈
„Á‡Â ÏB„b ÌÎÁ „Á‡ ,ÔÈ„Ï ÌÈL EÈÙÏ e‡aL∆»¿»∆¿«ƒ¿ƒ∆»»»»¿∆»

LÏ ÌÈc˜˙ ‡Ï - ËBÈ„‰‡ÏÂ ,ÏB„b ÏL BÓBÏLa Ï‡ ∆¿…«¿ƒƒ¿…ƒ¿∆»¿…
eÓzzÒÈ ‡lL È„k ,ep„aÎ˙ ‡ÏÂ ,ÌÈt BÏ ¯ÈaÒz«¿ƒ»ƒ¿…¿«¿∆¿≈∆…ƒ¿«¿
„Ú Ô‰Ó „Á‡Ï ‰Ù BÈ‡ ‡l‡ ;¯Á‡ ÏL ÂÈ˙BÚË«¬»∆«≈∆»≈ƒ¿∆¿∆»≈∆«
e¯Ó‡ .ÏB„‚ Èt ¯c‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .ÔÈc‰ ¯ÓbiL∆ƒ»≈«ƒ∆∆¡«…∆¿«¿≈»»¿

ÌÈÓÎÁ23‡e‰ ÌÈÏB„b Ôa ,‰Ê ‡e‰ ¯ÈLÚ :¯Ó‡z Ï‡ : ¬»ƒ«…«»ƒ∆∆¿ƒ
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ ?BzL·a ‰‡¯‡Â epLi·‡ C‡È‰ ,‰Ê∆≈«¬«¿∆¿∆¿∆¿»¿¿»∆¡«…

.ÏB„‚ Èt ¯c‰∆̇¿«¿≈»

תחוס 19) "לא הכתוב: ונוסח קפז. אות שופטים 'ספרי'
וגו'. ובערת" עליו, חבירו 20)עינך יד שקיטע על תשלום

עינו. סימא יד 21)או בשן, שן בעין, עין בנפש, "נפש
ל"ת  המצוות' וב'ספר ה"ד פ"א, חובל הל' השווה ביד",
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בספרי 22)רעט. וכן זה, לפסוק קדושים פ' כהנים' 'תורת
יז. אות ל,23)דברים שבועות וראה שם, כהנים' 'תורת

לדון. שבאו ועםֿהארץ תלמידֿחכם לענין ב

.‰Ï‡ - ÚL¯ „Á‡Â ¯Lk „Á‡ ,ÌÈL EÈÙÏ e‡a»¿»∆¿«ƒ∆»»≈¿∆»»»«
‰Ê ˙˜ÊÁÂ ,¯wLÓ B˙˜ÊÁÂ ‡e‰ ÚL¯Â ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡z…«ƒ¿»»¿∆¿»¿«≈¿∆¿«∆

ÚL¯‰ ÏÚ ÔÈc‰ ‰h‡ ,B¯·„a ‰pLÓ BÈ‡L24‰Ê ÏÚ . ∆≈¿«∆ƒ¿»«∆«ƒ«»»»«∆
Èt ÏÚ Û‡ - B·È¯a EÈ·‡ ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«∆ƒ¿«∆¿…¿¿ƒ««ƒ

BÈ„ ‰h˙ ‡Ï ,˙BˆÓa ÔBÈ·‡ ‡e‰L25. ∆∆¿¿ƒ¿…«∆ƒ

הדבר.24) באמיתת לחקור מבלי מכילתא 25)לחייבו,
זה. לפסוק משפטים לפרשת

.Â,ÔÈc‰ ˙‡ ˙eÚÓ‰ ‰Ê - ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆«ƒ¿»∆«¿«≈∆«ƒ
‰ ÔÎÂ .È‡kf‰ ˙‡ ·iÁÓe ·iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓe‰pÚÓ26 ¿«∆∆««»¿«≈∆«««¿≈«¿«∆

„Á‡ ¯ÚˆÏ È„k ÌÈ¯e¯a ÌÈ¯·„a CÈ¯‡Óe ,ÔÈc‰ ˙‡∆«ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿«≈∆»
ÏÂÚ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ27. ƒ«¬≈ƒƒ¬≈∆ƒ¿«»∆

הדין.26) פסק את פ"ה,27)המשהה (אבות שאמרו כמו
הדין", עיוות ועל הדין עינוי על לעולם באה "חרב מ"ט)
המשפט  איחור הוא: - הדין" "עינוי שם: רבינו ומפרש
הוא, - הדין" ו"עיוות המבואר. בדרך רבים ימים בו ועיון

ראוי. שאינו במה שידון

.Ê‰‡¯B‰a BaÏ Òb‰28C˙BÁÂ ıÙB˜Â ,29ÔÈc‰ ˙‡ ««ƒ¿»»¿≈¿≈∆«ƒ
¯e¯a BÏ ‡‰iL „Ú BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa e‰¯˜ÁiL Ì„…̃∆∆«¿¿≈≈¿≈«¿«∆¿≈»

Áe¯ Ò‚Â ÚL¯ ,‰ËBL ‰Ê È¯‰ - LÓMk30eeˆ Ck . «∆∆¬≈∆∆»»¿««»ƒ
ÌÈÓÎÁ31ÔÈca ÌÈe˙Ó eÂ‰ :32:¯ÓB‡ ‡e‰ ·Bi‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¡¿ƒ«ƒ¿≈ƒ≈

.e‰¯˜Á‡ ÈzÚ„È ‡Ï ·¯Â¿ƒ…»«¿ƒ∆¿¿≈

מתינות.28) ובלי מורא בלי להורות בלבו מתגאה
ופוסק.29) שמרבה 30)ממהר - שוטה מ"ז, פ"ד, אבות

מידי  ויוציא יגזול אם מקפיד שאינו - רשע איבה; עליו
לקפוץ  הביאתו שגאוותו - רוח גס כדין; שלא  הזכאי
(תוספות  הגדולים כאחד שם לו לקנות בחפזון ולהורות

שם). ב)31)יו"ט ז, (סנהדרין אמרו וכן מ"א. פ"א, אבות
תחתכהו". ואח"כ הדין את לה,32)"צדק סנהדרין השווה

שם. וברש"י דינו, את שמחמץ דיין אשרי - חמוץ "אשרו א

.ÁÔÈ„a B˙Bn„Ï ÏÈÁ˙‰Â ,ÔÈc ÂÈÙÏ ‡aL Ôic Ïk»«»∆»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
epnÓ ÏB„b ‰È„na LÈÂ ,B˙B‡ Ú„È ¯·kL ˜eÒt»∆¿»»«¿≈«¿ƒ»»ƒ∆

‰ÓÎÁa33Ba CÏÓÂ CÏB‰ BÈ‡ÂÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ¿»¿»¿≈≈¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿«
‰‡¯B‰a Òb ÌalL ÌÈÚL¯‰34‰Ú¯ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â . »¿»ƒ∆ƒ»«¿»»¿»¿¬»ƒ»»

BÏ ‡B·z ‰Ú¯ ÏÚ35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL . «»»»∆»≈«¿»ƒ¿«≈»∆
Èk .ÔÈc‰ ˙eeÚ È„ÈÏ ˙B‡È·n‰ ,Ô‰ Áe¯‰ ˙eqbÓ -ƒ«»«≈«¿ƒƒ≈ƒ«ƒƒ
ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰Ê - ‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ ÌÈa«̄ƒ¬»ƒƒƒ»∆«¿ƒ∆…ƒƒ«

‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï36ÚÈb‰L ‰Ê - ‰È‚¯‰ Ïk ÌÈÓˆÚÂ ; ¿»»∆«¬Àƒ»¬À∆»∆∆ƒƒ«
‰¯BÓ BÈ‡Â ‰‡¯B‰Ï37;BÏ CÈ¯ˆ ¯Bc‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ¿»»¿≈∆¿∆ƒ¿∆«»ƒ

BÓˆÚ ÚÓe ,‰‡¯B‰Ï Èe‡¯ ÌLÏ LiL Ú„È Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆≈¿»»¿»»»««¿
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯B‰‰ ÔÓ38BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ . ƒ«»»¬≈∆¿À»¿»«≈««¿

‡ÂL ˙Úe·Le ÏÊ‚Â ‰·È‡ epnÓ ÚBÓ - ÔÈc‰ ÔÓ39; ƒ«ƒ≈«ƒ∆≈»¿»≈¿«»¿
Áe¯ Ò‚Â ÚL¯ ,‰ËBL - ‰‡¯B‰a BaÏ Òb‰Â40. ¿««ƒ¿»»∆»»¿««

בסמוך 33) דינו יתבאר - רבו ובמקום רבו. שאינו אע"פ
לראשון 34)ה"ט. דומה אינו זה שדין להיות, שיכול

ה). ס"ק י סימן לחו"מ ירוע 35)(סמ"ע "רע ב קט, יבמות
לתוקע  תבוא... רעה אחר רעה - טו) יא, (משלי זר ערב כי
ההלכה  על ונשען סומך רש"י: ומפרש הלכה". לדבר עצמו

יודע. ימיו.36)שהוא מלאו שלא נפל, לשון - הפילה
יט,37) (ע"ז מלהורות ומתאפקים מחרישים לשון - עצומים

ה"ד. פ"ה, תורה תלמוד הל' והשווה וברש"י), כמו 38)ב
(=שאין  פזר - המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
לשנות  אתה פזר לתלמידים, תורה מרביצים הדור חכמי
רש"י: ומפרש כנס", - המפזרים בשעת רש"י), לתלמידים,
שמים  לכבוד זו שאף עליהם, שררה תיטול ולא אתה כנס
ב, אות משפטים פ' תנחומא ובמדרש הענוה. במדת לאחוז
מצאוהו  העולם מן כשנסתלק אסי ברבי "מעשה אמרו:
גמילות  יש בוכה?... אתה מה מפני רבי, לו: אמרו בוכה,
מתרחק  היית בך שהיו מידות כל ועל עשית? שלא חסדים
אתן  שמא בוכה, אני עליה בני, להם: אמר הדינים... מן
ישראל". של דיניהם לעשות יכול שהייתי על דו"ח

מביא 39) ונמצא בה, חייב שאינו למי שבועה יחייב שמא
שם). וברע"ב מ"ז פ"ד, (אבות שוא שבועת שם.40)לידי

ה"ז. לעיל נתבאר וכבר

.ËBa¯ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ ‰¯BÈ Ï‡ „ÈÓÏz41Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¿ƒ«∆¬»»ƒ¿≈«∆»ƒ≈
˙B‡Ò¯t LÏL epnÓ ˜BÁ¯ ‰È‰42‰ÁÓ „‚k - »»»ƒ∆»«¿»¿∆∆«¬≈

Ï‡¯OÈ43. ƒ¿»≈

בהל'41) כמבואר מיתה, חייב ממש בפניו כי רבו, במקום
ב. לא, ברכות התלמוד סוגיית ע"פ ה"ב, פ"ה תורה תלמוד

אמה.42) אלפים והמיל מיל, שניםֿעשר שהן
מוכרח 43) היה לשאול, שהוצרך מי שכל ב. ה, סנהדרין

לג, (שמות ככתוב למחנה, מחוץ שנמצא משה אל לפנות
מחוץ  אשר מועד אהל אל יצא ה' מבקש כל "והיה ז)
שם). (רש"י פרסאות שלש ישראל מחנה ושטח למחנה",
אמורים, דברים "במה רבינו: כותב שם, תורה תלמוד ובהל'
אפילו  להוראה... עצמו לקבוע אבל מקרה, שנקרה בדבר
עד  להורות לו אסור - העולם בסוף ורבו העולם בסוף הוא
נפסק  וכן מרבו". רשות נטל אלאֿאםֿכן רבו, שימות

ד. סעיף רמב, ביו"ד להלכה

.ÈBa LiL ÔÈ„a ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL :¯Ó‡z Ï‡«…«∆»≈«¿»ƒ¿ƒ∆≈
È‰È ÌÏBÚÏ .‰ÊÏ B˙È˙e ‰fÓ ‰a¯‰ ÔBÓÓ ˙‡ˆB‰»«»«¿≈ƒ∆¿ƒ»»∆¿»¿ƒ
ÏÎÏ EÈÈÚa ÔÈÂL ˙Á‡ ‰Ëe¯t ÔÈ„Â ‰Ó ÛÏ‡ ÔÈ„ƒ∆∆»∆¿ƒ¿»««»ƒ¿≈∆¿»

¯·c44. »»

יז),44) א, (דברים תשמעון" כגדול "כקטן א ח, סנהדרין
לענין  - מנה מאה של כדין פרוטה של דין עליך חביב שיהא
ובא  וחזר פרוטה, של דין לפניך בא רש"י: ומפרש הקדמה,
הקדם  - לפניך הקודם זוז), (=מאה מנה של אחר דין
מצריך  פרוטה של הדיון אם מסתבר, הרדב"ז: וכתב לחתוך.
חותכים  מאד, פשוט הוא מנה של ואותו ומיתון, עיון
מיתון  מפני אותו לענות ראוי שאין מנה, של הדין תחילה

זה. של

.‡È‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ„a Ôe„Ï ÔÈ·LBÈ ÔÈic‰ ÔÈ‡≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»∆
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‰Ëe¯t45˙‡ ÔÈ¯ÓBb - ‰Ëe¯t ‰ÂLÏ e˜˜Ê‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒÀ¿¿¿»∆¿»¿ƒ∆
‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙÏ elÙ‡ BÈc46. ƒ¬ƒ¿»ƒ»∆¿»

גזל.45) לענין ממון נקרא זה שאין א, נה, בבאֿמציעא
פחות  "וכל ה"ו: פ"ג, ונטען טוען בהל' רבינו כדברי
רבינו  ומדברי לו". נזקקים ביתֿדין ואין ממון אינו מפרוטה
מלאכה, בהם לעשות הראויים שבכלים משמע ה"ה, שם
עליהם. ונשבעים עליהם נזקקים - פרוטה שוים אינם אפילו

ג. סעיף פח, בחו"מ השו"ע פסק שם 46)וכן בבאֿמציעא
פחות  ותבעו (הנתבע) השני חזר אם רש"י: ומפרש ב, עמ'
כוונתו, נראה רבינו, ומדברי לו. נזקקים - פרוטה משוה
זה  שהרי דינו", את "גומרים ותבע חזר התובע אם דוקא
שתבע  הפרוטה עם זו מפרוטה פחות מתחילה תבע כאילו
ואין  אחר כאיש זה הרי תובע, הנתבע אם אבל בראשונה,
יזכה  אם שהרי בזה, יודה רבינו שגם ויתכן לו. נזקקים
לפרוע  שחייבוהו ממה לו לנכות ביתֿדין יצטרך הנתבע

(כסףֿמשנה). אחד דין זה והרי תחילה,

.·ÈÂ‡Ïa ¯·BÚ - Ï‡¯OiÓ „Á‡ ËtLÓ ‰hn‰ Ïk»««∆ƒ¿«∆»ƒƒ¿»≈≈¿»
¯‚ ‰È‰ Ì‡Â .ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»¿ƒ»»≈

¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ÈLa ¯·BÚ -47. ≈ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…«∆ƒ¿«≈
‰È‰ Ì‡Â48:¯Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ÌB˙È ¿ƒ»»»≈ƒ¿»»ƒ∆∆¡«

ÌB˙È ¯b ËtLÓ49. ƒ¿«≈»

זה.47) לפסוק כיֿתצא פ' מתוך 49)הגר.48)'ספרי'
הגירסא  היא שכן נראה שם, ל'ספרי' הלל רבינו פירוש
גר  "משפט ונאמר: הואיל הרדב"ז: וכתב ה'ספרי'. בדברי
משפט  היטה שאם למדים, אנו ויתום, גר נאמר: ולא יתום",
ישראל. כל הכולל אחד בלאו אלא עובר אינו - ישראל יתום

רפ. ל"ת המצוות' 'ספר והשווה

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
השוויית 1) צדק. משפט לשפוט עשה' 'מצוות בו מתבארת

חכם  לתלמיד הדין בית יחס הדין. בעלי הופעת זכויות
אזהרה  הדין. בעלי בתור מקדימים מי דין בדין. המופיע
בעלי  בפני שלא הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין
שלא  הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין אזהרה הדין.
וסניגור  מליץ להיות לדיין שאסור חבירו. דין בעל בפני
לדיין  מותר בהם המיוחדים המקרים הדין. בעל לדברי

הדין. מבעלי לאחד מעט לסעוד

.‡:¯Ó‡pL .˜„ˆa ËÙBM‰ ËtLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«≈¿∆∆∆∆¡«
ˆaBÊ ?ËtLn‰ ˜„ˆ e‰Ê È‡ .E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆≈∆∆∆«ƒ¿»

¯·c ÏÎa ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈL ˙ÈÂL‰2„Á‡ ‡‰È ‡Ï . «¿»«¿≈«¬≈ƒƒ¿»»»…¿≈∆»
‡ÏÂ !EÈ¯·c ¯v˜ :BÏ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,Bk¯ˆ Ïk ¯a„Ó¿«≈»»¿¿∆»≈«≈¿»∆¿…
¯Á‡Ï ÂÈt Ú¯ÈÂ ,˙Bk¯ BÏ ¯a„ÈÂ „Á‡Ï ÌÈt ¯ÈaÒÈ«¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ«≈«¿≈«»»¿«≈

˙BL˜ BÏ ¯a„ÈÂ3. ƒ«≈»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek wcva hteyd hetyl dyrÎzevn"

יקרים, בגדים מלובש מהם אחד "...היה כתב לזה ובהמשך
הלבישהו  או למכובד אומר בזויין, בגדים מלובש והשני

שווין  שתהיו עד כמותו לבוש או עמו שתדון עד כמותך
כו'".

של  ומצבו במעמדו מאומה ישנה לא הלבוש שעניין והגם
לעשות  שיש עמיתך" תשפוט "בצדק התורה ציוותה העני,

בדין. להשוותו כדי בו התלוי כל
התלוי  כל לעשות מישראל, ואחד אחד לכל הוראה ומכאן
מצב  בהטבת מדובר אם גם אחר, יהודי של לטובתו בו
בו  לפגוע שלא לומר צריך ואין בלבד! אחת לשעה רוחו
יהודי  של בצער אחד רגע גם כי קשות, מילים לו לומר או

נוגע. -
(`i oniq mihtey xtq 'zekln oii' t"r)

א.2) ל, "ולא 3)שבועות ה"ב: פ"ו, סנהדרין תוספתא
ובכתובות  אחד". כנגד מעיז ולא אחד כנגד פניו מאריך יהא
שלא  לביתֿדין אזהרה - בעמך רכיל תלך "לא דרשו: א מו,

לזה". וקשה רש"י) תהיה, לי רך (=לשון לזה רך יהא

.·ÌÈ„‚a LaÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈL¿≈«¬≈ƒƒ∆»»∆»≈∆¿À»¿»ƒ
:„aÎÓÏ ¯ÓB‡ - ÔÈÈeÊa ÌÈ„‚a LaÏÓ ÈM‰Â ,ÌÈ¯˜È¿»ƒ¿«≈ƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ≈«¿À»
L·Ï B‡ ,BnÚ Ôe„zL „Ú E˙BÓk e‰LÈaÏ‰ B‡«¿ƒ≈¿¿«∆»ƒ¿«

ÔÈ„a e„ÓÚz Ck ¯Á‡ ,ÔÈÂL eÈ‰zL „Ú B˙BÓk4. ¿«∆ƒ¿»ƒ««»««¿¿ƒ

לך 4) לישא לנו תגרום שלא רש"י: ומפרש א, לא, שבועות
וכו', חשיבותך מפני שכנגדך דברי יסתתמו או פנים,
שאיש  כיון רש"י: ומפרש תרחק", שקר "מדבר שנאמר:

שקרו. את זה מעמיד מסותם, מריבו

.‚Ì‰ÈL ‡l‡ ,„ÓBÚ „Á‡Â ·LBÈ „Á‡ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆∆»≈¿∆»≈∆»¿≈∆
ÌÈ„ÓBÚ5- Ì‰ÈL ˙‡ ·ÈLB‰Ï ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ∆¿≈∆
ÔÈ·ÈLBÓ6‡l‡ ,‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡ ·LÈ ‡ÏÂ . ƒƒ¿…≈≈∆»¿«¿»¿∆»¿«»∆»

‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê „ˆa ‰Ê∆¿«∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»
ÔzÓe7.‰„ÈÓÚa Ì‰ÈL - ÔÈc ¯Ób ˙ÚLa Ï·‡ ; «»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿≈∆«¬ƒ»

‰LÓ ÏÚ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ :¯Ó‡pL8?ÔÈc ¯Ó‚ e‰Ê È‡Â . ∆∆¡«««¬…»»«∆¿≈∆¿«ƒ
‰na .·iÁ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ«»««ƒ¿ƒ«»«»«∆
ÌÏBÚÏ - ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚ·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿«¬≈ƒƒ¬»»≈ƒ¿»

ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :¯Ó‡pL .‰„ÈÓÚa9. «¬ƒ»∆∆¡«¿»¿¿≈»¬»ƒ

להם 5) אשר האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
ה'". לפני שלא 6)הריב אלא אסור "אינו א ל, שבועות

יושב". ואחד עומד אחד שומע 7)יהא כשביתֿהדין
וחוקרם. וטענותיהם "וישב 8)דבריהם הפסוק: ותחילת

הדין, לגמור ישב משה כלומר, - העם" את לשפוט משה
עליו. העם עמד דרשו:9)ואז וכן בעדים, מדבר זה ופסוק

הא  אמור, דינין בעלי הרי הריב, להם אשר אומר: "כשהוא
ושם  (שם). בעדים" - האנשים שני ועמדו מקיים: אני מה
דינים  ובעלי בישיבה, דיינים - דין גמר בשעת אמרו: ב עמ'
היא  עדות, (=קבלת דומה כגמרֿדין עדים שהרי בעמידה,
בהם: וכתוב ב), יט, לסנהדרין 'תוספות' גמרֿדין, כשעת

האנשים. שני ועמדו
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‰Ëe¯t45˙‡ ÔÈ¯ÓBb - ‰Ëe¯t ‰ÂLÏ e˜˜Ê‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒÀ¿¿¿»∆¿»¿ƒ∆
‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙÏ elÙ‡ BÈc46. ƒ¬ƒ¿»ƒ»∆¿»

גזל.45) לענין ממון נקרא זה שאין א, נה, בבאֿמציעא
פחות  "וכל ה"ו: פ"ג, ונטען טוען בהל' רבינו כדברי
רבינו  ומדברי לו". נזקקים ביתֿדין ואין ממון אינו מפרוטה
מלאכה, בהם לעשות הראויים שבכלים משמע ה"ה, שם
עליהם. ונשבעים עליהם נזקקים - פרוטה שוים אינם אפילו

ג. סעיף פח, בחו"מ השו"ע פסק שם 46)וכן בבאֿמציעא
פחות  ותבעו (הנתבע) השני חזר אם רש"י: ומפרש ב, עמ'
כוונתו, נראה רבינו, ומדברי לו. נזקקים - פרוטה משוה
זה  שהרי דינו", את "גומרים ותבע חזר התובע אם דוקא
שתבע  הפרוטה עם זו מפרוטה פחות מתחילה תבע כאילו
ואין  אחר כאיש זה הרי תובע, הנתבע אם אבל בראשונה,
יזכה  אם שהרי בזה, יודה רבינו שגם ויתכן לו. נזקקים
לפרוע  שחייבוהו ממה לו לנכות ביתֿדין יצטרך הנתבע

(כסףֿמשנה). אחד דין זה והרי תחילה,

.·ÈÂ‡Ïa ¯·BÚ - Ï‡¯OiÓ „Á‡ ËtLÓ ‰hn‰ Ïk»««∆ƒ¿«∆»ƒƒ¿»≈≈¿»
¯‚ ‰È‰ Ì‡Â .ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»¿ƒ»»≈

¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ÈLa ¯·BÚ -47. ≈ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…«∆ƒ¿«≈
‰È‰ Ì‡Â48:¯Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ÌB˙È ¿ƒ»»»≈ƒ¿»»ƒ∆∆¡«

ÌB˙È ¯b ËtLÓ49. ƒ¿«≈»

זה.47) לפסוק כיֿתצא פ' מתוך 49)הגר.48)'ספרי'
הגירסא  היא שכן נראה שם, ל'ספרי' הלל רבינו פירוש
גר  "משפט ונאמר: הואיל הרדב"ז: וכתב ה'ספרי'. בדברי
משפט  היטה שאם למדים, אנו ויתום, גר נאמר: ולא יתום",
ישראל. כל הכולל אחד בלאו אלא עובר אינו - ישראל יתום

רפ. ל"ת המצוות' 'ספר והשווה

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
השוויית 1) צדק. משפט לשפוט עשה' 'מצוות בו מתבארת

חכם  לתלמיד הדין בית יחס הדין. בעלי הופעת זכויות
אזהרה  הדין. בעלי בתור מקדימים מי דין בדין. המופיע
בעלי  בפני שלא הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין
שלא  הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין אזהרה הדין.
וסניגור  מליץ להיות לדיין שאסור חבירו. דין בעל בפני
לדיין  מותר בהם המיוחדים המקרים הדין. בעל לדברי

הדין. מבעלי לאחד מעט לסעוד

.‡:¯Ó‡pL .˜„ˆa ËÙBM‰ ËtLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«≈¿∆∆∆∆¡«
ˆaBÊ ?ËtLn‰ ˜„ˆ e‰Ê È‡ .E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆≈∆∆∆«ƒ¿»

¯·c ÏÎa ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈL ˙ÈÂL‰2„Á‡ ‡‰È ‡Ï . «¿»«¿≈«¬≈ƒƒ¿»»»…¿≈∆»
‡ÏÂ !EÈ¯·c ¯v˜ :BÏ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,Bk¯ˆ Ïk ¯a„Ó¿«≈»»¿¿∆»≈«≈¿»∆¿…
¯Á‡Ï ÂÈt Ú¯ÈÂ ,˙Bk¯ BÏ ¯a„ÈÂ „Á‡Ï ÌÈt ¯ÈaÒÈ«¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ«≈«¿≈«»»¿«≈

˙BL˜ BÏ ¯a„ÈÂ3. ƒ«≈»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek wcva hteyd hetyl dyrÎzevn"

יקרים, בגדים מלובש מהם אחד "...היה כתב לזה ובהמשך
הלבישהו  או למכובד אומר בזויין, בגדים מלובש והשני

שווין  שתהיו עד כמותו לבוש או עמו שתדון עד כמותך
כו'".

של  ומצבו במעמדו מאומה ישנה לא הלבוש שעניין והגם
לעשות  שיש עמיתך" תשפוט "בצדק התורה ציוותה העני,

בדין. להשוותו כדי בו התלוי כל
התלוי  כל לעשות מישראל, ואחד אחד לכל הוראה ומכאן
מצב  בהטבת מדובר אם גם אחר, יהודי של לטובתו בו
בו  לפגוע שלא לומר צריך ואין בלבד! אחת לשעה רוחו
יהודי  של בצער אחד רגע גם כי קשות, מילים לו לומר או

נוגע. -
(`i oniq mihtey xtq 'zekln oii' t"r)

א.2) ל, "ולא 3)שבועות ה"ב: פ"ו, סנהדרין תוספתא
ובכתובות  אחד". כנגד מעיז ולא אחד כנגד פניו מאריך יהא
שלא  לביתֿדין אזהרה - בעמך רכיל תלך "לא דרשו: א מו,

לזה". וקשה רש"י) תהיה, לי רך (=לשון לזה רך יהא

.·ÌÈ„‚a LaÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈL¿≈«¬≈ƒƒ∆»»∆»≈∆¿À»¿»ƒ
:„aÎÓÏ ¯ÓB‡ - ÔÈÈeÊa ÌÈ„‚a LaÏÓ ÈM‰Â ,ÌÈ¯˜È¿»ƒ¿«≈ƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ≈«¿À»
L·Ï B‡ ,BnÚ Ôe„zL „Ú E˙BÓk e‰LÈaÏ‰ B‡«¿ƒ≈¿¿«∆»ƒ¿«

ÔÈ„a e„ÓÚz Ck ¯Á‡ ,ÔÈÂL eÈ‰zL „Ú B˙BÓk4. ¿«∆ƒ¿»ƒ««»««¿¿ƒ

לך 4) לישא לנו תגרום שלא רש"י: ומפרש א, לא, שבועות
וכו', חשיבותך מפני שכנגדך דברי יסתתמו או פנים,
שאיש  כיון רש"י: ומפרש תרחק", שקר "מדבר שנאמר:

שקרו. את זה מעמיד מסותם, מריבו

.‚Ì‰ÈL ‡l‡ ,„ÓBÚ „Á‡Â ·LBÈ „Á‡ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆∆»≈¿∆»≈∆»¿≈∆
ÌÈ„ÓBÚ5- Ì‰ÈL ˙‡ ·ÈLB‰Ï ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ∆¿≈∆
ÔÈ·ÈLBÓ6‡l‡ ,‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡ ·LÈ ‡ÏÂ . ƒƒ¿…≈≈∆»¿«¿»¿∆»¿«»∆»

‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê „ˆa ‰Ê∆¿«∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»
ÔzÓe7.‰„ÈÓÚa Ì‰ÈL - ÔÈc ¯Ób ˙ÚLa Ï·‡ ; «»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿≈∆«¬ƒ»

‰LÓ ÏÚ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ :¯Ó‡pL8?ÔÈc ¯Ó‚ e‰Ê È‡Â . ∆∆¡«««¬…»»«∆¿≈∆¿«ƒ
‰na .·iÁ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ«»««ƒ¿ƒ«»«»«∆
ÌÏBÚÏ - ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚ·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿«¬≈ƒƒ¬»»≈ƒ¿»

ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :¯Ó‡pL .‰„ÈÓÚa9. «¬ƒ»∆∆¡«¿»¿¿≈»¬»ƒ

להם 5) אשר האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
ה'". לפני שלא 6)הריב אלא אסור "אינו א ל, שבועות

יושב". ואחד עומד אחד שומע 7)יהא כשביתֿהדין
וחוקרם. וטענותיהם "וישב 8)דבריהם הפסוק: ותחילת

הדין, לגמור ישב משה כלומר, - העם" את לשפוט משה
עליו. העם עמד דרשו:9)ואז וכן בעדים, מדבר זה ופסוק

הא  אמור, דינין בעלי הרי הריב, להם אשר אומר: "כשהוא
ושם  (שם). בעדים" - האנשים שני ועמדו מקיים: אני מה
דינים  ובעלי בישיבה, דיינים - דין גמר בשעת אמרו: ב עמ'
היא  עדות, (=קבלת דומה כגמרֿדין עדים שהרי בעמידה,
בהם: וכתוב ב), יט, לסנהדרין 'תוספות' גמרֿדין, כשעת

האנשים. שני ועמדו

.„ÔÈ·ÈLBÓ - ÔÈ„Ï e‡aL ı¯‡‰ ÌÚÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«»»∆∆»¿ƒƒƒ
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ÌÎÁ‰ ˙‡10‡Ï Ì‡ !·L :ı¯‡‰ ÌÚÏ ÌÈ¯ÓB‡Â , ∆∆»»¿¿ƒ¿«»»∆≈ƒ…
Ck ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ·LÈ11„ÈÓÏz‰ ÌÈc˜È ‡ÏÂ . »«≈«¿ƒƒ«»¿…«¿ƒ««¿ƒ

‰ˆB¯k Ba¯ ÈÙÏ ·LÈÂ ÔÈ„Ï ‡B·iLk12.ÂÈÙÏ Ôe„Ï ¿∆»¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈«¿∆»¿»»
BÏ Úe·˜ ‰È‰ Ì‡Â13˙B¯˜Ï ÔÓÊ14- BpÓÊ ‡·e , ¿ƒ»»»«¿«ƒ¿»¿«

¯zÓ15. À»

"והדרת 10) לב) יט, (ויקרא ככתוב ולהדרו, לכבדו שמצוה
ה"א. פ"ו, תורה תלמוד בהל' וכמבואר זקן", פני

ב.11) ל, לפניו.12)שבועות לדון שרוצה תימן: בכת"י
ואפילו  בעלֿדינו, שיבוא קודם רבו לפני ישב אל כלומר,
את  להטעים שבא בעלֿדינו, יחשדהו שלא ושותק, יושב
ה"ז. בסמוך כמבואר אסור וזה הדיין, לפני דבריו

לו.13) קבוע היה תימן: לתלמיד 14)בכת"י קבוע שיעור
רבו. תורה 15)עם ללמוד לפניו שבא יודעים שהכל

העיר  וכבר בזמנו, ובא תימן: ובכת"י (שם). תמיד כדרכו
האמיתית. רבינו נוסחת שזוהי הכסףֿמשנה,

.‰¯·k‡¯Ób‰ ¯Á‡Ó Ï‡¯OÈ ÈÈ„ Èza Ïk e‚‰16 ¿»»¬»»≈ƒ≈ƒ¿»≈≈«««¿»»
˙B·ÈLÈ‰ ÏÎa17ÔÈ·ÈLBÓe ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÔÈ·ÈLBnL , ¿»«¿ƒ∆ƒƒ«¬≈ƒƒƒƒ

˙˜ÏÁn‰ ˜lÒÏ È„k ,ÌÈ„Ú‰18Ák ea ÔÈ‡L . »≈ƒ¿≈¿«≈««¬…∆∆≈»…«
Ìlz ÏÚ ˙c‰ ÈËtLÓ „ÈÓÚ‰Ï19. ¿«¬ƒƒ¿¿≈«»«ƒ»

התלמוד.16) ובכת"י: רומי ובפומבדיתא 17)בדפ' בסורא
כשיצוום 18)שבבבל. ויריבו הארץ, עמי יקפידו שלא

בישיבה, אפילו עדות כשרה ובדיעבד הואיל לעמוד.
הדיינים  שאפילו ה"ח, פ"ז סנהדרין בירושלמי כמבואר
וכמו  דין, דינם - עמדו) (=שהדיינים עומדים עדות שקיבלו
מה  ד"ה: א טז, זבחים 'תוספות' ראה העדים, בישיבת כן
לסלק  "כדי הדבר הגאונים התירו לפיכך - ליושב.
מיימוניות). והגהות כסףֿמשנה (ע"פ המחלוקת"

יג)19) יא, (יהושע הכתוב מלשון הקבוע, ומקומם מכונם
דבריו  הובאו הב"ח, וכתב תלם". על העומדות "הערים
ובעליֿדין  העדים "מכלֿמקום ז, ס"ק יז סי' לחו"מ בש"ך
אבותיו  רגלי ועמדו בלבבו, ה' יראת שנגעה מי כל עצמם
שני  ועמדו לקיים: התורה... לכבוד יחושו סיני, הר על
ה' לפני נעמוד ואנחנו לדיינים: להשיב להם וראוי האנשים,

הוא". לאלוקים המשפט כי ולפניכם,

.Â˙‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ‰a¯‰ ÔÈ„ ÈÏÚa ÌÈic‰ ÈÙÏ eÈ‰»ƒ¿≈««»ƒ«¬≈ƒ«¿≈«¿ƒƒ∆
e·È¯ ÌB˙È eËÙL :¯Ó‡pL .‰ÓÏ‡‰ ÔÈ„Ï ÌB˙i‰ ÔÈcƒ«»¿ƒ»«¿»»∆∆¡«ƒ¿»ƒ

ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ„Ï Ì„B˜ ‰ÓÏ‡ ÔÈ„Â .‰ÓÏ‡20ÔÈ„Â . «¿»»¿ƒ«¿»»≈¿ƒ«¿ƒ»»¿ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ„Ï Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz21‰M‡‰ ÔÈ„Â . «¿ƒ»»≈¿ƒ«»»∆¿ƒ»ƒ»

‰a¯Ó ‰M‡‰ ˙LaL ;LÈ‡‰ ÔÈ„Ï Ì„B˜22. ≈¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ»¿À»

א)20) יא, (שבת אמרו וכן מרובה, וצערה מצויה שדמעתה
ואלמנה", יתום תחת ולא (=לשמשו), תלמידֿחכם "תחת

שמח). (אור ביותר בכבודם להזהר שיש כמבואר 21)הרי
בבבאֿבתרא  כמבואר תורה, ביטול משום וגם ט. אות לעיל
יטרדו  שלא להעדיפם יש הם, שחכמים כיון א: כב,
התורה  כבוד של "עשה א) קו, (כתובות אמרו וכן מגירסתם.
לפני  דין לו היה עולא רב מסופר: א ל, ובשבועות עדיף".
בתורה  עמית חברינו עולא יוסף: רב לו שלח נחמן, רב

לאחרים. להקדימו שהתכוון נחמן, רב הבין ובמצוות,
ה"י. פ"ו, תורה תלמוד הל' א.22)והשווה ק, יבמות

.ÊÌ„˜ ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ È¯·c ÚÓLÏ ÔicÏ ¯eÒ‡»««»ƒ¿…«ƒ¿≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ…∆
B¯·Á ÈÙa ‡lL B‡ B¯·Á ‡B·iL23„Á‡ ¯·„ elÙ‡Â . ∆»¬≈∆…ƒ¿≈¬≈«¬ƒ»»∆»

ÌÎÈÁ‡ ÔÈa ÚÓL :¯Ó‡pL .¯eÒ‡ -24ÚÓBM‰ ÏÎÂ . »∆∆¡«»…«≈¬≈∆¿»«≈«
ÚÓL ‡O˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - „Á‡Ó≈∆»≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ»≈«

‡ÂL25,Ú¯‰ ÔBLÏ Ïa˜ÓÏ ‰¯‰Ê‡ :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·e . »¿ƒ¿«»∆«¿»»ƒ¿«≈»»»
¯˜L ˙e„Ú „ÈÚÓe ,Ú¯‰ ÔBLÏ ¯tÒÓe26ÔÈc ÏÚa ÔÎÂ . ¿«≈»»»≈ƒ≈∆∆¿≈««ƒ

ÔÈc ÏÚa ‡B·iL Ì„˜ ÔicÏ ÂÈ¯·c ÚÈÓLÈ ‡lL ¯‰ÊÓÀ¿»∆…«¿ƒ«¿»»««»…∆∆»««ƒ
B¯·Á27Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚ Ì‚Â .28¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡ ¬≈¿««∆¿«≈∆¡«ƒ¿«∆∆

˜Á¯z29. ƒ¿»

שלא 23) דבריו להשמיע אסור לרגע, ויצא חבירו, בא אפילו
ולא 24)בפניו. דבריהם, שמעו יחד שניהם כשיהיו

כדברי  שקר דברי שמסדר זה, בפני שלא זה דברי תשמעו
לו  נוטה הדיין שלב ומכיון מכחישין, שאין לפי  אמת,
ב  ז, (סנהדרין השני בזכות מהפך לבו אין שוב לזכות,

או 26)שם.25)וברש"י). שכשמספר א, קיח, פסחים
'ספר  והשווה (רשב"ם), שוא שמע בפיו נושא הרי מעיד,

רפא. ל"ת לרבינו לא 27)המצוות' קרא: שם סנהדרין
חברך. בפני שלא דבריך ישמע שהדיין תגרום אל תשיא,

ה"בֿג.28) פכ"ב, ולקמן ה"י, בסמוך שבועות 29)ראה
בוש  אינו בעלֿדינו בפני שלא דבריו שהמטעים א, לא,

(רש"י). שקר מדברי

.ÁÔÓb¯z‰ ÈtÓ ÚÓBL Ôic‰ ‰È‰È ‡Ï30Ì‡ ‡l‡ , …ƒ¿∆««»≈«ƒƒ«À¿¿»∆»ƒ
.Ì‰È˙BÚË ÚÓBLÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÔBLÏ ¯ÈkÓ ‰È‰ Ôk≈»»«ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈««¬≈∆
„ÓÚÈ - Ì‰Ï ·ÈL‰Ï È„k ÌBLÏa ¯È‰Ó BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒƒ¿»¿≈¿»ƒ»∆«¬…

ÔÈc‰ ˜Òt Ì˙B‡ ÚÈ„B‰Ï ÔÓb¯z‰31ÌÚË ‰Ê È‡Óe , «À¿¿»¿ƒ«»¿««ƒ≈≈∆««
‰Ê ‰kÊÂ ‰Ê ·iÁ32. ƒ≈∆¿ƒ»∆

(30 ֿ בעלי מפי כששומע אלא להתברר יכולה האמת שאין
יד). ס"ק יז, סי' לחו"מ (סמ"ע עצמם ו,31)הדין מכות

מעמידים  שאין העדים, לשון לענין ו כח, בחו"מ וראה ב,
והעדים. הדיין בין ה"ו.32)מתרגם פ"ו, לעיל ראה

.Ë˙BLÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÚÓLÏ Ôic‰ CÈ¯»̂ƒ««»ƒ¿…««¬«¬≈ƒƒ¿ƒ¿
Ô‰È˙BÚË33‰Ê ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê ,CÏn‰ ¯Ó‡iÂ :¯Ó‡pL . «¬≈∆∆∆¡««…∆«∆∆…∆∆∆

˙n‰ C·e ÈÁ‰ Èa34¯Á‡Â ,BaÏa ÔÈc‰ ˙‡ ˜cˆÓe . ¿ƒ««¿≈«≈¿«≈∆«ƒ¿ƒ¿««
BÎ˙BÁ Ck35. »¿

על 33) היטב עמד לא שמא הדין, בעלי בפני עליהן לחזור
כך  על יגיבו בפניהם אותן וכששונה טענותיהם, דברי
על  יערערו שלא נוחה, הצדדים דעת שתהא וגם ויתקנום,
(סמ"ע  כראוי טענותיהם הבינו ולא שפסקו לומר הדיינים,

טו). ס"ק יז, סי' ה"ח,34)לחו"מ פ"ג סנהדרין ירושלמי
דבריהן. על שחזר שנאמר:35)הרי ב, ז, סנהדרין

אותו  בלבך, ואמת צדק שהוא מה - צדק" "ושפטתם
הדין. יחתוך לא נוקפו, לבו עוד כל אבל לאחרים. תשפוט

.ÈıÈÏÓ ‰OÚÈ ‡lL Ôi„Ï ÔÈpÓ36ÏÚa ÏL ÂÈ¯·„Ï ƒ«ƒ¿«»∆…≈»∆≈ƒƒ¿»»∆««
?ÔÈc37¯Ó‡È ‡l‡ .˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡pL38‰Ó ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»∆»…««
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˜zLÈÂ BÏ ‰‡¯pM39ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ „nÏÈ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿∆¿ƒ¿…¿…¿«≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ
‡È·‰ elÙ‡ .ÏÏk ‰ÚË40:BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - „Á‡ „Ú ¿»»¿»¬ƒ≈ƒ≈∆»……«

ÔÚËpÏ ¯Ó‡È ‡l‡ !„Á‡ „Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡41‰Ê È¯‰ : ≈¿«¿ƒ≈∆»∆»…««ƒ¿»¬≈∆
„Ú !„ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡ÈÂ ‰„BiL È‡ÂÏ‰ !EÈÏÚ „ÈÚ‰≈ƒ»∆«¿«∆∆¿…«¡∆≈ƒ«
ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‡e‰ „Á‡ „Ú :¯Ó‡ÈÂ ‡e‰ ÔÚËiL∆ƒ¿«¿…«≈∆»¿≈∆¡»

ÈÏÚ42‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .43. »«¿≈…«≈»∆

מעודדו 37)סניגור.36) הוא ועי"ז טוען הוא יפה לומר,
סניגור. לו יגיב 39)הבעלֿדין.38)ונעשה ולא הדיין,

יז. שם, בסמ"ע וראה ב), ל, התובע.40)(שבועות
היה 42)הנתבע.41) הונא רב ה"ח, פ"ג סנהדרין ירושלמי

אחד. עד מקבלים אין אומר: שהיה הדיין, את מבזה
כעורכי 43) עצמך תעש "אל מ"ח) פ"א, (אבות אמרו וכן

העשוק, שהוא בו שידע "אע"פ שם: רבינו ומפרש הדיינים"
שילמדהו  לו מותר אין זה כל עם שקר... עליו טוען ושחברו

כלל". ותועילהו שתצילהו טענה,

.‡ÈLw·Ó ÔÈc ÏÚ·e ,Ô‰Ó „Á‡Ï ˙eÎÊ Ôic‰ ‰‡»̄»««»¿¿∆»≈∆««ƒ¿«≈
¯aÁÏ Ú„BÈ BÈ‡Â d¯Ó‡Ï44e‰‡¯L B‡ ,ÌÈ¯·c‰ ¿»¿»¿≈≈«¿«≈«¿»ƒ∆»»

‰ÓÁ‰ ÈtÓe ,˙Ó‡ ˙ÚËa BÓˆÚ ÏÈv‰Ï ¯ÚËˆÓƒ¿«≈¿«ƒ«¿¿«¬«¡∆ƒ¿≈«≈»
˜lzÒ ÒÚk‰Â45- ˙eÏÎq‰ ÈtÓ LazL B‡ ,epnÓ ¿«««ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿

BÈ·‰Ï ,ËÚÓ B„ÚÒÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰46,¯·c‰ ˙lÁz ¬≈∆À»¿«¬¿««¬ƒ¿ƒ««»»
Ìl‡Ï EÈt Á˙t ÌeMÓ47‰Ê ¯·„a ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ . ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿»»∆

ÔÈic‰ ÈÎ¯BÚk ‰È‰È ‡lL ,‰a¯‰48. «¿≈∆…ƒ¿∆¿¿≈««»ƒ

ולהסבירם.44) נסתלקה.45)לנסחם תימן: בכת"י
בעלֿדין 47)להסבירו.46) כאילו שם. סנהדרין ירושלמי

שיוכל  פה לו לפתוח ועלינו טוען, אינו ולפיכך הוא אלם זה
ב) לז, ובגיטין א לו, (כתובות אמרו וכן זכויותיו. לטעון
ויובל  שמיטה הל' השווה הוא". לאלם פיך פתח זה, "כגון
לנתבע  אומרים שטרו... את בעלֿחוב "כשיביא הכ"ד: פ"ט,
אומר  שלו? פרוזבול איה הנתבע טען ואם לו, שלם
- הן אמר אם ואבד? פרוזבול לך היה לתובע, (=הדיין)
לאלם". פיך "פתח שם בגיטין נקרא וזה נאמן",

לאיסור 48) זה, קל סעד בין ולהבחין לשקול צריך הרבה
טענות  שמלמדו בזה הדיינים", כעורכי עצמו "עושה של
נב, (כתובות יוחנן ברבי ומצינו עלֿידו. לזכות איך ודרכים
הדין, מבעלי לאחד מה במידת שסייע על מאד שהצטער ב)
"עשינו  והתחטא: הרגיש ולבסוף בטענות, הדרכה ע"י
לפני  הדין עורך רש"י: ומפרש הדיינים", כעורכי עצמנו
לטובתו  לבם להפוך הדיינים את שעורך לזכותו... הדיינים

זה. של

ה'תש"פ  סיון כ"ח ש"ק יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
מפני 1) הדיין יירא שלא לאֿתעשה, מצוות מתבארת בו

הדין  לבעלי לומר הדיין על שמצוה זרוע. בעל איש
לומר: לדיין האיסור בפשרה. או רוצים, אתם בדין בתחילה:
הדיון. בסדרי ירושלים דייני מנהג חייבו. וחבריי זיכיתי אני

חב  בדרכי שבירושלים הדעת נקיי רתם.הליכות

.‡C¯ „Á‡ ,ÔÈ„Ï EÈÙÏ e‡aL ÌÈL2‰L˜ „Á‡Â3: ¿«ƒ∆»¿»∆¿ƒ∆»«¿∆»»∆

˙‡ ÚÓLzMÓ B‡ ,Ì‰È¯·c ˙‡ ÚÓLz ‡lL „Ú«∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«∆
‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ ‰z‡ È‡Â Ì‰È¯·c4‰z‡ - ƒ¿≈∆¿ƒ«»≈«¿≈»«ƒ∆«»

ÌÎÏ ˜˜Ê ÈÈ‡ :Ì‰Ï ¯ÓBÏ È‡M¯5·iÁ˙È ‡nL ! «««»∆≈ƒƒ¿»»∆∆»ƒ¿«≈
Ôic‰ ¯Á‡ Û„B¯ ‡ˆÓÂ ,‰Lw‰6˙‡ ÚÓLzMÓ Ï·‡ . «»∆¿ƒ¿»≈««««»¬»ƒ∆ƒ¿«∆

È‡M¯ ‰z‡ È‡ - ‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„˙Â Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿≈«¿≈»«ƒ∆ƒ«»««
ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL !ÌÎÏ ˜˜Ê ÈÈ‡ :¯ÓBÏ«≈ƒƒ¿»»∆∆∆¡«…»ƒ¿≈

LÈ‡7‡nL ,‡e‰ ÚL¯ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡z ‡lL . ƒ∆……«ƒ¿ƒ»»∆»
ıv˜È ‡nL ,ÈLÈ„b ˙‡ ˜ÈÏ„È ‡nL ,Èa ˙‡ ‚¯‰È«¬…∆¿ƒ∆»«¿ƒ∆¿ƒƒ∆»¿«≈

È˙BÚÈË8˜˜f‰Ï ·iÁ - ÌÈa¯Ï ‰pÓÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ«¿ƒ»»¿À∆»«ƒ«»¿ƒ»≈
Ì‰Ï9. »∆

דיינים.3)נוח.2) ומטריח מריבה ומי 4)בעל זכאי מי
לכם.5)חייב. ולפסוק בדינכם הדין 6)לעיין את להפוך

דיבור 7)לזכותו. שם התוספות וכתבו ב, ו, סנהדרין
לחוש, לו אין חזקים, שניהם היו שאם חזק: ונמצא המתחיל
א. יב, משפט בחושן להלכה נפסק וכך יסייעו, שהשני

יז.8) אות דברים לחוש 9)ספרי לו שאין בתחילה, אפילו
(רדב"ז). ויצילוהו יסייעוהו שהרבים לקשה,

.·˙eÎÊ ‰‡¯Â ,Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‰È‰L „ÈÓÏz ÔÎÂ¿≈«¿ƒ∆»»≈ƒ¿≈«¿»»¿
¯ÈLÚÏ ‰·BÁÂ ÈÚÏ10¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ˜˙L Ì‡ , ∆»ƒ¿»∆»ƒƒ»«¬≈∆≈

LÈ‡ ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï ÌeMÓ11¯·cÓ :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ƒ…»ƒ¿≈ƒ¿«∆∆¡«ƒ¿«
˜Á¯z ¯˜L12¯ea „ÈÓÏz ·ÈLBÈ ‡lL Ôi„Ï ÔÈpÓe .13 ∆∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»∆…ƒ«¿ƒ

˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÂÈÙÏ14. ¿»»«¿«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

בדין.10) טועה דבריך 11)ורבו תכניס לא - שם סנהדרין
(דברים  ככתוב כנוס, מלשון תגורו לא ומפרש: איש , מפני
לחושן  הסמ"ע וכתב תאגור". ולא תשתה לא "ויין לט): כח,
אלא  עשירים, או עניים כששניהם הדין הוא יח: ט, משפט
כבוד  משום חושש הוא שאפילו להורות עני, אחד נקט:
ישתוק. לא זאת בכל העשיר, כבוד ומשום רבו,

שקר.12) דין לפסוק שגורם א, לא, עם 13)שבועות
ויטעהו. עימו וייתן ויישא וברש"י.14)הארץ, ב, ל, שם

.‚‡lL ,ÔÈca ‰ÚBhL Ba¯ ‰‡¯L „ÈÓÏ˙Ï ÔÈpÓeƒ«ƒ¿«¿ƒ∆»»«∆∆«ƒ∆…
ep·‡Â ep¯zÒ‡Â ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú BÏ ÔÈzÓ‡ :¯Ó‡È15, …««¿ƒ«∆ƒ»≈«ƒ¿∆¿¿∆¿∆¿∆

¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÈÓL ÏÚ ÔÈc‰ ‡¯wiL È„k¿≈∆ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«¿«ƒ¿«
˜Á¯z ¯˜L16. ∆∆ƒ¿»

א).15) לא, (שם בתלמוד הנוסח וכן בניין, מלשון
דרך 16) לו יאמר אלא מסיים: ח ט, סימן משפט ובחושן

תורה  תלמוד הלכות וראה לימדתני. וכך כך רבי! כבוד:
ט. הלכה ה, פרק

.„Ìz‡ ÔÈ„a :‰lÁza ÌÈÈ„ ÈÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ‰ÂˆÓƒ¿»«¿«¬≈ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ«∆
‰¯LÙa B‡ ÌÈˆB¯17ÔÈOBÚ - ‰¯LÙa eˆ¯ Ì‡ ?18 ƒƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»ƒ

- „ÈÓz ‰¯Lt ÔÈOBÚL ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ .‰¯Lt Ô‰ÈÈa≈≈∆¿»»¿»≈ƒ∆ƒ¿»»»ƒ
eËÙL ÌBÏL ËtLÓ :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿À»¿»»∆¡«ƒ¿«»ƒ¿

ÌBÏL BnÚ LiL ËtLÓ e‰Ê È‡ .ÌÎÈ¯ÚLa19ÈÂ‰ ? ¿«¬≈∆≈∆ƒ¿»∆≈ƒ»¡≈
Úeva ‰Ê :¯ÓB‡20„Â„ È‰ÈÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ „Â„a ÔÎÂ . ≈∆ƒ«¿≈¿»ƒ≈«¿ƒ»ƒ

LiL ËtLÓ e‰Ê È‡ .BnÚ ÏÎÏ ‰˜„ˆe ËtLÓ ‰OÚ…∆ƒ¿»¿»»¿»«≈∆ƒ¿»∆≈
‰˜„ˆ BnÚ21‰¯Lt‰ ‡È‰Â Úeva e‰Ê :¯ÓB‡ ÈÂ‰ ?22. ƒ¿»»¡≈≈∆ƒ«¿ƒ«¿»»
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˜zLÈÂ BÏ ‰‡¯pM39ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ „nÏÈ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿∆¿ƒ¿…¿…¿«≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ
‡È·‰ elÙ‡ .ÏÏk ‰ÚË40:BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - „Á‡ „Ú ¿»»¿»¬ƒ≈ƒ≈∆»……«

ÔÚËpÏ ¯Ó‡È ‡l‡ !„Á‡ „Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡41‰Ê È¯‰ : ≈¿«¿ƒ≈∆»∆»…««ƒ¿»¬≈∆
„Ú !„ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡ÈÂ ‰„BiL È‡ÂÏ‰ !EÈÏÚ „ÈÚ‰≈ƒ»∆«¿«∆∆¿…«¡∆≈ƒ«
ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‡e‰ „Á‡ „Ú :¯Ó‡ÈÂ ‡e‰ ÔÚËiL∆ƒ¿«¿…«≈∆»¿≈∆¡»

ÈÏÚ42‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .43. »«¿≈…«≈»∆

מעודדו 37)סניגור.36) הוא ועי"ז טוען הוא יפה לומר,
סניגור. לו יגיב 39)הבעלֿדין.38)ונעשה ולא הדיין,

יז. שם, בסמ"ע וראה ב), ל, התובע.40)(שבועות
היה 42)הנתבע.41) הונא רב ה"ח, פ"ג סנהדרין ירושלמי

אחד. עד מקבלים אין אומר: שהיה הדיין, את מבזה
כעורכי 43) עצמך תעש "אל מ"ח) פ"א, (אבות אמרו וכן

העשוק, שהוא בו שידע "אע"פ שם: רבינו ומפרש הדיינים"
שילמדהו  לו מותר אין זה כל עם שקר... עליו טוען ושחברו

כלל". ותועילהו שתצילהו טענה,

.‡ÈLw·Ó ÔÈc ÏÚ·e ,Ô‰Ó „Á‡Ï ˙eÎÊ Ôic‰ ‰‡»̄»««»¿¿∆»≈∆««ƒ¿«≈
¯aÁÏ Ú„BÈ BÈ‡Â d¯Ó‡Ï44e‰‡¯L B‡ ,ÌÈ¯·c‰ ¿»¿»¿≈≈«¿«≈«¿»ƒ∆»»

‰ÓÁ‰ ÈtÓe ,˙Ó‡ ˙ÚËa BÓˆÚ ÏÈv‰Ï ¯ÚËˆÓƒ¿«≈¿«ƒ«¿¿«¬«¡∆ƒ¿≈«≈»
˜lzÒ ÒÚk‰Â45- ˙eÏÎq‰ ÈtÓ LazL B‡ ,epnÓ ¿«««ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿

BÈ·‰Ï ,ËÚÓ B„ÚÒÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰46,¯·c‰ ˙lÁz ¬≈∆À»¿«¬¿««¬ƒ¿ƒ««»»
Ìl‡Ï EÈt Á˙t ÌeMÓ47‰Ê ¯·„a ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ . ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿»»∆

ÔÈic‰ ÈÎ¯BÚk ‰È‰È ‡lL ,‰a¯‰48. «¿≈∆…ƒ¿∆¿¿≈««»ƒ

ולהסבירם.44) נסתלקה.45)לנסחם תימן: בכת"י
בעלֿדין 47)להסבירו.46) כאילו שם. סנהדרין ירושלמי

שיוכל  פה לו לפתוח ועלינו טוען, אינו ולפיכך הוא אלם זה
ב) לז, ובגיטין א לו, (כתובות אמרו וכן זכויותיו. לטעון
ויובל  שמיטה הל' השווה הוא". לאלם פיך פתח זה, "כגון
לנתבע  אומרים שטרו... את בעלֿחוב "כשיביא הכ"ד: פ"ט,
אומר  שלו? פרוזבול איה הנתבע טען ואם לו, שלם
- הן אמר אם ואבד? פרוזבול לך היה לתובע, (=הדיין)
לאלם". פיך "פתח שם בגיטין נקרא וזה נאמן",

לאיסור 48) זה, קל סעד בין ולהבחין לשקול צריך הרבה
טענות  שמלמדו בזה הדיינים", כעורכי עצמו "עושה של
נב, (כתובות יוחנן ברבי ומצינו עלֿידו. לזכות איך ודרכים
הדין, מבעלי לאחד מה במידת שסייע על מאד שהצטער ב)
"עשינו  והתחטא: הרגיש ולבסוף בטענות, הדרכה ע"י
לפני  הדין עורך רש"י: ומפרש הדיינים", כעורכי עצמנו
לטובתו  לבם להפוך הדיינים את שעורך לזכותו... הדיינים

זה. של

ה'תש"פ  סיון כ"ח ש"ק יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
מפני 1) הדיין יירא שלא לאֿתעשה, מצוות מתבארת בו

הדין  לבעלי לומר הדיין על שמצוה זרוע. בעל איש
לומר: לדיין האיסור בפשרה. או רוצים, אתם בדין בתחילה:
הדיון. בסדרי ירושלים דייני מנהג חייבו. וחבריי זיכיתי אני

חב  בדרכי שבירושלים הדעת נקיי רתם.הליכות

.‡C¯ „Á‡ ,ÔÈ„Ï EÈÙÏ e‡aL ÌÈL2‰L˜ „Á‡Â3: ¿«ƒ∆»¿»∆¿ƒ∆»«¿∆»»∆

˙‡ ÚÓLzMÓ B‡ ,Ì‰È¯·c ˙‡ ÚÓLz ‡lL „Ú«∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«∆
‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ ‰z‡ È‡Â Ì‰È¯·c4‰z‡ - ƒ¿≈∆¿ƒ«»≈«¿≈»«ƒ∆«»

ÌÎÏ ˜˜Ê ÈÈ‡ :Ì‰Ï ¯ÓBÏ È‡M¯5·iÁ˙È ‡nL ! «««»∆≈ƒƒ¿»»∆∆»ƒ¿«≈
Ôic‰ ¯Á‡ Û„B¯ ‡ˆÓÂ ,‰Lw‰6˙‡ ÚÓLzMÓ Ï·‡ . «»∆¿ƒ¿»≈««««»¬»ƒ∆ƒ¿«∆

È‡M¯ ‰z‡ È‡ - ‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„˙Â Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿≈«¿≈»«ƒ∆ƒ«»««
ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL !ÌÎÏ ˜˜Ê ÈÈ‡ :¯ÓBÏ«≈ƒƒ¿»»∆∆∆¡«…»ƒ¿≈

LÈ‡7‡nL ,‡e‰ ÚL¯ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡z ‡lL . ƒ∆……«ƒ¿ƒ»»∆»
ıv˜È ‡nL ,ÈLÈ„b ˙‡ ˜ÈÏ„È ‡nL ,Èa ˙‡ ‚¯‰È«¬…∆¿ƒ∆»«¿ƒ∆¿ƒƒ∆»¿«≈

È˙BÚÈË8˜˜f‰Ï ·iÁ - ÌÈa¯Ï ‰pÓÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ«¿ƒ»»¿À∆»«ƒ«»¿ƒ»≈
Ì‰Ï9. »∆

דיינים.3)נוח.2) ומטריח מריבה ומי 4)בעל זכאי מי
לכם.5)חייב. ולפסוק בדינכם הדין 6)לעיין את להפוך

דיבור 7)לזכותו. שם התוספות וכתבו ב, ו, סנהדרין
לחוש, לו אין חזקים, שניהם היו שאם חזק: ונמצא המתחיל
א. יב, משפט בחושן להלכה נפסק וכך יסייעו, שהשני

יז.8) אות דברים לחוש 9)ספרי לו שאין בתחילה, אפילו
(רדב"ז). ויצילוהו יסייעוהו שהרבים לקשה,

.·˙eÎÊ ‰‡¯Â ,Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‰È‰L „ÈÓÏz ÔÎÂ¿≈«¿ƒ∆»»≈ƒ¿≈«¿»»¿
¯ÈLÚÏ ‰·BÁÂ ÈÚÏ10¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ˜˙L Ì‡ , ∆»ƒ¿»∆»ƒƒ»«¬≈∆≈

LÈ‡ ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï ÌeMÓ11¯·cÓ :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ƒ…»ƒ¿≈ƒ¿«∆∆¡«ƒ¿«
˜Á¯z ¯˜L12¯ea „ÈÓÏz ·ÈLBÈ ‡lL Ôi„Ï ÔÈpÓe .13 ∆∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»∆…ƒ«¿ƒ

˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÂÈÙÏ14. ¿»»«¿«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

בדין.10) טועה דבריך 11)ורבו תכניס לא - שם סנהדרין
(דברים  ככתוב כנוס, מלשון תגורו לא ומפרש: איש , מפני
לחושן  הסמ"ע וכתב תאגור". ולא תשתה לא "ויין לט): כח,
אלא  עשירים, או עניים כששניהם הדין הוא יח: ט, משפט
כבוד  משום חושש הוא שאפילו להורות עני, אחד נקט:
ישתוק. לא זאת בכל העשיר, כבוד ומשום רבו,

שקר.12) דין לפסוק שגורם א, לא, עם 13)שבועות
ויטעהו. עימו וייתן ויישא וברש"י.14)הארץ, ב, ל, שם

.‚‡lL ,ÔÈca ‰ÚBhL Ba¯ ‰‡¯L „ÈÓÏ˙Ï ÔÈpÓeƒ«ƒ¿«¿ƒ∆»»«∆∆«ƒ∆…
ep·‡Â ep¯zÒ‡Â ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú BÏ ÔÈzÓ‡ :¯Ó‡È15, …««¿ƒ«∆ƒ»≈«ƒ¿∆¿¿∆¿∆¿∆

¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÈÓL ÏÚ ÔÈc‰ ‡¯wiL È„k¿≈∆ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«¿«ƒ¿«
˜Á¯z ¯˜L16. ∆∆ƒ¿»

א).15) לא, (שם בתלמוד הנוסח וכן בניין, מלשון
דרך 16) לו יאמר אלא מסיים: ח ט, סימן משפט ובחושן

תורה  תלמוד הלכות וראה לימדתני. וכך כך רבי! כבוד:
ט. הלכה ה, פרק

.„Ìz‡ ÔÈ„a :‰lÁza ÌÈÈ„ ÈÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ‰ÂˆÓƒ¿»«¿«¬≈ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ«∆
‰¯LÙa B‡ ÌÈˆB¯17ÔÈOBÚ - ‰¯LÙa eˆ¯ Ì‡ ?18 ƒƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»ƒ

- „ÈÓz ‰¯Lt ÔÈOBÚL ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ .‰¯Lt Ô‰ÈÈa≈≈∆¿»»¿»≈ƒ∆ƒ¿»»»ƒ
eËÙL ÌBÏL ËtLÓ :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿À»¿»»∆¡«ƒ¿«»ƒ¿

ÌBÏL BnÚ LiL ËtLÓ e‰Ê È‡ .ÌÎÈ¯ÚLa19ÈÂ‰ ? ¿«¬≈∆≈∆ƒ¿»∆≈ƒ»¡≈
Úeva ‰Ê :¯ÓB‡20„Â„ È‰ÈÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ „Â„a ÔÎÂ . ≈∆ƒ«¿≈¿»ƒ≈«¿ƒ»ƒ

LiL ËtLÓ e‰Ê È‡ .BnÚ ÏÎÏ ‰˜„ˆe ËtLÓ ‰OÚ…∆ƒ¿»¿»»¿»«≈∆ƒ¿»∆≈
‰˜„ˆ BnÚ21‰¯Lt‰ ‡È‰Â Úeva e‰Ê :¯ÓB‡ ÈÂ‰ ?22. ƒ¿»»¡≈≈∆ƒ«¿ƒ«¿»»
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Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ¯Ób Ì„˜ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ…∆¿«ƒ««ƒ
‰ÂˆÓ - ‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„ÈÂ Ì‰È¯·c ÚÓML∆»«ƒ¿≈∆¿»«¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡Â ÔÈc‰ ¯ÓbL È¯Á‡ Ï·‡ .Úˆ·Ïƒ¿…«¬»«¬≈∆»««ƒ¿»«ƒ¿ƒ
È‡M¯ BÈ‡ - ·iÁ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡«»««ƒ¿ƒ«»«»≈««

Ô‰ÈÈa ‰¯Lt ˙BOÚÏ23¯‰‰ ˙‡ ÔÈc‰ ·wÈ ‡l‡ ,24. «¬¿»»≈≈∆∆»ƒ…«ƒ∆»»

לשון 17) - פשרה צד. מכל מסויים וויתור ידי על הסכם
כתובות  לרבינו המשנה (פירוש קר ולא חם לא פושרים,
שבראשון, לפשרה, דין בין יש והבדל ה). משנה י, פרק
בכול, זוכה הזכאי אין ובפשרה חייב, והשני זכאי יוצא אחד

הכול. מפסיד החייב מפשרים.18)ואין הדיינים
יוצא 19) שהחייב שלום"? אין משפט שיש במקום "והלא

מרוצה. ובלתי הדין.20)מקופח כל 21)מיצוע "והלא
ועשייה  וויתור שמשמעה: צדקה"? אין משפט שיש מקום

הדין. משורת כאילו 22)לפנים שהפשרה ב. ו, סנהדרין
כנ"ל. הצדדים שני בין התביעה וחותכת מבצעת

ודיינים 23) בדין טעינו שמא אנו יריאים לצדדים: לומר
המתחיל: דיבור שם (תוספות דיננו פסק את יהפכו אחרים

הדין). פנים 24)נגמר משוא ללא הדין מידת לפי לנהוג
שבועה  הדין בית חייב אם שם, בתוספות וראה ורחמים.
להיפטר  כדי ביניהם, לפשר דין הבית רשאי מהם, לאחד

ב. יב, משפט בחושן וכן שבועה. מעונש

.‰- ÔÈc ˙È·a ‰¯LÙa ÔÈc‰ ÈÏÚa eˆ¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«¬≈«ƒƒ¿»»¿≈ƒ
Ì‰Ï LÈ25„iÓ e˜iL „Ú ,ÔÈc‰ ˙‡ Úa˙ÏÂ ¯ÊÁÏ ≈»∆«¬…¿ƒ¿…«∆«ƒ«∆ƒ¿ƒ«

Ì‰ÈL26. ¿≈∆

הם.25) ז,26)רשאים פרק לעיל (ראה סודר קניין קבלת
והתחייבותם  הסכמתם את המבטאת ובביאורנו), ב הלכה

קניין". צריכה "פשרה א) ו, (סנהדרין ההדדית

.ÂecL ˙BËBÈ„‰ ÈML .ÔÈc‰ ÁkÓ ‰¯Lt Ák ‰ÙÈ»∆…«¿»»ƒ…««ƒ∆¿≈∆¿∆»
ÔÈc Ô‰ÈÈc ÔÈ‡ -27;Ô‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÈ„ ÈÏÚ·Ï LÈÂ , ≈ƒ≈∆ƒ¿≈¿«¬≈ƒƒ«¬…»∆
‰¯Lt eOÚ Ì‡Â28¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - Ô„iÓ e˜Â ¿ƒ»¿»»¿»ƒ»»≈¿ƒ«¬…

Ô‰a29. »∆

פחות 27) דין בית שאין י, הלכה ב, פרק לעיל כמבואר
דין, ודינו יחידי לדון לו מותר מומחה אחד אבל משלושה,

י. הלכה ביניהם.28)שם פשרה עשה אחד אפילו
רבינו 29) נקט ולפיכך, מחייבתם, מידם הקניין קבלת כי

שניי  היו וקנו שהמפשרים שהסכימו עדים שיהיו כדי ם,
אפילו  הקניין את מכחישים אינם שהצדדים כל אבל מידם,
הרדב"ז  דעת וכן שם, (סנהדרין מועיל ביניהם מפשר אחד
שדיין  שניהם, מיד קנו שאם ומובן, רבינו). דברי בהבנת
כמבואר  בהם, לחזור יכולים ואין דין, דינו - להם ידון אחד
קניין, ידי על אינו דין שסתם אלא ב, הלכה ז, פרק לעיל

משנה). (כסף קניין ידי על אלא מועילה אינה פשרה וכל

.Ê:¯ÓBÏ ,ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiLk ,ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡Ï ¯eÒ‡»¿∆»ƒ««»ƒ¿∆≈≈ƒ≈ƒ«
;ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ È¯·ÁÂ ,·iÁÓ‰ B‡ ‰kÊÓ‰ ‡e‰ È‡¬ƒ«¿«∆«¿«≈«¬≈«¿ƒ»«

‰OÚ‡ ‰Ó Ï·‡È¯‰ - Ôk ¯Ó‡ Ì‡Â ?ÈÏÚ ea¯ Ì‰L ¬»»∆¡∆∆≈«»«¿ƒ»«≈¬≈
„Bq ‰l‚Ó ÏÈÎ¯ CÏB‰ ÏÏÎa ‡e‰30„ÈÓÏ˙a ‰OÚÓe . ƒ¿«≈»ƒ¿«∆«¬∆¿«¿ƒ

¯Á‡Ï L¯„n‰ ˙È·a e¯Ó‡pL ÌÈ¯·„ ‡ÈˆB‰L ,„Á‡∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆¿¿≈«ƒ¿»¿««

˙ÈaÓ ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆB‰Â ,‰L ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL¿«ƒ¿∆¿ƒ»»¿ƒ≈ƒƒ≈
‡e‰ „BÒ ‰l‚Ó ‰Ê :ÂÈÏÚ eÊÈ¯Î‰Â ,L¯„n‰31! «ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»∆¿«∆

א.30) כט, בסנהדרין לשון 31)משנה ודבר א לא, שם
לנידון, אחד יאמר שלא זה, ובכלל שם). (=רש"י היה הרע
כמוכח  אותך, שחייב במה כדין שלא לך עשה הדיין
שחיטה  של בעובדה ב צט, קמא בבא התלמוד מסוגיית

ב). קטן סעיף יט, משפט לחושן (ש"ך מוגרמת

.ÁÔÈc ˜Òt BÏ ·zÎÏ ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ Ï‡L32- »«∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ¿…¿«ƒ
ÌÚ ÈBÏt ÏL ÔÈc ˙È·Ï ÈBÏt ‡a :Ck BÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»¿ƒ¿≈ƒ∆¿ƒƒ

·iÁ B‡ È‡kÊ ‡ˆÈÂ ,CÎa BÚhL BÈc ÏÚa ÈBÏt33. ¿ƒ««ƒ∆¿»¿»¿»»«««»
ÌL ‡ÏÂ ÔÈkÊÓ‰ ÌL ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ¿≈«¿ƒƒ≈«¿«ƒ¿…≈

ÔÈ·iÁÓ‰34Ì‰È¯·cÓ ,ÈBÏt ÏL ÔÈc ˙Èa :‡l‡ , «¿«¿ƒ∆»≈ƒ∆¿ƒƒƒ¿≈∆
ÈBÏt ‰kcÊ35. ƒ¿«∆¿ƒ

הדין,32) לסתור יוכל אולי גדול, דין לבית להראותו שרוצה
שם. ובביאורינו ו הלכה ו, פרק לעיל ואין 33)ראה

והפסק  הטענות אלא והראיות, הטעמים לו לכתוב צריכים
כשישמע  יפה, דין בית כל כי ד). יד, משפט (חושן דין
(סמ"ע  לכולנו אחת שתורה לפיהן, לפסוק יידע הטענות

דעת 34)שם). נגד דעות רוב פי על נחתך והדין במקרה
דיעה 35)המיעוט. פי על נחתך שלא יבינו זה מסגנון

ילכו  שלא כדי החולק, הדיין שם את יזכירו ולא אחידה,
נראה  שזה זכאי, יצא פלוני לכתוב: יסתמו לא וגם רכיל,

הדיינים כל כאילו א כשקר, ל, (סנהדרין אחד פה זיכוהו
אליעזר). רבי כדעת

.ËÔÈÒÈÎÓ :ÌÈÏLe¯È ÈL‡ ÏL Ì‚‰Ó ‰È‰ Ck«»»ƒ¿»»∆«¿≈¿»«ƒ«¿ƒƒ
ÌÈÒÈÎÓe ,Ì‰È˙BÚËÂ Ì‰È¯·c ÌÈÚÓBLÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ¿¿ƒƒ¿≈∆¿«¬≈∆«¿ƒƒ
Ì„‡ Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓe .Ì‰È¯·c ÌÈÚÓBLÂ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒƒ»»»

ıeÁÏ36,¯·ca Ì‰ÈÈa ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB ÌÈic‰Â , «¿««»ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈≈∆«»»
,ÌÈÈ„ ÈÏÚa ÔÈÒÈÎÓ Ck ¯Á‡Â .¯·c‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓB‚Â¿¿ƒ∆«»»¿««»«¿ƒƒ«¬≈ƒƒ

ÌÈicaL ÏB„‚Â37LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡ ¿»∆««»ƒ≈ƒ¿ƒ«»««ƒ
ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ Ú„È ‡lL È„k .·iÁ ‰z‡ ÈBÏt¿ƒ«»«»¿≈∆…≈«∆»ƒ«¬≈ƒƒ
‡e‰ Ôi„ ‰Ê È‡ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ‰kfL ÈÓ ‡e‰ Ôi„ ‰Ê È‡≈∆«»ƒ∆ƒ»¿…≈∆«»

B·iÁL38. ∆ƒ¿

ומי 36) המזכה מי הדיינים של הוויכוח את ישמעו שלא
(פירוש  הדין מבעלי לאחד פנים ישאו שלא וגם המחייב,

ז). משנה ג, פרק שם לרבינו כבוד,37)המשנה לו לחלוק
גדול  שהוא מי בפני מדברים שאינם החכמים, מידת שכן

(תוספות ז משנה ה, פרק באבות המשנה כדברי יום מהם,
שם). א 38)טוב ל, שם ובגמרא כט, בסנהדרין משנה

"כדי  הוסיף: שם בפירושו ורבינו שם. נחמיה רבי כדברי
אדם". בני אצל אהובים הדיינים שיהיו

.ÈÚL¯ B‡ ÔÏÊ‚ ‡e‰L B¯·Áa Ú„BÈ ‡e‰L Ôic39- «»∆≈««¬≈∆«¿»»»
Ú Û¯Ëˆ‰Ï ¯eÒ‡˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡pL .Bn40. »¿ƒ¿»≈ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

ÌÈ·LBÈ ÔÈ‡ :ÔÈOBÚ ÌÈÏLe¯ÈaL ˙Úc‰ Èi˜ eÈ‰ CÎÂ¿«»¿ƒ≈«««∆ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ
ÌÈ·LBÈ Ì‰ ÈÓ ÌÚ eÚ„iL „Ú ÔÈ„a41ÌÈÓ˙BÁ ‡ÏÂ , ¿ƒ«∆≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿…¿ƒ

Ì‰nÚ Ì˙BÁ ÈÓ eÚ„iL „Ú ¯ËM‰ ˙‡42ÌÈÒÎ ‡ÏÂ , ∆«¿»«∆≈¿ƒ≈ƒ»∆¿…ƒ¿»ƒ
Ô‰nÚ ·ÒÓ ÈÓ eÚ„iL „Ú ‰cÚÒÏ43. ƒ¿À»«∆≈¿ƒ≈≈ƒ»∆
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לשמים.39) אדם שבין עבירות ב,40)עובר ל, שבועות
האמת. מדרך ולהטותו להטעותו עלול שמא 41)וזה

בוגדים  קשר בכלל ונמצא הגונים שאינם אנשים עם יצטרף
י"ד). הלכה ב, פרק עד 42)(לעיל עימהם יחתמו שמא

בדבר  בושים ונמצאו כולם עדות ומבטל פסול, אחד
וברש"י). א כג, חכם 43)(סנהדרין לתלמיד הוא שגנאי

ברכות  וראה וברש"י), (שם בסעודה הארץ עם אצל לישב
יסב  ואל חכם... לתלמיד לו גנאי דברים "שישה ב מג,
הלכה  ה, פרק דעות בהלכות וכן הארץ", עמי של בחבורה

י"א. הלכה ה, פרק התורה יסודי ובהלכות ב,

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שוחד 1) מקרי הזכאי. את לזכות אפילו שוחד לקיחת איסור

לאהובו  לדון האיסור מהם. להתרחק הדיין שצריך דברים,
הדין. מאימת הדיין חרדת עליו. לשנוא או

.‡ÔÈc‰ ˙‡ ˙eÚÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ .„ÁL Áw˙ ‡Ï2, …ƒ«…«≈»ƒ«¿«≈∆«ƒ
È‡kf‰ ˙‡ ˙BkÊÏ elÙ‡ ‡l‡3- ·iÁ‰ ˙‡ ·iÁÏe ∆»¬ƒ¿«∆«««¿«≈∆««»

¯e¯‡ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚÂ ,¯eÒ‡»¿≈¿…«¬∆«¬≈ƒ¿«»
„ÁL Á˜Ï4Ô˙Bp‰ epÚa˙iLk „ÁM‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ .5. …≈«…«¿«»¿«¬ƒ«…«¿∆ƒ¿»∆«≈

תטה 2) לא משום: מוזהר הוא זה שעל החייב, את לזכות
א 3)משפט. קה, (כתובות הוא זכאי אם יחייבו שלא

חד",4)וברש"י). שהוא שוחד? "מה אמרו: ב עמ' ושם
ממנו  שלקח כיון אחד, לב נעשים והמקבל הנותן כלומר,
רואה  אדם "ואין כגופו, ונעשה אצלו דעתו נתקרבה שוחד,

(שם). לעצמו" כל 5)חובה ב) ד, (תמורה שאמרו כמו
מועיל, ואינו עשוי אינו ועשה, תעשה אל תורה שאמרה דבר
ע"י  ללווה יוצאה המלוה שלקח שרבית הסיקו, ב ו, ושם
(ביאור  שוחד לענין רבינו למד וממנה בביתֿהדין, תביעתו
(שמואלֿא, שמואל הנביא אמר וכן ב). ט, לחו"מ הגר"א
לכם". ואשיב בו עיני ואעלים כופר לקחתי מי "ומיד ג) יב,

.·.Ô˙Bp‰ Ck ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ Á˜Bl‰L ÌLÎe¿≈∆«≈«≈¿…«¬∆««≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL6. ∆∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

ב)6) עה, (בבאֿמציעא ריבית איסור לענין שאמרו כמו
לענין  הואֿהדין וגו'. עור ולפני משום עובר הנותן שהלווה

ג). ס"ק שם הגר"א (ביאור שוחד

.‚¯ÎO ˙Ba¯‰Ï È„k ,B˙ÏÚÓ Ïc‚Óe ·LBiL Ôic Ïk»«»∆≈¿«≈«¬»¿≈¿«¿»»
ÂÈfÁÏ7ÂÈ¯ÙBÒÏe8È¯Á‡ ÌÈËBp‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ¿«»»¿¿»¬≈ƒ¿««ƒ«¬≈

Ì‰Ï ¯Ó‡ CÎÏe .Ï‡eÓL Èa eOÚ ÔÎÂ .Úˆa‰9: «∆«¿≈»¿≈¿≈¿«∆¡«»∆
„ÁL eÁ˜iÂ Úˆa‰ È¯Á‡ ehiÂ10ÔBÓÓ „ÁL ‡ÏÂ . «ƒ«¬≈«»««ƒ¿…«¿……«»

,„Á‡ Ôi„a ‰OÚÓe .ÌÈ¯·c „ÁL elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ…«¿»ƒ«¬∆¿«»∆»
L˙È‚e„a ‰ÏBÚ ‰È‰11ËLÙe ,¯‰pa ¯·ÚÏ ‰pË˜ ∆»»∆¿ƒ¿«»«¬…«»»»«

BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈ„ BÏ ‰È‰Â ,B˙iÏÚa BÚiÒÂ B„È „Á‡∆»»¿ƒ¿«¬ƒ»¿»»ƒ¿»«
ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt ÈÈ¯‰ :Ôic‰12,„Á‡a ‰OÚÓe . ««»¬≈ƒ»¿¿ƒ«¬∆¿∆»

‰¯·‡ ¯È·Ú‰L13„È„¯ ÏÚÓ - ÛBÚ ÏL ‰ˆB -14 ∆∆¡ƒ∆¿»»∆≈«¿ƒ
˜¯ ‰qk ¯Á‡Â ,Ôic‰15ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,Ôic‰ ÈÙlÓ ««»¿«≈ƒ»…ƒƒ¿≈««»¿»«¬≈ƒ

˙Á‡ ‰zÓ ‡È·‰L ,„Á‡a ‰OÚÓe .ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt»¿¿ƒ«¬∆¿∆»∆≈ƒ«»»««
EÏ È‡ ÏeÒt :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰k Ôi„Ï ‰p‰k ˙BznÓƒ«¿¿À»¿«»…≈¿»«»¬ƒ¿

ÒÈ¯‡a ‰OÚÓe .ÔÈ„Ï16‡È·Ó ‰È‰L ,Ôic ÏL „Á‡ ¿ƒ«¬∆¿»ƒ∆»∆«»∆»»≈ƒ

ÌÚt .˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ e‰„O CBzÓ ÌÈ‡z BÏ¿≈ƒƒ»≈≈∆∆«»¿∆∆«»««
BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,˙aMa ÈLÈÓÁa ‡È·‰Â ÌÈc˜‰ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ««»ƒ¿≈∆»»
ÏÚ Û‡ .ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt ÈÈ¯‰ :Ôic‰ BÏ ¯Ó‡Â .ÔÈ„ƒ¿»«««»¬≈ƒ»¿¿ƒ««
ÔpÓÊa ‡lL Ô‡È·‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ôic ÏMÓ ÌÈ‡z‰L Ètƒ∆«¿≈ƒƒ∆«»ƒ∆¡ƒ»∆…ƒ¿«»

ÔÈ„Ï BÏ ÏÒÙ -17. ƒ¿«¿ƒ

לדין.7) הנתבעים את המזמינים את 8)שמשיו הכותבים
הדין. בהן.9)פסקי תימן: נו,10)בכת"י (שבת ואמרו

דין) והטיית שוחד (במקח חטאו שמואל בני האומר "כל א)
שלא  הבצע"? אחרי "ויטו מקיים אני ומה טועה... אלא אינו
בכל  מחזר הצדיק שמואל שהיה אביהם, כמעשה עשו
אלא  כן עשו לא והם בעריהם... אותם ודן ישראל מקומות
ולסופריהם". לחזניהם שכר להרבות כדי בעריהם ישבו

כסירות 11) "ואחריתכן ב) ד, (עמוס הכתוב מלשון סירה,
ב.12)דוגה". קה, הגדולות 13)כתובות הנוצות כנף,

אברתו". על "ישאהו יא) לב, (דברים הכתוב מלשון בכנף,
אחר  נמשך זה שסגנון ויתכן, איננה. זו תיבה תימן, ובכת"י
ונוצה". חסידה אברה "אם יג) לט, (איוב הכתוב

"והצניפות 14) כג) ג, (ישעיה ככתוב עליון, צעיף
הארץ.15)והרדידים". אדמת 16)שעל המעבד פועל

והשאר  היבול, מן חלק לעצמו שיקח בתנאי השדה, בעל
השדה. וכתב 17)לבעל ב. ז, סנהדרין וכן שם, כתובות

ממש, דברים שוחד שאפילו ד ס"ק ט, סי' לחו"מ הסמ"ע
עד  לו להקדים דרכו היה כשלא לדיין, שלום להקדים כגון
מלוה  הל' ראה ריבית, לענין זה שאסרו כמו אסור. - כה

הי"ב. פ"ה, ולוה

.„‰Ï‡L Ï‡ML Ôic Ïk18‰ÊÏ ÔÈ„Ï ÏeÒt - »«»∆»«¿≈»»¿ƒ»∆
BÏÈ‡L‰L19BÏ ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»

È¯‰L ,¯Lk - ÏÈ‡L‰Ï BÏ ‰È‰ Ï·‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔicÏ««»¿«¿ƒ¬»»»¿«¿ƒ»≈∆¬≈
.epnÓ Ï‡BL ‰Ê Ì‚«∆≈ƒ∆

שהוא.18) איזה שימושי חפץ או קה,19)כלים, כתובות
אינו  שאם מזה, משמע לשאול, שרגיל מפרש: שם ורש"י ב
וכן  לדונו, לו מותר בלבד, במקרה אלא ממנו לשאול רגיל

א. סע' ט, סי' חו"מ בשו"ע

.‰ÌÈÏËa ÂÈÈc - Ôe„Ï B¯ÎO ÏËBpL Ôic Ïk20. »«»∆≈¿»»ƒ»¿≈ƒ
‡lL ‡e‰Â21˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯kp‰ ¯ÎO ‰È‰È ¿∆…ƒ¿∆»»«ƒ»¬»ƒ»»≈

ez :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,ÔÈ„Ï ÌÈL ÂÈÙÏ e‡·e ,BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»«»∆¿
ÈÏ ez B‡ ,ÌÎÏ Ôe„‡L „Ú ÈzÁz ‰OÚiL ÈÓ ÈÏƒƒ∆«¬∆«¿««∆»»∆¿ƒ
¯k ¯·c‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - È˙Ïha ¯ÎO¿««»»ƒ¬≈∆À»¿∆ƒ¿∆«»»ƒ»

¯˙BÈ ‡ÏÂ „·Ïa ‰Ïha‰ ¯ÎO ‡e‰L22ÏhÈÂ , ∆¿«««»»ƒ¿«¿…≈¿ƒ…
‰Ê ÈÙa ‰Ê ‰ÂLa Ì‰ÈMÓ23¯zÓ ‰Ê ÔB‚k -24. ƒ¿≈∆¿»∆∆ƒ¿≈∆¿∆À»

פ"ב,20) סוף בקידושין הר"ן וכתב א. כט, בבכורות משנה,
כל  אלא בטל, הוא שכר, עליו שנטל בלבד, זה דין שלא
נטל  שלא ידוע אלאֿאםֿכן בטלים לכן קודם שדן דיניו

בטלים". "דיניו ששנינו: זהו שכר, העיר 21)בהם כבר
שכר  שיהיה "והוא היא: האמיתית שהנוסחה חדש", ה"פרי
ניכר  שיהא כלומר: וינציאה, בדפ' הנוסח וכן הניכר",

הדיינות. שכר הוא זה א.22)ששכר קה, כתובות
שכר  לדיין נותנים אמרו: ה"א פ"א, סנהדרין ובירושלמי
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לשמים.39) אדם שבין עבירות ב,40)עובר ל, שבועות
האמת. מדרך ולהטותו להטעותו עלול שמא 41)וזה

בוגדים  קשר בכלל ונמצא הגונים שאינם אנשים עם יצטרף
י"ד). הלכה ב, פרק עד 42)(לעיל עימהם יחתמו שמא

בדבר  בושים ונמצאו כולם עדות ומבטל פסול, אחד
וברש"י). א כג, חכם 43)(סנהדרין לתלמיד הוא שגנאי

ברכות  וראה וברש"י), (שם בסעודה הארץ עם אצל לישב
יסב  ואל חכם... לתלמיד לו גנאי דברים "שישה ב מג,
הלכה  ה, פרק דעות בהלכות וכן הארץ", עמי של בחבורה

י"א. הלכה ה, פרק התורה יסודי ובהלכות ב,

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שוחד 1) מקרי הזכאי. את לזכות אפילו שוחד לקיחת איסור

לאהובו  לדון האיסור מהם. להתרחק הדיין שצריך דברים,
הדין. מאימת הדיין חרדת עליו. לשנוא או

.‡ÔÈc‰ ˙‡ ˙eÚÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ .„ÁL Áw˙ ‡Ï2, …ƒ«…«≈»ƒ«¿«≈∆«ƒ
È‡kf‰ ˙‡ ˙BkÊÏ elÙ‡ ‡l‡3- ·iÁ‰ ˙‡ ·iÁÏe ∆»¬ƒ¿«∆«««¿«≈∆««»

¯e¯‡ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚÂ ,¯eÒ‡»¿≈¿…«¬∆«¬≈ƒ¿«»
„ÁL Á˜Ï4Ô˙Bp‰ epÚa˙iLk „ÁM‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ .5. …≈«…«¿«»¿«¬ƒ«…«¿∆ƒ¿»∆«≈

תטה 2) לא משום: מוזהר הוא זה שעל החייב, את לזכות
א 3)משפט. קה, (כתובות הוא זכאי אם יחייבו שלא

חד",4)וברש"י). שהוא שוחד? "מה אמרו: ב עמ' ושם
ממנו  שלקח כיון אחד, לב נעשים והמקבל הנותן כלומר,
רואה  אדם "ואין כגופו, ונעשה אצלו דעתו נתקרבה שוחד,

(שם). לעצמו" כל 5)חובה ב) ד, (תמורה שאמרו כמו
מועיל, ואינו עשוי אינו ועשה, תעשה אל תורה שאמרה דבר
ע"י  ללווה יוצאה המלוה שלקח שרבית הסיקו, ב ו, ושם
(ביאור  שוחד לענין רבינו למד וממנה בביתֿהדין, תביעתו
(שמואלֿא, שמואל הנביא אמר וכן ב). ט, לחו"מ הגר"א
לכם". ואשיב בו עיני ואעלים כופר לקחתי מי "ומיד ג) יב,

.·.Ô˙Bp‰ Ck ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ Á˜Bl‰L ÌLÎe¿≈∆«≈«≈¿…«¬∆««≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL6. ∆∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

ב)6) עה, (בבאֿמציעא ריבית איסור לענין שאמרו כמו
לענין  הואֿהדין וגו'. עור ולפני משום עובר הנותן שהלווה

ג). ס"ק שם הגר"א (ביאור שוחד

.‚¯ÎO ˙Ba¯‰Ï È„k ,B˙ÏÚÓ Ïc‚Óe ·LBiL Ôic Ïk»«»∆≈¿«≈«¬»¿≈¿«¿»»
ÂÈfÁÏ7ÂÈ¯ÙBÒÏe8È¯Á‡ ÌÈËBp‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ¿«»»¿¿»¬≈ƒ¿««ƒ«¬≈

Ì‰Ï ¯Ó‡ CÎÏe .Ï‡eÓL Èa eOÚ ÔÎÂ .Úˆa‰9: «∆«¿≈»¿≈¿≈¿«∆¡«»∆
„ÁL eÁ˜iÂ Úˆa‰ È¯Á‡ ehiÂ10ÔBÓÓ „ÁL ‡ÏÂ . «ƒ«¬≈«»««ƒ¿…«¿……«»

,„Á‡ Ôi„a ‰OÚÓe .ÌÈ¯·c „ÁL elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ…«¿»ƒ«¬∆¿«»∆»
L˙È‚e„a ‰ÏBÚ ‰È‰11ËLÙe ,¯‰pa ¯·ÚÏ ‰pË˜ ∆»»∆¿ƒ¿«»«¬…«»»»«

BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈ„ BÏ ‰È‰Â ,B˙iÏÚa BÚiÒÂ B„È „Á‡∆»»¿ƒ¿«¬ƒ»¿»»ƒ¿»«
ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt ÈÈ¯‰ :Ôic‰12,„Á‡a ‰OÚÓe . ««»¬≈ƒ»¿¿ƒ«¬∆¿∆»

‰¯·‡ ¯È·Ú‰L13„È„¯ ÏÚÓ - ÛBÚ ÏL ‰ˆB -14 ∆∆¡ƒ∆¿»»∆≈«¿ƒ
˜¯ ‰qk ¯Á‡Â ,Ôic‰15ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,Ôic‰ ÈÙlÓ ««»¿«≈ƒ»…ƒƒ¿≈««»¿»«¬≈ƒ

˙Á‡ ‰zÓ ‡È·‰L ,„Á‡a ‰OÚÓe .ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt»¿¿ƒ«¬∆¿∆»∆≈ƒ«»»««
EÏ È‡ ÏeÒt :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰k Ôi„Ï ‰p‰k ˙BznÓƒ«¿¿À»¿«»…≈¿»«»¬ƒ¿

ÒÈ¯‡a ‰OÚÓe .ÔÈ„Ï16‡È·Ó ‰È‰L ,Ôic ÏL „Á‡ ¿ƒ«¬∆¿»ƒ∆»∆«»∆»»≈ƒ

ÌÚt .˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ e‰„O CBzÓ ÌÈ‡z BÏ¿≈ƒƒ»≈≈∆∆«»¿∆∆«»««
BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,˙aMa ÈLÈÓÁa ‡È·‰Â ÌÈc˜‰ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ««»ƒ¿≈∆»»
ÏÚ Û‡ .ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt ÈÈ¯‰ :Ôic‰ BÏ ¯Ó‡Â .ÔÈ„ƒ¿»«««»¬≈ƒ»¿¿ƒ««
ÔpÓÊa ‡lL Ô‡È·‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ôic ÏMÓ ÌÈ‡z‰L Ètƒ∆«¿≈ƒƒ∆«»ƒ∆¡ƒ»∆…ƒ¿«»

ÔÈ„Ï BÏ ÏÒÙ -17. ƒ¿«¿ƒ

לדין.7) הנתבעים את המזמינים את 8)שמשיו הכותבים
הדין. בהן.9)פסקי תימן: נו,10)בכת"י (שבת ואמרו

דין) והטיית שוחד (במקח חטאו שמואל בני האומר "כל א)
שלא  הבצע"? אחרי "ויטו מקיים אני ומה טועה... אלא אינו
בכל  מחזר הצדיק שמואל שהיה אביהם, כמעשה עשו
אלא  כן עשו לא והם בעריהם... אותם ודן ישראל מקומות
ולסופריהם". לחזניהם שכר להרבות כדי בעריהם ישבו

כסירות 11) "ואחריתכן ב) ד, (עמוס הכתוב מלשון סירה,
ב.12)דוגה". קה, הגדולות 13)כתובות הנוצות כנף,

אברתו". על "ישאהו יא) לב, (דברים הכתוב מלשון בכנף,
אחר  נמשך זה שסגנון ויתכן, איננה. זו תיבה תימן, ובכת"י
ונוצה". חסידה אברה "אם יג) לט, (איוב הכתוב

"והצניפות 14) כג) ג, (ישעיה ככתוב עליון, צעיף
הארץ.15)והרדידים". אדמת 16)שעל המעבד פועל

והשאר  היבול, מן חלק לעצמו שיקח בתנאי השדה, בעל
השדה. וכתב 17)לבעל ב. ז, סנהדרין וכן שם, כתובות

ממש, דברים שוחד שאפילו ד ס"ק ט, סי' לחו"מ הסמ"ע
עד  לו להקדים דרכו היה כשלא לדיין, שלום להקדים כגון
מלוה  הל' ראה ריבית, לענין זה שאסרו כמו אסור. - כה

הי"ב. פ"ה, ולוה

.„‰Ï‡L Ï‡ML Ôic Ïk18‰ÊÏ ÔÈ„Ï ÏeÒt - »«»∆»«¿≈»»¿ƒ»∆
BÏÈ‡L‰L19BÏ ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»

È¯‰L ,¯Lk - ÏÈ‡L‰Ï BÏ ‰È‰ Ï·‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔicÏ««»¿«¿ƒ¬»»»¿«¿ƒ»≈∆¬≈
.epnÓ Ï‡BL ‰Ê Ì‚«∆≈ƒ∆

שהוא.18) איזה שימושי חפץ או קה,19)כלים, כתובות
אינו  שאם מזה, משמע לשאול, שרגיל מפרש: שם ורש"י ב
וכן  לדונו, לו מותר בלבד, במקרה אלא ממנו לשאול רגיל

א. סע' ט, סי' חו"מ בשו"ע

.‰ÌÈÏËa ÂÈÈc - Ôe„Ï B¯ÎO ÏËBpL Ôic Ïk20. »«»∆≈¿»»ƒ»¿≈ƒ
‡lL ‡e‰Â21˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯kp‰ ¯ÎO ‰È‰È ¿∆…ƒ¿∆»»«ƒ»¬»ƒ»»≈

ez :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,ÔÈ„Ï ÌÈL ÂÈÙÏ e‡·e ,BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»«»∆¿
ÈÏ ez B‡ ,ÌÎÏ Ôe„‡L „Ú ÈzÁz ‰OÚiL ÈÓ ÈÏƒƒ∆«¬∆«¿««∆»»∆¿ƒ
¯k ¯·c‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - È˙Ïha ¯ÎO¿««»»ƒ¬≈∆À»¿∆ƒ¿∆«»»ƒ»

¯˙BÈ ‡ÏÂ „·Ïa ‰Ïha‰ ¯ÎO ‡e‰L22ÏhÈÂ , ∆¿«««»»ƒ¿«¿…≈¿ƒ…
‰Ê ÈÙa ‰Ê ‰ÂLa Ì‰ÈMÓ23¯zÓ ‰Ê ÔB‚k -24. ƒ¿≈∆¿»∆∆ƒ¿≈∆¿∆À»

פ"ב,20) סוף בקידושין הר"ן וכתב א. כט, בבכורות משנה,
כל  אלא בטל, הוא שכר, עליו שנטל בלבד, זה דין שלא
נטל  שלא ידוע אלאֿאםֿכן בטלים לכן קודם שדן דיניו

בטלים". "דיניו ששנינו: זהו שכר, העיר 21)בהם כבר
שכר  שיהיה "והוא היא: האמיתית שהנוסחה חדש", ה"פרי
ניכר  שיהא כלומר: וינציאה, בדפ' הנוסח וכן הניכר",

הדיינות. שכר הוא זה א.22)ששכר קה, כתובות
שכר  לדיין נותנים אמרו: ה"א פ"א, סנהדרין ובירושלמי
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בטלו. שכר ולעד בפני 23)בטלו, שלא מזה יטול שאם
יחשוב  עצמו הנותן או יותר, לו שנתן חבירו יחשוב זה,
(כסףֿמשנה). שוחד שנוטל ויחשדהו ממנו רק נטל שלא

זה 24) על לאחרים, ניכר שאינו אלא בטלה, שכר הוא ואם
לדון, שכר שנוטל הדיין "מכוער א) קה, (כתובות  שנינו

דין". שדינו אלא

.ÂÈt ÏÚ Û‡ ,B·‰B‡ ‡e‰L ÈÓÏ Ôe„Ï ÔicÏ ¯eÒ‡»««»»¿ƒ∆¬««ƒ
BÈ·LBL BÈ‡L25;BLÙk ¯L‡ BÚ¯ ‡ÏÂÈÓÏ ‡ÏÂ ∆≈¿ƒ¿…≈¬∆¿«¿¿…¿ƒ

Lw·Ó ‡ÏÂ BÏ ·ÈB‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B‡BOL∆¿««ƒ∆≈≈¿…¿«≈
B˙Ú¯26;ÔÈÂL ÌÈÈ„ ÈÏÚa ÈL eÈ‰iL CÈ¯ˆ ‡l‡ »»∆»»ƒ∆ƒ¿¿≈«¬≈ƒƒ»ƒ

ÌaÏ·e ÌÈic‰ ÈÈÚa27„Á‡ ˙‡ ¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ¿≈≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ…»»«ƒ∆∆»
ÏÂ Ì‰Óe‰BÓk ˜„ˆ Ôi„ EÏ ÔÈ‡ - ÂÈOÚÓ ‡28. ≈∆¿…«¬»≈¿««∆∆»

(25 ֿ (שמואל דוד" "רעה חופתו. בימי אותו המלווה ידידו
דדוד". "שושבינא יונתן: מתרגם לז) טו, כתובות 26)ב,

לו  יראה לא - שונאו חובה; לו יראה לא - אוהבו ב, קה,
לדון  אני פסול אשי: רב בר מר אמר א קיט, ובשבת זכות.
רואה  אדם ואין כגופי, עלי שחביב מתוך לתלמידֿחכם,
רבינו: לשון ומדקדוק א. כט, סנהדרין וראה לעצמו, חובה
הדין  אין אבל איסור, אלא זה שאין נראה לדון, לדיין אסור
ז). ז, חו"מ בשו"ע וכן (רדב"ז, כך משום נפסל

תכירהו 27) לא - במשפט פנים תכירו "לא ב, ז, סנהדרין
וכן  שנאה), (=מחמת תנכרהו" לא אהבה); (=מחמת

ל). ז, (חו"מ הגר"א פט"ז:28)בבאורי דברים, 'ספרי'
(ביאור  ראיות" ומביא תובע בצדקו, צדיק - צדק "ושפטתם
ע"פ  הדיין ידון שלא ה'ספרי', כוונת לא), אות שם, הגר"א
אלא  חבירו, נגד אחד בעלֿדין של נאמנות מתוך השערה,
ראיות  ע"פ זה, לדין שנוגע במה בצדקו", "צדיק שיהיה
הבעלֿדין  את הדיין יכיר שלא טוב שיותר ומכאן, והוכחות,
צדקת  ע"פ רק תוחלט המשפט שהכרעת כדי מעשיו, ואת

קוק). הכהן א"י ר' להרב אליה, (באר הנידון המשפט

.Ê- ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ‡BOL ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÈL Ïk»¿≈«¿ƒ≈¬»ƒ∆¿ƒ∆∆∆
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ„a ·LÈÏ ÔÈ¯eÒ‡29Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL . ¬ƒ≈≈¿ƒ∆ƒ∆∆»»∆≈

ÏwÚÓ ËtLÓ ˙‡ÈˆÈÏ30˙Úc Ô‰ÈÈaL ‰‡O‰ ÈtÓ , ƒƒ«ƒ¿»¿À»ƒ¿≈«ƒ¿»∆≈≈∆««
.B¯·Á È¯·c ¯zÒÏ ‰ËB „Á‡ Ïk»∆»»ƒ¿…ƒ¿≈¬≈

א.29) כט, "על 30)סנהדרין ד) א, (חבקוק הכתוב מלשון
מעוקל". משפט יצא כן

.ÁÏÚ BÏ ˙ÁpÓ ·¯Á el‡k BÓˆÚ Ôi„ ‰‡¯È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆«»«¿¿ƒ∆∆À«««
B¯‡eˆ31ÂÈzÁzÓ BÏ ‰Áe˙t Ìp‰È‚Â ,32ÈÓ ˙‡ Ú„ÈÂ . «»¿≈ƒ»¿»ƒ«¿»¿≈«∆ƒ

Ô„ ‡e‰ ÈÓ ÈÙÏÂ ,Ô„ ‡e‰33epnÓ Ú¯t‰Ï „È˙Ú ÈÓe , »¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ∆
˙„Úa ·v ÌÈ‰Ï‡ :¯Ó‡pL .˙Ó‡‰ ÂwÓ ‰Ë Ì‡ƒ»»ƒ«»¡∆∆∆¡«¡…ƒƒ»«¬«

Ï‡34Ì„‡Ï ‡Ï Èk ,ÌÈOÚ Ìz‡ ‰Ó e‡¯ :¯ÓB‡Â . ≈¿≈¿»«∆…ƒƒ…¿»»
ÈÈÏ Èk eËtLz35. ƒ¿¿ƒ«»

הת 31) ונוסח שם, הרי"ף וכגירסת א ז, למוד:סנהדרין
יריכיו. בין לו מונחת חרב רומזת 32)כאילו - החרב שם.

לחו"מ  (סמ"ע לעולםֿהבא – והגיהנם בעולםֿהזה, לעונש
ח). ב).33)ח, ו, (סנהדרין הקב"ה שהוא 34)את מכאן,

ישפוט", אלהים "בקרב מסיים: והכתוב הקב"ה, לפני דן

אלהים  בקרב ישפוט הפסוק, בראש הנזכר הקב"ה כלומר:
יא). שם, (סמ"ע מהם להפרע הדיינים הם הרי 35)-

הקב"ה. את כדן שהוא

.ËÌ¯Bb - BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc Ô„ BÈ‡L Ôic Ïk»«»∆≈»ƒ¡∆«¬ƒ≈
Ï‡¯OiÓ ˜lzÒzL ‰ÈÎMÏ36‰fÓ ÏËBpL Ôic ÏÎÂ . «¿ƒ»∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈¿»«»∆≈ƒ∆

‰·Bb ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ - ÔÈck ‡lL ‰ÊÏ Ô˙BÂ¿≈»∆∆…«ƒ«»»∆
LÙ Ì‰ÈÚ·˜ ˙‡ Ú·˜Â :¯Ó‡pL .˙BLÙ epnÓ37. ƒ∆¿»∆∆¡«¿»«∆…¿≈∆»∆

- ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ ,BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic ÏÎÂ¿»«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ¬ƒ»»««
Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ Ôwz el‡k38‰ÈÎMÏ Ì¯B‚Â , ¿ƒƒ≈∆»»»À¿≈«¿ƒ»

Ï‡ ˙„Úa ·v ÌÈ‰Ï‡ :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈa ‰¯LzL39. ∆ƒ¿∆¿ƒ¿»≈∆∆¡«¡…ƒƒ»«¬«≈
?˙‡f‰ ‰¯vÏÂ Èl ‰Ó :Ôic‰ ¯Ó‡È ‡nLÂ40„eÓÏz ¿∆»…«««»«ƒ¿«»»«…«¿

ËtLÓ ¯·„a ÌÎnÚÂ :¯ÓBÏ41‰Ó ‡l‡ ÔicÏ ÔÈ‡ - «¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»≈««»∆»«
˙B‡B¯ ÂÈÈÚM42. ∆≈»

א.36) ז, נעשה 38)שם.37)סנהדרין "כאילו א י, שבת
בראשית". במעשה להקב"ה שם.39)שותף סנהדרין

יענש.40) יטעה במשפט,41)שאם שעמכם הטענות לפי
וברש"י). ב ו, (שם תיענשו ולא תשפטו, דברים אותם לפי

(שם 42) יענש לא ושוב לאמיתו, להוציאו להתכוון עליו
וברש"י).

.ÈÌÈÚL¯k EÈÙÏ ÔÈÈ„ ÈÏÚa eÈ‰È ÌÏBÚÏe43, ¿»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿»∆ƒ¿»ƒ
¯˜L ÔÚBË Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ˙˜ÊÁ·e44‰Ó ÈÙÏ Ôe„Â , ¿∆¿«∆»∆»≈∆≈∆∆¿¿ƒ«

Ó ‰‡¯zMeÈ‰È - EÈÙlÓ e¯ËtiLÎe .ÌÈ¯·c‰ Ô ∆ƒ¿∆ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ¿
Ïk Ôe„Â ,ÔÈc‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ eÏawLk ,ÌÈ˜Ècˆk EÈÈÚa¿≈∆¿«ƒƒ¿∆ƒ¿¬≈∆∆«ƒ¿»

˙eÎÊ ÛÎÏ Ì‰Ó „Á‡45. ∆»≈∆¿«¿

חשוב 43) פלוני איש לומר: מהם, לאחד לבך יטה שלא
רואה  אתה אין כן, אומר אתה שאם שקר, יטעון ולא הוא

וברע"ב). מ"ח פ"א (אבות חובה שיחפש 44)לו כדי
הדין  לאמיתת ירד ועי"ז אחד, כל של וברמאות בטענותיהם

שם). יו"ט גזלן 45)(תוספות לומר: בחייב תחשוד שלא
נתכוון  ולא היה טועה שמא לומר: תזכהו אלא זה, היה

וברע"ב). (שם לגזול

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
חזקות,1) אומדנות פי על בהם שחותכים ממונות דיני

לחתוך  לא לדיין אזהרה ברורות. ראיות בהם שאין למרות
לענוש  לדיין הסמכות מרומה. שהוא בו כשיודע הדין
קל  הבריות כבוד יהיה שלא בלבד. וגדר סייג משום ולהכות

הדיין. בעיני

.‡ÌÈ¯·c‰ Èt ÏÚ ˙BBÓÓ ÈÈ„a Ôe„Ï ÔicÏ LÈ≈««»»¿ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ
BaÏa ˜ÊÁ ¯·c‰Â ,˙Ó‡ Ô‰L Ô‰Ï ‰ËB BzÚcL∆«¿»»∆∆≈¡∆¿«»»»»¿ƒ
ÔÈ‡Â .‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk ‡e‰L∆≈««ƒ∆≈»¿»»¿»¿≈
,‡e‰ Ôk ¯·c‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»»≈«¿««∆«»»≈
Ì„‡ ·iÁ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .Ú„BiM ‰Ó ÈÙk Ô„ ‡e‰L∆»¿ƒ«∆≈«≈«¬≈∆ƒ¿«≈»»

ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L2ÔÓ‡ ‡e‰L Ì„‡ ÔicÏ ¯Ó‡Â , ¿»¿≈ƒ¿»«««»»»∆∆¡»
„eLÁ LÈ‡‰ ‰fL ,ÂÈ¯·c ÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚcLÂ BÏˆ‡∆¿¿∆«¿∆∆«¿»»∆∆»ƒ»

‰Úe·M‰ CÙ‰Ï ÔicÏ LÈ - ‰Úe·M‰ ÏÚ3ÏÚ ««¿»≈««»«¬…«¿»«
Bc‚kL4Ôic ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ÏÈ‡B‰ ;ÏhÈÂ Ú·MÈÂ , ∆¿∆¿¿ƒ»«¿ƒ…ƒ¿»¿»«¿∆«»
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oixcdpqקמ zekld - mihtey xtq - oeiq g"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ê È¯·c ÏÚ5„·Ú B‡ ‰M‡ ‰˙È‰ elÙ‡ .6ÌÈÓ‡ «ƒ¿≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆∆∆¡»ƒ
CÓBÒ - BaÏa ÔBÎÂ ˜ÊÁ ¯·c‰ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,BÏˆ‡∆¿ƒ»»«»»»»¿»¿ƒ≈

Ô„Â ÂÈÏÚ7‰fL BÓˆÚ ‡e‰ Ú„È Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»»»¿≈»ƒ«ƒ»««¿∆∆
‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .„eLÁ8Ì„‡ BÏ ¯Ó‡Â ,ÂÈÙÏ ·BÁ ¯ËL »¿≈ƒ»»¿«¿»»¿»«»»

·B¯˜ B‡ ‰M‡ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ CÓqL9!‡e‰ Úe¯t ‰Ê : ∆»«»»¬ƒƒ»»∆»«
‡Ï :‰ÊÏ ¯ÓBÏ BÏ LÈ - ÂÈ¯·c ÏÚ BzÚ„ ‰ÎÓÒ Ì‡ƒ»¿»«¿«¿»»≈«»∆…

‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz10ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ B‡ .11·BÁ ¯ËL ƒ»«∆»ƒ¿»ƒ»»»»¿«
¯Á‡Ï12ÏÏk B¯ËL ÌbÙ ‡lL ‰ÊÏ ÔzÈ -13ÁÈpÈÂ , ¿«≈ƒ≈»∆∆…ƒ¿«¿»¿»¿«ƒ«

„Á‡‰ È¯·„a B¯ËL ÌbÙpL ‰Ê14¯ËM‰ CÈÏLÈ B‡ . ∆∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»∆»«¿ƒ«¿»
ÂÈÙa15‡aL ÈÓ ÔÎÂ .‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk .Ba Ôe„È ‡ÏÂ ¿»»¿…»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆»

,‰‡eˆ ‡Ïa ˙nL ÈBÏt Ïˆ‡ ÔB„wt BÏ LiL ÔÚËÂ¿»«∆≈ƒ»≈∆¿ƒ∆≈¿…«»»
ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ô˙Â16ÏÈ‚¯ ÔÚBh‰ ‰Ê ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿…»»∆«≈»ƒ

˙nL LÈ‡‰ ‰Ê ˙È·a Òk‰Ï17‰fL Ôic‰ Ú„È Ì‡ , ¿ƒ»≈¿≈∆»ƒ∆≈ƒ»«««»∆∆
„eÓ‡ BÈ‡ ˙n‰18‰Ê ıÙÁ BÏ ˙BÈ‰Ï19BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ , «≈≈»ƒ¿≈∆∆¿»¿»«¿

B˙BÂ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ B‡ÈˆBÓ - ˙Ó ÏL ıÙÁ‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆≈ƒƒ«¿ƒ¿¿
Ba „eÓ‡‰ ‰ÊÏ20ÌÈÓÈÒ Ô˙Â21.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆»»¿»«ƒ»ƒ¿≈…«≈»∆

‰Ó ÈÙÏ ,Ôic ÏL BaÏÏ ‡l‡ ¯eÒÓ ¯·c‰ ÔÈ‡L∆≈«»»»∆»¿ƒ∆«»¿ƒ«
‰ÎÈ¯ˆ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ .˙Ó‡‰ ÔÈ„ ‡e‰L BÏ ‰‡¯iM∆≈»∆∆ƒ»¡∆ƒ≈»»ƒ¿ƒ»
ÈL Ôic‰ ÈÙÏ e‡B·iL ÔÓÊaL ?ÌÈ„Ú ÈL ‰¯Bz»¿≈≈ƒ∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈««»¿≈

Ú Û‡ ,Ô˙e„Ú Èt ÏÚ Ôe„È - ÌÈ„ÚÚ„BÈ BÈ‡L Èt Ï ≈ƒ»«ƒ≈»««ƒ∆≈≈«
¯˜La B‡ e„ÈÚ‰ ˙Ó‡a Ì‡22. ƒ∆¡∆≈ƒ¿∆∆

ּכפר.2) והוא ממון תובעו אדם שבדרך 3)שהיה אע"פ
לשבועה. חבירו את לפסול נאמן אחד עד אין כלל

א.5)התובע.4) פה, לעדות 6)כתובות פסולים שהם
בהיותו 7)לגמרי. כזו, בעדות אשתו את האמין רבא שם,

תשקר. לא שהיא את 8)משוכנע הטוען המלוה מידי
כשר,9)הלווה. אחד עד אילו כי לעדות, פסולים שהם

להשבע, המלוה את לחייב זה, הוא פרוע שטר לטעון נאמן
בהל' כמבואר דבריו, על סומכת הדיין דעת כשאין אפילו

ה"א. פי"ד, ולווה וכפירוש 10)מלוה שם, כתובות
חננאל. רבינו בשם שם הלווה.11)ה'תוספות' על

מהם.12) לאחד אלא לשלם לו ואין כסף, ממנו שלוה
הוא.13) פרוע לומר: עליו ערערו רב 14)שלא כדעת

שם  הרא"ש שפירשו וכפי דדיינא", "בשודא שם: אלפס
ו. אות בו.15)פ"ט, יגבה שלא אלא יקרענו, לא וגם

זה, פסול עד על סומך שאינו אחר, לביתֿדין ילך אם ויתכן,
פה, בכתובות סיכמו וכן רש"י). בשם שם (רא"ש בו יגבה

לגמרי. השטר קורעים שלא וברורים 16)א מצויינים
והתחקה 17)ביותר. בסימנים שהסתכל בו, לחשוד שנוכל

(רש"י 18)עליהם. כך על אותו אומדים אנשים אין
ב). נב, יקר 19)לגיטין דבר הוא והחפץ עני, שהיה כגון

אותו 20)מאד. אומדים ואנשים כעשיר, מוחזק שהוא
כזה. אין 21)בחפץ - בו" "אמוד הנפקד היה אילו אבל

ממנו  הנפקד קנהו שמא כי לו, מועילים המפקיד סימני
וכתבו  ה"ד. פ"ו, שאלה הל' והשווה ב) פה, (כתובות
הוא  שלי וטוען חי הנפקד היה שאילו אע"פ שם, ה'תוספות'
מצא  מציאה אולי כי אמוד, שאינו אע"פ נאמן, הוא החפץ

קיבלו  לטובת או כן טוענים אנו אין זאת בכל במתנה,

מאד. נדיר דבר זהו כי יודע 22)היתומים, שאם ומכאן,
ולא  יודע שהוא מה כפי לדון עליו שקר, שהעידו הדיין

ה"ג). בסמוך וראה (רדב"ז, לעדים יחוש

.·Èza ea¯MÓ Ï·‡ .ÔÈc‰ ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ≈ƒ««ƒ¬»ƒ∆«»≈
Ì‰ÈOÚÓa ÌÈe‚‰ eÈ‰ elÙ‡Â ,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÔÈÈ„ƒƒ∆≈»¬ƒ«¬ƒ»¬ƒ¿«¬≈∆
Èza ·¯ eÓÈkÒ‰ ,‰Èa ÈÏÚ·e Èe‡¯k ÌÈÓÎÁ ÔÈ‡ -≈»¬»ƒ»»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ…»≈

‰Úe·L eÎÙ‰È ‡lL :Ï‡¯OÈ ÈÈ„23‰È‡¯a ‡l‡ ƒ≈ƒ¿»≈∆…««¿¿»∆»ƒ¿»»
˙e„Úa B˙˜ÊÁ e„ÈÒÙÈÂ ¯ËL eÓbÙÈ ‡ÏÂ .‰¯e¯a¿»¿…ƒ¿¿¿»¿«¿ƒ∆¿»¿≈
Ôic‰ Ôe„È ‡ÏÂ .ÔÈÈc‰ Ïk ¯‡La ÔÎÂ .ÏeÒt B‡ ‰M‡ƒ»»¿≈ƒ¿»»«ƒƒ¿…»««»
Ïk ¯Ó‡È ‡lL È„k ,B˙ÚÈ„Èa ‡ÏÂ BzÚc ˙ÎÈÓÒaƒ¿ƒ««¿¿…ƒƒ»¿≈∆……«»
.‰Ê ÏÚ ˙ÎÓBÒ ÈzÚ„Â ,‰Ê È¯·„Ï ÔÈÓ‡Ó ÈaÏ :ËBÈ„‰∆¿ƒƒ«¬ƒ¿ƒ¿≈∆¿«¿ƒ∆∆«∆
,‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈ƒƒƒ«¿ƒ∆»ƒ¿»»¿»

˙n‰ ÔcÓ‡a ‡ÏÂ Ôic‰ ˙Ú„a ‡Ï24ÔÚBh‰ B‡25Û‡Â . …¿««««»¿…¿À¿««≈«≈¿«
,ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ ¯·„a ÔÓ‡ Ì„‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ≈ƒ»»∆¡»¿»»ƒ»«¿»ƒ

ÔÈca ÔÈzÓÓ - ¯ÓB‡ ‡e‰ ˙Ó‡L Ôic‰ ˙Ú„ ‰˙ËÂ26, ¿»¿»««««»∆¡∆≈«¿ƒ«ƒ
„Ú ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÌÚ Ô˙BÂ ‡OBÂ ,B˙e„Ú ‰ÁB„ BÈ‡Â¿≈∆≈¿≈¿≈ƒ«¬≈ƒƒ«

‰¯Lt eOÚÈ B‡ ,„Ú‰ È¯·„Ï e„BiL27ÔÓ ˜lzÒÈ B‡ , ∆¿ƒ¿≈»≈«¬¿»»ƒ¿«≈ƒ
ÔÈc‰28. «ƒ

התובע.23) לא.24)על או אמוד הוא דעת 25)אם
פ"ט. לכתובות ברי"ף הובאה הדין 26)הגאונים, משהה

שם.27)ומחמיצו. ב"הגהות 28)רי"ף וכתוב
שלא  יכלתם, בכל להתרחק הדיינים צריכים מיימוניות":
נתמעטו  מאד כי פשרה), דרך (אלא תורה דין עליהם יקבלו
שמעון  בימי אמרו: ה"א, פ"א סנהדרין ובירושלמי הלבבות.
יוחאי: בר שמעון רבי אמר ממונות, דיני ניטלו שטח בן
יכול  איני משה": ה"פני ופירש לדון. חכם שאיני ה' ברוך
היה. הדין מן עצמו וחושך המשפט, עונש עלי ואין לדון,

.‚‰n¯Ó ‡e‰L ÔÈ„a Ú„BÈ ‡e‰L ÔicÏ ÔÈpÓe29‡lL , ƒ«ƒ««»∆≈«¿ƒ∆¿À∆∆…
epÎzÁ‡ :¯Ó‡È30¯ÏBw‰ ‰È‰ÈÂ ,31È¯‡eˆa ÈeÏz …«∆¿¿∆¿ƒ¿∆«»»¿«¿≈

˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌÈ„Ú‰32„ˆÈk . »≈ƒ«¿«ƒ¿«∆∆ƒ¿»≈«
‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„a ‰a¯‰ ¯˜ÁÈÂ Ba L¯„È ?‰OÚÈ«¬∆ƒ¿¿«¿…«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

˙BLÙ ÈÈc ÏL33Ba ÔÈ‡L] BzÚ„ ÈÙÏ BÏ ‰‡¯ Ì‡ . ∆ƒ≈¿»ƒƒ¿∆¿ƒ«¿∆≈
Ì‡ Ï·‡ .˙e„Ú‰ Èt ÏÚ ÔÈc‰ ˙‡ C˙BÁ - ˙e‡n«̄»≈∆«ƒ«ƒ»≈¬»ƒ
BzÚc ÔÈ‡L B‡ ;˙e‡n¯ Ba LiL [BÙ˜B BaÏ ‰È‰»»ƒ¿∆≈«»∆≈«¿
ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÏÚ ˙ÎÓBÒ∆∆«ƒ¿≈»≈ƒ««ƒ∆≈»
ÏÚ·e È‡n¯ ‰Ê ÔÈc ÏÚaL ‰ËB BzÚcL B‡ ;ÔÏÒÙÏ¿»¿»∆«¿»∆««ƒ∆««««

‡ÈO‰Â ,‰Ó¯Ú34ÌÈ¯Lk Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú‰ ˙‡ »¿»¿ƒƒ∆»≈ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ
ÏÏkÓ BÏ ‰‡¯pL B‡ ;ÌÚË‰ ‰ÊÂ ,e„ÈÚ‰ Ìnz ÈÙÏe¿ƒÀ»≈ƒ¿∆ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÈ¯zÒÓ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌL LiL ,ÌÈ¯·c‰35È‡Â ,Ô «¿»ƒ∆≈»¿»ƒ¬≈ƒ¿À»ƒ¿≈»
¯eÒ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk - Ì˙Bl‚Ï ÌÈˆB¯ƒ¿«»»≈«¿»ƒ¿«≈»∆»
,‰Ê ÔÈcÓ BÓˆÚ ˜lÒÈ ‡l‡ ,ÔÈc‰ B˙B‡ CzÁÏ BÏ«¿…«ƒ∆»¿«≈«¿ƒƒ∆

¯·ca ÌÏL BalL ÈÓ epÈ„ÈÂ36ÌÈ¯·c‰ È¯‰Â . ƒƒ∆ƒ∆ƒ»≈«»»«¬≈«¿»ƒ
ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk :¯ÓB‡ ·e˙k‰Â .·lÏ ÌÈ¯eÒÓ¿ƒ«≈¿«»≈ƒ«ƒ¿»≈…ƒ

‡e‰37.

אמת.29) עדותם שאין העדים מדברי אפסקנו.30)שמבין
העוון.31) ב.32)שלשלת ל, שהיא 33)שבועות
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קמי oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeiq g"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ê È¯·c ÏÚ5„·Ú B‡ ‰M‡ ‰˙È‰ elÙ‡ .6ÌÈÓ‡ «ƒ¿≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆∆∆¡»ƒ
CÓBÒ - BaÏa ÔBÎÂ ˜ÊÁ ¯·c‰ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,BÏˆ‡∆¿ƒ»»«»»»»¿»¿ƒ≈

Ô„Â ÂÈÏÚ7‰fL BÓˆÚ ‡e‰ Ú„È Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»»»¿≈»ƒ«ƒ»««¿∆∆
‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .„eLÁ8Ì„‡ BÏ ¯Ó‡Â ,ÂÈÙÏ ·BÁ ¯ËL »¿≈ƒ»»¿«¿»»¿»«»»

·B¯˜ B‡ ‰M‡ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ CÓqL9!‡e‰ Úe¯t ‰Ê : ∆»«»»¬ƒƒ»»∆»«
‡Ï :‰ÊÏ ¯ÓBÏ BÏ LÈ - ÂÈ¯·c ÏÚ BzÚ„ ‰ÎÓÒ Ì‡ƒ»¿»«¿«¿»»≈«»∆…

‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz10ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ B‡ .11·BÁ ¯ËL ƒ»«∆»ƒ¿»ƒ»»»»¿«
¯Á‡Ï12ÏÏk B¯ËL ÌbÙ ‡lL ‰ÊÏ ÔzÈ -13ÁÈpÈÂ , ¿«≈ƒ≈»∆∆…ƒ¿«¿»¿»¿«ƒ«

„Á‡‰ È¯·„a B¯ËL ÌbÙpL ‰Ê14¯ËM‰ CÈÏLÈ B‡ . ∆∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»∆»«¿ƒ«¿»
ÂÈÙa15‡aL ÈÓ ÔÎÂ .‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk .Ba Ôe„È ‡ÏÂ ¿»»¿…»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆»

,‰‡eˆ ‡Ïa ˙nL ÈBÏt Ïˆ‡ ÔB„wt BÏ LiL ÔÚËÂ¿»«∆≈ƒ»≈∆¿ƒ∆≈¿…«»»
ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ô˙Â16ÏÈ‚¯ ÔÚBh‰ ‰Ê ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿…»»∆«≈»ƒ

˙nL LÈ‡‰ ‰Ê ˙È·a Òk‰Ï17‰fL Ôic‰ Ú„È Ì‡ , ¿ƒ»≈¿≈∆»ƒ∆≈ƒ»«««»∆∆
„eÓ‡ BÈ‡ ˙n‰18‰Ê ıÙÁ BÏ ˙BÈ‰Ï19BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ , «≈≈»ƒ¿≈∆∆¿»¿»«¿

B˙BÂ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ B‡ÈˆBÓ - ˙Ó ÏL ıÙÁ‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆≈ƒƒ«¿ƒ¿¿
Ba „eÓ‡‰ ‰ÊÏ20ÌÈÓÈÒ Ô˙Â21.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆»»¿»«ƒ»ƒ¿≈…«≈»∆

‰Ó ÈÙÏ ,Ôic ÏL BaÏÏ ‡l‡ ¯eÒÓ ¯·c‰ ÔÈ‡L∆≈«»»»∆»¿ƒ∆«»¿ƒ«
‰ÎÈ¯ˆ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ .˙Ó‡‰ ÔÈ„ ‡e‰L BÏ ‰‡¯iM∆≈»∆∆ƒ»¡∆ƒ≈»»ƒ¿ƒ»
ÈL Ôic‰ ÈÙÏ e‡B·iL ÔÓÊaL ?ÌÈ„Ú ÈL ‰¯Bz»¿≈≈ƒ∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈««»¿≈

Ú Û‡ ,Ô˙e„Ú Èt ÏÚ Ôe„È - ÌÈ„ÚÚ„BÈ BÈ‡L Èt Ï ≈ƒ»«ƒ≈»««ƒ∆≈≈«
¯˜La B‡ e„ÈÚ‰ ˙Ó‡a Ì‡22. ƒ∆¡∆≈ƒ¿∆∆

ּכפר.2) והוא ממון תובעו אדם שבדרך 3)שהיה אע"פ
לשבועה. חבירו את לפסול נאמן אחד עד אין כלל

א.5)התובע.4) פה, לעדות 6)כתובות פסולים שהם
בהיותו 7)לגמרי. כזו, בעדות אשתו את האמין רבא שם,

תשקר. לא שהיא את 8)משוכנע הטוען המלוה מידי
כשר,9)הלווה. אחד עד אילו כי לעדות, פסולים שהם

להשבע, המלוה את לחייב זה, הוא פרוע שטר לטעון נאמן
בהל' כמבואר דבריו, על סומכת הדיין דעת כשאין אפילו

ה"א. פי"ד, ולווה וכפירוש 10)מלוה שם, כתובות
חננאל. רבינו בשם שם הלווה.11)ה'תוספות' על

מהם.12) לאחד אלא לשלם לו ואין כסף, ממנו שלוה
הוא.13) פרוע לומר: עליו ערערו רב 14)שלא כדעת

שם  הרא"ש שפירשו וכפי דדיינא", "בשודא שם: אלפס
ו. אות בו.15)פ"ט, יגבה שלא אלא יקרענו, לא וגם

זה, פסול עד על סומך שאינו אחר, לביתֿדין ילך אם ויתכן,
פה, בכתובות סיכמו וכן רש"י). בשם שם (רא"ש בו יגבה

לגמרי. השטר קורעים שלא וברורים 16)א מצויינים
והתחקה 17)ביותר. בסימנים שהסתכל בו, לחשוד שנוכל

(רש"י 18)עליהם. כך על אותו אומדים אנשים אין
ב). נב, יקר 19)לגיטין דבר הוא והחפץ עני, שהיה כגון

אותו 20)מאד. אומדים ואנשים כעשיר, מוחזק שהוא
כזה. אין 21)בחפץ - בו" "אמוד הנפקד היה אילו אבל

ממנו  הנפקד קנהו שמא כי לו, מועילים המפקיד סימני
וכתבו  ה"ד. פ"ו, שאלה הל' והשווה ב) פה, (כתובות
הוא  שלי וטוען חי הנפקד היה שאילו אע"פ שם, ה'תוספות'
מצא  מציאה אולי כי אמוד, שאינו אע"פ נאמן, הוא החפץ

קיבלו  לטובת או כן טוענים אנו אין זאת בכל במתנה,

מאד. נדיר דבר זהו כי יודע 22)היתומים, שאם ומכאן,
ולא  יודע שהוא מה כפי לדון עליו שקר, שהעידו הדיין

ה"ג). בסמוך וראה (רדב"ז, לעדים יחוש

.·Èza ea¯MÓ Ï·‡ .ÔÈc‰ ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ≈ƒ««ƒ¬»ƒ∆«»≈
Ì‰ÈOÚÓa ÌÈe‚‰ eÈ‰ elÙ‡Â ,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÔÈÈ„ƒƒ∆≈»¬ƒ«¬ƒ»¬ƒ¿«¬≈∆
Èza ·¯ eÓÈkÒ‰ ,‰Èa ÈÏÚ·e Èe‡¯k ÌÈÓÎÁ ÔÈ‡ -≈»¬»ƒ»»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ…»≈

‰Úe·L eÎÙ‰È ‡lL :Ï‡¯OÈ ÈÈ„23‰È‡¯a ‡l‡ ƒ≈ƒ¿»≈∆…««¿¿»∆»ƒ¿»»
˙e„Úa B˙˜ÊÁ e„ÈÒÙÈÂ ¯ËL eÓbÙÈ ‡ÏÂ .‰¯e¯a¿»¿…ƒ¿¿¿»¿«¿ƒ∆¿»¿≈
Ôic‰ Ôe„È ‡ÏÂ .ÔÈÈc‰ Ïk ¯‡La ÔÎÂ .ÏeÒt B‡ ‰M‡ƒ»»¿≈ƒ¿»»«ƒƒ¿…»««»
Ïk ¯Ó‡È ‡lL È„k ,B˙ÚÈ„Èa ‡ÏÂ BzÚc ˙ÎÈÓÒaƒ¿ƒ««¿¿…ƒƒ»¿≈∆……«»
.‰Ê ÏÚ ˙ÎÓBÒ ÈzÚ„Â ,‰Ê È¯·„Ï ÔÈÓ‡Ó ÈaÏ :ËBÈ„‰∆¿ƒƒ«¬ƒ¿ƒ¿≈∆¿«¿ƒ∆∆«∆
,‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈ƒƒƒ«¿ƒ∆»ƒ¿»»¿»

˙n‰ ÔcÓ‡a ‡ÏÂ Ôic‰ ˙Ú„a ‡Ï24ÔÚBh‰ B‡25Û‡Â . …¿««««»¿…¿À¿««≈«≈¿«
,ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ ¯·„a ÔÓ‡ Ì„‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ≈ƒ»»∆¡»¿»»ƒ»«¿»ƒ

ÔÈca ÔÈzÓÓ - ¯ÓB‡ ‡e‰ ˙Ó‡L Ôic‰ ˙Ú„ ‰˙ËÂ26, ¿»¿»««««»∆¡∆≈«¿ƒ«ƒ
„Ú ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÌÚ Ô˙BÂ ‡OBÂ ,B˙e„Ú ‰ÁB„ BÈ‡Â¿≈∆≈¿≈¿≈ƒ«¬≈ƒƒ«

‰¯Lt eOÚÈ B‡ ,„Ú‰ È¯·„Ï e„BiL27ÔÓ ˜lzÒÈ B‡ , ∆¿ƒ¿≈»≈«¬¿»»ƒ¿«≈ƒ
ÔÈc‰28. «ƒ

התובע.23) לא.24)על או אמוד הוא דעת 25)אם
פ"ט. לכתובות ברי"ף הובאה הדין 26)הגאונים, משהה

שם.27)ומחמיצו. ב"הגהות 28)רי"ף וכתוב
שלא  יכלתם, בכל להתרחק הדיינים צריכים מיימוניות":
נתמעטו  מאד כי פשרה), דרך (אלא תורה דין עליהם יקבלו
שמעון  בימי אמרו: ה"א, פ"א סנהדרין ובירושלמי הלבבות.
יוחאי: בר שמעון רבי אמר ממונות, דיני ניטלו שטח בן
יכול  איני משה": ה"פני ופירש לדון. חכם שאיני ה' ברוך
היה. הדין מן עצמו וחושך המשפט, עונש עלי ואין לדון,

.‚‰n¯Ó ‡e‰L ÔÈ„a Ú„BÈ ‡e‰L ÔicÏ ÔÈpÓe29‡lL , ƒ«ƒ««»∆≈«¿ƒ∆¿À∆∆…
epÎzÁ‡ :¯Ó‡È30¯ÏBw‰ ‰È‰ÈÂ ,31È¯‡eˆa ÈeÏz …«∆¿¿∆¿ƒ¿∆«»»¿«¿≈

˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌÈ„Ú‰32„ˆÈk . »≈ƒ«¿«ƒ¿«∆∆ƒ¿»≈«
‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„a ‰a¯‰ ¯˜ÁÈÂ Ba L¯„È ?‰OÚÈ«¬∆ƒ¿¿«¿…«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

˙BLÙ ÈÈc ÏL33Ba ÔÈ‡L] BzÚ„ ÈÙÏ BÏ ‰‡¯ Ì‡ . ∆ƒ≈¿»ƒƒ¿∆¿ƒ«¿∆≈
Ì‡ Ï·‡ .˙e„Ú‰ Èt ÏÚ ÔÈc‰ ˙‡ C˙BÁ - ˙e‡n«̄»≈∆«ƒ«ƒ»≈¬»ƒ
BzÚc ÔÈ‡L B‡ ;˙e‡n¯ Ba LiL [BÙ˜B BaÏ ‰È‰»»ƒ¿∆≈«»∆≈«¿
ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÏÚ ˙ÎÓBÒ∆∆«ƒ¿≈»≈ƒ««ƒ∆≈»
ÏÚ·e È‡n¯ ‰Ê ÔÈc ÏÚaL ‰ËB BzÚcL B‡ ;ÔÏÒÙÏ¿»¿»∆«¿»∆««ƒ∆««««

‡ÈO‰Â ,‰Ó¯Ú34ÌÈ¯Lk Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú‰ ˙‡ »¿»¿ƒƒ∆»≈ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ
ÏÏkÓ BÏ ‰‡¯pL B‡ ;ÌÚË‰ ‰ÊÂ ,e„ÈÚ‰ Ìnz ÈÙÏe¿ƒÀ»≈ƒ¿∆ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÈ¯zÒÓ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌL LiL ,ÌÈ¯·c‰35È‡Â ,Ô «¿»ƒ∆≈»¿»ƒ¬≈ƒ¿À»ƒ¿≈»
¯eÒ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk - Ì˙Bl‚Ï ÌÈˆB¯ƒ¿«»»≈«¿»ƒ¿«≈»∆»
,‰Ê ÔÈcÓ BÓˆÚ ˜lÒÈ ‡l‡ ,ÔÈc‰ B˙B‡ CzÁÏ BÏ«¿…«ƒ∆»¿«≈«¿ƒƒ∆

¯·ca ÌÏL BalL ÈÓ epÈ„ÈÂ36ÌÈ¯·c‰ È¯‰Â . ƒƒ∆ƒ∆ƒ»≈«»»«¬≈«¿»ƒ
ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk :¯ÓB‡ ·e˙k‰Â .·lÏ ÌÈ¯eÒÓ¿ƒ«≈¿«»≈ƒ«ƒ¿»≈…ƒ

‡e‰37.

אמת.29) עדותם שאין העדים מדברי אפסקנו.30)שמבין
העוון.31) ב.32)שלשלת ל, שהיא 33)שבועות
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oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeiq g"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"דֿה. פ"א, עדות בהל' ומבוארת מאד, מדוקדקת
הסיתם.34) או שלא 36)נעלמים.35)שידלם ודוקא

בבירור  הדיין יודע אם אבל מרומה, שהוא אצלו נתברר
כפי  ידון אלא הדין מן להסתלק רשאי אינו הם, שקר  שעידי
באומד  רואה הרא"ש "וכשהיה (רדב"ז). האמת את ידיעתו

שהדין  שאין מוכח, הנתבע, ביד ונותן כותב היה מרומה,
וכתוב  ג). טז, חו"מ (שו"ע זה" בדין להשתדל דיין לשום
הנתבע  אם אבל רמאי, כשהתובע זה כל מיימוניות, בהגהות
שלא  להסתלק, יכול הדיין ואין לחתכו, יש - ברמאות טוען

ד. סעיף שם בשו"ע וכן נשכר. חוטא יתנצל 37)יהא שאל
כי  רמאות, של צד שום בטענות רואה איני  לומר, הדיין
ועל  שבלבו, מה יודע והקב"ה ללב, מסורים אלה דברים
(סמ"ע  מאלהיך" "ויראת יז) כה, (ויקרא נאמר זה כגון
המסור  דבר "כל ב נח, בבאֿמציעא וראה יא). טו, לחו"מ

מאלהיך". ויראת בו: נאמר ללב,

.„,˙e˜ÏÓ ·iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ˙B˜Ï‰Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈ≈¿≈ƒ¿«¿ƒ∆≈¿À»«¿
È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ‡ÏÂ .‰˙ÈÓ ·iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ‚¯‰ÏÂ¿«¬…ƒ∆≈¿À»ƒ»¿…«¬…«ƒ¿≈

‰¯Bz38‚ÈÒ ˙BOÚÏ ‡l‡ ,39ÌÈ‡B¯L ÔÂÈÎÂ .‰¯BzÏ »∆»«¬¿»«»¿≈»∆ƒ
¯·ca ÌÚ‰ eˆ¯tL ÔÈc ˙Èa40˜fÁÏe ¯c‚Ï Ô‰Ï LÈ , ≈ƒ∆»¿»»«»»≈»∆ƒ¿…¿«≈

‡Ï ,‰ÚL ˙‡¯B‰ Ïk‰ .Ì‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ¯·c‰«»»¿ƒ«∆≈»∆»∆«…»«»»…
ÏÚaL Ì„‡ e˜Ï‰Â ‰OÚÓ .˙B¯B„Ï ‰ÎÏ‰ Ú·wiL∆ƒ»«¬»»¿«¬∆¿ƒ¿»»∆»«

ÔÏÈ‡ ˙Áz BzL‡41ÒeÒ ÏÚ ·Î¯L „Á‡a ‰OÚÓe . ƒ¿««ƒ»«¬∆¿∆»∆»««
ÌÈÂÈ ÈÓÈa ˙aLa42e‰eÏ˜Òe ÔÈc ˙È·Ï e‰e‡È·‰Â ,43. ¿«»ƒ≈¿»ƒ∆¡ƒ¿≈ƒ¿»

ÌÈL ÌÈBÓL ÁËL Ôa ÔBÚÓL ‰Ï˙Â ‰OÚÓe44ÌBÈa «¬∆¿»»ƒ¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿
‰LÈ¯c‰ ÈÎ¯c Ïk ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ .ÔBÏ˜L‡a „Á‡∆»¿«¿¿¿…»»»«¿≈«¿ƒ»
˙‡¯B‰ ‡l‡ ,‰¯e¯a ˙e„Úa ‡ÏÂ ,‰‡¯˙‰‰Â ‰¯È˜ÁÂ«¬ƒ»¿««¿»»¿…¿≈¿»∆»»«

‰‡¯M ‰Ó ÈÙk ‰ÚL45. »»¿ƒ«∆»»

חייב.38) לשאינו מיתה חיוב מלבו לבוד שיתכוון
בו.40)גדר.39) וזלזלו הגדר את בפרהסיא,41)הרסו

איסורי  בהל' רבינו וכלשון הערוה. גדר פריצות זו והרי
לידי  עצמם וירגילו כזנות, יראה "שלא הי"ד: פכ"א ביאה

המצוות 42)זנות". והיו ישראל, על גזירות גזרו שהיוונים
בעיניהם. מדרבנן 43)בזויות איסור אלא זה שאין אע"פ

פכ"א  שבת בהל' כמבואר מיתה, עונש עליו ואין בלבד,
פרוצות 45)מכשפות.44)ה"ט. ישראל בנות שהיו

ביום  כולן את ודן העוון, חומר לפרסם ותלאן בכשפים,
קרוביהן  מפני - אחד ביום שנים דנים שאין אע"פ אחד,
כל  ושאר וברש"י), ב מה, (סנהדרין להצילן יתקשרו שלא

א. מו, שם מנויות ההוראות

.‰˙B˜Ï‰Ï ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈc ˙È·Ï LÈ ÔÎÂ¿≈≈¿≈ƒ¿»»¿»¿«¿«¿
‰Ú¯ B˙ÚeÓML Ì„‡46ÂÈÏÚ ÌÈp¯Ó ÌÚ‰Â ,47‡e‰L »»∆¿»»»¿»»¿«¿ƒ»»∆

,˜ÒBt BÈ‡L ÏB˜ ‰È‰iL ‡e‰Â .˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ ¯·BÚ≈«»¬»¿∆ƒ¿∆∆≈≈
e¯‡aL BÓk48ÌÈÚe„È ÌÈ·ÈB‡ el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ , ¿∆≈«¿¿…ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÂÈÏÚ ÔÈ‡ÈˆBnL49‰Ê ˙‡ ÔÈf·Ó ÔÎÂ . ∆ƒƒ»»¿»»»¿≈¿«ƒ∆∆
Bz„ÏBÈ ˙‡ ÔÈÙ¯ÁÓe ,‰Ú¯ B˙ÚeÓML50ÂÈÙa51. ∆¿»»»¿»¿ƒ∆«¿¿»»

א),46) פא, (קידושין עבירות עובר שהוא עליו, ששומעים
השמועה  טובה לא כי בני, "אל כד) ב, (שמואלֿא שנאמר

שומע". אנכי (יחזקאל 47)אשר עם" "ודבת בו. מדברים

עם. ורננת יונתן: מתרגם ג) פ"ב,48)לו, סוטה בהל'
הקול 49)הי"ד. שהוציאו הם הם - אויבים לו יש אם כי

א). כה, (יבמות לו חוששים מגילה 51)אמו.50)ואין
תשובות  בשם ושי"ן בגימ"ל ד"ה: שם, רש"י ומפרש ב, כה,
שם: הר"ן וכתב שילדתו. אמו את גם לבזות מותר הגאונים:

אס  - תלמידֿחכם אבל רגיל, באדם זה אלא כל לבזותו ור
ה"א. פ"ז, תורה תלמוד הל' והשווה כלילה, ּכסהו

.Â,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÔBÓÓ ¯È˜Ù‰Ï „ÈÓz ÔicÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈««»»ƒ¿«¿ƒ»∆≈¿»ƒ
Ô˙BÂ „a‡Óe52˙c‰ ˙Bˆ¯t ¯c‚Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ¿«≈¿≈¿ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«»
˜„a‰ ˜fÁÏe53Ìl‡ Ò˜Ï B‡ ,54¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .‰Ê ¿«≈«∆∆ƒ¿…«»∆«¬≈≈

˙ˆÚk ÌÈÓi‰ ˙LÏLÏ ‡B·È ‡Ï ¯L‡ ÏÎÂ :‡¯ÊÚa¿∆¿»¿…¬∆…»ƒ¿∆«»ƒ«¬«
¯˜Ù‰L ,Ô‡kÓ .BLeÎ¯ Ïk Ì¯ÁÈ ÌÈ˜f‰Â ÌÈ¯O‰«»ƒ¿«¿≈ƒ»√«»¿ƒ»∆∆¿≈

¯˜Ù‰ - ÔÈc ˙Èa55. ≈ƒ∆¿≈

שיראה.52) מה כפי זכותם ומאבד תימן: ובכת"י לזה. מזה
הדת.53) בחומת שנראה ואנס.54)הסדק, תקיף
מקור,55) עוד הוסיפו ושם ב. לו, ובגיטין א. טז, קטן מועד

אלעזר  נחלו אשר הנחלות "אלה נא) יט, (יהושע שנאמר
אצל  ראשים ענין מה וכי - וגו' האבות" וראשי הכהן...
מה  כל בניהם את מנחילים אבות מה לך, לומר אבות?

שירצו. מה כל העם מנחילים ראשים אף שירצו,

.Ê˙BcÏ ÔicÏ LÈ ÔÎÂ56ÌÈ¯Á‰Ïe57Ôa BÈ‡L ÈÓ ¿≈≈««»¿«¿«¬ƒƒ∆≈∆
‰ÚM‰Â BÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ,ı¯t ¯c‚Ï È„k ,Èecƒ¿≈ƒ¿…∆∆¿ƒ«∆≈»∆¿«»»

e‰ÓÈ¯Á‰Â e‰cpL ,¯Ó‡ÈÂ .CÎÏ ‰ÎÈ¯ˆ58BzÚc ÏÚ59. ¿ƒ»¿»¿…«∆ƒ»¿∆¡ƒ»««¿
¯Ó‡ ÊB¯Ó e¯B‡ :¯Ó‡pL .ÌÈa¯a B‡ËÁ ÌÒ¯ÙÈÂƒ«¿≈∆¿»«ƒ∆∆¡«≈»«

ÈÈ C‡ÏÓ60˙¯ÊÚÏ e‡· ‡Ï Èk ,‰È·LÈ ¯B¯‡ e¯‡ , «¿«¿»…»¿∆»ƒ…»¿∆¿«
ÈÈ61. ¿»

בשמתא.56) יהא פלוני שאומר: לומר 57)להרחיקן,
ה"ב. פ"ז, תורה תלמוד בהל' כמבואר מוחרם, פלוני עליו:
שצריך  דבר לכל בעשרה אותו כוללים אין - והמנודה
הוא  מלמד אבל אמותיו, בארבע יושבים ולא עשרה,
עליו  יותר ושוכר. לאחרים, ונשכר אותו, ומלמדים לאחרים
נשכר  אינו לו, שונים ואין לאחרים שונה שאינו המוחרם,
ביקש  ולא יום שלשים בנידוי שישב ואחרי לו, נשכרים ואין
ולא  אחרים יום שלשים ישב שנית, אותו מנדים - להתירו

דֿו). (שם אותו מחרימים - להתירו בכת"י 58)ביקש
שהחרימהו. או על 59)תימן: שמנדהו אומר: השליח

שאם  לנפשו, יחוש שהחוטא כדי ביתֿהדין, גדול של דעתו
ביתֿהדין, גדול דעת על שזה ביתֿהדין, שליח ידגיש לא
(כסףֿמשנה). לדבריו יחוש כשלא החוטא את להאשים אין

הגדול.60) דעת על שמחרימו שמפרסם 61)הרי הרי
א). טז, קטן (מועד ברבים חטאו

.Á·È¯Ï Èe‡¯‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ˙BOÚÏ ÔicÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈««»«¬¿ƒ»ƒ»»»ƒ
BÚÈaL‰Ïe ,B¯ÚO LÏ˙ÏÂ B˙Bk‰Ïe BÏÏ˜Ïe ,BnÚƒ¿«¿¿«¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ
.‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚÈ ‡lL BÁ¯k ÏÚa ÌÈ‰Ï‡a≈…ƒ¿«»¿∆…«¬∆∆…»»

ÌÏÏ˜‡Â ÌnÚ ·È¯‡Â :¯Ó‡pL62ÌÈL‡ Ì‰Ó ‰k‡Â , ∆∆¡«»»ƒƒ»»¬«¿≈»«∆≈∆¬»ƒ
ÌÈ‰Ï‡a ÌÚÈaL‡Â ,ÌË¯Ó‡Â63. »∆¿¿≈»«¿ƒ≈≈…ƒ

נכריות.62) נשים שהושיבו אלה יתנו 63)את שלא
שם). קטן, (מועד הגויים לבני בנותיהם
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`laקמב zekld - mihtey xtq - oeiq a"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ë˙BtÎÏ BÏ LÈ ÔÎÂ64˙È·a ¯Ò‡ÏÂ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ¿≈≈ƒ¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿∆¡…¿≈
Ô‰ :¯Ó‡pL .ı¯‡‰ ÏÚ ·ÁÒÏÂ ÛÁ„ÏÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿…«»»∆∆∆¡«≈

˙BÓÏ65L¯LÏ Ô‰66ÔÈÒÎ LÚÏ Ô‰ ,È67ÔÈ¯eÒ‡ÏÂ68. ¿≈ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ

לעזרא 65)לקשור.64) רשות נתן פרס מלך ארתחשסתא
עיניו. וכראות לו כראוי אחד כל העבריינים את לענוש

שם),66) לעזרא (רש"י זרעו ואת אותו השורש מן לעקרו
הרדפה, זו - לשרושי אמרו: שם, קטן מועד בתלמוד אבל

(כסףֿמשנה). הארץ על לסחוב רבינו: עונש 67)ומפרש
ב 68)ממון. לאסרו רבינו: רש"י מפרש אבל הסוהר, בית

מפרש  בעזרא וכן ולהלקותו, העמוד על לקשרו מפרש: שם
לא  הסוהר בית ועונש ביסורין", לייסרו - "ולאסורין רש"י:

בדבריו. הוזכר

.È‰fL Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙÏ - ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆
ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰È Ïk·e .‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰LÂ CÎÏ Èe‡»̄¿»¿∆«»»¿ƒ»«…ƒ¿«¬»¿≈

ÌÈÓL69È¯‰L ,ÂÈÈÚa Ï˜ ˙Bi¯a‰ „B·k ‰È‰È Ï‡Â . »«ƒ¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿≈»∆¬≈
Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰70ÔkL ÏÎÂ . ∆∆…«¬∆∆ƒ¿≈∆¿»∆≈

·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa „B·k71˙¯B˙a ÔÈ˜ÈÊÁn‰ , ¿¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…««¬ƒƒ¿«

‡l‡ ;Ì„B·k Ò¯‰È ‡lL ¯È‰Ê ‰È‰iL ,˙Ó‡‰»¡∆∆ƒ¿∆»ƒ∆…≈»≈¿»∆»
˙‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .„·Ïa ÌB˜n‰ „B·Îa ÛÈÒB‰Ï¿ƒƒ¿«»ƒ¿«∆»«¿«∆∆

‰¯Bz‰72˙‡ „aÎÓ‰Â ;˙Bi¯a‰ ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb - «»¿À»««¿ƒ¿«¿«≈∆
˙Bi¯a‰ ÏÚ „aÎÓ BÙeb - ‰¯Bz‰73„B·k ÔÈ‡Â . «»¿À»««¿ƒ¿≈¿

‰ÈËtLÓe ‰ÈwÁ Èt ÏÚ ˙BOÚÏ ‡l‡ ‰¯Bz‰74. «»∆»«¬«ƒÀ∆»ƒ¿»∆»

אמרו 69) וכן לתורה, סייג ולעשות הדת, פרצות לגדור
שמים". לשם יהיו מעשיך "וכל מי"ב) פ"ב, (אבות

"לא 70) יא) יז, (דברים תורה אמרה שעליהם החכמים, של
רבינו  וכדברי ב) יט, (ברכות לך" יגידו אשר הדבר מן תסור
מדבריהם  בטומאה (הכהן) "מיטמא הי"ד: פ"ג אבל בהל'
הכל  הפרס, בבית שהלך אבל כיצד? הבריות, ָלכבוד

וכו'. לנחמו" שם אחריו עקיבא,71)הולכים רבי כדברי
ב. צ, בבאֿקמא בה.72)במשנה וההוגים העוסקים

שם.73) והרע"ב רבינו וכפירוש מ"ו, פ"ד כמו 74)אבות
נתן  "שלא כג) אות ל פרשה רבה' 'שמות (מדרש שאמרו
הדינים", את שתעשו עלֿמנת אלא התורה, את הקב"ה לכם
הפורצים  את ולדון לתורה סייג לעשות משתדל וכשהוא

התורה. את מכבד זה הרי בה,



meil cg` wxt m"anx ixeriyoeiq g"kÎa"k -t"yz'd

ה'תש"פ  סיון כ"ב ראשון יום

-mihteyxtq
la` zFkld¦§¥¤

LÏLÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿»
ÏÚ Ïa‡˙‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿ƒ¿«≈«
ÏÚ Ïa‡˙Óe ‡nhÓ Ô‰k elÙ‡Â .ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ«¬ƒ…≈ƒ«≈ƒ¿«≈«
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ Ïa‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈ·B¯w‰1. «¿ƒ¿≈»»ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ

‰Ê ¯ÙÒa el‡ ˙BÎÏ‰ ÈzÏÏk ‰Ê ÈÙÏe2ÔÈÚÓ Ô‰L ,3 ¿ƒ∆»«¿ƒ¬»≈¿≈∆∆∆≈≈≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ,‰˙ÈÓ ÌBÈa ‰¯e·˜4‡lL (· . ¿»¿ƒ»∆ƒƒ¿«¬≈∆…

˙n‰ ÌÚ ÒkÈ ‡lL (‚ .ÌÈ·B¯˜Ï ÏB„b Ô‰k ‡nhÈƒ«»…≈»ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ«≈
‡l‡ Ì„‡ LÙÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡nhÈ ‡lL („ .Ï‰‡a¿…∆∆…ƒ«»…≈∆¿¿∆∆»»∆»

.„·Ïa ÌÈ·B¯˜Ïƒ¿ƒƒ¿«
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  5ּפרק ¤¤¦
ומקורה 1) הקרובים על להתאבל המצוה בו מתבארת

ובהרוגי  שמתו, קרוביו באבל אדם יתחייב מאימתי בתורה.
ביום  שמת תינוק להיקבר. אותם מניחים שאין מלכות
בית  להרוגי מלכות הרוגי בין ההבדל אבלו. דין מה היוולדו
והמומרים  ציבור, מדרכי הפורשים ובקבורתם. באבלם דין
- לדעת עצמו המאבד באבל. דינם מה - שמתו והמוסרים

אבלו. דברי ושאר עימו מתעסקים איך

.‡:¯Ó‡pL .ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ Ïa‡˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ∆∆¡«
ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰ ,ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â6˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»¿≈¬≈

ÌBÈ ‡e‰L ,„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆»¿ƒƒ¿«∆
‰¯e·w‰ ÌBÈÂ ‰˙Èn‰7- ÌÈÓÈ ‰Ú·M‰ ¯‡L Ï·‡ ; «ƒ»¿«¿»¬»¿»«ƒ¿»»ƒ

OÚiÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ .‰¯Bz ÔÈ„ BÈ‡≈ƒ»««ƒ∆∆¡««»«««
‰LcÁ˙Â ‰¯Bz ‰z - ÌÈÓÈ ˙Ú·L Ï·‡ ÂÈ·‡Ï¿»ƒ≈∆ƒ¿«»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»

‰ÎÏ‰8ÈÓÈ ˙Ú·L Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea¯ ‰LÓe . ¬»»∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ˙eÏ·‡9. ¬≈¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

ה"ט.2) פ"א, לקמן הדן 3)כמבואר שופטים, בספר
וסמכותם. השופטים הנזכרת 5)מענין.4)בתפקידי

תקברנו  קבור "כי כג): כא, (דברים ככתוב ביתֿדין, בהרוגי
פט"ו, סנהדרין הל' לעיל רבינו הדגיש וכבר ההוא", ביום
מתו  את המלין כל אלא בלבד ביתֿדין הרוגי "ולא ה"ח:
דינים  ה"ח, פ"ד לקמן וראה בלאֿתעשה", עליו עובר

בזה. מות 6)מפורטים על אנינותו ביום קדשים לאכול
של  מצותֿעשה שהיא קדשים, אכילת שנדחית ומכיון בניו,
אבלות  שהיא שהאנינות, רבינו סובר האנינות, מפני תורה
מן  מצותֿעשה היא למותם, הראשון ביום הקרובים על
קדשים  שאכילת א קא, זבחים וראה (רדב"ז). התורה
הקל  מעשר ומה הקל, ממעשר בקלֿוחומר אסורה באנינות,
- ממנו" באוני אכלתי "לא יד) כו, (דברים תורה אמרה
המצוות' וב'ספר כלֿשכן. לא ממעשר) (=החמורים קדשים
הכהנים  שיתטמאו "שנצטוינו רבינו: כותב לז, עשה
עצמה  זו בֿג)...מצוה כא, (ויקרא בתורה הנזכרים לקרובים
להתאבל  חייב מישראל אדם שכל כלומר, אבל. מצות ֵהיא
שהוא  בכהן, פרש זה, חיוב חומר ומחמת קרוביו... ֵֵעל
ישראל, כשאר עלֿכלֿפנים שיתטמא הטומאה, על מוזהר

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



קמג la` zekld - mihtey xtq - oeiq a"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ë˙BtÎÏ BÏ LÈ ÔÎÂ64˙È·a ¯Ò‡ÏÂ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ¿≈≈ƒ¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿∆¡…¿≈
Ô‰ :¯Ó‡pL .ı¯‡‰ ÏÚ ·ÁÒÏÂ ÛÁ„ÏÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿…«»»∆∆∆¡«≈

˙BÓÏ65L¯LÏ Ô‰66ÔÈÒÎ LÚÏ Ô‰ ,È67ÔÈ¯eÒ‡ÏÂ68. ¿≈ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ

לעזרא 65)לקשור.64) רשות נתן פרס מלך ארתחשסתא
עיניו. וכראות לו כראוי אחד כל העבריינים את לענוש

שם),66) לעזרא (רש"י זרעו ואת אותו השורש מן לעקרו
הרדפה, זו - לשרושי אמרו: שם, קטן מועד בתלמוד אבל

(כסףֿמשנה). הארץ על לסחוב רבינו: עונש 67)ומפרש
ב 68)ממון. לאסרו רבינו: רש"י מפרש אבל הסוהר, בית

מפרש  בעזרא וכן ולהלקותו, העמוד על לקשרו מפרש: שם
לא  הסוהר בית ועונש ביסורין", לייסרו - "ולאסורין רש"י:

בדבריו. הוזכר

.È‰fL Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙÏ - ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆
ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰È Ïk·e .‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰LÂ CÎÏ Èe‡»̄¿»¿∆«»»¿ƒ»«…ƒ¿«¬»¿≈

ÌÈÓL69È¯‰L ,ÂÈÈÚa Ï˜ ˙Bi¯a‰ „B·k ‰È‰È Ï‡Â . »«ƒ¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿≈»∆¬≈
Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰70ÔkL ÏÎÂ . ∆∆…«¬∆∆ƒ¿≈∆¿»∆≈

·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa „B·k71˙¯B˙a ÔÈ˜ÈÊÁn‰ , ¿¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…««¬ƒƒ¿«

‡l‡ ;Ì„B·k Ò¯‰È ‡lL ¯È‰Ê ‰È‰iL ,˙Ó‡‰»¡∆∆ƒ¿∆»ƒ∆…≈»≈¿»∆»
˙‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .„·Ïa ÌB˜n‰ „B·Îa ÛÈÒB‰Ï¿ƒƒ¿«»ƒ¿«∆»«¿«∆∆

‰¯Bz‰72˙‡ „aÎÓ‰Â ;˙Bi¯a‰ ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb - «»¿À»««¿ƒ¿«¿«≈∆
˙Bi¯a‰ ÏÚ „aÎÓ BÙeb - ‰¯Bz‰73„B·k ÔÈ‡Â . «»¿À»««¿ƒ¿≈¿

‰ÈËtLÓe ‰ÈwÁ Èt ÏÚ ˙BOÚÏ ‡l‡ ‰¯Bz‰74. «»∆»«¬«ƒÀ∆»ƒ¿»∆»

אמרו 69) וכן לתורה, סייג ולעשות הדת, פרצות לגדור
שמים". לשם יהיו מעשיך "וכל מי"ב) פ"ב, (אבות

"לא 70) יא) יז, (דברים תורה אמרה שעליהם החכמים, של
רבינו  וכדברי ב) יט, (ברכות לך" יגידו אשר הדבר מן תסור
מדבריהם  בטומאה (הכהן) "מיטמא הי"ד: פ"ג אבל בהל'
הכל  הפרס, בבית שהלך אבל כיצד? הבריות, ָלכבוד

וכו'. לנחמו" שם אחריו עקיבא,71)הולכים רבי כדברי
ב. צ, בבאֿקמא בה.72)במשנה וההוגים העוסקים

שם.73) והרע"ב רבינו וכפירוש מ"ו, פ"ד כמו 74)אבות
נתן  "שלא כג) אות ל פרשה רבה' 'שמות (מדרש שאמרו
הדינים", את שתעשו עלֿמנת אלא התורה, את הקב"ה לכם
הפורצים  את ולדון לתורה סייג לעשות משתדל וכשהוא

התורה. את מכבד זה הרי בה,



meil cg` wxt m"anx ixeriyoeiq g"kÎa"k -t"yz'd

ה'תש"פ  סיון כ"ב ראשון יום

-mihteyxtq
la` zFkld¦§¥¤

LÏLÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿»
ÏÚ Ïa‡˙‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿ƒ¿«≈«
ÏÚ Ïa‡˙Óe ‡nhÓ Ô‰k elÙ‡Â .ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ«¬ƒ…≈ƒ«≈ƒ¿«≈«
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ Ïa‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈ·B¯w‰1. «¿ƒ¿≈»»ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ

‰Ê ¯ÙÒa el‡ ˙BÎÏ‰ ÈzÏÏk ‰Ê ÈÙÏe2ÔÈÚÓ Ô‰L ,3 ¿ƒ∆»«¿ƒ¬»≈¿≈∆∆∆≈≈≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ,‰˙ÈÓ ÌBÈa ‰¯e·˜4‡lL (· . ¿»¿ƒ»∆ƒƒ¿«¬≈∆…

˙n‰ ÌÚ ÒkÈ ‡lL (‚ .ÌÈ·B¯˜Ï ÏB„b Ô‰k ‡nhÈƒ«»…≈»ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ«≈
‡l‡ Ì„‡ LÙÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡nhÈ ‡lL („ .Ï‰‡a¿…∆∆…ƒ«»…≈∆¿¿∆∆»»∆»

.„·Ïa ÌÈ·B¯˜Ïƒ¿ƒƒ¿«
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  5ּפרק ¤¤¦
ומקורה 1) הקרובים על להתאבל המצוה בו מתבארת

ובהרוגי  שמתו, קרוביו באבל אדם יתחייב מאימתי בתורה.
ביום  שמת תינוק להיקבר. אותם מניחים שאין מלכות
בית  להרוגי מלכות הרוגי בין ההבדל אבלו. דין מה היוולדו
והמומרים  ציבור, מדרכי הפורשים ובקבורתם. באבלם דין
- לדעת עצמו המאבד באבל. דינם מה - שמתו והמוסרים

אבלו. דברי ושאר עימו מתעסקים איך

.‡:¯Ó‡pL .ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ Ïa‡˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ∆∆¡«
ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰ ,ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â6˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»¿≈¬≈

ÌBÈ ‡e‰L ,„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆»¿ƒƒ¿«∆
‰¯e·w‰ ÌBÈÂ ‰˙Èn‰7- ÌÈÓÈ ‰Ú·M‰ ¯‡L Ï·‡ ; «ƒ»¿«¿»¬»¿»«ƒ¿»»ƒ

OÚiÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ .‰¯Bz ÔÈ„ BÈ‡≈ƒ»««ƒ∆∆¡««»«««
‰LcÁ˙Â ‰¯Bz ‰z - ÌÈÓÈ ˙Ú·L Ï·‡ ÂÈ·‡Ï¿»ƒ≈∆ƒ¿«»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»

‰ÎÏ‰8ÈÓÈ ˙Ú·L Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea¯ ‰LÓe . ¬»»∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ˙eÏ·‡9. ¬≈¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

ה"ט.2) פ"א, לקמן הדן 3)כמבואר שופטים, בספר
וסמכותם. השופטים הנזכרת 5)מענין.4)בתפקידי

תקברנו  קבור "כי כג): כא, (דברים ככתוב ביתֿדין, בהרוגי
פט"ו, סנהדרין הל' לעיל רבינו הדגיש וכבר ההוא", ביום
מתו  את המלין כל אלא בלבד ביתֿדין הרוגי "ולא ה"ח:
דינים  ה"ח, פ"ד לקמן וראה בלאֿתעשה", עליו עובר

בזה. מות 6)מפורטים על אנינותו ביום קדשים לאכול
של  מצותֿעשה שהיא קדשים, אכילת שנדחית ומכיון בניו,
אבלות  שהיא שהאנינות, רבינו סובר האנינות, מפני תורה
מן  מצותֿעשה היא למותם, הראשון ביום הקרובים על
קדשים  שאכילת א קא, זבחים וראה (רדב"ז). התורה
הקל  מעשר ומה הקל, ממעשר בקלֿוחומר אסורה באנינות,
- ממנו" באוני אכלתי "לא יד) כו, (דברים תורה אמרה
המצוות' וב'ספר כלֿשכן. לא ממעשר) (=החמורים קדשים
הכהנים  שיתטמאו "שנצטוינו רבינו: כותב לז, עשה
עצמה  זו בֿג)...מצוה כא, (ויקרא בתורה הנזכרים לקרובים
להתאבל  חייב מישראל אדם שכל כלומר, אבל. מצות ֵהיא
שהוא  בכהן, פרש זה, חיוב חומר ומחמת קרוביו... ֵֵעל
ישראל, כשאר עלֿכלֿפנים שיתטמא הטומאה, על מוזהר
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קטן  (מועד אמרו ובפירוש האבלות... בדיני יקלו שלא כדי
דמעיקרא  אבלות אי ברגל, אבלות נוהג אינו "אבל ב) ִיד,
החג  (=שמחת דרבים 'עשה' אתי - הוא הרגל) ָ(שמלפני
הנה  דיחיד". 'עשה' ודחי ישראל), כל על מוטלת שהיא
מצותֿעשה". ושהיא דאורייתא, הוא האבלות שחיוב נתבאר

אמרו 7) וכן פ"ב, לברכות ברי"ף הובאה הגאונים דעת
כאבל  "ושמתיה י) ח, (עמוס שנאמר ב: טז, שם בגמרא
אלא  אינם והמרירות שהאבל הרי מר", כיום ואחריתה יחיד
"רבני  שיטת שמביא שם, יונה ברבינו וראה אחד. יום
מדברי  אלא אינה ראשון יום של האבילות שאפילו צרפת"
לחוד, אנינות - תורה דין היא שהאנינות ואע"פ חכמים,
באבלות, מותר - באנינות שאסור ומה לחוד. ואבילות

ה"ו. פ"ד, לקמן ראה לכך, אלא 8)דוגמא אבלות שאין
מתןֿתורה  מקודם דבר למדים ואין בלבד, ראשון יום
א  קלה, שבת והשווה ה"ה), פ"ג, קטן מועד (ירושלמי

הלכה". ונתחדשה תורה פ"א,9)"ניתנה כתובות ירושלמי
חגיכם  "והפכתי דרשו: שם, קטן במועד ובירושלמי ה"א.
שבעה". אבילות אף שבעה, חג מה - י) ח, (עמוס לאבל

א. כ, בבבלי וכן

.·ÏÏBb‰ Ì˙qiMÓ ?Ï·‡a Ì„‡ ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó10. ≈≈»«ƒ¿«≈»»¿≈∆ƒ∆ƒ»≈«≈
ÔÓ ¯·„a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ˙n‰ ¯a˜ ‡lL ÔÓÊ Ïk Ï·‡¬»»¿«∆…ƒ¿««≈≈»¿»»ƒ

Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·c‰11Ë ÈtÓe .ıÁ¯ ‰Ê ÌÚ «¿»ƒ∆»»≈»»∆ƒ¿≈««∆»«
„Ïi‰ ˙nLk CÒÂ „Âc12¯·wiL Ì¯Ë13. »ƒ¿»¿∆≈«∆∆∆∆∆ƒ»≈

(מועד 10) עפר הקבר וימלאו בקבר המת את שישימו לאחר
נקראו  "לא פט"ז: טוב" "שוחר ובמדרש א). כז, קטן
הגולל  ונסתם בארץ שניתנו עד קדושים, (=האבות)
אבן  - גולל המה". בארץ אשר לקדושים שנאמר: בפניהם,
את  "וגללו מלשון: לסותמו, הקבר על שנותנים גדולה
המשנה  בפירוש ורבינו האדם'). ב'תורת (רמב"ן האבן"
להיותו  גולל, הקבר כיסוי "ויקרא אומר: מ"ד) פ"ב, (אהלות
גלל" "אבן כאמרו: הקבר, פי על מתגלגלת מאבן אצלו

מתגלגלת". ענינו ד) ו, וכיבוס,11)(עזרא תספורת כגון
ה"א. פ"ה, לקמן כמבואר וכו', וסיכה אשר 12)רחיצה

כ). טו, יב, (שמואלֿב לדוד אוריה אשת שעדיין 13)ילדה
האונן, על חלים אנינות דיני אבל אבלות, דיני עליו חלו לא

ה"ו. פ"ד, לקמן כמבואר שיקבר, עד המת מיתת משעת

.‚¯·w‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ˙eÎÏÓ È‚e¯‰14, ¬≈«¿∆≈«ƒƒ»¿ƒ»≈
‰Ú·L ¯tÒÏÂ Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿…ƒ¿»

Ï‡LÏ eL‡È˙iMÓ ?ÌÈLÏLe15ÏÚ Û‡ ,Ô¯·˜Ï CÏnÏ ¿ƒƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿…«∆∆¿»¿»««
Ô˙B‡ ·‚lÓ eL‡È˙ ‡lL Èt16. ƒ∆…ƒ¿»¬ƒƒ¿…»

וכדומה.14) שנאה מלשאול.15)מחמת תימן: בכת"י
לגנבם 16) שיצליחו הוא מאד נדיר כי עליהם, מתאבלים

הובאו  והרא"ש, הרמב"ן וכתבו הי"א). פ"ב, שמחות (מסכת
בהרוגי  אלא אמורים הדברים אין בכסףֿמשנה, דבריהם
ביתר  הרוגי כגון שנאה, מחמת קבורתם שמונעת מלכות,
הניחו  שלא מי אבל להבטל, עשויה אינה שגזירתה וכדומה,
עליו  חלה לא הרבה, בממון שיפדוהו עד להקבר השלטון
וירשוהו  קטן בסכום השלטון שיתפייס אפשר כי אבילות,
להקבר" אותם מניחים "שאין רבינו: שהדגיש וזהו להקבר.

לבטל  המלכות בחסדי אלא בממון, תלוי הדבר שאין -
(כסףֿמשנה). הזדונית גזירתה

.„¯‰pa Ú·hL ÈÓ17- ‰Ú¯ ‰iÁ ezÏÎ‡L ÈÓ B‡ ƒ∆»««»»ƒ∆¬»««»»»
ÔÈ‡ - ÌÈ¯·È‡ ÌÈ¯·È‡ e‰e‡ˆÓ .Lw·Ï eL‡È˙pMÓƒ∆ƒ¿»¬¿«≈¿»≈»ƒ≈»ƒ≈

Ba¯Â BL‡¯ ‡ˆniL „Ú BÏ ÔÈBÓ18eL‡È˙È B‡ ƒ«∆ƒ»≈…¿Àƒ¿»¬
Lw·lÓ19. ƒ¿«≈

בשם 17) מביא ק אות וב"העיטור" הי"ב. שם, שמחות
שיש  במים טבע אם אלא אבלות חיוב שאין הרי"ף תשובת
יוצא  היה חי היה אילו כי מת, שהוא בידוע אז כי סוף, להם
שהוא  סוף להם שאין במים טבע אם אבל לעינינו, המים מן
שמא  לאחרים, להנשא אשתו את מתירים ואין חי, בחזקת
פי"ג  גירושין בהל' כמבואר ראינוהו, ולא אחר במקום יצא
עליו, להתאבל תחמיר אם כי עליו. מתאבלים אין - הט"ז
ביו"ד  וכן להנשא, אשתו את להתיר ויבואו כמת יחשבוהו
שסובר  וכנראה בזה, סתומה רבינו ודעת ז. סעיף שעה סי'
- התורה מן מצותֿעשה היא ראשון ביום ואבילות הואיל
להינשא, להתירה יבואו שמא חשש משום לדחותה אין
הימים  בשאר אלא נתכוון לא עצמו הרי"ף שגם ויתכן
הדבר  ועדיין בלבד, מדבריהם אלא אינה בהם שהאבילות

(רדב"ז). הכרע שהראש 18)צריך ומספיק יחד, שניהם
להיפך  או הגוף רוב בלא ראש אבל הרוב, לשיעור יצטרף
יט). אות שם, ליו"ד ('פרישה' עליו מתאבלים אין -

אין 19) ממנו, שנתייאשו אחר נמצא ואם שם. שמחות
הם  אם - הבנים אלא ולהתאבל, לחזור צריכים הקרובים
זה  שאין בלבד, היום אותו מתאבלים שנמצא, בשעה שם
כל  עליהם הבן שמתאבל אביו", עצמות "ליקוט מדין גרוע

ז). סעיף שם, (יו"ד ה"ח פי"ב לקמן ראה היום,

.‰‰È„ÓÏ ˙n‰ ÁÏLÏ Ôk¯cL ÈÓ20,B¯·˜Ï ˙¯Á‡ ƒ∆«¿»ƒ¿…««≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿
Ô‰Èt e¯ÈÊÁiL ˙ÚÓ - ¯·wÈ È˙Ó ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡Â¿≈»¿ƒ»«ƒ»≈≈≈∆«¬ƒ¿≈∆
ÔÈÏÈÁ˙Óe ÌÈLÏLe ‰Ú·L ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó B˙BeÏlÓƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿ƒƒ

Ïa‡˙‰Ï21. ¿ƒ¿«≈

מונים 21)לעיר.20) עמו וההולכים א. כב, קטן מועד
אם  אבל הרדב"ז: וכתב ה"ד. פ"ז, לקמן וראה משיקבר,
אבילות  אין לתחום, חוץ שהוא אע"פ עצמה, בעיר נקבר

שנקבר. כולם וידעו הקוברים שיחזרו עד נוהגת

.ÂÌÈÏÙp‰22Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -23‡lL ÏÎÂ . «¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L24Ì„‡a25ÏÙ ‰Ê È¯‰ -26elÙ‡ . »»¿ƒ¿»»¬≈∆≈∆¬ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈLÏL ÌBÈa ˙Ó27. ≈¿¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»»

קיום,22) בן ואינו חי שנולד או אמו, שהפילתו מת ולד
שמו  הנפל...ובחשך ממנו "טוב גֿד) ו, (קהלת ככתוב

ב.23)יכוסה". מד, יום 24)נדה שלשים חי שלא
לידתו. שמונה 25)משעת הולד חי שאם לבהמה, בניגוד

ב). קלה, (שבת נפל ואינו לאכלו, מותר שנאמר 26)ימים
נתברר  עכשיו - תפדה" חודש מבן "ופדויו טז) יח, (במדבר

וברש"י). (שם לכן קודם ולא קיום בן שיום 27)שהוא
והשווה  א), מט, (בכורות שלפניו כיום הוא הרי שלושים
כתב  ה"ה, פ"א יבום שבהל' ואע"פ הי"ז. פי"א, בכורים הל'
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ספק  נפל, ספק זה הרי השלושים... בתוך מת "ואם רבינו:
(רדב"ז). הספק על מתאבלים אין - קיימא"? בן

.ÊÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï „ÏBpL È‡cÂa Ú„B Ì‡Â¿ƒ«¿««∆«¿ƒ¿»√»ƒ
ÌÈ¯eÓb28ÌÈÏa‡˙Ó - „ÏBpL ÌBia ˙Ó elÙ‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ29. »»

תשעה 28) ועברו עיבורה, ימי כל בעלה עם שימשה שלא
ד"ה  א קלו, לשבת (רש"י שילדתו עד מששימשה חדשים

נצרכא). אחד...29)לא יום בן "תינוק א מד, הרי נדה
עמ' שם בגמרא וביארו שלם". כחתן ולאמו... לאביו הוא
שנודע  וכגון עליו, שמתאבלים אבילות לענין שהכוונה ב,
"אחד  ה"ו: פ"ב, רוצח הל' והשווה חדשיו. שגמרו לנו
עליו... נהרג זה יומו...הרי בן הקטן את או הגדול את ההורג
קנו, סי' באבןֿהעזר הרמ"א וכתב חדשיו". לו שכלו והוא
התשיעי  בחודש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן ד: סעיף
קיימא, של ולד זה הרי שנתעברה, יום מלבד אחד יום רק
יולדת  אינה לתשעה יולדת א): מב, (יבמות שאמרו ואע"פ
רבים, זה על תמהו כבר - חסר) תשיעי (חודש למקוטעים
שעכשיו  לומר, צריכים שאנו אלא זה, מכחיש שהחוש
'תוספות' והשווה דברים". בכמה הוא וכן הענין, נשתנה
וחמור. פרה ד"ה ב כד, בע"ז וכן הני; כל ד"ה א מז, לחולין

.Á˙nL ‰BÓL Ô·e ,˙Ó „ÏBpL ÌÈL„Á ‰ÚLz Ôa∆ƒ¿»√»ƒ∆«≈∆¿»∆≈
Òq¯Ó B‡ CzÁÓ ‡ˆiL ÈÓe ,ÌÈLÏL ¯Á‡Ï elÙ‡30 ¬ƒ¿««¿ƒƒ∆»»¿À»¿À»

ÏÙ ‰Ê È¯‰ - ÂÈL„Á BÏ eÏkL Èt ÏÚ Û‡ÔÈ‡Â ; ««ƒ∆»√»»¬≈∆≈∆¿≈
Ì‰nÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó31. ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…ƒ¿«¿ƒƒ»∆

"והכה 30) יא) ו, (עמוס הכתוב כלשון לרסיסים, מעוך
ואמנם  מסורס. או הנוסח: תימן, ובכת"י לרסיסים". הבית
כתוב: רבינו, לדברי המקור שהיא ה"ז פ"א שמחות במס'
שאינו  אמו, מבטן הפוך שיצא שם: ופירשו מפורט. מחותך
יוסף' וב'נמוקי פ"ג, סוף קטן מועד ברי"ף וכן לחיות, יכול

שם,31)שם. (שמחות עבורם ממלאכה מתבטלים שאין
סעיף  שדמ, סי' וביו"ד שם. קטן למועד יוסף' ב'נמוקי וראה
אבל  שם: הש"ך וכתב וללוֹות". להספד מתעסקין "אין ַח:
משיג, והראב"ד עמהם. מתעסקים וקבורה מיטה בצרכי
אינו  יום שלשים לאחר שמת חדשים שמונה בן כל ולדעתו
אלא  שבעה בן זה הרי יום, שלשים ושהה הואיל נפל,
כך  שהרי לחיות, היה וראוי חודש עוד אמו בבטן שנתעכב
ששהה  "כל ב) קלה, (שבת גמליאל בן שמעון רבן אמר
הואיל  רבינו, ודעת נפל"! אינו - באדם יום שלשים
עליו, החכמים חולקים ה"ד) פט"ז, (שבת ובתוספתא
ההריון  חדשי אלא בדבר, מועילים יום שלשים אין ולדעתם
אמרו  שכבר עליו, להתאבל אין ממילא הרי בזה, קובעים
זה, וכל באבל". המקיל כדברי "הלכה א): יח, קטן (מועד
חודש  באיזה יודע אינו אם אבל ודאי, שמונה  בן כשהוא
עליו  ומתאבלים נפל מתורת יצא יום, שלשים וחי נולד,

(רדב"ז).

.Ë˙eÎÏÓ È‚e¯‰ Ïk32ÔÈ„a e‚¯‰pL Èt ÏÚ Û‡ , »¬≈«¿««ƒ∆∆∆¿¿ƒ
Ô‚¯‰Ï ˙eL¯ BÏ ‰˙ ‰¯Bz‰Â ,CÏn‰33el‡ È¯‰ - «∆∆¿«»»¿»¿¿»¿»¬≈≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó34¯·c Ïk Ô‰Ó ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,35, ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿≈¿ƒ≈∆»»»
CÏnÏ ÌBÓÓe36Ô‰È˙B·‡ È¯·˜a ÔÈ¯a˜Â ,37Ïk Ï·‡ . »»«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆¬»»

ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰38Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -39Ï·‡ , ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¬»
·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;ÔÈB‡40ÌÚ ÔÈ¯a˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆≈¬ƒ∆»«≈¿≈ƒ¿»ƒƒ

Ô‰È˙B·‡41¯Oa‰ Ïk‡˙iL „Ú42ÌBÓÓe , ¬≈∆«∆ƒ¿«≈«»»»»
Ì‰ÈL¯BÈÏ43. ¿¿≈∆

במלך.32) איש 33)שמרדו "כל יח): א, (יהושע ככתוב
יומת". תצונו אשר לכל פיך... את ימרה שמחות 34)אשר

הי"א. חטאם 35)פ"ב, ואין הואיל וכדומה, להספידם
- המלכות בדין שנהרגו אע"פ המלך, את שביזו אלא
(לחםֿמשנה). יותר לבזותם ואסור כפרתם היא מיתתם

ה"ט.36) פ"ד, מלכים הל' והשווה ב. מח, סנהדרין
ב).37) מז, (שם עליהם כיפרה עבירות 38)שמיתתם על

סנהדרין  הלכות לעיל ראה עליהן, ממית שביתֿדין חמורות,
א. הלכה יד, להם 39)פרק כפרה בזיונם שיהא כדי

וברש"י). ב מו, בסנהדרין כבוד 40)(משנה זה ואין
וברש"י). (שם בכך נמנעת כפרתו אין ולפיכך להרוג,

צדיק.41) אצל רשע קוברים נתכפרו 42)שאין כבר
בקברות  לקברן עצמותיהם ומלקטים ובזיונם, במיתתם
הלכות  לעיל והשווה וברש"י), א עמ' (שם אבותיהם

ט. הלכה יד פרק ב.43)סנהדרין מח, סנהדרין

.È‰Â ,¯eaˆ ÈÎ¯cÓ ÔÈL¯Bt‰ Ïke˜¯tL ÌÈL‡‰ Ì »«¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈»¬»ƒ∆»¿
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÔÈÏÏÎ ÔÈ‡Â ,Ô¯‡eˆ ÏÚÓ ˙Bˆn‰ ÏÚ…«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿»≈
Èza ˙·ÈLÈÂ ˙B„ÚBn‰ „eaÎ·e ˙Bˆn‰ ˙iOÚa«¬ƒ««ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ«»≈
ÔÈ¯BÁ È·k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒÎ¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¬≈≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â [ÌÈ¯Óen‰Â] ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ÔÎÂ ,ÔÓˆÚÏ44 ¿«¿»¿≈»∆ƒƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ

¯‡Le Ì‰ÈÁ‡ ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ el‡ Ïk -»≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆»¬≈∆¿»
ÌÈÏÎB‡Â ÌÈ·Ï ÌÈÙhÚ˙Óe ÌÈ·Ï ÔÈL·BÏ Ì‰È·B¯¿̃≈∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ45LB„w‰ ÏL ÂÈ‡BO e„·‡ È¯‰L , ¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈»¿¿»∆«»
ÈÈ EÈ‡OÓ ‡BÏ‰ :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ .‡e‰ Ce¯a»«¬≈∆«»≈¬¿«¿∆¿»

.‡O‡∆¿»

ה"ב.44) פ"ג, ממרים הל' לעיל פ"ב,45)מפורש שמחות
וראה  רנה". רשעים "ובאבוד י) יא, (משלי נאמר וכן ה"י.
פירשו  אפילו "יכול אמרו: א מז, ושם ב. לט, סנהדרין
בעל  יטמא לא תלמודֿלומר: יטמא? - ציבור מדרכי אבותיו
ה"ח. פ"ב, לקמן והשווה עמיו". מעשה בעושה - בעמיו
המת  וקרובי שהאבלים "מכאן שמה: סי' יו"ד הטור וכתב
כפי  לעשות יש ומקום מקום וכל שחורים... לובשים
בשם  מביא תתפו, אות פ"ג קטן למועד וב'מרדכי' מנהגו".
עם  שהמיר בנו על התאבל גרשום שרבינו מוינא, יצחק רבי
מביא: נט אות פ"ג שם לרא"ש אשר"י ובהגהות ומת. אמו
עשר  ארבעה דתו, כשהמיר בנו על התאבל גרשון "רבינו
דברי  ע"פ יום", עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר יום.
הלא  בפניה, ירק ירוק "ואביה א) כה, (בבאֿקמא התלמוד
יום". עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר – ימים שבעת תכלם

.‡È˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰46ÏÎÏ BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡ - «¿«≈«¿¿««≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»
¯·c47ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡Â ,48.B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â , »»¿≈ƒ¿«¿ƒ»»¿≈«¿ƒƒ

‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡49˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â , ¬»¿ƒ»»¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«
ÌÈÏ·‡50ÌÈiÁÏ „B·k ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ,51e‰Ê È‡Â . ¬≈ƒ¿»»»∆»««ƒ¿≈∆

˙ÓÂ ÏÙÂ ‚bÏ ‰ÏÚL ‡Ï ?˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰52, «¿«≈«¿¿««…∆»»«»¿»«»≈
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ספק  נפל, ספק זה הרי השלושים... בתוך מת "ואם רבינו:
(רדב"ז). הספק על מתאבלים אין - קיימא"? בן

.ÊÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï „ÏBpL È‡cÂa Ú„B Ì‡Â¿ƒ«¿««∆«¿ƒ¿»√»ƒ
ÌÈ¯eÓb28ÌÈÏa‡˙Ó - „ÏBpL ÌBia ˙Ó elÙ‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ29. »»

תשעה 28) ועברו עיבורה, ימי כל בעלה עם שימשה שלא
ד"ה  א קלו, לשבת (רש"י שילדתו עד מששימשה חדשים

נצרכא). אחד...29)לא יום בן "תינוק א מד, הרי נדה
עמ' שם בגמרא וביארו שלם". כחתן ולאמו... לאביו הוא
שנודע  וכגון עליו, שמתאבלים אבילות לענין שהכוונה ב,
"אחד  ה"ו: פ"ב, רוצח הל' והשווה חדשיו. שגמרו לנו
עליו... נהרג זה יומו...הרי בן הקטן את או הגדול את ההורג
קנו, סי' באבןֿהעזר הרמ"א וכתב חדשיו". לו שכלו והוא
התשיעי  בחודש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן ד: סעיף
קיימא, של ולד זה הרי שנתעברה, יום מלבד אחד יום רק
יולדת  אינה לתשעה יולדת א): מב, (יבמות שאמרו ואע"פ
רבים, זה על תמהו כבר - חסר) תשיעי (חודש למקוטעים
שעכשיו  לומר, צריכים שאנו אלא זה, מכחיש שהחוש
'תוספות' והשווה דברים". בכמה הוא וכן הענין, נשתנה
וחמור. פרה ד"ה ב כד, בע"ז וכן הני; כל ד"ה א מז, לחולין

.Á˙nL ‰BÓL Ô·e ,˙Ó „ÏBpL ÌÈL„Á ‰ÚLz Ôa∆ƒ¿»√»ƒ∆«≈∆¿»∆≈
Òq¯Ó B‡ CzÁÓ ‡ˆiL ÈÓe ,ÌÈLÏL ¯Á‡Ï elÙ‡30 ¬ƒ¿««¿ƒƒ∆»»¿À»¿À»

ÏÙ ‰Ê È¯‰ - ÂÈL„Á BÏ eÏkL Èt ÏÚ Û‡ÔÈ‡Â ; ««ƒ∆»√»»¬≈∆≈∆¿≈
Ì‰nÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó31. ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…ƒ¿«¿ƒƒ»∆

"והכה 30) יא) ו, (עמוס הכתוב כלשון לרסיסים, מעוך
ואמנם  מסורס. או הנוסח: תימן, ובכת"י לרסיסים". הבית
כתוב: רבינו, לדברי המקור שהיא ה"ז פ"א שמחות במס'
שאינו  אמו, מבטן הפוך שיצא שם: ופירשו מפורט. מחותך
יוסף' וב'נמוקי פ"ג, סוף קטן מועד ברי"ף וכן לחיות, יכול

שם,31)שם. (שמחות עבורם ממלאכה מתבטלים שאין
סעיף  שדמ, סי' וביו"ד שם. קטן למועד יוסף' ב'נמוקי וראה
אבל  שם: הש"ך וכתב וללוֹות". להספד מתעסקין "אין ַח:
משיג, והראב"ד עמהם. מתעסקים וקבורה מיטה בצרכי
אינו  יום שלשים לאחר שמת חדשים שמונה בן כל ולדעתו
אלא  שבעה בן זה הרי יום, שלשים ושהה הואיל נפל,
כך  שהרי לחיות, היה וראוי חודש עוד אמו בבטן שנתעכב
ששהה  "כל ב) קלה, (שבת גמליאל בן שמעון רבן אמר
הואיל  רבינו, ודעת נפל"! אינו - באדם יום שלשים
עליו, החכמים חולקים ה"ד) פט"ז, (שבת ובתוספתא
ההריון  חדשי אלא בדבר, מועילים יום שלשים אין ולדעתם
אמרו  שכבר עליו, להתאבל אין ממילא הרי בזה, קובעים
זה, וכל באבל". המקיל כדברי "הלכה א): יח, קטן (מועד
חודש  באיזה יודע אינו אם אבל ודאי, שמונה  בן כשהוא
עליו  ומתאבלים נפל מתורת יצא יום, שלשים וחי נולד,

(רדב"ז).

.Ë˙eÎÏÓ È‚e¯‰ Ïk32ÔÈ„a e‚¯‰pL Èt ÏÚ Û‡ , »¬≈«¿««ƒ∆∆∆¿¿ƒ
Ô‚¯‰Ï ˙eL¯ BÏ ‰˙ ‰¯Bz‰Â ,CÏn‰33el‡ È¯‰ - «∆∆¿«»»¿»¿¿»¿»¬≈≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó34¯·c Ïk Ô‰Ó ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,35, ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿≈¿ƒ≈∆»»»
CÏnÏ ÌBÓÓe36Ô‰È˙B·‡ È¯·˜a ÔÈ¯a˜Â ,37Ïk Ï·‡ . »»«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆¬»»

ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰38Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -39Ï·‡ , ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¬»
·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;ÔÈB‡40ÌÚ ÔÈ¯a˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆≈¬ƒ∆»«≈¿≈ƒ¿»ƒƒ

Ô‰È˙B·‡41¯Oa‰ Ïk‡˙iL „Ú42ÌBÓÓe , ¬≈∆«∆ƒ¿«≈«»»»»
Ì‰ÈL¯BÈÏ43. ¿¿≈∆

במלך.32) איש 33)שמרדו "כל יח): א, (יהושע ככתוב
יומת". תצונו אשר לכל פיך... את ימרה שמחות 34)אשר

הי"א. חטאם 35)פ"ב, ואין הואיל וכדומה, להספידם
- המלכות בדין שנהרגו אע"פ המלך, את שביזו אלא
(לחםֿמשנה). יותר לבזותם ואסור כפרתם היא מיתתם

ה"ט.36) פ"ד, מלכים הל' והשווה ב. מח, סנהדרין
ב).37) מז, (שם עליהם כיפרה עבירות 38)שמיתתם על

סנהדרין  הלכות לעיל ראה עליהן, ממית שביתֿדין חמורות,
א. הלכה יד, להם 39)פרק כפרה בזיונם שיהא כדי

וברש"י). ב מו, בסנהדרין כבוד 40)(משנה זה ואין
וברש"י). (שם בכך נמנעת כפרתו אין ולפיכך להרוג,

צדיק.41) אצל רשע קוברים נתכפרו 42)שאין כבר
בקברות  לקברן עצמותיהם ומלקטים ובזיונם, במיתתם
הלכות  לעיל והשווה וברש"י), א עמ' (שם אבותיהם

ט. הלכה יד פרק ב.43)סנהדרין מח, סנהדרין

.È‰Â ,¯eaˆ ÈÎ¯cÓ ÔÈL¯Bt‰ Ïke˜¯tL ÌÈL‡‰ Ì »«¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈»¬»ƒ∆»¿
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÔÈÏÏÎ ÔÈ‡Â ,Ô¯‡eˆ ÏÚÓ ˙Bˆn‰ ÏÚ…«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿»≈
Èza ˙·ÈLÈÂ ˙B„ÚBn‰ „eaÎ·e ˙Bˆn‰ ˙iOÚa«¬ƒ««ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ«»≈
ÔÈ¯BÁ È·k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒÎ¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¬≈≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â [ÌÈ¯Óen‰Â] ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ÔÎÂ ,ÔÓˆÚÏ44 ¿«¿»¿≈»∆ƒƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ

¯‡Le Ì‰ÈÁ‡ ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ el‡ Ïk -»≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆»¬≈∆¿»
ÌÈÏÎB‡Â ÌÈ·Ï ÌÈÙhÚ˙Óe ÌÈ·Ï ÔÈL·BÏ Ì‰È·B¯¿̃≈∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ45LB„w‰ ÏL ÂÈ‡BO e„·‡ È¯‰L , ¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈»¿¿»∆«»
ÈÈ EÈ‡OÓ ‡BÏ‰ :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ .‡e‰ Ce¯a»«¬≈∆«»≈¬¿«¿∆¿»

.‡O‡∆¿»

ה"ב.44) פ"ג, ממרים הל' לעיל פ"ב,45)מפורש שמחות
וראה  רנה". רשעים "ובאבוד י) יא, (משלי נאמר וכן ה"י.
פירשו  אפילו "יכול אמרו: א מז, ושם ב. לט, סנהדרין
בעל  יטמא לא תלמודֿלומר: יטמא? - ציבור מדרכי אבותיו
ה"ח. פ"ב, לקמן והשווה עמיו". מעשה בעושה - בעמיו
המת  וקרובי שהאבלים "מכאן שמה: סי' יו"ד הטור וכתב
כפי  לעשות יש ומקום מקום וכל שחורים... לובשים
בשם  מביא תתפו, אות פ"ג קטן למועד וב'מרדכי' מנהגו".
עם  שהמיר בנו על התאבל גרשום שרבינו מוינא, יצחק רבי
מביא: נט אות פ"ג שם לרא"ש אשר"י ובהגהות ומת. אמו
עשר  ארבעה דתו, כשהמיר בנו על התאבל גרשון "רבינו
דברי  ע"פ יום", עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר יום.
הלא  בפניה, ירק ירוק "ואביה א) כה, (בבאֿקמא התלמוד
יום". עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר – ימים שבעת תכלם

.‡È˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰46ÏÎÏ BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡ - «¿«≈«¿¿««≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»
¯·c47ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡Â ,48.B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â , »»¿≈ƒ¿«¿ƒ»»¿≈«¿ƒƒ

‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡49˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â , ¬»¿ƒ»»¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«
ÌÈÏ·‡50ÌÈiÁÏ „B·k ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ,51e‰Ê È‡Â . ¬≈ƒ¿»»»∆»««ƒ¿≈∆

˙ÓÂ ÏÙÂ ‚bÏ ‰ÏÚL ‡Ï ?˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰52, «¿«≈«¿¿««…∆»»«»¿»«»≈
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‰ÏÚL e‰e‡¯ !‚b‰ L‡¯Ï ‰ÏBÚ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ‡l‡∆»»≈¬≈ƒ∆¿…«»»∆»»
¯ˆÓ ‰È‰L B‡ ,ÒÚk C¯c „iÓ53È¯‰ - ˙ÓÂ ÏÙÂ , ƒ»∆∆««∆»»≈≈¿»«»≈¬≈

˜eÁ e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ .˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê∆¿∆¿«∆ƒ≈«¿¿««¬»ƒ»»
È¯‰ - BÙÈÒ ·b ÏÚ CÏLÓe ‚e¯‰ B‡ ,ÔÏÈ‡a ÈeÏ˙Â¿»¿ƒ»»À¿»««≈¬≈

ÌÈ˙n‰ Ïk ˙˜ÊÁa ‰Ê54ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Óe , ∆¿∆¿«»«≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
.¯·„ epnÓƒ∆»»

ה 46) ובהכרתו או 47)מליאה.לרצונו עליו לקרוע
ה)48)ללוותו. ט, (בראשית שנאמר ה"א, פ"ב שמחות

נפשותיכם  מיד - אדרוש" לנפשותיכם דמכם את "ואך
א  יח, ע"ז וראה ב). צא, (בבאֿקמא דמכם את אדרוש
הוא  יחבל ואל (=הקב"ה), שנתנה מי שיטלנה "מוטב

המלווים 49)בעצמו". עומדים מהקבורה, כשחוזרים
לקמן  רבינו כדברי לנחמם, שורה לפני שורה לאבלים סביב

ה"א. (לקמן 50)פי"ג, האבל" בבית שאומרים "דברים
"מחיה  בה: ומסיימים להקב"ה, שבח דברי והם ה"ז), פי"ב
ח, (כתובות המתים" מחיה ה' אתה ברוך במאמרו, מתים

אלא 51)ב). אינה עצמה האבילות אבל שם. שמחות
היא? התורה מן ראשון יום שאבילות ואע"פ המתים. כבוד
זה  ומאבד עמך, מעשה שעושה למי אלא תורה חייבה לא

(רדב"ז). עמך מעשה עושה אינו מאונס 52)- נפל שמא
עליו. ומתאבלים מדעתו, בצער.53)ושלא שרוי

לדעת 54) שלא עצמו מאבד בחזקת זה הרי שם. שמחות
כשלא  חשוב עצמו, המאבד וקטן שמה). סי' יו"ד (טור
כשאול  אנוס, והוא לדעת, עצמו המאבד גדול וכן לדעת.
והחזיק  בו, ויתעללו הפלשתים ידקרוהו פן (שירא, המלך
כל  ממנו מונעים אין ד), לא, שמואלֿא עליה, ונפל בחרבו
פרשה  נח, רבה' ב'מדרש אמרו וכן ג). סעיף שם (יו"ד דבר
כשאול? יכול - אדרוש לנפשותיכם דמכם את "ואך לד
תבע  ב עח, וביבמות למעט. אלא אך, אין אך" תלמודֿלומר
נספד  "שלא שאול, של כבודו את הקדושֿברוךֿהוא
ה). ס"ק שם, הגר"א (ביאור בהספדו שחייבים הרי כהלכה",

ה'תש"פ  סיון כ"ג שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
תורה.1) דין עליהם להתאבל שחייב הקרובים הם מי

שהכהן  הקרובים עליהם. הוסיפו שהחכמים הקרובים
שהטומאה  חסר. למת מיטמא הכהן שאין להם. מיטמא
נקברים  ולפיכך לכל, הותרה ולא היא, דחוייה לקרובים

ביתֿהקברות. בסוף הכהנים קרובי

.‡Bn‡ :‰¯Bz ÔÈc Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ Ì„‡L el‡≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¬≈∆ƒ»ƒ
ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Â ,Bz·e Ba ,ÂÈ·‡Â2Ì‰È¯·cÓe . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈»ƒƒƒ¿≈∆

‰‡eOp‰ BzL‡ ÏÚ LÈ‡‰ Ïa‡˙iL3ÏÚ ‰M‡‰ ÔÎÂ , ∆ƒ¿«≈»ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ»«
dÏÚa4Bn‡Ó Ô‰L B˙BÁ‡ ÏÚÂ ÂÈÁ‡ ÏÚ Ïa‡˙Óe ,5. «¿»ƒ¿«≈«»ƒ¿«¬∆≈≈ƒ

לענין 2) בֿג) כא, (ויקרא בתורה הם מפורשים אלה כל
בפרשת  האמור "כל שנינו: ב כ, קטן ובמועד כהנים, טומאת
וב'תורת  עליהם". מתאבל אבל להם, מיטמא שכהן ָכהנים,
אחיו  אף יורשו, שהוא ובתו בנו "מה דרשו: שם, כהנים'
שאינו  מאמו, ואחותו אחיו יצאו יורשו, שהוא ואחותו

הי"ב. לקמן והשווה אע"פ 3)יורשו", רבינו, סובר
כב, (יבמות ודרשו אליו", הקרוב לשארו אם "כי שכתוב:
של  ופשוטו מדרבנן, דרש אלא זה אין אשתו, זו - שארו ב)
וכן  שם, אונקלוס כתרגום אליו, הקרוב לקרובו הוא: מקרא
הקרובים  עם "אשתו" ב כ, קטן במועד גורס רבינו אין
הקרובים  אלה עם אלא התורה, מן עליהם שמתאבל
מדבריהם  אלא שאינם וכו', עליהם" ב"הוסיפו שם המנויים
את  יורש ש"הבעל ה"ה, פ"א נחלות הל' והשווה (רדב"ז).

סופרים". מדברי אשתו נכסי קטן 4)כל (מועד אמרו שכן
ונוהגת  מיטתה, כופה חמותה... או חמיה שמת האשה שם):
שם: האמור לכלל בהתאם וזה בעלה, לכבוד - אבלות" עמו
אינה  בעלה על ואם עמו", מתאבל - עליו שמתאבל "כל
וכן  (לחםֿמשנה). וחמותה חמיה על תתאבל איך מתאבלת,
האלמנה, מן חוץ יתארסו הנשים "כל א: מא, ביבמות שנינו
הגמרא  וכדברי בעלה, על שמתאבלת הרי האיבול", מפני
הגר"א  (ביאור יום" שלשים - שלה איבול "וכמה ב מג, שם

שעד). סי' שם.5)ליו"ד מו"ק

.·,Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Ï ‡nhÓ BÈ‡L ,Ô‰k‰ elÙ‡¬ƒ«…≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ«¬≈ƒ
ÂÈ·‡Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡eOp‰ B˙BÁ‡ÏÂ6- ¿«¬«¿»««ƒ∆ƒ≈»ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ Ïa‡˙Ó7‰‡eOp‰ BÊ B˙BÁ‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ»¿»¬«¿»
‰¯Bz ÔÈ„ ‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó8. ≈»ƒ¬≈ƒ¿«≈»∆»ƒ»

לה 6) לאיש, היתה לא אשר "ולאחותו... ג כא, ויקרא ראה
ה"יֿיב. ולהלן בין 7)יטמא". נשואה, "ואחותו שם: מו"ק

מאמו, או מאביו או רבינו: ומפרש מאמו", בין מאביו
משני  - מאמו בין מאביו בין שמפרש: יואל לרבינו בניגוד
מתאבל  אינו בלבד, האם מן או האב מן אבל הצדדים,
אחותו  שנפטרה ביום שרחץ בעצמו מעשה ועשה עליה,
מתאבלים  שאין לתלמידים, הלכה להורות מאמו, נשואה
ואחותו  ד"ה שם ב'תוספות' גם מפורש רבינו, וכדברי עליה.

מיימוניות). העיר 8)(הגהות וכבר מקור, לו אין זה דין
טענה". ומקום סמך צד לו ידענו ש"לא זה על הרמב"ן
כמבואר  מטומאה, אבלות למדים ואנו הואיל יפלא, וביותר
דין  עליה מתאבל איך ה, אות ה"א, פ"א בביאורנו לעיל
יישוב  נביא ה"ו ולהלן אליה, להטמא לו אסור והלא תורה,

זו. לפליאה

.‚BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ ÂÈÁ‡ B‡ Ba¿»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈
ÏÏk Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó9ÂÈ·e ‡e‰ ¯ib˙pL ÈÓ ÔÎÂ .10, ƒ¿«≈¬≈∆¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»»

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Bn‡Â ‡e‰ ¯¯ÁzL B‡11. ƒ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆
‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ - ‰Òe¯‡ BzL‡ ÔÎÂ12ÔB‡ ‡ÏÂ13, ¿≈ƒ¿¬»≈ƒ¿«≈»∆»¿…≈

˙B‡ ‡Ï ‡È‰ ÔÎÂ14ÂÈÏÚ ˙Ïa‡˙Ó ‡ÏÂ15. ¿≈ƒ…∆∆¿…ƒ¿«∆∆»»

שנינו 9) וכן דבר, לשום אחיו או בנו זה ואין כמוה, שבנה
ממי  חוץ הקרובים... על כהן "מטמא הי"ז) פ"ד, (שמחות
פ"א, יבום הל' והשווה הנכרית", ומן השפחה מן לו שיש
- הגויה מן והבא עבדים; - השפחה מן הבא "שזרע ה"ד:

א. כב, ביבמות ומקורו אינם". וכאילו עוד 10)גוים שאין
- שנתגייר "גר (שם): שאמרו כמו ביניהם, קירבה שום
- הגר את "גר שנינו: ב יז, ובקידושין דומה". שנולד כקטן
סופרים". מדברי ולא תורה מדברי לא (=יורש) אינו

ולא 11) ואמו" "הוא בעבד: רבינו ונקט מגר. עדיף שאינו
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מתייחסים  בניו ואין כלל, ייחוס לו אין עבד כי ובניו", "הוא
לגוי  בניגוד הי"א, פ"ה ממרים הל' לעיל כמבואר אחריו,
ביבמות  כמבואר בגיותם, בהיותם אחריו מתייחסים שבניו
ובניו. הוא נשתחרר או הנוסח: תימן, ובכת"י א. סב,

ה"ז.12) לקמן כמבואר לה, להטמא לו אסור הכהן שהרי
ב) כ, קטן (מועד שאמרו כמו בטומאה, תלויה ואבילות
עליהן". מתאבל אבל - להן מיטמא שכהן "כל...

שאר 13) ולכל מיתתה, ביום קדשים באכילת להאסר
כט, (יבמות אנינות לענין ה"ו, פ"ד לקמן השנויים הדברים

וכו'.14)ב). קדשים באכילת כי 15)להאסר שם,
(=אשתו) לשארו אם "כי ב) כא, (ויקרא אמרה התורה
ב. מג, שם וראה לו. קרובה אינה וארוסתו - אליו" הקרוב

.„‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ÌÈ·B¯˜ Ïk»¿ƒ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¬≈∆
Ì‰nÚ Ïa‡˙Ó16Ì‰ÈÙa17?„ˆÈk .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ≈«

Ba ÈÁ‡ B‡ Ba Ôa ˙nL È¯‰18Ba Ì‡ B‡19·iÁ - ¬≈∆≈∆¿¬ƒ¿≈¿«»
‡lL Ï·‡ ;ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ‚‰ÏÂ Ba ÈÙa Ú¯˜Ïƒ¿…«ƒ¿≈¿¿ƒ¿…¬≈¿»»¬»∆…

ÌÈ·B¯w‰ ¯‡La ÔÎÂ .·iÁ BÈ‡ - ÂÈÙa20. ¿»»≈«»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

קרוב.16) עליהם כבודם.17)כשמת משום בנוכחותם,
כלל.18) בנו אינו המת שאחיו האם, שנתגרשה 19)מן

אשתו. בתורת עליה להתאבל חייב ואינו בחייה, ממנו
בן 20) או בתו בן וכן אמו, אבי או אביו אבי שמת כגון

שם). וברש"י ב כ, קטן (מועד אחותו

.‰‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡eOp‰ BzL‡ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«≈»∆»
ÏÚ ‡l‡ ;ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ dnÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈ƒ»«¿»¿ƒ∆»«
˙eÏ·‡ ‚‰B ,BzL‡ „B·k ÌeMÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿≈¬≈

Ô‰ÈÏÚ- B˙BÓÁ B‡ ÂÈÓÁ ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÈÙa ¬≈∆¿»∆»≈«ƒ∆≈»ƒ¬
‰ÙBk21Ï·‡ ,‰ÈÙa BzL‡ ÌÚ ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ B˙hÓ ∆ƒ»¿≈¬≈ƒƒ¿¿»∆»¬»

d˙BÓÁ B‡ ‰ÈÓÁ ˙nL ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰ÈÙa ‡lL ‡Ï…∆…¿»∆»¿≈»ƒ»∆≈»ƒ»¬»
ÔB‚k ,ÌÈ·B¯˜ ¯‡L Ï·‡ .ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ˙‚‰B -∆∆¬≈¿»»¬»¿»¿ƒ¿

da B‡ BzL‡ ÈÁ‡ ˙nL22dÏÚa ÈÁ‡ ˙nL ‰M‡‰Â , ∆≈¬ƒƒ¿¿»¿»ƒ»∆≈¬ƒ«¿»
‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Ba B‡23,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿≈≈»∆ƒ

‰˙nL ÔB‚k ,B˙·B¯˜ ÏÚa B‡ B·B¯˜ ˙L‡ ‰˙Ó Ì‡L∆ƒ≈»≈∆¿««¿»¿∆≈»
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ BÈ‡ - Bza ÏÚa B‡ Ba ˙L‡24. ≈∆¿««ƒ≈«»¿ƒ¿«≈¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ25. ¿≈…«≈»∆

הי"ח.21) פ"ה, לקמן וכמבואר אחר.22)הופכה, מבעל
אמר:23) "שמואל ה"ה: פ"ג, שם ובירושלמי שם. מו"ק

מכל  אחד (=אבל) הא חמותו, או חמיו אלא שנו לא
לא". - שאר 24)הקרובים קירבת על אלא מתאבל שאינו

שעלולה  קידושין, ע"י הבאה קירבה על לא אבל משפחה,
בנו  אפילו ומתה, כלתו נתגרשה שאם גירושין, ע"י להתרחק

עליה. מתאבל אחותו.25)אינו בעל או אחיו, אשת כגון
בחייה  אמו בעל או בחייו, אביו אשת מתה אם זאת, ובכל
חייב  אלה שהרי הראשונה, שבת מוצאי עד אבילות נוהג -
תשובה  (פתחי הט"ו פ"ו ממרים הל' לעיל כמבואר בכבודם,
עם  שמתאבל הטעם, שזהו ויתכן, ב). ס"ק שעד סי' ליו"ד
בחייהם, בכבודם חייב הוא שכן וחמותו, חמיו על אשתו
לשון  וכן הט"ו. פ"ו, ממרים הל' לעיל בביאורנו כמבואר
או  אביה על אלא עמה מתאבל "אינו ו: סעיף שם, השו"ע

ב"הגהות  וכתוב וחמותו". חמיו כבוד משום אמו, על
הקרובים  עם באבילות להקל נוהגים כיום מיימוניות":
האבלים, כבוד משום אלא זו שאין עליהם, שמתאבלים
מי  ואדרבה כבודם, על למחול נוהגים האבלים כל והיום
כמכבדם, ואינו המתמיהים מן אלא אינו עמהם, שמתאבל

שם. דעה" ב"יורה וכן להם. כלועג אלא

.ÂBÏ ˙ÈÁ„ È¯‰L ,˙eÏ·‡ ˙ÂˆÓ ‰¯eÓÁ ‰nk«»¬»ƒ¿«¬≈∆¬≈ƒ¿≈
‰‡Óh‰26Ïa‡˙ÈÂ Ô‰nÚ ˜qÚ˙iL È„k ,ÂÈ·B¯˜ ÈtÓ «À¿»ƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿«≈

Bn‡Ï ,ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ Ì‡ Èk :¯Ó‡pL .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆¡«ƒƒƒ¿≈«»…≈»¿ƒ
‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡L ;‰OÚ ˙ÂˆÓ - ‡nhÈ dÏ ,¯ÓB‚Â¿≈»ƒ«»ƒ¿«¬≈∆ƒ…»»

BÁ¯k ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡nËÓ - ‡nh‰Ï27ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ«»¿«¿ƒ«»¿«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡28‰‡Óh‰ ÏÚ e¯‰Ê‰L ,ÌÈ¯ÎÊa29Ï·‡ ; ¬ƒƒ¿»ƒ∆À¿¬««À¿»¬»

ÔÈ‡ Ôk ,‰‡Óh‰ ÏÚ ˙B¯‰ÊÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙B‰k‰«…¬ƒ¿≈»À¿»««À¿»≈≈»
ÌÈ·B¯wÏ ‡Óh‰Ï ˙BeˆÓ30- eˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ; ¿À¿ƒ«≈«¿ƒ∆»ƒ»

.˙B‡nhÓ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ,˙B‡ÓhÓƒ«¿¿ƒ»…ƒ«¿

בכהן.26) האמורה טומאה עקיבא,27)איסור רבי כדברי
"כדי  זה וכל חובה", - יטמא "לה א): ק, (זבחים האומר
המצוות' ב'ספר רבינו כלשון האבילות", בדיני יקלו שלא

לז. לקרוביהם.28)'עשה' להטמא מצווים שהכהנים
בני 29) הכהנים אל "אמור א) כא, (ויקרא שנאמר

אהרן  בנות ולא אהרן בני - יטמא" לא אהרן...לנפש
ב). לה, לזרים,30)(קידושין יטמא" ב"לא שישנו כל

אינו  - יטמא" ב"לא שאינו וכל לקרובים, ב"יטמא" ישנו
המשנה" וב"מרכבת שם. המצוות' ב'ספר וכן ב"יטמא".
על  שמצווה זכר, בישראל אנו רואים שהרי זה, לבאר מוסיף
על  מצווה אינו זאת ובכל ב) יד, קטן (מועד האבילות
שיתרשל  בו לחוש אין כי והטעם, לקרוביו. התטמאות
על  מוזהר והוא הואיל לכהן, בניגוד אבילות, במצות
להטמא  יצטווה לא שאם התורה חששה למתים, התטמאות
להם  להטמא לחייבו והוצרכה מלהתאבל, יתרשל לקרוביו
עדיפות  שאינן כהנות, נשים לגבי והואֿהדין מצוה, בתורת
לקרוביהם, להטמא מצווים שאינם זכרים, מישראלים בזה
מצות  נתבטלה שלא וכשם מהאבילות. יפרשו לא שממילא
על  מצוות שאינן למרות וכהנות, מישראלים אבילות
הנשואה  אחותו עליו שמתה כהן כך לקרוביהם, היטמאות
חייב  בעלה כי - לה, להטמאות רשאי שאינו אע"פ
עליה. מלהתאבל פוטרו זה אין - בה יתעסק והוא בקבורתה,
להתאבל  שמחוייבים וכהנות, מישראלים גרוע הוא שאין
רבינו  פסק בצדק ולפיכך הטומאה, על נצטוו שלא למרות
תורה, דין עליה מתאבל מאביו, הנשואה אחותו ה"ב: לעיל
להפקעת  עילה לשמש יכולה אינה ההתטמאות שלילת כי

האבילות.

.ÊBÁ¯k ÏÚ dÏ ‡nhÓ - Ô‰k ÏL BzL‡31BÈ‡Â . ƒ¿∆…≈ƒ«≈»«»¿¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ‡nhÓ32˙Ók ‰e‡OÚ . ƒ«≈»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¬»»¿≈

‰ÂˆÓ33‡ˆÓz ‡Ï ,‡e‰ ‡l‡ L¯BÈ dÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ; ƒ¿»≈»∆≈»≈∆»…ƒ¿»
da ˜qÚ˙iL ÈÓ34‰‡eOÏ ‡l‡ ‡ÓhÓ BÈ‡Â . ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈ƒ«≈∆»ƒ¿»

dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ‰Òe¯‡‰ Ï·‡ ;„·Ïa35. ƒ¿«¬»»¬»≈ƒ«≈»

ולא 31) הפסח, בערב אשתו שמתה הכהן, ביוסף "מעשה
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מתייחסים  בניו ואין כלל, ייחוס לו אין עבד כי ובניו", "הוא
לגוי  בניגוד הי"א, פ"ה ממרים הל' לעיל כמבואר אחריו,
ביבמות  כמבואר בגיותם, בהיותם אחריו מתייחסים שבניו
ובניו. הוא נשתחרר או הנוסח: תימן, ובכת"י א. סב,

ה"ז.12) לקמן כמבואר לה, להטמא לו אסור הכהן שהרי
ב) כ, קטן (מועד שאמרו כמו בטומאה, תלויה ואבילות
עליהן". מתאבל אבל - להן מיטמא שכהן "כל...

שאר 13) ולכל מיתתה, ביום קדשים באכילת להאסר
כט, (יבמות אנינות לענין ה"ו, פ"ד לקמן השנויים הדברים

וכו'.14)ב). קדשים באכילת כי 15)להאסר שם,
(=אשתו) לשארו אם "כי ב) כא, (ויקרא אמרה התורה
ב. מג, שם וראה לו. קרובה אינה וארוסתו - אליו" הקרוב

.„‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ÌÈ·B¯˜ Ïk»¿ƒ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¬≈∆
Ì‰nÚ Ïa‡˙Ó16Ì‰ÈÙa17?„ˆÈk .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ≈«

Ba ÈÁ‡ B‡ Ba Ôa ˙nL È¯‰18Ba Ì‡ B‡19·iÁ - ¬≈∆≈∆¿¬ƒ¿≈¿«»
‡lL Ï·‡ ;ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ‚‰ÏÂ Ba ÈÙa Ú¯˜Ïƒ¿…«ƒ¿≈¿¿ƒ¿…¬≈¿»»¬»∆…

ÌÈ·B¯w‰ ¯‡La ÔÎÂ .·iÁ BÈ‡ - ÂÈÙa20. ¿»»≈«»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

קרוב.16) עליהם כבודם.17)כשמת משום בנוכחותם,
כלל.18) בנו אינו המת שאחיו האם, שנתגרשה 19)מן

אשתו. בתורת עליה להתאבל חייב ואינו בחייה, ממנו
בן 20) או בתו בן וכן אמו, אבי או אביו אבי שמת כגון

שם). וברש"י ב כ, קטן (מועד אחותו

.‰‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡eOp‰ BzL‡ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«≈»∆»
ÏÚ ‡l‡ ;ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ dnÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈ƒ»«¿»¿ƒ∆»«
˙eÏ·‡ ‚‰B ,BzL‡ „B·k ÌeMÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿≈¬≈

Ô‰ÈÏÚ- B˙BÓÁ B‡ ÂÈÓÁ ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÈÙa ¬≈∆¿»∆»≈«ƒ∆≈»ƒ¬
‰ÙBk21Ï·‡ ,‰ÈÙa BzL‡ ÌÚ ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ B˙hÓ ∆ƒ»¿≈¬≈ƒƒ¿¿»∆»¬»

d˙BÓÁ B‡ ‰ÈÓÁ ˙nL ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰ÈÙa ‡lL ‡Ï…∆…¿»∆»¿≈»ƒ»∆≈»ƒ»¬»
ÔB‚k ,ÌÈ·B¯˜ ¯‡L Ï·‡ .ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ˙‚‰B -∆∆¬≈¿»»¬»¿»¿ƒ¿

da B‡ BzL‡ ÈÁ‡ ˙nL22dÏÚa ÈÁ‡ ˙nL ‰M‡‰Â , ∆≈¬ƒƒ¿¿»¿»ƒ»∆≈¬ƒ«¿»
‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Ba B‡23,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿≈≈»∆ƒ

‰˙nL ÔB‚k ,B˙·B¯˜ ÏÚa B‡ B·B¯˜ ˙L‡ ‰˙Ó Ì‡L∆ƒ≈»≈∆¿««¿»¿∆≈»
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ BÈ‡ - Bza ÏÚa B‡ Ba ˙L‡24. ≈∆¿««ƒ≈«»¿ƒ¿«≈¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ25. ¿≈…«≈»∆

הי"ח.21) פ"ה, לקמן וכמבואר אחר.22)הופכה, מבעל
אמר:23) "שמואל ה"ה: פ"ג, שם ובירושלמי שם. מו"ק

מכל  אחד (=אבל) הא חמותו, או חמיו אלא שנו לא
לא". - שאר 24)הקרובים קירבת על אלא מתאבל שאינו

שעלולה  קידושין, ע"י הבאה קירבה על לא אבל משפחה,
בנו  אפילו ומתה, כלתו נתגרשה שאם גירושין, ע"י להתרחק

עליה. מתאבל אחותו.25)אינו בעל או אחיו, אשת כגון
בחייה  אמו בעל או בחייו, אביו אשת מתה אם זאת, ובכל
חייב  אלה שהרי הראשונה, שבת מוצאי עד אבילות נוהג -
תשובה  (פתחי הט"ו פ"ו ממרים הל' לעיל כמבואר בכבודם,
עם  שמתאבל הטעם, שזהו ויתכן, ב). ס"ק שעד סי' ליו"ד
בחייהם, בכבודם חייב הוא שכן וחמותו, חמיו על אשתו
לשון  וכן הט"ו. פ"ו, ממרים הל' לעיל בביאורנו כמבואר
או  אביה על אלא עמה מתאבל "אינו ו: סעיף שם, השו"ע

ב"הגהות  וכתוב וחמותו". חמיו כבוד משום אמו, על
הקרובים  עם באבילות להקל נוהגים כיום מיימוניות":
האבלים, כבוד משום אלא זו שאין עליהם, שמתאבלים
מי  ואדרבה כבודם, על למחול נוהגים האבלים כל והיום
כמכבדם, ואינו המתמיהים מן אלא אינו עמהם, שמתאבל

שם. דעה" ב"יורה וכן להם. כלועג אלא

.ÂBÏ ˙ÈÁ„ È¯‰L ,˙eÏ·‡ ˙ÂˆÓ ‰¯eÓÁ ‰nk«»¬»ƒ¿«¬≈∆¬≈ƒ¿≈
‰‡Óh‰26Ïa‡˙ÈÂ Ô‰nÚ ˜qÚ˙iL È„k ,ÂÈ·B¯˜ ÈtÓ «À¿»ƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿«≈

Bn‡Ï ,ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ Ì‡ Èk :¯Ó‡pL .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆¡«ƒƒƒ¿≈«»…≈»¿ƒ
‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡L ;‰OÚ ˙ÂˆÓ - ‡nhÈ dÏ ,¯ÓB‚Â¿≈»ƒ«»ƒ¿«¬≈∆ƒ…»»

BÁ¯k ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡nËÓ - ‡nh‰Ï27ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ«»¿«¿ƒ«»¿«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡28‰‡Óh‰ ÏÚ e¯‰Ê‰L ,ÌÈ¯ÎÊa29Ï·‡ ; ¬ƒƒ¿»ƒ∆À¿¬««À¿»¬»

ÔÈ‡ Ôk ,‰‡Óh‰ ÏÚ ˙B¯‰ÊÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙B‰k‰«…¬ƒ¿≈»À¿»««À¿»≈≈»
ÌÈ·B¯wÏ ‡Óh‰Ï ˙BeˆÓ30- eˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ; ¿À¿ƒ«≈«¿ƒ∆»ƒ»

.˙B‡nhÓ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ,˙B‡ÓhÓƒ«¿¿ƒ»…ƒ«¿

בכהן.26) האמורה טומאה עקיבא,27)איסור רבי כדברי
"כדי  זה וכל חובה", - יטמא "לה א): ק, (זבחים האומר
המצוות' ב'ספר רבינו כלשון האבילות", בדיני יקלו שלא

לז. לקרוביהם.28)'עשה' להטמא מצווים שהכהנים
בני 29) הכהנים אל "אמור א) כא, (ויקרא שנאמר

אהרן  בנות ולא אהרן בני - יטמא" לא אהרן...לנפש
ב). לה, לזרים,30)(קידושין יטמא" ב"לא שישנו כל

אינו  - יטמא" ב"לא שאינו וכל לקרובים, ב"יטמא" ישנו
המשנה" וב"מרכבת שם. המצוות' ב'ספר וכן ב"יטמא".
על  שמצווה זכר, בישראל אנו רואים שהרי זה, לבאר מוסיף
על  מצווה אינו זאת ובכל ב) יד, קטן (מועד האבילות
שיתרשל  בו לחוש אין כי והטעם, לקרוביו. התטמאות
על  מוזהר והוא הואיל לכהן, בניגוד אבילות, במצות
להטמא  יצטווה לא שאם התורה חששה למתים, התטמאות
להם  להטמא לחייבו והוצרכה מלהתאבל, יתרשל לקרוביו
עדיפות  שאינן כהנות, נשים לגבי והואֿהדין מצוה, בתורת
לקרוביהם, להטמא מצווים שאינם זכרים, מישראלים בזה
מצות  נתבטלה שלא וכשם מהאבילות. יפרשו לא שממילא
על  מצוות שאינן למרות וכהנות, מישראלים אבילות
הנשואה  אחותו עליו שמתה כהן כך לקרוביהם, היטמאות
חייב  בעלה כי - לה, להטמאות רשאי שאינו אע"פ
עליה. מלהתאבל פוטרו זה אין - בה יתעסק והוא בקבורתה,
להתאבל  שמחוייבים וכהנות, מישראלים גרוע הוא שאין
רבינו  פסק בצדק ולפיכך הטומאה, על נצטוו שלא למרות
תורה, דין עליה מתאבל מאביו, הנשואה אחותו ה"ב: לעיל
להפקעת  עילה לשמש יכולה אינה ההתטמאות שלילת כי

האבילות.

.ÊBÁ¯k ÏÚ dÏ ‡nhÓ - Ô‰k ÏL BzL‡31BÈ‡Â . ƒ¿∆…≈ƒ«≈»«»¿¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ‡nhÓ32˙Ók ‰e‡OÚ . ƒ«≈»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¬»»¿≈

‰ÂˆÓ33‡ˆÓz ‡Ï ,‡e‰ ‡l‡ L¯BÈ dÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ; ƒ¿»≈»∆≈»≈∆»…ƒ¿»
da ˜qÚ˙iL ÈÓ34‰‡eOÏ ‡l‡ ‡ÓhÓ BÈ‡Â . ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈ƒ«≈∆»ƒ¿»

dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ‰Òe¯‡‰ Ï·‡ ;„·Ïa35. ƒ¿«¬»»¬»≈ƒ«≈»

ולא 31) הפסח, בערב אשתו שמתה הכהן, ביוסף "מעשה
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אחיו  ונמנו הפסח), קרבן להקריב שיוכל (כדי להטמא רצה
א). ק, (זבחים בעלֿכרחו" וטימאוהו כבר 32)הכהנים,

אשתו, על בעל שאבילות סובר שרבינו ה"א, לעיל נתבאר
תורה, מדין לה מיטמא שאינו תדע, מדבריהם. אלא אינה
לא  אדם מת "ואל אומר: הוא כה) (מד, ביחזקאל שהרי
ולאחות  לאח ולבת ולבן ולאם לאב אם כי לטמאה, יבוא
כולם  את מונה שהוא הרי - יטמאו" - לאיש היתה לא אשר

(רש"ש). אשתו את מזכיר קוברים,33)ואינו לו שאין
לו  להיטמא חייב גדול כהן שאפילו ה"ח. פ"ג, לקמן ראה

יתומה,34)ולקברו. קטנה נישואי לגבי ב פט, יבמות
(כסףֿמשנה). הגדולה אשתו לגבי הטעם שהוא רבינו וסובר

ויקברוה 35) בה יתעסקו יורשיה ואחיה יורשה, אינו שהרי
ה"ג. לעיל והשווה ב), כט, (שם

.Á,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡L e¯Ó‡L Ô˙B‡ Ïk ÔÎÂ¿≈»»∆»¿∆≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
ÌÈÏÙp‰Â ¯eaˆ ÈÎ¯cÓ eL¯tLÂ ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÔB‚k¿¬≈≈ƒ¿∆»¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿»ƒ

˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰Â36Ô‰Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡ -37. ¿«¿«≈«¿¿««≈«…≈ƒ«≈»∆
Ì˙qiL „Ú ?ÂÈ·B¯˜Ï ‡nh˙‰Ï ‰eˆÓ È˙Ó „ÚÂ¿«»«¿À∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»«∆ƒ»≈

ÏÏBb‰38¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÏÏBb‰ ÌzÒpL ¯Á‡Ó Ï·‡ . «≈¬»≈««∆ƒ¿««≈¬≈≈ƒ¿»
‰˜BÏ - Ô‰a ‡ÓË Ì‡L ,ÌÈ˙n‰ Ïk39. »«≈ƒ∆ƒƒ¿»»∆∆

ה"וֿיא.36) פ"א, לעיל ציבור,37)המנויים מדרכי פרשו
- וגו' לשארו" אם כי בעמיו יטמא לא "לנפש שנאמר:
לאמו  שנאמר: נפלים, א): מז, (סנהדרין עמך מעשה בעושה
קיימא, בני ובתו בנו אף קיימא, בני ואביו אמו מה - ולאביו
הרוגי  כהנים); (תורת קיימא בני שאינם הנפלים יצאו
עליהם, מתאבלים ואין הואיל לדעת, עצמו ומאבד ביתֿדין
שלא  להם, להטמא אין וי"א, ה"ט פ"א, לעיל כמבואר
עליהם, ויתאבל בקרוביו שיתעסק כדי אלא הטומאה נדחית

(כסףֿמשנה). ה"ו לעיל בקבר 38)כמבואר המת שיתנו
ובביאורנו. ה"ב, פ"א לעיל ראה עפר, הקבר וימלאו

יהוצדק 39) בן שמעון שמת "מעשה הי"א: פ"ד, שמחות
להטמא  הגולל שנסתם אחר הגליל מן אחיו יוחנן ובא בלוד,
יפתחו  אלא יטמא, אל ואמרו: לחכמים, ושאלו ובאו לו,
לט, סימן פ"ג, מו"ק הרא"ש כנוסח ויראה" הקבר חצר

ג. אות ז סימן להרא"ש טומאה להל' יו"ט מעדני וראה

.Ë‰ÏeÒt‰ BzL‡40dÏ ‡nhÓ BÈ‡ -41ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿»≈ƒ«≈»¿ƒ»ƒ
- dÏÚa ‡·e ,˙‡OÂ dÏÚa ˙nL ‰ÚeÓL ‰ÚÓML∆»¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ≈»«¿»
‰ÏeÒt ‡È‰ È¯‰L ,dÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ô‰ÈL¿≈∆≈««¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»

Ô‰ÈLÏ42‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ Bn‡Ï ‡e‰ ‡nhÓ Ï·‡ . ƒ¿≈∆¬»ƒ«≈¿ƒ««ƒ∆ƒ
‰ÏÏÁ43B˙BÁ‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·Ï ‡nhÓ ÔÎÂ . ¬»»¿≈ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬

ÔÈÏeÒt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡44- ÌÈ¯ÊÓÓ eÈ‰ elÙ‡ . ««ƒ∆≈¿ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ
Ô‰Ï ‡nhÓ45. ƒ«≈»∆

לו.40) אשתו 41)שאסורה ואינה להוציאה, עליו שהרי
ב). כב, בעמיו 42)(יבמות בעל יטמא "לא ב צ, שם

שאינו  בעל ויש שמיטמא, בעל יש - להחלו
לאשתו  מיטמא ואינו כשרה, לאשתו הוא מיטמא...מיטמא

שלאחר 43)פסולה. ומדובר, היא. אמו שמכלֿמקום
ונתחללה. אחר, לכהן ונשאת אמו נתגרשה זה, בן שנולד
חלל, כהן הבן הרי חללה, לאמו זה כהן נולד אם אבל
קרוביו, שאינם אפילו המתים לכל להיטמא לו ומותר

ס"ק  שעג סי' ליו"ד בש"ך וראה הי"א. פ"ג, לקמן כמבואר
נתחללה". אפילו לאמו, "ומיטמא שם: השו"ע ולשון ו.
נאמר: למה - ולאביו" "לאמו דרשו: כהנים" וב"תורת
זה  אין אבל חזקה, (רק חזקה שהוא אביו מה והלא לאמו,
שיטמא  דין אינו ודאי, אמו לו, מיטמא אביו שהוא ודאי
אמו  אף מתחלל, שאינו אביו אומר הייתי כן, אילו לה?
תלמודֿלומר: מנין? שנתחללה אמו מתחללת, שאינה

לכהן.44)לאמו. מגרושה שנולדו יבמות 45)חללים,
נחלות  הל' והשווה דבר", לכל הוא "בנו שהממזר ב, כב,

ה"ז. פ"א,

.È‰‡eOp‰ B˙BÁ‡46Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ¬«¿»≈ƒ«≈»««ƒ
‰·B¯w‰ ‰Ïe˙a‰ :¯Ó‡pL .Ô‰ÎÏ ‰‡eO ‡È‰L∆ƒ¿»¿…≈∆∆¡««¿»«¿»
‰Òe‡Ï Ë¯t - ‰Ïe˙a‰ .LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ ÂÈÏ‡≈»¬∆…»¿»¿ƒ«¿»¿»«¬»

˙¯‚Ba‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ È‡L ÏBÎÈ .‰zÙÓe47˙kÓe ¿À»»∆¬ƒƒ∆«∆∆À«
?ıÚ48ÈÓ - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ :¯ÓBÏ „eÓÏz ≈«¿«¬∆…»¿»¿ƒƒ

LÈ‡ È„Èa d˙ÈÂ‰L49Ë¯t - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ . ∆¬»»»ƒ≈ƒ¬∆…»¿»¿ƒ¿»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡L ,‰Òe¯‡Ï50‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬»∆≈ƒ«≈»««ƒ∆ƒ

.Ô‰ÎÏ ‰Òe¯‡¬»¿…≈

כשנתגרשה 46) ואפילו נבעלה ולא לחופה כשנכנסה אפילו
איסורי 47)(רדב"ז). הל' והשווה בתוליה, שנתמעטו

הי"ג. פי"ז, ונשרו 48)ביאה מקום, באותו בעץ שהוכתה
ע"י 49)בתוליה. בתוליהן) (הפסד הוייתן שאין אלו, יצאו

א). ס, (יבמות לשון 50)איש ש"הויה" לאיש. שנתקדשה
וברש"י). (שם הוא קידושין

.‡È.dÏ ‡nhÓ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ B˙BÁ‡ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»¬ƒ»≈ƒƒ«≈»
ÔÓ ˙L¯‚Ó‰ ˙‡ ‡È·‰Ï - ÂÈÏ‡ ‰·B¯w‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»≈»¿»ƒ∆«¿…∆∆ƒ

ÔÈÒe¯‡‰51. »≈ƒ

נתגרשה 51) כשלא אבל (שם), אליו ונתקרבה שנתרחקה
אליו  הקרובה עוזיאל: בן יונתן מתרגם וכן ממנו, נתרחקה
מוסיף: ד, סעיף שעג סי' וביו"ד מארסא. ולא ליה דקריבא -ַָ
כיון  להתייבם, לפניו שנפלה יבמה יבם. לשומרת ומיטמא
"יורשי  א) פא, (כתובות שנינו וכבר כתובתה, שיורש
כמבואר  מצוה, כמת היא והרי בקבורתה" חייבים כתובתה

יא). ס"ק שם, הגר"א (ביאור ה"ז לעיל

.·È.Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡»ƒ«¬≈ƒ≈ƒ«≈»∆
Ba ‰Ó .B˙Á‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬…«¿
ÌÈÈe‡¯‰ B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡ Û‡ ,B˙M¯ÈÏ Èe‡¯‰»»ƒÀ»«»ƒ«¬»¿ƒ

B˙M¯ÈÏ52. ƒÀ»

שם).52) כהנים' ('תורת יורשו אינו האם מן ואחיו

.‚È‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ˙B˜Ùq‰«¿≈≈ƒ«≈»∆∆∆¡«»ƒ«»
˜Ùq‰ ÏÚ ‡nhÓ BÈ‡Â ,È‡ce‰ ÏÚ ‡e‰ ‡nhÓ -53. ƒ«»««««¿≈ƒ«»««»≈

e·¯Ú˙pL ˙B„Ïe‰ ,CÎÈÙÏ54Ôa ˜ÙÒ ‡e‰L Ôa‰Â , ¿ƒ»«¿»∆ƒ¿»¿¿«≈∆¿≈∆
ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa B‡ ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L55Ïk ÔÎÂ , ƒ¿»»«¬∆ƒ¿»»ƒ¿≈…
˜ÙqÓ Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBik56Ïk ÔÎÂ . «≈»∆≈ƒ«≈»∆ƒ»≈¿≈»

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ˙L¯b˙n‰57ÏeÒt Ë‚a B‡58BÈ‡ - «ƒ¿»∆∆¿≈≈ƒ¿≈»≈
dÏ ‡nhÓ59. ƒ«≈»
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והותרה 53) הואיל לומר, יכול שהייתי שם: כהנים' 'תורת
הספקות, אצל גם תותר קרובים, אצל מכללה כהנים טומאת
הוא  "לה" הכינוי כי (רדב"ז). לאסור הכתוב משמיענו
בלשון, מוזר והוא ולאחותו, נאמר: שכבר אחרי מיותר,

שם). (מלבי"ם דוקא - לה לדרשו: עלינו ואין 54)לפיכך
זה  מי יודעים אינם האבות וכן אביו, מי יודע מהם אחד

שלשה 55)בנם. בעלה מות אחר אמו שהתה שלא כגון
הוא  חדשים תשעה בן אם יודע ואינו וילדה, ונשאת חדשים,
היתה  שלא השני, לבעל שבעה בן או הראשון, לבעל

מהראשון. לו 56)מעוברת ואסור הוא, אביו אינו שמא
לבעל  נישאה אמו אם שאלו: ושם ב). ק, (יבמות לו להטמא
שאינו  לומר אפשר איך הראשון, בעלה מות אחרי השני
שהתה  שלא ותירצו, מזמן. קיים אינו והלא לראשון, מיטמא
לבעל  ונשאת קיים הוא ועדיין בזנות, הראשון בועלה אחר
ונשאה  הראשון מבעלה שנתגרשה לומר אין אבל אחר.
אם  עלֿכלֿפנים. לראשון להטמא לבן מותר כן שאם לשני,
חלל, הוא הרי הוא, השני בן ואם לו. מותר הרי הוא, בנו
אפילו  למתים להטמא לו מותר חלל וכהן מגרושה, שנולד

הי"א. פ"ג, לקמן כמבואר קרוביו, זרק 57)שאינם כגון
קרוב  ספק מגורשת, ואינה - לו קרוב ספק גט, בעלה לה
שלא  ודינה, הי"ג. פ"ה, גירושין הל' ראה ומגורשת, - לה

ה"ג. פ"י, שם תצא, נשאת ואם שיש 58)תינשא, כגון
לא  ודינה הכ"ה, פ"א שם ראה תאריך, בו ואין עדים עליו
ה"ב. פ"י, שם תצא, לא נשאת ואם לכתחילה, להנשא

להטמא 59) לו ואסור הוא, כשר גט התורה מן שהרי
שמא  מגורשת, בספק וכן אשתו, עוד שאינה לגרושתו,

לספק. מיטמאים ואין היא גרושה

.„ÈÂÈ·‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡60‡ÏÂ , ≈«…≈ƒ«≈¿∆∆ƒ««≈»ƒ¿…
ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚÓ ÌˆÚÏ61ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰ ÔÎÂ .62 ¿∆∆≈«¿»ƒ¿≈«¿«≈«¿»ƒ

‰¯„M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ -63˙Ói˜64. ≈ƒ«≈»∆««ƒ∆«ƒ¿»«∆∆

כמבואר 60) ובאהל, ובמשא במגע מטמא החי מן שאבר
לו  מלהטמא מוזהר והכהן ה"א, פ"ג מת טומאת בהל'
על  מטמא אינו - יטמא "לה שנאמר: לקרוביו, אפילו
('תורת  מאביו" החי מן אבר על מטמא אדם שאין אבריה,

ב). מג, בנזיר וכן מעצמות 61)כהנים', עצם מצא שאם
לאביו  אלא מיטמא שאינו לה, מיטמא אינו - המת אביו

הט"ו. להלן כמבואר שלם, שהוא בהן 62)בזמן נוגע אינו
רובע  בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן אבל נושאן, ואינו

ה"ט. פ"ב, מת טומאת הל' ראה חוליות 63)הקב, מערכת
הגב. להן,64)לאורך להטמא לו להתיר מספיק זה אין

חסרון. כל ללא שלם, אביו לגוף אלא מיטמא שאינו

.ÂË.BÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ÏL BL‡¯ ÚË˜ƒ¿«…∆»ƒ≈ƒ«≈
ÔÓÊa ‡ÏÂ ,ÌÏL ‡e‰L ÔÓÊa - ÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒƒ¿«∆»≈¿…ƒ¿«

¯ÒÁ ‡e‰L65ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÎÂ .66‰‡Óh‰ . ∆»≈¿≈¿»«¿ƒ«À¿»
‡È‰ ‰ÈeÁc - ÌÈ·B¯wÏ67ÏkÏ ‰¯z‰ ‡ÏÂ ,68CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿»ƒ¿…À¿»«…¿ƒ»

˙ÓÏ ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡69‡nhnL ˙Úa elÙ‡ »¿…≈¿ƒ«≈¿≈¬ƒ¿≈∆ƒ«≈
ÌÈ¯Á‡Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .ÂÈ·B¯˜Ïƒ¿»∆∆¡«»ƒ«»≈ƒ«≈«¬≈ƒ
ËwÏ‡ ,È·‡ ÏÚ È˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡È ‡lL .dnÚƒ»∆……«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¬«≈

ÈBÏt ¯·˜a Úb‡ B‡ ÈBÏt ˙BÓˆÚ70Ô‰k ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ∆«¿∆∆¿ƒ¿ƒ»…≈

˙Èa ÛBÒa B¯·˜Ïe ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ - ˙Ó BÏ ˙nL∆≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»¿¿≈
˙B¯·w‰71‡nhÈ ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒkÈ ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ»≈¿≈«¿»¿…ƒ«≈

B˙Ó ¯a˜iLk ÌÈ¯Á‡ ˙B¯·˜a72. ¿ƒ¿¬≈ƒ¿∆ƒ¿…≈

הגוף,65) בצד שהראש אע"פ רש"י: ומפרש ב. מג, נזיר
שיהא  מקפידה התורה כי מטמא, אינו נקטע וכבר הואיל
אפילו  הרדב"ז: וכתב מזה, זה איבריו נתפרדו שלא שלם,
ושם  לו. מיטמא ואינו חיבור, זה אין הגוף עם הראש תפר
ובאו  בגינזק, יצחק רבי של אביו שמת "מעשה אמרו: א מד,
בן  יהושע רבי את ושאל ובא שנים, שלש לאחר והודיעוהו
אבותיו). לקברי (=להביאו שעמו זקנים וארבעה אלישע
חסר", שהוא בזמן ולא שלם, שהוא בזמן - לאביו ואמרו:
(רש"י). חסר שאינו לו איֿאפשר שנים, שלש שלאחר
לו, מיטמא ואינו שלם, זה אין - אצבעו רק נקטעה ואפילו
שקטיעת  אע"פ גדול, יותר חידוש משמיענו רבינו אלא
ראשו  נקטע כאילו זה הרי כאחת, לו באו ומיתתו ראשו
הראש, לקטיעת מיתה קדמה שלא שאיֿאפשר מיתה, לאחר

ואח" בחיים מאביו אבר נקטע אם זה אבל הרי - מת כ
שלימות  באותה מיתה לאחר שהוא כיון לו, ומיטמא כשלם
ורמב"ן  (רדב"ז, "לאביו" בו: קורא הריני בחיים, בה שהיה

שעג). סי' ליו"ד יוסף' ב'בית להם 66)הובא מיטמא אינו
שהוא. כל חסרים בגלל 67)כשהם מפניהם נידחת

לכה 68)קרבתם. קיים טומאה איסור שאין ביום לומר, נים
להטמא  לו שמותר זר כישראל הם והרי לקרוביהם, שנטמאו
לא  "שהטומאה הט"ו: פ"ד, מקדש ביאת הל' והשווה לכל,
עתה  היא ודחויה עומדת, באיסורה אלא בציבור, הותרה

הדחק". קברו.69)מפני על להאהיל או בו לנגוע
בעת 70) "אפילו רבינו: לשון מסגנון שם. כהנים' 'תורת

אפשר  - עמה" לאחרים מיטמא אינו לקרוביו... שמתטמא
לו  אסור במתו, ונוגע עוסק שהוא בשעה שאפילו להבין,
שנינו: הט"ו, פ"ד שמחות במס' אולם לאחרים, להטמא
הקבר, בתוך עומד שהוא עד מתו, את וקובר עומד "היה
הרי  בו ונוגע במתו עוסק שהוא (כיון וקובר מאחרים מקבל
שאינו  מי - יחלל" "לא אמרה: והתורה אחת, כטומאה זו
ועומד, מחולל שהוא זה יצא נטמא, לא שעדיין מחולל,
פירש, ב), מב, נזיר ראשונה, מטומאה נסתלק לא שעדיין
מתו  עם במגע שהוא עוד שכל משמע יטמא". לא זה הרי
רבינו  דברי גם לפרש ואפשר לאחרים. להטמא לו מותר -
שכתב: ומה כשפירש, אלא אסור שאינו זה, בכיוון
טומאתה  עם אלא ממש, עמה לא - עמה" "לאחרים

אחרים.71)(רדב"ז). מקברים ואחרי 72)רחוק ויחזור,
ומדובר  לאחרים, להטמא לו אסור הטומאה מן שפירש
אפשר  אם אבל הקברים, על אלא להכנס דרך שם שאין
לזה, חוששים אין הקברים על להאהיל ולא שם לעבור
יו"ד  ל'טור' הב"ח ולדעת הי"ג. פ"ג, לקמן ברדב"ז וראה
להוסיף  לו אסור הקברות, לבית בהליכתו אפילו שעג, סי'
בסוף  מתו את לקבור לו שאפשר כיון טומאתו, על טומאה
במתו, ועסוק תפוס כשהוא אפילו ולדעתו הקברות, בית
זה, על לוקה שאינו אלא לאחרים, להטמא לו אסור
חייב? יהא "יכול ב: מב, בנזיר התלמוד לשון כמשמעות
יש  איסור אבל כאן, אין חיוב וכו', יחלל" ולא תלמודֿלומר
דברי  בהבנת כב ס"ק שם הגולה" "באר דעת וכן בזה,
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והותרה 53) הואיל לומר, יכול שהייתי שם: כהנים' 'תורת
הספקות, אצל גם תותר קרובים, אצל מכללה כהנים טומאת
הוא  "לה" הכינוי כי (רדב"ז). לאסור הכתוב משמיענו
בלשון, מוזר והוא ולאחותו, נאמר: שכבר אחרי מיותר,

שם). (מלבי"ם דוקא - לה לדרשו: עלינו ואין 54)לפיכך
זה  מי יודעים אינם האבות וכן אביו, מי יודע מהם אחד

שלשה 55)בנם. בעלה מות אחר אמו שהתה שלא כגון
הוא  חדשים תשעה בן אם יודע ואינו וילדה, ונשאת חדשים,
היתה  שלא השני, לבעל שבעה בן או הראשון, לבעל

מהראשון. לו 56)מעוברת ואסור הוא, אביו אינו שמא
לבעל  נישאה אמו אם שאלו: ושם ב). ק, (יבמות לו להטמא
שאינו  לומר אפשר איך הראשון, בעלה מות אחרי השני
שהתה  שלא ותירצו, מזמן. קיים אינו והלא לראשון, מיטמא
לבעל  ונשאת קיים הוא ועדיין בזנות, הראשון בועלה אחר
ונשאה  הראשון מבעלה שנתגרשה לומר אין אבל אחר.
אם  עלֿכלֿפנים. לראשון להטמא לבן מותר כן שאם לשני,
חלל, הוא הרי הוא, השני בן ואם לו. מותר הרי הוא, בנו
אפילו  למתים להטמא לו מותר חלל וכהן מגרושה, שנולד

הי"א. פ"ג, לקמן כמבואר קרוביו, זרק 57)שאינם כגון
קרוב  ספק מגורשת, ואינה - לו קרוב ספק גט, בעלה לה
שלא  ודינה, הי"ג. פ"ה, גירושין הל' ראה ומגורשת, - לה

ה"ג. פ"י, שם תצא, נשאת ואם שיש 58)תינשא, כגון
לא  ודינה הכ"ה, פ"א שם ראה תאריך, בו ואין עדים עליו
ה"ב. פ"י, שם תצא, לא נשאת ואם לכתחילה, להנשא

להטמא 59) לו ואסור הוא, כשר גט התורה מן שהרי
שמא  מגורשת, בספק וכן אשתו, עוד שאינה לגרושתו,

לספק. מיטמאים ואין היא גרושה

.„ÈÂÈ·‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡60‡ÏÂ , ≈«…≈ƒ«≈¿∆∆ƒ««≈»ƒ¿…
ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚÓ ÌˆÚÏ61ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰ ÔÎÂ .62 ¿∆∆≈«¿»ƒ¿≈«¿«≈«¿»ƒ

‰¯„M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ -63˙Ói˜64. ≈ƒ«≈»∆««ƒ∆«ƒ¿»«∆∆

כמבואר 60) ובאהל, ובמשא במגע מטמא החי מן שאבר
לו  מלהטמא מוזהר והכהן ה"א, פ"ג מת טומאת בהל'
על  מטמא אינו - יטמא "לה שנאמר: לקרוביו, אפילו
('תורת  מאביו" החי מן אבר על מטמא אדם שאין אבריה,

ב). מג, בנזיר וכן מעצמות 61)כהנים', עצם מצא שאם
לאביו  אלא מיטמא שאינו לה, מיטמא אינו - המת אביו

הט"ו. להלן כמבואר שלם, שהוא בהן 62)בזמן נוגע אינו
רובע  בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן אבל נושאן, ואינו

ה"ט. פ"ב, מת טומאת הל' ראה חוליות 63)הקב, מערכת
הגב. להן,64)לאורך להטמא לו להתיר מספיק זה אין

חסרון. כל ללא שלם, אביו לגוף אלא מיטמא שאינו

.ÂË.BÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ÏL BL‡¯ ÚË˜ƒ¿«…∆»ƒ≈ƒ«≈
ÔÓÊa ‡ÏÂ ,ÌÏL ‡e‰L ÔÓÊa - ÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒƒ¿«∆»≈¿…ƒ¿«

¯ÒÁ ‡e‰L65ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÎÂ .66‰‡Óh‰ . ∆»≈¿≈¿»«¿ƒ«À¿»
‡È‰ ‰ÈeÁc - ÌÈ·B¯wÏ67ÏkÏ ‰¯z‰ ‡ÏÂ ,68CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿»ƒ¿…À¿»«…¿ƒ»

˙ÓÏ ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡69‡nhnL ˙Úa elÙ‡ »¿…≈¿ƒ«≈¿≈¬ƒ¿≈∆ƒ«≈
ÌÈ¯Á‡Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .ÂÈ·B¯˜Ïƒ¿»∆∆¡«»ƒ«»≈ƒ«≈«¬≈ƒ
ËwÏ‡ ,È·‡ ÏÚ È˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡È ‡lL .dnÚƒ»∆……«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¬«≈

ÈBÏt ¯·˜a Úb‡ B‡ ÈBÏt ˙BÓˆÚ70Ô‰k ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ∆«¿∆∆¿ƒ¿ƒ»…≈

˙Èa ÛBÒa B¯·˜Ïe ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ - ˙Ó BÏ ˙nL∆≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»¿¿≈
˙B¯·w‰71‡nhÈ ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒkÈ ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ»≈¿≈«¿»¿…ƒ«≈

B˙Ó ¯a˜iLk ÌÈ¯Á‡ ˙B¯·˜a72. ¿ƒ¿¬≈ƒ¿∆ƒ¿…≈

הגוף,65) בצד שהראש אע"פ רש"י: ומפרש ב. מג, נזיר
שיהא  מקפידה התורה כי מטמא, אינו נקטע וכבר הואיל
אפילו  הרדב"ז: וכתב מזה, זה איבריו נתפרדו שלא שלם,
ושם  לו. מיטמא ואינו חיבור, זה אין הגוף עם הראש תפר
ובאו  בגינזק, יצחק רבי של אביו שמת "מעשה אמרו: א מד,
בן  יהושע רבי את ושאל ובא שנים, שלש לאחר והודיעוהו
אבותיו). לקברי (=להביאו שעמו זקנים וארבעה אלישע
חסר", שהוא בזמן ולא שלם, שהוא בזמן - לאביו ואמרו:
(רש"י). חסר שאינו לו איֿאפשר שנים, שלש שלאחר
לו, מיטמא ואינו שלם, זה אין - אצבעו רק נקטעה ואפילו
שקטיעת  אע"פ גדול, יותר חידוש משמיענו רבינו אלא
ראשו  נקטע כאילו זה הרי כאחת, לו באו ומיתתו ראשו
הראש, לקטיעת מיתה קדמה שלא שאיֿאפשר מיתה, לאחר

ואח" בחיים מאביו אבר נקטע אם זה אבל הרי - מת כ
שלימות  באותה מיתה לאחר שהוא כיון לו, ומיטמא כשלם
ורמב"ן  (רדב"ז, "לאביו" בו: קורא הריני בחיים, בה שהיה

שעג). סי' ליו"ד יוסף' ב'בית להם 66)הובא מיטמא אינו
שהוא. כל חסרים בגלל 67)כשהם מפניהם נידחת

לכה 68)קרבתם. קיים טומאה איסור שאין ביום לומר, נים
להטמא  לו שמותר זר כישראל הם והרי לקרוביהם, שנטמאו
לא  "שהטומאה הט"ו: פ"ד, מקדש ביאת הל' והשווה לכל,
עתה  היא ודחויה עומדת, באיסורה אלא בציבור, הותרה

הדחק". קברו.69)מפני על להאהיל או בו לנגוע
בעת 70) "אפילו רבינו: לשון מסגנון שם. כהנים' 'תורת

אפשר  - עמה" לאחרים מיטמא אינו לקרוביו... שמתטמא
לו  אסור במתו, ונוגע עוסק שהוא בשעה שאפילו להבין,
שנינו: הט"ו, פ"ד שמחות במס' אולם לאחרים, להטמא
הקבר, בתוך עומד שהוא עד מתו, את וקובר עומד "היה
הרי  בו ונוגע במתו עוסק שהוא (כיון וקובר מאחרים מקבל
שאינו  מי - יחלל" "לא אמרה: והתורה אחת, כטומאה זו
ועומד, מחולל שהוא זה יצא נטמא, לא שעדיין מחולל,
פירש, ב), מב, נזיר ראשונה, מטומאה נסתלק לא שעדיין
מתו  עם במגע שהוא עוד שכל משמע יטמא". לא זה הרי
רבינו  דברי גם לפרש ואפשר לאחרים. להטמא לו מותר -
שכתב: ומה כשפירש, אלא אסור שאינו זה, בכיוון
טומאתה  עם אלא ממש, עמה לא - עמה" "לאחרים

אחרים.71)(רדב"ז). מקברים ואחרי 72)רחוק ויחזור,
ומדובר  לאחרים, להטמא לו אסור הטומאה מן שפירש
אפשר  אם אבל הקברים, על אלא להכנס דרך שם שאין
לזה, חוששים אין הקברים על להאהיל ולא שם לעבור
יו"ד  ל'טור' הב"ח ולדעת הי"ג. פ"ג, לקמן ברדב"ז וראה
להוסיף  לו אסור הקברות, לבית בהליכתו אפילו שעג, סי'
בסוף  מתו את לקבור לו שאפשר כיון טומאתו, על טומאה
במתו, ועסוק תפוס כשהוא אפילו ולדעתו הקברות, בית
זה, על לוקה שאינו אלא לאחרים, להטמא לו אסור
חייב? יהא "יכול ב: מב, בנזיר התלמוד לשון כמשמעות
יש  איסור אבל כאן, אין חיוב וכו', יחלל" ולא תלמודֿלומר
דברי  בהבנת כב ס"ק שם הגולה" "באר דעת וכן בזה,
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לו  אסור קרוביו, לטומאת מחובר בעודו שאפילו רבינו,
לאחרים. להיטמא

ה'תש"פ  סיון כ"ד שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בשגגה.1) הקברות לבית או המת לאוהל שנכנס כהן דין

ארבע  תופש שהמת מצוה. ולמת לנשיא מיטמא שהכהן
לצאת  לכהן מותר מצוה דבר לאיזה לטומאה. שלו אמות
מדבריהם. טומאה איסור דוחה הבריות שכבוד לארץ. לחוץ

.‡ÌÈ˙Ó ‰MMÓ ıeÁ ,˙ÓÏ ‡ÓËpL Ô‰k Ïk»…≈∆ƒ¿»¿≈ƒƒ»≈ƒ
‰¯Bza ÌÈL¯ÙÓ‰2BzL‡ B‡3- ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa , «¿…»ƒ«»ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»

.ÂÈnÚa ‡nhÈ ‡Ï LÙÏ :¯Ó‡pL .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»¿«»
ÏÈ‰‡n‰ B‡ ˙Óa Ú‚Bp‰ „Á‡Â4„Á‡Â .‡OBp‰ B‡ ¿∆»«≈«¿≈««¬ƒ«≈¿∆»

˙n‰ ÔÓ ˙BL¯Bt‰ ˙B‡Óh‰ ¯‡L „Á‡Â ˙n‰5. «≈¿∆»¿»«À¿«¿ƒ«≈
ÂÈnÚa ‡nhÈ ‡Ï LÙÏ :¯Ó‡pL6eL¯t ¯·Îe . ∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»¿«»¿»≈«¿

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a7˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ¯·c Ïk ¿ƒ¿À¿«≈»¿»ƒ«¿«¿ƒƒ«≈
Ì‰È¯·cÓ B‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ8. ƒ«»ƒƒ¿≈∆

להם.2) להיטמא שמצווה אֿג, כא, שמצווה 3)ויקרא
ז. הלכה ב, פרק לעיל ראה סופרים, מדברי לה להיטמא

השמים,4) כיפת תחת בחוץ שהמת כגון המת, על גופו את
בו. נגע שלא פי על אף עליו, בגופו סוכך כגון,5)והוא

שלם, כמת המטמא המת מן כזית או המת, מן דם רביעית
רובע  כדי בהן שיש המת עצמות או ממנו הפורש אבר וכן

תלמוד 6)הקב. הדם את לרבות "מניין כהנים: תורת
את  לרבות מניין הנפש, הוא הדם כי ואומר: לנפש, לומר
אליהם  ואמרת לומר: תלמוד המת, מן הפורשות הטומאות

ממנו". הפורשות הטומאות את לרבות ב.7)- פרק
כמה 8) ידוע שאינו דם, רביעית (=תערובת תבוסה דם כגון

י"ג. הלכה שם מיתה), אחר יצא וכמה מחיים, הגוף מן יצא
סופרים  מדברי אלא מטמא שאינו לדבר נטמא שאם ומובן,
"זה  שנינו: י הלכה ג פרק מכות ובתוספתא  לוקה. אינו
שאין  וכל... עליה... מגלח שהנזיר המת מן טומאה כל הכלל
ד, פרק בשמחות וראה עליה" לוקין אין עליה מגלח הנזיר

כ"א. הלכה

.·¯·˜a Ô‰k‰ Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ9‡e‰ Ú‚B Ï·‡ .‰˜BÏ - ¿≈ƒ»««…≈¿∆∆∆¬»≈«
˙‡ÓË Ô‰a ‡nhnL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚·aƒ¿»ƒ∆»¿¿≈««ƒ∆ƒ«≈»∆À¿«

‰Ú·L10. ƒ¿»

במגע 9) מטמא שהקבר עליו, האהיל אם הדין והוא
ט"ו, הלכה ב, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר ובאוהל,
שם  ובשמחות בקבר". או אדם בעצם או במת "או שנאמר:
לוקה". זה הרי הקברות לבית שנכנס "או שנינו: כ"ב הלכה

בכל 10) - י"ג הלכה ה, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר
נזירות  הלכות ראה עליהם, מגלח הנזיר ואין הואיל זאת,
לעיל  כמבואר עליהם, מוזהר הכהן אין ח, הלכה ז, פרק
ובאוהל  במשא כי בבגדים" הוא "נוגע רבינו: ונקט א. הלכה
ה, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר כלל, מטמאים אינם

י"ג. הלכה

.‚- ‰‡Óh‰ BÏ ‰ÒÎpL ‡ÓË Ï‰‡Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«¿…∆»≈∆ƒ¿¿»«À¿»

¯Á‡ ˙È·a ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ11. ∆««ƒ∆«¿»∆À¿»¿«ƒ«≈
e¯‡a ¯·Îe12‰‡Óh‰ Ô‰Ï ÒkzL ÌÈÏ‰‡‰ Ïk13B‡ ¿»≈«¿»»…»ƒ∆ƒ»≈»∆«À¿»
Ô‰Ó ‡ˆzL14˙BÚ¯t‰Â ˙BÎÎq‰ ÔÈ„Â ,15ÏÎÂ , ∆≈≈≈∆¿ƒ«¿»¿«¿»¿»

‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·n‰ ÌÈ¯·c‰16ÈÙa ÔÈˆˆBÁ‰Â «¿»ƒ«¿ƒƒ∆«À¿»¿«¿ƒƒ¿≈
‰‡Óh‰17Ô‰Ó ‰Ê È‡Â ‰¯Bz ÔÈc Ô‰Ó ‰Ê È‡Â , «À¿»¿≈∆≈∆ƒ»¿≈∆≈∆
Ô‰È¯·cÓ18˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a Ïk‰ -19,e¯‡a ÌLÂ . ƒƒ¿≈∆«…¿ƒ¿À¿«≈¿»≈«¿

Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔÈ‡L20CÎÈÙÏe , ∆≈¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë Ì‰È˙B¯·˜21C¯„ÏÂ ÌLÏ ÒkÏ Ô‰ÎÏ ¯zÓe , ƒ¿≈∆¿ƒÀ»¿…≈ƒ»≈¿»¿ƒ¿…

Ì‰È˙B¯·˜ ÏÚ22B‡ ‰‡Óha ÚbiL ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â . «ƒ¿≈∆¿≈»∆»∆ƒ««À¿»
ÌL e¯‡aL BÓk ,‰p‡OiL23. ∆ƒ»∆»¿∆≈«¿»

שהרי 11) אחר, למקום זה מאוהל הטומאה יצאה שכבר
ככתוב  הפרה, מאפר עליו שיזו עד נטהר ולא האוהל נטמא
אמרה  והתורה וכו'. האוהל" על "והיזה יח) יט, (במדבר

יטמא". האוהל... אל הבא "כל יד) בהלכות 12)(שם,
י"ב. הלכה ה, פרק מת שיצאה 13)טומאת פי על שאף

הנעשים  אוהלים והם: עליו, שיזו עד האוהל נטמא ממנו
והכתוב  מעץ, הנעשה (=פשתן עץ כלי או שק או מבגד,

עור. או העץ") "בפשתי ו) ב, (יהושע שאין 14)קוראו
ומשיצאה  לתוכו, שנכנסה הטומאה מחמת טמא האוהל
אוהל  והם: אליו, הבא את מטמא האוהל אין ממנו הטומאה
כל  בניין, שהוא או ממתכות, או עץ של מנסרים הנעשה

האדם את מטמאים אינם שהטומאה אלה בשעה אלא
וכשיצאה  כלל, נטמא לא עצמו והאוהל בהם, נמצאת
הכנסת  לפני כשהיה טהור, הוא הרי ממנו הטומאה

על 15)הטומאה. הסוככים האילנות שריגי - סככות
על  הסוככות הגדר מן היוצאות אבנים - פרעות הארץ;
הטומאה, מביאות הן הרי ועומדות, בריאות הן אם הארץ,
מעזיבה  לקבל ראויות אינן ואם הטומאה; מפני וחוצצות
אלא  מועט) טיט עליהם ושופכים מקנים, (שעושים בינונית
חוצצות  ואינן מדבריהם, מביאות אלו הרי - נופלות הן

ב). הלכה י"ג, פרק מת טומאת האהילו 16)(הלכות שאם
על  אף הכלים או האדם נטמא כלים, או ואדם הטומאה על

בטומאה. נגעו שלא ואדם 17)פי תחתיהם, הטומאה אם
לפי  מלהיטמא, עליהם מצילים הם הרי גביהם, על כלים או
גבם  על הטומאה אם וכן הטומאה. בפני חוצצים שהם
(שם, מלהיטמא שתחתיהם הכלים על הם מצילים מבחוץ,

ג). הטומאה,18)הלכה בפני חוצץ אינו רעוע אוהל כגון,
שמתחתיו, הטומאה על מאהילים גביו שעל והכלים
ב  הלכה (שם סופרים מדברי הטומאה את ומביא ונטמאו:

א). הלכה י"ב, י"ג.19)ופרק הלכה א, אלא 20)פרק
מדין  במלחמת אומר הוא "הרי בלבד, ובמשא במגע
שם  הזכיר ולא תתחטאו" בחלל נוגע "וכל יט) לא, (במדבר

מאהיל 21)אוהל". שהוא מפני אלא מטמא הקבר שאין
המת. א)22)על סא, (יבמות נטמא לא באהלם שהנוגע

עומד  שהיה הנביא, אליהו עשה וכן יוחאי, בן שמעון כרבי
לשואליו, וענה הוא, שכהן למרות נכרים, של הקברות בבית
ב). קיד, מציעא (בבא מטמאים אינם גויים של קבריהם

קבלה 23) זה "ודבר י"ב, הלכה א, פרק מת טומאת הלכות
י"ג). הלכה (שם הוא"

.„˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎpL Ô‰k…≈∆ƒ¿«¿…∆«≈¿≈«¿»
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- ‡ˆÈÂ ıÙ˜ Ì‡ :Ba e¯˙‰ Ú„iL ¯Á‡Â ,‰‚‚Laƒ¿»»¿««∆»«ƒ¿ƒ»«¿»»
‰ÈÂÁzL‰ È„k ÌL ·LÈ Ì‡Â ;¯eËt24e¯‡aL BÓk , »¿ƒ»«»¿≈ƒ¿«¬»»¿∆≈«¿

Lc˜Ó ˙‡ÓË ÔÈÚa25,‡ˆÈÂ ÒÎ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿«À¿«ƒ¿»¬≈∆∆ƒ¿«¿»»
- ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡ ,‡ˆÈÂ ÒÎÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿ƒ¿«¿»»ƒƒ¿«»««»««
e¯˙‰Â ˙Óa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÒÈÎe ‰ÒÈk Ïk ÏÚ ‰˜BÏ∆«»¿ƒ»¿ƒ»¿≈ƒ»«¿≈¿ƒ¿

Ba e¯˙‰Â Ú‚Â ¯ÊÁÂ L¯Ùe ,Ba26ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ , »«¿»«¿»«¿ƒ¿¬ƒ≈»¿»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -27,L¯t ‡ÏÂ Ú‚B ‰È‰ . ∆«»««¿««»»≈«¿…»«

,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Óa Ú‚Â ˙B¯·w‰ ˙È·a „ÓBÚ ‰È‰L B‡∆»»≈¿≈«¿»¿»«¿≈ƒ¬≈ƒ
‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰nk Ba e¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«»¿»ƒ≈∆∆»

L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk „ÓBÚÂ ÏlÁÓ È¯‰L ;˙Á‡28. ««∆¬≈¿À»¿≈»¿«∆…≈«

וישתחוו,24) הרצפה על ארצה אפיים "ויכרעו לקרוא: כדי
ג). ז, הימיםֿב (דברי חסדו" לעולם כי טוב כי לה' והודות

הלכות 25) והשווה כ"ג הלכה ג, פרק המקדש ביאת הלכות
לאו  על לוקין שאין פי על ואף י"ט. הלכה ה, פרק נזירות
י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מעשה, בו שאין
ואינו  מהטומאה לפרוש שבידו כיוון זאת, בכל ב, הלכה
הריטב"א  פי (על בידיים עצמו כמטמא זה הרי פורש,
י, פרק כלאיים הלכות משנה בכסף הובא ב כא, למכות
אחר  יישוב ה פרק נזירות להלכות בביאורנו וראה ל), הלכה
א. יז, בנזיר וכן א יז, בשבועות זו הלכה ומקור לזה.

לנגיעתו.26) א.27)סמוך מב, ב.28)נזיר עמוד שם
מחולל  שהוא זה יצא מחולל, שאינו במי יחלל, "ולא
נחשב  הראשונה, בטומאה נוגע שהוא זמן שכל ועומד",
ונטמא, וחזר מהטומאה כשפירש אבל אחת, לטומאה הכול
וחלה  חוזרת והשנייה הקודמת, הטומאה נסתלקה הרי
המת  מן שפירש בשעה הסבירו: שם והתוספות שם). (רש"י
שהוא  שעה שבאותה טומאה, תוספת כאן יש ונגע, וחזר
אבל  ימים, שבעת יטמא בו שיגע אדם כל למת, מחובר
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ויגע המת מן כשפירש
כאן  אין בו והתרו במת נוגע שהוא בשעה נמצא בלבד, ערב

אחת. אלא לוקה ואינו תוספת שום

.‰È¯‰ - ÔÈ„ÈÊÓ Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ :Ô‰k‰ ˙‡ ‡nËÓ‰«¿«≈∆«…≈ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¬≈
‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ ¯·BÚ B‡nhL ‰ÊÂ ,‰˜BÏ Ô‰k‰«…≈∆¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…

ÏLÎÓ Ôz˙29- „ÈÊÓ B‡nhL ‰ÊÂ ,‚‚BL Ô‰k‰ ‰È‰ ; ƒ≈ƒ¿…»»«…≈≈¿∆∆ƒ¿≈ƒ
‰˜BÏ B‡nhL ‰Ê È¯‰30. ¬≈∆∆ƒ¿∆

ואין 29) הרבה, דברים כולל זה שלאו לוקה, אינו אבל
לא  שטימאו, זה שלולא ומדובר, שבכללות. לאו על לוקים
הטומאה  אם אבל כלל, לטומאה להגיע יכול הכהן היה
חבירו  אין שם, להגיע יכול בעצמו שהכהן במקום מונחת
ומסייע  מסייע, אלא הוא אין כי וגו', עיוור" "ולפני על עובר

(רדב"ז). ממש בו ואפשר 30)אין יטמא, לא ִַָשנאמר:
שאין  בזמן חבירו, את למטמא מכוון שזה יטמא לא ְֵַלקרוא:
לא  בו קרא שוגג, הכהן שהיה כגון יטמא, לא קורא ִַָאתה
שהיה  יטמא, לא בו קורא שאתה ובזמן אחרים, את ְִֵַַָיטמא
הוא  עובר אלא יטמא, לא בו קורא אתה אין מזיד, ְֵַהכהן
בתוספתא  הדברים ומקור (רדב"ז). וגו' עיוור" "ולפני על

וכו'. הכהן את המטמא ז: הלכה ג, פרק מכות

.ÂÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌÈ·B¯wÏ ‡nhÓ BÈ‡ ÏB„b Ô‰k…≈»≈ƒ«≈«¿ƒ∆∆¡«¿»ƒ

Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚ ÒÎ BÈ‡ ÔÎÂ .‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe31, ¿ƒ…ƒ«»¿≈≈ƒ¿»ƒ«≈¿…∆
‡·È ‡Ï ˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ :¯Ó‡pL ;ÂÈ·B¯˜ elÙ‡32. ¬ƒ¿»∆∆¡«¿«»«¿…≈…»…
‡nhÈ ‡Ïa ·iÁÂ ‡·È ‡Ïa ·iÁ ‡e‰L ,z„ÓÏ ‡‰33. »»«¿»∆«»¿…»…¿«»¿…ƒ«»

·LÈÂ Ï‰‡Ï ÒÎ .˙Á‡ ‰˜BÏ - ‡O B‡ Ú‚ ?„ˆÈk≈«»«»»∆««ƒ¿«¿…∆¿»«
‰cLÏ ÒÎpL B‡ ;˙n‰ ÂÈÏÚ ˙nL „Ú ÌL34‰·z »«∆≈»»«≈∆ƒ¿«¿ƒ»≈»

Ïc‚Óe35Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e ,36È¯‰L ,‰cM‰ ‚b ÂÈÏÚ ƒ¿»»¬≈»«»»««ƒ»∆¬≈
:ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - „Á‡k ÔÈ‡a ‰‡È·e ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»»ƒ¿∆»¬≈∆∆¿«ƒ

‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓe ‡·È ‡Ï ÌeMÓ37. ƒ…»…ƒ…ƒ«»

באוהל.31) הוזהר,32)כשהמת שלא הדיוט לכהן בניגוד
בלבד. יטמא" "לא על יטמא".33)אלא "לא משום

ח)34) ב, (קהלת ושדות" "שדה ארון. כעין עשוייה מרכבה
צב". עגלות נוי, "מרכבות רש"י: הסגורים 35)מפרש

הטומאה. ובין בינו ומפסיקים וגילה.36)מסביב, ַָסתר
שלא 37) בו והתרו הגג, להסיר הוא אף שסייע ומדובר,

(נזיר  מעשה עשה לא שהרי לוקה, אינו כן לא אם כי יסיר,
ובהלכות  שנכנס). כגון המתחיל דיבור שם ובתוספות א מג,
נכנס  אם "אבל רבינו: מסיים י"ח הלכה ה, פרק נזירות
חוטמו  שנכנס זמן שמאותו לביאתו, קודמת טומאתו כדרכו,
טומאה  מלא כאילו המת (=שאוהל נטמא רגליו אצבעות או
ביאה  משום חייב ואינו בטומאה), חוטמו נגע וכאילו הוא,
"לא  משום ועומד מחולל שהוא נמצא כולו", שיבוא עד
גדול, בכהן זה וכל עליו. חל יבוא" "לא איסור ואין יטמא"
לאוהל  שנכנס הדיוט כהן אבל יבוא", "לא על שהוזהר
מוזהר  שאינו אחת, אלא חייב אינו הגג, עליו ופרעו בשידה

בלבד. ייטמא" "לא על אלא

.ÊÌ„wÓ ‡ÓË38e¯˙‰ Ì‡ ,Ï‰‡Ï ÒÎ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»ƒ…∆¿««»ƒ¿«¿…∆ƒƒ¿
Ba39‰‡Èa‰ ÏÚ Û‡ ‰˜BÏ -40. ∆«««ƒ»

נשאו.38) או במת יבוא".39)שנגע "לא משום
על 40) גם לוקה הקודמת מהטומאה שפירש שמאחר

אלא, הדיוט, כהן לגבי ד, הלכה לעיל כמבואר השנייה,
אם  כי יטמא", "לא משום בו להתרות צריך הדיוט שבכהן
עליו, מוזהר הוא שאין ילקה, לא יבוא" "לא משום בו התרו
לו  הראוי בלאו אותו יזהירו לא אם מועילה, התראה ואין
המתחיל  דיבור ב ב, קטן, מועד בתוספות וראה  (רדב"ז),

מתרינן. מאי משום

.Á‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - C¯ca ‰ÂˆÓ ˙Óa Ú‚tL Ô‰k…≈∆»«¿≈ƒ¿»«∆∆¬≈∆ƒ«≈
B¯·˜Ïe BÏ ‡nh‰Ï ·iÁ ÏB„b Ô‰k elÙ‡ .BÏ41È‡Â . ¬ƒ…≈»«»¿ƒ«»¿»¿¿≈

C¯ca CÏLÓ ‰È‰L Ï‡¯OiÓ „Á‡ ?‰ÂˆÓ ˙Ó e‰Ê∆≈ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈∆»»À¿»«∆∆
¯·c .ÔÈ¯·B˜ BÏ ÔÈ‡Â42‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê43‰na . ¿≈¿ƒ»»∆¬»»ƒƒ««»»«∆

,¯Á‡ BnÚ ÔÈ‡Â Bc·Ï Ô‰k‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…≈¿«¿≈ƒ«≈
Ì‡ Ï·‡ ;‰BÚ BÏ ÔÈ‡Â C¯ca ÌL ‡¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ»»»«∆∆¿≈∆¬»ƒ
,‰ÂˆÓ ˙Ó ‰Ê ÔÈ‡ - B˙B‡ ÌÈBÚ ÌÈ¯Á‡ ‡¯˜iLk¿∆ƒ¿»¬≈ƒƒ≈∆≈ƒ¿»

Ba e˜ÒÚÈÂ e‡B·ÈÂ ÌÈ¯Á‡Ï ‡¯˜È ‡l‡44. ∆»ƒ¿»«¬≈ƒ¿»¿««¿

א.41) מז, בנזיר ודבר.42)משנה תימן: יד בכתב
"לנפש 43) דרשו: כהנים" וב"תורת מסיני. למשה שנתקבל

(=יש  שם שעמיו בזמן - א) כא, (ויקרא בעמיו ייטמא לא
שם  ובנזיר מצוה", למת הוא מיטמא מיטמא, אינו אנשים)
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- ‡ˆÈÂ ıÙ˜ Ì‡ :Ba e¯˙‰ Ú„iL ¯Á‡Â ,‰‚‚Laƒ¿»»¿««∆»«ƒ¿ƒ»«¿»»
‰ÈÂÁzL‰ È„k ÌL ·LÈ Ì‡Â ;¯eËt24e¯‡aL BÓk , »¿ƒ»«»¿≈ƒ¿«¬»»¿∆≈«¿

Lc˜Ó ˙‡ÓË ÔÈÚa25,‡ˆÈÂ ÒÎ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿«À¿«ƒ¿»¬≈∆∆ƒ¿«¿»»
- ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡ ,‡ˆÈÂ ÒÎÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿ƒ¿«¿»»ƒƒ¿«»««»««
e¯˙‰Â ˙Óa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÒÈÎe ‰ÒÈk Ïk ÏÚ ‰˜BÏ∆«»¿ƒ»¿ƒ»¿≈ƒ»«¿≈¿ƒ¿

Ba e¯˙‰Â Ú‚Â ¯ÊÁÂ L¯Ùe ,Ba26ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ , »«¿»«¿»«¿ƒ¿¬ƒ≈»¿»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -27,L¯t ‡ÏÂ Ú‚B ‰È‰ . ∆«»««¿««»»≈«¿…»«

,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Óa Ú‚Â ˙B¯·w‰ ˙È·a „ÓBÚ ‰È‰L B‡∆»»≈¿≈«¿»¿»«¿≈ƒ¬≈ƒ
‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰nk Ba e¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«»¿»ƒ≈∆∆»

L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk „ÓBÚÂ ÏlÁÓ È¯‰L ;˙Á‡28. ««∆¬≈¿À»¿≈»¿«∆…≈«

וישתחוו,24) הרצפה על ארצה אפיים "ויכרעו לקרוא: כדי
ג). ז, הימיםֿב (דברי חסדו" לעולם כי טוב כי לה' והודות

הלכות 25) והשווה כ"ג הלכה ג, פרק המקדש ביאת הלכות
לאו  על לוקין שאין פי על ואף י"ט. הלכה ה, פרק נזירות
י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מעשה, בו שאין
ואינו  מהטומאה לפרוש שבידו כיוון זאת, בכל ב, הלכה
הריטב"א  פי (על בידיים עצמו כמטמא זה הרי פורש,
י, פרק כלאיים הלכות משנה בכסף הובא ב כא, למכות
אחר  יישוב ה פרק נזירות להלכות בביאורנו וראה ל), הלכה
א. יז, בנזיר וכן א יז, בשבועות זו הלכה ומקור לזה.

לנגיעתו.26) א.27)סמוך מב, ב.28)נזיר עמוד שם
מחולל  שהוא זה יצא מחולל, שאינו במי יחלל, "ולא
נחשב  הראשונה, בטומאה נוגע שהוא זמן שכל ועומד",
ונטמא, וחזר מהטומאה כשפירש אבל אחת, לטומאה הכול
וחלה  חוזרת והשנייה הקודמת, הטומאה נסתלקה הרי
המת  מן שפירש בשעה הסבירו: שם והתוספות שם). (רש"י
שהוא  שעה שבאותה טומאה, תוספת כאן יש ונגע, וחזר
אבל  ימים, שבעת יטמא בו שיגע אדם כל למת, מחובר
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ויגע המת מן כשפירש
כאן  אין בו והתרו במת נוגע שהוא בשעה נמצא בלבד, ערב

אחת. אלא לוקה ואינו תוספת שום

.‰È¯‰ - ÔÈ„ÈÊÓ Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ :Ô‰k‰ ˙‡ ‡nËÓ‰«¿«≈∆«…≈ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¬≈
‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ ¯·BÚ B‡nhL ‰ÊÂ ,‰˜BÏ Ô‰k‰«…≈∆¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…

ÏLÎÓ Ôz˙29- „ÈÊÓ B‡nhL ‰ÊÂ ,‚‚BL Ô‰k‰ ‰È‰ ; ƒ≈ƒ¿…»»«…≈≈¿∆∆ƒ¿≈ƒ
‰˜BÏ B‡nhL ‰Ê È¯‰30. ¬≈∆∆ƒ¿∆

ואין 29) הרבה, דברים כולל זה שלאו לוקה, אינו אבל
לא  שטימאו, זה שלולא ומדובר, שבכללות. לאו על לוקים
הטומאה  אם אבל כלל, לטומאה להגיע יכול הכהן היה
חבירו  אין שם, להגיע יכול בעצמו שהכהן במקום מונחת
ומסייע  מסייע, אלא הוא אין כי וגו', עיוור" "ולפני על עובר

(רדב"ז). ממש בו ואפשר 30)אין יטמא, לא ִַָשנאמר:
שאין  בזמן חבירו, את למטמא מכוון שזה יטמא לא ְֵַלקרוא:
לא  בו קרא שוגג, הכהן שהיה כגון יטמא, לא קורא ִַָאתה
שהיה  יטמא, לא בו קורא שאתה ובזמן אחרים, את ְִֵַַָיטמא
הוא  עובר אלא יטמא, לא בו קורא אתה אין מזיד, ְֵַהכהן
בתוספתא  הדברים ומקור (רדב"ז). וגו' עיוור" "ולפני על

וכו'. הכהן את המטמא ז: הלכה ג, פרק מכות

.ÂÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌÈ·B¯wÏ ‡nhÓ BÈ‡ ÏB„b Ô‰k…≈»≈ƒ«≈«¿ƒ∆∆¡«¿»ƒ

Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚ ÒÎ BÈ‡ ÔÎÂ .‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe31, ¿ƒ…ƒ«»¿≈≈ƒ¿»ƒ«≈¿…∆
‡·È ‡Ï ˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ :¯Ó‡pL ;ÂÈ·B¯˜ elÙ‡32. ¬ƒ¿»∆∆¡«¿«»«¿…≈…»…
‡nhÈ ‡Ïa ·iÁÂ ‡·È ‡Ïa ·iÁ ‡e‰L ,z„ÓÏ ‡‰33. »»«¿»∆«»¿…»…¿«»¿…ƒ«»

·LÈÂ Ï‰‡Ï ÒÎ .˙Á‡ ‰˜BÏ - ‡O B‡ Ú‚ ?„ˆÈk≈«»«»»∆««ƒ¿«¿…∆¿»«
‰cLÏ ÒÎpL B‡ ;˙n‰ ÂÈÏÚ ˙nL „Ú ÌL34‰·z »«∆≈»»«≈∆ƒ¿«¿ƒ»≈»

Ïc‚Óe35Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e ,36È¯‰L ,‰cM‰ ‚b ÂÈÏÚ ƒ¿»»¬≈»«»»««ƒ»∆¬≈
:ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - „Á‡k ÔÈ‡a ‰‡È·e ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»»ƒ¿∆»¬≈∆∆¿«ƒ

‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓe ‡·È ‡Ï ÌeMÓ37. ƒ…»…ƒ…ƒ«»

באוהל.31) הוזהר,32)כשהמת שלא הדיוט לכהן בניגוד
בלבד. יטמא" "לא על יטמא".33)אלא "לא משום

ח)34) ב, (קהלת ושדות" "שדה ארון. כעין עשוייה מרכבה
צב". עגלות נוי, "מרכבות רש"י: הסגורים 35)מפרש

הטומאה. ובין בינו ומפסיקים וגילה.36)מסביב, ַָסתר
שלא 37) בו והתרו הגג, להסיר הוא אף שסייע ומדובר,

(נזיר  מעשה עשה לא שהרי לוקה, אינו כן לא אם כי יסיר,
ובהלכות  שנכנס). כגון המתחיל דיבור שם ובתוספות א מג,
נכנס  אם "אבל רבינו: מסיים י"ח הלכה ה, פרק נזירות
חוטמו  שנכנס זמן שמאותו לביאתו, קודמת טומאתו כדרכו,
טומאה  מלא כאילו המת (=שאוהל נטמא רגליו אצבעות או
ביאה  משום חייב ואינו בטומאה), חוטמו נגע וכאילו הוא,
"לא  משום ועומד מחולל שהוא נמצא כולו", שיבוא עד
גדול, בכהן זה וכל עליו. חל יבוא" "לא איסור ואין יטמא"
לאוהל  שנכנס הדיוט כהן אבל יבוא", "לא על שהוזהר
מוזהר  שאינו אחת, אלא חייב אינו הגג, עליו ופרעו בשידה

בלבד. ייטמא" "לא על אלא

.ÊÌ„wÓ ‡ÓË38e¯˙‰ Ì‡ ,Ï‰‡Ï ÒÎ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»ƒ…∆¿««»ƒ¿«¿…∆ƒƒ¿
Ba39‰‡Èa‰ ÏÚ Û‡ ‰˜BÏ -40. ∆«««ƒ»

נשאו.38) או במת יבוא".39)שנגע "לא משום
על 40) גם לוקה הקודמת מהטומאה שפירש שמאחר

אלא, הדיוט, כהן לגבי ד, הלכה לעיל כמבואר השנייה,
אם  כי יטמא", "לא משום בו להתרות צריך הדיוט שבכהן
עליו, מוזהר הוא שאין ילקה, לא יבוא" "לא משום בו התרו
לו  הראוי בלאו אותו יזהירו לא אם מועילה, התראה ואין
המתחיל  דיבור ב ב, קטן, מועד בתוספות וראה  (רדב"ז),

מתרינן. מאי משום

.Á‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - C¯ca ‰ÂˆÓ ˙Óa Ú‚tL Ô‰k…≈∆»«¿≈ƒ¿»«∆∆¬≈∆ƒ«≈
B¯·˜Ïe BÏ ‡nh‰Ï ·iÁ ÏB„b Ô‰k elÙ‡ .BÏ41È‡Â . ¬ƒ…≈»«»¿ƒ«»¿»¿¿≈

C¯ca CÏLÓ ‰È‰L Ï‡¯OiÓ „Á‡ ?‰ÂˆÓ ˙Ó e‰Ê∆≈ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈∆»»À¿»«∆∆
¯·c .ÔÈ¯·B˜ BÏ ÔÈ‡Â42‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê43‰na . ¿≈¿ƒ»»∆¬»»ƒƒ««»»«∆

,¯Á‡ BnÚ ÔÈ‡Â Bc·Ï Ô‰k‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…≈¿«¿≈ƒ«≈
Ì‡ Ï·‡ ;‰BÚ BÏ ÔÈ‡Â C¯ca ÌL ‡¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ»»»«∆∆¿≈∆¬»ƒ
,‰ÂˆÓ ˙Ó ‰Ê ÔÈ‡ - B˙B‡ ÌÈBÚ ÌÈ¯Á‡ ‡¯˜iLk¿∆ƒ¿»¬≈ƒƒ≈∆≈ƒ¿»

Ba e˜ÒÚÈÂ e‡B·ÈÂ ÌÈ¯Á‡Ï ‡¯˜È ‡l‡44. ∆»ƒ¿»«¬≈ƒ¿»¿««¿

א.41) מז, בנזיר ודבר.42)משנה תימן: יד בכתב
"לנפש 43) דרשו: כהנים" וב"תורת מסיני. למשה שנתקבל

(=יש  שם שעמיו בזמן - א) כא, (ויקרא בעמיו ייטמא לא
שם  ובנזיר מצוה", למת הוא מיטמא מיטמא, אינו אנשים)
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- יא) (שם, יבוא לא מת נפשות כל "ועל דרשו: ב עמוד
כהן  ומה הוא, וחומר קל ברחוקים, אי מדבר? הכתוב במה
מיטמא  שאינו גדול כהן לרחוקים, מיטמא אינו הדיוט...
ולאביו  מדבר, הכתוב בקרובים אלא דין... אינו לקרובים
מצוה". למת הוא מיטמא הא מיטמא, דאינו הוא

מת 44) זה אין אותו עונים ואחרים "קורא ב פט, יבמות
מצוה".

.Ë‚Ùe C¯ca ÔÈÎl‰Ó ¯ÈÊÂ Ô‰k eÈ‰‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ »…≈¿»ƒ¿«¿ƒ«∆∆»¿¿≈ƒ¿»
˙M„˜ B˙M„˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯ÈÊp‰ Ba ˜qÚ˙È -ƒ¿«≈«»ƒ¿ƒ∆≈¿À»¿À«

ÌÏBÚ45Ô‰k ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰k‰ Ba ‡nhÈ Ï‡Â , »¿«ƒ«»«…≈««ƒ∆…≈
‡nhÈ - ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ ÏB„b Ô‰k ‰È‰ .ËBÈ„‰∆¿»»…≈»¿…≈∆¿ƒ«»

ËBÈ„‰‰46¯Á‡˙Ó - ‰ÏÚÓa B¯·Á ˙‡ Ì„Bw‰ ÏÎÂ . «∆¿¿»«≈∆¬≈¿«¬»ƒ¿«≈
‰‡ÓËa47Ô‚Òe .48‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ÌÚ49˙Óa eÚ‚tL ¿À¿»¿»ƒ¿«ƒ¿»»∆»¿¿≈

Ô‚q‰ ‡nhÈ Ï‡Â ,‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ‡nhÈ - ‰ÂˆÓ50. ƒ¿»ƒ«»¿«ƒ¿»»¿«ƒ«»«¿»

נזיר 45) היה ואפילו יום, שלושים אלא אינה נזירות שסתם
אין  - שמשון כנזירות - עולם נזירות ונזירותו הבטן מן
הדיוט, לכהן בניגוד אביו, הזרת ידי על אלא ַַָקדושתו
ז, פרק נזיר ובירושלמי (רדב"ז), מאליו לו באה שקדושתו
תורה  זו מרחם? אביו שהקדישו עצמך, "הגע אמרו א הלכה
נזיר  והדרת בתורה, מפורשת כהן קדושת - תורה" אינו וזו
הלכות  וראה הקבלה. מפי הלכה אלא אינה אביו, ידי על

י"גֿי"ד. הלכה ב, פרק והשווה 46)נזירות א, מז, נזיר
י"ג. הלכה ז, פרק נזירות כלי 47)הלכות ובהלכות

מעלות  שמונה רבינו מונה י"ט הלכה ד, פרק המקדש
ומרובה  בגדים, למרובה קודם המשוח גדול כהן בכהנים:
קרי  מחמת והעובר קרי, מחמת שעבר למשוח קודם בגדים
מלחמה, משוח לכהן קודם וזה מום, מחמת לעובר קודם
גם  רבינו כתב [=כן לקתיקון קודם וסגן לסגן קודם וזה
אינו  זה אבל ב). משנה ה פרק (בשקלים המשניות בפירוש
בירושלמי  שאמרו ממה גם רבינו ולמדו שם בהוריות
וקתליקון  לקתליקון נותן שאמרכל ב, הלכה ה פרק שקלים
בין  והוא לאמרכל. קודם שקתליקון הרי גדול, לכהן נותן
לראש  - וזה לגזבר, - וזה לאמרכל, - וזה לאמרכל.], הסגן
משאר  הדיוט לכהן קודם וזה אב, בית לראש - וזה משמר,

כמו 48)הכהנים. הגדול, הכהן תחת אותו שממנים
לימין  ועומד ממונה, וגם סגן הנקרא והוא למלך, המשנה

ט"ז). הלכה (שם תמיד הגדול אותו 49)הכהן שמושחים
בשעת  העם אל לדבר אותו וממנים המשחה, בשמן
ז, פרק מלכים הלכות ולקמן בֿד, כ, דברים ראה המלחמה,

א. שאם 50)הלכה הכיפורים, יום לעבודת ראוי שהסגן
ואילו  תחתיו, ומשמש הסגן נכנס הגדול בכהן פסול יארע
ב  מז, (נזיר למלחמה אלא אינו מינויו עיקר מלחמה משוח

מלחמה). משוח המתחיל דיבור שם ובתוספות

.È‡ÈO51.ÌÈ‰k elÙ‡ ,BÏ ÔÈ‡nhÓ Ïk‰ - ˙nL »ƒ∆≈«…ƒ«¿ƒ¬ƒ…¬ƒ
ÔÈ·iÁ Ïk‰L ÈtÓ ,ÏkÏ ‰ÂˆÓ ˙Ók e‰e‡OÚ¬»¿≈ƒ¿»«…ƒ¿≈∆«…«»ƒ

B„B·Îa52ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ïk‰ ÔÎÂ .53. ƒ¿¿≈«…¿ƒ»»

א,51) פרק סנהדרין בהלכות רבינו וכדברי הסנהדרין, ראש
החכמים  אותו שקוראים והוא הישיבה ראש "הוא ג: הלכה

מקום". בכל ומפרש 52)נשיא נשיא" "דמית ב ע, פסחים

פרק  נזיר ובירושלמי בו. להתעסק ישראל לכל ומצוה רש"י:
רבי  הכריז הנשיא, יהודה רבי כשנפטר אמרו: א הלכה ז,
נשיא  של אחותו על ואפילו היום". כהונה "אין ינאי:
לפי  מצוה", כמת אותם עשו "במיתתם שם: אמרו שנפטרה
אדם, בכל אלא בלבד, וקרובים ביורשים הנשיא כבוד שאין
שנינו: ב קג, ובכתובות משנה). (כסף כקרוביו שכולם
כהן  חיים רבי ומפרש קדושה" בטלה רבי שמת היום "אותו
אומר: והיה כהונה, לקדושת שהכוונה שם, בתוספות
לו". מיטמא הייתי תם רבינו כשנפטר הייתי "אלמלי

שותים 53) ולא בשר אוכלים אין לקבורתו עד מיתתו שביום
ובירושלמי  ו. הלכה ד, פרק לקמן המבואר האונן כדין יין,
בשר  ואכלו לרבם, שנטמאו כהנים לתלמידים בקשר שם,
למה  אתם אבלים "אם ואמר: חמא רבי התפלא יין, ושתו
ב, פרק חגיגה בירושלמי ואמרו יין"! ושתיתם בשר אכלתם
והקריבו  אוננים ישראל כל והיו בעצרת מת "דוד ג: הלכה

למחר".

.‡È:¯Ó‡pL .˙Ó ˙‡ÓË ÏÚ e¯‰Ê‰ ‡Ï Ô¯‰‡ ˙Ba¿«¬……À¿¬«À¿«≈∆∆¡«
Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ - Ô¯‰‡ Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡54ÔÎÂ . ¡…∆«…¬ƒ¿≈«¬…¿…¿«¬…¿≈

ÌÈÏÏÁ‰55„Ú - Ô¯‰‡ Èa :¯Ó‡pL .‡nh‰Ï ÔÈ¯zÓ «¬»ƒÀ»ƒ¿ƒ«»∆∆¡«¿≈«¬…«
Ìe‰Îa eÈ‰iL56. ∆ƒ¿¿ƒ»

ב.54) לה, לכהן.55)קידושין מגרושה שנולדו
"אבל 56) י: הלכה י"ט, פרק ביאה איסורי הלכות השווה

אל  אמור שנאמר: למתים, ומיטמא כזר... הוא הרי חלל...
שיהיו  עד אהרן, בני שהם פי על אף - אהרן בני הכהנים
יכול  אהרן, "בני שם: כהנים" ב"תורת ומקורו בכיהונם",
לרבות  ומניין חללים, יצאו הכהנים, לומר: תלמוד חללים?
בכיהונם  הם שהרי אהרן", בני לומר תלמוד מומים, בעלי
לחלל  בניגוד כב, כא, בויקרא ככתוב קדשים, אכילת לעניין
(הלכות  דבר" לכל "כזר הוא שהרי קדשים, באכילת שאסור
שם). ביאה איסורי בהלכות וכן ז, הלכה ו, פרק תרומות

ח. הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה הלכות וראה

.·È‡lL ÌÈ¯‰ÊÓ ÌÈÏB„b‰ È¯‰ - ÔË˜ Ô‰k…≈»»¬≈«¿ƒÀ¿»ƒ∆…
e‰e‡nËÈ57ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - BÓˆÚÓ ‡nh‰Ï ‡a Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»¿ƒ«»≈«¿≈≈ƒ

BLÈ¯Ù‰Ï ÂÈÏÚ ÔÈeˆÓ58BÎpÁÏ CÈ¯ˆ ÂÈ·‡ Ï·‡ . ¿Àƒ»»¿«¿ƒ¬»»ƒ»ƒ¿«¿
‰M„˜a59. ƒ¿À»

להזהיר 57) - אליהם" "ואמרת שנאמר: א קיד, יבמות
שם. כמבואר בידיים, יטמאוהו שלא הקטנים, על גדולים

מצווה 58) דין בית אין נבילות אוכל קטן הוא: כלל
י"ז, פרק אסורות מאכלות הלכות והשווה (שם). להפרישו

כ"ז. המצוות,59)הלכה כל בקדושת וכן כהונה בקדושת
דרכו, פי על לנער חנוך ו): כב, (משלי שנאמר משום

כ"ח. הלכה שם רבינו וכדברי

.‚È‰‡ÓËÏ BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ OÙBz ˙Ó60Ô‰k ÏÎÂ . ≈≈«¿««∆¿À¿»¿»…≈
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÒÎpL∆ƒ¿«¿«¿«««ƒ«««¿

Ò¯t‰ ˙È·Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ61ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ‡ˆÈ B‡ ,62, ¿≈ƒƒ¿«¿≈«¿»»»»»»∆
‰Òe·z Ì„a ‡ÓËpL B‡63˜ÙB„·e ÏÏB‚a B‡ ,64 ∆ƒ¿»¿«¿»¿≈¿≈

Ô‰L ÈtÓ ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«ƒ«««¿ƒ¿≈∆≈
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·c ÏL ˙B·‡»∆ƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿À¿«
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˙Ó65ÔÓ ‰˜BÏ - ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ≈¬»ƒƒ¿«¿≈«¿»∆ƒ
‰¯Bz‰66. «»

לו,60) להתקרב טהרות אוכלי יתרגלו שלא כדי מדבריהם.
ויאהילו  יד יפשטו שמא לחוש ויש האהילו, שלא ויסברו
קריאת  הלכות והשווה וברש"י), א מד, (סוטה ירגישו ולא
אמות, ארבע שתופס לקבר הדין והוא ב. הלכה ג, פרק שמע
שם  בסוטה כמבואר להיכר, סביבותיו מחיצות עשו לא אם
המתחיל  דיבור א יב, בתרא לבבא ברש"י וראה (רדב"ז).

בעפרה,61)פרץ. עצמות ואבדו קבר בה שנחרש שדה
התגלגלה  שמא רוח, לכל מהקבר אמות מאה מטמאה והיא
א). משנה י"ז, פרק (אהלות החרישה ידי על כשעורה עצם

ב 62) טו, (שבת אווירה ועל גושה על טומאה שגזרו
י"א). הלכה י"א, פרק מת טומאת לשון 63)והלכות

מחיים  רביעית מקצת מיתה בשעת מהגוף דם שזב תערובת.
ב, פרק (אהלות מיתה לאחר והשאר מטמאה) (=שאינה

ב). הקבר 64)משנה פי בה שסותמים גדולה, אבן - גולל
שהגולל  ומזה, מזה גדולות אבנים שתי - דופק מלמעלה;
המת  ודופקות דוחקות שהן על כך, ונקראו עליהן, נשען
ד). משנה ב, פרק (אהלות אחד" יום "ודפקום מלשון סביב,

י"גֿט"ז.65) הלכה ב, על 66)פרק מאהיל הוא שהרי
"או  טז) יט, (במדבר ככתוב באוהל, מטמא והקבר הקבר,
הלכה  ב, פרק מת טומאת הלכות וראה בקבר" או במת...
אלא  להיכנס דרך שם כשאין אלא זה אין הרדב"ז: וכתב טו.
ולא  הקברות לבית להיכנס דרך יש אם אבל הקברות, על
בתוך  עבר ואם תורה, דין לוקה אינו ממש, הקבר על יאהיל
לא  אמותיו לארבע ומחוץ מדבריהם, לוקה אמותיו ארבע

כלל. נטמא

.„È‰ˆeÁa B‡ Ò¯t‰ ˙È·a ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯zÓÀ»¿…≈¿ƒ«≈¿≈«¿»¿»
.‡È‰ ‡l‡ C¯c ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊa ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ı¯‡Ï»»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«∆≈»∆∆∆»ƒ

‰¯Bz „ÓÏÏ B‡ ‰M‡ ‡OÏ CÏ‰L ÔB‚k67Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆»«ƒ»ƒ»ƒ¿…»««ƒ
Ïk‰ ÔÓ ‡Ï - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ep„nÏiL ÈÓ ÌL LiL∆≈»ƒ∆¿«¿∆¿∆∆ƒ¿»≈…ƒ«…
Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .„ÓÏÏ ‰ÎBÊ Ì„‡»»∆ƒ¿…¿≈ƒ«≈¿À¿»ƒƒ¿≈∆

˙Bi¯a‰ „B·ÎÏ68- Ò¯t‰ ˙È·a CÏ‰L Ï·‡ ?„ˆÈk . ƒ¿«¿ƒ≈«»≈∆»«¿≈«¿»
ÔÈ‚l„Ó ÔÎÂ .BÓÁÏ ÌL ÂÈ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ Ïk‰69ÏÚ «…¿ƒ«¬»»¿«¬¿≈¿«¿ƒ«

Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ ˙‡¯˜Ï ÌÈ˙Ó ÏL ˙BB¯‡ Èab70elÙ‡Â . «≈¬∆≈ƒƒ¿««¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ
ÈÎÏÓ ÔÈ·Ï ÌÈa ÔÈÁ·‰Ï È„k ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÎÏÓ«¿≈¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ≈»¿≈«¿≈

ÔÓB˜ÓÏ Ô„B·k ¯ÊÁiLk Ï‡¯OÈ71‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»≈¿∆«¬…¿»ƒ¿»¿≈…«≈
ÌÚ Ôe„Ï Ì‰È¯·c ÏL ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .‰Êa»∆¿≈ƒ«≈¿À¿»∆ƒ¿≈∆»ƒ

¯Ú¯ÚÏe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰72ÏÈvÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ »¿≈»ƒ¿«¿≈ƒ»∆ƒ¿≈∆«ƒ
Ì„iÓ73‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .74. ƒ»»¿≈…«≈»∆

לצידן 67) שהלך הכהן ביוסף "מעשה א יג, זרה עבודה
ללמוד  המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו תורה", ללמוד
לחזור  כשדעתו אלא לחוץֿלארץ, לצאת מותר שאינו תורה,
(כתובות  אמרו הרי לחזור דעתו אין אם אבל לארץֿישראל,
(שהלך  ומת גויה נשא (היבם) זה של אחיו "אם א): קיא,
המקום  ברוך גוייה), נשא וכאילו לחו"ל, ישראל מארץ
הלכה  ה, פרק מלכים בהלכות וכן אחריו"? ירד והוא שהרגו

ֿ 68)ט. לא ודוחה הבריות כבוד שגדול ב יט, ברכות
דבריהם. של שם 69)תעשה ורש"י ודורכים, קופצים

לארון. מארון מדלגים ולראות 70)מפרש: פניהם לקבל
יבחין"71)בכבודם. יזכה "שאם שם: הגמרא כלשון

לראות  הבא, לעולם יזכה "שאם ב) ט, (שם רש"י ומפרש
על  יותר גדולתם הרבה כמה יבחין ישראל, של גדולתם
דבר  כי מדבריהם, אלא אינה ארון וטומאת עכשיו". האומות
ושאין  הטומאה, בפני חוצץ טפח חלל בו שיש אוהל תורה
ובוקעת  רצוצה" "טומאה שנקראת חוצץ, אינו טפח חלל בו
בהם  שיש על וגזרו טפח, חלל בהם יש ארונות ורוב ועולה.
(שם  חכמים גזרו לא מלכים כבוד ומשום בהם, שאין משום

ב). נכסים 72)יט, על משפטם בבית ערעור להגיש
שלו.ש  והם הגוי בם שגזלו 73)מחזיק שלו, את מציל

וכן  א יג, זרה (עבודה בתחילה סחורה לעשות ולא ממנו,
א). מז, כ"ה:74)בעירובין הלכה ד, פרק שמחות ראה

את  ולעבר החודש, את לקדש נפשות, ולדיני ממונות "לדיני
השנה".

ה'תש"פ  סיון כ"ה רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרי 1) שהגוסס ובקבורה. במתים ישראל מנהג בו מתבאר

לא  ועדיין לפניו מוטל שמתו מי דין דבר. לכל כחי הוא
לאבלו. הראשון ביום בהם אסור שהאבל דברים נקבר,

.‡:‡e‰ Ck ‰¯e·˜·e ÌÈ˙Óa Ï‡¯OÈ ‚‰Óƒ¿«ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿»»
ÔÈˆn‡Ó2˙Ó ÏL ÂÈÈÚ3ÔÈ¯LB˜ - ÂÈt ÁzÙ Ì‡Â . ¿«¿ƒ≈»∆≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ˜˜BÙe .ÂÈÈÁÏ ˙‡4ÂÈ·˜ ˙‡5ÔÈÁÈ„nL ¯Á‡ ∆¿»»¿ƒ∆¿»»««∆¿ƒƒ
B˙B‡6ÌÈÓOa ÈÈÓa B˙B‡ ÔÈÎÒÂ .7.B¯ÚO ÔÈÊÊB‚Â . ¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿¿ƒ¿»

ËeÁa ÔÈ¯eÙz ÔÈÎÈ¯Îz B˙B‡ ÔÈLÈaÏÓe8t ÏLÔzL «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»
ÌÈ·Ï9ÌÈÓÎÁ e‚‰Â .ÌÈ¯˜È Ô‰ÈÓ„ eÈ‰È ‡ÏÂ . ¿»ƒ¿…ƒ¿¿≈∆¿»ƒ¿»¬¬»ƒ

BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡ Li·Ï ‡lL ,ÊeÊ ‰ÂL ¯„eÒa10. ¿»»∆∆…¿«≈∆ƒ∆≈
Ì‰ÈtL ÌÈiÚ‰ ˙‡ Li·Ï ‡lL ,˙n‰ Èt ÔÈqÎÓe¿«ƒ¿≈«≈∆…¿«≈∆»¬ƒƒ∆¿≈∆

·Ú¯a ÔÈ¯ÁLÓ11. À¿»ƒ¿»»

מעמצין,2) מ"ה) פכ"ג, (שבת המשנה ולשון סוגרים.
טו). לג, (ישעיה עיניו" "ועוצם שנאמר 3)מלשון כענין

עיניך". על ידו ישית "ויוסף ד) מו, סותמים.4)(בראשית
סי'5) יו"ד ל'טור' ('פרישה' ויתפח הרוח בהם יכנס שלא

העם 6)שנב). יקוץ שלא כדי זוהמתו, ממנו להעביר
שם). יוסף' ('בית בטהרה 7)בטלטולו שיבוא כדי

הכנסת  לבית שבת בכל לילך רגיל שהיה כדרך למנוחה,
הזה  המנהג כל רבינו קיבל הרדב"ז ולדעת שם). ('פרישה'

בתשובותיהם. זו 8)מהגאונים תיבה תימן, ובכתבֿיד
של 9)איננה. בצוואתו ג, הלכה ט פרק כלאים ירושלמי

יאשיה. גמליאל 10)רבי רבן שבא "עד ב: כז, קטן מועד
אחריו  העם ונהגו פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג
בתכריכין  נהגו עכשיו הרדב"ז: וכתב פשתן". בכלי לצאת
קיא, (כתובות שאמרו מה על וסמכו זוז), (=מאה מנה של
חוששים  ואין במלבושיהם", שיעמדו צדיקים "עתידים ב):
על  מוטל הוא הרי משגת ידו שאין שמי העניים, לתקנת
שם, למו"ק יוסף' וב'נמוקי כבודו. לפי אותו ויקברו הציבור
מכירים  וחשובים, למת נאים תכריכין העושה כל מדגיש:
ברכה. עליו ותבוא המתים, בתחיית מודה שהוא בו
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˙Ó65ÔÓ ‰˜BÏ - ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ≈¬»ƒƒ¿«¿≈«¿»∆ƒ
‰¯Bz‰66. «»

לו,60) להתקרב טהרות אוכלי יתרגלו שלא כדי מדבריהם.
ויאהילו  יד יפשטו שמא לחוש ויש האהילו, שלא ויסברו
קריאת  הלכות והשווה וברש"י), א מד, (סוטה ירגישו ולא
אמות, ארבע שתופס לקבר הדין והוא ב. הלכה ג, פרק שמע
שם  בסוטה כמבואר להיכר, סביבותיו מחיצות עשו לא אם
המתחיל  דיבור א יב, בתרא לבבא ברש"י וראה (רדב"ז).

בעפרה,61)פרץ. עצמות ואבדו קבר בה שנחרש שדה
התגלגלה  שמא רוח, לכל מהקבר אמות מאה מטמאה והיא
א). משנה י"ז, פרק (אהלות החרישה ידי על כשעורה עצם

ב 62) טו, (שבת אווירה ועל גושה על טומאה שגזרו
י"א). הלכה י"א, פרק מת טומאת לשון 63)והלכות

מחיים  רביעית מקצת מיתה בשעת מהגוף דם שזב תערובת.
ב, פרק (אהלות מיתה לאחר והשאר מטמאה) (=שאינה

ב). הקבר 64)משנה פי בה שסותמים גדולה, אבן - גולל
שהגולל  ומזה, מזה גדולות אבנים שתי - דופק מלמעלה;
המת  ודופקות דוחקות שהן על כך, ונקראו עליהן, נשען
ד). משנה ב, פרק (אהלות אחד" יום "ודפקום מלשון סביב,

י"גֿט"ז.65) הלכה ב, על 66)פרק מאהיל הוא שהרי
"או  טז) יט, (במדבר ככתוב באוהל, מטמא והקבר הקבר,
הלכה  ב, פרק מת טומאת הלכות וראה בקבר" או במת...
אלא  להיכנס דרך שם כשאין אלא זה אין הרדב"ז: וכתב טו.
ולא  הקברות לבית להיכנס דרך יש אם אבל הקברות, על
בתוך  עבר ואם תורה, דין לוקה אינו ממש, הקבר על יאהיל
לא  אמותיו לארבע ומחוץ מדבריהם, לוקה אמותיו ארבע

כלל. נטמא

.„È‰ˆeÁa B‡ Ò¯t‰ ˙È·a ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯zÓÀ»¿…≈¿ƒ«≈¿≈«¿»¿»
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‰¯Bz „ÓÏÏ B‡ ‰M‡ ‡OÏ CÏ‰L ÔB‚k67Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆»«ƒ»ƒ»ƒ¿…»««ƒ
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˙Bi¯a‰ „B·ÎÏ68- Ò¯t‰ ˙È·a CÏ‰L Ï·‡ ?„ˆÈk . ƒ¿«¿ƒ≈«»≈∆»«¿≈«¿»
ÔÈ‚l„Ó ÔÎÂ .BÓÁÏ ÌL ÂÈ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ Ïk‰69ÏÚ «…¿ƒ«¬»»¿«¬¿≈¿«¿ƒ«

Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ ˙‡¯˜Ï ÌÈ˙Ó ÏL ˙BB¯‡ Èab70elÙ‡Â . «≈¬∆≈ƒƒ¿««¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ
ÈÎÏÓ ÔÈ·Ï ÌÈa ÔÈÁ·‰Ï È„k ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÎÏÓ«¿≈¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ≈»¿≈«¿≈

ÔÓB˜ÓÏ Ô„B·k ¯ÊÁiLk Ï‡¯OÈ71‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»≈¿∆«¬…¿»ƒ¿»¿≈…«≈
ÌÚ Ôe„Ï Ì‰È¯·c ÏL ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .‰Êa»∆¿≈ƒ«≈¿À¿»∆ƒ¿≈∆»ƒ

¯Ú¯ÚÏe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰72ÏÈvÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ »¿≈»ƒ¿«¿≈ƒ»∆ƒ¿≈∆«ƒ
Ì„iÓ73‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .74. ƒ»»¿≈…«≈»∆

לצידן 67) שהלך הכהן ביוסף "מעשה א יג, זרה עבודה
ללמוד  המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו תורה", ללמוד
לחזור  כשדעתו אלא לחוץֿלארץ, לצאת מותר שאינו תורה,
(כתובות  אמרו הרי לחזור דעתו אין אם אבל לארץֿישראל,
(שהלך  ומת גויה נשא (היבם) זה של אחיו "אם א): קיא,
המקום  ברוך גוייה), נשא וכאילו לחו"ל, ישראל מארץ
הלכה  ה, פרק מלכים בהלכות וכן אחריו"? ירד והוא שהרגו

ֿ 68)ט. לא ודוחה הבריות כבוד שגדול ב יט, ברכות
דבריהם. של שם 69)תעשה ורש"י ודורכים, קופצים

לארון. מארון מדלגים ולראות 70)מפרש: פניהם לקבל
יבחין"71)בכבודם. יזכה "שאם שם: הגמרא כלשון

לראות  הבא, לעולם יזכה "שאם ב) ט, (שם רש"י ומפרש
על  יותר גדולתם הרבה כמה יבחין ישראל, של גדולתם
דבר  כי מדבריהם, אלא אינה ארון וטומאת עכשיו". האומות
ושאין  הטומאה, בפני חוצץ טפח חלל בו שיש אוהל תורה
ובוקעת  רצוצה" "טומאה שנקראת חוצץ, אינו טפח חלל בו
בהם  שיש על וגזרו טפח, חלל בהם יש ארונות ורוב ועולה.
(שם  חכמים גזרו לא מלכים כבוד ומשום בהם, שאין משום

ב). נכסים 72)יט, על משפטם בבית ערעור להגיש
שלו.ש  והם הגוי בם שגזלו 73)מחזיק שלו, את מציל

וכן  א יג, זרה (עבודה בתחילה סחורה לעשות ולא ממנו,
א). מז, כ"ה:74)בעירובין הלכה ד, פרק שמחות ראה

את  ולעבר החודש, את לקדש נפשות, ולדיני ממונות "לדיני
השנה".

ה'תש"פ  סיון כ"ה רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרי 1) שהגוסס ובקבורה. במתים ישראל מנהג בו מתבאר

לא  ועדיין לפניו מוטל שמתו מי דין דבר. לכל כחי הוא
לאבלו. הראשון ביום בהם אסור שהאבל דברים נקבר,

.‡:‡e‰ Ck ‰¯e·˜·e ÌÈ˙Óa Ï‡¯OÈ ‚‰Óƒ¿«ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿»»
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B˙B‡6ÌÈÓOa ÈÈÓa B˙B‡ ÔÈÎÒÂ .7.B¯ÚO ÔÈÊÊB‚Â . ¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿¿ƒ¿»

ËeÁa ÔÈ¯eÙz ÔÈÎÈ¯Îz B˙B‡ ÔÈLÈaÏÓe8t ÏLÔzL «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»
ÌÈ·Ï9ÌÈÓÎÁ e‚‰Â .ÌÈ¯˜È Ô‰ÈÓ„ eÈ‰È ‡ÏÂ . ¿»ƒ¿…ƒ¿¿≈∆¿»ƒ¿»¬¬»ƒ

BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡ Li·Ï ‡lL ,ÊeÊ ‰ÂL ¯„eÒa10. ¿»»∆∆…¿«≈∆ƒ∆≈
Ì‰ÈtL ÌÈiÚ‰ ˙‡ Li·Ï ‡lL ,˙n‰ Èt ÔÈqÎÓe¿«ƒ¿≈«≈∆…¿«≈∆»¬ƒƒ∆¿≈∆

·Ú¯a ÔÈ¯ÁLÓ11. À¿»ƒ¿»»

מעמצין,2) מ"ה) פכ"ג, (שבת המשנה ולשון סוגרים.
טו). לג, (ישעיה עיניו" "ועוצם שנאמר 3)מלשון כענין

עיניך". על ידו ישית "ויוסף ד) מו, סותמים.4)(בראשית
סי'5) יו"ד ל'טור' ('פרישה' ויתפח הרוח בהם יכנס שלא

העם 6)שנב). יקוץ שלא כדי זוהמתו, ממנו להעביר
שם). יוסף' ('בית בטהרה 7)בטלטולו שיבוא כדי

הכנסת  לבית שבת בכל לילך רגיל שהיה כדרך למנוחה,
הזה  המנהג כל רבינו קיבל הרדב"ז ולדעת שם). ('פרישה'

בתשובותיהם. זו 8)מהגאונים תיבה תימן, ובכתבֿיד
של 9)איננה. בצוואתו ג, הלכה ט פרק כלאים ירושלמי

יאשיה. גמליאל 10)רבי רבן שבא "עד ב: כז, קטן מועד
אחריו  העם ונהגו פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג
בתכריכין  נהגו עכשיו הרדב"ז: וכתב פשתן". בכלי לצאת
קיא, (כתובות שאמרו מה על וסמכו זוז), (=מאה מנה של
חוששים  ואין במלבושיהם", שיעמדו צדיקים "עתידים ב):
על  מוטל הוא הרי משגת ידו שאין שמי העניים, לתקנת
שם, למו"ק יוסף' וב'נמוקי כבודו. לפי אותו ויקברו הציבור
מכירים  וחשובים, למת נאים תכריכין העושה כל מדגיש:
ברכה. עליו ותבוא המתים, בתחיית מודה שהוא בו
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יתביישו 11) שלא חיים לעניים והכוונה הבצורת, מחמת
א). כז, קטן (מועד

.·ÔÈ·‰Ên‰ ÌÈ„‚·e ÈLÓ ÏL ÔÈÎÈ¯Î˙a ¯a˜Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…¿«¿ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ
e‰fL ;Ï‡¯OÈaL ‡ÈOÏ elÙ‡ ,ÔÈÓe˜¯‰12˙eq‚ »¿ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈∆∆«

‰˙ÁL‰Â ,Áe¯‰13.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ‰OÚÓe , »«¿«¿»»«¬≈¿≈»ƒ
ÔÈÏ·BÒÂ14˙n‰ ˙‡15Û˙k‰ ÏÚ16.˙B¯·w‰ ˙Èa „Ú ¿¿ƒ∆«≈««»≈«≈«¿»

שזו.12) תימן: המשבר 13)בכת"י שכל כלים, השחתת
לקמן  כמבואר תשחית", ב"לא עובר בגדים, וקורע כלים
"מוטב  הכ"ה: פי"ד, לקמן רבינו ולשון ה"י. פ"ז מלכים הל'
וכו'. ותולעה" לרימה ישליכם ואל לעניים לתתם

מיטתו.15)נושאים.14) על סוסים,16)מוטל על ולא
הרמב"ן, בשם ויחי פ' שועיב, אבן ר"י בדרשות נמצא כן כי
נ, (בראשית ככתוב כתף, על כיֿאם בבהמות לישא שלא
על  לשאתו הצורך כי כנען", ארצה בניו אותו "וישאו יג):
על  אותו "וישאו כ) יד, (מלכיםֿב ככתוב עונש, הוא סוסים
סר  אשר "ומעת כזֿכח) כה, (ב הימים בדברי וכן הסוסים",

מהר"ן). (ציוני הסוסים" על וישאוהו אמציהו...

.‚‡nL ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚa ÔÈ¯eÒ‡ ‰hn‰ È‡OBÂ¿¿≈«ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«««¿»∆»
·kÚ˙Ó ‡ˆÓÂ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏL BÏcqÓ ‰Úeˆ¯ ˜Òtzƒ»≈¿»ƒ«¿»∆∆»≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«≈

‰Âˆn‰ ÔÓ17. ƒ«ƒ¿»

להם 17) שהיו בזמנם דוקא וזה ה"א. פ"ג, ברכות ירושלמי
שהכל  בזמננו, אבל המיטה. לשאת מיוחדים כתפים
וכן  (כסףֿמשנה), סנדל בנעילת איסור אין לישא, מסייעים

ג. סעיף שנח סי' ביו"ד

.„˙B¯ÚÓ ¯ÙÚa ÔÈ¯ÙBÁÂ18Cek ÔÈOBÚÂ ,19„ˆa ¿¿ƒ∆»»¿»¿ƒ¿«
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˙B¯·w‰26. «¿»

אותו 18) קוברים היו "בראשונה ה"ה: פ"א, מו"ק ירושלמי
מהר. הבשר שיתאכל כדי מארך 19)במהמורות", חלל

וב"תפארת  מ"ו, פ"א (מו"ק ארגז כמין המערה, בכותל וצר
ב. ק, בבאֿבתרא וראה שם). א 20)ישראל" עד, שם

מושכב  איזהו ה"ג: פ"ט נזיר ובירושלמי אפרקיד". "וגנו
לבו. על וידיו מופשטות רגליו להם,21)כדרכו? מותר

פ"ט  כלאים ובירושלמי בארון, לקברו אין לכתחילה אבל
תכריכין, עלי תרבו אל ציוה: הקדוש שרבינו מצינו ה"ג,
בעפר  המובחר מן שמצוה למדנו בארץ, נקוב ארוני ויהא
אל  שב והכל העפר, מן היה "הכל לזה: רמז (רדב"ז). ממש
האדם" ב"תורת הרמב"ן וכפירוש כ) ג, (קהלת העפר"
הגר"א  (ביאור לארץ בחוץ ואפילו מצוה, בקרקע שהקבורה
יש  מעיר: א, סעיף שסג סי' וביו"ד ג). ס"ק שסב סי' ליו"ד
ככתוב: מכפר, א"י שעפר בקבר, א"י מעפר לתת נוהגים

ג. אות ויחי פ' תנחומא מדרש וראה עמו. אדמתו וכפר
א.22) כט, קטן וכן 23)מועד שי"א, וניציאה בדפוס

כדי  בסיד, הקברות את סדים הקברות. את תימן: בכת"י
טו) לט, (יחזקאל לדבר רמז תרומה, אוכלי שם יגשו שלא
א). ה, (מו"ק ציון" אצלו ובנה אדם עצם "וראה

מ"ה.24) פ"ב שקלים לזכרון, שם,25)מצבה ירושלמי
מה  לעולם, שמניחים דבריהם משה": ה"פני ומפרש

זכרונם. הם - תורה בדברי את 26)שחידשו בזה לפקוד
ומעשיהם  דבריהם ע"י נזכרים הם בזה. צורך אין כי זכרם,

בכסףֿמשנה). הובא (ריב"ש הטובים
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ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È¯‰ - LÙ31,ËÚÓ ‡‰LÈ ‡l‡ ; ∆∆¬≈∆≈»ƒ∆»ƒ¿∆¿«
ÛlÚ˙ ‡nL32ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ»»¿…¿ƒ

Û˙k33ÔB¯‡ BnÚ ÔÈÒÈÎÓ ‡ÏÂ ,ÔÈ„ÈtÒÓ ‡ÏÂ , »≈¿…«¿ƒƒ¿…«¿ƒƒƒ»
˙Èaa ÔÈÎÈ¯Î˙Â34.˙eÓiL „Ú ¿«¿ƒƒ««ƒ«∆»

למות.27) הנוטה והרי"ף 28)חולה ה"א. פ"א, שמחות
שם: יוסף' ה'נמוקי ומפרש זו, ברייתא מביא פ"ג למו"ק
לביתו, להכנס רשאי וכהן ולמתנה, גט, ליתן - דבר לכל

למיתה. גוססים שרוב יסריח.29)אע"פ שלא
מיתתו.30) את מקרב ב.31)שהוא קנא, שבת
הוא.32) חי מן 33)ועדיין זרועיו ומוציא כתפו "חולץ

(רי"ף  מגולין" כתפו עם זרועו ונמצא חלוק, של הקרע
ג. הלכה פ"ח, לקמן וראה כב), לדף פ"ג, למו"ק

ה"ה).34) שם (שמחות מיתתו ותתקרב להבעיתו שלא

.Â¯Á‡ ˙È·a ÏÎB‡ - ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓ35ÔÈ‡ . ƒ∆≈À»¿»»≈¿«ƒ«≈≈
¯·„ BÏ ÔÈ‡ .ÏÎB‡Â ‰ˆÈÁÓ ‰OBÚ - ¯Á‡ ˙Èa BÏ«ƒ«≈∆¿ƒ»¿≈≈»»
ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .ÏÎB‡Â ÂÈt ¯ÈÊÁÓ - ‰vÈÁÓ ˙BOÚÏ«¬¿ƒ»«¬ƒ»»¿≈≈«≈

·ÒÓ BÈ‡ Ck36‰˙BL ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÏÎB‡Â «≈≈≈¿≈¿…≈»»¿…∆
ÔÈÈ37C¯·Ó BÈ‡Â .38ÔnÊÓ BÈ‡Â39ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿»≈¿≈¿«≈¿≈¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ40ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â41ÚÓL ˙‡È¯wÓ ¯eËÙe . »»¿≈¿«¿ƒ»»»ƒ¿ƒ«¿«
ÔÈlÙzÓe ‰lÙz‰ ÔÓe42˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏkÓe ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»¬

‰¯Bza43˙aLa .44,ÔÈÈ ‰˙BLÂ ¯Oa ÏÎB‡Â ,·ÒÓ - «»¿«»≈≈¿≈»»¿∆«ƒ
·iÁÂ .ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓe ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe ,ÔnÊÓe C¯·Óe¿»≈¿«≈¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ»»¿«»
LÈÓLzÓ ıeÁ ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏÎa¿»ƒ¿»¬«»ƒ«¿ƒ

‰hn‰45¯Oa ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙n‰ ¯a˜ . «ƒ»ƒ¿««≈¬≈∆À»∆¡…»»
ÈÎ‡ ˙B¯LÏ È„k ,ËÚÓ ÔÈÈ ˙BzLÏÂÏ·‡ ,ÂÈÚÓaL ‰Ï ¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈ƒ¿¬ƒ»∆¿≈»¬»

˙BÂ¯Ï ‡Ï46. …ƒ¿

וברש"י).35) ב יז, (ברכות לרש" כ"לועג נראה יהא שלא
מיטה 36) ועל השמאלי צדו על בחשיבות, המסובים כדרך

שם). ולא 37)(רש"י וקבורתו, המת בצרכי לעסוק שעליו
ד"ה  ב כג, למו"ק (תוספות יתירה ושתיה באכילה להמשך
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אוכל). המוציא.38)ואינו המזון.39)ברכת ברכת
המזון.40) ברכת אחרים לו שיברכו צריך אינו 41)אין

לברכות  (רש"י בזימון המזון ברכת לברך שלשה על מצטרף
א). מלכות 42)יח, עול קבלת בהן יש אלו שמצוות אע"פ

והעוסק  מתו, בקבורת וטרוד הואיל מהן, פטור - שמים
המצוה. מן פטור פ"ג 43)במצוה שם ובירושלמי שם.

לו, שומעים אין עצמו על להחמיר רצה "אם שנינו: ה"א,
שישא  מי לו שאין משום או מת, של כבודו מפני למה?
שמראה  מת: של כבודו מפני משה" ה"פני ומפרש משאו".
אפילו  זה, ולפי עליו. להתאבל בעיניו חשוב שאינו עצמו
עצמו. על להחמיר לו אסור בקבורתו, שיעסוק מי יש
באו"ח  וראה זה. טעם רק הזכירו ה"א, פ"י שמחות ובמסכת
בצרכי  בשבילו שישתדל מי לו יש "ואם א: סעיף עא סי'
זה  ועל בידו". מוחים אין עצמו... על להחמיר ורצה קבורה
במקום  ומתפללים, הכנסת לבית שהולכים האוננים, סומכים

שם). (ט"ז המת ומשמרים מתעסקים שאינו 44)שיש
וגם  בשבת, לקברו אסור שהרי המת, קבורת בצרכי בה טרוד
ה"ה) פ"ג, מו"ק (ירושלמי שאמרו כמו בה, מתאבלים אין
עצב  יוסיף ולא שבת; ברכת זו - תעשיר היא ה' "ברכת

אבילות". זו - בהם 45)עמה נוהגת שבצנעה שדברים
אסור  האונן ואפילו ה"א, פ"י לקמן כמבואר בשבת, אבלות
וחוצפה" יתירה "שמחה משום בזה שיש בתשמיש,
אבילות  דיני כל אוכל). ואינו ד"ה ב כג, למו"ק (תוספות
פרטי  ושאר אנינות. דיני נקראים: לקבורה עד המיתה מיום
ה"הֿז. פ"ג, שני מעשר בהל' רבינו כתבם האנינות, דיני

דעתו 46) ויסיח ישתכר שמא לרויה, הרבה לשתות
ומשתכרים  שותים היו "התחילו ב) ח, (כתובות מהאבילות
אלא  ישתו שלא הרמב"ן, ומפרש ליושנו". הדבר החזירו -

משכר. שאינו הסעודה, בתוך

.Ê˙n‰ ˙‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡47ÔÈÁ„Ó ‡l‡ ,48.„iÓ B˙hÓ ≈«¿ƒ∆«≈∆»«¿ƒƒ»ƒ»
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - B˙hÓ ‰Á„n‰ ÏÎÂ49ÂÈ·‡ ÏÚÂ . ¿»««¿∆ƒ»¬≈∆¿À»¿«»ƒ
‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡ ÏÚÂ50. ¿«ƒ¬≈∆¿À∆

להוציאו.48)מלקוברו.47) א.49)ממהרים כב, מו"ק
דרך 50) שאין לפי סק"א, שנז סי' יו"ד הש"ך וכתב שם.

כבוד  יותר לפיכך קרוביו, שאר על הרבה ולהתאבל להספיד
יספדום, ולא הרבה משישתהו במהרה, שיקברו להם הוא
הרבה, עליהם ולקונן להספידם שחייב ואמו אביו על אבל

מגונה. הוא להוציאם הממהר

.ÁeÈ‰L B‡ ,·BË ÌBÈ ·¯Ú B‡ ˙aL ·¯Ú ‰È‰»»∆∆«»∆∆∆»
‡l‡ ¯‰Ó ‡lL ;¯zÓ - ‰hn‰ ÏÚ ÔÈÙlÊÓ ÌÈÓL‚¿»ƒ¿«¿ƒ««ƒ»À»∆…ƒ≈∆»

Bn‡Â ÂÈ·‡ „B·ÎÏ51¯·BÚ - B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ ÏÎÂ . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ∆≈≈
‰OÚ˙ ‡Ïa52ÌÈÏL‰Ïe B„B·ÎÏ BÈÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿…«¬∆∆»ƒ≈¡ƒƒ¿¿«¿ƒ

ÂÈÎ¯ˆ53. ¿»»

פ"ט.51) ובשמחות על 52)שם, נבלתו תלין "לא של
- תקברנו קבור כי שם: ונאמר כג), כא, (דברים העץ"
מו, (סנהדרין ביתֿדין הרוגי אינם אפילו המתים, כל לרבות

שיא,53)ב). סימן בתשובותיו הרדב"ז וכתב א. עמ' שם
אבל  בלאו, עובר הבוקר עד הלילה כל אותו הלין אם דוקא
משובח, להיות כדי אלא איסור, אפילו בו אין הלילה מקצת

מבואר  ב פח, דף אמור פ' ובזוהר להוציאו. למהר יש
ולילה. יום כשיעור שעות כ"ד הוא - תלין" "לא דשיעור

.Ë„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa Ï·‡‰54ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ - »»≈¿ƒƒ¿«»¿«ƒ«¿ƒƒ
‰ÈeÙk ‰hÓ ÏÚ ·LÈÏ ·iÁÂ ,BlMÓ ÏÎ‡ÏÂ55¯‡L·e . ¿∆¡…ƒ∆¿«»≈≈«ƒ»¿»ƒ¿»

ab ÏÚ ·LÈÏÂ ,BlMÓ ÏÎ‡Ï BÏ ¯zÓ - Ï·‡‰ ÈÓÈÈ ¿≈»≈∆À»∆¡…ƒ∆¿≈≈««≈
ıtÓ56Ú˜¯˜ B‡57¯eÒ‡ ‡e‰L ÔÈpÓe .ÔÈlÙz ÁÈpÓe , «»«¿««ƒ«¿ƒƒƒ«ƒ∆»

:Ï‡˜ÊÁÈÏ ¯Ó‡ È¯‰L ?ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ÔBL‡¯ ÌBÈa¿ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ∆¬≈∆¡«ƒ∆¿≈
E¯‡t58ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .EÈÏÚ LB·Á59. ¿≈¿¬»∆ƒ¿»∆»»»¬ƒ

ÏkL ÏÏkÓ .ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL‡ ÌÁÏÂ :BÏ ¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆∆¬»ƒ……≈ƒ¿»∆»
ÔÈ¯eÒ‡Â ,ÔBL‡¯ ÌBÈa ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÚ‰»»¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ«¬ƒ

ÔÓˆÚ ÏMÓ ÏÎ‡Ï60. ∆¡…ƒ∆«¿»

"ושמתיה 54) י) ח, (עמוס ככתוב האבילות, עיקר שזהו
א). כא, (מו"ק מר" כיום ואחריתה יחיד הופך 55)כאבל

וב'טור' ובר"ן). טו, (שם למעלה ורגליה למטה פניה אותה,
מיטה  על לישון וחייב רבינו: בדברי גורס שפז סי' יו"ד

קנים.56)כפויה. של מחצלת כעין גס, ואינו 57)מצע
ה"ה, פ"ג שם ובירושלמי כפויה, מיטה על לישב חייב
כתיב  אין הארץ על - יג) ב, (איוב לארץ אתו "וישבו אמרו:
ישנים  שהיו מכאן לארץ, סמוך שהוא דבר לארץ: אלא כאן,
את  כופה איני "אמר שם: אמרו ושוב כפויות". מיטות על
וראה  לו". שומעים אין הספסל, ע"ג ישן אני הרי המיטה,
המיטה. לכפיית נוספים מקורות הי"ח, פ"ה לקמן בביאורנו

יהוין 58) טוטפתך שם: יונתן ובתרגום התפילין, אלו - פאר
הרבה 59)עלך. שם מונה הכתוב שכן א. טו, מו"ק

והוא  אבלים, לשאר בניגוד בהם, לנהוג שעליו דברים,
לא  אבל מתים תבכה... ולא תספוד "ולא מזהירו:
אבל  פטרו ב ו, ובכתובות ברגלך". תשים תעשה...ונעליך
מעולל  "ואבל רש"י: ומפרש פאר, בהן: שנאמר מתפילין,
לסוכה  ורש"י לתפילין". פאר זה ואין וראשו, קרנו בעפר
אבל". שאינו בעצמו מראה "וכשמתפאר, מוסיף: א כה,

היום 60) אותו של הסעודות שכל רבינו, וסובר ב. כז, מו"ק
ראשון. יום ד"ה שם ה'תוספות' דעת וכן משלו, אינן
דואג  האבל כי מטעים: שעח סי' יו"ד ל'טור' וב'פרישה'
שמת  כמו למות רצונו כי לאכול, חושש ואינו מתו על ונאנח
משלהם. שיאכילוהו שכיניו על ציוו כן על קרובו,
(קללה) מאירה "תבוא אמרו: ה"ה, פ"ג מו"ק ובירושלמי
(לפי  מלאכה" ולעשות משלו לאכול שהצריכוהו לשכנים
האיסור  אין פט, אות שם הרא"ש ולדעת הרא"ש). נוסח
יום  שבאותו הארוחות שאר אבל ראשונה, בסעודה אלא
שעח, סימן יו"ד השו"ע פסק וכן משלו. לאכלן לו מותר
היה  נתנאל שרבינו הביאו, מיימוניות" וב"הגהות א. סעיף
ובלילה  הדם, על תאכלו לא לדבריו: וסמך בתענית, יושב

משלו. סועד היה

ה'תש"פ  סיון כ"ו חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
התורה;1) מן הראשון ביום בהם אסור שהאבל הדברים

ימים  שלושת בין ההבדל מדבריהם. הימים ובשאר
מלאכה. עשיית לעניין - השבעה ימי לשאר הראשונים
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אוכל). המוציא.38)ואינו המזון.39)ברכת ברכת
המזון.40) ברכת אחרים לו שיברכו צריך אינו 41)אין

לברכות  (רש"י בזימון המזון ברכת לברך שלשה על מצטרף
א). מלכות 42)יח, עול קבלת בהן יש אלו שמצוות אע"פ

והעוסק  מתו, בקבורת וטרוד הואיל מהן, פטור - שמים
המצוה. מן פטור פ"ג 43)במצוה שם ובירושלמי שם.

לו, שומעים אין עצמו על להחמיר רצה "אם שנינו: ה"א,
שישא  מי לו שאין משום או מת, של כבודו מפני למה?
שמראה  מת: של כבודו מפני משה" ה"פני ומפרש משאו".
אפילו  זה, ולפי עליו. להתאבל בעיניו חשוב שאינו עצמו
עצמו. על להחמיר לו אסור בקבורתו, שיעסוק מי יש
באו"ח  וראה זה. טעם רק הזכירו ה"א, פ"י שמחות ובמסכת
בצרכי  בשבילו שישתדל מי לו יש "ואם א: סעיף עא סי'
זה  ועל בידו". מוחים אין עצמו... על להחמיר ורצה קבורה
במקום  ומתפללים, הכנסת לבית שהולכים האוננים, סומכים

שם). (ט"ז המת ומשמרים מתעסקים שאינו 44)שיש
וגם  בשבת, לקברו אסור שהרי המת, קבורת בצרכי בה טרוד
ה"ה) פ"ג, מו"ק (ירושלמי שאמרו כמו בה, מתאבלים אין
עצב  יוסיף ולא שבת; ברכת זו - תעשיר היא ה' "ברכת

אבילות". זו - בהם 45)עמה נוהגת שבצנעה שדברים
אסור  האונן ואפילו ה"א, פ"י לקמן כמבואר בשבת, אבלות
וחוצפה" יתירה "שמחה משום בזה שיש בתשמיש,
אבילות  דיני כל אוכל). ואינו ד"ה ב כג, למו"ק (תוספות
פרטי  ושאר אנינות. דיני נקראים: לקבורה עד המיתה מיום
ה"הֿז. פ"ג, שני מעשר בהל' רבינו כתבם האנינות, דיני

דעתו 46) ויסיח ישתכר שמא לרויה, הרבה לשתות
ומשתכרים  שותים היו "התחילו ב) ח, (כתובות מהאבילות
אלא  ישתו שלא הרמב"ן, ומפרש ליושנו". הדבר החזירו -

משכר. שאינו הסעודה, בתוך

.Ê˙n‰ ˙‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡47ÔÈÁ„Ó ‡l‡ ,48.„iÓ B˙hÓ ≈«¿ƒ∆«≈∆»«¿ƒƒ»ƒ»
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - B˙hÓ ‰Á„n‰ ÏÎÂ49ÂÈ·‡ ÏÚÂ . ¿»««¿∆ƒ»¬≈∆¿À»¿«»ƒ
‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡ ÏÚÂ50. ¿«ƒ¬≈∆¿À∆

להוציאו.48)מלקוברו.47) א.49)ממהרים כב, מו"ק
דרך 50) שאין לפי סק"א, שנז סי' יו"ד הש"ך וכתב שם.

כבוד  יותר לפיכך קרוביו, שאר על הרבה ולהתאבל להספיד
יספדום, ולא הרבה משישתהו במהרה, שיקברו להם הוא
הרבה, עליהם ולקונן להספידם שחייב ואמו אביו על אבל

מגונה. הוא להוציאם הממהר

.ÁeÈ‰L B‡ ,·BË ÌBÈ ·¯Ú B‡ ˙aL ·¯Ú ‰È‰»»∆∆«»∆∆∆»
‡l‡ ¯‰Ó ‡lL ;¯zÓ - ‰hn‰ ÏÚ ÔÈÙlÊÓ ÌÈÓL‚¿»ƒ¿«¿ƒ««ƒ»À»∆…ƒ≈∆»

Bn‡Â ÂÈ·‡ „B·ÎÏ51¯·BÚ - B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ ÏÎÂ . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ∆≈≈
‰OÚ˙ ‡Ïa52ÌÈÏL‰Ïe B„B·ÎÏ BÈÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿…«¬∆∆»ƒ≈¡ƒƒ¿¿«¿ƒ

ÂÈÎ¯ˆ53. ¿»»

פ"ט.51) ובשמחות על 52)שם, נבלתו תלין "לא של
- תקברנו קבור כי שם: ונאמר כג), כא, (דברים העץ"
מו, (סנהדרין ביתֿדין הרוגי אינם אפילו המתים, כל לרבות

שיא,53)ב). סימן בתשובותיו הרדב"ז וכתב א. עמ' שם
אבל  בלאו, עובר הבוקר עד הלילה כל אותו הלין אם דוקא
משובח, להיות כדי אלא איסור, אפילו בו אין הלילה מקצת

מבואר  ב פח, דף אמור פ' ובזוהר להוציאו. למהר יש
ולילה. יום כשיעור שעות כ"ד הוא - תלין" "לא דשיעור

.Ë„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa Ï·‡‰54ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ - »»≈¿ƒƒ¿«»¿«ƒ«¿ƒƒ
‰ÈeÙk ‰hÓ ÏÚ ·LÈÏ ·iÁÂ ,BlMÓ ÏÎ‡ÏÂ55¯‡L·e . ¿∆¡…ƒ∆¿«»≈≈«ƒ»¿»ƒ¿»

ab ÏÚ ·LÈÏÂ ,BlMÓ ÏÎ‡Ï BÏ ¯zÓ - Ï·‡‰ ÈÓÈÈ ¿≈»≈∆À»∆¡…ƒ∆¿≈≈««≈
ıtÓ56Ú˜¯˜ B‡57¯eÒ‡ ‡e‰L ÔÈpÓe .ÔÈlÙz ÁÈpÓe , «»«¿««ƒ«¿ƒƒƒ«ƒ∆»

:Ï‡˜ÊÁÈÏ ¯Ó‡ È¯‰L ?ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ÔBL‡¯ ÌBÈa¿ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ∆¬≈∆¡«ƒ∆¿≈
E¯‡t58ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .EÈÏÚ LB·Á59. ¿≈¿¬»∆ƒ¿»∆»»»¬ƒ

ÏkL ÏÏkÓ .ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL‡ ÌÁÏÂ :BÏ ¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆∆¬»ƒ……≈ƒ¿»∆»
ÔÈ¯eÒ‡Â ,ÔBL‡¯ ÌBÈa ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÚ‰»»¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ«¬ƒ

ÔÓˆÚ ÏMÓ ÏÎ‡Ï60. ∆¡…ƒ∆«¿»

"ושמתיה 54) י) ח, (עמוס ככתוב האבילות, עיקר שזהו
א). כא, (מו"ק מר" כיום ואחריתה יחיד הופך 55)כאבל

וב'טור' ובר"ן). טו, (שם למעלה ורגליה למטה פניה אותה,
מיטה  על לישון וחייב רבינו: בדברי גורס שפז סי' יו"ד

קנים.56)כפויה. של מחצלת כעין גס, ואינו 57)מצע
ה"ה, פ"ג שם ובירושלמי כפויה, מיטה על לישב חייב
כתיב  אין הארץ על - יג) ב, (איוב לארץ אתו "וישבו אמרו:
ישנים  שהיו מכאן לארץ, סמוך שהוא דבר לארץ: אלא כאן,
את  כופה איני "אמר שם: אמרו ושוב כפויות". מיטות על
וראה  לו". שומעים אין הספסל, ע"ג ישן אני הרי המיטה,
המיטה. לכפיית נוספים מקורות הי"ח, פ"ה לקמן בביאורנו

יהוין 58) טוטפתך שם: יונתן ובתרגום התפילין, אלו - פאר
הרבה 59)עלך. שם מונה הכתוב שכן א. טו, מו"ק

והוא  אבלים, לשאר בניגוד בהם, לנהוג שעליו דברים,
לא  אבל מתים תבכה... ולא תספוד "ולא מזהירו:
אבל  פטרו ב ו, ובכתובות ברגלך". תשים תעשה...ונעליך
מעולל  "ואבל רש"י: ומפרש פאר, בהן: שנאמר מתפילין,
לסוכה  ורש"י לתפילין". פאר זה ואין וראשו, קרנו בעפר
אבל". שאינו בעצמו מראה "וכשמתפאר, מוסיף: א כה,

היום 60) אותו של הסעודות שכל רבינו, וסובר ב. כז, מו"ק
ראשון. יום ד"ה שם ה'תוספות' דעת וכן משלו, אינן
דואג  האבל כי מטעים: שעח סי' יו"ד ל'טור' וב'פרישה'
שמת  כמו למות רצונו כי לאכול, חושש ואינו מתו על ונאנח
משלהם. שיאכילוהו שכיניו על ציוו כן על קרובו,
(קללה) מאירה "תבוא אמרו: ה"ה, פ"ג מו"ק ובירושלמי
(לפי  מלאכה" ולעשות משלו לאכול שהצריכוהו לשכנים
האיסור  אין פט, אות שם הרא"ש ולדעת הרא"ש). נוסח
יום  שבאותו הארוחות שאר אבל ראשונה, בסעודה אלא
שעח, סימן יו"ד השו"ע פסק וכן משלו. לאכלן לו מותר
היה  נתנאל שרבינו הביאו, מיימוניות" וב"הגהות א. סעיף
ובלילה  הדם, על תאכלו לא לדבריו: וסמך בתענית, יושב

משלו. סועד היה

ה'תש"פ  סיון כ"ו חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
התורה;1) מן הראשון ביום בהם אסור שהאבל הדברים

ימים  שלושת בין ההבדל מדבריהם. הימים ובשאר
מלאכה. עשיית לעניין - השבעה ימי לשאר הראשונים
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חנותם  דין מה - מהם לאחד אבל שאירע אחים או שותפים
עד  אבלו, ימי מהתחלת לאבל שלום שאילת המשותפת.

ואמו. אביו לאבל חודש י"ב תום

.‡ÔÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·„ el‡≈¿»ƒ∆»»≈»»∆¿ƒƒ
Ì‰È¯·cÓ ÌÈÓÈ ¯‡L·e ,‰¯Bz‰2,¯tÒÏ ¯eÒ‡ : «»ƒ¿»»ƒƒƒ¿≈∆»¿«≈

CeÒÏÂ ,ıÁ¯ÏÂ ,ÒaÎÏe3˙‡ ÏÚÏÂ ,B˙hÓ LnLÏe , ¿«≈¿ƒ¿…¿»¿«≈ƒ»¿ƒ¿…∆
,‰¯Bz È¯·„a ˙B¯˜ÏÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏÂ ,Ïcq‰««¿»¿«¬¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿≈»

‰hn‰ ˙‡ Û˜ÊÏÂ4BL‡¯ ˙‡ Ú¯ÙÏÂ ,5Ï‡LÏÂ , ¿ƒ¿…∆«ƒ»¿ƒ¿…«∆…¿ƒ¿…
¯·c ¯OÚ „Á‡ Ïk‰ .ÌBÏL6. »«…««»»»»

ביום 2) אלא התורה מן אבילות שאין לשיטתו, רבינו
פ"א  לעיל כדבריו הקבורה, ויום המיתה יום שהוא ראשון,

כמבואר 3)ה"א. הרחיצה, אחר בו שסכים מבושם, בשמן
ה"ג. חייב 4)להלן ביתו, בתוך לו שיש המיטות שכל

הי"ח. להלן ראה למעלה, ורגליהן למטה, ראשן להפכן
הי"ט.5) כלהלן הראש, בעטיפת שחייב וכולם 6)לגלות,

זה. בפרק והולכים מתבארים

.·Èa ¯È‰Ê‰ È¯‰L ?˙¯tÒ˙a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿ƒ¿…∆∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈
eÚ¯Ùz Ï‡ ÌÎÈL‡¯ :Ô¯‰‡7Ïa‡˙n‰ ÏkL ÏÏkÓ . «¬…»≈∆«ƒ¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿«≈

‡Ú¯t Ïc‚Ó ‡l‡ ,B¯ÚO ¯tÒÏ ¯eÒ8¯eÒ‡L ÌLÎe . »¿«≈¿»∆»¿«≈∆«¿≈∆»
ÏÎÂ B˜Ê ¯ÚO Ál‚Ï ¯eÒ‡ Ck ,BL‡¯ ¯ÚO Ál‚Ï¿«≈«¿«…»»¿«≈«¿«¿»¿»

Ba LiL ¯ÚO9Ál‚Ó‰ „Á‡ .10Álb˙n‰ „Á‡Â11. ≈»∆≈∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«
˙ÁÏ‚z ÌÈÏLÓ - ÂÈ·‡ ˙nL ÚÓLÂ Ál‚Ó ‰È‰»»¿«≈«¿»«∆≈»ƒ«¿ƒƒ¿««

Álb˙n‰ „Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ .B¯ÚO12¯eÒ‡ ÔÎÂ . ¿»∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«¿≈»
ÈÏÎa ÂÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,‰ÙO Ál‚Ï13B‡ ,ÂÈpLa Ï·‡ ; ¿«≈«»»¿ƒ…ƒ»¿»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»

¯zÓ - Ô¯tˆa Ô¯tˆ ÏËBpL14. ∆≈ƒ…∆¿ƒ…∆À»

ואביהוא.7) נדב אחיהם כשמתו שיער, תגדלו אל
לשאר 8) אהרן בני בין ההבדל וטעם ב. יד, קטן מועד

כבוד  זה ואין וצער, לניוול נחשב שיער שגידול האבלים,
משחת  ו"שמן הואיל העם, לפני מנוולים שיראו אהרן לבני
ה' מפי נצטווה שמשה וכנראה ז. שם ככתוב עליהם, ה'"
כהן  שהוא לאביהם בזה ישתוו אהרן שבני שעה", כ"הוראת
שם  (ראה אבל דיני נוהג ואינו לקרוביו, מיטמא שאינו גדול,
המילואים  בימי מקום של שמחתו לערבב שלא והכל י), כא,

ה"ב. פ"ו, לקמן וראה שם), וכן 9)(רמב"ן פ"ז. שמחות
שמותר. במקום ד"ה א מג, ליבמות אם 10)ב'תוספות'

אחרים. לגלח יכול אינו אבל, לא 11)הוא אבל, הוא אם
עבירה  עוברי בידי לסייע שאסור שיגלחו, המגלח את יניח

הי"א. פ"ה, נזירות הל' והשווה פ"ה 12)(רדב"ז). שמחות
כשהמגלח  אפילו מותר, ולפיכך הבריות. כבוד משום ה"ח,
היה  אם ולפיכך ה"ב, פ"א שבת בירושלמי וכן אבל. הוא
(יו"ד  האבל ולא השני יגמור אבל, שאינו אחר סּפר בעיר

ב). סעיף שץ, אסור".13)סי' "ובגנוסטרא א. יח, מו"ק
מספרים, - גנוסטרא ב): דרבנן (עשין הסמ"ג ומפרש
ממנו  "ביקשו אמרו: שם שבמו"ק ואע"פ בתער. והואֿהדין
זה  אין לגלח, = להם" והתיר האכילה) את (המעכבת שפה
וראה  פנים, בכל אסור באבילות אבל המועד, בחול אלא

ה"כ. פ"ז, יו"ט שם.14)הל' קטן, מועד

.‚BÙeb ıÁ¯ÏÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÏ ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿«≈¿»»¿ƒ¿…

Ï·‡ È„‚· ÈL·ÏÂ ‡ ÈÏa‡˙‰ :¯Ó‡pL ?CeÒÏÂ15 ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈∆
‰ÎÈÒ ÏÏÎa ‰ˆÈÁ¯e .ÔÓL ÈÎeÒz Ï‡Â16‰ˆÈÁ¯‰L , ¿«»ƒ∆∆¿ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»¿ƒ»

zÎÒÂ zˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ,‰ÎÈÒÏ ˙Ó„B˜17ÌLÎe . ∆∆¿ƒ»∆∆¡«¿»«¿¿»«¿¿¿≈
ÌÈÏk LaÏÏ ¯eÒ‡ Ck ,ÌÈ„‚a ÒeaÎa ¯eÒ‡ Ï·‡L∆»≈»¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈ƒ

ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈ·Ï18. ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ

א).15) טו, (שם מכובסים ורש"י 16)בלתי ב. עמ' שם
בקרבו  כמים ותבוא יח) קט, (תהלים "שנאמר מפרש:
ונבלע  מבחוץ בו סכים שהשמן כשם בעצמותיו". וכשמן
שהיא  רחיצה, דרך בו נבלעים - בקרבו" "מים אף בעצמות,

שם). וברש"י ב עו, (יומא נמצא 17)מבחוץ אינו זה דרש
מצינו  "שלא מדגיש: שפא, סימן יוסף' וב'בית שם. בגמרא

ברחיצה". ומותר בסיכה צבועים,18)אסור בגדים אבל
וראה  א), כג, (מו"ק הרבה בהם ניכר וחידושם גיהוצם אין
שאסור  האחרונים, רוב דעת הרדב"ז: וכתב ה"ד. פ"ו, לקמן
שמח  שאדם שכמו מגוהצים, סדינים תחתיו להציע אפילו
תחתיו, כשמציעים שמח הוא כן נאים, בגדים כשלובש
א. סעיף שפט, סי' ביו"ד וכן רבינו. דעת היא שכך ואפשר

.„BÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó CeÒÏ ¯eÒ‡19¯È·Ú‰Ï Ì‡Â . »»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¬ƒ
¯zÓ - ‡Ó‰f‰ ˙‡20BÙeb ˙ˆ˜Ó ˙ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆«À¬»À»¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

Ï·‡ ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁB¯ - ÔBˆa Ï·‡ ;ÔÈnÁa¿«ƒ¬»¿≈≈»»»»¿«¿»¬»
BÙeb Ïk ‡Ï21. …»

ב.19) יג, (יומא 20)תענית ובירושלמי לתענוג. זו שאין
סיכה... ציבור, ובתענית באב "בתשעה שנינו: ה"א) פ"ח,
דין  להשוות שיש רבינו וסובר מותר", תענוג של שאינה
חורבן  על אבילות משום הוא שגם באב, לתשעה אבל
ה"י. פ"ה, תעניות הל' וראה א. יג, בתענית כמבואר הבית,

היה 21) "ואם א: סעיף שפא, סי ' וביו"ד ב. עמ' שם
חושש". ואינו כדרכו רוחץ ובצואה, בטיט מלוכלך

.‰:¯Ó‡pL ?‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÔÈpÓƒ«ƒ¿»≈∆»¿«¿ƒ«ƒ»∆∆¡«
·kLiÂ ‰ÈÏ‡ ‡·iÂ BzL‡ Ú·L ˙a ˙‡ „Âc ÌÁÈÂ«¿«≈»ƒ≈«∆«ƒ¿«»…≈∆»«ƒ¿«

dnÚ22Ì„wÓ ¯eÒ‡ ‰È‰L ÏÏkÓ .23‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ . ƒ»ƒ¿»∆»»»ƒ…∆¿≈…ƒ»
‰M‡ Ï·‡‰24ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‡ ‡Op˙ ‡ÏÂ , »»≈ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»««ƒ∆≈

Ô˙hÓ ÔÈLnLÓ25ÏÚ Û‡Â ,BzL‡ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓe . ¿«¿ƒƒ»»À»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿««
‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt26. ƒ∆»¿«¿ƒ«ƒ»

ילדם.22) על האבילות כד,23)לאחר ושם ב. טו, מו"ק
ושמטו  אבלו, בימי מיטתו ששימש באחד "מעשה אמרו: א

גוויתו". את לחופה.24)חזירים כל 25)לכנסה ואפילו
(שם  ה"ה פ"ו, לקמן כמבואר לישא, לו אסור יום שלשים

א). ד,26)כג, (כתובות עליה יבוא שמא חוששים ואין
ונכנס  חתן של אביו מת אם אבל אבילות, בשאר זה וכל ב).
ישמש  שלא "כדי אשתו עם להתייחד לו אסור לחופה,
והשווה  שם. ובביאורנו ה"ה, פי"א לקמן כמבואר מיטתו",

הי"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל'

.Â¯Ó‡ È¯‰L ?Ïcq‰ ˙ÏÈÚa ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿ƒ«««¿»∆¬≈∆¡«
Ï‡˜ÊÁÈÏ27Úe :EÈÏ‚¯a ÌÈOz EÈÏ28ÏkL ÏÏkÓ . ƒ∆¿≈¿»∆»ƒ¿«¿∆ƒ¿»∆»

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰29C¯ca ‡a ‰È‰ .30;CÏB‰Â ÏÚB - »»¬ƒ»»»«∆∆≈¿≈
‰È„na ÒkiLÎe31ÂÈÏÚÓ ıÏBÁ -32. ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»≈ƒ¿»»
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אשתו.27) עליו כי 28)כשמתה אבלים, לשאר בניגוד
ישראל, על החורבן ימי שבבוא למופת, בזה שימש יחזקאל
שם  כמפורש ותדהמה, בהלה מרוב יבכו, ולא יתאבלו לא

בשל 29)כד. אבל עור, של בסנדל זה וכל ב. טו, מו"ק
סי' (יו"ד עור של אלא מנעל שאין מותר, לבד של או עץ
ה"ז. פ"ג, עשור שביתת הל' והשווה א) סעיף שפב,

יחף.30) ללכת לו ב.32)לעיר.31)שקשה טו, מו"ק
ה"ד. פ"ג, תעניות הל' והשווה ה"י. פ"ה, ובשמחות

.Ê:¯Ó‡pL ‰Ê ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÊÓ∆̄∆¿»≈∆»«¬ƒ«¿»»∆∆∆¡«
,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ ‚Á ‰Ó .Ï·‡Ï ÌÎÈbÁ ÈzÎÙ‰Â¿»«¿ƒ«≈∆¿≈∆««»«¬ƒ«¿»»

‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ Ï·‡ Û‡33¯eÒ‡ ‡e‰L ÌLÎe . «≈∆»«¬ƒ«¿»»¿≈∆»
ÔzÏÂ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‡e‰ Ck ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa34 «¬ƒ«¿»»»»ƒ»¿ƒ≈

‰¯BÁÒa ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ CÏÈÏÂ ,‰¯BÁÒa35. ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»

כל 33) לא שהרי גמורה, ראיה זו שאין ומתוך שם, מו"ק
בחול  שמותר מה כל ולא באבל, אסור בחג שאסור מה

(רדב"ז). לדבר" "רמז רבינו: נקט באבל, לקנות 34)מותר
אות  ה"ט, לקמן בביאורנו מובא בירושלמי, ומקורו ולמכור,

פ"ו,35)לח. לקמן ראה יום, שלשים כל אסור זה ודבר
אחרים  האבד, דבר מסחרו היה אם הרדב"ז: וכתב ה"ח.
שביתת  בהל' שכתב מה על רבינו וסמך סחורתו, לו מוכרים
(=חול  במועד סחורה עושים "אין הכ"ב: פ"ז, יו"ט
שאינו  אבד, דבר היה ואם לקנות, בין למכור בין המועד),
שהם  או שבאו, ספינות... כגון המועד, לאחר תמיד מצוי
מותר  זה הרי ביוקר, לקחו או בזול, ומכרו לצאת מבקשים

ו. סעיף שפ, סי' דעה' ב'יורה וכן למכור". או לקנות

.Á˙iOÚa ¯eÒ‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk»¿»»ƒ»ƒƒ»«¬ƒ«
Ô‡kÓ .‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ ‰È‰ elÙ‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»¬ƒ»»»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»ƒ»
,B˙Èa CB˙a ‰Úˆa ‰OBÚ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÏÈ‡Â¿≈»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ¿»¿≈

CÏÙa ‰ÂË ‰M‡‰Â36d˙Èa CB˙a37. ¿»ƒ»…»¿∆∆¿≈»

הנטווים.36) החוטים נכרכים שעליו קנה כישור,
בה:37) מסיים ה"ה, פ"ג שם ובירושלמי ב. כא, מו"ק

שהצריכוהו  לשכיניו, (=קללה) מאירה תבוא אמרו, "אבל
של  תוקפו "שאין שם, מבואר ימים, לשלשת והטעם לכך".
הראשונים  ימים שלשה כל כי ימים", שלשה עד אלא אבל
כיון  אליו, תחזור שעוד סוברת הגוף, על מרחפת הנפש
לה. והולכת מניחתו היא הפנים, זיו שנשתנה רואה שהיא
לבכי  הם הראשונים ימים ושלשה הואיל כותב: והראב"ד
נמצא  במלאכה, בהם יתעסק אם הי"א), פי"ג לקמן (ראה
טווה  אשה הרדב"ז, ולדעת (כסףֿמשננה). בבכי מתעצל
עשירה, היא ואפילו הראשונים ימים בשלשה אפילו בפלך,
את  עושה עניה, היא ואם זימה. לידי מביאה שהבטלה

שהיא. אומנות בכל כאיש, ימים שלשה אחר מלאכתה

.ËÔÈÙzL ÈL B‡ ÌÈÁ‡ ÈL38,˙Á‡ ˙eÁa eÈ‰L ¿≈«ƒ¿≈À»ƒ∆»«¬««
Ïk ˙eÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚB - Ô‰Ó „Á‡Ï Ï·‡ Ú¯‡Â¿≈«≈∆¿∆»≈∆¬ƒ∆«¬»

‰Ú·L39. ƒ¿»

שהן.38) תימן: ה"ה,39)בכת"י פ"ג מו"ק ירושלמי
שליחו  הוא וכאילו שניהם, במלאכת עוסק השותף שהרי
אות  פ"ב, למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ולדעת האבל. של

בצנעה  בביתו אבל בפרהסיא, בחנות עוסק השותף אין ה,
לשניהם, מתחלק והשכר השותפות, בעסק השותף מתעסק
הרי  מקודם... מושכרים או ב"מוחכרים הי"א לקמן כמבואר
של  היא זו שבהמה מפורסם זה שאין משום יעשו", אלו
וכן  (כסףֿמשנה). לזה מסכים שרבינו וכנראה האבל, פלוני
בתוך  בצנעה לעשות יכול "אבל כא: סעיף שם, ביו"ד פסק
חשוב  אדם הוא האבל ואם השותפות, בעסק אפילו ביתו
בתוך  אפילו לעשות לשני שמו...אסור על נקראת והשותפות
מר  ושותפו מריֹון של בעובדה ב, יא, במו"ק ומקורו ַביתו".

אחא. דרב בריה

.È„ÚBÓ ÏL BlÁa Ô˙BOÚÏ ¯znL ÌÈ¯·„ elÙ‡40- ¬ƒ¿»ƒ∆À»«¬»¿À∆≈
BÏ·‡ ÈÓÈa B„Èa Ô˙BOÚÏ Ï·‡Ï ¯eÒ‡41ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ; »¿»≈«¬»¿»ƒ≈∆¿¬»¬≈ƒ
CÙ‰Ï ÂÈ˙ÈÊ eÈ‰ ?„ˆÈk .BÏ ÌÈOBÚ42Ûe‚Ï ÂÈcÎÂ ,43, ƒ≈«»≈»«¬…¿«»»

‰¯Ln‰ ÔÓ ˙BÏÚÏ BzLÙe44‰¯Bi‰ ÔÓ B¯ÓˆÂ ,45- ƒ¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ«»
e„·‡È ‡lL È„k BÏ ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¯ÎBO46. ≈¬≈ƒ«¬¿≈∆……¿

ÔÈˆa¯Óe47ÌÈn‰ ˙BÚ ÚÈbzMÓ e‰„O BÏ48. ¿«¿ƒ»≈ƒ∆«ƒ««««ƒ

יו"ט 40) בהל' וכמבואר רב, הפסד לו יהיה ייעשו, לא שאם
ה"בֿג. (ר"ן 41)פ"ז, אבלו ישכח שלא כדי שם, מו"ק

"מעטן"42)שם). הנקרא בכלי להפכם שעתם שהגיעה
גורס  ורבינו הבד. בבית לדרכם ויוכשרו היטב, שיתרככו כדי
להפוך" זיתיו לאבל, העושים דברים "אלו שם: במו"ק

ה"ג). שם יו"ט, להל' במגופה,43)(מגידֿמשנה לסתום
שבכדים. החדש השמן יתקלקל יוגפו לא דרך 44)שאם

ואח"כ  שיתרככו, כדי מים במשרת פשתן גבעולי לשום
מהראוי  יותר במים וכשישהו וסורקם, בתנור מייבשם

שביורה.45)ירקבו. צבע ממי צבע לקלוט שם שנתנו
בעצמו 46) אלו מלאכות כל שעושה המועד, לחול בניגוד

שם). מועטת.47)(מו"ק השקייה עונת 48)משקים
נזרעת  אינה שוב הזריעה, קודם ישקוה לא ואם ההשקייה,
שלו", המים "עונת הגירסא: שם ובמו"ק (רמב"ן). זו בשנה
חלוקים  שהמים השדה, להשקות זמנו יגיע רש"י: ומפרש
לא  ואם שלו, שבוע או יומו, אחד לכל שבבקעה, לשדות

רב. והפסדו תורו יאבד עתה לו ישקו

.‡ÈÔÈÒÈ¯‡‰49ÔÈÏaw‰Â BlL ÔÈ¯ÈÎÁ‰Â50el‡ È¯‰ - »¬ƒƒ¿«¬ƒƒ∆¿««¿»ƒ¬≈≈
Ôk¯„k eOÚÈ51ÌÈ¯nÁ‰ Ï·‡ .52˙BÓ‰·a ÌÈÏnb‰Â «¬¿«¿»¬»««»ƒ¿««»ƒƒ¿≈

BlL53‰ÈÙÒa ÌÈtq‰Â54‡Ï el‡ È¯‰ - BlL ∆¿««»ƒƒ¿ƒ»∆¬≈≈…
eOÚÈ55ÌÈ¯kÁÓ eÈ‰ Ì‡Â .56ÔÓÊÏ Ì„wÓ ÌÈ¯kOÓ B‡ «¬¿ƒ»À¿»ƒÀ¿»ƒƒ…∆ƒ¿«

·eˆ˜57eOÚÈ el‡ È¯‰ -58. »¬≈≈«¬

שליש 49) הקרקע לבעל ויתן לעבדה, מחבירו שדה שמקבל
פ"ח  שכירות (הל' ביניהם שיתנו כפי מהן, רביע או התבואות

למשכיר 50)ה"ב). ויתן לזרעה, שדה מחבירו שכר - חוכר
מעט  תעשה אם בין לשנה, כור עשרים כגון קצובים פירות
לשנה  קבוע כסף בסכום השדה ששכר - קבלן הרבה; או
בין  "מה שנינו: ה"ב, פ"ו דמאי ובתוספתא ה"א). (שם,
בפירות". - והחוכר במעות; - השוכר לחוכר? שוכר

בשדה,51) לעשות להם מותר אבל, הוא השדה שבעל אע"פ
(מו"ק  עוסקים הם בשלהם וכאילו לעצמם, עושים הם שהרי
"הרי  שלפנינו: הש"ס כגירסת ולא יעשו". אלו "הרי ב) יא,
ג). אות שם (רא"ש בשבילם" אחרים יעשו אלו
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קנז la` zekld - mihtey xtq - oeiq e"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אשתו.27) עליו כי 28)כשמתה אבלים, לשאר בניגוד
ישראל, על החורבן ימי שבבוא למופת, בזה שימש יחזקאל
שם  כמפורש ותדהמה, בהלה מרוב יבכו, ולא יתאבלו לא

בשל 29)כד. אבל עור, של בסנדל זה וכל ב. טו, מו"ק
סי' (יו"ד עור של אלא מנעל שאין מותר, לבד של או עץ
ה"ז. פ"ג, עשור שביתת הל' והשווה א) סעיף שפב,

יחף.30) ללכת לו ב.32)לעיר.31)שקשה טו, מו"ק
ה"ד. פ"ג, תעניות הל' והשווה ה"י. פ"ה, ובשמחות

.Ê:¯Ó‡pL ‰Ê ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÊÓ∆̄∆¿»≈∆»«¬ƒ«¿»»∆∆∆¡«
,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ ‚Á ‰Ó .Ï·‡Ï ÌÎÈbÁ ÈzÎÙ‰Â¿»«¿ƒ«≈∆¿≈∆««»«¬ƒ«¿»»

‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ Ï·‡ Û‡33¯eÒ‡ ‡e‰L ÌLÎe . «≈∆»«¬ƒ«¿»»¿≈∆»
ÔzÏÂ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‡e‰ Ck ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa34 «¬ƒ«¿»»»»ƒ»¿ƒ≈

‰¯BÁÒa ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ CÏÈÏÂ ,‰¯BÁÒa35. ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»

כל 33) לא שהרי גמורה, ראיה זו שאין ומתוך שם, מו"ק
בחול  שמותר מה כל ולא באבל, אסור בחג שאסור מה

(רדב"ז). לדבר" "רמז רבינו: נקט באבל, לקנות 34)מותר
אות  ה"ט, לקמן בביאורנו מובא בירושלמי, ומקורו ולמכור,

פ"ו,35)לח. לקמן ראה יום, שלשים כל אסור זה ודבר
אחרים  האבד, דבר מסחרו היה אם הרדב"ז: וכתב ה"ח.
שביתת  בהל' שכתב מה על רבינו וסמך סחורתו, לו מוכרים
(=חול  במועד סחורה עושים "אין הכ"ב: פ"ז, יו"ט
שאינו  אבד, דבר היה ואם לקנות, בין למכור בין המועד),
שהם  או שבאו, ספינות... כגון המועד, לאחר תמיד מצוי
מותר  זה הרי ביוקר, לקחו או בזול, ומכרו לצאת מבקשים

ו. סעיף שפ, סי' דעה' ב'יורה וכן למכור". או לקנות

.Á˙iOÚa ¯eÒ‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk»¿»»ƒ»ƒƒ»«¬ƒ«
Ô‡kÓ .‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ ‰È‰ elÙ‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»¬ƒ»»»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»ƒ»
,B˙Èa CB˙a ‰Úˆa ‰OBÚ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÏÈ‡Â¿≈»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ¿»¿≈

CÏÙa ‰ÂË ‰M‡‰Â36d˙Èa CB˙a37. ¿»ƒ»…»¿∆∆¿≈»

הנטווים.36) החוטים נכרכים שעליו קנה כישור,
בה:37) מסיים ה"ה, פ"ג שם ובירושלמי ב. כא, מו"ק

שהצריכוהו  לשכיניו, (=קללה) מאירה תבוא אמרו, "אבל
של  תוקפו "שאין שם, מבואר ימים, לשלשת והטעם לכך".
הראשונים  ימים שלשה כל כי ימים", שלשה עד אלא אבל
כיון  אליו, תחזור שעוד סוברת הגוף, על מרחפת הנפש
לה. והולכת מניחתו היא הפנים, זיו שנשתנה רואה שהיא
לבכי  הם הראשונים ימים ושלשה הואיל כותב: והראב"ד
נמצא  במלאכה, בהם יתעסק אם הי"א), פי"ג לקמן (ראה
טווה  אשה הרדב"ז, ולדעת (כסףֿמשננה). בבכי מתעצל
עשירה, היא ואפילו הראשונים ימים בשלשה אפילו בפלך,
את  עושה עניה, היא ואם זימה. לידי מביאה שהבטלה

שהיא. אומנות בכל כאיש, ימים שלשה אחר מלאכתה

.ËÔÈÙzL ÈL B‡ ÌÈÁ‡ ÈL38,˙Á‡ ˙eÁa eÈ‰L ¿≈«ƒ¿≈À»ƒ∆»«¬««
Ïk ˙eÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚB - Ô‰Ó „Á‡Ï Ï·‡ Ú¯‡Â¿≈«≈∆¿∆»≈∆¬ƒ∆«¬»

‰Ú·L39. ƒ¿»

שהן.38) תימן: ה"ה,39)בכת"י פ"ג מו"ק ירושלמי
שליחו  הוא וכאילו שניהם, במלאכת עוסק השותף שהרי
אות  פ"ב, למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ולדעת האבל. של

בצנעה  בביתו אבל בפרהסיא, בחנות עוסק השותף אין ה,
לשניהם, מתחלק והשכר השותפות, בעסק השותף מתעסק
הרי  מקודם... מושכרים או ב"מוחכרים הי"א לקמן כמבואר
של  היא זו שבהמה מפורסם זה שאין משום יעשו", אלו
וכן  (כסףֿמשנה). לזה מסכים שרבינו וכנראה האבל, פלוני
בתוך  בצנעה לעשות יכול "אבל כא: סעיף שם, ביו"ד פסק
חשוב  אדם הוא האבל ואם השותפות, בעסק אפילו ביתו
בתוך  אפילו לעשות לשני שמו...אסור על נקראת והשותפות
מר  ושותפו מריֹון של בעובדה ב, יא, במו"ק ומקורו ַביתו".

אחא. דרב בריה

.È„ÚBÓ ÏL BlÁa Ô˙BOÚÏ ¯znL ÌÈ¯·„ elÙ‡40- ¬ƒ¿»ƒ∆À»«¬»¿À∆≈
BÏ·‡ ÈÓÈa B„Èa Ô˙BOÚÏ Ï·‡Ï ¯eÒ‡41ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ; »¿»≈«¬»¿»ƒ≈∆¿¬»¬≈ƒ
CÙ‰Ï ÂÈ˙ÈÊ eÈ‰ ?„ˆÈk .BÏ ÌÈOBÚ42Ûe‚Ï ÂÈcÎÂ ,43, ƒ≈«»≈»«¬…¿«»»

‰¯Ln‰ ÔÓ ˙BÏÚÏ BzLÙe44‰¯Bi‰ ÔÓ B¯ÓˆÂ ,45- ƒ¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ«»
e„·‡È ‡lL È„k BÏ ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¯ÎBO46. ≈¬≈ƒ«¬¿≈∆……¿

ÔÈˆa¯Óe47ÌÈn‰ ˙BÚ ÚÈbzMÓ e‰„O BÏ48. ¿«¿ƒ»≈ƒ∆«ƒ««««ƒ

יו"ט 40) בהל' וכמבואר רב, הפסד לו יהיה ייעשו, לא שאם
ה"בֿג. (ר"ן 41)פ"ז, אבלו ישכח שלא כדי שם, מו"ק

"מעטן"42)שם). הנקרא בכלי להפכם שעתם שהגיעה
גורס  ורבינו הבד. בבית לדרכם ויוכשרו היטב, שיתרככו כדי
להפוך" זיתיו לאבל, העושים דברים "אלו שם: במו"ק

ה"ג). שם יו"ט, להל' במגופה,43)(מגידֿמשנה לסתום
שבכדים. החדש השמן יתקלקל יוגפו לא דרך 44)שאם

ואח"כ  שיתרככו, כדי מים במשרת פשתן גבעולי לשום
מהראוי  יותר במים וכשישהו וסורקם, בתנור מייבשם

שביורה.45)ירקבו. צבע ממי צבע לקלוט שם שנתנו
בעצמו 46) אלו מלאכות כל שעושה המועד, לחול בניגוד

שם). מועטת.47)(מו"ק השקייה עונת 48)משקים
נזרעת  אינה שוב הזריעה, קודם ישקוה לא ואם ההשקייה,
שלו", המים "עונת הגירסא: שם ובמו"ק (רמב"ן). זו בשנה
חלוקים  שהמים השדה, להשקות זמנו יגיע רש"י: ומפרש
לא  ואם שלו, שבוע או יומו, אחד לכל שבבקעה, לשדות

רב. והפסדו תורו יאבד עתה לו ישקו

.‡ÈÔÈÒÈ¯‡‰49ÔÈÏaw‰Â BlL ÔÈ¯ÈÎÁ‰Â50el‡ È¯‰ - »¬ƒƒ¿«¬ƒƒ∆¿««¿»ƒ¬≈≈
Ôk¯„k eOÚÈ51ÌÈ¯nÁ‰ Ï·‡ .52˙BÓ‰·a ÌÈÏnb‰Â «¬¿«¿»¬»««»ƒ¿««»ƒƒ¿≈

BlL53‰ÈÙÒa ÌÈtq‰Â54‡Ï el‡ È¯‰ - BlL ∆¿««»ƒƒ¿ƒ»∆¬≈≈…
eOÚÈ55ÌÈ¯kÁÓ eÈ‰ Ì‡Â .56ÔÓÊÏ Ì„wÓ ÌÈ¯kOÓ B‡ «¬¿ƒ»À¿»ƒÀ¿»ƒƒ…∆ƒ¿«

·eˆ˜57eOÚÈ el‡ È¯‰ -58. »¬≈≈«¬

שליש 49) הקרקע לבעל ויתן לעבדה, מחבירו שדה שמקבל
פ"ח  שכירות (הל' ביניהם שיתנו כפי מהן, רביע או התבואות

למשכיר 50)ה"ב). ויתן לזרעה, שדה מחבירו שכר - חוכר
מעט  תעשה אם בין לשנה, כור עשרים כגון קצובים פירות
לשנה  קבוע כסף בסכום השדה ששכר - קבלן הרבה; או
בין  "מה שנינו: ה"ב, פ"ו דמאי ובתוספתא ה"א). (שם,
בפירות". - והחוכר במעות; - השוכר לחוכר? שוכר

בשדה,51) לעשות להם מותר אבל, הוא השדה שבעל אע"פ
(מו"ק  עוסקים הם בשלהם וכאילו לעצמם, עושים הם שהרי
"הרי  שלפנינו: הש"ס כגירסת ולא יעשו". אלו "הרי ב) יא,
ג). אות שם (רא"ש בשבילם" אחרים יעשו אלו
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הגמלים.52) וכן חמורים, ע"ג משאות של 53)מוליכים
בהמותיו. ממנו ששוכרים משא 54)האבל. מעבירים

האבל. אצל ששוכרים את 55)בספינה לשכור להם אסור
הזמן  וכלה אבלו לפני שכרום ואפילו אבלו, בימי אלו כל
כיון  בשכירותם, להמשיך להם אסור האבל, מקרה לפני
בשכירות  אלא ב"אריסות", השוכרים אצל אינן אלו שבהמות
שביתת  על מצווה ואבל אבל", "מלאכת זו הרי רגילה,
לאריסות, כלל בדרך עומדת שהיא בשדה, אבל בהמתו.
האריס  את לסלק המנהג אין האריסות, זמן נשלם ואפילו
נגמר  אפילו לפיכך כמקודם, באריסותו ממשיך הוא אלא
זו  ואין בעבודתו האריס ממשיך המשכיר, אבילות לפני הזמן
(שם, לעצמו בה שעושה האריס מלאכת אלא האבל, מלאכת
פ"ג, שם הירושלמי ולשון שם). ברא"ש הראב"ד וכפירוש
איכריו  עושים; אלו הרי - וקבליו וחכיריו "אריסיו ה"ה:

עושים". אינם - וגמליו הספינה 56)וספניו או הבהמות
בהמתו  נותן זה ההובלה, שכר של ברווח לחלוק האבל, של
ראה  ביניהם. שהתנו כפי והשכר בעבודה, עוסק והחוכר

מוחכרת. ד"ה ב קכג, לבבאֿבתרא ובינתיים 57)רשב"ם
למחכיר. אבל יפסידו 58)אירע יעשו לא שאם ב יא, מו"ק

כלה  אם אבל עושים. הם בשלהם - וכשעושים שכרם, כל
החוכר  אין למחכיר, האבילות שאירעה לפני החכירה זמן
לזה, מזה חכירתו להחליף המחכיר שדרך מאליו, ממשיך
לחכור  רוצה כאילו זה והרי קודם. - בשכרו המרבה וכל
שום  כאן שאין להחכיר, אסור אבלו ובימי בתחילה, ממנו

בכסףֿמשנה). הובא (ראב"ד, לחוכר הפסד

.·ÈÌBÈ ¯ÈÎO59˙¯Á‡ ¯ÈÚa elÙ‡ ,60‰OÚÈ ‡Ï - ¿ƒ¬ƒ¿ƒ«∆∆…«¬∆
BÏ61.

קרקע.59) בעבודת יום לעבודת לאבל שנשכר פועל
למעביד.60) אבל שאירע שם ידוע עבודת 61)שלא שכל ֵ

האבל  מלאכת לעשות לו ואסור פרהסיא, זו הרי קרקע
שם). (מו"ק האבל בשביל

.‚ÈÌÈ¯Á‡ ˙Î‡ÏÓ ‰˙È‰L Ï·‡‰62ÔÈa ,B„Èa »»≈∆»¿»¿∆∆¬≈ƒ¿»≈
˙eÏa˜a63˙eÏa˜a dÈ‡L ÔÈa64‰OÚÈ ‡Ï -65. ¿«¿»≈∆≈»¿«¿»…«¬∆

ÌÈ¯Á‡ „Èa BzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰66eOÚÈ ‡Ï - B˙È·a :67, »¿»¿«¿¿«¬≈ƒ¿≈…«¬
ÔÈOBÚ - ¯Á‡ ˙È·a68. ¿«ƒ«≈ƒ

לתפור.62) בגד כגון תלוש, דבר בסכום 63)מלאכת
וברשותו  הימים, לפי שכר ולא העבודה, עבור מסוים

זמן. לאחר התפירה,64)לגמרה עבור קצוב בשכר שאינה
שלו. אינה זו מלאכה נמצאת העבודה, שעות לפי אלא

לעשות 65) לו אסור - עבודתו ימי מפסיד הוא שאפילו שם,
אבלו. שאירע 66)בימי לפני בגד, לו לתפור לחייט שמסר
האבל. מסייע 67)לו בעצמו שהוא יחשדוהו שלא

זה. פועל לו שכר - אבלו שבימי יאמרו או במלאכה,
שמלאכת 68) ידעו לא בצנעה, ונעשה תלוש דבר וזה הואיל

קרקע  בעבודת מדובר הקודמת בהלכה אבל (שם). היא אבל
גלוי  שזה וכדומה, בית בנין כגון לקרקע במחובר או

לו. לעשות לאחרים אסור ולפיכך ומפורסם,

.„È˙Ú·L Ïk BÚ·Bz BÈ‡ - Ì„‡ ÌÚ ÔÈ„ BÏ ‰È‰»»ƒƒ»»≈¿»ƒ¿«

˙eÏ·‡‰ ÈÓÈ69„·‡ ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .70‰OBÚ - ¿≈»¬≈¿ƒ»»»»»≈∆
ÁÈÏL71.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰Êk . »ƒ«»∆«¿ƒ

בהילותו 69) מתוך כי היא, מלאכה עשיית בכלל זו שגם
אבלו. את ישכח ממונו עומד 70)אחרי שבעלֿדינו כגון

ימותו, שמא וחושש חולים, שעדיו או לארץ, לחוץ לילך
עדותם. האבד 71)ויפסיד שבדבר ה"י, לעיל האמור כדין

לו. לעשות אחרים שוכר

.ÂË¯Ó‡ È¯‰L ?‰¯Bz È¯·„a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»¿ƒ¿≈»∆¬≈∆¡«
Ìc ˜‡‰ :Ï‡˜ÊÁÈÏ72. ƒ∆¿≈≈»≈…

א).72) טו, (מו"ק תורה תלמוד ולא דום,

.ÊË,ÌÈ·e˙k·e ÌÈ‡È·pa ‰¯Bza ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡»ƒ¿«»«¿ƒƒ«¿ƒ
L¯„n·e ‰Lna ˙BLÏÂ73˙BÎÏ‰·e74eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¬»¿ƒ»

BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯75„ÈÓÚÈ ‡lL „·Ï·e .¯zÓ - «ƒ¿ƒƒÀ»ƒ¿«∆…«¬ƒ
ÔÓb¯z76¯ÓB‡ BcˆaL ‰ÊÂ ,Bcˆa ¯Á‡Ï LÁÏÈ ‡l‡ ; À¿¿»∆»ƒ¿«¿«≈¿ƒ¿∆∆¿ƒ≈

ÌÈa¯Ï ÚÈÓLÓ ÔÓb¯z‰Â ,ÔÓb¯zÏ77. «À¿¿»¿«À¿¿»«¿ƒ«»«ƒ

הפסוקים 73) מדרשי שהם וספרי, ספרא כגון תנאים, מדרש
ב). לו, לנדרים הרא"ש מסיני 74)(פירוש למשה הלכה

זו, להלכה המקור שהיא א כא, במו"ק ובברייתא (שם).
תימן, בכת"י ואמנם ובאגדות". ובש"ס "ובהלכות מנו:
הוא  שהאיסור וכנראה ובהגדות. ובהלכות כאן: הנוסח
"פקודי  ט) יט, (תהלים נאמר תורה שבדברי שמחה, משום
הי"א, פ"ה תעניות הל' והשווה לב". משמחי ישרים ה'
אמרו: ה"ה, פ"ג מו"ק ובירושלמי באב. תשעה אבל לענין
עוד  שמחה. זו שאין רגיל", שאינו במקום הוא שונה "אבל
ולדעת  מותר". התורה אחר להוט היה "אם שם: אמרו
אבילות, בהלכות לעסוק לאבל מותר מיימוניות" "הגהות
ביו"ד  וכן שבירמיהו, הרעים ובדברים באיוב הוא קורא וכן
לא  זו קריאה שע"י הרדב"ז: וכנימוק ד, סעיף שפד סי'
ובטל. יושב יהיה ולא שמח, יהיה ולא אבלו, את ישכח

שם. תעניות הל' באיסו 75)והשווה ואין להורות והיתר, ר
(ר"ן). ברבים ודורש נשיא שהוא או אחר, שם

רגיל 76) שהוא כדרך לעם, בקול דרשתו ומשמיע המתרגם
אבלו. בימי א.77)שלא כא, מו"ק

.ÊÈ?‰hn‰ ÏÚ ·LBÈ Ï·‡‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe78:¯Ó‡pL ƒ«ƒ∆≈»»≈≈««ƒ»∆∆¡«
‰ˆ¯‡ ·kLiÂ ÂÈ„‚a ˙‡ Ú¯˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ79. «»»«∆∆«ƒ¿«∆¿»»«ƒ¿«»¿»

פ"ד,78) לעיל ראה עליה, ויושב כופה אלא זקופה, כשהיא
שם 79)ה"ט. (מו"ק עליה וישב מיטתו כפה לארץ, סמוך

וברש"י).

.ÁÈ‰hn‰ ˙BtÎÏ ·iÁÂ80‰Ú·L Ïk81B˙hÓ ‡ÏÂ . ¿«»ƒ¿«ƒ»»ƒ¿»¿…ƒ»
CB˙a BÏ LiL ˙Bhn‰ Ïk ‡l‡ ,‰ÙBk ‡e‰ „·Ïaƒ¿«∆∆»»«ƒ∆≈¿
ÌÈza ‰¯OÚa ˙BhÓ ¯OÚ elÙ‡ .‰ÙBk ‡e‰ B˙Èa≈∆¬ƒ∆∆ƒ«¬»»»ƒ
‰MÓÁ elÙ‡Â .Ôlk ˙‡ ˙BtÎÏ ·iÁ - ˙B¯ÈÚ ¯OÚ·e¿∆∆¬»«»ƒ¿∆À»«¬ƒ¬ƒ»

Ô‰È˙BhÓ ˙‡ ÔÈÙBk Ôlk - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,ÌÈÁ‡82. «ƒ≈∆»≈∆À»ƒ∆ƒ≈∆
˙BÚÓÏ B‡ ÌÈÏÎÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰hn‰83CÈ¯ˆ BÈ‡ - «ƒ»«¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈»ƒ

d˙BtÎÏ84Lb¯c .85¯ÈzÓ ‡l‡ ,B˙BtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ƒ¿»«¿»≈»ƒƒ¿∆»«ƒ
˙‡ÂÈËÈa¯˜86‡e‰Â87‰hÓ .ÂÈÏ‡Ó ÏÙB ∆«¿ƒ»¿≈≈≈»ƒ»
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‰ÈËÈÏ˜pL88dÎÙ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ∆«¿ƒ∆»¿ƒƒ∆»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿»
dÙ˜BÊ -89Bi„Â90ÔLÈ ‡e‰ ‰È‰Â ,ÂÈ˙BhÓ Ïk CÙ‰ . ¿»¿«»«»ƒ»¿»»»≈

ÌÈ¯Á‡ ˙BhÓ Èab ÏÚ91Èab ÏÚ B‡ ,‡qk Èab ÏÚ B‡ , ««≈ƒ¬≈ƒ««≈ƒ≈««≈
‡l‡ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ B‡ ,ÔB¯‡»««≈«¿«…»»¿≈»∆»

‰ÈeÙk‰ ‰hn‰ Èab ÏÚ ÔLÈ92. »≈««≈«ƒ»«¿»

למעלה.80) ורגליה למטה ראשה כלומר,81)להפכה
ראשון  ביום אלא אינה כפויה מיטה על לישב החובה
חייבות  המיטות אבל ה"ט, פ"ד לעיל כמבואר לאבלו,
א  טו, ובמו"ק (כסףֿמשנה). שבעה כל כפויות להשאר
ובעוונותיכם  בכם, נתתי (=צורתי) דיוקני "דמות שנינו:
כלומר, עליה". מיטותיכם כפו הרי"ף), נוסח (לפי הפכתיה
למיתה, מחיים צורתי את להפוך בעוונותיכם גרמתם אתם
הראויים  כל יהפכו לפיכך - אלקים בצלם נברא האדם כי -
ברכות  ובירושלמי אבידתם. על מיטותיהם את - להתאבל
הוא  כפויה, מיטה על ישן שהוא "מתוך אמרו: ה"א, פ"ג

אבל". שהוא ונזכר בלילה (=ניעור) כז,82)נוער מו"ק
שבת 83)א. וראה אינן. למעות, או תיבות: שם, בגמרא

למעות". שייחדה "מיטה ב כפיית 84)מד, טעם עיקר כי
אדם, של ומנוחה מושב מקום שהיא שם על הוא, המטה
וכבוד  שררה דרך המיטות על יושבים היו שבימיהם

א). אות שפז סי' יו"ד ל'טור' שאינה 85)('פרישה' מיטה
ברצועות  אותו וקושרים עור, מתוחה אלא בחבלים, סרוגה

המיטה. העור.87)רצועותיו.86)לארוכות מצע
עליהם 88) למתוח כדי למיטה, מעל היוצאים זקופים מוטות

הכילה. צידה.89)את שם.90)על ת מיטו 91)מו"ק
אחרים. אנשים של פ"ד 92)זקופות לעיל נתפרש כבר

שאפילו  ה"ה, פ"ג שם בירושלמי רבינו דברי מקור ה"ט,
כפיית  חובת ידי יצא לא הקרקע, על וישן מיטתו כפה
בשאר  אבל ראשון, ביום זה וכל עליה. שיישן עד המיטה,
קרקע, או מפץ גבי על לישון או לשבת הוא יכול הימים
שאפילו  ה"ג, פי"ג לקמן וראה כפויה, תהא שמיטתו ובלבד
ב"הגהות  וכתוב קרקע. ע"ג אלא יושבים אינם המנחמים
כי  המיטה, בכפיית נוהגים אנו אין עכשיו מיימוניות":
בפונדק  "הדר האומר: (שם) הירושלמי על אנו סומכים
חרש  עליו יאמרו שלא לכפות, אותו מחייבים אין (אכסניא)
עבדים  בינינו ויש הנכרים, בין אנו כן וכמו הוא", (=מכשף)
וכן  דברים, אלו ד"ה א כא, למו"ק 'תוספות' וראה ושפחות.
ואין  הואיל לפטור, עוד שהוסיפו ב, סעיף שפז סי' ביו"ד
נקליטים  שהרי שלהם, כמיטות עשויות שלנו המיטות

בהן. ניכרת הכפיה ואין ממנה, יוצאים

.ËÈ?L‡¯‰ ˙ÚÈ¯Ùa ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÔÈpÓ93È¯‰L ƒ«ƒ¿»≈∆»ƒ¿ƒ«»…∆¬≈
¯‡ML ÏÏkÓ .ÌÙO ÏÚ ‰ËÚ˙ ‡Ï :Ï‡˜ÊÁÈÏ ¯Ó‡∆¡«ƒ∆¿≈…«¿∆«»»ƒ¿»∆¿»

L‡¯‰ ˙ÙÈËÚa ÔÈ·iÁ ÌÈÏ·‡‰94‰qÎnL ¯„eq‰Â . »¬≈ƒ«»ƒ«¬ƒ«»…¿«»∆¿«∆
ÂÈt ÏÚ ËÚÓ B˙ˆ˜Ó ‰ËBÚ BL‡¯ Ba95ÏÚÂ :¯Ó‡pL . …∆ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡«¿«

.ÛhÚ˙È ‡Ï·‡k :Ìb¯z ÒBÏ˜‡Â ,‰ËÚÈ ÌÙO»»«¿∆¿À¿¿ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿«»

ראש.93) א.94)בגילוי טו, א 95)מו"ק כד, ושם
כעטיפת  שאינה בסודר) הראש (עטיפת עטיפה "כל אמרו:
א  כא, שם ה'תוספות' וכתבו עטיפה", אינה - הישמעאלים
מביא  היה וזה הואיל הראש, בעטיפת כיום נוהגים אנו שאין

א, ס"ק שפו סי' ליו"ד ובש"ך הגוים. בין גדול שחוק לידי
למטה  הכובע למשוך שהיא קצת, בעטיפה לנהוג שיש מעיר

מהעינים.

.Î:¯Ó‡pL ?ÌBÏL ˙Ï‡La ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿≈«»∆∆¡«
Ìc ˜‡‰96ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk .97Ô˙pL ÈÓ , ≈»≈…»¿»»ƒ»ƒƒƒ∆»«

;Ï·‡ ‡e‰L BÚÈ„BÓ ‡l‡ ,BÏ ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ÌBÏL BÏ»≈«¬ƒ∆»ƒ∆»≈
¯ÈÊÁÓ - BÓBÏLa Ï‡ML ÈÓ ,‰Ú·L „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ∆»«ƒ¿«¬ƒ
ÌBÏLa Ï‡BL - ÌÈLÏL „ÚÂ ‰Ú·MÓe ;ÌBÏL BÏ»ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡98BÓBÏLa ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ,99„Ú ¬≈ƒ¬»¬≈ƒ≈¬ƒƒ¿«
ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈¬ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï „Ú BÓBÏLa100˙Ï‡La Ì‡ . ƒ¿«¿««¿≈»»…∆ƒƒ¿≈«
˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ï·‡‰ ¯Ò‡ ÌBÏL»∆¡«»»≈«»…∆∆»¿«¿
,B„Èa ˜BÈz ÊÁ‡È ‡ÏÂ .Ìc :¯Ó‡pL ;˜ÁOÏÂ ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ¿…∆∆¡«…¿…∆¡…ƒ¿»

˜BÁO È„ÈÏ ep‡È·È ‡lL101ÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡ÏÂ . ∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿…ƒ»≈ƒ¿
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡zLn‰ Èza ÔB‚k ,‰ÁÓO102. ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿«≈»∆

וברש"י).96) א טו, (מו"ק שלום תשאל ואל דום,
שם.97) ובביאורנו ה"ח לעיל כמבואר האבל, עיקר שהם
בשלום.98) שרויים הם שרוי 99)שהרי אינו שהוא

ב). כא, (שם דין 100)בשלום הי"א, פ"י לקמן וראה שם.
השבעה. שבתוך בשבת שלום ב.101)שאילת כו, שם

הבריות". על מתגנה "ונמצא שם: מסיימת והברייתא
כמבואר 102) יום, שלשים כל אסור זה ודבר ב. כב, שם

יכנס  לא ואמו אביו שעל ה"ז, שם וראה ה"ב, פ"ו לקמן
חודש. עשר שנים עד מרעות לשמחת

ה'תש"פ  סיון כ"ז שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מדברי 1) - יום שלושים כל בהם אסור שהאבל הדברים

מי  נישואין. לעניין דינו מה שמתה, אשתו על אבל סופרים.
העיר. באותה לשכון לו המותר בעיר, צלובים שהוריו
לגזירת  בין שבעה, לגזירת בין ככולו, היום שמקצת

שלושים.

.‡È¯·c ˙ˆ˜Óa ‚‰B Ï·‡‰ ‰È‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿∆»»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ eÎÓÒ ÔÈpÓe .ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ˙eÏ·‡¬≈»¿ƒƒ«ƒ»¿¬»ƒ

BÈ ÌÈLÏLÏdn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e :¯Ó‡pL ?Ì ƒ¿ƒ∆∆¡«»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»
ÌÈÓÈ Á¯È2ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯ÚËˆÓ Ï·‡‰L ÏÏkÓ .3. ∆«»ƒƒ¿»∆»»≈ƒ¿«≈»¿ƒ

יום".2) שלושים - "ירח אמרו: ב מ, לדעת 3)וביבמות
האחרונים  גדולי אולם בירושלמי, זה דרש מקור הרדב"ז
(ראה  שלפנינו בירושלמי כזה דרש מצאו שלא מעירים,
פרק  קטן מועד ובירושלמי ועוד) זה, לפסוק תמימה תורה
שבעה; - ימי משה, אבל בכי ימי "ויתמו דרשו: ה הלכה ג,
ב  יט, קטן מועד ובבבלי שלושים". - אבל שנים; - בכי
למד  יום? שלושים כל שאסורה לתספורת מניין אמרו:
אל  ראשיכם באבל: נאמר מנזיר, פרע פרע שווה גזירה
להלן  מה ראשו, שער פרע גדל בנזיר: ונאמר תפרעו,

שלושים. כאן אף שלושים,

.·:ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆»»≈»»∆»¿ƒ
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‰ÈËÈÏ˜pL88dÎÙ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ∆«¿ƒ∆»¿ƒƒ∆»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿»
dÙ˜BÊ -89Bi„Â90ÔLÈ ‡e‰ ‰È‰Â ,ÂÈ˙BhÓ Ïk CÙ‰ . ¿»¿«»«»ƒ»¿»»»≈

ÌÈ¯Á‡ ˙BhÓ Èab ÏÚ91Èab ÏÚ B‡ ,‡qk Èab ÏÚ B‡ , ««≈ƒ¬≈ƒ««≈ƒ≈««≈
‡l‡ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ B‡ ,ÔB¯‡»««≈«¿«…»»¿≈»∆»

‰ÈeÙk‰ ‰hn‰ Èab ÏÚ ÔLÈ92. »≈««≈«ƒ»«¿»

למעלה.80) ורגליה למטה ראשה כלומר,81)להפכה
ראשון  ביום אלא אינה כפויה מיטה על לישב החובה
חייבות  המיטות אבל ה"ט, פ"ד לעיל כמבואר לאבלו,
א  טו, ובמו"ק (כסףֿמשנה). שבעה כל כפויות להשאר
ובעוונותיכם  בכם, נתתי (=צורתי) דיוקני "דמות שנינו:
כלומר, עליה". מיטותיכם כפו הרי"ף), נוסח (לפי הפכתיה
למיתה, מחיים צורתי את להפוך בעוונותיכם גרמתם אתם
הראויים  כל יהפכו לפיכך - אלקים בצלם נברא האדם כי -
ברכות  ובירושלמי אבידתם. על מיטותיהם את - להתאבל
הוא  כפויה, מיטה על ישן שהוא "מתוך אמרו: ה"א, פ"ג

אבל". שהוא ונזכר בלילה (=ניעור) כז,82)נוער מו"ק
שבת 83)א. וראה אינן. למעות, או תיבות: שם, בגמרא

למעות". שייחדה "מיטה ב כפיית 84)מד, טעם עיקר כי
אדם, של ומנוחה מושב מקום שהיא שם על הוא, המטה
וכבוד  שררה דרך המיטות על יושבים היו שבימיהם

א). אות שפז סי' יו"ד ל'טור' שאינה 85)('פרישה' מיטה
ברצועות  אותו וקושרים עור, מתוחה אלא בחבלים, סרוגה

המיטה. העור.87)רצועותיו.86)לארוכות מצע
עליהם 88) למתוח כדי למיטה, מעל היוצאים זקופים מוטות

הכילה. צידה.89)את שם.90)על ת מיטו 91)מו"ק
אחרים. אנשים של פ"ד 92)זקופות לעיל נתפרש כבר

שאפילו  ה"ה, פ"ג שם בירושלמי רבינו דברי מקור ה"ט,
כפיית  חובת ידי יצא לא הקרקע, על וישן מיטתו כפה
בשאר  אבל ראשון, ביום זה וכל עליה. שיישן עד המיטה,
קרקע, או מפץ גבי על לישון או לשבת הוא יכול הימים
שאפילו  ה"ג, פי"ג לקמן וראה כפויה, תהא שמיטתו ובלבד
ב"הגהות  וכתוב קרקע. ע"ג אלא יושבים אינם המנחמים
כי  המיטה, בכפיית נוהגים אנו אין עכשיו מיימוניות":
בפונדק  "הדר האומר: (שם) הירושלמי על אנו סומכים
חרש  עליו יאמרו שלא לכפות, אותו מחייבים אין (אכסניא)
עבדים  בינינו ויש הנכרים, בין אנו כן וכמו הוא", (=מכשף)
וכן  דברים, אלו ד"ה א כא, למו"ק 'תוספות' וראה ושפחות.
ואין  הואיל לפטור, עוד שהוסיפו ב, סעיף שפז סי' ביו"ד
נקליטים  שהרי שלהם, כמיטות עשויות שלנו המיטות

בהן. ניכרת הכפיה ואין ממנה, יוצאים

.ËÈ?L‡¯‰ ˙ÚÈ¯Ùa ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÔÈpÓ93È¯‰L ƒ«ƒ¿»≈∆»ƒ¿ƒ«»…∆¬≈
¯‡ML ÏÏkÓ .ÌÙO ÏÚ ‰ËÚ˙ ‡Ï :Ï‡˜ÊÁÈÏ ¯Ó‡∆¡«ƒ∆¿≈…«¿∆«»»ƒ¿»∆¿»

L‡¯‰ ˙ÙÈËÚa ÔÈ·iÁ ÌÈÏ·‡‰94‰qÎnL ¯„eq‰Â . »¬≈ƒ«»ƒ«¬ƒ«»…¿«»∆¿«∆
ÂÈt ÏÚ ËÚÓ B˙ˆ˜Ó ‰ËBÚ BL‡¯ Ba95ÏÚÂ :¯Ó‡pL . …∆ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡«¿«

.ÛhÚ˙È ‡Ï·‡k :Ìb¯z ÒBÏ˜‡Â ,‰ËÚÈ ÌÙO»»«¿∆¿À¿¿ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿«»

ראש.93) א.94)בגילוי טו, א 95)מו"ק כד, ושם
כעטיפת  שאינה בסודר) הראש (עטיפת עטיפה "כל אמרו:
א  כא, שם ה'תוספות' וכתבו עטיפה", אינה - הישמעאלים
מביא  היה וזה הואיל הראש, בעטיפת כיום נוהגים אנו שאין

א, ס"ק שפו סי' ליו"ד ובש"ך הגוים. בין גדול שחוק לידי
למטה  הכובע למשוך שהיא קצת, בעטיפה לנהוג שיש מעיר

מהעינים.

.Î:¯Ó‡pL ?ÌBÏL ˙Ï‡La ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿≈«»∆∆¡«
Ìc ˜‡‰96ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk .97Ô˙pL ÈÓ , ≈»≈…»¿»»ƒ»ƒƒƒ∆»«

;Ï·‡ ‡e‰L BÚÈ„BÓ ‡l‡ ,BÏ ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ÌBÏL BÏ»≈«¬ƒ∆»ƒ∆»≈
¯ÈÊÁÓ - BÓBÏLa Ï‡ML ÈÓ ,‰Ú·L „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ∆»«ƒ¿«¬ƒ
ÌBÏLa Ï‡BL - ÌÈLÏL „ÚÂ ‰Ú·MÓe ;ÌBÏL BÏ»ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡98BÓBÏLa ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ,99„Ú ¬≈ƒ¬»¬≈ƒ≈¬ƒƒ¿«
ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈¬ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï „Ú BÓBÏLa100˙Ï‡La Ì‡ . ƒ¿«¿««¿≈»»…∆ƒƒ¿≈«
˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ï·‡‰ ¯Ò‡ ÌBÏL»∆¡«»»≈«»…∆∆»¿«¿
,B„Èa ˜BÈz ÊÁ‡È ‡ÏÂ .Ìc :¯Ó‡pL ;˜ÁOÏÂ ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ¿…∆∆¡«…¿…∆¡…ƒ¿»

˜BÁO È„ÈÏ ep‡È·È ‡lL101ÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡ÏÂ . ∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿…ƒ»≈ƒ¿
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡zLn‰ Èza ÔB‚k ,‰ÁÓO102. ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿«≈»∆

וברש"י).96) א טו, (מו"ק שלום תשאל ואל דום,
שם.97) ובביאורנו ה"ח לעיל כמבואר האבל, עיקר שהם
בשלום.98) שרויים הם שרוי 99)שהרי אינו שהוא

ב). כא, (שם דין 100)בשלום הי"א, פ"י לקמן וראה שם.
השבעה. שבתוך בשבת שלום ב.101)שאילת כו, שם

הבריות". על מתגנה "ונמצא שם: מסיימת והברייתא
כמבואר 102) יום, שלשים כל אסור זה ודבר ב. כב, שם

יכנס  לא ואמו אביו שעל ה"ז, שם וראה ה"ב, פ"ו לקמן
חודש. עשר שנים עד מרעות לשמחת

ה'תש"פ  סיון כ"ז שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מדברי 1) - יום שלושים כל בהם אסור שהאבל הדברים

מי  נישואין. לעניין דינו מה שמתה, אשתו על אבל סופרים.
העיר. באותה לשכון לו המותר בעיר, צלובים שהוריו
לגזירת  בין שבעה, לגזירת בין ככולו, היום שמקצת

שלושים.

.‡È¯·c ˙ˆ˜Óa ‚‰B Ï·‡‰ ‰È‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿∆»»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ eÎÓÒ ÔÈpÓe .ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ˙eÏ·‡¬≈»¿ƒƒ«ƒ»¿¬»ƒ

BÈ ÌÈLÏLÏdn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e :¯Ó‡pL ?Ì ƒ¿ƒ∆∆¡«»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»
ÌÈÓÈ Á¯È2ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯ÚËˆÓ Ï·‡‰L ÏÏkÓ .3. ∆«»ƒƒ¿»∆»»≈ƒ¿«≈»¿ƒ

יום".2) שלושים - "ירח אמרו: ב מ, לדעת 3)וביבמות
האחרונים  גדולי אולם בירושלמי, זה דרש מקור הרדב"ז
(ראה  שלפנינו בירושלמי כזה דרש מצאו שלא מעירים,
פרק  קטן מועד ובירושלמי ועוד) זה, לפסוק תמימה תורה
שבעה; - ימי משה, אבל בכי ימי "ויתמו דרשו: ה הלכה ג,
ב  יט, קטן מועד ובבבלי שלושים". - אבל שנים; - בכי
למד  יום? שלושים כל שאסורה לתספורת מניין אמרו:
אל  ראשיכם באבל: נאמר מנזיר, פרע פרע שווה גזירה
להלן  מה ראשו, שער פרע גדל בנזיר: ונאמר תפרעו,

שלושים. כאן אף שלושים,

.·:ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆»»≈»»∆»¿ƒ
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˙ÁÓO·e ,ÔÈ‡eO·e ,ıe‰‚·e ,˙¯tÒ˙a ¯eÒ‡»¿ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«
˙eÚ¯Ó4‰È„ÓÏ ‰È„nÓ ‰¯BÁÒa CÏÈÏÂ ,5Ïk‰ . ≈≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«…

ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ6. ¬ƒ»¿»ƒ

כב,4) קטן (מועד לזה זה עושים ואהובים שרעים סעודה
ב. הלכה ה, פרק לעיל ראה לעיר.5)ב), וכולם 6)מעיר

זה. בפרק והולכים מתבארים

.‚¯ÚO Ïk ¯tÒÏ ¯eÒ‡L ÌLk ?„ˆÈk ˙¯tÒ˙a¿ƒ¿…∆≈«¿≈∆»¿«≈»¿«
Ïk ÈÏÎa ÂÈ¯tˆ ı˜Ï B‡ BÓÙO Ál‚Ï B‡ BÙeb¿«≈«¿»»…ƒ»¿»ƒ¿ƒ»

‰Ú·L7ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯eÒ‡ Ck ,8ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»»»»¿ƒ«∆¿»ƒ
¯ÚO ˙ÏÈËa ˙¯zÓ - ‰M‡a Ï·‡ ;LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»À∆∆ƒ¿ƒ«≈»
ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú - LÈ‡‰Â .‰Ú·L ¯Á‡Ï¿««ƒ¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«»ƒ

Ú¯t ÁlLiL „Ú B¯ÚO Ïc‚Ï ·iÁ - Bn‡ ÏÚÂ9B‡ , ¿«ƒ«»¿«≈¿»«∆¿««∆«
ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú10. «∆ƒ¿¬¬≈»

ב.7) הלכה ה, פרק לעיל שם.8)ראה קטן מועד
מאוד.9) הרבה שיער יותר 10)גידול פרע גידל שכבר

ואמו  אביו "על הנוסח: ששם אלא ב), כב, קטן (מועד  מדאי
ח  הלכה ג, פרק שם ובירושלמי חבריו" בו שיגערו עד
רבינו  בדברי טעות יש הרדב"ז ולדעת רבינו. כדברי הנוסח
חביריו" בו ויגערו פרע שישלח "עד הוא: הנכון והנוסח
הכסף  וכתב הנ"ל. בירושלמי גם הנוסח הוא כן ולדעתו
יום, שלושים לאחר אלא מועילה אינה חביריו גערת משנה:

כלום. אינה שלושים, בתוך בו גערו אם אבל

.„ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈ·Ï ÌÈÏk LaÏÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ11 ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk12eÈ‰ .‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ . »¿ƒ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»

ÔÈ¯zÓ - ÔÈˆ‰‚Óe ÔÈÚe·ˆ13,ÌÈL„Á eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈ƒ…»¬»ƒ
¯zÓ - ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈ·Ï Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ÔÈ14ÈÏÎe . ««ƒ∆≈¿»ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈

ıe‰b ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - ÔzLt15ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe . ƒ¿»≈»∆ƒƒ¿««¿ƒ
Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ıe‰‚a ¯zÓ -16. À»¿ƒ¬ƒ«»ƒ¿«ƒ

ב,11) כט, לתענית בר"ן ראה במגהץ, יפה מוחלקים
האבן  על אלא הבגד, לליבון מכוון אינו שהגיהוץ
מחזירו  הוא כן ידי שעל אותו, כשמכבסים עליו, שמעבירים

א.12)לחידושו. כג, קטן הגיהוץ 13)מועד שאין  שם ,
כך. כל בהם כי 14)ניכר מרובה, זמן עומד גיהוצם שאין

מתמעך. הוא קצר זמן כט,15)לאחר (תענית שאמרו כמו
בהם  אין פשתן "כלי באב: תשעה בו שחל שבוע לעניין ב)
מיד, שמתקלקלים משום הרדב"ז, ומפרש גיהוץ" משום
בהם  מקפידים שאין לפי מפרש: לב אות ד פרק שם והרא"ש
מיד  ומתלכלכים לבשר קרובים והם הואיל יפה, גיהוץ על

הזיעה. שיחלקו 16)מפני בבלי, בתלמוד מצינו ולא הואיל
בהם  שמחלקים כדרך ואמו, לאביו קרובים, שאר בין בזה
ב  ועמוד א כב, קטן מועד ראה דברים, לשאר ביחס
שונים. אבילות לדברי ביניהם רבים חילוקים שם שהדגישו
"על  אמרו: ח הלכה ג, פרק שם שבירושלמי להעיר וראוי
ואמו  אביו על שלושים; עד בגיהוץ אסור הוא  המתים כל
זה  על חולק שהבבלי סובר ורבינו חודש" עשר שנים עד
כותב  ג סעיף שפט סימן וביורהֿדעה כמותו. לפסוק ועלינו
כל  ואמו אביו על חדש בגד ללבוש איסור שנהגו הרמ"א
ללבוש  לא שנוהגים הרמ"א כותב א בסעיף ושם חודש, י"ב

אחר  אדם לובשו כן אם אלא יום, שלושים בתוך מכובס בגד
מותר  במגוהץ ואפילו האבל, לובשו כן ואחרי תחילה,
מועד  בתוספות ומקורו ג), קטן סעיף שם (ש"ך זה באופן
חדש, לבגד ובנוגע אבלים. ברכת המתחיל דיבור ב כד, קטן
שאם  ה"כלבו" בשם שם יוסף" ה"בית הביא שלושים, לאחר
לאבל  מותר ימים שלושה או שניים ללבשו אחר לאדם נותנו

ואמו. אביו על מתאבל כשהוא אפילו ללבשו,

.‰‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡ ?„ˆÈk ÔÈ‡eOa17ÌÈLÏL Ïk ¿ƒƒ≈«»ƒ»ƒ»»¿ƒ
ÌBÈ18dO¯‡Ï ¯zÓe .19‰˙Èn‰ ÌBÈa elÙ‡20ÈÓe . À»¿»¿»¬ƒ¿«ƒ»ƒ

‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ¯·k Ì‡ :BzL‡ ‰˙nL21, ∆≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È¯‰ - ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ ÔÈ‡Â ,epLnLiL ÈÓ BÏ LÈÂ¿≈ƒ∆¿«¿∆¿≈»ƒ¿«ƒ¬≈
‰LÏL ÂÈÏÚ e¯·ÚiL „Ú ˙¯Á‡ ‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‰Ê∆»ƒ»ƒ»«∆∆«∆««¿»»¿»

ÌÈÏ‚¯22B‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡lL ÈÓ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬»ƒ∆…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ LÈÂ ÌiwL23ÈÓ BÏ ÔÈ‡L B‡ , ∆ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ

epLnLiL24,„iÓ ÒÎÏÂ dO¯‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ∆¿«¿∆¬≈∆À»¿»¿»¿ƒ¿…ƒ»
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ‰ÈÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â25‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿»»»∆»«¿ƒ¿≈»ƒ»

‰Ï·‡ ‰˙È‰L26ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ÏÚa˙ ‡Ï -27. ∆»¿»¬≈»…ƒ»≈«¿ƒ

לביתו.17) א.18)לכנסה כג, קטן לו,19)מועד לקדשה
לנישואין. עד לביתו כונסה אינו יקדמנה 20)ועדיין שמא

א, פרק (כתובות בירושלמי שאמרו וכמו ברחמים. אחר
אחר  יקדמנו שלא באב, בתשעה לארס מותר א): הלכה
ומדובר  י"ד. הלכה י, פרק אישות הלכות והשווה בתפילה.
בתוך  אסור סעודה, עם אבל סעודה, בלא באירוסין כאן,
דעה  ביורה וכן משנה (כסף יתירה שמחה שזוהי שלושים,

א). סעיף שצב אישות 21)סימן (הלכות ובת בן לו שיש
ד). הלכה ט"ו, ה"נמוקי 22)פרק וכפירוש שם. קטן מועד

כשיהיה  אותה יזכור ולא ממנו שתשתכח כדי שם: יוסף"
קטן  סעיף שצב סימן דעה ליורה הט"ז והוסיף השנייה. עם
ומקורו  הראשונה. שוכח הוא הרגלים שמחת ידי שעל ב,
דיבור  שם בתוספות וראה מח. אות ג פרק שם ברא"ש
מן  זכור יהא ואל אחרת, שיישא "כדי שיעברו: עד המתחיל

וכו'. במטה" דיעות שתי יהיו שלא לו 23)הראשונה, ואין
בהם. שיטפל י"א.24)מי הלכה ד, פרק יבמות ירושלמי

הכהן 25) יוסף של אשתו שמתה "מעשה שם: קטן מועד
אחותך. בני את ופרנסי לכי הקברות בבית לאחותה ואמר
(=לאחר  מרובה" לזמן אלא עליה בא לא כן פי על ואף
שלושים  בתוך לבעול לו שאסור פי על ואף יום). שלושים
ורבייה, פרייה מצוות קיים שלא למי התירו זאת בכל -
זו, תלך שמא לו, תתיר לא אם כי שלושים, בתוך לכנסה
אחרת  אשה ימצא ולא שוב, יתעכב שלושים שיעברו ואחרי

מבעלה.26)(רדב"ז). חוץ קרוביה משאר אחד על
שלושים 27) בתוך להינשא לה אסור כלל בדרך כלומר,

לו  שיש או בנים, לו שאין האיש, צורך מפני אלא לאבלה,
בתוך  להינשא לה התירו בהם, שיטפל מי ואין קטנים, בנים
כי  שלושים, לאחר עד תיבעל שלא ובלבד לאבלה, שלושים
מות  על אבלה היא אם אבל יתירה, שמחה היא הבעילה
להבחין  כדי יום, תשעים עד להתארס אפילו לה אסור בעלה
גירושין  בהלכות כמבואר השני, לזרע הראשון בעלה זרע בין
האשה  אין אבל משנה"). "לחם פי (על י"ח הלכה י"א, פרק
כי  כאיש, רגלים שלוש בעלה מות אחרי להמתין צריכה
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הראשון  בעלה אהבת ושוכחת לה, נוח שהוא" ב"כל האשה
סימן  ליורהֿדעה בש"ך הובא (מרדכי, יום שלושים לאחר

ב). קטן סעיף שצב

.Â„iÓ d˙B‡ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‰È‰L ˙eÚ¯Ó ˙ÁÓO28- ƒ¿«≈≈∆»»«»ƒ¿…«»ƒ»
‰Ú·L ¯Á‡Ï „iÓ d˙BOÚÏ ¯zÓ29BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ . À»«¬»ƒ»¿««ƒ¿»¬»ƒ≈

dÚ¯ÙÏ ·iÁ30ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú dÏ Òk‰Ï ¯eÒ‡ -31. «»¿»¿»»¿ƒ»≈»«¿ƒ

שהאכילוהו 28) מה כנגד סעודה, לחבריו לשלם שחייב
אבל. שנעשה לפרוע 29)קודם שלא לו, אפשר שאי

וברש"י). ב כב, קטן אותו 30)(מועד מזמין חבירו אלא
כמותו. סעודה הוא אף יערוך שבעתיד כדי אצלו, לסעודה

שם.31)

.ÊÏÚ Ï·‡ ;ÌÈ˙Ó Ïk ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»≈ƒ¬»«
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡32˙ÁÓOÏ ÒkÈ ‡Ï - »ƒ¿«ƒ≈«≈«…ƒ»≈¿ƒ¿«

L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú ˙eÚ¯Ó33. ≈≈«¿≈»»…∆

מיד.32) אותה לפרוע כשחייב ובירושלמי 33)אפילו שם.
או  מצוה חבורת הייתה "אם שנינו: ח הלכה ג, פרק שם
לו  מותר מצוה לסעודת כלומר מותר", החודש קידוש
ולפיכך  ואמו. אביו על אפילו שלושים, לאחר להיכנס
משיא  שאם ב, סעיף שצא סימן ביורהֿדעה ההלכה נפסקה
יתבטל  שם יאכל לא ואם שמים, לשם ויתומה יתום האבל
שלושים  תוך אבל שלושים, לאחר להיכנס לו מותר המעשה,
דיבור  שם בתוספות וראה שבעולם. מצוה סעודת בכל אסור
- אכילה בלא למשתה שהכניסה מריעות, ולשמחת המתחיל

ושתייה. אכילה בלא שמחה שאין מותרת,

.Á¯Á‡Ï ‰¯BÁÒa CÏÈÏ ¯zÓ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ«»«≈ƒÀ»À»≈≈ƒ¿»¿««
ÌÈLÏL34ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ; ¿ƒ«»ƒ¿«ƒ«∆ƒ¿¬¬≈»

enÚ CÏ :BÏ e¯Ó‡ÈÂ35. ¿…¿≈ƒ»

שהולך 34) ומדובר ח, הלכה ג, פרק קטן מועד ירושלמי
גדול  פרסום בה שיש גדולה, ובשיירה רחוק, למקום לסחור
שבעה  לאחר בו מותר רגיל ומתן במשא כי לשמחה, ודומה
מלאכה  כעשיית שדינה ז, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר ימים.

משנה). שם.35)(כסף ירושלמי

.ËB˜ÒÚa ËÚÓÓ ‰ˆ¯ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ36‰ˆ¯ , «»«≈ƒÀ»»»¿«≈¿ƒ¿»»
ËÚÓÓ BÈ‡37B˜ÒÚa ËÚÓÓ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ;38. ≈¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ¿

עצירת 36) על ציבור בתעניות שאמרו כדרך ומתנו, במשאו
ראה  ומתן" במשא ממעטים נענו ולא אלו "עברו גשמים:

ח. הלכה ג, פרק תעניות ידובר 37)הלכות שבעה ולאחר
בסחורה. שמותר קטן 38)כאן, (מועד יום שלושים כל

א). כב,

.ÈÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰39ËÚÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ : «≈ƒ»¿»ƒ»¿«≈
B˜ÒÚa40ËÚÓÈ -41Â‡Ï Ì‡Â ;42C¯c‰ ÈÎ¯ˆ ‰˜È -43 ¿ƒ¿¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆»¿≈«∆∆

.LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈»∆«≈∆∆

ואמו.39) אביו על אבל והוא שבעה לקנות 40)לאחר לא
דברים. על 41)הרבה באבל הקודמת בהלכה כמבואר

ואמו. יקנה 42)אביו לא ואם עבורו, שיקנה מי לו שאין
לדרך. צידה לו תחסר לו 43)שם שתספיק גדולה, בכמות

אלא  לקנות לו התירו לא שבביתו פי על אף הדרך, לכל
עימהן" "יגלגל א): כז, קטן (מועד בלבד מעטות כמויות

שם. חננאל רבינו וכפירוש

.‡È·eÏˆ dÏÚa ‰È‰L ÈÓ44,¯ÈÚa,‰·eÏˆ BzL‡ B‡ ƒ∆»»«¿»»»ƒƒ¿¿»
„Ú ¯ÈÚ‰ d˙B‡a ÔkLÏ BÏ ¯eÒ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ B‡»ƒ¿ƒ»ƒ¿…¿»»ƒ«

¯Oa‰ ‰ÏÎiL45‡ÈÎeË‡k ‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .46 ∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»¿»ƒ¿»¿«¿¿»
Ba ÔÈ·eÏˆ ÔÈ‡L ¯Á‡‰ „va ÔkLÏ BÏ LÈ -47. ≈ƒ¿…««»«≈∆≈»¿ƒ

מתרגם 44) כב) כא, (דברים עץ" על אותו "ותלית תלוי.
בידי  שנתלה ומדובר, צליבא. על יתיה ותצלוב אונקלוס:
דעה  יורה לטור (פרישה לקברו בידינו ואין האומות מלכות

שמו). הצורה 45)סימן "שאין י"ג. הלכה ב, פרק שמחות
הרי  שיאמרו המת, לבזות שגורם כלומר, בעצמות", ניכרת
משכלה  אבל אבילות עליו נוהג ואינו צלוב, זה של אביו
למועד  הר"ן ולשון (רדב"ז). להתאבל עוד מקום אין הבשר
כיוון  - לגמרי, מעוכל הבשר שיהיה "עד ג: פרק סוף קטן

עוד". לרעה יזכרוהו לא קיימת הצורה עיר 46)שאין
רבה  בראשית במדרש סוריה. בצפון ממלכה קריית עתיקה,

אנטיוכוס". שם על "אנטוכיא כג שאין 47)פרשה ומתוך
לבזותו, יבוא לא ההוא, הצד באנשי מכירים זה צד אנשי
שם). (שמחות זה של אביו הוא פלוני שצלוב ידעו, שלא

.·ÈBlÎk B˙ˆ˜Ó - ÈÚÈ·L ÌBÈ48Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ‡e‰Â , ¿ƒƒƒ¿»¿À¿∆¿»
Ô‡ÎÏe49¯‡L ˙BOÚÏÂ ıÁ¯ÏÂ ÒaÎÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe . ¿»¿ƒ»À»¿«≈¿ƒ¿…¿«¬¿»

ÈÚÈ·L ÌBÈa ÌÈ¯·c‰50B˙ˆ˜Ó - ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÎÂ . «¿»ƒ¿¿ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBÈa ı‰‚Ïe ¯tÒÏ ¯zÓe ,BlÎk51. ¿ÀÀ»¿«≈¿«≈¿¿ƒ

להתרחץ 48) לו ומותר האבלות נגמרה החמה הנץ שאחרי
היום  ככל אינו שביעי ליל מקצת אבל וכו'. מלאכה ולעשות
המתחיל  דיבור ב כא, קטן מועד בתוספות וכן (רדב"ז

השלושים,49)אפילו). מניין ולהתחלת השבעה ימי לגמר
כאילו  זה הרי הרגל, קודם ימים שבעה מתו את קבר שאם
שלושים, גזירת ממנו ובטלה שלושים, אבלות התחיל
ב). יט, קטן (מועד ה הלכה י, פרק  לקמן כמבואר

היום 50) אבל הדין, מצד זה וכל שבעה. גזירת נגמרה שכבר
כי  המנהג, לשנות ואין יום... ל' כל רחיצה לאסור "נהגו
דעה  ליורה (רמ"א ותיקין" פי על ונתייסד הוא קדום מנהג
הלכות  מיימוניות" ב"הגהות ומקורו א, סעיף שפא סימן

ו). אות י פרק שם.51)אבל קטן מועד

.‚ÈÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ52B¯ÚO „ÈaÎ‰Â53Ï˜Ó - ƒ∆¿»¬»»¿ƒ¿ƒ¿»≈≈
ÌÈ¯tÒÓa ‡Ï ,¯Ú˙a54Ï·‡ ,ÌÈÓa B˙eÒk ÒaÎÓe . ¿««…¿ƒ¿»«ƒ¿«≈¿¿«ƒ¬»

¯˙a ‡Ï55ÏBÁa ‡ÏÂ56Ï·‡ ,ÔBˆa BÙeb Ïk ıÁB¯Â . …¿∆∆¿…¿¿≈»¿≈¬»
ÔÈnÁa ‡Ï57˙È„nÓ ‡·e ÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ ÔÎÂ . …¿«ƒ¿≈ƒ∆¿»¬»»»ƒ¿ƒ«

Ìi‰58‰È·M‰ ˙ÈaÓe59,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL B‡ , «»ƒ≈«ƒ¿»∆»»ƒ≈»¬ƒ
‰cÓ ‰È‰L B‡60ÏÚ Ï‡LÂ ¯cÓ ‰È‰L B‡ ,¯z‰Â ∆»»¿À∆¿À«∆»»À»¿ƒ¿««

¯z‰Â B¯„61‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ ‡ˆBi‰ ÏÎÂ ,62È¯‰ - ƒ¿¿À«¿»«≈ƒÀ¿»¿»√»¬≈
Èa ÔÈÁl‚Ó el‡ÌÏ·‡ ÈÓ63¯Á‡ Ï·‡ ÌÙÎ˙e ÏÈ‡B‰ ; ≈¿«¿ƒƒ≈∆¿»ƒ¿»»≈∆««

È‡t e‡ˆÓ ‡ÏÂ Ï·‡64. ≈∆¿…»¿¿«

מאבלו 52) שקם וטרם זה, אחר זה ברציפות, עליו באו
שני. אבל לו אירע להסתפר 53)הראשון, היה יכול שלא
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הראשון  בעלה אהבת ושוכחת לה, נוח שהוא" ב"כל האשה
סימן  ליורהֿדעה בש"ך הובא (מרדכי, יום שלושים לאחר

ב). קטן סעיף שצב

.Â„iÓ d˙B‡ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‰È‰L ˙eÚ¯Ó ˙ÁÓO28- ƒ¿«≈≈∆»»«»ƒ¿…«»ƒ»
‰Ú·L ¯Á‡Ï „iÓ d˙BOÚÏ ¯zÓ29BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ . À»«¬»ƒ»¿««ƒ¿»¬»ƒ≈

dÚ¯ÙÏ ·iÁ30ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú dÏ Òk‰Ï ¯eÒ‡ -31. «»¿»¿»»¿ƒ»≈»«¿ƒ

שהאכילוהו 28) מה כנגד סעודה, לחבריו לשלם שחייב
אבל. שנעשה לפרוע 29)קודם שלא לו, אפשר שאי

וברש"י). ב כב, קטן אותו 30)(מועד מזמין חבירו אלא
כמותו. סעודה הוא אף יערוך שבעתיד כדי אצלו, לסעודה

שם.31)

.ÊÏÚ Ï·‡ ;ÌÈ˙Ó Ïk ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»≈ƒ¬»«
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡32˙ÁÓOÏ ÒkÈ ‡Ï - »ƒ¿«ƒ≈«≈«…ƒ»≈¿ƒ¿«

L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú ˙eÚ¯Ó33. ≈≈«¿≈»»…∆

מיד.32) אותה לפרוע כשחייב ובירושלמי 33)אפילו שם.
או  מצוה חבורת הייתה "אם שנינו: ח הלכה ג, פרק שם
לו  מותר מצוה לסעודת כלומר מותר", החודש קידוש
ולפיכך  ואמו. אביו על אפילו שלושים, לאחר להיכנס
משיא  שאם ב, סעיף שצא סימן ביורהֿדעה ההלכה נפסקה
יתבטל  שם יאכל לא ואם שמים, לשם ויתומה יתום האבל
שלושים  תוך אבל שלושים, לאחר להיכנס לו מותר המעשה,
דיבור  שם בתוספות וראה שבעולם. מצוה סעודת בכל אסור
- אכילה בלא למשתה שהכניסה מריעות, ולשמחת המתחיל

ושתייה. אכילה בלא שמחה שאין מותרת,

.Á¯Á‡Ï ‰¯BÁÒa CÏÈÏ ¯zÓ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ«»«≈ƒÀ»À»≈≈ƒ¿»¿««
ÌÈLÏL34ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ; ¿ƒ«»ƒ¿«ƒ«∆ƒ¿¬¬≈»

enÚ CÏ :BÏ e¯Ó‡ÈÂ35. ¿…¿≈ƒ»

שהולך 34) ומדובר ח, הלכה ג, פרק קטן מועד ירושלמי
גדול  פרסום בה שיש גדולה, ובשיירה רחוק, למקום לסחור
שבעה  לאחר בו מותר רגיל ומתן במשא כי לשמחה, ודומה
מלאכה  כעשיית שדינה ז, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר ימים.

משנה). שם.35)(כסף ירושלמי

.ËB˜ÒÚa ËÚÓÓ ‰ˆ¯ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ36‰ˆ¯ , «»«≈ƒÀ»»»¿«≈¿ƒ¿»»
ËÚÓÓ BÈ‡37B˜ÒÚa ËÚÓÓ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ;38. ≈¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ¿

עצירת 36) על ציבור בתעניות שאמרו כדרך ומתנו, במשאו
ראה  ומתן" במשא ממעטים נענו ולא אלו "עברו גשמים:

ח. הלכה ג, פרק תעניות ידובר 37)הלכות שבעה ולאחר
בסחורה. שמותר קטן 38)כאן, (מועד יום שלושים כל

א). כב,

.ÈÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰39ËÚÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ : «≈ƒ»¿»ƒ»¿«≈
B˜ÒÚa40ËÚÓÈ -41Â‡Ï Ì‡Â ;42C¯c‰ ÈÎ¯ˆ ‰˜È -43 ¿ƒ¿¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆»¿≈«∆∆

.LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈»∆«≈∆∆

ואמו.39) אביו על אבל והוא שבעה לקנות 40)לאחר לא
דברים. על 41)הרבה באבל הקודמת בהלכה כמבואר

ואמו. יקנה 42)אביו לא ואם עבורו, שיקנה מי לו שאין
לדרך. צידה לו תחסר לו 43)שם שתספיק גדולה, בכמות

אלא  לקנות לו התירו לא שבביתו פי על אף הדרך, לכל
עימהן" "יגלגל א): כז, קטן (מועד בלבד מעטות כמויות

שם. חננאל רבינו וכפירוש

.‡È·eÏˆ dÏÚa ‰È‰L ÈÓ44,¯ÈÚa,‰·eÏˆ BzL‡ B‡ ƒ∆»»«¿»»»ƒƒ¿¿»
„Ú ¯ÈÚ‰ d˙B‡a ÔkLÏ BÏ ¯eÒ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ B‡»ƒ¿ƒ»ƒ¿…¿»»ƒ«

¯Oa‰ ‰ÏÎiL45‡ÈÎeË‡k ‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .46 ∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»¿»ƒ¿»¿«¿¿»
Ba ÔÈ·eÏˆ ÔÈ‡L ¯Á‡‰ „va ÔkLÏ BÏ LÈ -47. ≈ƒ¿…««»«≈∆≈»¿ƒ

מתרגם 44) כב) כא, (דברים עץ" על אותו "ותלית תלוי.
בידי  שנתלה ומדובר, צליבא. על יתיה ותצלוב אונקלוס:
דעה  יורה לטור (פרישה לקברו בידינו ואין האומות מלכות

שמו). הצורה 45)סימן "שאין י"ג. הלכה ב, פרק שמחות
הרי  שיאמרו המת, לבזות שגורם כלומר, בעצמות", ניכרת
משכלה  אבל אבילות עליו נוהג ואינו צלוב, זה של אביו
למועד  הר"ן ולשון (רדב"ז). להתאבל עוד מקום אין הבשר
כיוון  - לגמרי, מעוכל הבשר שיהיה "עד ג: פרק סוף קטן

עוד". לרעה יזכרוהו לא קיימת הצורה עיר 46)שאין
רבה  בראשית במדרש סוריה. בצפון ממלכה קריית עתיקה,

אנטיוכוס". שם על "אנטוכיא כג שאין 47)פרשה ומתוך
לבזותו, יבוא לא ההוא, הצד באנשי מכירים זה צד אנשי
שם). (שמחות זה של אביו הוא פלוני שצלוב ידעו, שלא

.·ÈBlÎk B˙ˆ˜Ó - ÈÚÈ·L ÌBÈ48Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ‡e‰Â , ¿ƒƒƒ¿»¿À¿∆¿»
Ô‡ÎÏe49¯‡L ˙BOÚÏÂ ıÁ¯ÏÂ ÒaÎÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe . ¿»¿ƒ»À»¿«≈¿ƒ¿…¿«¬¿»

ÈÚÈ·L ÌBÈa ÌÈ¯·c‰50B˙ˆ˜Ó - ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÎÂ . «¿»ƒ¿¿ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBÈa ı‰‚Ïe ¯tÒÏ ¯zÓe ,BlÎk51. ¿ÀÀ»¿«≈¿«≈¿¿ƒ

להתרחץ 48) לו ומותר האבלות נגמרה החמה הנץ שאחרי
היום  ככל אינו שביעי ליל מקצת אבל וכו'. מלאכה ולעשות
המתחיל  דיבור ב כא, קטן מועד בתוספות וכן (רדב"ז

השלושים,49)אפילו). מניין ולהתחלת השבעה ימי לגמר
כאילו  זה הרי הרגל, קודם ימים שבעה מתו את קבר שאם
שלושים, גזירת ממנו ובטלה שלושים, אבלות התחיל
ב). יט, קטן (מועד ה הלכה י, פרק  לקמן כמבואר

היום 50) אבל הדין, מצד זה וכל שבעה. גזירת נגמרה שכבר
כי  המנהג, לשנות ואין יום... ל' כל רחיצה לאסור "נהגו
דעה  ליורה (רמ"א ותיקין" פי על ונתייסד הוא קדום מנהג
הלכות  מיימוניות" ב"הגהות ומקורו א, סעיף שפא סימן

ו). אות י פרק שם.51)אבל קטן מועד

.‚ÈÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ52B¯ÚO „ÈaÎ‰Â53Ï˜Ó - ƒ∆¿»¬»»¿ƒ¿ƒ¿»≈≈
ÌÈ¯tÒÓa ‡Ï ,¯Ú˙a54Ï·‡ ,ÌÈÓa B˙eÒk ÒaÎÓe . ¿««…¿ƒ¿»«ƒ¿«≈¿¿«ƒ¬»

¯˙a ‡Ï55ÏBÁa ‡ÏÂ56Ï·‡ ,ÔBˆa BÙeb Ïk ıÁB¯Â . …¿∆∆¿…¿¿≈»¿≈¬»
ÔÈnÁa ‡Ï57˙È„nÓ ‡·e ÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ ÔÎÂ . …¿«ƒ¿≈ƒ∆¿»¬»»»ƒ¿ƒ«

Ìi‰58‰È·M‰ ˙ÈaÓe59,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL B‡ , «»ƒ≈«ƒ¿»∆»»ƒ≈»¬ƒ
‰cÓ ‰È‰L B‡60ÏÚ Ï‡LÂ ¯cÓ ‰È‰L B‡ ,¯z‰Â ∆»»¿À∆¿À«∆»»À»¿ƒ¿««

¯z‰Â B¯„61‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ ‡ˆBi‰ ÏÎÂ ,62È¯‰ - ƒ¿¿À«¿»«≈ƒÀ¿»¿»√»¬≈
Èa ÔÈÁl‚Ó el‡ÌÏ·‡ ÈÓ63¯Á‡ Ï·‡ ÌÙÎ˙e ÏÈ‡B‰ ; ≈¿«¿ƒƒ≈∆¿»ƒ¿»»≈∆««

È‡t e‡ˆÓ ‡ÏÂ Ï·‡64. ≈∆¿…»¿¿«

מאבלו 52) שקם וטרם זה, אחר זה ברציפות, עליו באו
שני. אבל לו אירע להסתפר 53)הראשון, היה יכול שלא
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השני. האבל תכפו שכבר הראשון, לאבלו השלושים בגמר
ידוע,54) והדבר קצת. ממנו ומספר ראשו משער מוריד

אפשר  ואי בתער, דרכו אין קצתו, השיער מן שהמספר
בשם  משנה (כסף מספריים של בזוג אלא כהוגן לגלחו

קדם,55)הרמב"ן). בימי הידוע הנתרן, ממלחי אחד
תכבסי  "אם כב) ב, (ירמיה ככתוב ומטהר, מנקה כחומר

בורית". לך ותרבי הנוסח:56)בנתר ושם ב יז, קטן מועד
ולא  גורס: ג פרק שם הרי"ף אולם באהל". ולא בנתר "ולא
ולא  בחול ולא בנתר "ולא ב יג, בתענית הגירסה וכן בחול,

שם.57)באהל". קטן למועד שם 58)רי"ף טרוד שהיה
ותכפו  לביתו, חזר אשר עד להתגלח הספיק ולא בסחורה

אבל. אחר אבל האוייב.59)כאן והמנודה 60)ממחנה
ז, פרק תורה תלמוד בהלכות כמבואר בתספורת, אסור

ד. לו 61)הלכה והתיר לחכם ושאל להסתפר שלא נדר
נדרו. מי 62)את אין נידה, בועל או מת טמא כגון,

בהם  הנוגע כל הם מטמאים שהרי טומאתם, בימי שיגלחם
וראה  א). משנה ג, פרק קטן למועד נוסחאות (שינויי
י"ט: הלכה ז, פרק טוב יום להלכות משנה " ב"מגיד
להעיר  וראוי הרגל". קודם להתקשט לו אין "שהטמא
שלא  אלה כל את מונה א סעיף שפט סימן דעה שביורה
מונה  אינו לטהרה" מטומאה "יוצא ואילו להתגלח, יכלו

במספריים.63)עימהם. בין בתער בין לפני 64)כדרכם,
והוא  ב). יז, קטן (מועד היו טרודים או שאנוסים אבלם,
או  בנתר אבלם בימי כסותם את לכבס להם שמותר הדין
שם  וראה א. סעיף שפט סימן דעה ביורה כמבואר בחול,
כשם  שבעה בתוך אפילו שמסתפרים ג סעיף שצ סימן

לאבלם. שבעה בתוך לכבס להם שמותר

ה'תש"פ  סיון כ"ח ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מיתת 1) על רחוקה או קרובה שמועה לו שבאה מי דין

שבעת  את ימנה איך שבא, עד ידע ולא קרוב לו מת קרובו.
הם  מי קרוביהם. על באבלם ומלך גדול כהן דיני אבלו. ימי

באבלו. המלך מנחמי

.‡·B¯˜ BÏ ˙nL ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓ2CB˙a Ì‡ : ƒ∆»»¿»∆≈»ƒ¿
ÌÈLÏL ÌBÈ elÙ‡ ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ»«¿»¬ƒ¿ƒ

‰·B¯˜ ‰ÚeÓL BÊ È¯‰ - BÓˆÚ3‰Ú·L ‚‰Ï ·iÁÂ , «¿¬≈¿»¿»¿«»ƒ¿…ƒ¿»
‰BÓe .Ú¯B˜Â ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰L ÌBiÓ ˙eÏ·‡ ÈÓÈ¿≈¬≈ƒ∆ƒƒ»«¿»¿≈«∆

ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ÌÚ ˙¯tÒz‰ ¯eq‡Ï ÌÈLÏL4BÏÏk . ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿…∆ƒ¿»«¿»ƒ¿»
‰¯e·w‰ ÌBÈk - ‰·B¯w‰ B˙ÚeÓL ÌBÈ :¯·c ÏL5. ∆»»¿»«¿»¿«¿»

- ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡ ‰ÚeÓM‰ BÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ»«¿»«««¿ƒ
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙‚‰B dÈ‡Â ,‰˜BÁ¯ ‰ÚeÓL BÊ È¯‰¬≈¿»¿»¿≈»∆∆∆»∆»

Ú¯B˜ BÈ‡Â6ÈÚÈ·L ÌBÈ ‡e‰ ‰ÚeÓM‰ ÌBÈ el‡Îe . ¿≈≈«¿ƒ«¿»¿ƒƒ
ÌÈLÏL ÌBÈÂ7BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe ,8. ¿¿ƒƒ¿»«¿À

עליו.2) להתאבל ב 3)שחייב כ, למו"ק הרי"ף כדעת
לדבריו. ראיה נביא טו, אות ה"ג ולהלן הלכות, בעל בשם

שלשים.4) כל בהם אסור שהאבל ה"ב, פ"ו לעיל המנויים
אסור 5) שהאבל הבראה, סעודת אותו מברין וכן א. כ, מו"ק

ה"ט  פ"ד לעיל כמבואר משלו, ראשון ביום לאכול לו

שם). וכן 6)(רא"ש קורע, אינו ואמו אביו על ואפילו
אינו  שלשים שלאחר ה"ו, פ"ח לקמן רבינו מדברי נראה
נראה  שם, הרי"ף מדברי אולם ואמו. אביו על אפילו קורע
מו"ק  בירושלמי ומקורו לעולם, קורע ואמו אביו שעל -
חייב  כמה, למחר אפילו ואמו אביו על "שכן ה"ה: פ"ג,
ד. סעיף תב סי' ביו"ד השו"ע פסק וכן לקרוע".

לו 7) עולה ומקצתו לשבעה, לו עולה מקצתו כלומר,
(רדב"ז). הדברים 8)לשלשים בכל הוא מותר וממילא

עמ' שם (מו"ק לאבלו יום שלשים בכל בהם, אסור שהאבל
ב).

.·‰ÚL ˙eÏ·‡ ‚‰pL ÔÂÈk ?BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó „ˆÈk≈«ƒ¿»«¿À≈»∆»«¬≈»»
˙Á‡9ıÁ¯ÏÂ ÏÚÏ ¯zÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ‚‰ el‡k - ««¿ƒ»«»«ÀÀ»ƒ¿…¿ƒ¿…

ÌBi‰ ¯‡La Ál‚Ïe CeÒÏÂ10ÏÎa ¯zÓ ‡e‰ ÔÎÂ , ¿»¿«≈«ƒ¿»«¿≈À»¿»
ÌÈ¯·c‰11. «¿»ƒ

עטף 9) או מיטתו, כפה או אבל, לאות מנעלו שחלץ כגון
(רמב"ן). כולם את שיעשה צורך ואין ראשו, את

לעיל 10) ראה יום. שלשים כל אסורה שהתספורת אע"פ
ה"ג. ואמו 11)פ"ו, אביו על הרמב"ן ולדעת שם. מו"ק

ואינו  רחוקה, בשמועה אפילו שלשים גזירת נוהג הוא
אין  וכן ה"ג), פ"ו לעיל (ראה חבריו בו שיגערו עד מסתפר
לבית  נכנס ואינו ה"כ) פ"ה לעיל (ראה בשלומו שואלים
מיום  ולא המיתה מיום ומונה חודש. י"ב עד המשתה
אינו  חודש, י"ב לאחר השמועה לו באה אם אבל השמועה,
סעיף  תב סי' ביו"ד וכן הדברים, לכל אחד יום אלא נוהג

א.

.‚Ï‚¯‰ CB˙a ‰·B¯˜ ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓ12B‡ ƒ∆»»¿»¿»¿»∆∆
˙aL ÌBÈa13˙ÈOÚ Ï‚¯‰ ¯Á‡ B‡ ˙aL ¯Á‡Ïe , ¿«»¿«««»««»∆∆«¬≈

‰˜BÁ¯14BÏ ‰ÏBÚ -15B‡ Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ‚‰B BÈ‡Â , ¿»∆¿≈≈¿««»∆∆
„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙aM‰ ¯Á‡Ï16ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe , ¿««««»∆»∆»ƒ¿«ƒ¿»«
e¯‡aL BÓk ,BlÎk17. ¿À¿∆≈«¿

ה"ג.12) פ"י, לקמן ראה דבר, בשום בו נוהגת אבלות שאין
ה"א.13) שם שבגלוי, בדברים אבילות בו שאין
המיתה 14) מיום יום שלשים עברו כבר שבת, שלמוצאי

השמועה" "יום שלענין ה, ס"ק תב סי' ליו"ד בש"ך (ראה
הקבורה). מיום ולא מיתה משעת או 15)מונים השבת

שמע  לא כאילו זה והרי השלושים, למנין לו עולים הרגל
אבילות  ולנהוג לקרוע יכול שאינו כיון הרגל, לאחר אלא

אלה. שיום 16)בימים למד, אתה ומכאן ב. כ, מו"ק
כדברי  קרובה", "שמועה לענין שלשים כתוך דינו שלשים
קרובה  שמועה "שמע שם: אמרו שהרי ה"א, לעיל רבינו
שהשבת  הרי - רחוקה" נעשית שבת ולמוצאי בשבת,
שמועה  אותה שמע ואילו רחוקה, שמועה שתיעשה גורמת,
שלשים  שביום למרות קרובה, שמועה זו הרי חול, ביום
דינו  שלשים שיום מכאן, לדקדק ועלֿכרחך שמע, עצמו
למי  אלא ככולו היום מקצת אומרים: ואין שלשים, כבתוך
כלל  אבילות נהג לא שעדיין למי ולא אבילות, דיני שנהג

שם). יוסף' ו'נמוקי שמותר 17)(רא"ש הקודמת. בהלכה
והשומע  השלושים, בימי בהם אסור שאבל הדברים, בכל
שבצנעה, דברים אפילו בה נוהג אינו בשבת, רחוקה שמועה
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שמועה  השומע וכן ודיו: אחת שעה נוהג שבת ולמוצאי
קורע, ולמחר אחד, ליום לו עולה השבת בשבת, קרובה
סי' (יו"ד לאבלות שביעי לו הוא הרי בשבת ששי יום נמצא

וֿז). סעיפים תב

.„‡aL „Ú Ú„È ‡ÏÂ ·B¯˜ BÏ ˙nL ÈÓ18‰È‰ Ì‡ : ƒ∆≈»¿…»««∆»ƒ»»
˙B‡Ò¯t ‰¯OÚ CÏ‰Ó ‡e‰L ,·B¯˜ ÌB˜Óa19, ¿»»∆«¬«¬»»«¿»

„Á‡ ÌBÈa ‡B·iL ¯LÙ‡L20ÌBia ‡a elÙ‡ , ∆∆¿»∆»¿∆»¬ƒ»«
ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏB„b Ïˆ‡ ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒƒ»»¿«¬ƒ≈∆¿««ƒ««

e¯ÚpL Èt21ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,„ÓÚÏ22‰ÏBÚ - ƒ∆ƒ¿¬«¬…ƒ»»¿«¬ƒ∆
BÏ23ÌBÈ ÌÈLÏL ÌeÏLz Ô‰nÚ ‰BÓe ,24‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ»∆«¿¿ƒ¿ƒ…

BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ25ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿«¬ƒ∆¿«¿¿≈ƒ»»¿»
‰Ú·L BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÈL ÌBÈa ‡a elÙ‡ ,˜BÁ»̄¬ƒ»¿≈ƒ∆¿«¿ƒ¿»

‡aL ÌBiÓ ÌÈLÏLe26. ¿ƒƒ∆»

וקרוביו 18) שם, שנקבר או המת שם שמת למקום
עליו. שם אמה,19)מתאבלים אלפים שמונת היא ופרסה

אמה. אלפיים הוא ומיל מילים, ארבעה היא שהפרסה
כמבואר 20) פרסאות, עשר ביום בינוני אדם שמהלך

אליהם, יום באותו בא היה יודע, היה ואילו ב. צג, בפסחים
הגאונים, וכפירוש ב כא, (מו"ק עמהם ישב כאילו הוא והרי

לח). אות פ"ג שם ברא"ש ורוצים 21)הובא מתנענעים
שהמנחמים  ה"ג, פי"ג לקמן ראה ישיבתם, ממקום לעמוד

קרקע. ע"ג נמשך.22)יושבים האבל כאילו 23)עדיין
לעצמו. שבעה למנות צריך ואינו עמהם, מו"ק 24)מנה

א. אם 25)כב, אבל (שם). לו ונודע שבא מיום שבעה,
בגלל  אבילותו יקצר לא להתאבל, והתחיל במקומו לו נודע

ח). סעיף שעה, סי' (יו"ד אליהם שבא ולא 26)זה הואיל
יכול  אינו - האבילות בתחילת אליהם לבוא יכול היה
הבית  גדול הלך ואם וברש"י). ב כא, (שם עמהם להצטרף
והנשארים  המת, את לקבור הקברות בית שם שיש לעיר
עליהם  חל מללוותו, פניהם את משהחזירו - לביתם חזרו
ראה  הגולל, משיסתם אלא מתאבל אינו הבית וגדול האבל,
ואפילו  אבילותו, הוא מונה ומשם וה"ה, ה"ב פ"א, לעיל
לעצמו, - והוא לעצמם, מונים הם הבית בני אצל אח"כ חזר
הוא  שאחריו הבית, גדול עם מונה - קרוב ממקום והבא

ורדב"ז). (כסףֿמשנה הבית בני שאר אחר ולא נמשך,

.‰elÙ‡ CÏB‰ BÈ‡ - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏLa Ï·‡»≈ƒ¿»»ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ
¯Á‡ Ï·‡ ˙È·Ï27·LBÈ BÈ‡Â .CÏB‰ - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈∆«≈ƒ»¿≈»≈¿≈≈

ÔÈÓÁ˙n‰ ÌB˜Óa ‡l‡ ,ÔÈÓÁÓ‰ ÌB˜Óa28‡ÏÂ . ƒ¿«¿«¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿…
‰BL‡¯‰ ˙aL Ïk B˙Èa Á˙tÓ ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ29. ≈≈¿»«≈ƒ∆«≈»«»»ƒ»

·LBÈ - ˙ÈLÈÏL .BÓB˜Óa ·LBÈ BÈ‡Â ,‡ˆBÈ - ‰iL¿ƒ»≈¿≈≈ƒ¿¿ƒƒ≈
Bk¯„k ¯a„Ó BÈ‡Â ,BÓB˜Óa30‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ . ƒ¿¿≈¿«≈¿«¿¿ƒƒ¬≈

ÎkÌ„‡ Ï31. ¿»»»

הולך 27) שאינו וכלֿשכן אבילותו, מענין שהוא אע"פ
(רדב"ז). אבילות מענין שאינן מצוות, בשאר להשתתף
הראשון  ביום - העיר באותה "מת שנינו: פ"ו, ובשמחות
שם  אין אם אבל (=ללוותו)... עמהם יוצא אינו השני וביום
ביום  אפילו עמהם יוצא וקובריה, המיטה נושאי כדי
ביו"ד  וכן שבתורה, המצוות בכל חייב הוא שהרי ראשון",

א. סעיף שצג ב.28)סי' כא, הראשון.29)מו"ק שבוע
שם:30) לרי"ף רש"י ומפרש מדבר", "ואינו א כג, שם

ובשו"ע  כמנהגו". ברבים מדבר ואינו ודומם יושב "אלא
יושבים  שאין נוהגים "ועכשיו מעיר: ב, סעיף שצג סי' יו"ד
ולענין  חודש". י"ב כל ואמו אביו ועל שלשים, כל במקומם
שאינו  ג, סעיף שם בשו"ע כתוב לביתֿהכנסת, האבל הליכת
מו, אות שם למו"ק ברא"ש ומקורו בשבת, אלא שם הולך
התפילה  ואחר בשבת, לביתֿהכנסת הולך "האבל האומר:
שעה  שם ויושבים עמו, הולכים הקהל וכל יוצא, האבל
(פי"ז): אליעזר דרבי בפרקי אגדה דברי על וסומכים אחת.
 ֿ בית וכשבנה גדולה... גמילותֿחסדים שמידת שלמה ראה
לאבלים  ואחד לחתנים אחד שערים, שני בנה המקדש
שני  בין ויושבים בשבתות הולכים ישראל והיו ולמנודים,
שהוא  יודעים היו החתנים בשער והנכנס הללו, שערים
יודעים  היו מכוסה, שפמו והיה אבלים בשער והנכנס חתן...
ינחמך... הזה בבית השוכן לו: אומרים והיו אבל, שהוא
הולכים  ואבלים חתנים שיהיו התקינו ביתֿהמקדש משחרב
הארץ, על עמו ויושבים האבל את ורואים כנסיות... לבתי
וכו'. חסדים" בגמילות חובתם ידי ישראל כל שיצאו כדי

כגון 31) שבועות, שלשה שלמו לא ואפילו א. כג, מו"ק
ושנים  שבוע, אותו כשכלה מיד השבוע, באמצע שמת
סעיף  שצג סי' (יו"ד רביעי הבא השבוע נחשב - שאחריו

ב).

.ÂBÏ ¯eÒ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ ÏB„b Ô‰k…≈»«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆»
‰ÏÚÓÏ ÂÈ„‚a Ú¯˜Ï32Ú¯t Ïc‚Ïe ,33¯Á‡ ˙‡ˆÏÂ , ƒ¿…«¿»»¿«¿»¿«≈∆«¿»≈««

‰hn‰34ÔÈ¯·nLÎe .B˙È·Ï BÓÁÏ ÔÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ . «ƒ»¿»»»»ƒ¿«¬¿≈¿∆«¿ƒ
B˙B‡35ÏÚ ·ÒÓ ‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk -»»»¿Àƒ«»»∆¿≈≈«

ÏÒÙq‰36e‡ :B˙B‡ ÔÈÓÁnLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â . ««¿»¿¿ƒ¿∆¿«¬ƒ»
E˙¯tk37.ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎ¯a˙z :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â . «»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â38‰pÓÓ‰ -39CB˙a BÚvÓÓ ¿ƒ»»¿«≈¬≈ƒ«¿À∆¿«¿¿
ÌÚ‰40eÓÁz :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â ,41. »»¿≈»∆¿À»

פורם 32) אינו - יפרום" לא "ובגדיו י) כא, (ויקרא שנאמר
מלמטה  הוא אלא פורמים, אדם שבני כדרך (=קורע)
והשווה  ב). יב, (הוריות מלמעלה וההדיוט בגדו) (בשפת

ה"ו. פ"ה, המקדש כלי "את 33)הל' שם) (שם, שנאמר
מסתפר  אלא לעולם, פרע מרבה אינו - יפרע" לא ראשו
מתחדשות" ומשמרות "הואיל שבת, לערב שבת מערב
מתחלפות  כהנים משמרות רש"י: ומפרש ב). כב, (סנהדרין
להסתפר  וצריך נכנסת, וזו יוצאת זו בשבת, ומתחדשות

ביפיו. שתראנו הנכנסת, חדשה משמרת ככתוב 34)מפני
המקדש  כלי ובהל' יצא", לא המקדש "ומן יא) כא, (ויקרא
ואינו  אחריו יוצא אינו מת, לו "מת רבינו: כותב - ה"ה שם,
א. יח, סנהדרין וראה המקדש". מן או ביתו מפתח יוצא

ה"ט.35) פ"ד, לעיל הנזכרת הבראה סנהדרין 36)סעודת
לבוא 37)שם. הראוי לכל תחתיך ואנחנו תתכפר, בנו

וברש"י). (שם מבית 38)עליך אבלים שחזרו אחרי
אישֿאיש  עובר העם וכל במקומו האבל עומד הקברות,

ה"ב. פי"ג, לקמן כמבואר הכהנים.39)לנחמו, סגן
ראה  הכהנים, כל על ממונה והוא הכהן, לימין תמיד העומד

הט"ז. פ"ד, המקדש כלי וכל 40)הל' בימינו, שהממונה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קסג la` zekld - mihtey xtq - oeiq g"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שמועה  השומע וכן ודיו: אחת שעה נוהג שבת ולמוצאי
קורע, ולמחר אחד, ליום לו עולה השבת בשבת, קרובה
סי' (יו"ד לאבלות שביעי לו הוא הרי בשבת ששי יום נמצא

וֿז). סעיפים תב

.„‡aL „Ú Ú„È ‡ÏÂ ·B¯˜ BÏ ˙nL ÈÓ18‰È‰ Ì‡ : ƒ∆≈»¿…»««∆»ƒ»»
˙B‡Ò¯t ‰¯OÚ CÏ‰Ó ‡e‰L ,·B¯˜ ÌB˜Óa19, ¿»»∆«¬«¬»»«¿»

„Á‡ ÌBÈa ‡B·iL ¯LÙ‡L20ÌBia ‡a elÙ‡ , ∆∆¿»∆»¿∆»¬ƒ»«
ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏB„b Ïˆ‡ ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒƒ»»¿«¬ƒ≈∆¿««ƒ««

e¯ÚpL Èt21ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,„ÓÚÏ22‰ÏBÚ - ƒ∆ƒ¿¬«¬…ƒ»»¿«¬ƒ∆
BÏ23ÌBÈ ÌÈLÏL ÌeÏLz Ô‰nÚ ‰BÓe ,24‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ»∆«¿¿ƒ¿ƒ…

BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ25ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿«¬ƒ∆¿«¿¿≈ƒ»»¿»
‰Ú·L BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÈL ÌBÈa ‡a elÙ‡ ,˜BÁ»̄¬ƒ»¿≈ƒ∆¿«¿ƒ¿»

‡aL ÌBiÓ ÌÈLÏLe26. ¿ƒƒ∆»

וקרוביו 18) שם, שנקבר או המת שם שמת למקום
עליו. שם אמה,19)מתאבלים אלפים שמונת היא ופרסה

אמה. אלפיים הוא ומיל מילים, ארבעה היא שהפרסה
כמבואר 20) פרסאות, עשר ביום בינוני אדם שמהלך

אליהם, יום באותו בא היה יודע, היה ואילו ב. צג, בפסחים
הגאונים, וכפירוש ב כא, (מו"ק עמהם ישב כאילו הוא והרי

לח). אות פ"ג שם ברא"ש ורוצים 21)הובא מתנענעים
שהמנחמים  ה"ג, פי"ג לקמן ראה ישיבתם, ממקום לעמוד

קרקע. ע"ג נמשך.22)יושבים האבל כאילו 23)עדיין
לעצמו. שבעה למנות צריך ואינו עמהם, מו"ק 24)מנה

א. אם 25)כב, אבל (שם). לו ונודע שבא מיום שבעה,
בגלל  אבילותו יקצר לא להתאבל, והתחיל במקומו לו נודע

ח). סעיף שעה, סי' (יו"ד אליהם שבא ולא 26)זה הואיל
יכול  אינו - האבילות בתחילת אליהם לבוא יכול היה
הבית  גדול הלך ואם וברש"י). ב כא, (שם עמהם להצטרף
והנשארים  המת, את לקבור הקברות בית שם שיש לעיר
עליהם  חל מללוותו, פניהם את משהחזירו - לביתם חזרו
ראה  הגולל, משיסתם אלא מתאבל אינו הבית וגדול האבל,
ואפילו  אבילותו, הוא מונה ומשם וה"ה, ה"ב פ"א, לעיל
לעצמו, - והוא לעצמם, מונים הם הבית בני אצל אח"כ חזר
הוא  שאחריו הבית, גדול עם מונה - קרוב ממקום והבא

ורדב"ז). (כסףֿמשנה הבית בני שאר אחר ולא נמשך,

.‰elÙ‡ CÏB‰ BÈ‡ - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏLa Ï·‡»≈ƒ¿»»ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ
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ÔÈÓÁ˙n‰ ÌB˜Óa ‡l‡ ,ÔÈÓÁÓ‰ ÌB˜Óa28‡ÏÂ . ƒ¿«¿«¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿…
‰BL‡¯‰ ˙aL Ïk B˙Èa Á˙tÓ ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ29. ≈≈¿»«≈ƒ∆«≈»«»»ƒ»

·LBÈ - ˙ÈLÈÏL .BÓB˜Óa ·LBÈ BÈ‡Â ,‡ˆBÈ - ‰iL¿ƒ»≈¿≈≈ƒ¿¿ƒƒ≈
Bk¯„k ¯a„Ó BÈ‡Â ,BÓB˜Óa30‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ . ƒ¿¿≈¿«≈¿«¿¿ƒƒ¬≈

ÎkÌ„‡ Ï31. ¿»»»

הולך 27) שאינו וכלֿשכן אבילותו, מענין שהוא אע"פ
(רדב"ז). אבילות מענין שאינן מצוות, בשאר להשתתף
הראשון  ביום - העיר באותה "מת שנינו: פ"ו, ובשמחות
שם  אין אם אבל (=ללוותו)... עמהם יוצא אינו השני וביום
ביום  אפילו עמהם יוצא וקובריה, המיטה נושאי כדי
ביו"ד  וכן שבתורה, המצוות בכל חייב הוא שהרי ראשון",

א. סעיף שצג ב.28)סי' כא, הראשון.29)מו"ק שבוע
שם:30) לרי"ף רש"י ומפרש מדבר", "ואינו א כג, שם

ובשו"ע  כמנהגו". ברבים מדבר ואינו ודומם יושב "אלא
יושבים  שאין נוהגים "ועכשיו מעיר: ב, סעיף שצג סי' יו"ד
ולענין  חודש". י"ב כל ואמו אביו ועל שלשים, כל במקומם
שאינו  ג, סעיף שם בשו"ע כתוב לביתֿהכנסת, האבל הליכת
מו, אות שם למו"ק ברא"ש ומקורו בשבת, אלא שם הולך
התפילה  ואחר בשבת, לביתֿהכנסת הולך "האבל האומר:
שעה  שם ויושבים עמו, הולכים הקהל וכל יוצא, האבל
(פי"ז): אליעזר דרבי בפרקי אגדה דברי על וסומכים אחת.
 ֿ בית וכשבנה גדולה... גמילותֿחסדים שמידת שלמה ראה
לאבלים  ואחד לחתנים אחד שערים, שני בנה המקדש
שני  בין ויושבים בשבתות הולכים ישראל והיו ולמנודים,
שהוא  יודעים היו החתנים בשער והנכנס הללו, שערים
יודעים  היו מכוסה, שפמו והיה אבלים בשער והנכנס חתן...
ינחמך... הזה בבית השוכן לו: אומרים והיו אבל, שהוא
הולכים  ואבלים חתנים שיהיו התקינו ביתֿהמקדש משחרב
הארץ, על עמו ויושבים האבל את ורואים כנסיות... לבתי
וכו'. חסדים" בגמילות חובתם ידי ישראל כל שיצאו כדי

כגון 31) שבועות, שלשה שלמו לא ואפילו א. כג, מו"ק
ושנים  שבוע, אותו כשכלה מיד השבוע, באמצע שמת
סעיף  שצג סי' (יו"ד רביעי הבא השבוע נחשב - שאחריו

ב).

.ÂBÏ ¯eÒ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ ÏB„b Ô‰k…≈»«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆»
‰ÏÚÓÏ ÂÈ„‚a Ú¯˜Ï32Ú¯t Ïc‚Ïe ,33¯Á‡ ˙‡ˆÏÂ , ƒ¿…«¿»»¿«¿»¿«≈∆«¿»≈««

‰hn‰34ÔÈ¯·nLÎe .B˙È·Ï BÓÁÏ ÔÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ . «ƒ»¿»»»»ƒ¿«¬¿≈¿∆«¿ƒ
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ÏÒÙq‰36e‡ :B˙B‡ ÔÈÓÁnLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â . ««¿»¿¿ƒ¿∆¿«¬ƒ»
E˙¯tk37.ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎ¯a˙z :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â . «»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â38‰pÓÓ‰ -39CB˙a BÚvÓÓ ¿ƒ»»¿«≈¬≈ƒ«¿À∆¿«¿¿
ÌÚ‰40eÓÁz :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â ,41. »»¿≈»∆¿À»

פורם 32) אינו - יפרום" לא "ובגדיו י) כא, (ויקרא שנאמר
מלמטה  הוא אלא פורמים, אדם שבני כדרך (=קורע)
והשווה  ב). יב, (הוריות מלמעלה וההדיוט בגדו) (בשפת

ה"ו. פ"ה, המקדש כלי "את 33)הל' שם) (שם, שנאמר
מסתפר  אלא לעולם, פרע מרבה אינו - יפרע" לא ראשו
מתחדשות" ומשמרות "הואיל שבת, לערב שבת מערב
מתחלפות  כהנים משמרות רש"י: ומפרש ב). כב, (סנהדרין
להסתפר  וצריך נכנסת, וזו יוצאת זו בשבת, ומתחדשות

ביפיו. שתראנו הנכנסת, חדשה משמרת ככתוב 34)מפני
המקדש  כלי ובהל' יצא", לא המקדש "ומן יא) כא, (ויקרא
ואינו  אחריו יוצא אינו מת, לו "מת רבינו: כותב - ה"ה שם,
א. יח, סנהדרין וראה המקדש". מן או ביתו מפתח יוצא

ה"ט.35) פ"ד, לעיל הנזכרת הבראה סנהדרין 36)סעודת
לבוא 37)שם. הראוי לכל תחתיך ואנחנו תתכפר, בנו

וברש"י). (שם מבית 38)עליך אבלים שחזרו אחרי
אישֿאיש  עובר העם וכל במקומו האבל עומד הקברות,

ה"ב. פי"ג, לקמן כמבואר הכהנים.39)לנחמו, סגן
ראה  הכהנים, כל על ממונה והוא הכהן, לימין תמיד העומד

הט"ז. פ"ד, המקדש כלי וכל 40)הל' בימינו, שהממונה
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האבלים  וגם באמצע, הגדול והכהן בשמאלו, העם
עומדים  "אבלים ה"ב: פי"ג לקמן כמבואר בשמאלו,
פ"ה, המקדש כלי בהל' רבינו ולשון המנחמים". לשמאל

העם". לבין בינו ממצעו "והסגן יט,41)ה"ד: סנהדרין
א.

.ÊBÈ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ CÏn‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈
ÔÈ¯ËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ42B˙Ó ¯Á‡ BlL43CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ≈ƒ∆««¿≈ƒ∆««≈¿≈»ƒ

ÌÈÏ·‡ ÌÁÓ BÈ‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Ó ¯Á‡ ¯ÓBÏ44‡ÏÂ . «««≈ƒ¬≈ƒ¿≈¿«≈¬≈ƒ¿…
¯·‡ ¯Á‡ „Â„ ‡ˆÈ45‚¯‰ ‡lL ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ , »»»ƒ«««¿≈∆»¿ƒ«»»∆…∆¡«

BBˆ¯a46. ƒ¿

עגום 43)ארמונו.42) להראות למלך הוא שגנאי א כ, שם
ביפיו  "מלך יז) לג, (ישעיה אומר והכתוב העם, לפני ועצב

עיניך". ה"ב.44)תחזינה פ"ד, סנהדרין תוספתא,

אחרי 45) הולך דוד "והמלך לא ג, שמואלֿב - ראה
כל 46)המיטה". "וידעו מעיד: הכתוב וכן א. כ, סנהדרין

(שם  נר" בן אבנר את להמית מהמלך, היתה לא כי העם...
לז).

.ÁBÓÁÏ CÏnÏ ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡47ÈÓe ÂÈ„·Ú ‡l‡ , ≈»»ƒ¿»«∆∆¿«¬∆»¬»»ƒ
Ï ÔÈ‡Â .Òk‰Ï ˙eL¯ BÏ Ô˙pLBÏ ¯a„Ï ˙eL¯ Ô‰ ∆»«¿¿ƒ»≈¿≈»∆¿¿«≈

.Ì˙B‡ ‰L¯iM ‰Ó ÈÙk ‡l‡ ,ÔÈÓeÁz È¯·„ƒ¿≈«¿ƒ∆»¿ƒ«∆«¿∆»
‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆¿

Lb¯c‰ ÏÚ ·ÒÓ48. ≈≈«««¿»

בשורה 47) עומד אינו ישראל מלך שם: סנהדרין תוספתא,
המיטה 48)להתנחם. לארוכות וקשור עור, שמצעה מיטה

(סנהדרין  מספסל יותר מכובדת והיא ספה, כמו ברצועות
ה"ד. פ"ב, מלכים הל' לקמן והשווה שם).
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ה'תש"פ  סיון כ"ב ראשון יום

רפג. רפב. תעשה לא מצות
רכח. רכט. עשה מצות

― הרפ"ב מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּופרּוׁש ּבלבד. אחד אדם הרב היה אם הרב ּדעת ְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹאחר
ּבחֹוטא: הּדּינים ּבין מחלקת נפלה ׁשאם הּזה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהענין
ׁשאינֹו אמרּו ּומקצתם מיתה חּיב ׁשהּוא אמרּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָמקצתם
איׁש המזּכים על ּבּמנין יתרים המחּיבים והיּו מיתה, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָחּיב
ֿ הּדּין את ה' והזהיר החֹוטא, אֹותֹו להרֹוג אסּור ― ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאחד
― המזּכים על יתרים המחּיבים ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמּלהרגֹו

לרעת" ֿ רּבים אחרי ֿ תהיה "לא אמרֹו: והּוא (zenyׁשנים. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹ
(a ,bkּדין ּבגזר ׁשּיארע, ֿ רב ּכל אחר ּתּמׁש לא ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכלֹומר:

הּמכלּתא ּולׁשֹון "לרעֹות". ּבמיחד אמרֹו ענין וזהּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻהּמות,
(my mihtyn zyxt)עׂשר ּוׁשנים מזּכין עׂשר "אחד :ְְִֵַַַָָָָ

ֿ תהיה לא לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב יהא אני ׁשֹומע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹמחּיבין
ּפי על לטֹובה הּטֹות" אמרּו: וׁשם לרעת". ֿ רּבים ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹאחרי
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשנים". ּפי על לרעה הּטֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחד,

מּסנהדרין ד' ּבפרק זֹו .(al.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הרפ"ג מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
המחּיב ּבחּיּוב עליו הּסמכּות ּדר אחר ּדּין סברת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאחר
חקירתֹו לפי ּבעצמֹו הּדבר ׁשּיבחֹון ּבלי הּזּכאי. זּכּוי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָאֹו
ֿ תענה "ולא אמרֹו: והּוא הּדין, יסֹודֹות מּתֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָֹּוסברתֹו

לנטת" ֿ רב הּנטּיה(my)על ּבריב, ּתבּקׁש אל ּבזה: הּכּונה . ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ותׁשּתֹוק הּגדֹולים, עם אֹו הרב עם ׁשּתּטה והּוא: ְְְְְִִִִִִֶֶַַָֹּבלבד,
"ולאֿ הּמכלּתא: ּולׁשֹון הּדין ּבאֹותֹו ּבדעּת ּׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹמּמה
ׁשאהיה ּדיי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא לנטת, ֿ רב על ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹתענה
אף יכֹול .ּׁשּלפני מה אמֹור אּלא ― ּפלֹוני איׁש ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָּכרּבי

להּטת" רּבים אחרי לֹומר: ּתלמּוד ― ּכן ממֹונֹות ְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹּדיני
(my)זכּות לּמלּמד האזהרה נלמדה הּזה ֿ הּלאו מן וגם .ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ֿ תענה "ולא יתעּלה: אמרֹו חֹובה, וילּמד יחזֹור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
אֹותֹו להּטֹות ּבֹו ּדבר יהא לא ּכלֹומר: לנטת", ֿ רב ְְְְְְִִֵַַַָֹֹעל
ׁשּנאמר: לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין וכן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָלחֹובה.

מחזירין וכן לנטֹות". ֿ רב על ֿ תענה לזכּות(oicd)"ולא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַֹ
― ֿ הּגדֹול מן מתחילין אין וכן לחֹובה. מחזירין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָואין
ֿ תענה "ולא ּׁשּנאמר: מּמה נלמדּו האּלה ֿ הּדברים ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל

מּסנהדרין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לנטת", ֿ רב .(el.)על ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרכ"ט אתֿהּמצוה לסקֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
מקצת על n)העֹוברים wlg):יתעּלה אמרֹו והּוא הּמצות, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹ

ומתּו" ּבאבנים אתם ck)"ּוסקלּתם ,ak mixac)על ונעיר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
מצות ּכׁשאזּכיר סקילה, חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמצות
ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹלא

.(dn.)מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרכ"ח אתֿהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
"ּבאׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמצות. מקצת על ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהעֹוברים

ואתהן" אתֹו ci)יׂשרפּו ,k `xwie)ֿלא ּבמצות ונעיר , ְְְְְְְִִִֶֶָֹֹֹ
נתּבארּו ּוכבר ׂשרפה. עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹתעׂשה

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(ap.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ה'תש"פ  סיון כ"ג שני יום

רלא. רל. רכז. רכו. עשה מצות
סו. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ שני כ "ב ֿ כ "ג סיון 

― הרכ"ו אתֿהּמצוה להרֹוג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲֲִִִִֶַַַַָָ
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אמרֹו והּוא ּבסיף, ― הּמצות מקצת על ְְְְְְִִִִַַַָָָֹהעֹוברים
יּנקם" "נקם k)יתעּלה: ,`k zeny)ֿלא ּבמצות ונעיר . ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֹ

ּוכבר הראׁש. הּתזת עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹתעׂשה
סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ap:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

― הרכ"ז אתֿהּמצוה לחנֹוק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
"מֹות יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ְְְְְְִִִֶַַָָָֹֻהעֹוברים

fh)יּומת" ,my)הּמצות על ֿ תעׂשה לא ּבמצות ונעיר . ְְְְֲִִִֶַַַָָֹֹֹ
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחּיבים

.(my)סנהדריןמּמּסכת ְְִִֶֶֶַַ

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ
אמרֹו והּוא ּדין, ּבית הרּוגי מקצת לתלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָׁשּנצטּוינּו

ֿ עץ" על אתֹו "ותלית ak)יתעּלה: ,`k mixac)ונזּכיר . ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
לאֿ ּבמצות ּתלּיה חּיב עליהן ׁשהעֹובר ֿ הּמצות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאת
מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָתעׂשה.

(.en).

― הרל"א ּביתהּמצוה הרּוגי לקּבֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּתקּברּנּו ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הריגתם, ּביֹום ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָּדין

ההּוא" bk)ּבּיֹום ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my `vz ik zyxt): ְְִֵַַ
ּבׁשאר הּדין הּוא וכ עׂשה". מצות ― ּתקּברּנּו ֿ קבֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ"ּכי
מֹותֹו. ּביֹום מּיׂשראל ֿ מת ּכל ׁשּיּקבר ּכלֹומר: ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמתים,
― ּבקבּורתֹו ׁשּיתעּסק מי לֹו ׁשאין למת קֹוראים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּולפיכ
לפי לקברֹו, ֿ אחד ּכל על ׁשּמצוה הּמת ענינֹו: מצוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּתקּברּנּו". ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאמר

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(my)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הס"ו הּתלּוי,הּמצוה מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֻ
הּׁשם ּברּכת ּכ ֿ ידי על ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי עצֹו, על (oeylaלן ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

(xedpÎibqּכׁשּיראה ezilz)ּבּמחׁשבה zaiqa xkfp hiandy). ְֲֵֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד מגּדף זּולת נתלה לא אנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכי

מגּדף" הּוא ֿ ה' "את l)נאמר: ,eh xacna)הּלאו ּולׁשֹון . ְְֱֵֶֶַַַָ
ֿ העץ" על נבלתֹו ֿ תלין "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּזה

(bk ,`k mixac)ספרי נבלתֹו(my)ּולׁשֹון ֿ תלין "לא : ְְְִִִֵָָֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה" לא מצות זֹו ― ֿ העץ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעל

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(dn:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

ה'תש"פ  סיון כ"ד שלישי יום

שי. תעשה לא מצות
ש. תעשה לא מצות רכד. עשה מצות

― ועׂשר מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹהּמצוה
"מכּׁשפה אמרֹו: והּוא מכּׁשף, מּלחּיֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהאזהרה

תחּיה" fi)לא ,ak zeny)ּוכׁשּנמחֹול ,(xzeep)נהיה ― לֹו ְְְְִִֶֶֶַֹ
מצות ׁשּבּטלנּו רק ולא ֿ תעׂשה, לא מצות על ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַֹֹעֹוברים
ּבית מיתת ממחּיבי לאחד מחלנּו אּלּו ּכמֹו ּבלבד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻעׂשה

ִּדין.

― הרכ"ד ּברצּועההּמצוה להלקֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ֿ העֹוברים ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֻאת

לפניו" והּכהּו הּׁשפט a)"והּפילֹו ,dk mixac)ּובהזּכירנּו . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
עליהן ׁשהעֹובר הּמצות אֹותן על נעיר ֿ תעׂשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמצות
מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

(.bi).

― מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִֵַַַַָָָָָֹ
ּכבדֹות מּכֹות ֿ החֹוטא את מּלהּכֹות הּדּין ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻׁשהזהר
ּתכלית מלקּות, ֿ מחּיב ׁשּכל זה, ּדבר ּבאּור ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻהּממיתֹות.

(zenkd)ׁשּבא ּכמֹו אחת, חסר ארּבעים אֹותֹו ֿ ּׁשּמלקים ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָמה
ׁשּיאמדּו עד אדם ׁשּום מלקים ואין המקּבל. ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֻהּפרּוׁש
אם ּגּופֹו. וצּורת ּומזּגֹו וגילֹו הּלֹוקה יכלת ּכפי ֿ הּמּכֹות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַֹאת
ואם ילקה; ― ּבכללּותֹו הּמלקּות ֿ ענׁש את לסּבל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹֹיּוכל
לקּבל, מהּֿׁשּיּוכל ּכפי אֹותֹו מלקים ― לסּבל יּוכל ְְְְִִִֵֶַַַַַֹֹלא
רׁשעתֹו" "ּכדי יתעּלה: אמר מּכֹות. מּׁשלׁש ּפחֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹלא

(a ,dk mixac)ּובאה אחת, חסר ארּבעים הּמלקּות ותכלית .ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
על נֹוסף אחת מּכה אפּלּו להלקֹותֹו מּלהֹוסיף ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָהאזהרה
רׁשעתֹו "ּכדי אמרֹו: והּוא לסּבל, ׁשּיכֹול הּדּין ֿ ּׁשאמד ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמה

יסיף"ּבמס לא יּכּנּו ארּבעים bÎa)ּפר. ,my)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ
(my `vz zyxt)אין ֿ תעׂשה. ּבלא עֹובר ― הֹוסיף "אם :ְֲִִֵֵֶַֹ

מּנין הארּבעים, על ׁשּמֹוסיף ּבזמן אּלא siqed)לי m`)על ְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּדין? ּבית ׁשאמדּוהּו ואמד ֿ אמד lbeqnּכל epi`y llba) ְֲִֵֶֶֶָָֹֹ

(zewln h"l betql."יסיף ֿ ּפן יסיף לא לֹומר: ְִִֶַַֹֹֹּתלמּוד
אדם ׁשּום מּלהּכֹות האזהרה היא הּזה ֿ הּלאו ְְִִִֶַַַַָָָָָָּומן
― להּכֹותֹו ׁשּלא מזהרין אנּו הּזה החֹוטא אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּיׂשראל:

הזהירּו ּוכבר ֿ ׁשּכן! ּכל לא ֿ אדם ּכל (minkg)ׁשאר ְְְִִֵֶָָָָָָֹ
אמרּו מּכה, ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על אף ׁשּיּכה (oixcdpqמּלרמֹוז ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

(:gp,רׁשע נקרא להּכֹותֹו חברֹו על ידֹו ֿ הּמגּביּה "ּכל :ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ
"רע תּכה לּמה לרׁשע "וּיאמר bi)ׁשּנאמר: ,a zeny). ֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ה'תש"פ  סיון כ"ה רביעי יום

רצ. רצד. תעשה לא מצות
יום שלישי ֿ רביעי כ "ד ֿ כ "ה סיון 

― הרצ"ד מּלהעניׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבעׂשּיתּה, אנּוס ׁשהּוא ּכיון ׁשעׂשה, ּבעברה ֿ האנּוס ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאת

"ולּנערה יתעּלה: אמרֹו ּדבר"(dqp`py)והּוא ֿ תעׂשה לא ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹ
ek)וגֹו' ,ak mixac)ּובסנהדרין .(cere .fq mixcp):אמרּו ְְְְְִֶַָ

ּדבר". ֿ תעׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: ּפטריּה, רחמנא ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"אנּוס

― ותׁשעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּפי על אתֿהענׁשים מּלקּבֹוע החזקׁשהזהרנּו הּדעת אמד ְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אחריו רֹודף ׁשּׂשֹונאֹו אדם ׁשהיה ּכגֹון לוּדאי, קרֹוב ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
אחריו, הרֹודף אֹותֹו ונכנס לּבית, מּמּנּו ונמלט ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלהרגֹו

ֿ הּנרּד את ּומצאנּו אחריהם אנחנּו מפרּפר,ונכנסנּו הרּוג ף ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּוׁשניהם ּבידֹו ּכׁשהּסּכין עליו עֹומד הרֹודפֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוׂשֹונאֹו

(oikqde bexdd)מגאלים(miklkeln)אין הרי ― ּבדם ְְֲִֵֵָָֹ
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קסה oeiq d"kÎc"k iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אמרֹו והּוא ּבסיף, ― הּמצות מקצת על ְְְְְְִִִִַַַָָָֹהעֹוברים
יּנקם" "נקם k)יתעּלה: ,`k zeny)ֿלא ּבמצות ונעיר . ְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֹ

ּוכבר הראׁש. הּתזת עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹתעׂשה
סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(ap:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

― הרכ"ז אתֿהּמצוה לחנֹוק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ
"מֹות יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ְְְְְְִִִֶַַָָָֹֻהעֹוברים

fh)יּומת" ,my)הּמצות על ֿ תעׂשה לא ּבמצות ונעיר . ְְְְֲִִִֶַַַָָֹֹֹ
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. עליהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשחּיבים

.(my)סנהדריןמּמּסכת ְְִִֶֶֶַַ

― ּוׁשלׁשים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִִַַַַַָָָֹ
אמרֹו והּוא ּדין, ּבית הרּוגי מקצת לתלֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָׁשּנצטּוינּו

ֿ עץ" על אתֹו "ותלית ak)יתעּלה: ,`k mixac)ונזּכיר . ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
לאֿ ּבמצות ּתלּיה חּיב עליהן ׁשהעֹובר ֿ הּמצות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאת
מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָתעׂשה.

(.en).

― הרל"א ּביתהּמצוה הרּוגי לקּבֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ּתקּברּנּו ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הריגתם, ּביֹום ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָּדין

ההּוא" bk)ּבּיֹום ,my)ספרי ּולׁשֹון ,(my `vz ik zyxt): ְְִֵַַ
ּבׁשאר הּדין הּוא וכ עׂשה". מצות ― ּתקּברּנּו ֿ קבֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ"ּכי
מֹותֹו. ּביֹום מּיׂשראל ֿ מת ּכל ׁשּיּקבר ּכלֹומר: ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמתים,
― ּבקבּורתֹו ׁשּיתעּסק מי לֹו ׁשאין למת קֹוראים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָּולפיכ
לפי לקברֹו, ֿ אחד ּכל על ׁשּמצוה הּמת ענינֹו: מצוה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמת
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּתקּברּנּו". ֿ קבֹור "ּכי יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאמר

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(my)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הס"ו הּתלּוי,הּמצוה מּלעזֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֻ
הּׁשם ּברּכת ּכ ֿ ידי על ּתבֹוא ׁשּלא ּכדי עצֹו, על (oeylaלן ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

(xedpÎibqּכׁשּיראה ezilz)ּבּמחׁשבה zaiqa xkfp hiandy). ְֲֵֶֶַַָָָ
ּבֹו ׁשּגם זרה, עבֹודה ועֹובד מגּדף זּולת נתלה לא אנּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכי

מגּדף" הּוא ֿ ה' "את l)נאמר: ,eh xacna)הּלאו ּולׁשֹון . ְְֱֵֶֶַַַָ
ֿ העץ" על נבלתֹו ֿ תלין "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּזה

(bk ,`k mixac)ספרי נבלתֹו(my)ּולׁשֹון ֿ תלין "לא : ְְְִִִֵָָֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה" לא מצות זֹו ― ֿ העץ ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעל

מּסנהדרין ו' ּבפרק זֹו .(dn:)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

ה'תש"פ  סיון כ"ד שלישי יום

שי. תעשה לא מצות
ש. תעשה לא מצות רכד. עשה מצות

― ועׂשר מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹהּמצוה
"מכּׁשפה אמרֹו: והּוא מכּׁשף, מּלחּיֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהאזהרה

תחּיה" fi)לא ,ak zeny)ּוכׁשּנמחֹול ,(xzeep)נהיה ― לֹו ְְְְִִֶֶֶַֹ
מצות ׁשּבּטלנּו רק ולא ֿ תעׂשה, לא מצות על ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַֹֹעֹוברים
ּבית מיתת ממחּיבי לאחד מחלנּו אּלּו ּכמֹו ּבלבד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻעׂשה

ִּדין.

― הרכ"ד ּברצּועההּמצוה להלקֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ֿ העֹוברים ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֻאת

לפניו" והּכהּו הּׁשפט a)"והּפילֹו ,dk mixac)ּובהזּכירנּו . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
עליהן ׁשהעֹובר הּמצות אֹותן על נעיר ֿ תעׂשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמצות
מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

(.bi).

― מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִֵַַַַָָָָָֹ
ּכבדֹות מּכֹות ֿ החֹוטא את מּלהּכֹות הּדּין ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻׁשהזהר
ּתכלית מלקּות, ֿ מחּיב ׁשּכל זה, ּדבר ּבאּור ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻהּממיתֹות.

(zenkd)ׁשּבא ּכמֹו אחת, חסר ארּבעים אֹותֹו ֿ ּׁשּמלקים ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָמה
ׁשּיאמדּו עד אדם ׁשּום מלקים ואין המקּבל. ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֻהּפרּוׁש
אם ּגּופֹו. וצּורת ּומזּגֹו וגילֹו הּלֹוקה יכלת ּכפי ֿ הּמּכֹות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַֹאת
ואם ילקה; ― ּבכללּותֹו הּמלקּות ֿ ענׁש את לסּבל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹֹיּוכל
לקּבל, מהּֿׁשּיּוכל ּכפי אֹותֹו מלקים ― לסּבל יּוכל ְְְְִִִֵֶַַַַַֹֹלא
רׁשעתֹו" "ּכדי יתעּלה: אמר מּכֹות. מּׁשלׁש ּפחֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹלא

(a ,dk mixac)ּובאה אחת, חסר ארּבעים הּמלקּות ותכלית .ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
על נֹוסף אחת מּכה אפּלּו להלקֹותֹו מּלהֹוסיף ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָהאזהרה
רׁשעתֹו "ּכדי אמרֹו: והּוא לסּבל, ׁשּיכֹול הּדּין ֿ ּׁשאמד ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמה

יסיף"ּבמס לא יּכּנּו ארּבעים bÎa)ּפר. ,my)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ
(my `vz zyxt)אין ֿ תעׂשה. ּבלא עֹובר ― הֹוסיף "אם :ְֲִִֵֵֶַֹ

מּנין הארּבעים, על ׁשּמֹוסיף ּבזמן אּלא siqed)לי m`)על ְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּדין? ּבית ׁשאמדּוהּו ואמד ֿ אמד lbeqnּכל epi`y llba) ְֲִֵֶֶֶָָֹֹ

(zewln h"l betql."יסיף ֿ ּפן יסיף לא לֹומר: ְִִֶַַֹֹֹּתלמּוד
אדם ׁשּום מּלהּכֹות האזהרה היא הּזה ֿ הּלאו ְְִִִֶַַַַָָָָָָּומן
― להּכֹותֹו ׁשּלא מזהרין אנּו הּזה החֹוטא אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּיׂשראל:

הזהירּו ּוכבר ֿ ׁשּכן! ּכל לא ֿ אדם ּכל (minkg)ׁשאר ְְְִִֵֶָָָָָָֹ
אמרּו מּכה, ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על אף ׁשּיּכה (oixcdpqמּלרמֹוז ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

(:gp,רׁשע נקרא להּכֹותֹו חברֹו על ידֹו ֿ הּמגּביּה "ּכל :ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ
"רע תּכה לּמה לרׁשע "וּיאמר bi)ׁשּנאמר: ,a zeny). ֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ה'תש"פ  סיון כ"ה רביעי יום

רצ. רצד. תעשה לא מצות
יום שלישי ֿ רביעי כ "ד ֿ כ "ה סיון 

― הרצ"ד מּלהעניׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבעׂשּיתּה, אנּוס ׁשהּוא ּכיון ׁשעׂשה, ּבעברה ֿ האנּוס ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאת

"ולּנערה יתעּלה: אמרֹו ּדבר"(dqp`py)והּוא ֿ תעׂשה לא ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹ
ek)וגֹו' ,ak mixac)ּובסנהדרין .(cere .fq mixcp):אמרּו ְְְְְִֶַָ

ּדבר". ֿ תעׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: ּפטריּה, רחמנא ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"אנּוס

― ותׁשעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּפי על אתֿהענׁשים מּלקּבֹוע החזקׁשהזהרנּו הּדעת אמד ְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אחריו רֹודף ׁשּׂשֹונאֹו אדם ׁשהיה ּכגֹון לוּדאי, קרֹוב ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
אחריו, הרֹודף אֹותֹו ונכנס לּבית, מּמּנּו ונמלט ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלהרגֹו

ֿ הּנרּד את ּומצאנּו אחריהם אנחנּו מפרּפר,ונכנסנּו הרּוג ף ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּוׁשניהם ּבידֹו ּכׁשהּסּכין עליו עֹומד הרֹודפֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוׂשֹונאֹו

(oikqde bexdd)מגאלים(miklkeln)אין הרי ― ּבדם ְְֲִֵֵָָֹ
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oeiq f"kÎe"k iyiyÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכיון הענׁש, קּיּום ּדר על זה רֹודף הֹורגים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּסנהדרין
ּובאה ֿ הרציחה. את ׁשראּו ּבעדים ּברּור ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאין
אמרֹו והּוא ֿ זה את מּלהרֹוג האמת ּבתֹורת ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָהאזהרה

וגֹו'" ֿ ּתהרג אל וצּדיק "ונקי f)יתעּלה: ,bk zeny). ְְְְֲִִִֶַַַַָֹ
my)ּובּמכלּתא mihtyn zyxt)אחר רֹודף "ראּוהּו אמרּו: ְְְִֵַַַָָָ

ֿ ּברית ּבן הּוא, יׂשראל לֹו: ואמרּו ּבֹו והתרּו להרגֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָחברֹו
ּומצאּוהּו עיניהם והעלימּו ּתהרג, אֹותֹו הרגּת אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּוא
אני ׁשֹומע ההֹורג, מּיד ּדם מנּטף והסּיף ּומפרּפר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָהרּוג

(ip` ayeg)וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב? ְְְְִִֵַַַַָָיהא
ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואל זה ּדבר ּבעיני יקׁשה ואל ֿ ּתהרג". ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאל

האפׁשרּיים ׁשהּדברים לפי ― עול izladּדין ,mixiaqd) ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ
(migxkenׁשאפׁשרּותם מהם מאד,(mzexiaqy)יׁש קרֹובה ְְְֵֵֶֶֶָָָֹ

אּלּו, ּבין ּבינֹונּיים ּומהם מאד, רחֹוקה ׁשאפׁשרּותם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּומהם
לקּים ּתֹורה הרׁשתה ואּלּו מאד. ּגדֹול רחב ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹוה"אפׁשר"
למחּיב קרֹוב ּכמעט אׁשר מאד, הּקרֹוב ּבאפׁשר ְְְְְֲֳִִִֶֶַַָָָָָֹֻענׁשים
מקּימים היּו אז ּכי ― ֿ ּׁשהזּכרנּו מה ּכדגמת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻהּמציאּות

ֿ הענׁשים xzeia)את zwiecn dpi`y d`eeyd jezn)ּבמה ְֳִֶָָָ
עד רחֹוק, יֹותר עֹוד ׁשהּוא ּובמה מּזה רחֹוק יֹותר ְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
קל ּבאמּדן ּתמיד אדם ּבני וימיתּו ֿ הענׁשים את ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשיקּימּו
הּזה ֿ הּפתח את יתעּלה סתם לפיכ הּׁשֹופט. ּדמיֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלפי
עדים ׁשם ׁשּיהיּו עד אּלא ענׁש ׁשּום יקּים ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻוצּוה
ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור הּמעׂשה, אֹותֹו להם ׁשּברּור ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמעידים

ולא `e)ספק oeibd cvn micrd ok exn`y)ואם ּכלל. הסּבר ְְְְִֵֵֶָָֹ
מאד החזק ּבאמד ֿ הענׁשים את נקּים epirh)לא m` mb)― ְְְֳִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

אם אבל ֿ החֹוטא; את מּׁשּנפּטר יֹותר לקרֹות יּוכל לא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהרי
ּובדּמּוי ּבאמד ֿ הענׁשים את dxryd)נקּים jezn)אפׁשר ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָֹ

רצּוי ויֹותר טֹוב ויֹותר ― נקי נהרֹוג ֿ הּימים מן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּביֹום
ֿ הּימים. מן ּביֹום אחד נקי מּלהרג חֹוטאים, אלף ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלפּטר
על ׁשחּיב עברֹות ּבׁשּתי עדים ׁשני עליו העידּו אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָוכן
על עֹובר ראהּו לבּדֹו מהם ֿ אחד וכל מיתה, מהן ֿ אחת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
יהרג. לא זה הרי ― האחרת על עֹובר ראהּו ולא ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהאחת
והתרה ּבּׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה אחד עד עליו ׁשּיעיד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָּכגֹון
הרי ― ּבֹו והתרה זרה עבֹודה ׁשעבד עליו יעיד וׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבֹו,

אמרּו נסקל. אינֹו my)זה mihtyn zyxt `zlikn)היה" : ְְִֵֶָָָָ
ׁשֹומע לּלבנה, עֹובד ואחד לחּמה עֹובד מעידֹו אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעד

y)אני ile` xyt`)וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― יצטרפּו? ְְְְְֲִִִִַַַָָ
ֿ ּתהרג". ֲַַֹאל

ה'תש"פ  סיון כ"ו חמישי יום

רעז רעט. תעשה לא מצות
רעג. רעח. ערה.

― הרע"ט מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
(mgxl),מאבריו אבר חּסרֹו אֹו ֿ חברֹו את ׁשהרג מי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעל

וקטע עני זה יאמר: ׁשּלא הּקנסֹות. ּבתׁשלּום ְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:

וירחם ויחֹון ּבכּונה, ׁשּלא עינֹו אּבד אֹו זה ׁשל ֿ ידֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאת
אמרֹו והּוא ּבׁשלמּות, הּזקֹו ּדמי ּתׁשלּום מּלחּיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָעליו
יד ּבׁשן ׁשן ּבעין עין ּבנפׁש נפׁש עינ ֿ תחֹוס "ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבזה:

ּברגל" רגל k`)ּביד ,hi mixac)ּבזה הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ
מּיׂשראל" ֿ הּנקי ּדם ּובערּת עליו עינ ֿ תחֹוס "לא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹואמר:

(bi ,my).

― הרע"ז מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
לֹו, מּגיע ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּיזּכהּו עד הּדין ּבׁשעת העני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
לעני העׁשיר ּבין יׁשּוה אּלא עליו החמלה ּדר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעל

ויחּיבּנּו iprd)והאביֹון z` mb),עליו ֿ ּׁשּיקּבע מה לׁשּלם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבריבֹו" תהּדר לא "ודל אמרֹו: b)והּוא ,bk zeny)ּוכבר ְְְְְְִֶַָָָֹ

ֿ תּׂשא "לא ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין ֿ הּלאו את ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכפל
ֿ דל" eh)פני ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון ,(miyecw zyxt): ְְְִֵֵָ

הּזה והעׁשיר ואני הֹואיל זה הּוא עני ּתאמר: ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ"ׁשּלא
ּתלמּוד ― ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא אזּכּנּו לפרנסֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָחּיבין

ֿ דל". פני ֿ תּׂשא לא ְִֵַָָֹלֹומר:

― הער"ה מּלכּבדהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
נכּבד אדם היה אפּלּו הּדיּון, ּבׁשעת הּדין מּבעלי אחד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּפני
עם לּדין ּבא אם הּדּין יכּבדּנּו ולא ֿ הּמעלה, ּוגדל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹֹמאד
אמרֹו והּוא ּומכּבדֹו, מגּדלֹו ׁשהּוא יראה ולא ּדינֹו ְְְְְְְְִֶֶַַַַַָֹּבעל

ּגדֹול" ּפני תהּדר "לא ּובספרא(my)יתעּלה: .zyxt) ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
(miyecwזה הּוא ֿ ּגדֹולים ּבן זה, הּוא עׁשיר ּתאמר "ׁשּלא :ְִִֶֶֶֶַָֹֹ

ׁשאינֹו וכּמה ּכּמה אחת על ּבבׁשּתֹו, ואראה אבּיׁשּנּו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהיא
ּוכבר ּגדֹול". ּפני תהּדר לא נאמר: לכ ― ְְְְְְֱֵֶֶַַַָָָֹמבּיׁשֹו
ּוׁשבּועֹות ּבסנהדרין מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנתּבארּו

(.l).
― 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 : ְְְְִֵַָָָָ

הּוא ורׁשע הֹואיל ּתאמר ׁשּלא לדין, לפני ְְְִִִֶֶַָָָָֹֹעֹומדין
(xwyn ghale)עליו הּדין ּתלמּוד(ezaegl)אּטה ― ְִֶַַַָָ

הּוא 'אביֹון' ּבריבֹו", אבינ מׁשּפט תּטה "לא ְְְְְִִֶֶֶַַַֹֹלֹומר:
לא ― ּבמצות אביֹון ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֶֶַַַֹֹֹּבמצות",

ֿ ּדינֹו. את ִֶֶַתּטה

― הרע"ג מּלעׂשֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּבּמׁשּפט" עול ֿ תעׂשּו "לא אמרֹו: והּוא ּבּדין, (xwie`עול ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

(eh ,hiׁש החּקים על יעבר ׁשּלא זה לאו ּתֹורהוענין ּגדרה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
מּמּנּו ּבפּטּור אֹו ּדבר aiig)ּבחּיּוב xehtie i`kf aiigi `ly). ְְִִִֶָָ

ה'תש"פ  סיון כ"ז שישי יום

קעז. עשה מצות רפ. תעשה לא מצות
עדר. רעו. תעשה לא מצות
יום חמישי ֿ שישי כ "ו ֿ כ "ז סיון 

― ּוׁשמנים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ
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oeiqקסו g"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אמרֹו: והּוא ויתֹומים, ּגרים ּבדּונֹו מּלהּטֹות הּדּין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשהזהר
יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה fi)"לא ,ck mixac)ל נתּבאר הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ

והּוא אחד ּבלאו עֹובר מּיׂשראל אדם מׁשּפט ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמּטה
ּבּמׁשּפט" עול ֿ תעׂשּו "לא eh)אמרֹו: ,hi `xwie)ואם ; ְְְֲִִֶַַָָָֹ

ּובספרי לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר מׁשּפט (zyxtהּטה ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ
(my `vzהּמּטה ֿ ׁשּכל מלּמד ּגר, מׁשּפט תּטה "לא :ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

― יתֹום ּגר היה ואם לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָמׁשּפט
לאוין". ּבׁשלׁשה ְִִֵָָֹעֹובר

― הקע"ז ּביןהּמצוה להׁשות הּדּינים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
אֹו ּדבריו אר עם מהם ֿ אחד ּכל ולׁשמֹוע הּדין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבעלי

"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק אמרֹו: והּוא ּ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 אתֿחברֹו לדּון אדם ׁשחּיב עֹוד: ּבֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹויׁש
נתּבארּו ּוכבר ּולחסד. לטֹוב אּלא ּודבריו מעׂשיו ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָיפרׁש

ּבּתלמּוד. מפּזרים ּבמקֹומֹות זה צּוּוי ְְְִִִֶַַַָָֻּכּונֹות

― הרע"ו מּלירֹואהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
מ ּדיןמאדם עליו יפסֹוק ׁשּלא עד הּמּדֹות ורע ּבלּיעל ּזיק ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

cgtn)צדק edkfie)ֿלמה יחּוׁש ולא לפסֹוק חּיב אּלא , ְְְִֶֶֶַַָָָֹ
"לא יתעּלה אמר אדם. מאֹותֹו ֿ הּנזקים מן לֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּיקרה

ֿ איׁש" מּפני fi)תגּורּו ,` mixac)תגּורּו "לא ספרא: ּולׁשֹון ְְְִִִֵָָָֹ
ׁשּמא ּפלֹוני מאיׁש אני מתירא ּתאמר ׁשּמא ֿ איׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּפני

ּגדיׁשי ידליק ׁשּמא ֿ ּבני, את d`eaz)יהרֹוג znixr)ׁשּמא , ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָ
מּפניֿ תגּורּו לא לֹומר: ּתלמּוד ― ֿ נטיעֹותי את ְְְְִִִֵֶַַַָֹיקצֹוץ

ִאיׁש".

― העד"ר מּלקחתהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
"וׁשחד אמרֹו: והּוא ּבצדק, לדּון אפּלּו הּדין מּבעלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשחד

תּקח" g)לא ,bk zeny)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
(hi ,fh mixaca)ּובספרי .(my mihtey zyxt zlgz)לא" : ְְִֵֹ

נתּבארּו ּוכבר חּיב". ּולחּיב זּכאי לזּכֹות אפּלּו ׁשחד ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָֹתּקח
ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ְְְְְְִִִֵֶַַָָּדיני

ה'תש"פ  סיון כ"ח ש"ק יום

שטז. רפא. שטו. תעשה לא מצות
― השט"ו מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ

"אלהים אמרֹו: והּוא ֿ הּדּין, תקּלל"(oiic)את (zenyלא ְְְֱִֵֶַַַָָֹֹ
(fk ,ak.לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הרפ"א מּלׁשמֹועהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּדינֹו, ּבעל ּבפני ׁשּלא הּדין מּבעלי אחד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּדברי

ׁשוא" ׁשמע תּׂשא `)"לא ,bk my)יהיּו הרב ׁשעל לפי ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ
ּבע ּבפני ׁשּלא ּדין ּבעל ּולפיכּדברי ׁשוא, ― ּדין ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

יּכנס ׁשּלא ּכדי הּדברים אֹותם מּלׁשמֹוע הּדּין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻהזהר
המכלּתא ּולׁשֹון אמּתי ּובלּתי נכֹון ּבלּתי מּׂשג ְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָֻּבדעּתֹו

(my mihtyn zyxt)אזהרה ― ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא :ְְִֵַַָָָָֹ
עּמֹו; ּדינֹו ּבעל ׁשּיהא עד ּדין מּבעל יׁשמע ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹלּדּין
ׁשיהא עד לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא ּדין לבעל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאזהרה
"מּדבר אמר: ּבעצמֹו זה ענין על ּובאזהרה עּמֹו". ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָחברֹו

ּתרחק" f)ׁשקר ,my)מּׁשבּועֹות ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ
(.`l)לׁשֹון למסּפר אזהרה עֹוד: אמרּו זה לאו ּובכלל .ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשקר, עדּות ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומקּבל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרע,
.(bk.)ּבמּכֹות ְַ

― השט"ז מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
תאר" לא ּבעּמ "ונׂשיא אמרֹו: והּוא ֿ הּנׂשיא, (myאת ְְְְְִִֶַַָָָָֹֹ

(fk ,akמּניחֹו נׂשיא, ּכלֹומר: זה, oiekzne)וׁשם x`zn) ְְִִֵֶַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּממׁשלה, לֹו אׁשר הּמל על ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכתּוב

יחטא" נׂשיא ak)"אׁשר ,c `xwie)אֹותֹו אֹומרים והחכמים ְְֱֲֲִִִֶֶַָָָ
df)ּבסתם. x`ez mipzep)ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁשי על ְְְִִִִֵֶַָָָ

אֹומרים והּמׁשנה ֿ הּתלמּוד ּובכל ּבלבד. wxtזקנים dbibg) ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
(:fh Ð a dpyn aואב ונׂשיא ּדין, ּבית ואבֹות "נׂשיאים :ְְְֲִִִִֵַַָ

אמרּו ועֹוד ּדין". hi:)ּבית oixcdpq)נׂשיא" :oixcdpqd) ְְִִֵָָ
(l"fg oeyla dnecke;מחּול ּכבֹודֹו ― ּכבֹודֹו על ְְֶַַָָׁשּמחל

ׁשּלאו ודע מחּול". ּכבֹודֹו אין ― ּכבֹודֹו על ׁשּמחל ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָמל
ֿ הּנׂשיא את ּגם ּכֹולל "iyp`")זה `xwp l"fg oeylay)עם ִִֵֶֶַַָ

ׁשּיׁש ֿ מי ּכל מּלקּלל להזהיר זה לאו ׁשענין לפי ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
מעלה ׁשּזֹו ּבין ּביֹותר, הּגבֹוהה ּבּמעלה והּוא ׁשלטֹון ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָּבידֹו
נראה וכ היׁשיבה. והיא ּתֹורנית מעלה אֹו ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָׁשלטֹונית

לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר זֹו. מצוה ְְִִִֵֵֶֶַָָָמּדיני
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לא ידעתי שתיתכן נפש בהמית יראת שמים, ובוודאי נפש בהמית חסידית.
היום יום כ"ג סיון
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i"yx
(·Ï)äîäë íéáø íéøáã אלפא שלש היו מתחלה .

עליה  והוסיף יועם איכה יעיב איכה ישבה איכה ביתין,
בה: משולשת אות שכל הגבר, אני

(‡).êìî êìîéå ולומר לספר בא שמעתה לפי
כן  לומר התחיל הנה עד שנבא הפורעניות שנתקיימו
הדברים  להתקיים הימים שיקרבו הפקודה עת ובבא
וגו': יהויקים בן כניהו תחת יהודה על אחר מלך וימלך

(„).íòä êåúá àöåéå àá åäéîøéå צוה צדקיהו כשמלך

היה  שצדקיה יהויקים שכלאו הכלא מבית והוציאוהו
צדיקים: ודורו רשע היה ויהויקי' רשעים, ודורו צדיק

(‰).íéøöîî àöé äòøô ìéçå:ליהודה áù(Ê)לעזרה
.íéøöî åöøàì לים הקב"ה ורמז באים היו בספינות

ואובות נודות כמו עליו נפוחות)והציף דומות (כלומר
אלו  אמרו זאת, מה לזה זה אמרו אדם בני לעורות
הולכים  שאנו אלו של אבותיהם שטבעום אבותינו

לארצם: שבו מיד בים, לעזרתם

cec zcevn
(Ï).ÂÏ ‰È‰È ‡Ï על לשבת  יתמיד אשר בן לו  יהיה  לא ר "ל 

חדשים שלשה ֿ אם  כי מלך  לא בנו יכניה כי המלוכה כסא
ימים: ÂÎÂ'.ועשרה Â˙Ï· בדרך כי מותו אחר יקבר לא כי

בגולה : כשיוליכוהו  ·ÌÂÈ.ימות ·¯ÂÁÏביום בשכבו יתבזה 
מתוקף המים  יגלדו בעת לקרח  ובלילה השמש חום מול 

שריפתÈ˙„˜ÙÂ.(Ï‡)הקור : עון את  וכו' עליו אזכור
‰¯Ú‰.המגילה: ÏÎ ההיא:‡˙ במגילה  האמורה  הרעה  ר"ל 

.'ÂÎÂ È˙¯·„ דברי‡˘¯ אליהם דברתי אשר  על  לומר, רצה
לי: שמעו לא Ì‰ÈÏÚ.(Ï·)והמה ÛÒÂ „ÂÚÂהיה ירמיה מפי

איכה בדד ישבה  איכה  בית"א  אלפ "א שלשה אמר  מתחלה  כי בראשונה שהיה כשיעור רבים דברים מדעתו עליהם  נוסף עוד 
תלתא: מתלתא  שהוא  עני ראה הגבר אני עוד  והוסיף זהב, יועם איכה  באפו  יעיב

(„).'ÂÎÂ ‡ˆÂÈÂ הכלא:·‡ בבית אותו עזבו ולא יהויקים  שכלאו  הכלא  מבית להוציאו צוה צדקיה כשמלך  Èˆ‡(‰)כי
.ÌÈ¯ˆÓÓ:יהודה ˘ÌÚÓ.לעזרת  גבורתם:‡˙ פרסום מירושלים:ÂÏÚÈÂ.את  בתפלה:È˘¯„Ï.(Ê)הלכו  אותי ˘·לדרוש

.Âˆ¯‡Ï:לעזרה יבא  בכם:Â·˘Â.(Á)ולא  להלחם ישובו ˙˘Â‡È.(Ë)הכשדים Ï‡שהכשדים לאמר בעצמיכם נפתים תהיו  אל 
וכל : מכל  להם ÂÎÏÈ.ילכו ‡Ï ÈÎ:ישובו כי  וכל  מכל  ילכו לא ר"ל 

oeiv zcevn
(Ï).·¯ÂÁÏעב בצל  חורב כמו  חמימות כה)ענין :(ישעיה

.Á¯˜ÏÂ משליך כמו הקור בימי המים מן הנקרח  גליד  ענין
קמז)קרחו זכרון :È˙„˜ÙÂ.(Ï‡):(תהלים Â‰È„‰.ענין  ˘È‡

יהודה: אנשי 
(„).Â˙ ‡ÏÂסיחון נתן  ולא כמו עזבו  כא)ולא  ·È˙:(במדבר

.‡ÂÏÎ‰: המאסר עם :ÏÈÁÂ.(‰)בבית ‰ˆ¯ÌÈ.צבאות 
להצר: הענן ÂÏÚÈÂ.המקיפים ונעלה כמו סילוק ט)ענין  :(שם

(Ë).Â‡È˘˙השיאני הנחש  כמו והסתה פיתוי  ג)ענין  :(בראשית



קסז oeiq g"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אמרֹו: והּוא ויתֹומים, ּגרים ּבדּונֹו מּלהּטֹות הּדּין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשהזהר
יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה fi)"לא ,ck mixac)ל נתּבאר הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ

והּוא אחד ּבלאו עֹובר מּיׂשראל אדם מׁשּפט ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמּטה
ּבּמׁשּפט" עול ֿ תעׂשּו "לא eh)אמרֹו: ,hi `xwie)ואם ; ְְְֲִִֶַַָָָֹ

ּובספרי לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר מׁשּפט (zyxtהּטה ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ
(my `vzהּמּטה ֿ ׁשּכל מלּמד ּגר, מׁשּפט תּטה "לא :ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

― יתֹום ּגר היה ואם לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָמׁשּפט
לאוין". ּבׁשלׁשה ְִִֵָָֹעֹובר

― הקע"ז ּביןהּמצוה להׁשות הּדּינים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
אֹו ּדבריו אר עם מהם ֿ אחד ּכל ולׁשמֹוע הּדין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבעלי

"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק אמרֹו: והּוא ּ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 אתֿחברֹו לדּון אדם ׁשחּיב עֹוד: ּבֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹויׁש
נתּבארּו ּוכבר ּולחסד. לטֹוב אּלא ּודבריו מעׂשיו ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָיפרׁש

ּבּתלמּוד. מפּזרים ּבמקֹומֹות זה צּוּוי ְְְִִִֶַַַָָֻּכּונֹות

― הרע"ו מּלירֹואהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
מ ּדיןמאדם עליו יפסֹוק ׁשּלא עד הּמּדֹות ורע ּבלּיעל ּזיק ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

cgtn)צדק edkfie)ֿלמה יחּוׁש ולא לפסֹוק חּיב אּלא , ְְְִֶֶֶַַָָָֹ
"לא יתעּלה אמר אדם. מאֹותֹו ֿ הּנזקים מן לֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּיקרה

ֿ איׁש" מּפני fi)תגּורּו ,` mixac)תגּורּו "לא ספרא: ּולׁשֹון ְְְִִִֵָָָֹ
ׁשּמא ּפלֹוני מאיׁש אני מתירא ּתאמר ׁשּמא ֿ איׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּפני

ּגדיׁשי ידליק ׁשּמא ֿ ּבני, את d`eaz)יהרֹוג znixr)ׁשּמא , ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָ
מּפניֿ תגּורּו לא לֹומר: ּתלמּוד ― ֿ נטיעֹותי את ְְְְִִִֵֶַַַָֹיקצֹוץ

ִאיׁש".

― העד"ר מּלקחתהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
"וׁשחד אמרֹו: והּוא ּבצדק, לדּון אפּלּו הּדין מּבעלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשחד

תּקח" g)לא ,bk zeny)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
(hi ,fh mixaca)ּובספרי .(my mihtey zyxt zlgz)לא" : ְְִֵֹ

נתּבארּו ּוכבר חּיב". ּולחּיב זּכאי לזּכֹות אפּלּו ׁשחד ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָֹתּקח
ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ְְְְְְִִִֵֶַַָָּדיני

ה'תש"פ  סיון כ"ח ש"ק יום

שטז. רפא. שטו. תעשה לא מצות
― השט"ו מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ

"אלהים אמרֹו: והּוא ֿ הּדּין, תקּלל"(oiic)את (zenyלא ְְְֱִֵֶַַַָָֹֹ
(fk ,ak.לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הרפ"א מּלׁשמֹועהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּדינֹו, ּבעל ּבפני ׁשּלא הּדין מּבעלי אחד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּדברי

ׁשוא" ׁשמע תּׂשא `)"לא ,bk my)יהיּו הרב ׁשעל לפי ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ
ּבע ּבפני ׁשּלא ּדין ּבעל ּולפיכּדברי ׁשוא, ― ּדין ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

יּכנס ׁשּלא ּכדי הּדברים אֹותם מּלׁשמֹוע הּדּין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻהזהר
המכלּתא ּולׁשֹון אמּתי ּובלּתי נכֹון ּבלּתי מּׂשג ְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָֻּבדעּתֹו

(my mihtyn zyxt)אזהרה ― ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא :ְְִֵַַָָָָֹ
עּמֹו; ּדינֹו ּבעל ׁשּיהא עד ּדין מּבעל יׁשמע ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹלּדּין
ׁשיהא עד לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא ּדין לבעל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאזהרה
"מּדבר אמר: ּבעצמֹו זה ענין על ּובאזהרה עּמֹו". ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָחברֹו

ּתרחק" f)ׁשקר ,my)מּׁשבּועֹות ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ
(.`l)לׁשֹון למסּפר אזהרה עֹוד: אמרּו זה לאו ּובכלל .ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשקר, עדּות ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומקּבל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרע,
.(bk.)ּבמּכֹות ְַ

― השט"ז מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
תאר" לא ּבעּמ "ונׂשיא אמרֹו: והּוא ֿ הּנׂשיא, (myאת ְְְְְִִֶַַָָָָֹֹ

(fk ,akמּניחֹו נׂשיא, ּכלֹומר: זה, oiekzne)וׁשם x`zn) ְְִִֵֶַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּממׁשלה, לֹו אׁשר הּמל על ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכתּוב

יחטא" נׂשיא ak)"אׁשר ,c `xwie)אֹותֹו אֹומרים והחכמים ְְֱֲֲִִִֶֶַָָָ
df)ּבסתם. x`ez mipzep)ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁשי על ְְְִִִִֵֶַָָָ

אֹומרים והּמׁשנה ֿ הּתלמּוד ּובכל ּבלבד. wxtזקנים dbibg) ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
(:fh Ð a dpyn aואב ונׂשיא ּדין, ּבית ואבֹות "נׂשיאים :ְְְֲִִִִֵַַָ

אמרּו ועֹוד ּדין". hi:)ּבית oixcdpq)נׂשיא" :oixcdpqd) ְְִִֵָָ
(l"fg oeyla dnecke;מחּול ּכבֹודֹו ― ּכבֹודֹו על ְְֶַַָָׁשּמחל

ׁשּלאו ודע מחּול". ּכבֹודֹו אין ― ּכבֹודֹו על ׁשּמחל ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָמל
ֿ הּנׂשיא את ּגם ּכֹולל "iyp`")זה `xwp l"fg oeylay)עם ִִֵֶֶַַָ

ׁשּיׁש ֿ מי ּכל מּלקּלל להזהיר זה לאו ׁשענין לפי ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
מעלה ׁשּזֹו ּבין ּביֹותר, הּגבֹוהה ּבּמעלה והּוא ׁשלטֹון ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָּבידֹו
נראה וכ היׁשיבה. והיא ּתֹורנית מעלה אֹו ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָׁשלטֹונית

לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר זֹו. מצוה ְְִִִֵֵֶֶַָָָמּדיני
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flÎel wxt dinxi - mi`iap

åì-÷øô äéîøéalÎl

ìúëìLî äéäz Búìáðå ãåã àqk-ìò áLBé Bl-äéäé-àì äãeäé Cìî íé÷éBäé-ìò ýåýé øîà-äk ïëì̈¥º«Ÿ¨©´§À̈©§«¨¦Æ¤´¤§½̈Ÿ¦«§¤¬¥−©¦¥´¨¦®§¦§¨Æ¦«§¤´ª§¤½¤
:äìéla çøwìå íBia áøçìàìéáLé-ìòå íäéìò éúàáäå íðBò-úà åéãáò-ìòå Bòøæ-ìòå åéìò ézã÷ôe ©¬Ÿ¤©−§©¤¬©©¨«§¨¨©§¦̧¨¨¯§©©§²§©£¨−̈¤£¨®§¥¥¦´£Â¥¤§©Ÿ§¥̧

:eòîL àìå íäéìà ézøac-øLà äòøä-ìk úà äãeäé Léà-ìàå íìLeøéáìälâî | ç÷ì eäéîøéå §¨©¦ ¹§¤¦´§À̈¥¯¨¨¨¨²£¤¦©¬§¦£¥¤−§¬Ÿ¨¥«§¦§§¹̈¨©´§¦¨´
óøN øLà øôqä éøác-ìk úà eäéîøé étî äéìò ázëiå øôqä eäiøð-ïa Ceøa-ìà dðziå úøçà©¤À¤©«¦§¨»¤¨´¤¥¦¨»©Ÿ¥¼©¦§³Ÿ¨¤Æ¨Æ¦¦´¦§§½̈¥µ¨¦§¥´©¥½¤£¤¬¨©²

:änäk íéaø íéøác íäéìò óñBð ãBòå Làa äãeäé-Cìî íé÷éBäé§¨¦¬¤«¤§−̈¨¥®§¸©¯£¥¤²§¨¦¬©¦−¨¥«¨
æì-÷øô äéîøéhÎ`

ààé-ïa eäi÷ãö Cìî-Cìîiåéìîä øLà íé÷éBäé-ïa eäéðk úçz eäiLõøàa ìáa-Cìî øvàøãëeáð C ©¦̧§¨¤½¤¦§¦−̈¤«Ÿ¦¨®©À©¨§Æ̈Æ¤§´¨¦½£¤¬¦§¦²§©§¤©¬¤«¤¨¤−§¤¬¤
:äãeäéá:àéápä eäéîøé ãéa øac øLà ýåýé éøác-ìà õøàä íòå åéãáòå àeä òîL àìåâçìLiå §¨«§¬Ÿ¨©²¬©£¨−̈§©´¨¨®¤¤¦§¥´§½̈£¤´¦¤½§©−¦§§¨¬©¨¦«©¦§©Á

øîàì àéápä eäéîøé-ìà ïäkä äéNòî-ïá eäéðôö-úàå äéîìL-ïa ìëeäé-úà eäi÷ãö Cìnä©¤̧¤¦§¦¹̈¤§©´¤¤«¤§À̈§¤§©§¨³¤©«£¥¨Æ©Ÿ¥½¤¦§§¨¬©¨¦−¥®Ÿ
:eðéýìà ýåýé-ìà eðãòá àð-ìltúäã(àéìëä) úéa Búà eðúð-àìå íòä CBúa àöéå àa eäéîøéå ¦§©¤¨´©£¥½¤§−̈¡Ÿ¥«§¦§§¾̈¨¬§Ÿ¥−§´¨¨®§«Ÿ¨§¬Ÿ−¥¬

:àeìkääìòî eìòiå íòîL-úà íìLeøé-ìò íéøvä íécNkä eòîLiå íéøönî àöé äòøt ìéçå ©§«§¥¬©§−Ÿ¨¨´¦¦§¨®¦©¦§§¸©©§¦¹©¨¦³©§¨©¦ÆÆ¤¦§½̈©¥´̈½¥©−
:íìLeøéå:øîàì àéápä eäéîøé-ìà ýåýé-øác éäéåæeøîàú äk ìàøNé éýìà ýåýé øîà-äk §¨¨¦«©«§¦Æ§©§½̈¤¦§§¨¬©¨¦−¥«Ÿ«Ÿ¨©³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½µŸ«Ÿ§Æ

:íéøöî Böøàì áL äøæòì íëì àöiä äòøt ìéç | äpä éðLøãì éìà íëúà çìMä äãeäé Cìî-ìà¤¤´¤§½̈©Ÿ¥¯©¤§¤²¥©−§¨§¥®¦¦¥´¥´©§ÀŸ©Ÿ¥³¨¤Æ§¤§½̈¨¬§©§−¦§¨«¦
ç:Làá äôøNe äãëìe úàfä øéòä-ìò eîçìðå íécNkä eáLåèeàMz-ìà ýåýé øîà | äk §Æ̈Æ©©§¦½§¦§£−©¨¦´©®Ÿ§¨ª−¨§¨ª¬¨¨¥«´Ÿ¨©´§À̈©©¦³

:eëìé àì-ék íécNkä eðéìòî eëìé Cìä øîàì íëéúLôð©§«Ÿ¥¤Æ¥½Ÿ¨²Ÿ¥§¬¥¨¥−©©§¦®¦−Ÿ¥¥«

i"yx
(·Ï)äîäë íéáø íéøáã אלפא שלש היו מתחלה .

עליה  והוסיף יועם איכה יעיב איכה ישבה איכה ביתין,
בה: משולשת אות שכל הגבר, אני

(‡).êìî êìîéå ולומר לספר בא שמעתה לפי
כן  לומר התחיל הנה עד שנבא הפורעניות שנתקיימו
הדברים  להתקיים הימים שיקרבו הפקודה עת ובבא
וגו': יהויקים בן כניהו תחת יהודה על אחר מלך וימלך

(„).íòä êåúá àöåéå àá åäéîøéå צוה צדקיהו כשמלך

היה  שצדקיה יהויקים שכלאו הכלא מבית והוציאוהו
צדיקים: ודורו רשע היה ויהויקי' רשעים, ודורו צדיק

(‰).íéøöîî àöé äòøô ìéçå:ליהודה áù(Ê)לעזרה
.íéøöî åöøàì לים הקב"ה ורמז באים היו בספינות

ואובות נודות כמו עליו נפוחות)והציף דומות (כלומר
אלו  אמרו זאת, מה לזה זה אמרו אדם בני לעורות
הולכים  שאנו אלו של אבותיהם שטבעום אבותינו

לארצם: שבו מיד בים, לעזרתם

cec zcevn
(Ï).ÂÏ ‰È‰È ‡Ï על לשבת  יתמיד אשר בן לו  יהיה  לא ר "ל 

חדשים שלשה ֿ אם  כי מלך  לא בנו יכניה כי המלוכה כסא
ימים: ÂÎÂ'.ועשרה Â˙Ï· בדרך כי מותו אחר יקבר לא כי

בגולה : כשיוליכוהו  ·ÌÂÈ.ימות ·¯ÂÁÏביום בשכבו יתבזה 
מתוקף המים  יגלדו בעת לקרח  ובלילה השמש חום מול 

שריפתÈ˙„˜ÙÂ.(Ï‡)הקור : עון את  וכו' עליו אזכור
‰¯Ú‰.המגילה: ÏÎ ההיא:‡˙ במגילה  האמורה  הרעה  ר"ל 

.'ÂÎÂ È˙¯·„ דברי‡˘¯ אליהם דברתי אשר  על  לומר, רצה
לי: שמעו לא Ì‰ÈÏÚ.(Ï·)והמה ÛÒÂ „ÂÚÂהיה ירמיה מפי

איכה בדד ישבה  איכה  בית"א  אלפ "א שלשה אמר  מתחלה  כי בראשונה שהיה כשיעור רבים דברים מדעתו עליהם  נוסף עוד 
תלתא: מתלתא  שהוא  עני ראה הגבר אני עוד  והוסיף זהב, יועם איכה  באפו  יעיב

(„).'ÂÎÂ ‡ˆÂÈÂ הכלא:·‡ בבית אותו עזבו ולא יהויקים  שכלאו  הכלא  מבית להוציאו צוה צדקיה כשמלך  Èˆ‡(‰)כי
.ÌÈ¯ˆÓÓ:יהודה ˘ÌÚÓ.לעזרת  גבורתם:‡˙ פרסום מירושלים:ÂÏÚÈÂ.את  בתפלה:È˘¯„Ï.(Ê)הלכו  אותי ˘·לדרוש

.Âˆ¯‡Ï:לעזרה יבא  בכם:Â·˘Â.(Á)ולא  להלחם ישובו ˙˘Â‡È.(Ë)הכשדים Ï‡שהכשדים לאמר בעצמיכם נפתים תהיו  אל 
וכל : מכל  להם ÂÎÏÈ.ילכו ‡Ï ÈÎ:ישובו כי  וכל  מכל  ילכו לא ר"ל 

oeiv zcevn
(Ï).·¯ÂÁÏעב בצל  חורב כמו  חמימות כה)ענין :(ישעיה

.Á¯˜ÏÂ משליך כמו הקור בימי המים מן הנקרח  גליד  ענין
קמז)קרחו זכרון :È˙„˜ÙÂ.(Ï‡):(תהלים Â‰È„‰.ענין  ˘È‡

יהודה: אנשי 
(„).Â˙ ‡ÏÂסיחון נתן  ולא כמו עזבו  כא)ולא  ·È˙:(במדבר

.‡ÂÏÎ‰: המאסר עם :ÏÈÁÂ.(‰)בבית ‰ˆ¯ÌÈ.צבאות 
להצר: הענן ÂÏÚÈÂ.המקיפים ונעלה כמו סילוק ט)ענין  :(שם

(Ë).Â‡È˘˙השיאני הנחש  כמו והסתה פיתוי  ג)ענין  :(בראשית



cקסח wxt l`ipc - miaezk

ã-÷øô ìàéðãaiÎ`

à:éìëéäa ïðòøå éúéáa úéåä äìL øvðãëeáð äðàáéåæçå éákLî-ìò ïéøäøäå éðpìçãéå úéæç íìç £¨´§©§¤©À§¥³£¥Æ§¥¦½§©§©−§¥§¦«¥¬¤£¥−¦«©£¦©®¦§©§Ÿ¦Æ©«¦§§¦½§¤§¥¬
:éðpìäáé éLàøâ:éðpòãBäé àîìç øLô-éc ìáá éîékç ìëì éîã÷ äìòðäì íòè íéN épîeãïéãàa ¥¦−§©£ª©«¦¦¦Æ¦´§¥½§©§¨¨´¨«¨©½§−Ÿ©¦¥´¨¤®¦«§©¬¤§−̈§«§ª©«¦¥©´¦

ïéòãBäî-àì døLôe ïBäéîã÷ äðà øîà àîìçå àiøæâå éàcNk (àéãùë) àiôLà àiîèøç ïélò (ïéììò)¨¦À©§ª©¨Æ¨«§©½̈©§¨¥−§¨§©¨®§¤§À̈¨©³£¨Æ¢¨´¥½¦§¥−¨§§¦¬
:éìäàîìçå da ïéLéc÷ ïéäìà-çeø éãå éäìà íLk øvàLèìa dîL-éc ìàiðc éîã÷ ìò ïéøçà ãòå ¦«§©´¨¢¥¿©Á¨«¨©̧¨¦¥¹¦«§¥³¥§§©©Æ§ª´¡¨¦½§¦²«©¡¨¦¬©¦¦−¥®§¤§−̈

:úøîà éäBîã÷åñðà-àì æø-ìëå Ca ïéLéc÷ ïéäìà çeø éc úòãé äðà | éc àiîèøç áø øvàLèìa ¨«¨¬¦©§¥«¥§§©©»©´©§ª©¨¼¦´£¨´¦§¥À¦Â´©¡¨¦³©¦¦Æ½̈§¨−̈¨¨¥´
:øîà døLôe úéæç-éã éîìç éåæç Cìæàòøà àBâa ïìéà eìàå úéåä äæç éákLî-ìò éLàø éåæçå ¨®¤§¥̧¤§¦¯¦«£¥²¦§¥−¡©«§¤§¥¬¥¦−©«¦§§¦®¨¥´£¥½©£¬¦¨²§¬©§−̈

:àébN dîeøåçì àèîé dîeøå ó÷úe àðìéà äáø:àòøà-ìk óBñì dúBæçå àiîLèøétL déôò §¥¬©¦«§¨¬¦«¨−̈§¦®§¥Æ¦§¥´¦§©½̈©£¥−§¬¨©§¨«¨§¥³©¦Æ
dpîe àiîL éøtö ïøeãé (ïåøãé) éäBôðòáe àøa úåéç | ììèz éäBúçz dá-àlëì ïBæîe àébN daðàå§¦§¥´©¦½¨¸§−Ÿ¨¥®§Ÿ¹¦©§¥´¥©´¨À̈§©§Æ¦Æ§¨Æ¦£¥´§©½̈¦¥−

:àøNa-ìk ïéæzéé:úçð àiîL-ïî Léc÷å øéò eìàå éákLî-ìò éLàø éåæça úéåä äæçàéìéçá àø÷ ¦§¦¬¨¦§¨«¨¥¬£¥²§¤§¥¬¥¦−©«¦§§¦®©£Æ¦´§©¦½¦§©−̈¨¦«¨¥̧§©¹¦
àiøtöå éäBzçz-ïî àúåéç ãðz daðà eøcáe déôò eøzà éäBôðò eöv÷å àðìéà ecb øîà ïëå§¥´¨©À³Ÿ¦«¨¨Æ§©¦´©§½¦©©¬¨§¥−©©´¦§¥®§ª³¥«§¨Æ¦©§½¦§¦§©−̈

:éäBôðò-ïîáéàiîL ìèáe àøá éc ààúãa Lçðe ìæøô-éc øeñàáe e÷áL àòøàa éäBLøL øwò íøa ¦©§«¦§©¸¦©³¨§Æ¦Æ§©§¨´§ª½¤«¡Æ¦«©§¤´§½̈§¦§−̈¦´¨¨®§©³§©¨Æ
:àòøà áNòa d÷ìç àúåéç-íòå òaèöé¦§©©½§¦¥§¨¬£¨¥−©£©¬©§¨«

i"yx
(‡).éúéáá úéåä äìù:הייתי éððìçãéå.(·)שליו

והפחדני: עלי ïøçà.(‰)ואיים ãòå אשר ועד
דניאל: לפני הובא éäìà.באחרונה íåùë של עכו''ם

באומות: הוא חכמה לשון שם טשצר שמה, בל בבל
(Â).êì ñðà àì æø ìëå נכחד ולא נאנס לא סתום וכל

é÷úå(Á)ממך: àðìéà äáø.ó והוחזק האילן גדל
àéîùì.ועצם: àèîé:השמים øéôù.(Ë)הגיע äéôò

נאה: àéâù.ענפו äáðàå:רב äéá.פריו àìåëì ïåæî וכדי
בו: היה בריה לכל צל:ììèú.מזון ל'ïåøåãé.לשון

ולינה: מזון:ïåæúé.מדור úéåä.(È)ל' äæç:הייתי רואה

.ùéã÷å øéò åìàå:וקדוש לעולם ער שהוא מלאך והנה
(‡È).ìéçá àø÷:בכח àðìéà.צועק åãåâ:האילן קוצו

.äééôò åøúà:ענפיו והפילו äáðà.השירו åøãáå הפיצו
éäåúçú.פריו: ïî àúåéç ãåðú:מתחתיו החיות ינודו
(·È).å÷åáù àòøàá éäåùøù ø÷éò íøá עיקר אך

הניחו: ùçðå.שרשיו ìæøô éã øåñàáå רגליו תנו כלו'
באפר  אותו שמניחין לסוס שעושין כשם ברזל בכבלי

בכבלי': כבלוהי כלומר ààúãá.כך השדה בעשב
משם: יזוז שלא לשון òáèöé.באחו תמיד, שרוי יהא

חלקו:ä÷ìç.טבילה:

cec zcevn
(‡).‰‡בשלוה נ"נ  אני הנה ואמר האגרת סיפור  תוכן זהו

אשר שבהחלום ועל  בהיכלי ומלוחלח  ורטוב בביתי הייתי
שאלה בלשון אחז לזה האילן, אל הוא נמשל  בענין יספר

האילן: וטובת  שבח והפחיד ÌÏÁ.(·)מליצת  ראיתי חלום
והואÔÈ¯Â‰¯‰Â.אותי: משכבי על ישן  בהיותי המחשבות

ואף אותי הבהילו ראשי וראיית המחשבה  מן הבאה  החלום 
הדבר וכפל  בראש  אשר בהמוח  הנראה החלום על יורה  זה 
הענין: ולהגדיל  הדבר לחזק מליצה דרך והיא  ושלש  חכמיÈÓÂ.(‚)פעמים  כל  את לפני להכניס אומר גזירת  נעשה  וממני

החלום: פתרון לי יודיעו אשר  הפתרון:·‡„ÔÈ.(„)בבל  לי הודיעו  ולא  החלום  לפניהם ואמרתי וגו' החרטומים נכנסו אז
(‰).Ô¯Á‡ „ÚÂהחלום ואמרתי  קדושים  אלהים רוח בו אשר  אלהי כשם בלטשאצר  שמו אשר  דניאל  לפני  נכנס באחרונה ועד 

סוד ·ËÏ˘‡ˆ¯.(Â)לפניו: וכל בך קדושים  אלהים  רוח  אשר יודע  אני אשר  החרטומים שר  בלטשאצר  אתה לו אמרתי וכה
תדעהו : לבל  ממך  קשה  להיות  אותך ינצח הפתרון :ÈÊÁ˙.לא  אתה ואמור ראיתי אשר  החלום מראות  לך  וזהוÈÂÊÁÂ.(Ê)אגיד

משכבי : על  שוכב בהיותי ראשי מרובה :ÊÁ‰.מראית  וקומתו הארץ בתוך  אילן והנה הייתי  ונתחזק¯·‰.(Á)רואה  האילן גדל 
הארץ: כל  לסוף נראה  היה ומראהו השמים  עד הגיע  והיהÈÙÚ‰.(Ë)וקומתו מרובים היו ופירותיו ויפים נאים  היו שבו העלין

הבריות: כל את ולכלכל לזון בהם נזונים˙È‰Â˙Á.די היו ומפירותיו  השמים עוף  יקננו ובענפיו השדה חיית  בצלו  חסו  תחתיו
הבריות : מיטתי:ÊÁ‰.(È)כל על ישן בהיותי ראשי במראית הייתי השמים:ÂÏ‡Â.רואה מן ירד  קדוש  והוא מחריב מלאך  והנה

(‡È).ÏÈÁ·: קול והרמת פירותיו:‚Â„Â.בכח  ופזרו עליו והפילו  ענפיו וקצצו  האילן והעופות˙Â„.כרתו מתחתיו החיות ינודו 
ענפיו: מן לבל ·¯Ì.(È·)ינודו  השדה  של  בעשב ונחושת ברזל  בקשורי ומקושר אסור ויהיה בארץ  הניחו שרשיו עיקר אבל 

ממקומו: השמים:Ú·ËˆÈ.יזוז בטל  ÂÈÁ˙‡.יתכבס ÌÚÂ:כחלק חלק  בהם  לאכול  השדה  בעשב חלקו  יהיה החיות עם

oeiv zcevn
(‡).ÔÚ¯Âתהלים) ורעננים  דשנים  כמו ורטיבות לחות ענין

אנס:‡Ò.(Â)צב): הגזלן נקרא זה שם  ועל  ונצוח  הכרח  ענין
(Ë).‰ÈÙÚ:( קד (שם  עפאים  מבין כמו מלאך ÈÚ¯.(È)העלין 

קלז): (שם ערו  ערו מלשון והוא  כרתו‚„Â.(È‡)המחריב 
ט ): (ישעיה גדעו שקמים מלשון קרוב הפלה‡˙¯Â.והוא ענין

ג): (חבקוק  גוים  ויתר  ראה כמו והשלכה

e dpyn ipy wxt dlirn zkqn

‚eLc÷äMî ïäa ïéìòBî ïéôøNpä íéøéòNe ïéôøNpä íéøt.eèçLð–íBé ìeáèa ìñtäì eøLëä,íéøetk øqçîáe, ¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦£¦¨¤¦¤ª§¨¦§£ª§§§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦
äðéláe.ïîc äfä–ìebt íeMî ïäéìò ïéáiç,øúBð,àîèå,ïLcä úéáa ïäa ïéìòBîe,øNaä CziL ãò. ©¦¨ª¨¨¨©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥£¦¨¤§¥©¤¤©¤ª©©¨¨

„äLc÷äMî da ïéìòBî äìBòä.äèçLð–íBé ìeáèa ìñtäì äøLëä,íéøetk øqçîáe,äðéláe.dîc ÷øæð ¨¨£¦¨¦¤ª§¨¨¦§£¨ª§§¨§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦©¦¨¦§©¨¨
–ìebt íeMî äéìò ïéáiç,øúBð,àîèå,døBòa ïéìòBî ïéàå,øNaa ïéìòBî ìáà,ïLcä úéáì àöiL ãò. ©¨¦¨¤¨¦¦¨§¨¥§¥£¦§¨£¨£¦©¨¨©¤¥¥§¥©¤¤
‰øeaö éîìL éçáæå íLàå úàhç–eLc÷äMî ïäa ïéìòBî.eèçLð–íBé ìeáèa ìñtäì eøLëä,øqçîáe ©¨§¨¨§¦§¥©§¥¦£¦¨¤¦¤ª§¨¦§£ª§§§¦¨¥¦§¦§ª©

íéøetk,äðéláe.ïîc ÷øæð–ìebt íeMî íäéìò ïéáiç,øúBð,àîèå;øNaa ïéìòBî ïéà,íéøeîàa ïéìòBî ìáà, ¦¦©¦¨¦§©¨¨©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥¥£¦©¨¨£¨£¦¨¥¦
ïLcä úéáì eàöiL ãò. ©¤¥§§¥©¤¤

ÂeLc÷äMî ïäa ïéìòBî íçlä ézL.øepza eîø÷–íBé ìeáèa ìñtäì eøLëä,íéøetk øqçîáe,ìåèBçL §¥©¤¤£¦¨¤¦¤ª§¨¨§©©ª§§§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦§¦§
çáfä úà íäéìò.íéNák ìL ïîc ÷øæð–ìebt íeMî ïäéìò ïéáiç,øúBð,àîèå,äìéòî ïäa ïéàå. £¥¤¤©¤©¦§©¨¨¤§¨¦©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥§¥¨¤§¦¨

b.mitxypd mixt:ììë øúéä íéðäëì íäá ïéà.'ek onc dfedøéè÷äì äèéçù úòùá íäéìò áùéç íà ïäî ìëåàä úøë ùåðòì ìåâôì ïúòáå÷ ïîã úàæä
:ïäî äðäð íà åôøùðã àëéä äðçîì õåç ïùãä úéáá ïäá ïéìòåî ,íéðäëì øúéä åäá úéìã ïåéëå ,ïðîæì õåç ïäéøåîéà.xyad jzeiy cräéäéù øîåìë

ìéòî åá ïéà áåù ,êúéðù øçàì ìáà .íéîçô äùòðå óøùð:åá íéìòåîå åúåöî úéùòðù øáã êì ïéàù ,ä
c.dxera oilren oi`eáéúëãë ,àéä íéðäëìã('æ íù):äéäé åì ïäëì áéø÷ä øùà äìåòä øåò.xyaa oilren la`.çáæîä éáâ ìò óøùð àåäù ïîæ ìë

:àåä ìéìëã.oycd zial `vzy cr:äúåöî úéùòð øáëù ,äìéòî äá ïéà áåùå .ïùãä úéáì åúåà íéëéìùîå çáæîä ìòî øôàä ìë íéîéøîù
d.xyaa oilren oi`:íéðäëì ìëàð ,øåáö éîìù éçáæå íùàå úàèç øùáã ,íéðäëì øúéä åá ùé àäã.mixeni`a oilren la`:íéðäëì øúéä ïäá ïéàù
e.mgld izy:úøöòá ïéàéáîù.xepza mgld ipt enxwíéøåôéë øñåçîå íåé ìåáèá ìñôéì øùëä àáéùç øåðúá äîéø÷ àéääå ,ïðå÷éú úìéçú åðééä

åøùëåäå .áåè íåéá øçîì úåìëàðå è"åéä úà äçåã ïúééôà ïéàù áåè íåé áøòî úåôàð íçìä éúùã íåùî ,äðéìáå ïðéñøâ àì àëäå .íéùã÷ éùã÷ã äèéçùë
:íçì äéåø÷ äéðô åîø÷ã ïåéëã ,çáæä úà ïäéìò èåçùì.dlirn mda oi`e:ïúåöî úéùòð øáëå íéðäëì øúéä úòù ïäá ùéù

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïéôøNpä íéøtהמשיח כהן  ופר הכיפורים יום פר  היינו  –odky) ÈÄÇÄÀÈÄ
zkqna x`eank ,ez`xed zbby lr `ian ,dgynd onya geynd lecb

,(` ,a zeixedציבור של דבר  העלם lyופר d`xed zbby lr mi`iany)
,(` wxt my x`eank ,oic ziaïéôøNpä íéøéòNe יום של שעיר  – ÀÄÄÇÄÀÈÄ

dl'"),הכיפורים lxebd eilr dlr xy`") דין שבית זרה עבודה ושעיר 
והשעירים, הפרים אלו, כל  זרה; בעבודה הוראה שגגת על חייבים

מזבח  על קרבים ואימוריהם בהיכל , נזרק שדמם הם, קדשים קדשי 
מכאן , הדשן ; בבית לירושלים מחוץ נשרפים ועורם ובשרם החיצון,

הנשרפים"; ושעירים הנשרפים "פרים הם: ïäaנקראים ïéìòBîÂÄÈÆ
eLc÷äMî.מעילה דין  בהם יש הוקדשו והשעירים שהפרים משעה – ÄÆËÀÈ

eèçLð, הללו החטאות –eøLëä, הוכנו כלומר  –ìeáèa ìñtäì ÄÀÂËÀÀÀÄÈÅÄÀ
íéøetk øqçîáe ,íBéכ מחוסר או  יום טבול בהם נגע שאם יפורים,– ÄÀËÇÄÄ

נפסלים, הם א.äðéláeהרי  במשנה שבארנו  כמו –ïéáiç ,ïîc äfä ÇÄÈËÈÈÈÇÈÄ
ìebt íeMî ïäéìò את להקטיר חשב מהעבודות באחת שאם – ÂÅÆÄÄ

דמם, הזאת לאחר מבשרם והאוכל  פיגול , נעשו  לזמנם, חוץ אימוריהם

כרת, àîèåחייב ,øúBð חייב הקרבתם למחרת מבשרם שהאוכל – ÈÀÈÅ
קדשים  אוכל משום חייב הגוף, בטומאת מהם והאוכל נותר , משום

ïLcäבטומאה, úéáa ïäa ïéìòBîeכבר כשבשרם אפילו  כלומר  – ÂÄÈÆÀÅÇÆÆ
היתר כל  בהם ואין  הואיל  מעילה, בהם יש  עדיין הדשן, בבית מונח

øNaäלכהנים, CziL ãò שאז פחמים, וייעשה שיישרף היינו  – ÇÆËÇÇÈÈ
מעילה. בו אין  ושוב מצוותו , נעשתה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äìBòä נשרפת וכולה קדשים, קדשי בכלל שהיא בהמה, עולת – ÈÈ
לכהנים ניתן  שהרי מעורה, חוץ המזבח, ד),על  ה , זבחים  ïéìòBîÂÄ(עיין

äLc÷äMî da דין בה יש לעולה הבהמה שהוקדשה משעה – ÈÄÆËÀÈÈ
העולה,äèçLðמעילה. –,íBé ìeáèa ìñtäì äøLëä ÄÀÂÈËÀÀÈÀÄÈÅÄÀ

äðéláe ,íéøetk øqçîáe.(א (משנה לעיל שבארנו כמו  –÷øæð ÄÀËÇÄÄÇÄÈÄÀÇ
dîc,המזבח על –àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî äéìò ïéáiç– ÈÈÇÈÄÈÆÈÄÄÈÀÈÅ

הקודמת, במשנה שבארנו døBòaכמו ïéìòBî ïéàåלאחר זריקת – ÀÅÂÄÀÈ
שכתוב כמו  בו , זוכים שהכהנים לפי ח ):הדם, ז , העולה (ויקרא  "עור

יהיה", לו  לכהן הקריב øNaaאשר ïéìòBî ìáà נשרף שכולו – ÂÈÂÄÇÈÈ
לכהנים, היתר בו ואין המזבח, ïLcäעל úéáì àöiL ãò כמו – ÇÆÅÅÀÅÇÆÆ

העוף בעולת ב).שבארנו משנה  (לעיל

i p y m e i
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øeaö éîìL éçáæå íLàå úàhç עם הבאים עצרת כבשי  שני – ÇÈÀÈÈÀÄÀÅÇÀÅÄ
קדשים קדשי והם הלחם, ה ),שתי ה, זבחים באורנו  ïäa(עיין ïéìòBîÂÄÈÆ

eLc÷äMî דין בהן יש  אלו  לקרבנות הבהמות שהוקדשו  משעה – ÄÆËÀÈ
íéøetk,מעילה. øqçîáe ,íBé ìeáèa ìñtäì eøLëä ,eèçLðÄÀÂËÀÀÀÄÈÅÄÀÄÀËÇÄÄ
äðéláe.א במשנה שבארנו כמו  –íeMî íäéìò ïéáiç ,ïîc ÷øæð ÇÄÈÄÀÇÈÈÇÈÄÂÅÆÄ

àîèå ,øúBð ,ìebtלאחר ממנו האוכל פיגול , נעשה הקרבן שאם – ÄÈÀÈÅ
חייב  זמנו , לאחר  שנותר  מבשרו האוכל וכן כרת; חייב הדם, זריקת
חייב  הדם, זריקת לאחר  הגוף בטומאת מבשרו  האוכל  וכן נותר; משום

בטומאה. קדשים אכילת øNaaמשום ïéìòBî ïéà,הדם משנזרק – ÅÂÄÇÈÈ
לכהנים, באכילה הותר íéøeîàaשמאז  ïéìòBî ìáà בחלבים – ÂÈÂÄÈÅÄ

לכהנים, היתר בהם שאין המזבח, על  úéáìהקרבים eàöiL ãòÇÆÅÀÀÅ
ïLcä.ב במשנה שבארנו כמו המזבח, על  שריפתם לאחר – ÇÆÆ

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íçlä ézL,השבועות בחג שמביאים הלחם חלות שתי –ïéìòBî ÀÅÇÆÆÂÄ
eLc÷äMî ïäaיש הלחם שתי  לשם הסולת שהוקדשה משעה – ÈÆÄÆËÀÈ

מעילה. דין  øepzaבה eîø÷,החלות על  קרום שעלה לאחר – ÈÀÇÇ
בתנור, íéøetkכשאפאן øqçîáe ,íBé ìeáèa ìñtäì eøLëäËÀÀÀÄÈÅÄÀÄÀËÇÄÄ

כשחיטה  היא ונחשבת הלחם, שתי של  תיקונן  תחילת היא שהקרימה –
נאפות  הלחם ששתי  לפי  "ובלינה", גורסים אין  וכאן קדשים; בקדשי 

ביום  למחר ונאכלות טוב, יום דוחה אפייתן שאין  טוב, יום מערב
א),טוב ח, בסוגייתנו תוספות  ועיין ט ; יא , מנחות  עיין èBçLìåÀÄÀ(רש "י ;

çáfä úà íäéìò ומאז לחם, נקראים הם הרי שקרמו, שכיון  – ÂÅÆÆÇÆÇ
העצרת. כבשי שני את עליהם לשחוט כבר  ìLהותר  ïîc ÷øæðÄÀÇÈÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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ã-÷øô ìàéðãaiÎ`

à:éìëéäa ïðòøå éúéáa úéåä äìL øvðãëeáð äðàáéåæçå éákLî-ìò ïéøäøäå éðpìçãéå úéæç íìç £¨´§©§¤©À§¥³£¥Æ§¥¦½§©§©−§¥§¦«¥¬¤£¥−¦«©£¦©®¦§©§Ÿ¦Æ©«¦§§¦½§¤§¥¬
:éðpìäáé éLàøâ:éðpòãBäé àîìç øLô-éc ìáá éîékç ìëì éîã÷ äìòðäì íòè íéN épîeãïéãàa ¥¦−§©£ª©«¦¦¦Æ¦´§¥½§©§¨¨´¨«¨©½§−Ÿ©¦¥´¨¤®¦«§©¬¤§−̈§«§ª©«¦¥©´¦

ïéòãBäî-àì døLôe ïBäéîã÷ äðà øîà àîìçå àiøæâå éàcNk (àéãùë) àiôLà àiîèøç ïélò (ïéììò)¨¦À©§ª©¨Æ¨«§©½̈©§¨¥−§¨§©¨®§¤§À̈¨©³£¨Æ¢¨´¥½¦§¥−¨§§¦¬
:éìäàîìçå da ïéLéc÷ ïéäìà-çeø éãå éäìà íLk øvàLèìa dîL-éc ìàiðc éîã÷ ìò ïéøçà ãòå ¦«§©´¨¢¥¿©Á¨«¨©̧¨¦¥¹¦«§¥³¥§§©©Æ§ª´¡¨¦½§¦²«©¡¨¦¬©¦¦−¥®§¤§−̈

:úøîà éäBîã÷åñðà-àì æø-ìëå Ca ïéLéc÷ ïéäìà çeø éc úòãé äðà | éc àiîèøç áø øvàLèìa ¨«¨¬¦©§¥«¥§§©©»©´©§ª©¨¼¦´£¨´¦§¥À¦Â´©¡¨¦³©¦¦Æ½̈§¨−̈¨¨¥´
:øîà døLôe úéæç-éã éîìç éåæç Cìæàòøà àBâa ïìéà eìàå úéåä äæç éákLî-ìò éLàø éåæçå ¨®¤§¥̧¤§¦¯¦«£¥²¦§¥−¡©«§¤§¥¬¥¦−©«¦§§¦®¨¥´£¥½©£¬¦¨²§¬©§−̈

:àébN dîeøåçì àèîé dîeøå ó÷úe àðìéà äáø:àòøà-ìk óBñì dúBæçå àiîLèøétL déôò §¥¬©¦«§¨¬¦«¨−̈§¦®§¥Æ¦§¥´¦§©½̈©£¥−§¬¨©§¨«¨§¥³©¦Æ
dpîe àiîL éøtö ïøeãé (ïåøãé) éäBôðòáe àøa úåéç | ììèz éäBúçz dá-àlëì ïBæîe àébN daðàå§¦§¥´©¦½¨¸§−Ÿ¨¥®§Ÿ¹¦©§¥´¥©´¨À̈§©§Æ¦Æ§¨Æ¦£¥´§©½̈¦¥−

:àøNa-ìk ïéæzéé:úçð àiîL-ïî Léc÷å øéò eìàå éákLî-ìò éLàø éåæça úéåä äæçàéìéçá àø÷ ¦§¦¬¨¦§¨«¨¥¬£¥²§¤§¥¬¥¦−©«¦§§¦®©£Æ¦´§©¦½¦§©−̈¨¦«¨¥̧§©¹¦
àiøtöå éäBzçz-ïî àúåéç ãðz daðà eøcáe déôò eøzà éäBôðò eöv÷å àðìéà ecb øîà ïëå§¥´¨©À³Ÿ¦«¨¨Æ§©¦´©§½¦©©¬¨§¥−©©´¦§¥®§ª³¥«§¨Æ¦©§½¦§¦§©−̈

:éäBôðò-ïîáéàiîL ìèáe àøá éc ààúãa Lçðe ìæøô-éc øeñàáe e÷áL àòøàa éäBLøL øwò íøa ¦©§«¦§©¸¦©³¨§Æ¦Æ§©§¨´§ª½¤«¡Æ¦«©§¤´§½̈§¦§−̈¦´¨¨®§©³§©¨Æ
:àòøà áNòa d÷ìç àúåéç-íòå òaèöé¦§©©½§¦¥§¨¬£¨¥−©£©¬©§¨«

i"yx
(‡).éúéáá úéåä äìù:הייתי éððìçãéå.(·)שליו

והפחדני: עלי ïøçà.(‰)ואיים ãòå אשר ועד
דניאל: לפני הובא éäìà.באחרונה íåùë של עכו''ם

באומות: הוא חכמה לשון שם טשצר שמה, בל בבל
(Â).êì ñðà àì æø ìëå נכחד ולא נאנס לא סתום וכל

é÷úå(Á)ממך: àðìéà äáø.ó והוחזק האילן גדל
àéîùì.ועצם: àèîé:השמים øéôù.(Ë)הגיע äéôò

נאה: àéâù.ענפו äáðàå:רב äéá.פריו àìåëì ïåæî וכדי
בו: היה בריה לכל צל:ììèú.מזון ל'ïåøåãé.לשון

ולינה: מזון:ïåæúé.מדור úéåä.(È)ל' äæç:הייתי רואה

.ùéã÷å øéò åìàå:וקדוש לעולם ער שהוא מלאך והנה
(‡È).ìéçá àø÷:בכח àðìéà.צועק åãåâ:האילן קוצו

.äééôò åøúà:ענפיו והפילו äáðà.השירו åøãáå הפיצו
éäåúçú.פריו: ïî àúåéç ãåðú:מתחתיו החיות ינודו
(·È).å÷åáù àòøàá éäåùøù ø÷éò íøá עיקר אך

הניחו: ùçðå.שרשיו ìæøô éã øåñàáå רגליו תנו כלו'
באפר  אותו שמניחין לסוס שעושין כשם ברזל בכבלי

בכבלי': כבלוהי כלומר ààúãá.כך השדה בעשב
משם: יזוז שלא לשון òáèöé.באחו תמיד, שרוי יהא

חלקו:ä÷ìç.טבילה:

cec zcevn
(‡).‰‡בשלוה נ"נ  אני הנה ואמר האגרת סיפור  תוכן זהו

אשר שבהחלום ועל  בהיכלי ומלוחלח  ורטוב בביתי הייתי
שאלה בלשון אחז לזה האילן, אל הוא נמשל  בענין יספר

האילן: וטובת  שבח והפחיד ÌÏÁ.(·)מליצת  ראיתי חלום
והואÔÈ¯Â‰¯‰Â.אותי: משכבי על ישן  בהיותי המחשבות

ואף אותי הבהילו ראשי וראיית המחשבה  מן הבאה  החלום 
הדבר וכפל  בראש  אשר בהמוח  הנראה החלום על יורה  זה 
הענין: ולהגדיל  הדבר לחזק מליצה דרך והיא  ושלש  חכמיÈÓÂ.(‚)פעמים  כל  את לפני להכניס אומר גזירת  נעשה  וממני

החלום: פתרון לי יודיעו אשר  הפתרון:·‡„ÔÈ.(„)בבל  לי הודיעו  ולא  החלום  לפניהם ואמרתי וגו' החרטומים נכנסו אז
(‰).Ô¯Á‡ „ÚÂהחלום ואמרתי  קדושים  אלהים רוח בו אשר  אלהי כשם בלטשאצר  שמו אשר  דניאל  לפני  נכנס באחרונה ועד 

סוד ·ËÏ˘‡ˆ¯.(Â)לפניו: וכל בך קדושים  אלהים  רוח  אשר יודע  אני אשר  החרטומים שר  בלטשאצר  אתה לו אמרתי וכה
תדעהו : לבל  ממך  קשה  להיות  אותך ינצח הפתרון :ÈÊÁ˙.לא  אתה ואמור ראיתי אשר  החלום מראות  לך  וזהוÈÂÊÁÂ.(Ê)אגיד

משכבי : על  שוכב בהיותי ראשי מרובה :ÊÁ‰.מראית  וקומתו הארץ בתוך  אילן והנה הייתי  ונתחזק¯·‰.(Á)רואה  האילן גדל 
הארץ: כל  לסוף נראה  היה ומראהו השמים  עד הגיע  והיהÈÙÚ‰.(Ë)וקומתו מרובים היו ופירותיו ויפים נאים  היו שבו העלין

הבריות: כל את ולכלכל לזון בהם נזונים˙È‰Â˙Á.די היו ומפירותיו  השמים עוף  יקננו ובענפיו השדה חיית  בצלו  חסו  תחתיו
הבריות : מיטתי:ÊÁ‰.(È)כל על ישן בהיותי ראשי במראית הייתי השמים:ÂÏ‡Â.רואה מן ירד  קדוש  והוא מחריב מלאך  והנה

(‡È).ÏÈÁ·: קול והרמת פירותיו:‚Â„Â.בכח  ופזרו עליו והפילו  ענפיו וקצצו  האילן והעופות˙Â„.כרתו מתחתיו החיות ינודו 
ענפיו: מן לבל ·¯Ì.(È·)ינודו  השדה  של  בעשב ונחושת ברזל  בקשורי ומקושר אסור ויהיה בארץ  הניחו שרשיו עיקר אבל 

ממקומו: השמים:Ú·ËˆÈ.יזוז בטל  ÂÈÁ˙‡.יתכבס ÌÚÂ:כחלק חלק  בהם  לאכול  השדה  בעשב חלקו  יהיה החיות עם

oeiv zcevn
(‡).ÔÚ¯Âתהלים) ורעננים  דשנים  כמו ורטיבות לחות ענין

אנס:‡Ò.(Â)צב): הגזלן נקרא זה שם  ועל  ונצוח  הכרח  ענין
(Ë).‰ÈÙÚ:( קד (שם  עפאים  מבין כמו מלאך ÈÚ¯.(È)העלין 

קלז): (שם ערו  ערו מלשון והוא  כרתו‚„Â.(È‡)המחריב 
ט ): (ישעיה גדעו שקמים מלשון קרוב הפלה‡˙¯Â.והוא ענין

ג): (חבקוק  גוים  ויתר  ראה כמו והשלכה

e dpyn ipy wxt dlirn zkqn

‚eLc÷äMî ïäa ïéìòBî ïéôøNpä íéøéòNe ïéôøNpä íéøt.eèçLð–íBé ìeáèa ìñtäì eøLëä,íéøetk øqçîáe, ¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦£¦¨¤¦¤ª§¨¦§£ª§§§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦
äðéláe.ïîc äfä–ìebt íeMî ïäéìò ïéáiç,øúBð,àîèå,ïLcä úéáa ïäa ïéìòBîe,øNaä CziL ãò. ©¦¨ª¨¨¨©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥£¦¨¤§¥©¤¤©¤ª©©¨¨

„äLc÷äMî da ïéìòBî äìBòä.äèçLð–íBé ìeáèa ìñtäì äøLëä,íéøetk øqçîáe,äðéláe.dîc ÷øæð ¨¨£¦¨¦¤ª§¨¨¦§£¨ª§§¨§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦©¦¨¦§©¨¨
–ìebt íeMî äéìò ïéáiç,øúBð,àîèå,døBòa ïéìòBî ïéàå,øNaa ïéìòBî ìáà,ïLcä úéáì àöiL ãò. ©¨¦¨¤¨¦¦¨§¨¥§¥£¦§¨£¨£¦©¨¨©¤¥¥§¥©¤¤
‰øeaö éîìL éçáæå íLàå úàhç–eLc÷äMî ïäa ïéìòBî.eèçLð–íBé ìeáèa ìñtäì eøLëä,øqçîáe ©¨§¨¨§¦§¥©§¥¦£¦¨¤¦¤ª§¨¦§£ª§§§¦¨¥¦§¦§ª©

íéøetk,äðéláe.ïîc ÷øæð–ìebt íeMî íäéìò ïéáiç,øúBð,àîèå;øNaa ïéìòBî ïéà,íéøeîàa ïéìòBî ìáà, ¦¦©¦¨¦§©¨¨©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥¥£¦©¨¨£¨£¦¨¥¦
ïLcä úéáì eàöiL ãò. ©¤¥§§¥©¤¤

ÂeLc÷äMî ïäa ïéìòBî íçlä ézL.øepza eîø÷–íBé ìeáèa ìñtäì eøLëä,íéøetk øqçîáe,ìåèBçL §¥©¤¤£¦¨¤¦¤ª§¨¨§©©ª§§§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦§¦§
çáfä úà íäéìò.íéNák ìL ïîc ÷øæð–ìebt íeMî ïäéìò ïéáiç,øúBð,àîèå,äìéòî ïäa ïéàå. £¥¤¤©¤©¦§©¨¨¤§¨¦©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥§¥¨¤§¦¨

b.mitxypd mixt:ììë øúéä íéðäëì íäá ïéà.'ek onc dfedøéè÷äì äèéçù úòùá íäéìò áùéç íà ïäî ìëåàä úøë ùåðòì ìåâôì ïúòáå÷ ïîã úàæä
:ïäî äðäð íà åôøùðã àëéä äðçîì õåç ïùãä úéáá ïäá ïéìòåî ,íéðäëì øúéä åäá úéìã ïåéëå ,ïðîæì õåç ïäéøåîéà.xyad jzeiy cräéäéù øîåìë

ìéòî åá ïéà áåù ,êúéðù øçàì ìáà .íéîçô äùòðå óøùð:åá íéìòåîå åúåöî úéùòðù øáã êì ïéàù ,ä
c.dxera oilren oi`eáéúëãë ,àéä íéðäëìã('æ íù):äéäé åì ïäëì áéø÷ä øùà äìåòä øåò.xyaa oilren la`.çáæîä éáâ ìò óøùð àåäù ïîæ ìë

:àåä ìéìëã.oycd zial `vzy cr:äúåöî úéùòð øáëù ,äìéòî äá ïéà áåùå .ïùãä úéáì åúåà íéëéìùîå çáæîä ìòî øôàä ìë íéîéøîù
d.xyaa oilren oi`:íéðäëì ìëàð ,øåáö éîìù éçáæå íùàå úàèç øùáã ,íéðäëì øúéä åá ùé àäã.mixeni`a oilren la`:íéðäëì øúéä ïäá ïéàù
e.mgld izy:úøöòá ïéàéáîù.xepza mgld ipt enxwíéøåôéë øñåçîå íåé ìåáèá ìñôéì øùëä àáéùç øåðúá äîéø÷ àéääå ,ïðå÷éú úìéçú åðééä

åøùëåäå .áåè íåéá øçîì úåìëàðå è"åéä úà äçåã ïúééôà ïéàù áåè íåé áøòî úåôàð íçìä éúùã íåùî ,äðéìáå ïðéñøâ àì àëäå .íéùã÷ éùã÷ã äèéçùë
:íçì äéåø÷ äéðô åîø÷ã ïåéëã ,çáæä úà ïäéìò èåçùì.dlirn mda oi`e:ïúåöî úéùòð øáëå íéðäëì øúéä úòù ïäá ùéù

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïéôøNpä íéøtהמשיח כהן  ופר הכיפורים יום פר  היינו  –odky) ÈÄÇÄÀÈÄ
zkqna x`eank ,ez`xed zbby lr `ian ,dgynd onya geynd lecb

,(` ,a zeixedציבור של דבר  העלם lyופר d`xed zbby lr mi`iany)
,(` wxt my x`eank ,oic ziaïéôøNpä íéøéòNe יום של שעיר  – ÀÄÄÇÄÀÈÄ

dl'"),הכיפורים lxebd eilr dlr xy`") דין שבית זרה עבודה ושעיר 
והשעירים, הפרים אלו, כל  זרה; בעבודה הוראה שגגת על חייבים

מזבח  על קרבים ואימוריהם בהיכל , נזרק שדמם הם, קדשים קדשי 
מכאן , הדשן ; בבית לירושלים מחוץ נשרפים ועורם ובשרם החיצון,

הנשרפים"; ושעירים הנשרפים "פרים הם: ïäaנקראים ïéìòBîÂÄÈÆ
eLc÷äMî.מעילה דין  בהם יש הוקדשו והשעירים שהפרים משעה – ÄÆËÀÈ

eèçLð, הללו החטאות –eøLëä, הוכנו כלומר  –ìeáèa ìñtäì ÄÀÂËÀÀÀÄÈÅÄÀ
íéøetk øqçîáe ,íBéכ מחוסר או  יום טבול בהם נגע שאם יפורים,– ÄÀËÇÄÄ

נפסלים, הם א.äðéláeהרי  במשנה שבארנו  כמו –ïéáiç ,ïîc äfä ÇÄÈËÈÈÈÇÈÄ
ìebt íeMî ïäéìò את להקטיר חשב מהעבודות באחת שאם – ÂÅÆÄÄ

דמם, הזאת לאחר מבשרם והאוכל  פיגול , נעשו  לזמנם, חוץ אימוריהם

כרת, àîèåחייב ,øúBð חייב הקרבתם למחרת מבשרם שהאוכל – ÈÀÈÅ
קדשים  אוכל משום חייב הגוף, בטומאת מהם והאוכל נותר , משום

ïLcäבטומאה, úéáa ïäa ïéìòBîeכבר כשבשרם אפילו  כלומר  – ÂÄÈÆÀÅÇÆÆ
היתר כל  בהם ואין  הואיל  מעילה, בהם יש  עדיין הדשן, בבית מונח

øNaäלכהנים, CziL ãò שאז פחמים, וייעשה שיישרף היינו  – ÇÆËÇÇÈÈ
מעילה. בו אין  ושוב מצוותו , נעשתה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äìBòä נשרפת וכולה קדשים, קדשי בכלל שהיא בהמה, עולת – ÈÈ
לכהנים ניתן  שהרי מעורה, חוץ המזבח, ד),על  ה , זבחים  ïéìòBîÂÄ(עיין

äLc÷äMî da דין בה יש לעולה הבהמה שהוקדשה משעה – ÈÄÆËÀÈÈ
העולה,äèçLðמעילה. –,íBé ìeáèa ìñtäì äøLëä ÄÀÂÈËÀÀÈÀÄÈÅÄÀ

äðéláe ,íéøetk øqçîáe.(א (משנה לעיל שבארנו כמו  –÷øæð ÄÀËÇÄÄÇÄÈÄÀÇ
dîc,המזבח על –àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî äéìò ïéáiç– ÈÈÇÈÄÈÆÈÄÄÈÀÈÅ

הקודמת, במשנה שבארנו døBòaכמו ïéìòBî ïéàåלאחר זריקת – ÀÅÂÄÀÈ
שכתוב כמו  בו , זוכים שהכהנים לפי ח ):הדם, ז , העולה (ויקרא  "עור

יהיה", לו  לכהן הקריב øNaaאשר ïéìòBî ìáà נשרף שכולו – ÂÈÂÄÇÈÈ
לכהנים, היתר בו ואין המזבח, ïLcäעל úéáì àöiL ãò כמו – ÇÆÅÅÀÅÇÆÆ

העוף בעולת ב).שבארנו משנה  (לעיל

i p y m e i
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øeaö éîìL éçáæå íLàå úàhç עם הבאים עצרת כבשי  שני – ÇÈÀÈÈÀÄÀÅÇÀÅÄ
קדשים קדשי והם הלחם, ה ),שתי ה, זבחים באורנו  ïäa(עיין ïéìòBîÂÄÈÆ

eLc÷äMî דין בהן יש  אלו  לקרבנות הבהמות שהוקדשו  משעה – ÄÆËÀÈ
íéøetk,מעילה. øqçîáe ,íBé ìeáèa ìñtäì eøLëä ,eèçLðÄÀÂËÀÀÀÄÈÅÄÀÄÀËÇÄÄ
äðéláe.א במשנה שבארנו כמו  –íeMî íäéìò ïéáiç ,ïîc ÷øæð ÇÄÈÄÀÇÈÈÇÈÄÂÅÆÄ

àîèå ,øúBð ,ìebtלאחר ממנו האוכל פיגול , נעשה הקרבן שאם – ÄÈÀÈÅ
חייב  זמנו , לאחר  שנותר  מבשרו האוכל וכן כרת; חייב הדם, זריקת
חייב  הדם, זריקת לאחר  הגוף בטומאת מבשרו  האוכל  וכן נותר; משום

בטומאה. קדשים אכילת øNaaמשום ïéìòBî ïéà,הדם משנזרק – ÅÂÄÇÈÈ
לכהנים, באכילה הותר íéøeîàaשמאז  ïéìòBî ìáà בחלבים – ÂÈÂÄÈÅÄ

לכהנים, היתר בהם שאין המזבח, על  úéáìהקרבים eàöiL ãòÇÆÅÀÀÅ
ïLcä.ב במשנה שבארנו כמו המזבח, על  שריפתם לאחר – ÇÆÆ

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íçlä ézL,השבועות בחג שמביאים הלחם חלות שתי –ïéìòBî ÀÅÇÆÆÂÄ
eLc÷äMî ïäaיש הלחם שתי  לשם הסולת שהוקדשה משעה – ÈÆÄÆËÀÈ

מעילה. דין  øepzaבה eîø÷,החלות על  קרום שעלה לאחר – ÈÀÇÇ
בתנור, íéøetkכשאפאן øqçîáe ,íBé ìeáèa ìñtäì eøLëäËÀÀÀÄÈÅÄÀÄÀËÇÄÄ

כשחיטה  היא ונחשבת הלחם, שתי של  תיקונן  תחילת היא שהקרימה –
נאפות  הלחם ששתי  לפי  "ובלינה", גורסים אין  וכאן קדשים; בקדשי 

ביום  למחר ונאכלות טוב, יום דוחה אפייתן שאין  טוב, יום מערב
א),טוב ח, בסוגייתנו תוספות  ועיין ט ; יא , מנחות  עיין èBçLìåÀÄÀ(רש "י ;

çáfä úà íäéìò ומאז לחם, נקראים הם הרי שקרמו, שכיון  – ÂÅÆÆÇÆÇ
העצרת. כבשי שני את עליהם לשחוט כבר  ìLהותר  ïîc ÷øæðÄÀÇÈÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊLc÷äMî Ba ïéìòBî íéðtä íçì.øepza íø÷–íBé ìeáèa ìñtäì øLëä,íéøetk øqçîáe,éab ìò øãqäìe ¤¤©¨¦£¦¦¤ª§©¨©©©ª§©§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦§¦¨¥©©¥
ïçìMä.ïékæaä eáø÷–ìebt íeMî åéìò ïéáiç,øúBð,àîèå;äìéòî Ba ïéàå. ©ª§¨¨§©¨¦¦©¨¦¨¨¦¦¨§¨¥§¥§¦¨

ÁeLc÷äMî ïäa íéìòBî úBçðnä.éìka eLã÷–íBé ìeáèa ìñtì eøLëä,íéøetk øqçîáe,äðéláe.áø÷ ©§¨£¦¨¤¦¤ª§¨¨§©§¦ª§§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦©¦¨¨©
õîwä–ìebt íeMî ïäéìò ïéáiç,øúBð,àîèå,íéøéMa ïéìòBî ïéàå,õîwa ïéìòBî ìáà,ïLcä úéáì àöiL ãò. ©Ÿ¤©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥§¥£¦©¦©¦£¨£¦©Ÿ¤©¤¥¥§¥©¤¤
Ëõîwä,äðBáläå,úøèwäå,íéðäk úBçðîe,çéLî ïäk úçðîe,ïéëñð úçðîe–eLc÷äMî ïäa ïéìòBî.eLã÷ ©Ÿ¤§©§¨§©§Ÿ¤¦§Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©§¨¦£¦¨¤¦¤ª§¨¨§

éìka–íBé ìeáèa ìñtì eøLëä,íéøetk øqçîáe,äðéláe,øúBð íeMî ïäéìò ïéáiçå,àîè íeMîe,ïéà ìebôe ©§¦ª§§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦©¦¨§©¨¦£¥¤¦¨¦¨¥¦¥
ïäa.ììkä äæ:ïéøézî Bì LiL ìk–ìebt íeMî åéìò íéáiç ïéà,øúBð,àîèå,åéøézî eáø÷iL ãò.ïéàL ìëå ¨¤¤©§¨¨¤¤©¦¦¥©¨¦¨¨¦¦¨§¨¥©¤¦§§©¦¨§¨¤¥

f.miptd mgl:úøçàä úáùì ãò ìëàð åðéàå úáù áøòá äôàð éøäù ,äðéìá ìñôéì äéá ïðéñøâ àì éîð àëä.mikifa eaxwúáùáù ,åéøéùëî åðééä
:äðåáì ìù ïéëéæáä ïéáéø÷î åéä íçìä ÷åìéñ úòùá.dlirn ea oi`e:åúåöî úéùòðå íéðäëì øúåäù

g.eycwedyn oda oilren zegpnd:äô úùåã÷á.miixiya oilren oi`e:íéðäëì øúéä ïäá ùéù.unewa oilren la`úéáì àöéå åìåë óøùéù ãò
:åúåöî úéùòð àäã ,åá ïéìòåî ïéà ïë øçàìå .íùàå úàèç éøåîéà ïéãë ïùãä

h.mikqp zgpne:åäðéð ìéìë éðä ìëå .íééøéù äá ïéàù çáæä íò äàáä äçðî.eycwedyn:àîìòá äô úùåã÷.oda oi` lebteïéøéúî íäì ïéàù éôì
:ïî÷ìãë åéøéúî åáø÷ù øáãá àìà âäåð ìåâô ïéàå.oixizn el yiy lkåà .íéðäëì øùáäå çáæîì íéøåîéà øéúî ïîãã ,úåîùàå úåàèçå íéîìù ïåâë

íçìå ,ïäéøéúî ååä íéùáë ìù ïîãã íçìä éúù ïåâëå ,ãáìá çáæîì ïøéúî ïîãù ,íéôøùðä íéøôå óåòä úìåò ïåâë ,ãáìá çáæîì ïéøéúî åì ùéù øáã

`xephxa yexit

ïäéìò ïéáiç ,íéNák,הלחם שתי על –ìebt íeMî שאם – ÀÈÄÇÈÄÂÅÆÄÄ
הן  הרי  בזמנן , שלא החלות את לאכול  הכבשים שחיטת בשעת חשב

פיגול, ג),נעשות ב , מנחות  הכבשים,(עיין דם זריקת לאחר  מהן והאוכל 
כרת; mdilrחייב miaiig okeמשוםàîèå ,øúBð שבארנו כמו – ÈÀÈÅ

הקודמות; äìéòîבמשניות ïäa ïéàå הכבשים דם שמשנזרק – ÀÅÈÆÀÄÈ
לכהנים. לאכילה הלחם שתי הותרו 

i y i l y m e i
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íéðtä íçì בכל שעורכים שבהיכל,– השולחן על ïéìòBîשבת ÆÆÇÈÄÂÄ
Lc÷äMî Ba בה יש  הפנים לחם לשם הסולת שהוקדשה משעה – ÄÆËÀÇ

מעילה. øepzaדין  íø÷,בתנור הלחם על קרום משעלה –øLëä ÈÇÇÇËÀÇ
íéøetk øqçîáe ,íBé ìeáèa ìñtäì יום טבול בו נגע שאם – ÀÄÈÅÄÀÄÀËÇÄÄ

"ובלינה", גורסים אין  כאן ואף נפסל; הוא הרי כיפורים, מחוסר או

האחרת; לשבת עד נאכל ואינו שבת, בערב נאפה øãqäìeÀÄÈÅשהרי 
ïçìMä éab ìò לסדרו והוכשר  "לחם", נקרא הריהו  שקרם שכיון – ÇÇÅÇËÀÈ

בהיכל. השולחן ïékæaäעל  eáø÷ הלחם את שעורכים בשעה שכן – ÈÀÇÈÄÄ
הלחם  את הבאה בשבת וכשמסלקים לבונה, בזיכי  שני  עליו  נותנים

לכהנים, מתחלק והלחם הלבונה, בזיכי את מקטירים השולחן, מן
הבזיכין, שקרבו שלאחר  ללמד, משנתנו  åéìòובאה ïéáiçעל – ÇÈÄÈÈ

ìebtהלחם, íeMîלאכול הבזיכין  הקטרת בשעת חשב שאם – ÄÄ
פיגול ; הוא הרי למחר, הלחם meynאת okeøúBð מן נותר שאם – È

נותר ; משום עליו  חייב ואכלו , ראשון  יום עד שהאוכלàîèåהלחם – ÀÈÅ
אכילת  משום חייב הבזיכין, הקטרת לאחר  הגוף בטומאת הלחם מן

בטומאה, äìéòîקדשים Ba ïéàåהותר הבזיכין , שמשהוקטרו – ÀÅÀÄÈ
לכהנים. הלחם
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eLc÷äMî ïäa íéìòBî úBçðnä הקמח שהוקדש  משעה – ÇÀÈÂÄÈÆÄÆËÀÈ
מנחה. éìkaלשם eLã÷,שרת בכלי משנתנן –ìñtì eøLëä ÈÀÇÀÄËÀÀÄÈÅ

äðéláe ,íéøetk øqçîáe ,íBé ìeáèaטבול בהן  נגע שאם – ÄÀÄÀËÇÄÄÇÄÈ
בלינה. הן  נפסלות וכן נפסלות; הן הרי כפורים, מחוסר או  áø÷ÈÇיום

ìebt íeMî ïäéìò ïéáiç ,õîwäעל המנחה את קמץ שאם – ÇÙÆÇÈÄÂÅÆÄÄ
למחר, מקומצה להקטיר מנת על  או  למחר  משייריה לאכול  מנת

פיגול; המנחה meynנעשית odilr oiaiig okeàîèå ,øúBð כמו – ÈÀÈÅ
הקודמות, במשניות íéøéMaשבארנו  ïéìòBî ïéàå שנשתיירו – ÀÅÂÄÇÄÇÄ

לכהנים, שהותרו לפי  הקמיצה, לאחר המנחה ïéìòBîמן ìáàÂÈÂÄ
ïLcä úéáì àöiL ãò ,õîwaאימורי כדין  שריפתו, לאחר – ÇÙÆÇÆÅÅÀÅÇÆÆ

ואשם. חטאת
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õîwä,המנחה של  –äðBáläå,הקומץ עם הנקטרת –úøèwäå ÇÙÆÀÇÀÈÀÇÀÙÆ
הפנימי , המזבח על  יום בכל  שמקטירים הסמים, קטורת –úBçðîeÄÀ

íéðäk נשרפות כולן  אלא קומץ, להן ואין  אותן , מביאים שכהנים – ÙÂÄ
המזבח, çéLîעל  ïäk úçðîe הכהן שמביא חביתין " "מנחת – ÄÀÇÙÅÈÄÇ

יום, בכל  ïéëñðהגדול  úçðîe אלו כל הקרבן ; עם שמביאים – ÄÀÇÀÈÄ
ב  ואין המזבח, על כליל כלום;קרבים לכהנים ïäaהם ïéìòBîÂÄÈÆ

eLc÷äMî.בפה –éìka eLã÷,לעיל שנימנו  אלו  כל  היינו  – ÄÆËÀÈÈÀÇÀÄ
שנקמץ, קודם שרת בכלי קדש  כבר הקומץ שהרי מהקומץ, חוץ

בכלי, נתונה היתה כולה íBé,כשהמנחה ìeáèa ìñtì eøLëäËÀÀÄÈÅÄÀ
äðéláe ,íéøetk øqçîáe,הקודמת במשנה שבארנו כמו –ïéáiçå ÄÀËÇÄÄÇÄÈÀÇÈÄ

øúBð íeMî ïäéìò חייב האוכלו  זמנם, לאחר  מהם נותר שאם – ÂÅÆÄÈ
àîèכרת, íeMîe משום חייב הגוף, בטומאת מהם שהאוכל – ÄÈÅ

בטומאה, קדשים ïäaאכילת ïéà ìebôe,מתירים להם שאין לפי – ÄÅÈÆ
לקמן . שנבאר  כמו  מתירים, להם שיש  דברים על  אלא חל  פיגול ואין

ïéøézî Bì LiL ìk :ììkä äæ למזבח אותו  מתירים שאחרים – ÆÇÀÈÈÆÆÇÄÄ
את  מתירה דמם שזריקת ואשמות, וחטאות שלמים כגון  לאדם, או
את  מתיר שדמה בהמה, עולת וכן  לכהנים; ובשרם למזבח אימוריהם

את  מתיר דמה שמיצוי העוף, ועולת לכהנים; ועורה למזבח בשרה
מתירה  העצרת כבשי של הדם שזריקת הלחם, ושתי למזבח; בשרה

לכהנים; אותו  מתירה הבזיכין  שהקטרת הפנים, ולחם לכהנים; אותן 
לכהנים; שייריהן את מתיר שהקומץ המנחות, el`n,וכל cg` lka

eáø÷iL ãò ,àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî åéìò íéáiç ïéàÅÇÈÄÈÈÄÄÈÀÈÅÇÆÄÀÀ
åéøézî,הוא והטעם הקודמות; במשניות ששנינו כמו כמצוותם, – ÇÄÈ

בפיגול שנאמר יח ):לפי  ז , dvxi",(ויקרא  `l" בקרבן הכתוב כלשון

"כשר ד ): א , el(ויקרא dvxpe: ללמדנו בא זה והרי  עליו", z`vxdkלכפר 
eixizn eaxwiy cr xyk z`vxd dne ,leqt z`vxd ok xyk הקרבן (אין 

הדם), בזריקת אלא eixiznנרצה eaxwiy cr lebit "z`vxd" s` גמרא)

ב); כח, מפיגול ;xzepeזבחים  קדש" "קדש , שווה, בגזירה nhe`למדים
מנותר חלול " "חלול , שווה בגזירה ב );למדים מה , שם  ìëåÀÈ(גמרא

ïéøézî Bì ïéàLמתיר הוא אלא אותו , מתירים אחרים שאין – ÆÅÇÄÄ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iyily wxt dlirn zkqn

ïéøézî Bì–éìka LãwL ïåék,øúBð íeMî åéìò ïéáiç,àîè íeMîe,Ba ïéà ìebôe. ©¦¦¥¨¤¨©©§¦©¨¦¨¨¦¨¦¨¥¦¥
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡úàhç ãìå,úàhç úøeîúe,äéìòa eúnL úàhçå–eúeîé.dúðL äøáòL,äãáàLå,íeî úìòa úàöîpLå; §©©¨§©©¨§©¨¤¥§¨¤¨¨¤¨§¨§¨¨§¤¨§¨§¤¦§¥©£©
íéìòaä eøtkMî íà–úeîz,äøeîz äNBò dðéàå,íéðäð àGå,ïéìòBî àGå;íéìòaä eøtk àHL ãò íàå– ¦¦¤¦§©§¨¦¨§¥¨¨§¨§¤¡¦§£¦§¦©¤¦§©§¨¦
áàzñzL ãò äòøz,øënúå,úøçà äéîãa àéáéå,äøeîz äNBòå,da íéìòBîe. ¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¨¦§¨¤¨©¤¤§¨§¨£¦¨

·Búeøéæðì úBòî Léøônä–ïéðäð àG,ïéìòBî àGå,íéîìL ïlk àBáì ïééeàø ïäL éðtî.úî,íéîeúñ eéä– ©©§¦¨¦§¦¤¡¦§£¦¦§¥¤¥§¦¨ª¨§¨¦¥¨§¦

éáâ áéúë éëäã .ïéøéúî åáø÷éù ãò àîèå øúåðå ìåâô íåùî íäéìò íéáééç ïéà éðä ìë .õîå÷á øúéä ïäì ùéã úåçðî ïåâëå ,ïéøéúî ååä íéëéæáã íéðôä
éìé àîèå øúåðå .ìåñô úàöøä êë øùë úàöøäë ïðéøîàå ,äöøé àì ìåâéô:íéçáæä ìë ÷øôá íéçáæ úëñîá ìåâéôî ó.oixizn el oi`y xac lkeéðä éë
:øçà øáã íåù íúåà íéøéúî ïéàå ïä ïéøéúî ïîöò ïäã äðåáìäå õîå÷ä.`nhe xzep meyn dilr aiigáéúëãî ,åäì ïðéáøî àîè íåùî(á"ë àø÷éå)ìë

íéùã÷ä ìà íëòøæ ìëî áø÷é øùà ùéàøúåðå .àîè íåùî äéìò áééçì øáãî áåúëä íéùã÷ä ìëá ,äúøëðå åéìò åúàîåèå 'äì ìàøùé éðá åùéã÷é øùà
éìé:àîèî ó
b`.eznei 'eke z`hg cle.éáø÷ àì íìåòìã ,äøôë øçàì ïéá äøôë íãå÷ ïéá úåúî íìåòì úìú êðäå .úåúîã éøéîâã úåàèç ùîçî åäðéð éðäã

:äåðùøéô íùå äøåîúã 'ã ÷øô ùéøá äéåðù åæ äðùîå
a.ezexifpl zern yixtnd:éîìùì åìàå éúàèçì åìàå éúìåòì åìà ùøéô àìå.milren `le mipdp `l:úåòîä ïúåà ìëá`iadl oiie`x ody iptn

.minly olekíéùã÷ã ,àî÷ ÷øô éäìùá ïðúãë ,äìéòî ïéã ïäá ïéàå åäðéð íéì÷ íéùã÷ íéîìùå .ùéøôä íéîìùì åæ øîéîì ïðéöî äòîå äòî ìëã øîåìë
éúééî à÷ éà ,äìéòî éðá ïðéàù íéîìù éîã éîð àëéàã ïåéë ,åäðéð äìéòî éðáã äìåòå úàèç åäééãäá éîð àëéàã â"òàå .íéìòåî ïéà ïîã ú÷éøæ éðôì íéì÷
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והקטורת  והלבונה הקומץ כמו עצמו , את מתיר  שהוא או אחרים את
במשנתנו, שנימנו  íeMîוכו', åéìò ïéáiç ,éìka LãwL ïåékÅÈÆÈÇÇÀÄÇÈÄÈÈÄ

íeMîe ,øúBðàîè נאמר בטמא שכן ג):– כב , איש(ויקרא  "כל  ÈÄÈÅ
לה' ישראל  בני  יקדישו אשר  הקדשים אל זרעכם מכל  יקרב אשר

חכמים: ודרשו ההיא", הנפש  ונכרתה עליו, miycwdוטומאתו lka
xacn aezkd;( מתירין להם שאין קדשים mdilr(גם miaiig edi leki

"axwi xy`" :xnel cenlz ?cin,(יגע אשר `xfrl:(ומשמע: iax xn`e
aiig `edy rbep yi ikeהכתוב כוונת אלא axwi"(כרת)? xy`"עד –

טומאה  משום כרת מחייב הכתוב אין שאמנם כלומר ליקרב, שיכשר 

אלא  נגיעה פירושו אין  יקרב" "אשר  הלשון  שכן האכילה, על  אלא
שיהא  עד  בטומאה קדשים אכילת משום חייבים שאין  להורות, הוא בא

חייבים  אין  מתירים, לו  שיש דבר כל  והיינו: להיקרב, כשר הקרבן 
מתירים, לו שאין  דבר וכל מתיריו, שיקרבו  עד  טומאה משום עליו

"חלול, שווה בגזירה למדים ונותר  בכלי; שיקדש עד  עליו חייבים אין 
לעיל . הבאנו  שכבר כמו מטמא, Baחלול " ïéà ìebôe שלמדים – ÄÅ

להם שיש בדברים אלא פיגול  שאין  השלמים, שכברמן כמו מתירים,
לעיל ג).הזכרנו ד, זבחים למשנה הקדמתנו (עיין
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מעילה  דיני משום כאן ונכפלה א), (ד, תמורה במסכת כבר  שנויה כולה זו  משנה
שבה.

eúeîé ,äéìòa eúnL úàhçå ,úàhç úøeîúe ,úàhç ãìåÀÇÇÈÀÇÇÈÀÇÈÆÅÀÈÆÈÈ
כלומר  שהרי– שימותו , עד  מזון מהם ומונעים ברפת אותם סוגרים

חטאות מחמש  a);המתותהם ,a dxenz dpynd xe`al epzncwd oiir)
כפרה לאחר בין כפרה קודם בין  לעולם, מתות אלו (רש"י).ושלוש

dúðL äøáòL כשרה אינה לחטאת הבאה שעירה או  כבשה שכן  – ÆÈÀÈÀÈÈ
שנתה  בתוך שהופרשה בחטאת כאן  ומדובר שנתה; בתוך  כשהיא אלא

שנתה, שעברה עד להקריבה בעליה הספיקו  äãáàLåÀÆÈÀÈ,ולא
íeî úìòa úàöîpLå הפיסקה על  גם מוסבה "ושאבדה" תיבת – ÀÆÄÀÅÇÂÇ

שלאחריה: הפיסקה על וגם dca`yשלפניה e` ,dca`ye dzpy dxary
men zlra z`vnpe,( א כב, תמורה  íéìòaä(גמרא eøtkMî íà– ÄÄÆÄÀÇÀÈÄ

גורסים: milradויש  extik m`,(רש"י) באחרת הבעלים שכיפרו כלומר

הזאת החטאת שנמצאה d`vnpy),לאחר  mcew extik m` oky lke)
úeîzששנינו פי על  ואף שנמצאה. החטאת ג),– ד, שלדעת (תמורה  È

שנתכפרו  לאחר  נמצאה כן אם אלא מתה אבודה חטאת אין  חכמים
שנתכפרו  פי על אף כפרה, קודם נמצאה אם אבל  באחרת, הבעלים

כאן , מקום מכל שתסתאב, עד  תרעה אלא תמות לא באחרת הבעלים
"תרתי שיש  מום, בעלת ונמצאה שאבדה או ואבדה, שנתה כשעברה

mirexb),לריעותא" miccv ipy) נתכפרו אפילו שתמות, חכמים מודים
שנמצאה לאחר  äøeîz(רש"י).הבעלים äNBò dðéàåהואיל – ÀÅÈÈÀÈ

תמורה; עושה אינה ולפיכך  ממנה, קדושה פרחה למיתה עומדת והיא

ïéìòBî àGå ,íéðäð àGåאבל ממנה, ליהנות לכתחילה אסור  – ÀÆÁÄÀÂÄ
מעילה; קרבן להביא חייבים אין ממנה, נהנו  àHLאם ãò íàåÀÄÇÆ

íéìòaä eøtkבאחרת להתכפר  הבעלים רצו שלא äòøz(רש"י),– ÄÀÇÀÈÄÄÀÆ
áàzñzL ãò,מום בה שיפול  עד –äéîãa àéáéå ,øënúå ÇÆÄÀÈÅÀÄÈÅÀÈÄÀÈÆÈ

úøçàלחטאת מכוונת זו פיסקה –,dca`e dzpy dxary שאילו ÇÆÆ
menחטאת zlra z`vnpe dca`y בדמיה ולהביא מיד  למכרה אפשר

äøeîzאחרת; äNBòåיש הרי להיקרב, עתידים ודמיה שהואיל  – ÀÈÀÈ
תמורה, היא עושה הלכך קדושה, daבה íéìòBîe נהנו שאם – ÂÄÈ

קרן  ולשלם מעילה, קרבן  להביא חייבים epdpy)ממנה, dn).וחומשה

ומפרשים  רש"י  שיטת על  מקשים בתוספות אבל  רש"י . לפי  משנתנו בארנו 
א). ד , תמורה למשנה באורנו בשולי (עיין אחרת בדרך משנתנו 

i y i n g m e i
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Búeøéæðì úBòî Léøônäימי מלאת לאחר מביא, הנזיר  שכן – ÇÇÀÄÈÄÀÄ
ללמד המשנה ובאה ושלמים, עולה חטאת, קרבנות: שלושה נזרו ,

מהן  אלו  פירש ולא נזירותו , קרבנות מהן להביא מעות שהפריש  בנזיר
לשלמים, מהן ואלו לעולה, מהן  ואלו  àGåלחטאת, ,ïéðäð àGÆÁÄÀ

ïéìòBî נהנו אם אבל  הללו, המעות מן  ליהנות אסור לכתחילה – ÂÄ
מעילה, קרבן חייבים אין  ïlkמהן, àBáì ïééeàø ïäL éðtîÄÀÅÆÅÀÄÈËÈ

íéîìL שהופרשה לומר, אנחנו  יכולים ומעה מעה כל  שעל כלומר  – ÀÈÄ
הם קלים קדשים שהרי  בשלמים, מעילה ואין  epipyyלשלמים, enk)

;(c ,` lirlויש הנזירות, קרבנות לכל הופרשו  שהמעות פי  על  ואף

ויש הואיל מקום מכל  בהם, שמועלים ועולה, חטאת דמי  גם בתוכן
מעילה  קרבן עליהם יביא אם מעילה, בהם שאין שלמים, דמי גם בהן

מועלים ולא נהנים לא מספק הלכך  לעזרה, חולין מביא (רש "י;נמצא

מפרשים:ברטנורא) minlyויש olek `eal oiie`x ody iptn זמן שכל –

שאר ועל שלמים, הללו  המעות בכל להביא הוא יכול פירש , שלא
אחרות מעות יפריש  טוב ").הקרבנות יום  "תוספות  ועיין úîÅ(תוספות ;

המעות: את שהפריש  הנזיר  –íéîeúñ eéä היו המעות אם – ÈÀÄ
לשלמים, ואלו  לעולה, ואלו לחטאת, אלו פירש: שלא eìtéÄÀסתומות,

izdw - zex`ean zeipyn
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ÊLc÷äMî Ba ïéìòBî íéðtä íçì.øepza íø÷–íBé ìeáèa ìñtäì øLëä,íéøetk øqçîáe,éab ìò øãqäìe ¤¤©¨¦£¦¦¤ª§©¨©©©ª§©§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦§¦¨¥©©¥
ïçìMä.ïékæaä eáø÷–ìebt íeMî åéìò ïéáiç,øúBð,àîèå;äìéòî Ba ïéàå. ©ª§¨¨§©¨¦¦©¨¦¨¨¦¦¨§¨¥§¥§¦¨

ÁeLc÷äMî ïäa íéìòBî úBçðnä.éìka eLã÷–íBé ìeáèa ìñtì eøLëä,íéøetk øqçîáe,äðéláe.áø÷ ©§¨£¦¨¤¦¤ª§¨¨§©§¦ª§§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦©¦¨¨©
õîwä–ìebt íeMî ïäéìò ïéáiç,øúBð,àîèå,íéøéMa ïéìòBî ïéàå,õîwa ïéìòBî ìáà,ïLcä úéáì àöiL ãò. ©Ÿ¤©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥§¥£¦©¦©¦£¨£¦©Ÿ¤©¤¥¥§¥©¤¤
Ëõîwä,äðBáläå,úøèwäå,íéðäk úBçðîe,çéLî ïäk úçðîe,ïéëñð úçðîe–eLc÷äMî ïäa ïéìòBî.eLã÷ ©Ÿ¤§©§¨§©§Ÿ¤¦§Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©§¨¦£¦¨¤¦¤ª§¨¨§

éìka–íBé ìeáèa ìñtì eøLëä,íéøetk øqçîáe,äðéláe,øúBð íeMî ïäéìò ïéáiçå,àîè íeMîe,ïéà ìebôe ©§¦ª§§¦¨¥¦§¦§ª©¦¦©¦¨§©¨¦£¥¤¦¨¦¨¥¦¥
ïäa.ììkä äæ:ïéøézî Bì LiL ìk–ìebt íeMî åéìò íéáiç ïéà,øúBð,àîèå,åéøézî eáø÷iL ãò.ïéàL ìëå ¨¤¤©§¨¨¤¤©¦¦¥©¨¦¨¨¦¦¨§¨¥©¤¦§§©¦¨§¨¤¥

f.miptd mgl:úøçàä úáùì ãò ìëàð åðéàå úáù áøòá äôàð éøäù ,äðéìá ìñôéì äéá ïðéñøâ àì éîð àëä.mikifa eaxwúáùáù ,åéøéùëî åðééä
:äðåáì ìù ïéëéæáä ïéáéø÷î åéä íçìä ÷åìéñ úòùá.dlirn ea oi`e:åúåöî úéùòðå íéðäëì øúåäù

g.eycwedyn oda oilren zegpnd:äô úùåã÷á.miixiya oilren oi`e:íéðäëì øúéä ïäá ùéù.unewa oilren la`úéáì àöéå åìåë óøùéù ãò
:åúåöî úéùòð àäã ,åá ïéìòåî ïéà ïë øçàìå .íùàå úàèç éøåîéà ïéãë ïùãä

h.mikqp zgpne:åäðéð ìéìë éðä ìëå .íééøéù äá ïéàù çáæä íò äàáä äçðî.eycwedyn:àîìòá äô úùåã÷.oda oi` lebteïéøéúî íäì ïéàù éôì
:ïî÷ìãë åéøéúî åáø÷ù øáãá àìà âäåð ìåâô ïéàå.oixizn el yiy lkåà .íéðäëì øùáäå çáæîì íéøåîéà øéúî ïîãã ,úåîùàå úåàèçå íéîìù ïåâë

íçìå ,ïäéøéúî ååä íéùáë ìù ïîãã íçìä éúù ïåâëå ,ãáìá çáæîì ïøéúî ïîãù ,íéôøùðä íéøôå óåòä úìåò ïåâë ,ãáìá çáæîì ïéøéúî åì ùéù øáã

`xephxa yexit

ïäéìò ïéáiç ,íéNák,הלחם שתי על –ìebt íeMî שאם – ÀÈÄÇÈÄÂÅÆÄÄ
הן  הרי  בזמנן , שלא החלות את לאכול  הכבשים שחיטת בשעת חשב

פיגול, ג),נעשות ב , מנחות  הכבשים,(עיין דם זריקת לאחר  מהן והאוכל 
כרת; mdilrחייב miaiig okeמשוםàîèå ,øúBð שבארנו כמו – ÈÀÈÅ

הקודמות; äìéòîבמשניות ïäa ïéàå הכבשים דם שמשנזרק – ÀÅÈÆÀÄÈ
לכהנים. לאכילה הלחם שתי הותרו 

i y i l y m e i
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íéðtä íçì בכל שעורכים שבהיכל,– השולחן על ïéìòBîשבת ÆÆÇÈÄÂÄ
Lc÷äMî Ba בה יש  הפנים לחם לשם הסולת שהוקדשה משעה – ÄÆËÀÇ

מעילה. øepzaדין  íø÷,בתנור הלחם על קרום משעלה –øLëä ÈÇÇÇËÀÇ
íéøetk øqçîáe ,íBé ìeáèa ìñtäì יום טבול בו נגע שאם – ÀÄÈÅÄÀÄÀËÇÄÄ

"ובלינה", גורסים אין  כאן ואף נפסל; הוא הרי כיפורים, מחוסר או

האחרת; לשבת עד נאכל ואינו שבת, בערב נאפה øãqäìeÀÄÈÅשהרי 
ïçìMä éab ìò לסדרו והוכשר  "לחם", נקרא הריהו  שקרם שכיון – ÇÇÅÇËÀÈ

בהיכל. השולחן ïékæaäעל  eáø÷ הלחם את שעורכים בשעה שכן – ÈÀÇÈÄÄ
הלחם  את הבאה בשבת וכשמסלקים לבונה, בזיכי  שני  עליו  נותנים

לכהנים, מתחלק והלחם הלבונה, בזיכי את מקטירים השולחן, מן
הבזיכין, שקרבו שלאחר  ללמד, משנתנו  åéìòובאה ïéáiçעל – ÇÈÄÈÈ

ìebtהלחם, íeMîלאכול הבזיכין  הקטרת בשעת חשב שאם – ÄÄ
פיגול ; הוא הרי למחר, הלחם meynאת okeøúBð מן נותר שאם – È

נותר ; משום עליו  חייב ואכלו , ראשון  יום עד שהאוכלàîèåהלחם – ÀÈÅ
אכילת  משום חייב הבזיכין, הקטרת לאחר  הגוף בטומאת הלחם מן

בטומאה, äìéòîקדשים Ba ïéàåהותר הבזיכין , שמשהוקטרו – ÀÅÀÄÈ
לכהנים. הלחם

ח ה נ ש מ ר ו א ב

eLc÷äMî ïäa íéìòBî úBçðnä הקמח שהוקדש  משעה – ÇÀÈÂÄÈÆÄÆËÀÈ
מנחה. éìkaלשם eLã÷,שרת בכלי משנתנן –ìñtì eøLëä ÈÀÇÀÄËÀÀÄÈÅ

äðéláe ,íéøetk øqçîáe ,íBé ìeáèaטבול בהן  נגע שאם – ÄÀÄÀËÇÄÄÇÄÈ
בלינה. הן  נפסלות וכן נפסלות; הן הרי כפורים, מחוסר או  áø÷ÈÇיום

ìebt íeMî ïäéìò ïéáiç ,õîwäעל המנחה את קמץ שאם – ÇÙÆÇÈÄÂÅÆÄÄ
למחר, מקומצה להקטיר מנת על  או  למחר  משייריה לאכול  מנת

פיגול; המנחה meynנעשית odilr oiaiig okeàîèå ,øúBð כמו – ÈÀÈÅ
הקודמות, במשניות íéøéMaשבארנו  ïéìòBî ïéàå שנשתיירו – ÀÅÂÄÇÄÇÄ

לכהנים, שהותרו לפי  הקמיצה, לאחר המנחה ïéìòBîמן ìáàÂÈÂÄ
ïLcä úéáì àöiL ãò ,õîwaאימורי כדין  שריפתו, לאחר – ÇÙÆÇÆÅÅÀÅÇÆÆ

ואשם. חטאת

i r i a x m e i
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õîwä,המנחה של  –äðBáläå,הקומץ עם הנקטרת –úøèwäå ÇÙÆÀÇÀÈÀÇÀÙÆ
הפנימי , המזבח על  יום בכל  שמקטירים הסמים, קטורת –úBçðîeÄÀ

íéðäk נשרפות כולן  אלא קומץ, להן ואין  אותן , מביאים שכהנים – ÙÂÄ
המזבח, çéLîעל  ïäk úçðîe הכהן שמביא חביתין " "מנחת – ÄÀÇÙÅÈÄÇ

יום, בכל  ïéëñðהגדול  úçðîe אלו כל הקרבן ; עם שמביאים – ÄÀÇÀÈÄ
ב  ואין המזבח, על כליל כלום;קרבים לכהנים ïäaהם ïéìòBîÂÄÈÆ

eLc÷äMî.בפה –éìka eLã÷,לעיל שנימנו  אלו  כל  היינו  – ÄÆËÀÈÈÀÇÀÄ
שנקמץ, קודם שרת בכלי קדש  כבר הקומץ שהרי מהקומץ, חוץ

בכלי, נתונה היתה כולה íBé,כשהמנחה ìeáèa ìñtì eøLëäËÀÀÄÈÅÄÀ
äðéláe ,íéøetk øqçîáe,הקודמת במשנה שבארנו כמו –ïéáiçå ÄÀËÇÄÄÇÄÈÀÇÈÄ

øúBð íeMî ïäéìò חייב האוכלו  זמנם, לאחר  מהם נותר שאם – ÂÅÆÄÈ
àîèכרת, íeMîe משום חייב הגוף, בטומאת מהם שהאוכל – ÄÈÅ

בטומאה, קדשים ïäaאכילת ïéà ìebôe,מתירים להם שאין לפי – ÄÅÈÆ
לקמן . שנבאר  כמו  מתירים, להם שיש  דברים על  אלא חל  פיגול ואין

ïéøézî Bì LiL ìk :ììkä äæ למזבח אותו  מתירים שאחרים – ÆÇÀÈÈÆÆÇÄÄ
את  מתירה דמם שזריקת ואשמות, וחטאות שלמים כגון  לאדם, או
את  מתיר שדמה בהמה, עולת וכן  לכהנים; ובשרם למזבח אימוריהם

את  מתיר דמה שמיצוי העוף, ועולת לכהנים; ועורה למזבח בשרה
מתירה  העצרת כבשי של הדם שזריקת הלחם, ושתי למזבח; בשרה

לכהנים; אותו  מתירה הבזיכין  שהקטרת הפנים, ולחם לכהנים; אותן 
לכהנים; שייריהן את מתיר שהקומץ המנחות, el`n,וכל cg` lka

eáø÷iL ãò ,àîèå ,øúBð ,ìebt íeMî åéìò íéáiç ïéàÅÇÈÄÈÈÄÄÈÀÈÅÇÆÄÀÀ
åéøézî,הוא והטעם הקודמות; במשניות ששנינו כמו כמצוותם, – ÇÄÈ

בפיגול שנאמר יח ):לפי  ז , dvxi",(ויקרא  `l" בקרבן הכתוב כלשון

"כשר ד ): א , el(ויקרא dvxpe: ללמדנו בא זה והרי  עליו", z`vxdkלכפר 
eixizn eaxwiy cr xyk z`vxd dne ,leqt z`vxd ok xyk הקרבן (אין 

הדם), בזריקת אלא eixiznנרצה eaxwiy cr lebit "z`vxd" s` גמרא)

ב); כח, מפיגול ;xzepeזבחים  קדש" "קדש , שווה, בגזירה nhe`למדים
מנותר חלול " "חלול , שווה בגזירה ב );למדים מה , שם  ìëåÀÈ(גמרא

ïéøézî Bì ïéàLמתיר הוא אלא אותו , מתירים אחרים שאין – ÆÅÇÄÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéøézî Bì–éìka LãwL ïåék,øúBð íeMî åéìò ïéáiç,àîè íeMîe,Ba ïéà ìebôe. ©¦¦¥¨¤¨©©§¦©¨¦¨¨¦¨¦¨¥¦¥
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡úàhç ãìå,úàhç úøeîúe,äéìòa eúnL úàhçå–eúeîé.dúðL äøáòL,äãáàLå,íeî úìòa úàöîpLå; §©©¨§©©¨§©¨¤¥§¨¤¨¨¤¨§¨§¨¨§¤¨§¨§¤¦§¥©£©
íéìòaä eøtkMî íà–úeîz,äøeîz äNBò dðéàå,íéðäð àGå,ïéìòBî àGå;íéìòaä eøtk àHL ãò íàå– ¦¦¤¦§©§¨¦¨§¥¨¨§¨§¤¡¦§£¦§¦©¤¦§©§¨¦
áàzñzL ãò äòøz,øënúå,úøçà äéîãa àéáéå,äøeîz äNBòå,da íéìòBîe. ¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¨¦§¨¤¨©¤¤§¨§¨£¦¨

·Búeøéæðì úBòî Léøônä–ïéðäð àG,ïéìòBî àGå,íéîìL ïlk àBáì ïééeàø ïäL éðtî.úî,íéîeúñ eéä– ©©§¦¨¦§¦¤¡¦§£¦¦§¥¤¥§¦¨ª¨§¨¦¥¨§¦

éáâ áéúë éëäã .ïéøéúî åáø÷éù ãò àîèå øúåðå ìåâô íåùî íäéìò íéáééç ïéà éðä ìë .õîå÷á øúéä ïäì ùéã úåçðî ïåâëå ,ïéøéúî ååä íéëéæáã íéðôä
éìé àîèå øúåðå .ìåñô úàöøä êë øùë úàöøäë ïðéøîàå ,äöøé àì ìåâéô:íéçáæä ìë ÷øôá íéçáæ úëñîá ìåâéôî ó.oixizn el oi`y xac lkeéðä éë
:øçà øáã íåù íúåà íéøéúî ïéàå ïä ïéøéúî ïîöò ïäã äðåáìäå õîå÷ä.`nhe xzep meyn dilr aiigáéúëãî ,åäì ïðéáøî àîè íåùî(á"ë àø÷éå)ìë

íéùã÷ä ìà íëòøæ ìëî áø÷é øùà ùéàøúåðå .àîè íåùî äéìò áééçì øáãî áåúëä íéùã÷ä ìëá ,äúøëðå åéìò åúàîåèå 'äì ìàøùé éðá åùéã÷é øùà
éìé:àîèî ó
b`.eznei 'eke z`hg cle.éáø÷ àì íìåòìã ,äøôë øçàì ïéá äøôë íãå÷ ïéá úåúî íìåòì úìú êðäå .úåúîã éøéîâã úåàèç ùîçî åäðéð éðäã

:äåðùøéô íùå äøåîúã 'ã ÷øô ùéøá äéåðù åæ äðùîå
a.ezexifpl zern yixtnd:éîìùì åìàå éúàèçì åìàå éúìåòì åìà ùøéô àìå.milren `le mipdp `l:úåòîä ïúåà ìëá`iadl oiie`x ody iptn

.minly olekíéùã÷ã ,àî÷ ÷øô éäìùá ïðúãë ,äìéòî ïéã ïäá ïéàå åäðéð íéì÷ íéùã÷ íéîìùå .ùéøôä íéîìùì åæ øîéîì ïðéöî äòîå äòî ìëã øîåìë
éúééî à÷ éà ,äìéòî éðá ïðéàù íéîìù éîã éîð àëéàã ïåéë ,åäðéð äìéòî éðáã äìåòå úàèç åäééãäá éîð àëéàã â"òàå .íéìòåî ïéà ïîã ú÷éøæ éðôì íéì÷

`xephxa yexit

והקטורת  והלבונה הקומץ כמו עצמו , את מתיר  שהוא או אחרים את
במשנתנו, שנימנו  íeMîוכו', åéìò ïéáiç ,éìka LãwL ïåékÅÈÆÈÇÇÀÄÇÈÄÈÈÄ

íeMîe ,øúBðàîè נאמר בטמא שכן ג):– כב , איש(ויקרא  "כל  ÈÄÈÅ
לה' ישראל  בני  יקדישו אשר  הקדשים אל זרעכם מכל  יקרב אשר

חכמים: ודרשו ההיא", הנפש  ונכרתה עליו, miycwdוטומאתו lka
xacn aezkd;( מתירין להם שאין קדשים mdilr(גם miaiig edi leki

"axwi xy`" :xnel cenlz ?cin,(יגע אשר `xfrl:(ומשמע: iax xn`e
aiig `edy rbep yi ikeהכתוב כוונת אלא axwi"(כרת)? xy`"עד –

טומאה  משום כרת מחייב הכתוב אין שאמנם כלומר ליקרב, שיכשר 

אלא  נגיעה פירושו אין  יקרב" "אשר  הלשון  שכן האכילה, על  אלא
שיהא  עד  בטומאה קדשים אכילת משום חייבים שאין  להורות, הוא בא

חייבים  אין  מתירים, לו  שיש דבר כל  והיינו: להיקרב, כשר הקרבן 
מתירים, לו שאין  דבר וכל מתיריו, שיקרבו  עד  טומאה משום עליו

"חלול, שווה בגזירה למדים ונותר  בכלי; שיקדש עד  עליו חייבים אין 
לעיל . הבאנו  שכבר כמו מטמא, Baחלול " ïéà ìebôe שלמדים – ÄÅ

להם שיש בדברים אלא פיגול  שאין  השלמים, שכברמן כמו מתירים,
לעיל ג).הזכרנו ד, זבחים למשנה הקדמתנו (עיין

א ה נ ש מ ר ו א ב

מעילה  דיני משום כאן ונכפלה א), (ד, תמורה במסכת כבר  שנויה כולה זו  משנה
שבה.

eúeîé ,äéìòa eúnL úàhçå ,úàhç úøeîúe ,úàhç ãìåÀÇÇÈÀÇÇÈÀÇÈÆÅÀÈÆÈÈ
כלומר  שהרי– שימותו , עד  מזון מהם ומונעים ברפת אותם סוגרים

חטאות מחמש  a);המתותהם ,a dxenz dpynd xe`al epzncwd oiir)
כפרה לאחר בין כפרה קודם בין  לעולם, מתות אלו (רש"י).ושלוש

dúðL äøáòL כשרה אינה לחטאת הבאה שעירה או  כבשה שכן  – ÆÈÀÈÀÈÈ
שנתה  בתוך שהופרשה בחטאת כאן  ומדובר שנתה; בתוך  כשהיא אלא

שנתה, שעברה עד להקריבה בעליה הספיקו  äãáàLåÀÆÈÀÈ,ולא
íeî úìòa úàöîpLå הפיסקה על  גם מוסבה "ושאבדה" תיבת – ÀÆÄÀÅÇÂÇ

שלאחריה: הפיסקה על וגם dca`yשלפניה e` ,dca`ye dzpy dxary
men zlra z`vnpe,( א כב, תמורה  íéìòaä(גמרא eøtkMî íà– ÄÄÆÄÀÇÀÈÄ

גורסים: milradויש  extik m`,(רש"י) באחרת הבעלים שכיפרו כלומר

הזאת החטאת שנמצאה d`vnpy),לאחר  mcew extik m` oky lke)
úeîzששנינו פי על  ואף שנמצאה. החטאת ג),– ד, שלדעת (תמורה  È

שנתכפרו  לאחר  נמצאה כן אם אלא מתה אבודה חטאת אין  חכמים
שנתכפרו  פי על אף כפרה, קודם נמצאה אם אבל  באחרת, הבעלים

כאן , מקום מכל שתסתאב, עד  תרעה אלא תמות לא באחרת הבעלים
"תרתי שיש  מום, בעלת ונמצאה שאבדה או ואבדה, שנתה כשעברה

mirexb),לריעותא" miccv ipy) נתכפרו אפילו שתמות, חכמים מודים
שנמצאה לאחר  äøeîz(רש"י).הבעלים äNBò dðéàåהואיל – ÀÅÈÈÀÈ

תמורה; עושה אינה ולפיכך  ממנה, קדושה פרחה למיתה עומדת והיא

ïéìòBî àGå ,íéðäð àGåאבל ממנה, ליהנות לכתחילה אסור  – ÀÆÁÄÀÂÄ
מעילה; קרבן להביא חייבים אין ממנה, נהנו  àHLאם ãò íàåÀÄÇÆ

íéìòaä eøtkבאחרת להתכפר  הבעלים רצו שלא äòøz(רש"י),– ÄÀÇÀÈÄÄÀÆ
áàzñzL ãò,מום בה שיפול  עד –äéîãa àéáéå ,øënúå ÇÆÄÀÈÅÀÄÈÅÀÈÄÀÈÆÈ

úøçàלחטאת מכוונת זו פיסקה –,dca`e dzpy dxary שאילו ÇÆÆ
menחטאת zlra z`vnpe dca`y בדמיה ולהביא מיד  למכרה אפשר

äøeîzאחרת; äNBòåיש הרי להיקרב, עתידים ודמיה שהואיל  – ÀÈÀÈ
תמורה, היא עושה הלכך קדושה, daבה íéìòBîe נהנו שאם – ÂÄÈ

קרן  ולשלם מעילה, קרבן  להביא חייבים epdpy)ממנה, dn).וחומשה

ומפרשים  רש"י  שיטת על  מקשים בתוספות אבל  רש"י . לפי  משנתנו בארנו 
א). ד , תמורה למשנה באורנו בשולי (עיין אחרת בדרך משנתנו 
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Búeøéæðì úBòî Léøônäימי מלאת לאחר מביא, הנזיר  שכן – ÇÇÀÄÈÄÀÄ
ללמד המשנה ובאה ושלמים, עולה חטאת, קרבנות: שלושה נזרו ,

מהן  אלו  פירש ולא נזירותו , קרבנות מהן להביא מעות שהפריש  בנזיר
לשלמים, מהן ואלו לעולה, מהן  ואלו  àGåלחטאת, ,ïéðäð àGÆÁÄÀ

ïéìòBî נהנו אם אבל  הללו, המעות מן  ליהנות אסור לכתחילה – ÂÄ
מעילה, קרבן חייבים אין  ïlkמהן, àBáì ïééeàø ïäL éðtîÄÀÅÆÅÀÄÈËÈ

íéîìL שהופרשה לומר, אנחנו  יכולים ומעה מעה כל  שעל כלומר  – ÀÈÄ
הם קלים קדשים שהרי  בשלמים, מעילה ואין  epipyyלשלמים, enk)

;(c ,` lirlויש הנזירות, קרבנות לכל הופרשו  שהמעות פי  על  ואף

ויש הואיל מקום מכל  בהם, שמועלים ועולה, חטאת דמי  גם בתוכן
מעילה  קרבן עליהם יביא אם מעילה, בהם שאין שלמים, דמי גם בהן

מועלים ולא נהנים לא מספק הלכך  לעזרה, חולין מביא (רש "י;נמצא

מפרשים:ברטנורא) minlyויש olek `eal oiie`x ody iptn זמן שכל –

שאר ועל שלמים, הללו  המעות בכל להביא הוא יכול פירש , שלא
אחרות מעות יפריש  טוב ").הקרבנות יום  "תוספות  ועיין úîÅ(תוספות ;

המעות: את שהפריש  הנזיר  –íéîeúñ eéä היו המעות אם – ÈÀÄ
לשלמים, ואלו  לעולה, ואלו לחטאת, אלו פירש: שלא eìtéÄÀסתומות,

izdw - zex`ean zeipyn
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äáãðì eìté;íéLøôî eéä–çìnä íéì eëìé úàhç éîc,íéðäð àG,ïäa ïéìòBî àGå;äìBò éîc–eàéáéäìBò; ¦§¦§¨¨¨§Ÿ̈¦§¥©¨¥§§¨©¤©¤¡¦§£¦¨¤§¥¨¨¦¨
íéîìL éîãe–íéîìL eàéáé,ãçà íBéì íéìëàðå,íçì ïéðeòè ïðéàå. §¥§¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦§¤¨§¥¨§¦¤¤

‚ìàòîLé éaøøîBà:Búlçúa ì÷ ícä,BôBña øeîçå,ïúlçúa øîç íéëñpäå,ïôBña ì÷å:älçza ícä– ©¦¦§¨¥¥©¨©¦§¦¨§¨§§©§¨¦Ÿ¤¦§¦¨¨§©§¨©¨©§¦¨
Ba íéìòBî ïéà,ïBøã÷ ìçðì àöé–Ba ïéìòBî;älçza íéëñpä–ïäa íéìòBî,ïéúéMì eàöé–íäa ïéìòBî ïéà. ¥£¦¨¨§©©¦§£¦©§¨¦©§¦¨£¦¨¤¨§©¦¦¥£¦¨¤

„äøBðnäå éîéðtä çaæî ïeMc–ïéðäð àG,ïéìòBî àGå.älçza ïeMc Léc÷nä–Ba íéìòBî.òébä àHL íéøBz ¦¦§¥©©§¦¦§©§¨¤¡¦§£¦©©§¦¦©§¦¨£¦¦¤¦¦©
ïpîæ,ïpîæ øáòL äðBé éðáe–íéðäð àG,íéìòBî àGå.ïBòîL éaøøîBà:àHL ïéøBzïpîæ òébä–ïäa ïéìòBî; §©¨§¥¨¤¨©§©¨¤¡¦§£¦©¦¦§¥¦¤¦¦©§©¨£¦¨¤

øáòL äðBé éðáeïpîæ–ïéìòBî àGå ïéðäð àG. §¥¨¤¨©§©¨¤¡¦§£¦

:ïéìòåî àìå ïéðäð àì êëìä ,äøæòá ïéìåç éúééîã çëúùà äìéòî ïáø÷ åäééìò.znåìàå úàèçì åìà ùøéô àìù ,íéîåúñ úåòîä åéäå .úåòîä ùéøôîä
:äáãðì úåòîä ìë åìôé ,íéîìùì åìàå äìåòì.glnd mil ekli z`hg inc:àéä äéìòá åúîù úàèçã.dler e`iai dler incïðéøîàãë÷øô óåñ íéð÷]

['á:àåä àîìòá ïåøåãã ,äúìåò úà äéùøåé åàéáé äúîù äùàä.cg` meil oilk`peïéãë:øéæð éîìù.mgl oiperh opi`eáéúë íçìáã('å øáãîá)ìò ïúðå
:úéîã ,äéúéì àäå ,øéæðä éôë

b.ea oilren oi` dligza mcdáéúëã ,åú÷éøæ íãå÷ åðééä(æ"é àø÷éå):äìéòîì àìå åéúúð äøôëì ,øôëì çáæîä ìò íëì åéúúð éðàåoexcw lgpl `vi
.ea oilreníéàöåéå ,äøæòáù ïåìéñ ,äîàá íéáøòúî ,äìåòä çáæî ìò íéëôùðä íéîéðôä íéîãå íéðåöéçä íéîã åðééä åìàå åìà ïðúãë .ä÷éøæ øúá åðééä

:åá íéìòåîå åúåöî úéùòðù øáã êì ïéàã ,àúééøåàãî àìå àéä ïðáøãî ,äìéòî êäå .ïäá íéìòåîå .ìáæì íéððâì íéøëîðå ïåøã÷ ìçðì.oiziyl e`viá÷ð
ïéìòåî ïéà ,íåäúì åãøéù íãå÷ íéëñðä ìá÷å åãé ñéðëä íàå .ãàî íé÷åîòå íéìåìç ïäù çáæî ìù úåãåñé åðééäã ,ïéúéùì íéëñðä íéãøåé åáù çáæîá äéä

:ïúåöî úéùòð øáëù ,ïäá
c.dxepnde iniptd gafn oeycìù ïùãä úîåøú íù çéðîù íå÷î ,ïåöéçä çáæîä ìöà ïçéðîå àéöåî äéä ,äøåðî ìù úåìéúôä éøéùå íäìù ïùãä

:äìåòä çáæî ïåùãá åîë çáæîä ìöà åîùå áéúë àì éðäáã ,íéìòåî àìå ïéðäð àì íù íàéöåäù øçàå .ïåöéçä çáæîmilren dligza oeyc yicwnd
.ea,ïåùãä ïî äðäðå øçà àáå õåçì åàéöåä ë"çàå éìò ïåùã éîã øîàã ïåâë .äìéòî åá ùé äøæòì åàéöåäù íãå÷ äìçúá ,ïåùã éîã ùéã÷îä ,øîà÷ éëä

,ùã÷äì ãéñôî äæ àöîðå ,äæ êøòúðùë åéîã åéä äîë øòùì àëéì áåù ,ïùãä ïî øñçå äðîî äðäðã ïåéëã ,åá íéìòåî ä"ôà ,åúåöî úéùòð øáëù ô"òà

`xephxa yexit

äáãðìנדבה עולות ממעותיהן  שהקריבו  שבמקדש  לתיבות (עיין – ÄÀÈÈ
ה -ו); ו, íéLøôîשקלים  eéä: שפירש מפורשות, היו המעות אם – ÈÀÙÈÄ

לשלמים, ואלו לעולה, ואלו לחטאת, íéìאלו  eëìé úàhç éîcÀÅÇÈÅÀÀÈ
çìnä להוציאן אפשר שאי למקום אותן לזרוק שצריכים כלומר  – ÇÆÇ

הם, בעליה שמתו  חטאת דמי  שהרי ïéìòBîמשם, àGå ,íéðäð àGÆÁÄÀÂÄ
ïäa נהנו אם שבדיעבד  אלא אלו , ממעות ליהנות אסור לכתחילה – ÈÆ

המלח  לים והולכות שהואיל מעילה, קרבן  להביא חייבים אין  מהן,

גמור ; הקדש דין להן äìBòאין  éîc,לעולה שהפריש  במעות – ÀÅÈ
äìBò eàéáé,נדבה עולת –oda milrene,( ד ד, נזיר éîãe(עיין  ÈÄÈÀÅ

íéîìL,לשלמים שהפריש במעות –íéîìL eàéáé,נדבה שלמי – ÀÈÄÈÄÀÈÄ
ãçà íBéì íéìëàðå ולילה ימים לשני  הנאכלים שלמים ככל  לא – ÀÆÁÈÄÀÆÈ

נאכלים  שאינם נזיר , כשלמי דינם נזירות לשם והופרשו  שהואיל אחד ,
ולילה, ליום íçìאלא ïéðeòè ïðéàå טעונים נזיר  שלמי  שכן – ÀÅÈÀÄÆÆ

יט),לחם ו, במדבר שכן (עיין לחם, טעונים אינם אלו שלמים אבל 

נאמר נזיר.(שם):בלחם כפי  כאן אין והרי  הנזיר", כפי על "ונתן
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øîBà ìàòîLé éaø:גורסים ויש  –:xne` oerny iaxì÷ ícä ÇÄÄÀÈÅÅÇÈÇ
BôBña øeîçå ,Búlçúa,להלן כמבואר מעילה, לענין –íéëñpäå ÄÀÄÈÀÈÀÀÇÀÈÄ

המזבח, גבי  על  שמנסכים יין  נסכי –ïôBña ì÷å ,ïúlçúa øîçÙÆÄÀÄÈÈÀÇÀÈ
והולכת: מפרשת שהמשנה כמו  –älçza ícä, זריקתו קודם – ÇÈÇÀÄÈ

Ba íéìòBî ïéàבדם שנאמר  יא):– יז , לכם (ויקרא  נתתיו  "ואני  ÅÂÄ
ודרשו : נפשותיכם", על לכפר  המזבח ולא xtklעל  נתתיו  לכפרה –

÷ïBøãלמעילה. ìçðì àöéיסוד על  הנשפכים הדם שיירי שכן  – ÈÈÀÇÇÄÀ
שמשיצא  ללמדנו, המשנה ובאה קדרון , לנחל  משם יוצאים היו  המזבח

קדרון, לנחל  Baהדם ïéìòBî:(ו ה, (יומא ששנינו כמו  –el`e el`" ÂÄ
יסוד על נשפכים ושהיו מערבי יסוד על  נשפכים שהיו הדם (שיירי

dn`aדרומי) oiaxrzn,(שבעזרה המים oexcw,(באמת lgpl oi`veie
,lafl oippbl oixknpeoda o ilrene תשלום בלא ממנו  (שהנהנים

דבר כל  התורה מן  שכן מדרבנן, אלא זו מעילה אין  ברם, מועלים).

אין  מדרבנן אפילו זריקתו  קודם אבל  מעילה. בו  אין מצוותו שנעשה
מדרבנן , המועל  של ודינו  במקדש . גזירה גוזרים שאין  מעילה, בו

בלבד קרן yneg),שמשלם ztqez `la).קרבן מביא íéëñpäÇÀÈÄואינו 
ïäa íéìòBî ,älçza,מעילה בהם יש  שהוקדשו  משעה –eàöé ÇÀÄÈÂÄÈÆÈÀ

ïéúéMì המזבח שעל  בספל שהיה הנקב דרך  המזבח, ליסודות – ÇÄÄ
ט ), ד , סוכה íäa(עיין ïéìòBî ïéà.מצוותם נעשתה שכבר  לפי  – ÅÂÄÈÆ

i y y m e i
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äøBðnäå éîéðtä çaæî ïeMc ממזבח הכהן שמוציא הדשן  – ÄÄÀÅÇÇÀÄÄÀÇÀÈ
מקום  החיצון, מזבח אצל והניחו המנורה ומפתילות שבהיכל  הקטורת

החיצון, מזבח של  הדשן תרומת שם ïéìòBîשהניח àGå ,ïéðäð àGÆÁÄÀÂÄ
מעילה. קרבן  מביא אינו ממנו  הנהנה אבל ממנו , ליהנות אסור  –

שנאמר לפי  בה, מועלים החיצון מזבח של  הדשן תרומת (ויקרא ברם,

ג): לאחרו, שגם ומשמע המזבח", אצל  ושמו  הדשן... את "והרים
בקדושתו . הוא עדיין  שם älçzaש ּׂשמֹו ïeMc Léc÷näלאחר – ָÇÇÀÄÄÇÀÄÈ

וחזר אדם בו זכה ומהמנורה הפנימי ממזבח הדשן  את הכהן שהוציא
אחרת ,והקדישו בדרך  שמפרש  ברטנורא עיין הרש"ש ; חידושי (תוספות ;

שלמה"; "מלאכת  טוב"; יום  "תוספות עיין פירושו; על מקשים  ורבים 

אין  אבל  לגמרי , שונה  בדרך  משנתנו רש"י  מפרש כן ישראל"; "תפארת

פירושו), לפי יפה  מתיישב המשנה Baלשון íéìòBî ממנו הנהנה – ÂÄ
וחומשה. קרן לשלם וכן מעילה, קרבן  להביא àHLחייב íéøBzÄÆ

ïpîæ òébä התורים שכן  קטנים, עדיין  כשהם זמנם, לפני שהקדישם – ÄÄÇÀÇÈ
גדולים, כשהם אלא לקרבן  כשרים ïpîæאינם øáòL äðBé éðáe– ÀÅÈÆÈÇÀÇÈ

אלא  לקרבן כשרים אינם יונה בני  שכן  זמנם, שעבר  לאחר שהקדישם
קטנים, íéìòBîכשהם àGå ,íéðäð àG,מהם ליהנות אסור  – ÆÁÄÀÂÄ

אינ  מהם הנהנה למזבח אבל  ראויים ואינם הואיל מעילה, קרבן  חייב ו 

onf xqegnl mpnf ribd `ly mixez oia dn ,`xephxaae `xnba oiir)
.(dndaaïéìòBî ,ïpîæ òébä àHL ïéøBz :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÆÄÄÇÀÇÈÂÄ

ïäaלפיכך זמנם, כשיגיע למזבח ראויים להיות וסופם שהואיל  – ÈÆ
שהוקדשו; משעה מעכשיו, אף מעילה בהם øáòLיש  äðBé éðáeÀÅÈÆÈÇ

ïéìòBî àGå ïéðäð àG ,ïpîæ.למזבח ראויים אינם שכבר משום – ÀÇÈÆÁÄÀÂÄ
.oerny iaxk dkld oi`e
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‰ïéLc÷nä áìç,ïéøBú éöéáe–íéðäð àG,íéìòBî àGå.íéøeîà íéøác äna?çaæî éLã÷a.÷ãa éLã÷a ìáà £¥©ª§¨¦¥¥¦¤¡¦§£¦©¤§¨¦£¦§¨§¥¦§¥©£¨§¨§¥¤¤
úéaä,úìâðøz Léc÷ä–da ïéìòBî,dúöéááe;øBîç–da ïéìòBî,dáìçáe. ©©¦¦§¦©§§Ÿ¤£¦¨§¥¨¨££¦¨©£¨¨
Âúéaä ÷ãáì àGå çaænì éeàøä ìk,çaænì àGå úéaä ÷ãáì,àGå çaænì àGä ÷ãáìúéa–Ba ïéìòBî. ¨¨¨©¦§¥©§§¤¤©©¦§¤¤©©¦§©¦§¥©©¦§¥©§§¤¤©©¦£¦

ãöék?íéî àìî øBa Léc÷ä,ìáæ äàìî ätLà,íéðBé àìî CáBL,úBøt àìî ïìéà,íéáNò äàìî äãN– ¥©¦§¦¨¥©¦©§¨§¥¨¤¤¨¨¥¦¦¨¨¥¥¨¤§¥¨£¨¦
íäa ïéìòBî,ïëBúaM äîáe.øBa Léc÷ä íà ìáà,íéî àlîúð Ck øçàå;ätLà,äàlîúð Ck øçàåìáæ;CáBL, £¦¨¤§©¤§¨£¨¦¦§¦§©©¨¦§©¥©¦©§¨§©©¨¦§©§¨¤¤¨

íéðBé àlîúð Ck øçàå;ïìéà,úBøt àlîúð Ck øçàå;äãN,íéáNò äàlîúð Ck øçàå–ïäa ïéìòBî,ïéàå §©©¨¦§©¥¦¦¨§©©¨¦§©¥¥¨¤§©©¨¦§©§¨£¨¦£¦¨¤§¥
ïëBúaL äna ïéìòBî;éøácäãeäé éaø.ïBòîL éaøøîBà:ïìéàå äãN Léc÷nä–íäa ïéìòBî,íäéìecâáe,éðtî £¦©¤¤§¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¥©©§¦¨¤§¦¨£¦¨¤§¦¥¤¦§¥
Lc÷ä éìecb ïäL.úøOòî ãìå–úøOòîä ïî ÷ðéé àG;ïk íéácðúî íéøçàå.ïéLc÷î ãìå–ïî ÷ðéé àG ¤¥¦¥¤§¥§©§ª¤¤¦©¦©§ª¤¤©£¥¦¦§©§¦¥§©ª§¨¦¦©¦

:åðîî äðäðùë øúìàì åá ìòåî éëä íåùî.oixez:ïðîæ øáòù äðåé éðáå ,ïðîæ íãå÷ ïùéã÷äù.milren `le oipdp `làåäù äîäáá ïîæ øñåçîì åîã àìå
÷å åðîæ íãå÷ ùåã÷øñåçî àéäùë åìéôà äùåã÷ éîð äá úéà ,ïåéãô äëéøö úåéäì íåî úìòá àéäùë äùåã÷ äá úéàã àáéùçã åâî äîäáã ,åðîæ øçàì áø

øñåçî úùåã÷ ïäá ïéà éîð éëä ,äîäáá àìà ïåéãô øîàð àìù ,ïåéãô åäá úéìå úåôåòá ìñåô íåîä ïéà éøäù ,åâî éàä åäá øîéîì àëéìã úåôåò ìáà ,ïîæ
:ïîæ.oda oilern opnf ribd `ly oixez:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .àúùä äìéòî åäá úéà ,åæçî ïî÷ìã ïåéë
d.gafn iycwa mixen` mixac dna:íéìòåî àìå ïéðäð àì êëìä ,çáæîì ïééåàø ïðéà íéöéáå áìçå ìéàåä.ziad wca iycwa la`íéìòåîã éîð éëä

óåâä úùåã÷ ïùéã÷äùë ,íéøåîà íéøáã äîá ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîã ùøôî àøîâáå .úéáä ÷ãáì ïä ïééåàø ,ïä íéîã úùåã÷å ìéàåä ,ïäá
éàãåã ,úéáä ÷ãáì ïùéã÷äù éîë äùòð ,äìåò íäî àéáäì ùã÷ä åæ äîäá éîã åà äæ óåò éîã øîàù ïåâë çáæî éáâì íéîã úùåã÷ ïùéã÷ä ìáà ,çáæîì

:áìçáå íéöéáá äìéòî äá úéà çáæîã íéîã úùåã÷á
e.gafnl ie`xd lk:øîà÷ éåàø ïôåâù.min `ln xeaàìå ,íééç íéî àìà íéîä êåñéðì ïééåàø ïéàù .çáæîì éåàø ïôåâ ïéàå ,ïéðáì úéáä ÷ãáì éåàø ïôåâ

:çåìéùä éîî àìà ùã÷îá íéî íéëñðî åéä.laf d`ln dty`:äéîãì àìà úéáä ÷ãáì àìå çáæîì àì éåàø äôåâ ïéà.mipei `ln jaeyçáæîì éåàø
:úéáä ÷ãáì àìå.zexit `ln oli`:úéáä ÷ãáì àìå íéøåëéáì ùã÷îì éåàø.miayr d`ln dcy:úéáä ÷ãáì àìå çáæîì àì äéåàø äðéàoilren oi`e
.okezay dna:ùã÷åäù øçàì çéáùäù äîá íéìòåî ïéàã.zxyern cleáåù ÷ðéé àì ,ïëì íãå÷ ïá äì äéäå ,èáùä úçú úéøéùò äá÷ð äàöé íà

`xephxa yexit
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ïéLc÷nä áìç, הקדש של  נקבה מבהמה חלב –ïéøBú éöéáe– ÂÅÇËÀÈÄÅÅÄ
הקדש , של  מתורים íéðäðוביצים àG,מהם ליהנות אסור  –àGå ÆÁÄÀ

íéìòBî.מעילה קרבן  חייבים אינם מהם והנהנים –íéøác äna ÂÄÇÆÀÈÄ
íéøeîà?ובביצים בחלב מועלים שלא –çaæî éLã÷a בבהמה – ÂÄÀÈÀÅÄÀÅÇ

ראויים  אינם והביצים והחלב שהואיל למזבח, שהוקדשו ובתורים

מועלים, ולא נהנים לא לפיכך המזבח, גבי על  éLã÷aלהקרבה ìáàÂÈÀÈÀÅ
úéaä ÷ãa,הבית לבדק המוקדשים חיים בבעלי  –,úìâðøz Léc÷ä ÆÆÇÇÄÄÀÄÇÀÀÙÆ

dúöéááe ,da ïéìòBî,ממנה שהנהנה מעילה, יש  בביצתה אף – ÂÄÈÀÅÈÈ
וחומשה; קרן ולשלם מעילה קרבן להביא yicwndחייב e`øBîçÂ

אתון, היינו  –dáìçáe ,da ïéìòBî,מעילה יש  בחלבה אף – ÂÄÈÇÂÈÈ
אותה  הרי  היא, דמים קדושת והחמורה התרנגולת וקדושת שהואיל

רק  שלא מבואר, בגמרא שלהן. והחלב הביצים על אף חלה קדושה
הדין  הוא אלא ובביצים, בחלב מעילה יש הבית לבדק דמים בקדושת
לנסכים  זו  בהמה דמי  שאמר : כגון מזבח, לגבי  דמים קדושת במקדיש 

ומשנתנו  ובביציהן, בחלבן  אף שמועלים לשלמים, זה עוף דמי או
היא xqgn`"),חסרה ixeqg"):שנויה היא `mixenוכך mixac dna

מעילה)? בהם אין התורין וביצי  המוקדשין  zyecw(שחלב myicwdy
gafnl sebd,(המזבח על  להקריבם zyecw(היינו myicwd m` la`

gafnd iabl minc,( לעיל שבארנו wcal(כמו  myicwdy ink dyrp
ziad;(ובחלבם בביציהם אף oilren(שמועלים ,zlebpxz yicwd oky

.'eke dzviaae da

y c e w z a y
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çaænì éeàøä ìkעל להקרבה ראוי שגופו הקדש  של  דבר כל – ÈÈÈÇÄÀÅÇ
מזבח, úéaäגבי ÷ãáì àGå,המקדש בית לבדק ראוי  ואינו – ÀÀÆÆÇÇÄ

úéaä ÷ãáì,הבית לבדק ראוי שגופו דבר  או –çaænì àGå– ÀÆÆÇÇÄÀÇÄÀÅÇ
למזבח, ראוי úéaäואינו ÷ãáì àGå çaænì àGדבר אפילו או  – ÇÄÀÅÇÀÀÆÆÇÇÄ

הבית, לבדק ולא למזבח לא ראוי  גופו Baשאין  ïéìòBî הנהנה – ÂÄ
חומש בתוספת שנהנה מה ולשלם מעילה קרבן  להביא חייב ממנו 

.(dynege oxw)íéî àìî øBa Léc÷ä ?ãöék ראויים המים והרי  – ÅÇÄÀÄÈÅÇÄ
אינם  אבל בזה, וכיוצא הבית לבניין טיט בהם לגבל כגון הבית, לבדק

משום  ראויים, אינם הסוכות בחג המים לניסוך  שאף למזבח, ראויים
הקרב  ולרחיצת השילוח; ממי אלא במקדש מים מנסכים היו שלא

שבעזרה  המים באמת אלא משתמשים היו לא הקרבנות של  והכרעיים

ìáæ(תוספות); äàìî ätLà למזבח לא ראוי  אינו  הזבל והרי – ÇÀÈÀÅÈÆÆ
להקדש; ודמיו  אותו, שמוכרים אלא הבית, לבדק àìîולא CáBLÈÈÅ

íéðBé ו ראוי– אינו  השובך  אבל להקרבה; למזבח, ראויים היונים הרי Ä
הבית ועציו לבדק אבניו  את עוקרים שאין  דמיו, ולהביא למכרו אם כי

כשהוא  שהשובך להקדש, הפסד בזה שיש  לפי  הבית, בדק בשביל 
לבניין; ועציו אבניו  וליטול להרסו  מאשר  יותר שווה àìîשלם ïìéàÄÈÈÅ

úBøtהם שאם ואם – למזבח, שמנם או יינם ראוי  זיתים, או ענבים Å
ואף  הבית; לבדק ולא למזבח לא ראויים הם אין  אחרים, פירות הם

הפסד ויש נפחתים שדמיו לפי הבית, לבדק ראוי  אינו עצמו האילן
יום להקדש "תוספות ועיין מברטנורא, הרב של פירושו  עיין (תוספות ;

עליו); שמקשה  מה íéáNòטוב" äàìî äãN לא ראויים שאינם – ÈÆÀÅÈÂÈÄ
הבית; לבדק ולא `el,למזבח lkïëBúaM äîáe ,íäa ïéìòBîÂÄÈÆÀÇÆÀÈ

מבואר : בתוספות –,mda oilren,ממנה ונהנה חוליה העוקר כגון
מעילה. דין  אין  במחובר  øBaשאילו  Léc÷ä íà ìáà,ריק – ÂÈÄÄÀÄ

;íéî àlîúð Ck øçàåשהקדיש שזורקים ätLàאו מקום – ÀÇÇÈÄÀÇÅÇÄÇÀÈ
הזבל, את ìáæ;לשם äàlîúð Ck øçàå שהקדיש CáBL,או ÀÇÇÈÄÀÇÀÈÆÆÈ

;íéðBé àlîúð Ck øçàåשהקדיש àlîúðאו Ck øçàå ,ïìéà ÀÇÇÈÄÀÇÅÄÄÈÀÇÇÈÄÀÇÅ
;úBøt שהקדיש íéáNòאו äàlîúð Ck øçàå ,äãNבכל – ÅÈÆÀÇÇÈÄÀÇÀÈÂÈÄ

ïäaאלו ïéìòBî,שהקדיש בדברים –ïëBúaL äna ïéìòBî ïéàå ÂÄÈÆÀÅÂÄÇÆÆÀÈ
שהוקדש; לאחר  שהשביח במה מעילה שאין  –.äãeäé éaø éøácÄÀÅÇÄÀÈ

ïBòîL éaø:גורסים ויש –Ð iqei iaxäãN Léc÷nä :øîBà ÇÄÄÀÅÇÇÀÄÈÆ
ïìéàå, אילן או  שדה –íäéìecâáe ,íäa ïéìòBî בגידולים אף – ÀÄÈÂÄÈÆÀÄÅÆ

מעילה, דין  Lc÷äיש éìecb ïäL éðtî או בשדה גדלו  שהרי – ÄÀÅÆÅÄÅÆÀÅ
הקדש . של  úøOòîבאילן  ãìå לה והיה מעשר, שנעשתה בהמה – ÀÇÀËÆÆ

לכן, קודם לה שנולד  úøOòîäולד , ïî ÷ðéé àGשהוולד לפי  – ÄÇÄÇÀËÆÆ
קודש ; שהוא בהמה מעשר מחלב ליהנות לו  ואסור íéøçàåÇÂÅÄחולין,

éácðúîïk í,ההקדש בשעת תנאי שמתנים אדם בני ויש כלומר: – ÄÀÇÀÄÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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äáãðì eìté;íéLøôî eéä–çìnä íéì eëìé úàhç éîc,íéðäð àG,ïäa ïéìòBî àGå;äìBò éîc–eàéáéäìBò; ¦§¦§¨¨¨§Ÿ̈¦§¥©¨¥§§¨©¤©¤¡¦§£¦¨¤§¥¨¨¦¨
íéîìL éîãe–íéîìL eàéáé,ãçà íBéì íéìëàðå,íçì ïéðeòè ïðéàå. §¥§¨¦¨¦§¨¦§¤¡¨¦§¤¨§¥¨§¦¤¤

‚ìàòîLé éaøøîBà:Búlçúa ì÷ ícä,BôBña øeîçå,ïúlçúa øîç íéëñpäå,ïôBña ì÷å:älçza ícä– ©¦¦§¨¥¥©¨©¦§¦¨§¨§§©§¨¦Ÿ¤¦§¦¨¨§©§¨©¨©§¦¨
Ba íéìòBî ïéà,ïBøã÷ ìçðì àöé–Ba ïéìòBî;älçza íéëñpä–ïäa íéìòBî,ïéúéMì eàöé–íäa ïéìòBî ïéà. ¥£¦¨¨§©©¦§£¦©§¨¦©§¦¨£¦¨¤¨§©¦¦¥£¦¨¤

„äøBðnäå éîéðtä çaæî ïeMc–ïéðäð àG,ïéìòBî àGå.älçza ïeMc Léc÷nä–Ba íéìòBî.òébä àHL íéøBz ¦¦§¥©©§¦¦§©§¨¤¡¦§£¦©©§¦¦©§¦¨£¦¦¤¦¦©
ïpîæ,ïpîæ øáòL äðBé éðáe–íéðäð àG,íéìòBî àGå.ïBòîL éaøøîBà:àHL ïéøBzïpîæ òébä–ïäa ïéìòBî; §©¨§¥¨¤¨©§©¨¤¡¦§£¦©¦¦§¥¦¤¦¦©§©¨£¦¨¤

øáòL äðBé éðáeïpîæ–ïéìòBî àGå ïéðäð àG. §¥¨¤¨©§©¨¤¡¦§£¦

:ïéìòåî àìå ïéðäð àì êëìä ,äøæòá ïéìåç éúééîã çëúùà äìéòî ïáø÷ åäééìò.znåìàå úàèçì åìà ùøéô àìù ,íéîåúñ úåòîä åéäå .úåòîä ùéøôîä
:äáãðì úåòîä ìë åìôé ,íéîìùì åìàå äìåòì.glnd mil ekli z`hg inc:àéä äéìòá åúîù úàèçã.dler e`iai dler incïðéøîàãë÷øô óåñ íéð÷]

['á:àåä àîìòá ïåøåãã ,äúìåò úà äéùøåé åàéáé äúîù äùàä.cg` meil oilk`peïéãë:øéæð éîìù.mgl oiperh opi`eáéúë íçìáã('å øáãîá)ìò ïúðå
:úéîã ,äéúéì àäå ,øéæðä éôë

b.ea oilren oi` dligza mcdáéúëã ,åú÷éøæ íãå÷ åðééä(æ"é àø÷éå):äìéòîì àìå åéúúð äøôëì ,øôëì çáæîä ìò íëì åéúúð éðàåoexcw lgpl `vi
.ea oilreníéàöåéå ,äøæòáù ïåìéñ ,äîàá íéáøòúî ,äìåòä çáæî ìò íéëôùðä íéîéðôä íéîãå íéðåöéçä íéîã åðééä åìàå åìà ïðúãë .ä÷éøæ øúá åðééä

:åá íéìòåîå åúåöî úéùòðù øáã êì ïéàã ,àúééøåàãî àìå àéä ïðáøãî ,äìéòî êäå .ïäá íéìòåîå .ìáæì íéððâì íéøëîðå ïåøã÷ ìçðì.oiziyl e`viá÷ð
ïéìòåî ïéà ,íåäúì åãøéù íãå÷ íéëñðä ìá÷å åãé ñéðëä íàå .ãàî íé÷åîòå íéìåìç ïäù çáæî ìù úåãåñé åðééäã ,ïéúéùì íéëñðä íéãøåé åáù çáæîá äéä

:ïúåöî úéùòð øáëù ,ïäá
c.dxepnde iniptd gafn oeycìù ïùãä úîåøú íù çéðîù íå÷î ,ïåöéçä çáæîä ìöà ïçéðîå àéöåî äéä ,äøåðî ìù úåìéúôä éøéùå íäìù ïùãä

:äìåòä çáæî ïåùãá åîë çáæîä ìöà åîùå áéúë àì éðäáã ,íéìòåî àìå ïéðäð àì íù íàéöåäù øçàå .ïåöéçä çáæîmilren dligza oeyc yicwnd
.ea,ïåùãä ïî äðäðå øçà àáå õåçì åàéöåä ë"çàå éìò ïåùã éîã øîàã ïåâë .äìéòî åá ùé äøæòì åàéöåäù íãå÷ äìçúá ,ïåùã éîã ùéã÷îä ,øîà÷ éëä

,ùã÷äì ãéñôî äæ àöîðå ,äæ êøòúðùë åéîã åéä äîë øòùì àëéì áåù ,ïùãä ïî øñçå äðîî äðäðã ïåéëã ,åá íéìòåî ä"ôà ,åúåöî úéùòð øáëù ô"òà

`xephxa yexit

äáãðìנדבה עולות ממעותיהן  שהקריבו  שבמקדש  לתיבות (עיין – ÄÀÈÈ
ה -ו); ו, íéLøôîשקלים  eéä: שפירש מפורשות, היו המעות אם – ÈÀÙÈÄ

לשלמים, ואלו לעולה, ואלו לחטאת, íéìאלו  eëìé úàhç éîcÀÅÇÈÅÀÀÈ
çìnä להוציאן אפשר שאי למקום אותן לזרוק שצריכים כלומר  – ÇÆÇ

הם, בעליה שמתו  חטאת דמי  שהרי ïéìòBîמשם, àGå ,íéðäð àGÆÁÄÀÂÄ
ïäa נהנו אם שבדיעבד  אלא אלו , ממעות ליהנות אסור לכתחילה – ÈÆ

המלח  לים והולכות שהואיל מעילה, קרבן  להביא חייבים אין  מהן,

גמור ; הקדש דין להן äìBòאין  éîc,לעולה שהפריש  במעות – ÀÅÈ
äìBò eàéáé,נדבה עולת –oda milrene,( ד ד, נזיר éîãe(עיין  ÈÄÈÀÅ

íéîìL,לשלמים שהפריש במעות –íéîìL eàéáé,נדבה שלמי – ÀÈÄÈÄÀÈÄ
ãçà íBéì íéìëàðå ולילה ימים לשני  הנאכלים שלמים ככל  לא – ÀÆÁÈÄÀÆÈ

נאכלים  שאינם נזיר , כשלמי דינם נזירות לשם והופרשו  שהואיל אחד ,
ולילה, ליום íçìאלא ïéðeòè ïðéàå טעונים נזיר  שלמי  שכן – ÀÅÈÀÄÆÆ

יט),לחם ו, במדבר שכן (עיין לחם, טעונים אינם אלו שלמים אבל 

נאמר נזיר.(שם):בלחם כפי  כאן אין והרי  הנזיר", כפי על "ונתן
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øîBà ìàòîLé éaø:גורסים ויש  –:xne` oerny iaxì÷ ícä ÇÄÄÀÈÅÅÇÈÇ
BôBña øeîçå ,Búlçúa,להלן כמבואר מעילה, לענין –íéëñpäå ÄÀÄÈÀÈÀÀÇÀÈÄ

המזבח, גבי  על  שמנסכים יין  נסכי –ïôBña ì÷å ,ïúlçúa øîçÙÆÄÀÄÈÈÀÇÀÈ
והולכת: מפרשת שהמשנה כמו  –älçza ícä, זריקתו קודם – ÇÈÇÀÄÈ

Ba íéìòBî ïéàבדם שנאמר  יא):– יז , לכם (ויקרא  נתתיו  "ואני  ÅÂÄ
ודרשו : נפשותיכם", על לכפר  המזבח ולא xtklעל  נתתיו  לכפרה –

÷ïBøãלמעילה. ìçðì àöéיסוד על  הנשפכים הדם שיירי שכן  – ÈÈÀÇÇÄÀ
שמשיצא  ללמדנו, המשנה ובאה קדרון , לנחל  משם יוצאים היו  המזבח

קדרון, לנחל  Baהדם ïéìòBî:(ו ה, (יומא ששנינו כמו  –el`e el`" ÂÄ
יסוד על נשפכים ושהיו מערבי יסוד על  נשפכים שהיו הדם (שיירי

dn`aדרומי) oiaxrzn,(שבעזרה המים oexcw,(באמת lgpl oi`veie
,lafl oippbl oixknpeoda o ilrene תשלום בלא ממנו  (שהנהנים

דבר כל  התורה מן  שכן מדרבנן, אלא זו מעילה אין  ברם, מועלים).

אין  מדרבנן אפילו זריקתו  קודם אבל  מעילה. בו  אין מצוותו שנעשה
מדרבנן , המועל  של ודינו  במקדש . גזירה גוזרים שאין  מעילה, בו

בלבד קרן yneg),שמשלם ztqez `la).קרבן מביא íéëñpäÇÀÈÄואינו 
ïäa íéìòBî ,älçza,מעילה בהם יש  שהוקדשו  משעה –eàöé ÇÀÄÈÂÄÈÆÈÀ

ïéúéMì המזבח שעל  בספל שהיה הנקב דרך  המזבח, ליסודות – ÇÄÄ
ט ), ד , סוכה íäa(עיין ïéìòBî ïéà.מצוותם נעשתה שכבר  לפי  – ÅÂÄÈÆ

i y y m e i
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äøBðnäå éîéðtä çaæî ïeMc ממזבח הכהן שמוציא הדשן  – ÄÄÀÅÇÇÀÄÄÀÇÀÈ
מקום  החיצון, מזבח אצל והניחו המנורה ומפתילות שבהיכל  הקטורת

החיצון, מזבח של  הדשן תרומת שם ïéìòBîשהניח àGå ,ïéðäð àGÆÁÄÀÂÄ
מעילה. קרבן  מביא אינו ממנו  הנהנה אבל ממנו , ליהנות אסור  –

שנאמר לפי  בה, מועלים החיצון מזבח של  הדשן תרומת (ויקרא ברם,

ג): לאחרו, שגם ומשמע המזבח", אצל  ושמו  הדשן... את "והרים
בקדושתו . הוא עדיין  שם älçzaש ּׂשמֹו ïeMc Léc÷näלאחר – ָÇÇÀÄÄÇÀÄÈ

וחזר אדם בו זכה ומהמנורה הפנימי ממזבח הדשן  את הכהן שהוציא
אחרת ,והקדישו בדרך  שמפרש  ברטנורא עיין הרש"ש ; חידושי (תוספות ;

שלמה"; "מלאכת  טוב"; יום  "תוספות עיין פירושו; על מקשים  ורבים 

אין  אבל  לגמרי , שונה  בדרך  משנתנו רש"י  מפרש כן ישראל"; "תפארת

פירושו), לפי יפה  מתיישב המשנה Baלשון íéìòBî ממנו הנהנה – ÂÄ
וחומשה. קרן לשלם וכן מעילה, קרבן  להביא àHLחייב íéøBzÄÆ

ïpîæ òébä התורים שכן  קטנים, עדיין  כשהם זמנם, לפני שהקדישם – ÄÄÇÀÇÈ
גדולים, כשהם אלא לקרבן  כשרים ïpîæאינם øáòL äðBé éðáe– ÀÅÈÆÈÇÀÇÈ

אלא  לקרבן כשרים אינם יונה בני  שכן  זמנם, שעבר  לאחר שהקדישם
קטנים, íéìòBîכשהם àGå ,íéðäð àG,מהם ליהנות אסור  – ÆÁÄÀÂÄ

אינ  מהם הנהנה למזבח אבל  ראויים ואינם הואיל מעילה, קרבן  חייב ו 

onf xqegnl mpnf ribd `ly mixez oia dn ,`xephxaae `xnba oiir)
.(dndaaïéìòBî ,ïpîæ òébä àHL ïéøBz :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÆÄÄÇÀÇÈÂÄ

ïäaלפיכך זמנם, כשיגיע למזבח ראויים להיות וסופם שהואיל  – ÈÆ
שהוקדשו; משעה מעכשיו, אף מעילה בהם øáòLיש  äðBé éðáeÀÅÈÆÈÇ

ïéìòBî àGå ïéðäð àG ,ïpîæ.למזבח ראויים אינם שכבר משום – ÀÇÈÆÁÄÀÂÄ
.oerny iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iyily wxt dlirn zkqn

‰ïéLc÷nä áìç,ïéøBú éöéáe–íéðäð àG,íéìòBî àGå.íéøeîà íéøác äna?çaæî éLã÷a.÷ãa éLã÷a ìáà £¥©ª§¨¦¥¥¦¤¡¦§£¦©¤§¨¦£¦§¨§¥¦§¥©£¨§¨§¥¤¤
úéaä,úìâðøz Léc÷ä–da ïéìòBî,dúöéááe;øBîç–da ïéìòBî,dáìçáe. ©©¦¦§¦©§§Ÿ¤£¦¨§¥¨¨££¦¨©£¨¨
Âúéaä ÷ãáì àGå çaænì éeàøä ìk,çaænì àGå úéaä ÷ãáì,àGå çaænì àGä ÷ãáìúéa–Ba ïéìòBî. ¨¨¨©¦§¥©§§¤¤©©¦§¤¤©©¦§©¦§¥©©¦§¥©§§¤¤©©¦£¦

ãöék?íéî àìî øBa Léc÷ä,ìáæ äàìî ätLà,íéðBé àìî CáBL,úBøt àìî ïìéà,íéáNò äàìî äãN– ¥©¦§¦¨¥©¦©§¨§¥¨¤¤¨¨¥¦¦¨¨¥¥¨¤§¥¨£¨¦
íäa ïéìòBî,ïëBúaM äîáe.øBa Léc÷ä íà ìáà,íéî àlîúð Ck øçàå;ätLà,äàlîúð Ck øçàåìáæ;CáBL, £¦¨¤§©¤§¨£¨¦¦§¦§©©¨¦§©¥©¦©§¨§©©¨¦§©§¨¤¤¨

íéðBé àlîúð Ck øçàå;ïìéà,úBøt àlîúð Ck øçàå;äãN,íéáNò äàlîúð Ck øçàå–ïäa ïéìòBî,ïéàå §©©¨¦§©¥¦¦¨§©©¨¦§©¥¥¨¤§©©¨¦§©§¨£¨¦£¦¨¤§¥
ïëBúaL äna ïéìòBî;éøácäãeäé éaø.ïBòîL éaøøîBà:ïìéàå äãN Léc÷nä–íäa ïéìòBî,íäéìecâáe,éðtî £¦©¤¤§¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¥©©§¦¨¤§¦¨£¦¨¤§¦¥¤¦§¥
Lc÷ä éìecb ïäL.úøOòî ãìå–úøOòîä ïî ÷ðéé àG;ïk íéácðúî íéøçàå.ïéLc÷î ãìå–ïî ÷ðéé àG ¤¥¦¥¤§¥§©§ª¤¤¦©¦©§ª¤¤©£¥¦¦§©§¦¥§©ª§¨¦¦©¦

:åðîî äðäðùë øúìàì åá ìòåî éëä íåùî.oixez:ïðîæ øáòù äðåé éðáå ,ïðîæ íãå÷ ïùéã÷äù.milren `le oipdp `làåäù äîäáá ïîæ øñåçîì åîã àìå
÷å åðîæ íãå÷ ùåã÷øñåçî àéäùë åìéôà äùåã÷ éîð äá úéà ,ïåéãô äëéøö úåéäì íåî úìòá àéäùë äùåã÷ äá úéàã àáéùçã åâî äîäáã ,åðîæ øçàì áø

øñåçî úùåã÷ ïäá ïéà éîð éëä ,äîäáá àìà ïåéãô øîàð àìù ,ïåéãô åäá úéìå úåôåòá ìñåô íåîä ïéà éøäù ,åâî éàä åäá øîéîì àëéìã úåôåò ìáà ,ïîæ
:ïîæ.oda oilern opnf ribd `ly oixez:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .àúùä äìéòî åäá úéà ,åæçî ïî÷ìã ïåéë
d.gafn iycwa mixen` mixac dna:íéìòåî àìå ïéðäð àì êëìä ,çáæîì ïééåàø ïðéà íéöéáå áìçå ìéàåä.ziad wca iycwa la`íéìòåîã éîð éëä

óåâä úùåã÷ ïùéã÷äùë ,íéøåîà íéøáã äîá ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîã ùøôî àøîâáå .úéáä ÷ãáì ïä ïééåàø ,ïä íéîã úùåã÷å ìéàåä ,ïäá
éàãåã ,úéáä ÷ãáì ïùéã÷äù éîë äùòð ,äìåò íäî àéáäì ùã÷ä åæ äîäá éîã åà äæ óåò éîã øîàù ïåâë çáæî éáâì íéîã úùåã÷ ïùéã÷ä ìáà ,çáæîì

:áìçáå íéöéáá äìéòî äá úéà çáæîã íéîã úùåã÷á
e.gafnl ie`xd lk:øîà÷ éåàø ïôåâù.min `ln xeaàìå ,íééç íéî àìà íéîä êåñéðì ïééåàø ïéàù .çáæîì éåàø ïôåâ ïéàå ,ïéðáì úéáä ÷ãáì éåàø ïôåâ

:çåìéùä éîî àìà ùã÷îá íéî íéëñðî åéä.laf d`ln dty`:äéîãì àìà úéáä ÷ãáì àìå çáæîì àì éåàø äôåâ ïéà.mipei `ln jaeyçáæîì éåàø
:úéáä ÷ãáì àìå.zexit `ln oli`:úéáä ÷ãáì àìå íéøåëéáì ùã÷îì éåàø.miayr d`ln dcy:úéáä ÷ãáì àìå çáæîì àì äéåàø äðéàoilren oi`e
.okezay dna:ùã÷åäù øçàì çéáùäù äîá íéìòåî ïéàã.zxyern cleáåù ÷ðéé àì ,ïëì íãå÷ ïá äì äéäå ,èáùä úçú úéøéùò äá÷ð äàöé íà

`xephxa yexit
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ïéLc÷nä áìç, הקדש של  נקבה מבהמה חלב –ïéøBú éöéáe– ÂÅÇËÀÈÄÅÅÄ
הקדש , של  מתורים íéðäðוביצים àG,מהם ליהנות אסור  –àGå ÆÁÄÀ

íéìòBî.מעילה קרבן  חייבים אינם מהם והנהנים –íéøác äna ÂÄÇÆÀÈÄ
íéøeîà?ובביצים בחלב מועלים שלא –çaæî éLã÷a בבהמה – ÂÄÀÈÀÅÄÀÅÇ

ראויים  אינם והביצים והחלב שהואיל למזבח, שהוקדשו ובתורים

מועלים, ולא נהנים לא לפיכך המזבח, גבי על  éLã÷aלהקרבה ìáàÂÈÀÈÀÅ
úéaä ÷ãa,הבית לבדק המוקדשים חיים בבעלי  –,úìâðøz Léc÷ä ÆÆÇÇÄÄÀÄÇÀÀÙÆ

dúöéááe ,da ïéìòBî,ממנה שהנהנה מעילה, יש  בביצתה אף – ÂÄÈÀÅÈÈ
וחומשה; קרן ולשלם מעילה קרבן להביא yicwndחייב e`øBîçÂ

אתון, היינו  –dáìçáe ,da ïéìòBî,מעילה יש  בחלבה אף – ÂÄÈÇÂÈÈ
אותה  הרי  היא, דמים קדושת והחמורה התרנגולת וקדושת שהואיל

רק  שלא מבואר, בגמרא שלהן. והחלב הביצים על אף חלה קדושה
הדין  הוא אלא ובביצים, בחלב מעילה יש הבית לבדק דמים בקדושת
לנסכים  זו  בהמה דמי  שאמר : כגון מזבח, לגבי  דמים קדושת במקדיש 

ומשנתנו  ובביציהן, בחלבן  אף שמועלים לשלמים, זה עוף דמי או
היא xqgn`"),חסרה ixeqg"):שנויה היא `mixenוכך mixac dna

מעילה)? בהם אין התורין וביצי  המוקדשין  zyecw(שחלב myicwdy
gafnl sebd,(המזבח על  להקריבם zyecw(היינו myicwd m` la`

gafnd iabl minc,( לעיל שבארנו wcal(כמו  myicwdy ink dyrp
ziad;(ובחלבם בביציהם אף oilren(שמועלים ,zlebpxz yicwd oky

.'eke dzviaae da
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çaænì éeàøä ìkעל להקרבה ראוי שגופו הקדש  של  דבר כל – ÈÈÈÇÄÀÅÇ
מזבח, úéaäגבי ÷ãáì àGå,המקדש בית לבדק ראוי  ואינו – ÀÀÆÆÇÇÄ

úéaä ÷ãáì,הבית לבדק ראוי שגופו דבר  או –çaænì àGå– ÀÆÆÇÇÄÀÇÄÀÅÇ
למזבח, ראוי úéaäואינו ÷ãáì àGå çaænì àGדבר אפילו או  – ÇÄÀÅÇÀÀÆÆÇÇÄ

הבית, לבדק ולא למזבח לא ראוי  גופו Baשאין  ïéìòBî הנהנה – ÂÄ
חומש בתוספת שנהנה מה ולשלם מעילה קרבן  להביא חייב ממנו 

.(dynege oxw)íéî àìî øBa Léc÷ä ?ãöék ראויים המים והרי  – ÅÇÄÀÄÈÅÇÄ
אינם  אבל בזה, וכיוצא הבית לבניין טיט בהם לגבל כגון הבית, לבדק

משום  ראויים, אינם הסוכות בחג המים לניסוך  שאף למזבח, ראויים
הקרב  ולרחיצת השילוח; ממי אלא במקדש מים מנסכים היו שלא

שבעזרה  המים באמת אלא משתמשים היו לא הקרבנות של  והכרעיים

ìáæ(תוספות); äàìî ätLà למזבח לא ראוי  אינו  הזבל והרי – ÇÀÈÀÅÈÆÆ
להקדש; ודמיו  אותו, שמוכרים אלא הבית, לבדק àìîולא CáBLÈÈÅ

íéðBé ו ראוי– אינו  השובך  אבל להקרבה; למזבח, ראויים היונים הרי Ä
הבית ועציו לבדק אבניו  את עוקרים שאין  דמיו, ולהביא למכרו אם כי

כשהוא  שהשובך להקדש, הפסד בזה שיש  לפי  הבית, בדק בשביל 
לבניין; ועציו אבניו  וליטול להרסו  מאשר  יותר שווה àìîשלם ïìéàÄÈÈÅ

úBøtהם שאם ואם – למזבח, שמנם או יינם ראוי  זיתים, או ענבים Å
ואף  הבית; לבדק ולא למזבח לא ראויים הם אין  אחרים, פירות הם

הפסד ויש נפחתים שדמיו לפי הבית, לבדק ראוי  אינו עצמו האילן
יום להקדש "תוספות ועיין מברטנורא, הרב של פירושו  עיין (תוספות ;

עליו); שמקשה  מה íéáNòטוב" äàìî äãN לא ראויים שאינם – ÈÆÀÅÈÂÈÄ
הבית; לבדק ולא `el,למזבח lkïëBúaM äîáe ,íäa ïéìòBîÂÄÈÆÀÇÆÀÈ

מבואר : בתוספות –,mda oilren,ממנה ונהנה חוליה העוקר כגון
מעילה. דין  אין  במחובר  øBaשאילו  Léc÷ä íà ìáà,ריק – ÂÈÄÄÀÄ

;íéî àlîúð Ck øçàåשהקדיש שזורקים ätLàאו מקום – ÀÇÇÈÄÀÇÅÇÄÇÀÈ
הזבל, את ìáæ;לשם äàlîúð Ck øçàå שהקדיש CáBL,או ÀÇÇÈÄÀÇÀÈÆÆÈ

;íéðBé àlîúð Ck øçàåשהקדיש àlîúðאו Ck øçàå ,ïìéà ÀÇÇÈÄÀÇÅÄÄÈÀÇÇÈÄÀÇÅ
;úBøt שהקדיש íéáNòאו äàlîúð Ck øçàå ,äãNבכל – ÅÈÆÀÇÇÈÄÀÇÀÈÂÈÄ

ïäaאלו ïéìòBî,שהקדיש בדברים –ïëBúaL äna ïéìòBî ïéàå ÂÄÈÆÀÅÂÄÇÆÆÀÈ
שהוקדש; לאחר  שהשביח במה מעילה שאין  –.äãeäé éaø éøácÄÀÅÇÄÀÈ

ïBòîL éaø:גורסים ויש –Ð iqei iaxäãN Léc÷nä :øîBà ÇÄÄÀÅÇÇÀÄÈÆ
ïìéàå, אילן או  שדה –íäéìecâáe ,íäa ïéìòBî בגידולים אף – ÀÄÈÂÄÈÆÀÄÅÆ

מעילה, דין  Lc÷äיש éìecb ïäL éðtî או בשדה גדלו  שהרי – ÄÀÅÆÅÄÅÆÀÅ
הקדש . של  úøOòîבאילן  ãìå לה והיה מעשר, שנעשתה בהמה – ÀÇÀËÆÆ

לכן, קודם לה שנולד  úøOòîäולד , ïî ÷ðéé àGשהוולד לפי  – ÄÇÄÇÀËÆÆ
קודש ; שהוא בהמה מעשר מחלב ליהנות לו  ואסור íéøçàåÇÂÅÄחולין,

éácðúîïk í,ההקדש בשעת תנאי שמתנים אדם בני ויש כלומר: – ÄÀÇÀÄÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéLc÷nä;ïk íéácðúî íéøçàå.Lc÷ä ìL úBøâBøbî eìëàé àG íéìòBtä.Lc÷ä éðéLøkî ìëàz àG äøt ïëå. ©ª§¨¦©£¥¦¦§©§¦¥©£¦Ÿ§¦§§¤¤§¥§¥¨¨Ÿ©¦©§¦¥¤§¥
ÊLc÷ä ìLa ïéàa èBéãä ìL ïìéà éLøL,èBéãä ìLa ïéàa Lc÷ä ìLå–ïéðäð àG,ïéìòBî àGå.àeäL ïéònä ¨§¥¦¨¤¤§¨¦§¤¤§¥§¤¤§¥¨¦§¤¤§¤¡¦§£¦©©§¨¤

Lc÷ä äãN CBzî àöBé–ïéðäð àG,ïéìòBî àGå.äãOì õeç àöé–epnî ïéðäð.áäæ ìL ãëaL íénä–àG ¥¦§¥¤§¥¤¡¦§£¦¨¨©¨¤¤¡¦¦¤©©¦¤§©¤¨¨
ïéðäð,ïéìòBî àGå.úéçBìva eðzð–íäa ïéìòBî.äáøò–ïéðäð àG,ïéìòBî àGå.÷Bãö éaøa øæòìà éaøøîBà: ¤¡¦§£¦¦§©§¦£¦¨¤£¨¨¤¡¦§£¦©¦¤§¨¨¥©¦¨¥

íäéáìeìa íéð÷æ äpnî eéä ïéðúBð. §¦¨¦¤¨§¥¦§§¥¤

:àåä ùãå÷ äîäá øùòîù ,íéùã÷åî áìçî äðäð àöîðå ,øùòî àéäå àåä ïéìåç äðáù ,äðîî.ok miacpzn mixg`eèáùä úçú äøéáòäù åæ ,øîåìë
äðîî äðá ÷ðééù éãë ïéìåç äáìç àäé éøéùòá äá÷ð àöú íàù øùòúúù íãå÷ úåðúäì íéàùø ,ïëì íãå÷ åáãðúäù íéøçà ìáà ,äðîî ÷ðéé àì ,íúñ
áãðúî äéä åáãåð åáìù éîù ,íéáãðúî íéøçàå ,ùøéô í"áîøå .àåä íâîåâîå ,éúåáø åùøéô êë .ïîà áìç íéùéã÷î åéä àì íéùã÷åî ãìåá éîð ïëå ,øúéäá
íéøçàù àìà äð÷ú ïäì ïéà êëìä ,íéùã÷á íéøåñàã äãåáòå äæéâë ïðáø äåéåùã ,ïäî ÷ðéì ïáì øåñàù éôì ,íéùã÷åîä ïáå úøùåòîä ïá ÷éðäì áìç

:àåä øùéå .ïîà áìçî ÷ðéì åøñàðù ïåéë ,ï÷éðäì áìç åáãðúé.ycwd ly zexbexbn elk`i `lúåøâåøâî íéìëåà ïéà ïäéúåðåæîá äëàìî åùòéù åðúä åìéôàå
:÷åùä ïî íéðå÷ íäå ùã÷ä ìùî úåðåæî éîã íäì ïúåð øáæâä àìà ,ùã÷ä ìù.dxt oke,ùã÷ä ìùî ìëàú àìù äéô íñåç ,ùã÷ä éðéùøëá äùãù

áéúëã(ä"ë íéøáã):ùã÷äá ìåëàì øåñà àåä éøäù ,åì éåàø åðéàù ùã÷ä ìù ùéãá íñåç äúà ìáà ,íåñçú àì åì éåàøù ùéãá ,åùéãá øåù íåñçú àì
f.ycwd lya oi`a heicd ly oli` iyxyò÷ø÷ì èåéãä ìù ïìéà ïéá ïéàùë ,éìéî éðäå .éà÷ èåéãä ìùá ïìéàå ïðéìæà ïìéà øúáã ,íéìòåî àìå íéðäð àì

:ïìéà øúá åú éøéøâ àìã ,ùã÷ä äãùá íéìãâä íéùøùá ïéìòåî ,äîà äøùò ùùî øúåé ïäéðéá ùé íà ìáà .úåçô åà äîà äøùò ùù àìà ùã÷ä ìù
l heicd lya oi`a ycwd lye.oilren `le oipdp `ìùá íéìéãâä íéùøùã ,äîà äøùò ùùî øúåé èåéãä ìù ò÷ø÷ì ùã÷ä ìù ïìéà ïéá ùéù ïåâë

:ïäá íéìòåî ,úåçô åà äîà äøùò ùù àìà ïäéðéá ïéà íà ìáà .ïéìòåî àì êëìä ,êë ìë åðîî íé÷åçøå ìéàåä ùã÷ä ìù ïìéà øúá éøéøâ àì èåéãä
.ycwd dcy jezn `vei `edy oirnìù äãù êåúá øáåòå àöåéå êùîðù àìà ,èåéãä ìù äãùá òáåðå àåä ïéìåç ìù ïéòîã ïåâë ,éì äåùøéô éúåáø

:òáåð àåä èåéãä ìùîã ,íéìòåî àìå .ùã÷ä ìù äãù êåúá åðîî íéðäð àì .ùã÷ä.e`viìù äãùá øáåòå èåéãä ìù äãùî òáåðù äæ ïéòîáù íéîä
:äìéçúëì åðîî íéðäð ,ùã÷ä ìù äãùî àöé ùã÷ä.adf ly ckay mindàìà úáùá åäùòî êë ìåçá åäùòîë ïðú âçä éîé úòáùá íéîä êåñéð éáâ

åðúðéù ãò äìéòîì íéîä êåñéðì åùã÷éà àìã ,ïéìòåî àìå íéðäð àì íéî ïúåàáå ,çåìéùä ïî úùãå÷î äðéàù áäæ ìù úéáç úáù áøòî àìîî äéäù
:ùãå÷î éìë åðééäã áäæ ìù úéçåìöì.daxräáøòå áìåì ÷øôá ïðúãë ,çáæîä ìöà äúåà íéô÷åæ åéäù['ä äðùî]:.alela epnn eid mipzepäìéçúá

:çáæî éáâ ìò äô÷æì éãë àìà äåè÷ì àìù ô"òàå .äåô÷æù íãå÷

`xephxa yexit

בהיתר  ממנה בנה שיינק כדי הקדש , ולא חולין  הוא (רש "י;שהחלב

ïéLc÷îוכןברטנורא); ãìå לה והיה לקרבן, שהוקדשה בהמה – ÀÇËÀÈÄ
שהוקדשה, קודם לה שנולד ïéLc÷näולד  ïî ÷ðéé àG יינק לא – ÄÇÄÇËÀÈÄ

הקדש , שהוא אמו, מחלב חולין, שהוא íéácðúîהולד , íéøçàåÇÂÅÄÄÀÇÀÄ
ïk הלשון שכן זה, פירוש על  תמהים ויש לעיל . שבארנו כמו – Å

שבארנו  כפי  תנאי , מתנים שהם משמעו אין  כן" מתנדבים "ואחרים
מפרש : והרמב"ם okלעיל . miacpzn mixg`e מתנדבים שאחרים –

שבעדרם. מבהמה המוקדשים של או המעושרת של הולד  את להניק
מקשים  גם וכן כך ; כל  מתיישב הלשון אין  זה פירוש  לפי גם אבל 

כלום? זה ידי על  מרוויח הקדש אין  והרי  זו, היא נדבה ומה עליו:
שנעשתה  לאחר לה שנולד  מעושרת בולד כאן  שמדובר מפרשים, מכאן 

המשנה  ובאה שהוקדשו, לאחר  שנולד  מוקדשים בולד וכן  מעשר,
אסור מקום מכל  האם, כמו קדוש שהוולד  פי  על שאף להשמיענו,

ואנשים  בניהם, את להניק קדשים לבהמות שאסור מאמו, לינק לו 
שלהם  חולין מבהמות הללו  הולדות את להניק מתנדבים אחרים

טוב"). יום  "תוספות  ועיין בשלíéìòBtä(תוספות ; מלאכה העושים – ÇÂÄ
Lc÷äהקדש , ìL úBøâBøbî eìëàé àG, התנו ואפילו – ÙÀÄÀÀÆÆÀÅ

הגזבר אלא הקדש , של מפירות אוכלים אינם ההקדש, על שמזונותיהם

השוק. מן קונים והם מזונותיהם, דמי להם äøtנותן ïëå העובדת – ÀÅÈÈ
הקדש, של  Løkîבדיש ìëàz àGLc÷ä éðé שנאמר (דברים – ÙÇÄÇÀÄÅÆÀÅ

ד ): תחסום,כה, לא לו שראוי  בדיש  ודרשו" בדישו ", שור תחסום "לא
הוא  שהרי  לו , ראוי  שאינו הקדש , של בדיש  פיו חוסם אתה אבל 

בהקדש. לאכול  אסור 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

Lc÷ä ìLa ïéàa èBéãä ìL ïìéà éLøL שרשיו שמתפשטים – ÈÀÅÄÈÆÆÀÈÄÀÆÆÀÅ
הקדש, של  èBéãäבקרקע ìLa ïéàa Lc÷ä ìLåשל ואילן – ÀÆÆÀÅÈÄÀÆÆÀ

הדיוט, של  בקרקע מתפשטין  ששרשיו àGåהקדש, ,ïéðäð àGÆÁÄÀ
ïéìòBîבגמרא מעל. לא והנהנה מהם, ליהנות אסור בתרא – (בבא ÂÄ

ב) ובין כו, ההדיוט של  האילן בין כשאין מדובר שברישא מבארים,

יש אם אבל  פחות; או  אמה עשרה שש אלא ההקדש של  הקרקע
הקדש, שבקרקע בשרשים מועלים אמה, עשרה משש יותר  ביניהם

האילן  בין שיש  מדובר , בסיפא ואילו  האילן ; אחר שוב נגררים שאינם

שבכגון  אמה, עשרה משש  יותר ההדיוט של  הקרקע ובין  ההקדש של
אין  אם אבל  מהאילן , כך  כל ורחוקים הואיל  בהם, מועלים אין זה

שהשרשים  לפי בהם, מועלים פחות, או  אמה עשרה שש  אלא ביניהם
ההקדש. אילן  אחר  Lc÷äנגררים äãN CBzî àöBé àeäL ïéònäÇÇÀÈÆÅÄÀÅÆÀÅ

בתוך ועובר ויוצא ונמשך חולין, שדה מתוך נובע שהמעיין  כגון  –
הקדש של ברטנורא );שדה הנובע (רש "י; במעיין  אפילו מפרשים ויש 

המעיין , את הקדיש ולא השדה את שהקדיש  וכגון  הקדש , שדה מתוך
הקדש  אינו  שהמעיין  מקובצת ),ונמצא שיטה  ועיין ישראל"; ("תפארת

ïéðäð àG,הקדש שדה בתוך  שהוא זמן  כל  המעיין, מן  –àGå ÆÁÄÀ
ïéìòBî.הקדש שאינו  לפי מעל, לא ממנו  הנהנה –õeç àöé ÂÄÈÈ
äãOì, ההקדש לשדה חוץ המעיין  ויצא נמשך –epnî ïéðäð– ÇÈÆÆÁÄÄÆ

לכתחילה. áäæאפילו ìL ãëaL íénä,זהב של  שבחבית היינו – ÇÇÄÆÀÇÆÈÈ
שנינו  הסוכות בחג המים ניסוך בענין  י ):שכן  ד, lega(סוכה  edyrnk"

zay axrn `lnn didy `l` ,zaya edyrn jkadf ly ziagdpi`y
zycewn(בלינה ייפסלו  שלא dkyla,(כדי  dgipne ,geliyd on ובשבת –

המזבח, גבי על לנסכם כדי מקודש , כלי  שהיה זהב, של  בצלוחית נתנם
זהב, של  בחבית שהם זמן כל  שהמים ללמד , המשנה ïéðäð,ובאה àGÆÁÄ

ïéìòBî àGå,הקדש לצורך  שנתמלאו לפי  מהם, ליהנות אסור  – ÀÂÄ
שרת; בכלי נתקדשו לא שעדיין מעל , לא מהם הנהנה eðzðÄÀאבל

úéçBìva, לעיל שבארנו  כמו  המזבח, על לנסכם כדי  –ïéìòBî ÇÀÄÂÄ
íäa.שרת כלי שהיא בצלוחית, שנתקדשו לפי –äáøò שהיו – ÈÆÂÈÈ

המזבח, בצידי הסוכות בחג אותה ïéðäðזוקפים àG משעה ממנה, – ÆÁÄ
להקדש, היא שדומה לפי מצוותה, גמר אחר  עד  אותה àGåÀשהכינו 

ïéìòBî כאן שמדובר  מפרש, והרמב"ם קודש. שאינה משום בה, – ÂÄ
נמכרת  שאינה לפי  בה, מועלין ואין  הקדש , של  בשדה הגדלה בערבה

דבר. לשום ראויה ïéðúBðואינה :øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÅÇÄÈÅÀÄ
a íéð÷æ äpnî eéäíäéáìeì;המזבח אצל  שנזקפה קודם – ÈÄÆÈÀÅÄÀÀÅÆ

במפרשים תוספות),ומבואר לפי(לפי  בזה, מודה קמא תנא שאף
הנאה נקראת זו אין ולכן  ניתנו, ליהנות לאו  "תוספות שמצוות (עיין

טוב"). יום

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéLc÷nä;ïk íéácðúî íéøçàå.Lc÷ä ìL úBøâBøbî eìëàé àG íéìòBtä.Lc÷ä éðéLøkî ìëàz àG äøt ïëå. ©ª§¨¦©£¥¦¦§©§¦¥©£¦Ÿ§¦§§¤¤§¥§¥¨¨Ÿ©¦©§¦¥¤§¥
ÊLc÷ä ìLa ïéàa èBéãä ìL ïìéà éLøL,èBéãä ìLa ïéàa Lc÷ä ìLå–ïéðäð àG,ïéìòBî àGå.àeäL ïéònä ¨§¥¦¨¤¤§¨¦§¤¤§¥§¤¤§¥¨¦§¤¤§¤¡¦§£¦©©§¨¤

Lc÷ä äãN CBzî àöBé–ïéðäð àG,ïéìòBî àGå.äãOì õeç àöé–epnî ïéðäð.áäæ ìL ãëaL íénä–àG ¥¦§¥¤§¥¤¡¦§£¦¨¨©¨¤¤¡¦¦¤©©¦¤§©¤¨¨
ïéðäð,ïéìòBî àGå.úéçBìva eðzð–íäa ïéìòBî.äáøò–ïéðäð àG,ïéìòBî àGå.÷Bãö éaøa øæòìà éaøøîBà: ¤¡¦§£¦¦§©§¦£¦¨¤£¨¨¤¡¦§£¦©¦¤§¨¨¥©¦¨¥

íäéáìeìa íéð÷æ äpnî eéä ïéðúBð. §¦¨¦¤¨§¥¦§§¥¤

:àåä ùãå÷ äîäá øùòîù ,íéùã÷åî áìçî äðäð àöîðå ,øùòî àéäå àåä ïéìåç äðáù ,äðîî.ok miacpzn mixg`eèáùä úçú äøéáòäù åæ ,øîåìë
äðîî äðá ÷ðééù éãë ïéìåç äáìç àäé éøéùòá äá÷ð àöú íàù øùòúúù íãå÷ úåðúäì íéàùø ,ïëì íãå÷ åáãðúäù íéøçà ìáà ,äðîî ÷ðéé àì ,íúñ
áãðúî äéä åáãåð åáìù éîù ,íéáãðúî íéøçàå ,ùøéô í"áîøå .àåä íâîåâîå ,éúåáø åùøéô êë .ïîà áìç íéùéã÷î åéä àì íéùã÷åî ãìåá éîð ïëå ,øúéäá
íéøçàù àìà äð÷ú ïäì ïéà êëìä ,íéùã÷á íéøåñàã äãåáòå äæéâë ïðáø äåéåùã ,ïäî ÷ðéì ïáì øåñàù éôì ,íéùã÷åîä ïáå úøùåòîä ïá ÷éðäì áìç

:àåä øùéå .ïîà áìçî ÷ðéì åøñàðù ïåéë ,ï÷éðäì áìç åáãðúé.ycwd ly zexbexbn elk`i `lúåøâåøâî íéìëåà ïéà ïäéúåðåæîá äëàìî åùòéù åðúä åìéôàå
:÷åùä ïî íéðå÷ íäå ùã÷ä ìùî úåðåæî éîã íäì ïúåð øáæâä àìà ,ùã÷ä ìù.dxt oke,ùã÷ä ìùî ìëàú àìù äéô íñåç ,ùã÷ä éðéùøëá äùãù

áéúëã(ä"ë íéøáã):ùã÷äá ìåëàì øåñà àåä éøäù ,åì éåàø åðéàù ùã÷ä ìù ùéãá íñåç äúà ìáà ,íåñçú àì åì éåàøù ùéãá ,åùéãá øåù íåñçú àì
f.ycwd lya oi`a heicd ly oli` iyxyò÷ø÷ì èåéãä ìù ïìéà ïéá ïéàùë ,éìéî éðäå .éà÷ èåéãä ìùá ïìéàå ïðéìæà ïìéà øúáã ,íéìòåî àìå íéðäð àì

:ïìéà øúá åú éøéøâ àìã ,ùã÷ä äãùá íéìãâä íéùøùá ïéìòåî ,äîà äøùò ùùî øúåé ïäéðéá ùé íà ìáà .úåçô åà äîà äøùò ùù àìà ùã÷ä ìù
l heicd lya oi`a ycwd lye.oilren `le oipdp `ìùá íéìéãâä íéùøùã ,äîà äøùò ùùî øúåé èåéãä ìù ò÷ø÷ì ùã÷ä ìù ïìéà ïéá ùéù ïåâë

:ïäá íéìòåî ,úåçô åà äîà äøùò ùù àìà ïäéðéá ïéà íà ìáà .ïéìòåî àì êëìä ,êë ìë åðîî íé÷åçøå ìéàåä ùã÷ä ìù ïìéà øúá éøéøâ àì èåéãä
.ycwd dcy jezn `vei `edy oirnìù äãù êåúá øáåòå àöåéå êùîðù àìà ,èåéãä ìù äãùá òáåðå àåä ïéìåç ìù ïéòîã ïåâë ,éì äåùøéô éúåáø

:òáåð àåä èåéãä ìùîã ,íéìòåî àìå .ùã÷ä ìù äãù êåúá åðîî íéðäð àì .ùã÷ä.e`viìù äãùá øáåòå èåéãä ìù äãùî òáåðù äæ ïéòîáù íéîä
:äìéçúëì åðîî íéðäð ,ùã÷ä ìù äãùî àöé ùã÷ä.adf ly ckay mindàìà úáùá åäùòî êë ìåçá åäùòîë ïðú âçä éîé úòáùá íéîä êåñéð éáâ

åðúðéù ãò äìéòîì íéîä êåñéðì åùã÷éà àìã ,ïéìòåî àìå íéðäð àì íéî ïúåàáå ,çåìéùä ïî úùãå÷î äðéàù áäæ ìù úéáç úáù áøòî àìîî äéäù
:ùãå÷î éìë åðééäã áäæ ìù úéçåìöì.daxräáøòå áìåì ÷øôá ïðúãë ,çáæîä ìöà äúåà íéô÷åæ åéäù['ä äðùî]:.alela epnn eid mipzepäìéçúá

:çáæî éáâ ìò äô÷æì éãë àìà äåè÷ì àìù ô"òàå .äåô÷æù íãå÷

`xephxa yexit

בהיתר  ממנה בנה שיינק כדי הקדש , ולא חולין  הוא (רש "י;שהחלב

ïéLc÷îוכןברטנורא); ãìå לה והיה לקרבן, שהוקדשה בהמה – ÀÇËÀÈÄ
שהוקדשה, קודם לה שנולד ïéLc÷näולד  ïî ÷ðéé àG יינק לא – ÄÇÄÇËÀÈÄ

הקדש , שהוא אמו, מחלב חולין, שהוא íéácðúîהולד , íéøçàåÇÂÅÄÄÀÇÀÄ
ïk הלשון שכן זה, פירוש על  תמהים ויש לעיל . שבארנו כמו – Å

שבארנו  כפי  תנאי , מתנים שהם משמעו אין  כן" מתנדבים "ואחרים
מפרש : והרמב"ם okלעיל . miacpzn mixg`e מתנדבים שאחרים –

שבעדרם. מבהמה המוקדשים של או המעושרת של הולד  את להניק
מקשים  גם וכן כך ; כל  מתיישב הלשון אין  זה פירוש  לפי גם אבל 

כלום? זה ידי על  מרוויח הקדש אין  והרי  זו, היא נדבה ומה עליו:
שנעשתה  לאחר לה שנולד  מעושרת בולד כאן  שמדובר מפרשים, מכאן 

המשנה  ובאה שהוקדשו, לאחר  שנולד  מוקדשים בולד וכן  מעשר,
אסור מקום מכל  האם, כמו קדוש שהוולד  פי  על שאף להשמיענו,

ואנשים  בניהם, את להניק קדשים לבהמות שאסור מאמו, לינק לו 
שלהם  חולין מבהמות הללו  הולדות את להניק מתנדבים אחרים

טוב"). יום  "תוספות  ועיין בשלíéìòBtä(תוספות ; מלאכה העושים – ÇÂÄ
Lc÷äהקדש , ìL úBøâBøbî eìëàé àG, התנו ואפילו – ÙÀÄÀÀÆÆÀÅ

הגזבר אלא הקדש , של מפירות אוכלים אינם ההקדש, על שמזונותיהם

השוק. מן קונים והם מזונותיהם, דמי להם äøtנותן ïëå העובדת – ÀÅÈÈ
הקדש, של  Løkîבדיש ìëàz àGLc÷ä éðé שנאמר (דברים – ÙÇÄÇÀÄÅÆÀÅ

ד ): תחסום,כה, לא לו שראוי  בדיש  ודרשו" בדישו ", שור תחסום "לא
הוא  שהרי  לו , ראוי  שאינו הקדש , של בדיש  פיו חוסם אתה אבל 

בהקדש. לאכול  אסור 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

Lc÷ä ìLa ïéàa èBéãä ìL ïìéà éLøL שרשיו שמתפשטים – ÈÀÅÄÈÆÆÀÈÄÀÆÆÀÅ
הקדש, של  èBéãäבקרקע ìLa ïéàa Lc÷ä ìLåשל ואילן – ÀÆÆÀÅÈÄÀÆÆÀ

הדיוט, של  בקרקע מתפשטין  ששרשיו àGåהקדש, ,ïéðäð àGÆÁÄÀ
ïéìòBîבגמרא מעל. לא והנהנה מהם, ליהנות אסור בתרא – (בבא ÂÄ

ב) ובין כו, ההדיוט של  האילן בין כשאין מדובר שברישא מבארים,

יש אם אבל  פחות; או  אמה עשרה שש אלא ההקדש של  הקרקע
הקדש, שבקרקע בשרשים מועלים אמה, עשרה משש יותר  ביניהם

האילן  בין שיש  מדובר , בסיפא ואילו  האילן ; אחר שוב נגררים שאינם

שבכגון  אמה, עשרה משש  יותר ההדיוט של  הקרקע ובין  ההקדש של
אין  אם אבל  מהאילן , כך  כל ורחוקים הואיל  בהם, מועלים אין זה

שהשרשים  לפי בהם, מועלים פחות, או  אמה עשרה שש  אלא ביניהם
ההקדש. אילן  אחר  Lc÷äנגררים äãN CBzî àöBé àeäL ïéònäÇÇÀÈÆÅÄÀÅÆÀÅ

בתוך ועובר ויוצא ונמשך חולין, שדה מתוך נובע שהמעיין  כגון  –
הקדש של ברטנורא );שדה הנובע (רש "י; במעיין  אפילו מפרשים ויש 

המעיין , את הקדיש ולא השדה את שהקדיש  וכגון  הקדש , שדה מתוך
הקדש  אינו  שהמעיין  מקובצת ),ונמצא שיטה  ועיין ישראל"; ("תפארת

ïéðäð àG,הקדש שדה בתוך  שהוא זמן  כל  המעיין, מן  –àGå ÆÁÄÀ
ïéìòBî.הקדש שאינו  לפי מעל, לא ממנו  הנהנה –õeç àöé ÂÄÈÈ
äãOì, ההקדש לשדה חוץ המעיין  ויצא נמשך –epnî ïéðäð– ÇÈÆÆÁÄÄÆ

לכתחילה. áäæאפילו ìL ãëaL íénä,זהב של  שבחבית היינו – ÇÇÄÆÀÇÆÈÈ
שנינו  הסוכות בחג המים ניסוך בענין  י ):שכן  ד, lega(סוכה  edyrnk"

zay axrn `lnn didy `l` ,zaya edyrn jkadf ly ziagdpi`y
zycewn(בלינה ייפסלו  שלא dkyla,(כדי  dgipne ,geliyd on ובשבת –

המזבח, גבי על לנסכם כדי מקודש , כלי  שהיה זהב, של  בצלוחית נתנם
זהב, של  בחבית שהם זמן כל  שהמים ללמד , המשנה ïéðäð,ובאה àGÆÁÄ

ïéìòBî àGå,הקדש לצורך  שנתמלאו לפי  מהם, ליהנות אסור  – ÀÂÄ
שרת; בכלי נתקדשו לא שעדיין מעל , לא מהם הנהנה eðzðÄÀאבל

úéçBìva, לעיל שבארנו  כמו  המזבח, על לנסכם כדי  –ïéìòBî ÇÀÄÂÄ
íäa.שרת כלי שהיא בצלוחית, שנתקדשו לפי –äáøò שהיו – ÈÆÂÈÈ

המזבח, בצידי הסוכות בחג אותה ïéðäðזוקפים àG משעה ממנה, – ÆÁÄ
להקדש, היא שדומה לפי מצוותה, גמר אחר  עד  אותה àGåÀשהכינו 

ïéìòBî כאן שמדובר  מפרש, והרמב"ם קודש. שאינה משום בה, – ÂÄ
נמכרת  שאינה לפי  בה, מועלין ואין  הקדש , של  בשדה הגדלה בערבה

דבר. לשום ראויה ïéðúBðואינה :øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÅÇÄÈÅÀÄ
a íéð÷æ äpnî eéäíäéáìeì;המזבח אצל  שנזקפה קודם – ÈÄÆÈÀÅÄÀÀÅÆ

במפרשים תוספות),ומבואר לפי(לפי  בזה, מודה קמא תנא שאף
הנאה נקראת זו אין ולכן  ניתנו, ליהנות לאו  "תוספות שמצוות (עיין

טוב"). יום

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כז לשם äðùîדף הכנסת בית המוכר רק יהודה שלרבי נתבאר, הקודמת במשנה

בית  בדיני נוספת חומרא יהודה רבי מוסיף זו ובמשנה לחולין, בו להשתמש מותר חצר

äãeäé,:הכנסת  éaø øîà ãBòåאףáøçL úñðkä úéa בית בקדושת קדוש §¨©©¦§¨¥©§¤¤¤¨©
ולכןהכנסת  ,BëBúa ïéãétñî ïéà,למתïéìéLôî ïéàå[ ומותחים BëBúa[-טווים ¥©§¦¦§§¥©§¦¦§
íéìáç חול מלאכות úBãeöî,ושאר BëBúì ïéNøBt ïéàå,ועופות חיות ïéàåלצוד £¨¦§¥§¦§§§¥

úBøét Bbb ìò ïéçèBL,לייבשםàéøcðt÷ BúBà ïéNBò ïéàå הדרך לקצר מעבר -, §¦©©¥§¥¦©¤§©§¨
øîàpL(לא כו íëéLc÷î',(ויקרא úà éúBnLäå''והשמותי' שהקדים ובכך ¤¤¡©©£¦¦¤¦§§¥¤

ש ל'מקדשיכם' מלמד ,ïúMeã÷עליהם.ïéîîBL ïäLk óàואם,íéáNò Ba eìò §¨¨©§¤¥¥¦¨£¨¦
LBìúé àì,אותםLôð úîâò éðtî ושהיו בנינו ימי את שיזכרו לרואיהם, שתהא Ÿ¦§¦§¥¨§©¤¤

לקדמותו  שיחזור רחמים ויבקשו שם, להתאסף .רגילים

àøîâ בענין ברייתא הגמרא מביאה הכנסת, בית קדושת בענין דיברה שמשנתינו מכיון

úBiñðkזה: éza ,ïðaø eðz,Làø úel÷ ïäa ïéâäBð ïéà'מעט 'מקּדׁש הם שהרי ¨©¨¨¨¥§¥¦¥£¦¨¤©Ÿְְִַָ

טז) יא נאמר(יחזקאל ובמקדש ל), יט ּתיראּו'(ויקרא ולכן'ּומקּדׁשי ,ïäa ïéìëBà ïéà ְִִִָָ¥§¦¨¤
,ïäa ïéúBL ïéàå§¥¦¨¤

ïéúBàéð ïéàå[מתקשטים-]íäa ïéìéièî ïéàå ,íäaänça ïäa ïéñðëð ïéàå , §¥¥¦¨¤§¥§©§¦¨¤§¥¦§¨¦¨¤©©¨
ìLלהגן ãtñä ïäa ïéãétñî ïéàå ,íéîLbä éðtî íéîLbáe änçä éðtî¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦§¥©§¦¦¨¤¤§¥¤
ãéçé.שמת,íéaø ìL ãtñä ïäa ïéãétñîe ,ïäa ïéðBLå ïäa ïéøB÷ ìáà כגון ¨¦£¨¦¨¤§¦¨¤©§¦¦¨¤¤§¥¤©¦

לכך. ראוי הכנסת ובית גדול, בבית להספידו שמתאספים שמת חכם

כנסיות: בתי בענין ממשיכה éúîéàהברייתא ,äãeäé éaø øîà עשבים להסיר מותר ¨©©¦§¨¥¨©
כנסיות, שם,ïáeMéaמבתי ïäaכשמתפללים ïéìBòå ïúBà ïéçépî ,ïðaøeça ìáà §¦¨£¨§§¨¨©¦¦¨§¦¨¤

Lôð úîâò éðtî ,LBìúé àìå íéáNò.[במשנה [כמבואר לרואיהם שתהא £¨¦§Ÿ¦§¦§¥¨§©¤¤
הגמרא: eäééîLמקשה øëc ïàî íéáNò יהודה שרבי עשבים הזכיר קמא תנא וכי - £¨¦©§©§©§

להסירם. מותר אימתי לומר הגמרא:הוצרך àøqçéîמיישבת éøeqç,בברייתאéëäå ©¥¦©§¨§¨¦
ïúBà ïéãaëîe ,éðz÷,הכנסת בתי את מנקים -ïúBà ïéöéaøîe אבק משכיבים - ¨¨¥§©§¦¨©§¦¦¨

מים, בזילוף הקרקע על íéáNòשבהם ïäa eìòé àlL éãk ו וית éaøבזו. øîà §¥¤Ÿ©£¨¤£¨¦¨©©¦
éúîéà ,äãeäé,כך úBìòì,עושים  ïúBà ïéçépî ,ïðaøeça ìáà ,ïáeMéa ואם §¨¥¨©§¦¨£¨§§¨¨©¦¦¨©£

.Lôð úîâò éðtî ,LBìúé àì íéáNò íäa eìò̈¨¤£¨¦Ÿ¦§¦§¥¨§©¤¤
שבבבל: כנסיות בתי קדושת ìòבענין ,ìááaL úBiñðk éza ,éqà éaø øîà̈©©¦©¦¨¥§¥¦¤§¨¤©

ïééeNò ïä éàðz, בהם להשתמש שיוכלו בבנייתם ïéà,שהתנו ïë-ét-ìò-óàå §©¥£¦§©©¦¥¥
Làø úel÷ ïäa ïéâäBð.:הגמרא eäéðמבררת éàîe.האסורה ראש משיבה קלות £¦¨¤©Ÿ©¦

חול úBðBaLçהיינוהגמרא: .של ¤§
הכנסת: בבית חשבונות חישוב על ïéáMçnLעונש úñðkä úéa ,éqà áø øîà̈©©©¦¥©§¤¤¤§©§¦
únä úà Ba ïéðéìî ,úBðBaLç Ba.:ותמהה כך, לעשות שחובה מבינה Czòc,וכיהגמרא à÷ìñ ïéðéìîהאםébñ àì ¤§§¦¦¤©¥§¦¦¨§¨©§¨Ÿ©¦

éëä åàìc.המת הלנת בלא הגמרא:- ש àlà,מיישבת היא כךóBqìהכוונה לידי äåöî,יבואו úî Ba eðéìiL בעיר שימותו §¨¨¦¤¨§¤¨¦¥¦§¨
קוברים. להם שאין מתים

לעיל. בברייתא למבואר חוזרת ïäaשנינו:הגמרא ïéúBàéð ïéàå.:זה לדין áøהגבלה øîàïéøzeî íäéãéîìúå íéîëç ,à §¥¥¦¨¤¨©¨¨£¨¦§©§¦¥¤¨¦
כבביתם, בהם éàîלהתקשט ,éåì ïa òLBäé éaø øîàcהמדרש בית נקרא מדוע -,'ïðaø éa'אכן שהוא àúéaמשום §¨©©¦§ª©¤¥¦©¥©¨¨¥¨

,ïðaøc.בביתם שרגילים מה בו לעשות ומותרים §©¨¨

i"yx

äðùîíéìáç ïéìéùôîÐ`ede
itl `l` ,zek`ln lkl oicd
mewn jixv milag zlytdy
`ed lecb zqpkd ziae ,iept geexn

.jkl witqne ie`xeúîâò éðôî
ùôðÐick ,miayr ea oigipn

odi`exl ytp znbr `dzy
eidy z`e ,epiipa ini z` exikfiye

my sq`zdl oilibxÐeywai
ezencwl exfgiy mingx.

àøîâ'åë ïäá ïéìëåà ïéàÐ`le
edlekc "oda oilke` oi`e" opiqxb
oeyl ,od y`x zelwc `yexit

.dze` oiliwny zelw
ïéúåàéð ïéàåÐoihywzn oi`e

.my oiliihn oi`e ,ekezlctqd
miax lyÐ,zny mkg cinlz ly

ziae .ecitqdle sq`zdl oikixvy
zia `edy itl ,jkl ie`x zqpkd

.lecbåäééîù øëã ïàîÐ`kid
oda zeyrl `nw `pzl opirny
.miayr zelrln mirpeny xac

éúîéàÐoze` oiviaxne oicakn
oitlfn oicakny xg`l .oaeyiia

.wa`d z` uiaxdl mind z`ìò
éàðúÐ.oda eynzyiy zpn lr

åá ïéðéìîÐrnyn`id daegc :
.znd z` da oildlåðéìéù óåñì

äåöî éúî åáÐxira ezeniy
.oixaew odl oi`y miznéá éàî

ïðáøÐzeyxcn iza oixew dnl
"opax ia"Ðlkl `ed mziay itl

.xac



xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr w sc zay(oey`x meil)

ïúçpä eðééä åàìmiffe mirprpzn mindy oeik ,gpenk aeyg epi` ± ¨©§©¨¨¨
dyry aygp `l feb`d z` lhp m`e ,gpen feb`d oi`e ,onfd lk

.dxiwràáø éòaa ,`ax wtzqd la` ±æBâàgpendóö éìëe ,éìëa ¨¥¨¨¡¦§¦§¦¨
eäî ,íéî éab ìòegipde ilkdn feb`d z` lhp m` oicd dn ± ©©¥©¦©
,zxg` zeyxaïðéøîà éîc ,xnel epl yi m`d -ïðéìæà æBâà øúa ¦¨§¦©¨©¡¨§¦©

,feb`d xg` mikledy ±çééð àäåaeyge ,ilka gpen `ed ixde ± §¨¨¥©
,dxiwr dyryàîìéc Bà`ny e` ±ïðéìæà éìk øúaxg` mikled ± ¦§¨¨©§¦¨§¦©

,ilkdçééð àì àäårprpzne sv `ed `l` gpen epi` ixd ilkde ± §¨Ÿ¨¥©
:`xnbd zxne` .mind iab lre÷éz,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

.dhytp `ly
:dnec oic `xnbd d`ianïîLsvdïéé éab ìòegipde elhpy ¤¤©©¥©¦

`ed ielz ,onya dxiwr dyry aygp m` ,zxg` zeyxa
a,ïðaøå éøeð ïa ïðçBé éaø ú÷Bìçîony oiprl xg` mewna ewlgpy ©£¤©¦¨¨¤¦§©¨¨

,oii lr gpendïðúc(d"n a"t mei leah),ïîLdnexz lyéab ìò óvL ¦§©¤¤¤¨©©¥
ïéé,dnexz lyíBé ìeáè òâðåez`nehn xdhidl lahy `nh-] ©¦§¨©§

[eyny aixrd `l oiicreàlà ìñt àì ,ïîMad z`,ïîLoiid la` ©¤¤Ÿ¨©¤¨¤¤
oi`y oeik ,oiia mb dribpk zaygp onya ezribp oi`y ,lqtp `l

,mixaegnk miaygp oiide onydíäéðL øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤¦¥§¥¤
äæì äæ øeaéçmb mei leahd rbpy enk df ixde ,md cg` xacke ¦¤¨¤

oiid lrn ony xwerd ,zay oiprl ok enke .lqtp oiid s`e ,oiia
`ed ixd ,mixaegn miaeyg mpi`y mixaeqd minkgl ,zaya
zxiwr lr aiig epi`e ,gpenk aeyg epi`y min lr svd feb`k
ixd ,dfl df mixaegn miaygpy xaeqd ixep oa opgei iaxle ,onyd
zxiwr lr aiige ,migpenk miaygpy min iab lr mink `ed

.onyd
lirl opgei iax ly wtqd oirn ,sqep oic d`ian `xnbd(:hv)

:migth dxyrn ehrine xeaa utg gipnaúeLøa øBa ,ééaà øîà̈©©©¥¦§
äøNò äweîò ,íéaøämigthäðîL äáçøedrax` lr migth ¨©¦£¨£¨¨§¨¨§Ÿ¨

,migthúìöçî dëBúì ÷øæå,miaxd zeyxa zgpen dzidyáéiç. §¨©§¨©§¤¤©¨
m` la`d÷léçxealúìöçnarvn`a zlvgnd z` cinrdy ,ef ¦§¨©©§¤¤
,xead,øeètzeyx my xeadn lha zlvgnd zgpd ici lry oeik ¨

xqgp dzre ,migth dpeny xead jxe` did dligzny ,cigid
z` cinrdy oeike ,zlvgnd iaer xeriy z` xead jxe`
xead iwlgn cg` s`a oi` eiykr ,xead rvn`a zlvgnd
oeiky iia`l heyt dide ,migth drax` lr migth drax`
,ef dgpd lr aiig epi` ,cigid zeyx my xeadn lha ezgpday

:`xnbd zxne` .jka wteqn didy opgei iaxk `leàèéLôc ,ééaàì§©©¥¦§¦¨
ävéçî àìháî úìöçîc déìzlhan zlvgndy el heyty ± ¥§©§¤¤§©§¨§¦¨

,dzgpd lr aiig epi`e ,cigid zeyx my xeadnïkL ìk`edy ¨¤¥
gipna xaeqàéìeçelhane migth dxyr wenr xeaa dnc` yeb ± §¨

,myävéçî àìháîczeyx my epnn lhane xead z` hrnny ± ¦§©§¨§¦¨
dlhan epi`y zlvgn m` ixdy ,ef dgpd lr aiig epi`e cigid
`edy `ileg oky lk ,dvignd z` zlhan ok it lr s` xeaa

la` .dvignd z` lhaz xeaa dlhandéì àéòaéîc ïðçBé éaøì§©¦¨¨§¦©§¨¥
àéìeç`ilegd z` lhan `edy xeaa `ileg gipna wtzqdy ± §¨

ndy xnel yi f`y ,xeaazaygp ezgpd oi`e zlhazn dvig
gipna ok m` ,dgpdúìöçî,xead rvn`aàèéLt`ed i`ce ± ©§¤¤§¦¨

oic dgpdd mewnn lhayky xn`p m` s`y ,aiig `edy xaeq
,aiig `ed o`k ,xeht `ed ,dgpdd ici lr cigid zeyxcoeik §

,xeaa zlvgnd z` lhan epi`yàzöéçî àìháî àìoi` ± Ÿ§©§¨§¦§¨
,dvignd zgpd xg` s`e ,xead zevign z` zlhan zlvgnd
mb wtzqn opgei iax did eli`y .`ed cigid zeyx xead oiicr

.`ilega `le zlvgna wtzqn did ,xeaa zlvgn gipna
,xeaa mipezpd mixac iabl iia` xn`y sqep oic d`ian `xnbd

:xead zevign z` milhan md m`íéaøä úeLøa øBa ,ééaà øîàå§¨©©©¥¦§¨©¦
äøNò äweîòmigthäòaøà äáçøexead m` ,migth,íéî äàìî £¨£¨¨§¨¨©§¨¨§¥¨©¦
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÷øæå úBøét äàìîmiaxd zeyxn utg.øeèt ,dëBúìzxxan §¥¨¥§¨©§¨¨

:`xnbdàîòè éàî`ln xeal min `ln xea oia weligd mrh dn ± ©©£¨

:`xnbd daiyn .zexitàzöéçî éìháî àì íéîmpi` min ± ©¦Ÿ§©§¦§¦§¨
la` ,cigid zeyx my epnn milhan mpi`e xead z` mihrnn

àzöéçî éìháî úBøétxtr ede`lny enk xead z` mihrnn ± ¥§©§¦§¦§¨
cigid zeyx my epnn milhane.

:`xnbd zxne`éëä énð àéðzxn`y enk] `ziixaa ok epipy ± ©§¨©¦¨¦
,[iia`÷øBfäutgíiä ïîzilnxk `edyàéèøñéàìdlelq jxc-] ©¥¦©¨¨¦§©§¨

,miaxd zeyx `idy [xirl xirn dkilendåwxefd okïî §¦
,øeèt ,íiì àéèøñéàäutg xiardl xeqi` oi` dxezdny ¨¦§©§¨©¨¨

.zilnxkl miaxd zeyxne miaxd zeyxl zilnxknïBòîL éaø©¦¦§
íà ,øîBàe ,mil miaxd zeyxn wxfLémia÷øfL íB÷naxea÷Bîò ¥¦¥©¨¤¨©¨

äøNòmigthäòaøà áçøå,migth,áéiçmb `ed mid lky s`y £¨¨§¨¨©§¨¨©¨
mewn lkn ,zilnxkk epic ok it lr s`e ,migth dxyr wenr ok
.cigid zeyx `ed ixd ,mid x`yn lcap `edy oeik xead eze`
`edy xeal miaxd zeyxn wxefd z` oerny iax aiigy ixd
mihrnn mind oi`y gkene ,min `ln xeady s` ,cigid zeyx

.cigid zeyx my epnn milhan mpi`e eze`

äðùî
:miaxd zeyxa zen` rax` utg wxefd ipic z` zx`an dpynd

÷øBfämiaxd zeyxa utgúBnà òaøàrbte,ìúBkaewxf m` ©¥©§©©©¤
íéçôè äøNòî äìòîì`ed ixd ,rwxwdnøéåàa ÷øBækzeyx §©§¨¥£¨¨§¨¦§¥¨£¦

,miaxd zeyxa utgd gp `l ,lzeka wxfy df s`y ,xehte ,miaxd
m`e ,xeht mewn `ed migth dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`y

rbtíéçôè äøNòî ähîì`ed ixd ,rwxwdn÷øBækgpeõøàa §©¨¥£¨¨§¨¦§¥¨¨¤
y ,aiige ,miaxd zeyxa÷øBfäutgd gpe miaxd zeyxa utg ©¥

õøàaly wgxna.áéiç ,úBnà òaøà ¨¨¤©§©©©¨

àøîâ
rbte miaxd zeyxa zen` rax` utg wxefdy ,dpyna epipy

:`xnbd dywn .aiig dxyrn dhnl lzekaàäåixde -çð àì §¨Ÿ¨
rax` jeza gpy `vnpe ,eixeg`l xfeg `l` lzekd iab lr utgd

:`xnbd zvxzn .dxiwrd mewnn zen`äìéáãa ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦§¥¨
eðéðL äðéîLzngny ,dpny dp`z wxfy ote`a zxacn dpynd ± §¥¨¨¦

.dixeg`l zxfeg dpi`e ,lzeka `id zwacp day zeipepnyd
oiprl ,lzeka utg wxefd oipra cer dpc `xnbdaiig didiy

:cigid zeyxl miaxd zeyxn `iven meynøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
÷øæ ,àéiç éaø øîà áømiaxd zeyxa utgäøNòî äìòîì,migth ©¨©©¦¦¨¨©§©§¨¥£¨¨

àeäL ìk øBça äçðå äëìäåoi`y migth dxyr deabd lzekay §¨§¨§¨¨§¨¤
,migth drax` lr migth drax` eaú÷Bìçîì eðàadf xac ± ¨§©£¤

zwelgna ielzïðaøå øéàî éaø(:`i `nei)dfefn aeig oiprl ewlgpy , ©¦¥¦§©¨¨
dhnl wxe migth dxyr deab `edy dtikk ieyrd lebr xrya

,migth drax` agx `edøîàc øéàî éaøìoeik dfefna aiig `edy §©¦¥¦§¨©
yíéìLäì ïé÷÷Bçxeriy gzta yie wewg lzekd eli`k mi`exy ± §¦§©§¦

o`k mb ,dfefna aiigdáéiçéîzeyxl miaxd zeyxn qipkn meyn ¦©©
drax` xeriya xeg ea yie wewg lzekd eli`k mi`exy ,cigid

e ,cigid zeyx aygp `edy ,migth drax` lr migthïðaøì§©¨¨
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o`k mb ,dfefna aiigd xeriy gzt lzekaáéiçéî àì,ef dwixf lr Ÿ¦©©
migth drax` lr migth drax` xeriy xega oi`y oeik

eaiygdl:`xnbd zxne` .cigid zeyxkéëä énð àéðzepipy oke ± ©§¨©¦¨¦
xi`n iax zwelgna ielz df xacy `iig iax ixack `ziixaa

,`ziixaa epipyy ,minkge÷øæmiaxd zeyxa utgäøNòî äìòîì ¨©§©§¨¥£¨¨
,migthäçðå äëìäålzekaáéiçî øéàî éaø ,àeäL ìk øBça §¨§¨§¨¨§¨¤©¦¥¦§©¥

.ïéøèBt íéîëçå©£¨¦§¦
:d`ved ipica ax mya dcedi ax xn`y sqep oic d`ian `xnbd

òaøà CBzî äøNò èwìúnä ìz ,áø øîà äãeäé áø øîàoexcn ± ¨©©§¨¨©©¥©¦§©¥£¨¨¦©§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc zay(oey`x meil)

ïéúéðúî eðééä åàìwxefd ,epipyy ,epzpynn df oic eprny `l ike ± ¨©§©§¦¦
zen` rax` jezl lblbzpe zen` rax`l ueg miaxd zeyxa utg

,aiigçpL àeäå ,ïðçBé éaø øîàåzen` rax`l uegeäMî éab ìò §¨©©¦¨¨§¤¨©©¥©¤
rax` jezl xfgy mcew rwxwl mikenqd migth dyly jeza
migth dyly jeza xar m` aiigy xn` `ly jkne ,zen`
migth dyly jezay rnyn ,gp `l m` s` rwxwl mikenqd

.`ax ycig dne ,gpenk aeyg epi`déì øîàxnixn el aiyd ± ¨©¥
,`piaxlúøîà÷ ìbìbúîly epic z` cenll xeaq dz` m`d ± ¦§©§¥¨¨§©

ixd ,xie`a lblbznd utga zxacnd epzpynn `axïéà ìbìbúî¦§©§¥¥
çeðì BôBñ,gpen aeyg epi` okly xnel xyt`e ,ea xaery mewna ¨©
éàä ìáàzgzy rwxwl ltep utgdy `ax xacn eay df ote` ± £¨©

,my `edy mewn eze`çeðì BôBñc ïåéky mixeaq epiid ,myìò óà ¥¨§¨©©©
c áboiicrîk ,çð àìéîc çðc ïà,gpenk aygp `ed ixd ±à÷ ©§Ÿ¨§©§¨¨¥¨

ïì òîLî`l df ote`a s` `l` ,ok mixne` oi`y `ax eprinyd ± ©§©¨
ribdy mcewe ,wxfe zay `edy gky m`e ,gp eli`k aygp

.aiig epi` zay meidy xkfp rwxwl

äðùî
:zen` rax` wgxnl utg wxefd ipic z` x`al dkiynn dpynd

÷øBfäutgíiawgxnl,øeèt ,úBnà òaøà,zilnxkl aygp midy ©¥©¨©§©©¨
.xeht da wxefdy

:sqep oicíéî ÷÷ø äéä íàeaxrzpy uvge leg ea yiy mewn - ¦¨¨§¨©¦
,min mda,Ba úëläî íéaøä úeLøezeyxa `vnp wwxdy ,xnelk §¨©¦§©¤¤

,ekeza mixaer miaxe ,miaxd÷øBfäutgBëBúìwgxnlòaøà ©¥§©§©
,áéiç ,úBnà.aiig da wxefdy ,miaxd zeyxl aygp dfk wwxy ©©¨

:dpynd zx`anåcràeä änëly ewner,íéî ÷÷øaygp didiy §©¨§¨©¦
wenr `edy lk ,zilnxkl `le miaxd zeyxläøNòî úBçẗ¥£¨¨

,íéçôèzilnxkk epic migth dxyr wenr `ed m` la`. §¨¦
:dpynd dtiqen÷øBfä ,Ba úëläî íéaøä úeLøe íéî ÷÷øutg §¨©¦§¨©¦§©¤¤©¥

BëBúawgxnl.áéiç ,úBnà òaøà §©§©©©¨

àøîâ
,aiig ea mikldn miaxy min wwxl utg wxefdy dazk dpynd
dpynd recn zx`an `xnbd .ztqep mrt df oic dzpye dxfge

:minrt izy df oic dazkàáøì ïðaøî àeää déì øîàcg` l`y - ¨©¥©¥©¨¨§¨¨
,`ax z` minkgdnéðîéæ éøz 'Celéä' 'Celéä' àîìLaxacd oaen - ¦§¨¨¦¦§¥¦§¥

mewny oicd z` minrt izy azk epzpyn z` dpyy `pzdy
oky ,miaxd zeyxl aygp ea zkldn miaxd zeyxyà÷ àä̈¨

ïì òîLîy ,cg`d ,mipic ipy dfa eprinyn `pzd -éãé ìò Celéä ©§©¨¦©§¥
déîL ÷çcä[aygp-],Celéäzkll milibx miaxy mewny ,xnelk ©§©§¥¦

wx my zkll mileki miax mze` m` mb ,miaxd zeyxl aygp ea
cnlp df oice ,dkildl zaygp wgeca dkild mby itl ,wgeca
my mikldn miaxdy lr s` miaxd zeyxl aygp wwxdy jkn
miaxd zeyxy mewny df oic dpye xfg `pzde .wgeca wx
my zkll mileki miaxd m` mb miaxd zeyxl aygp ea zkldn
wgeca dkild `weecy ,sqep oic eprinydl ick ,wgeca wx

la` ,dkildl zaygpLéîLzmiynzyn miaxdy÷çcä éãé ìò ©§¦©§¥©§©
déîL àì[aygp epi`-],LéîLzea miynzyn miaxy mewne Ÿ§¥©§¦

`neb okle ,df yinyz zngn miaxd zeyxl aygp epi` wgeca
dpi` ,migth dxyrn zegt dwnere ,miaxd zeyxa z`vnpy
,yinyzl miaxl die`x `idy it lr s`e ,miaxd zeyxl zaygp
li`ed mewn lkn ,mixceq e` ,miraek da ripvdl milekiy
.ezngn miaxd zeyxl zaygp dpi` ,wgeca wx `ed df yinyze

:dziiyew z` zniiqn `xnbdéì änì éðîéæ éøz '÷÷ø' '÷÷ø' àlà¤¨§¨§¨§¥¦§¥¨¨¦
`weec wgcd ici lr jelid oic z` minrt izy azk `pzd recn -
.wgcd ici lr jelid ly xg` ote` eprinydl el did ixde ,wwxa

:`ax uxznãçeprinydl ick df oic dpy `pzd zg` mrt - ©

miaxd zeyxl aygp wwxdyãçå ,änçä úBîéaztqep mrte - ¦©©¨§©
mb miaxd zeyxl aygp wwxdy eprinydl ick df oic dpy `pzd

éëéøöe .íéîLbä úBîéamipte` ipyay eprinydl `pzd jxvede - ¦©§¨¦§¦¦
,miaxd zeyxl aygp wwxd el`àðéîà äåä ,àãç àðz éàcm`y - §¦¨¨£¨£¨¨¦¨

c ,xnel leki iziid ,zg` mrt wx wwxd oic z` dpey didéléî éðä̈¥¦¥
`l` mpi` el` mixac -éøewàì ébñîc éLðéà éãéáòc ,änçä úBîéa¦©©¨©£¦¦¦§¥¦§©¥§©¥

eäééLôðxxwl ick min ea yiy wwxa zkll miieyr miyp`y - ©§©§
,mnvríéîLbä úBîéa ìáà,jka mkxc oi`yàìwwxd aygp £¨¦©§¨¦Ÿ

.miaxd zeyxlïðéòîLà éàåwwxdy eprinyn `pzd did m`e - §¦©§§¦©
miaxd zeyxl aygp,íéîLbä úBîéazenia `weecy mixeaq epiid ¦©§¨¦

,ok epic minybdphéîc ïåéëcéôicba minybd zeniay oeikny - §¥¨§¦©§¦
,miaxd zeyxay hihde ytxd zngn miklkeln miyp`dàìŸ

eäì útëéà,wwxa miklede ,xzei etphi mdicbayúBîéa ìáà ¦§©§£¨¦
änçä`ly ick wwxa mixaer mpi`e miklkeln mpi` mdicbay ©©¨

,mdicba etphiàìltk okle .miaxd zeyxl aygp wwxd oi` - Ÿ
zenia oiae dngd zenia oiay eprinydl ick ,wwxd oic z` `pzd

.miaxd zeyxl aygp wwxd minybd
:xg` ote`a uxzn iia`éøèöéà ,øîà ééaàC`pzd jxved - ©©¥¨©¦§§¦
c ,wwxd oic z` letklàðéîà Czòc à÷ìñjzrca dler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨

c xnelúBnà òaøà éåä àìc àëéä éléî éðämpi` el` mixacy - ¨¥¦¥¥¨§Ÿ¨¥©§©©
mikldn miaxd zeyx ipay ,zen` rax` agx epi`y wwxa `l`

,etiwdl xy`n xzei ea xearl gepy meyn ,eaéåäc àëéä ìáà£¨¥¨§¨¥
déì éôwî éôewà úBnà òaøàrax` agx `edy wwxa la` - ©§©©©¥©§¦¥

miticrn mde ,miaxd zeyx ipa jelidl gep epi`y oeik ,zen`
`l`] miaxd zeyx aygp epi` ,ea xearl xy`n xzei etiwdl
eprinydl ick ,wwxd oic z` dpye `pzd xfg okle ,[zilnxkk
ipay meyn ,miaxd zeyx aygp zen` rax` agx wwx mby
aygp wgcd ici lr jelide ,wgeca ea mikldn miaxd zeyx

.jelidl
:xg` ote`a uxzn iy` axéøèöéà ,øîà éMà áøC`pzd jxved - ©©¦¨©¦§§¦

c ,wwxd oic z` letklàðéîà Czòc à÷ìñjzrca dler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨
c xnelàëéä éléî éðäote`a `l` mpi` el` mixacy -äåäc ¨¥¦¥¥¨©£¨
wwxdäòaøàgepy itl ,ekeza xearl miyp`d jxcy ,migth ©§¨¨

zeyxl aygp `ed okle ,eilr blcl xy`n ekeza xearl xzei
,miaxdéàåä àìc àëéä ìáàagx epi`y wwxa la` -äòaøà £¨¥¨§Ÿ£©©§¨¨
,migthdéì éòñt éòñôéî,eilrn blcle reqtl miyp`d jxc - ¦§§¦¨§¦¥

ick df oic dpye `pzd xfg okle ,miaxd zeyxl aygp epi`e
zeyxl aygp migth drax` agx epi`y wwx mby eprinydl

.dfk wwx jeza mb mixaer miax miyp`y iptn ,miaxd
:`xnbd zxne`déîòèì éMà áø àãæàåiy` ax xn`y df xace - §¨§¨©©¦§©§¥

,eilrn miblcn miax miyp` m` mb miaxd zeyxl aygp wwxdy
,exn` ezhiyl÷éøæc ïàî éàä ,éMà áø øîàcutg wxfy in - §¨©©©¦©©§¨¦

utgd jlde ,zen` rax` wgxnl miaxd zeyxaàãebà çðå§¨©¨
àìîâcdrax`n zegt eagexe ,xybd agexl gpeny ur gel lr - §©§¨

,xybay zegeld x`yl df gel oia hren geex yie ,migth,áéiçéî¦©©
zegt eagexy oeiky it lr s`e ,miaxd zeyxa utg wxef oick
z` migipn mpi`e eilrn miblcny miyp` yi migth drax`n

,eilr mdilbxaø éøäLBa ïéò÷Ba íé,eilr mikled miax miyp` - ¤£¥©¦§¦
.miaxd zeyxl aygp okle

äðùî
:mia lehlhd ipic z` x`al dtiqen epzpyn÷øBfäutgíiä ïî ©¥¦©¨

zilnxk `edyäLaiì,miaxd zeyx `idyåwxefd okäLaiä ïî ©©¨¨§¦©©¨¨
miaxd zeyx `idyíiì,zilnxk `edyåutg wxefd okíiä ïî ©¨§¦©¨

zilnxk `edyäðéôqì,cigid zeyx `idyåwxefd okäðéôqä ïî ©§¦¨§¦©§¦¨
cigid zeyx `idyíiì,zilnxk `edyåwxefd okäðéôqä ïî ©¨§¦©§¦¨
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc zay(oey`x meil)

ïéúéðúî eðééä åàìwxefd ,epipyy ,epzpynn df oic eprny `l ike ± ¨©§©§¦¦
zen` rax` jezl lblbzpe zen` rax`l ueg miaxd zeyxa utg

,aiigçpL àeäå ,ïðçBé éaø øîàåzen` rax`l uegeäMî éab ìò §¨©©¦¨¨§¤¨©©¥©¤
rax` jezl xfgy mcew rwxwl mikenqd migth dyly jeza
migth dyly jeza xar m` aiigy xn` `ly jkne ,zen`
migth dyly jezay rnyn ,gp `l m` s` rwxwl mikenqd

.`ax ycig dne ,gpenk aeyg epi`déì øîàxnixn el aiyd ± ¨©¥
,`piaxlúøîà÷ ìbìbúîly epic z` cenll xeaq dz` m`d ± ¦§©§¥¨¨§©

ixd ,xie`a lblbznd utga zxacnd epzpynn `axïéà ìbìbúî¦§©§¥¥
çeðì BôBñ,gpen aeyg epi` okly xnel xyt`e ,ea xaery mewna ¨©
éàä ìáàzgzy rwxwl ltep utgdy `ax xacn eay df ote` ± £¨©

,my `edy mewn eze`çeðì BôBñc ïåéky mixeaq epiid ,myìò óà ¥¨§¨©©©
c áboiicrîk ,çð àìéîc çðc ïà,gpenk aygp `ed ixd ±à÷ ©§Ÿ¨§©§¨¨¥¨

ïì òîLî`l df ote`a s` `l` ,ok mixne` oi`y `ax eprinyd ± ©§©¨
ribdy mcewe ,wxfe zay `edy gky m`e ,gp eli`k aygp

.aiig epi` zay meidy xkfp rwxwl

äðùî
:zen` rax` wgxnl utg wxefd ipic z` x`al dkiynn dpynd

÷øBfäutgíiawgxnl,øeèt ,úBnà òaøà,zilnxkl aygp midy ©¥©¨©§©©¨
.xeht da wxefdy

:sqep oicíéî ÷÷ø äéä íàeaxrzpy uvge leg ea yiy mewn - ¦¨¨§¨©¦
,min mda,Ba úëläî íéaøä úeLøezeyxa `vnp wwxdy ,xnelk §¨©¦§©¤¤

,ekeza mixaer miaxe ,miaxd÷øBfäutgBëBúìwgxnlòaøà ©¥§©§©
,áéiç ,úBnà.aiig da wxefdy ,miaxd zeyxl aygp dfk wwxy ©©¨

:dpynd zx`anåcràeä änëly ewner,íéî ÷÷øaygp didiy §©¨§¨©¦
wenr `edy lk ,zilnxkl `le miaxd zeyxläøNòî úBçẗ¥£¨¨

,íéçôèzilnxkk epic migth dxyr wenr `ed m` la`. §¨¦
:dpynd dtiqen÷øBfä ,Ba úëläî íéaøä úeLøe íéî ÷÷øutg §¨©¦§¨©¦§©¤¤©¥

BëBúawgxnl.áéiç ,úBnà òaøà §©§©©©¨

àøîâ
,aiig ea mikldn miaxy min wwxl utg wxefdy dazk dpynd
dpynd recn zx`an `xnbd .ztqep mrt df oic dzpye dxfge

:minrt izy df oic dazkàáøì ïðaøî àeää déì øîàcg` l`y - ¨©¥©¥©¨¨§¨¨
,`ax z` minkgdnéðîéæ éøz 'Celéä' 'Celéä' àîìLaxacd oaen - ¦§¨¨¦¦§¥¦§¥

mewny oicd z` minrt izy azk epzpyn z` dpyy `pzdy
oky ,miaxd zeyxl aygp ea zkldn miaxd zeyxyà÷ àä̈¨

ïì òîLîy ,cg`d ,mipic ipy dfa eprinyn `pzd -éãé ìò Celéä ©§©¨¦©§¥
déîL ÷çcä[aygp-],Celéäzkll milibx miaxy mewny ,xnelk ©§©§¥¦

wx my zkll mileki miax mze` m` mb ,miaxd zeyxl aygp ea
cnlp df oice ,dkildl zaygp wgeca dkild mby itl ,wgeca
my mikldn miaxdy lr s` miaxd zeyxl aygp wwxdy jkn
miaxd zeyxy mewny df oic dpye xfg `pzde .wgeca wx
my zkll mileki miaxd m` mb miaxd zeyxl aygp ea zkldn
wgeca dkild `weecy ,sqep oic eprinydl ick ,wgeca wx

la` ,dkildl zaygpLéîLzmiynzyn miaxdy÷çcä éãé ìò ©§¦©§¥©§©
déîL àì[aygp epi`-],LéîLzea miynzyn miaxy mewne Ÿ§¥©§¦

`neb okle ,df yinyz zngn miaxd zeyxl aygp epi` wgeca
dpi` ,migth dxyrn zegt dwnere ,miaxd zeyxa z`vnpy
,yinyzl miaxl die`x `idy it lr s`e ,miaxd zeyxl zaygp
li`ed mewn lkn ,mixceq e` ,miraek da ripvdl milekiy
.ezngn miaxd zeyxl zaygp dpi` ,wgeca wx `ed df yinyze

:dziiyew z` zniiqn `xnbdéì änì éðîéæ éøz '÷÷ø' '÷÷ø' àlà¤¨§¨§¨§¥¦§¥¨¨¦
`weec wgcd ici lr jelid oic z` minrt izy azk `pzd recn -
.wgcd ici lr jelid ly xg` ote` eprinydl el did ixde ,wwxa

:`ax uxznãçeprinydl ick df oic dpy `pzd zg` mrt - ©

miaxd zeyxl aygp wwxdyãçå ,änçä úBîéaztqep mrte - ¦©©¨§©
mb miaxd zeyxl aygp wwxdy eprinydl ick df oic dpy `pzd

éëéøöe .íéîLbä úBîéamipte` ipyay eprinydl `pzd jxvede - ¦©§¨¦§¦¦
,miaxd zeyxl aygp wwxd el`àðéîà äåä ,àãç àðz éàcm`y - §¦¨¨£¨£¨¨¦¨

c ,xnel leki iziid ,zg` mrt wx wwxd oic z` dpey didéléî éðä̈¥¦¥
`l` mpi` el` mixac -éøewàì ébñîc éLðéà éãéáòc ,änçä úBîéa¦©©¨©£¦¦¦§¥¦§©¥§©¥

eäééLôðxxwl ick min ea yiy wwxa zkll miieyr miyp`y - ©§©§
,mnvríéîLbä úBîéa ìáà,jka mkxc oi`yàìwwxd aygp £¨¦©§¨¦Ÿ

.miaxd zeyxlïðéòîLà éàåwwxdy eprinyn `pzd did m`e - §¦©§§¦©
miaxd zeyxl aygp,íéîLbä úBîéazenia `weecy mixeaq epiid ¦©§¨¦

,ok epic minybdphéîc ïåéëcéôicba minybd zeniay oeikny - §¥¨§¦©§¦
,miaxd zeyxay hihde ytxd zngn miklkeln miyp`dàìŸ

eäì útëéà,wwxa miklede ,xzei etphi mdicbayúBîéa ìáà ¦§©§£¨¦
änçä`ly ick wwxa mixaer mpi`e miklkeln mpi` mdicbay ©©¨
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c xnelúBnà òaøà éåä àìc àëéä éléî éðämpi` el` mixacy - ¨¥¦¥¥¨§Ÿ¨¥©§©©
mikldn miaxd zeyx ipay ,zen` rax` agx epi`y wwxa `l`

,etiwdl xy`n xzei ea xearl gepy meyn ,eaéåäc àëéä ìáà£¨¥¨§¨¥
déì éôwî éôewà úBnà òaøàrax` agx `edy wwxa la` - ©§©©©¥©§¦¥

miticrn mde ,miaxd zeyx ipa jelidl gep epi`y oeik ,zen`
`l`] miaxd zeyx aygp epi` ,ea xearl xy`n xzei etiwdl
eprinydl ick ,wwxd oic z` dpye `pzd xfg okle ,[zilnxkk
ipay meyn ,miaxd zeyx aygp zen` rax` agx wwx mby
aygp wgcd ici lr jelide ,wgeca ea mikldn miaxd zeyx

.jelidl
:xg` ote`a uxzn iy` axéøèöéà ,øîà éMà áøC`pzd jxved - ©©¦¨©¦§§¦

c ,wwxd oic z` letklàðéîà Czòc à÷ìñjzrca dler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨
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wwxdäòaøàgepy itl ,ekeza xearl miyp`d jxcy ,migth ©§¨¨
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,migthdéì éòñt éòñôéî,eilrn blcle reqtl miyp`d jxc - ¦§§¦¨§¦¥

ick df oic dpye `pzd xfg okle ,miaxd zeyxl aygp epi`e
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epi` mid zty lrn hlead dpitqd ly oevigd wlgde ,migth
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xvdoia yiy mewnd cr zeaxre mipwa dpitqd zirwxway

,migth drax` agex dizeptcda ïì úéì,df oic xn`p `l - ¥¨¨
,dpitqd zirwxwn wlgk miaygp zeaxrde mipwdy meyn
migth drax` ea yiy aeyg mewn zetiwn zevigndy `vnpe
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da ïéò÷Ba íééãbä ïéàL ävéçî dìmiicb oi`y dvign `id ixd - ¨§¦¨¤¥©§¨¦§¦¨

ceb xnel epl yie ,dizgz xaery in oi` ixdy ,dizgz mixaer
ewlgy drax` lr drax` agx cenra oke .`zvign zig`
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éáømil dkezn oilhlhn 'i ddeab oi`e 'i dwenr xne` dcedi.iziin ikid :z"`e

`l` ,ibilt `l `dac :i"xe`e ?dilr ibilt opaxc oeik ,dcedi iaxcn `zriiq

b"r` ,xeq` ± xeht mewn jxc i"dxl zilnxknc ixaq opaxc .'i deabe 'i dwenra

± mil dkezn lhlhl ,'i ddeab dpi`e 'i dwenra la` .ixy dcedi 'xe ,opaxc zeieyxc

`ztqeza `zi` ikde .opax dilr ibilt `l

oi` ± 'i dwenre 'i ddeab ,miay dpitqc ,[`"it]

'x .dkezl mid on `le ,mil dkezn oilhlhn

.'ek 'i ddeab oi`e 'i dwenr m` :xne` dcedi

'iran `l ± 'i ddeabe 'i dwenra :dcedi 'x w"de

mewn jxce li`ed ,xenb lehlh lhlhl xzenc

yi ± 'i ddeab dpi`a mb `l` .lhlhn `w xeht

.q"yd yxtnck ,egk i"r oebk ,lhlhl dpwz

lehlh ixy dcedi iaxl `zydc :i"xl dywe

opax elit`e ,opaxc zeieyxa xeht mewn jxc

mewna dgpd dyer epi`ya `l` ibilt `l

"oitzzyn cvik" wxtae .xeht):ft sc oiaexir(

mewn jxc silgdl xeq` :xn`c ,ixirfl jixt

`zbelt `iyw ixirfle .i"dxl zilnxkn xeht

,`zyde .dl ipyne ,`da ibiltc opaxe b"ayxc

ipd n"nc :l"ie !dizeek `lc `kdc i`pz `d

miwen ± 'izeek inwe`l ivnc oeik ,mzdc i`pz

edl:ä÷åîò'i ddeab oi`e 'i.oi` `kdn

`kdc ,opigyn `rx`n lirl c"nl zeywdl

`xikidl `edy lk fif `kilca ixiin:

éðäoyinc `zivia.ody yxtnc i"yxitl

lihac ikid ikc :dyw ± dhnln zexvw

lihail p"d ± 'c eda zilc meyn ,i"dx oicn

w"ta xn`ck ,zilnxk oicn).f sc(oi`c

ilewn opax da eliw`e ,'cn dzegt zilnxk

'c mewn ied i`c .i"dx± `l i`e .zilnxk ±

zig` ceb `nil jixt i`n :cere .xeht mewn

oeik ,uegan zevignd `diy liren dn ,dvign

`gip `le ?'c mewn geix my oi` miptany

ceb lhan xvway dpitqd otece ,myinyz

dnl :cere .lirlc zlvgna dwelg enk ,zig`

oeik ,o`ln `lc b"r` ?ipaxe`e ipw edpiln il

wxta xn`ck ,i"dx aiyg ± ze`lnl lekic

"oelg").gr sc oiaexir:(gpn ira i`c meyn

.zecizia elek e`ln iab ,ynzyne icin dilr

zekldny my lre ,minb`a jldl zeieyrd zephw zepitq md `ziviac :g"xtk d`xpe

yie ,mixqp mixqp zeieyrd zirwxwe zeptc mdl yie .`zivia edl ixw mind irva lr

elit`y jk dieyr `ide ,mina enk da oiayeie ,my oiqpkp minde mixqpd oia llg

oi`e ,zilnxkk dpic ± dvext `idy oeik :`ped ax xn`we .mlerl zrahp dpi` jtdzz

la` ,'bn zegt llg xqpl xqp oia oi`y onfa `l` exn` `le .'ca `l` da oilhlhn

.opiyiig `l da oiqpkp mindy b"r`e ,inc cealk ± 'bn zegt llg xqpl xqp oia yi m`

dleka lhlhl xzen ± ipaxe`e ipw llgd lk `lin i`e ,'c 'bn zegta oi`y b"lc d`xpe:

é÷úîóongp ax dl.iax `ipz `l in `zvign zig` ceb `nil i`d ilek jl dnl

cr oicxei lwqxhd iptec eli`k oi`ex :`nl` .'eke xne` dcedi iaxa iqei

e`vnpe ,mixqpd oiaaqne ,oinewr dpitqd iptec eli`k oi`ex ± p"d ,dpw ly exwir

oixaegn mixqpd:÷øæåaiig eiab lr gpe.dvign oia welig oi`c ,`zyd c"qc i`nl

ivn `l ± dcedi iaxa iqei iaxc dilr opax ibilt `lc inp c"qe ;zevign x`yl minc

"oitzzyn cvik" 'ta opz `d ,i`n` iieyw`l):ft sc oiaexir:(dlrnl `idy `xhfefb

dvign `la ?'i dvign jixv dn 'i dvign dl eyr k"`` ,dpnid oi`lnn oi` ± mind on

epiid ± 'i dvign `xhfefb iab opirac `d :inp i` .zig` ceb ipd` `l ikdlc ,`l ± dhnl la` ,i"dx dcedi iaxa iqei 'x dil aiyg eiab lr `wecc !lwqxha enk ibqz 'i.lhlhl

dpitqa p"d ,aiigzdl i"dx iedinl 'i dvign my oi`yk zig` ceb dcedi 'xa iqei x"`c ikid ikc ,zig` ceb `nil :jixt ikd `kde .lwqxha enk ,'i dvign ira `l ± wexfl la`

lhlhl s` zig` ceb xninl ol zi` ± 'i dvign my yiy:ùéå'b ely xvwa.zriwa ilhane ,lwqxh enk ied ± dpw enk daxd wc `ed m`c :dywe .ux`d on 'b deab :'hpewa 'it

zig` ceb dia jiiy 'c agx dlrnle 'b xvwd iaera yiy oeikc 'b xvwd iaera yiy epiid 'b ely xvwa i`dc i"xl d`xpe .zig` ceb miicb:àðîå`lah 'x dipin `rac `xniz

'ek."oitzzyn cvik"c 'ipznn ith hiyt `l i`n` :z"`e):ft my(x`ya s` d"dc `"d ± oizipznn i`c :i"xe`e ?dlrnlc dvigna ixzync 'eke mind on dlrnl `idy `xhfefb

mina minkg eliwdy `ed lw :mrhd yxtnc ,`lah iaxn iziin ikdle .dielz dvign zxzn ,min ly opi`y zevign:
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uEgAn rwxTd:ì÷ñøè.i wFnr oi`Ep`e ,' ©©§©¦©§©§¨¥¨§¨

i DaFB Fl miccFnzCOW ,'Fl dlFr dpTd §¦©¤¦©©¨¤¨
.FdaFbAEp`W `N` ,drAx` agx oi` dpTde §§§©¨¤¥¨¨©§¨¨¤¨¤¨

zFSignA mixnF`lwqxHd,"zig` cFB" §¦¦§¦©§©§¨©¥
sTid Edl Eede ,dpTd z` zFtiTn E`vnpe§¦§§©¦¤©¨¤§¨§¤¥

dlrnlE rwxTd on zFSigOdDiieWlFW`x ©§¦¦©©§©§©§¨§©§¥Ÿ
eiAB lr gpe x"dxn wxf m`e .i"dx-aiIg: §¦¨©¥§¨©©¨©¨

da eèîe.oiHOW WixaCA,rixkdlxnFle ¨¨¥¤©¦©¨¨§©§¦©§©
xWxn` `iIg ':ïéøèBt íéîëçå.`l :`nl` ¤¦¨¨©©£¨¦§¦©§¨¨

diElY dSign xiYdl zig` cFB 'ixn`:àøañéz àì zàå.b"dk 'ixn`C:ïéàå ¨§¦©¥§©¦§¦¨§¨§©§¨¦§§¨§¨§¦§¥
Bøwéòa.c agx':øöwa Léåâ BlL'.c agx Fpi`W ,FxTir lW xvw FzF`'-FA Wi §¦¨Ÿ©§¥©¨¨¤¨¨¤¦¨¤¥¨¨¥
b DaFBrwxTl FAgx dlMW mFwOn cEal xninl `MilC ,`zEax Epiide .'-d"t` ©§©§§¨§¥¨§¥©¨¦¨¤¨¤¨§©©§©

i"dx ied:ävéçî úéçà ãBb 'éøîàc.aiaqdizFSignENi`M ,dHnlE DAgx cbpMn ¨¥§¨§¦©¥§¦¨§¦§¦¤¨¦§¤¤¨§¨§©¨§¦
deW FNEM `Ed:ð"ä.`zIviaA"zig` cFB" `nip inp ,oWinC:'åë íúä àéøéà éãéî. ¨¤§¦¦¨¨§¥¨©¦¥¨©¥¦¥¦§¨¨¨

mixhFR minkge di`x iziinC `dC .sqFi axl Dl xn` iiA` DNEM-`id 'i`x mElM ¨©©¥£©¨§©¥§¨§©§¥§¨¨©£¨¦§¦§§¨¨¦
lwqxhC`d ?o`klixhtwCopAx:da ïéò÷Ba íééãbäL ävéçî àéåäc íeMî.dHnNn §¨¨¦§©§¨§¨¨§¦©¨©¦§¨§¨§¦¨¤©§¨¦§¦¨¦§©¨
zFSign zgY ux`A,lwqxHdzFhEWR mdWzriwaE ,cv lkl dpTd on oNdlmiicB ¨¨¤©©§¦©§©§¨¤¥§§©¨¦©¨¤§¨©§¦©§¨¦

zaMrnxninNn"zig` cFB"-dpitqA la` .diYgY oixaFr ixdW-zriwA `Mil §©¤¤¦§¥©©¥¤£¥§¦©§¤¨£¨¦§¦¨¥¨§¦©
cEOrA oke .odiYgY xaFr Ll oi`W ,miicB-zgY xFarle FA KMgzdl KxC oi` §¨¦¤¥§¥©§¥¤§¥§©¥¤¤§¦§©¥§©£©©

,FrERiWhrn `N` Fpi`W:äòé÷a dîL àì íéâc úòé÷a.oi`xp opi`W itl:äaøeça. ¦¤¥¤¨§©§¦©¨¦Ÿ§¨§¦¨§¦¤¥¨¦§¦§§¨
odiYgY EltPW zFSign DA zFidl KxCWzFniIwezFiElzE dlrnln:øézzL eäî. ¤¤¤¦§¨§¦¤¨§©§¥¤§©¨¦§©§¨§©¤©¦

dvExtM `dY `NW ,dAxEgA lhlhl"dxlx: §©§¥§§¨¤Ÿ§¥¦§¨¦
àìà

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

éáømil dkezn oilhlhn 'i ddeab oi`e 'i dwenr xne` dcedi.iziin ikid :z"`e

`l` ,ibilt `l `dac :i"xe`e ?dilr ibilt opaxc oeik ,dcedi iaxcn `zriiq

b"r` ,xeq` ± xeht mewn jxc i"dxl zilnxknc ixaq opaxc .'i deabe 'i dwenra

± mil dkezn lhlhl ,'i ddeab dpi`e 'i dwenra la` .ixy dcedi 'xe ,opaxc zeieyxc

`ztqeza `zi` ikde .opax dilr ibilt `l

oi` ± 'i dwenre 'i ddeab ,miay dpitqc ,[`"it]

'x .dkezl mid on `le ,mil dkezn oilhlhn

.'ek 'i ddeab oi`e 'i dwenr m` :xne` dcedi

'iran `l ± 'i ddeabe 'i dwenra :dcedi 'x w"de

mewn jxce li`ed ,xenb lehlh lhlhl xzenc

yi ± 'i ddeab dpi`a mb `l` .lhlhn `w xeht

.q"yd yxtnck ,egk i"r oebk ,lhlhl dpwz

lehlh ixy dcedi iaxl `zydc :i"xl dywe

opax elit`e ,opaxc zeieyxa xeht mewn jxc

mewna dgpd dyer epi`ya `l` ibilt `l

"oitzzyn cvik" wxtae .xeht):ft sc oiaexir(

mewn jxc silgdl xeq` :xn`c ,ixirfl jixt

`zbelt `iyw ixirfle .i"dxl zilnxkn xeht

,`zyde .dl ipyne ,`da ibiltc opaxe b"ayxc

ipd n"nc :l"ie !dizeek `lc `kdc i`pz `d

miwen ± 'izeek inwe`l ivnc oeik ,mzdc i`pz

edl:ä÷åîò'i ddeab oi`e 'i.oi` `kdn

`kdc ,opigyn `rx`n lirl c"nl zeywdl

`xikidl `edy lk fif `kilca ixiin:

éðäoyinc `zivia.ody yxtnc i"yxitl

lihac ikid ikc :dyw ± dhnln zexvw

lihail p"d ± 'c eda zilc meyn ,i"dx oicn

w"ta xn`ck ,zilnxk oicn).f sc(oi`c

ilewn opax da eliw`e ,'cn dzegt zilnxk

'c mewn ied i`c .i"dx± `l i`e .zilnxk ±

zig` ceb `nil jixt i`n :cere .xeht mewn

oeik ,uegan zevignd `diy liren dn ,dvign

`gip `le ?'c mewn geix my oi` miptany

ceb lhan xvway dpitqd otece ,myinyz

dnl :cere .lirlc zlvgna dwelg enk ,zig`

oeik ,o`ln `lc b"r` ?ipaxe`e ipw edpiln il

wxta xn`ck ,i"dx aiyg ± ze`lnl lekic

"oelg").gr sc oiaexir:(gpn ira i`c meyn

.zecizia elek e`ln iab ,ynzyne icin dilr

zekldny my lre ,minb`a jldl zeieyrd zephw zepitq md `ziviac :g"xtk d`xpe

yie ,mixqp mixqp zeieyrd zirwxwe zeptc mdl yie .`zivia edl ixw mind irva lr
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `w sc zay(ipy meil)

íéna àlàc ,dci lr min ze`lnl elkeiy oiprl -àeä ì÷`lew - ¤¨©©¦©
`idíéna íéîëç elé÷äL.dielz dvigna 'zig` ceb' mixne`y ¤¥¥£¨¦©©¦

å,dyw dxe`kléànàdvignl zaygp dielz dvign recn - §©©
,min ielin oiprlàkéà àäyi ixd -íéâc úòé÷a,dvignd zgz ¨¦¨§¦©¨¦
dpéî òîL àlày mina minkg eliwdy o`kn gken -íéâc úòé÷a ¤¨§©¦¨§¦©¨¦

dîL àì[zaygp dpi`-]äòé÷a,zig` ceb xneln zakrnd Ÿ§¨§¦¨
xneln zakrn dpi` mibc zriway iia` uexizl di`x o`kne

.zig` ceb dpitqa
:dpyna epipy(:w lirl)zetweny it lr s` ,zexeyw opi` m`e

yecigd dn zx`an `xnbd .efl efn oilhlhn oi` ,efl ef [zekenq]
,df oicaúBøeL÷ úBðéôñefa ef,'åëdywn .efl efn oilhlhn §¦§
:`xnbdàèéLtzexeyw zepitqd m`y df oic `ed heyt `ld - §¦¨

.erinydl dpynd dkxved recne ,efl efn lhlhl xzen efl ef
:`xnbd zvxznäëøöð àì ,àáø øîàdpynd dkxved `l - ¨©¨¨Ÿ¦§§¨

df oic xnelàlàickøézäìjxc efl efn lhlhlúéöéadpitq-] ¤¨§©¦¦¦
[dphw,ïäéðéaLxzen ,oda dxeyw ziviad oi`y it lr s`y ¤¥¥¤

qd izye li`ed ,dkxc lhlhloi`e ,efl ef zexeyw zelecbd zepit
jxc lhlhn `vnpe odipian dphwd dpitqd lhpiz `ny miyyeg

.zilnxk `edy mid xie`
:`xnbd dywnàøôñ áø déì øîà,`axl,äLîjpid ixd ,xnelk ¨©¥©©§¨Ÿ¤

,execay lecbd did epiax dyny myk ,xecd lecbúøîà÷ øétL©¦¨¨§©
ixd ,xne` dz` dti ike -ïðz 'Bæì Bfî ïéìèìèî',dpyna [epipy-] §©§§¦¦¨§©

odipia oi`e ,dzxagl zexiyi zg` dpitqn milhlhny rnyne
dpyndy yxtl oi` ok m`e ,dkezl qpkp lhlhndy ztqep dpitq

.dphw dpitq jxc lehlha zxacn
:dpynd ixac z` xg` ote`a x`an `xtq axáø øîà àlà¤¨¨©©

äëøöð àì ,àøôñdf oic xnel dpynd dkxved `l -àlàick ©§¨Ÿ¦§§¨¤¨
lhlhl icky ,mc` ipa ipy ly zepitq izya elit`y eprinydl

mileki ,odipia zexvg aexir axrl mikixv dipyl zg`náøòì§¨¥
zexvg aexirådf ici lràéðúãëå .Bæì Bfî ìèìèìepipyy enke - §§©§¥¦¨§¦§©§¨

izy ,zepitqd izy oia aexir lireny `ziixaa yexitaúBðéôñ§¦
y mc` ipa ipy lyïéáøòî ,Bæa Bæ úBøeL÷,odipia zexvg aexir §¨§¨§¦
.Bæì Bfî ïéìèìèîem`ee÷ñôð,efl ef zexeyw opi`eeøñàðlehlha §©§§¦¦¨¦§§¤¤§

ef zecxtpe li`ed ,odipiay aexird lha ewqtpy oeiky ,efl efn
m`e .odipia wiqtn zilnxk `edy mide efneøL÷ðå eøæç,efl efïéa ¨§§¦§§¥

mixyewd eid m`,ïéââBLerci `ly e` zay meidy erci `ly §¦
,dxeq` ef dk`lnyïéáemixyewd eid m`ïéa ,ïéãéæîeid m` ¥§¦¦¥

,ïéñeðàeïéáeid m`,ïéòèeîexywe xg` xac zxiywa ewqry £¦¥§¦
,xeqi`a exywp zepitqdy it lr s` ,zepitqd z` zerhaeøæç̈§

,ïBLàøä ïøzéäì.efl efn lhlhl xzeneúBñeøtä úBìöçî ïëå §¤¥¨¨¦§¥©§¨©§
,(íéaøä úeLøì)miaxd zeyx z` wlgl ick zevign zeyrpe ¦§¨©¦

,envr ipta zeyx yi cg` lkly ote`a ,mc` ipa dnk yinyzl
,ezeyxa cg` lk ,mewn eze`a mc` ipa ezayeïéáøòîaexir §¨§¦

,mdipia zexvgBæì Bfî ïéìèìèîem`e .ef zeyxl ef zeyxn -eììâð §©§§¦¦¨¦§§
,zelvgndeøñàðzeyx dyrpe xfgy itl ,mewn eze`a lhlhl ¤¤§

.miaxdeøæçzelvgndïéa ,eNøôðåmiqxetd eid m`ïéa ,ïéââBL ¨§§¦§§¥§¦¥
eid m`ïéa ,ïéãéæîeid m`ïéáe ,ïéñeðàeid m`,ïéòèeîit lr s` §¦¦¥£¦¥§¦

,xeqi`a eqxtp zelvgndyeøæçzeieyx oze`,ïBLàøä ïøzéäì ¨§§¤¥¨¨¦
,efl efn lhlhl xzeneïéa ââBLa ïéa ,úaMa äNòpL ävéçî ìkL¤¨§¦¨¤©£¨©©¨¥§¥¥

dîL ãéæîa[zaygp-].ävéçîzepitqd m`y `ziixad ixacne §¥¦§¨§¦¨
uexizk gken ,aexir ici lr efl efn lhlhl xzen efl ef zexeyw

.zepitqd izy oia aexir lireny `xtq ax
iabl mb zevign opi` zaya zeyrpd zevigny x`azp `ziixaa
dywn .ongp ax ixac lr df oicn dywn `xnbd ,odipia lehlh

:`xnbdéðéàzaya efl ef exywp zepitqd m`y] `ed jk m`d - ¥¦
,[odipia lhlhl xzene oey`xd oxzidl exfgøîàäåxn` ixde - §¨¨©

ïîçð áø,ef `ziixa lreðL àìzaygp zaya ziyrpd dvigny ©©§¨Ÿ¨
dvignàlàoiprl,÷Bøæìaygp dvigna zaya edetiwdy mewny ¤¨¦§

,aiig jtidl e` miaxd zeyxl myn wxefde cigid zeyxlìáà£¨
ìèìèìaya swedy mewn jeza zen` rax`dvigna zøeñà §©§¥¨

oi` zaya exywp m`y ,zepitq oiprl oicd `ed ok m`e ,opaxcn
.odipia lhlhl xizdl dliren dxiywd

:`xnbd zvxznïîçð áøc øîzéà ék,ongp ax ly epic xn`pyk - ¦¦§©§©©§¨
øîzéà ãéænàedeqpwy ,xn`p cifna zaya ziyrpy dvign lr - ©¥¦¦§©

dcen ongp ax mb la` ,zay zk`lnn dpdi `ly minkg
ixace .zaya lhlhl zexizn bbeya zaya eyrpy zevigny
,'oey`xd oxzidl exfg' zaya eqxtp zelvgnd m`y `ziixad
,mirhen e` miqep` e` mibbey eid miqxetdy ote`a wx exn`p
micifn eid m`y `ziixaa epipyy dne ,micifn eidy ote`a `le
`ziixad ly `tiqa xen`d oiprl wx `ed ,zeliren zelvgnd
,dvign zaygp cifna ziyrp m` mb zaya ziyrpy dvigny
,jtidl e` myl miaxd zeyxn wxefd z` aiigl dlireny epiide

.zenewn mze`a lehlh xizdl `l la`
`xnbd .efl efn oilhlhn ,efl ef zexeyw zepitqy ,dpyna epipy

:efl ef zexeyw zeidl zekixv zepitqd cvik dpc,ìàeîL øîà̈©§¥
eléôàåm`èeça úBøeL÷ly x`evd zia z` ea mixyewyìaøqä ©£¦§§©©§¨

.efl efn lhlhl xzen ,wc heg `edy ,[dnilb-]
:`xnbd zl`eyéîc éëéä,xaecn dna -ïãéîòäì ìBëéc éàm` - ¥¦¨¥¦§¨§©£¦¨

,efn ef ecxti `ly zepitqd z` cinrdl lekie eic wfg df heg
àèéLt,efl efn lhlhl xizdl liren hegdy df oic `ed heyt - §¦¨

e ,erinydl l`eny jxved dnleéànà ïãéîòäì ìBëé ïéàc éà- ¦§¥¨§©£¦¨©©
,efn ef ecxti `ly zepitqd z` cinrdl leki epi` df heg m`e

.efl efn lhlhl xizdl liren `ed recn
:`xnbd daiyníìBòìhega xaecnïãéîòäì ìBëéclekiy - §¨§¨§©£¦¨

,efn ef ecxti `ly zepitqd z` cinrdldéLôðcî é÷etàì ìàeîLe§¥§©¥¦§©§¥
éúà÷xn` envr `edy enk o`k xn`p `ly hrnl `a l`enye - ¨¨¥

,lfxa ly ze`lylya dxiyw jixvy xg` oipr lrïðúcdpyna ¦§©
(d"n g"t zeld`),døL÷dpitqldãéîònä øáãao`kl cepz `ly ick §¨¨§¨¨©©£¦¨

ea dxywy xac eze` ,o`kle,äàîeè dì àéáîy`x did m`y ¥¦¨§¨
ziyrp ,znd ld`a xeyw dpitqd z` zxyewd zlylyd
da zrbepd dpitqde ,envr znk d`nehd zea` ia` zlylyd
dxyw m`e .dkezay milkd z` z`nhne d`nehd a` ziyrp

,äàîeè dì àéáî ïéà ,dãéîòî ïéàL øáãazlylyd df ote`ay §¨¨¤¥©£¦¨¥¥¦¨§¨
oey`x ziyrp da zrbepd dpitqde ,d`nehd a` wx ziyrp
d`nehl oey`xy ,dkezay milkd z` z`nhn dpi`e d`nehl

.milk `nhn epi`ìàeîL øîàå,dpynd xe`iaaàeäådf ote` - §¨©§¥§
epiid ,'dcinrnd xaca dxyw' ,epipyyLdpitqdìLa äøeL÷úìL ¤§¨§©§¤¤

ìæøa ìLzlylyd okle ,dpitqd z` da cinrdl milibxy ¤©§¤
,envr znk d`nehd zea` ia` ziyrp znd ld`a dxeywd
dxywy dpynd zpeeke ,dkezay milkde dpitqd z` z`nhne
,ea dcinrdl milibxy xaca dxywy `id 'dcinrnd xaca'
epiid 'dcinrn oi`y xac'a dxywe ,lfxa ly zlylya xnelk
epi`y xaca oebk ,ea dcinrdl milibx oi`y xaca dxywy
,d`nehd zea` ia` dyrp epi` ea dxywy dny oeike ,zkznn
dxywy xacdy ,dpitqd jezay milkl d`nehd z` `ian epi`
dpi`e ,d`nehl oey`x ziyrp dpitqde ,d`nehd a` `ed ea
o`k eprinydl l`eny `ae .dkezay milkd z` d`nhn

`weecyàeä äàîeè ïéðòìdxeyw dpitqdy xaecny izxn`y §¦§©§¨
,lfxa ly zlylyaáéúëczn z`neh oiprl(fh hi xacna)lke' ¦§¦§Ÿ

dcVd ipR lr rBi xW`áøç ììçaF` mc` mvra F` zna F` £¤¦©©§¥©¨¤©£©¤¤§¥§¤¤¨¨
ick ,[znl-] llgl axg aezkd yiwd ,'mini zraW `nhi xawa§¨¤¦§¨¦§©¨¦

y eprinydláøçzna drbpyàeä éøäd`nehd zea` ia` dyrp ¤¤£¥
ììçkd`neh oiprl `weec okle ,envrïéàxnel jixv ok` - ¤¨¨¦

,xg` oinn zlylya `le lfxa ly zlylya xaecnyìáào`k £¨
ïéðòìa zepitqd zxiyw,úaLdidz dpitqdy jixvy it lr s` §¦§©©¨

dxeyw didzy jixv oi` mewn lkn ,dcinrnd xaca dxeyw
`l` ,lfxa ly zlylyaïåékxaca dxywydãéîòäì ìBëéc`ly ¥¨§¨§©£¦¨

efl efn lhlhl xzen dzxagn cxtz,(àeä àîìòa økéä)okle ¤¥§¨§¨
eléôàdxyw m`,ìaøqä èeça.efl efn lhlhl xzen £¦§©©§¨
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íéna àlàc ,dci lr min ze`lnl elkeiy oiprl -àeä ì÷`lew - ¤¨©©¦©
`idíéna íéîëç elé÷äL.dielz dvigna 'zig` ceb' mixne`y ¤¥¥£¨¦©©¦

å,dyw dxe`kléànàdvignl zaygp dielz dvign recn - §©©
,min ielin oiprlàkéà àäyi ixd -íéâc úòé÷a,dvignd zgz ¨¦¨§¦©¨¦
dpéî òîL àlày mina minkg eliwdy o`kn gken -íéâc úòé÷a ¤¨§©¦¨§¦©¨¦

dîL àì[zaygp dpi`-]äòé÷a,zig` ceb xneln zakrnd Ÿ§¨§¦¨
xneln zakrn dpi` mibc zriway iia` uexizl di`x o`kne

.zig` ceb dpitqa
:dpyna epipy(:w lirl)zetweny it lr s` ,zexeyw opi` m`e

yecigd dn zx`an `xnbd .efl efn oilhlhn oi` ,efl ef [zekenq]
,df oicaúBøeL÷ úBðéôñefa ef,'åëdywn .efl efn oilhlhn §¦§
:`xnbdàèéLtzexeyw zepitqd m`y df oic `ed heyt `ld - §¦¨

.erinydl dpynd dkxved recne ,efl efn lhlhl xzen efl ef
:`xnbd zvxznäëøöð àì ,àáø øîàdpynd dkxved `l - ¨©¨¨Ÿ¦§§¨

df oic xnelàlàickøézäìjxc efl efn lhlhlúéöéadpitq-] ¤¨§©¦¦¦
[dphw,ïäéðéaLxzen ,oda dxeyw ziviad oi`y it lr s`y ¤¥¥¤

qd izye li`ed ,dkxc lhlhloi`e ,efl ef zexeyw zelecbd zepit
jxc lhlhn `vnpe odipian dphwd dpitqd lhpiz `ny miyyeg

.zilnxk `edy mid xie`
:`xnbd dywnàøôñ áø déì øîà,`axl,äLîjpid ixd ,xnelk ¨©¥©©§¨Ÿ¤

,execay lecbd did epiax dyny myk ,xecd lecbúøîà÷ øétL©¦¨¨§©
ixd ,xne` dz` dti ike -ïðz 'Bæì Bfî ïéìèìèî',dpyna [epipy-] §©§§¦¦¨§©

odipia oi`e ,dzxagl zexiyi zg` dpitqn milhlhny rnyne
dpyndy yxtl oi` ok m`e ,dkezl qpkp lhlhndy ztqep dpitq

.dphw dpitq jxc lehlha zxacn
:dpynd ixac z` xg` ote`a x`an `xtq axáø øîà àlà¤¨¨©©

äëøöð àì ,àøôñdf oic xnel dpynd dkxved `l -àlàick ©§¨Ÿ¦§§¨¤¨
lhlhl icky ,mc` ipa ipy ly zepitq izya elit`y eprinydl

mileki ,odipia zexvg aexir axrl mikixv dipyl zg`náøòì§¨¥
zexvg aexirådf ici lràéðúãëå .Bæì Bfî ìèìèìepipyy enke - §§©§¥¦¨§¦§©§¨

izy ,zepitqd izy oia aexir lireny `ziixaa yexitaúBðéôñ§¦
y mc` ipa ipy lyïéáøòî ,Bæa Bæ úBøeL÷,odipia zexvg aexir §¨§¨§¦
.Bæì Bfî ïéìèìèîem`ee÷ñôð,efl ef zexeyw opi`eeøñàðlehlha §©§§¦¦¨¦§§¤¤§

ef zecxtpe li`ed ,odipiay aexird lha ewqtpy oeiky ,efl efn
m`e .odipia wiqtn zilnxk `edy mide efneøL÷ðå eøæç,efl efïéa ¨§§¦§§¥

mixyewd eid m`,ïéââBLerci `ly e` zay meidy erci `ly §¦
,dxeq` ef dk`lnyïéáemixyewd eid m`ïéa ,ïéãéæîeid m` ¥§¦¦¥

,ïéñeðàeïéáeid m`,ïéòèeîexywe xg` xac zxiywa ewqry £¦¥§¦
,xeqi`a exywp zepitqdy it lr s` ,zepitqd z` zerhaeøæç̈§

,ïBLàøä ïøzéäì.efl efn lhlhl xzeneúBñeøtä úBìöçî ïëå §¤¥¨¨¦§¥©§¨©§
,(íéaøä úeLøì)miaxd zeyx z` wlgl ick zevign zeyrpe ¦§¨©¦

,envr ipta zeyx yi cg` lkly ote`a ,mc` ipa dnk yinyzl
,ezeyxa cg` lk ,mewn eze`a mc` ipa ezayeïéáøòîaexir §¨§¦

,mdipia zexvgBæì Bfî ïéìèìèîem`e .ef zeyxl ef zeyxn -eììâð §©§§¦¦¨¦§§
,zelvgndeøñàðzeyx dyrpe xfgy itl ,mewn eze`a lhlhl ¤¤§

.miaxdeøæçzelvgndïéa ,eNøôðåmiqxetd eid m`ïéa ,ïéââBL ¨§§¦§§¥§¦¥
eid m`ïéa ,ïéãéæîeid m`ïéáe ,ïéñeðàeid m`,ïéòèeîit lr s` §¦¦¥£¦¥§¦

,xeqi`a eqxtp zelvgndyeøæçzeieyx oze`,ïBLàøä ïøzéäì ¨§§¤¥¨¨¦
,efl efn lhlhl xzeneïéa ââBLa ïéa ,úaMa äNòpL ävéçî ìkL¤¨§¦¨¤©£¨©©¨¥§¥¥

dîL ãéæîa[zaygp-].ävéçîzepitqd m`y `ziixad ixacne §¥¦§¨§¦¨
uexizk gken ,aexir ici lr efl efn lhlhl xzen efl ef zexeyw

.zepitqd izy oia aexir lireny `xtq ax
iabl mb zevign opi` zaya zeyrpd zevigny x`azp `ziixaa
dywn .ongp ax ixac lr df oicn dywn `xnbd ,odipia lehlh

:`xnbdéðéàzaya efl ef exywp zepitqd m`y] `ed jk m`d - ¥¦
,[odipia lhlhl xzene oey`xd oxzidl exfgøîàäåxn` ixde - §¨¨©

ïîçð áø,ef `ziixa lreðL àìzaygp zaya ziyrpd dvigny ©©§¨Ÿ¨
dvignàlàoiprl,÷Bøæìaygp dvigna zaya edetiwdy mewny ¤¨¦§

,aiig jtidl e` miaxd zeyxl myn wxefde cigid zeyxlìáà£¨
ìèìèìaya swedy mewn jeza zen` rax`dvigna zøeñà §©§¥¨

oi` zaya exywp m`y ,zepitq oiprl oicd `ed ok m`e ,opaxcn
.odipia lhlhl xizdl dliren dxiywd

:`xnbd zvxznïîçð áøc øîzéà ék,ongp ax ly epic xn`pyk - ¦¦§©§©©§¨
øîzéà ãéænàedeqpwy ,xn`p cifna zaya ziyrpy dvign lr - ©¥¦¦§©

dcen ongp ax mb la` ,zay zk`lnn dpdi `ly minkg
ixace .zaya lhlhl zexizn bbeya zaya eyrpy zevigny
,'oey`xd oxzidl exfg' zaya eqxtp zelvgnd m`y `ziixad
,mirhen e` miqep` e` mibbey eid miqxetdy ote`a wx exn`p
micifn eid m`y `ziixaa epipyy dne ,micifn eidy ote`a `le
`ziixad ly `tiqa xen`d oiprl wx `ed ,zeliren zelvgnd
,dvign zaygp cifna ziyrp m` mb zaya ziyrpy dvigny
,jtidl e` myl miaxd zeyxn wxefd z` aiigl dlireny epiide

.zenewn mze`a lehlh xizdl `l la`
`xnbd .efl efn oilhlhn ,efl ef zexeyw zepitqy ,dpyna epipy

:efl ef zexeyw zeidl zekixv zepitqd cvik dpc,ìàeîL øîà̈©§¥
eléôàåm`èeça úBøeL÷ly x`evd zia z` ea mixyewyìaøqä ©£¦§§©©§¨

.efl efn lhlhl xzen ,wc heg `edy ,[dnilb-]
:`xnbd zl`eyéîc éëéä,xaecn dna -ïãéîòäì ìBëéc éàm` - ¥¦¨¥¦§¨§©£¦¨

,efn ef ecxti `ly zepitqd z` cinrdl lekie eic wfg df heg
àèéLt,efl efn lhlhl xizdl liren hegdy df oic `ed heyt - §¦¨

e ,erinydl l`eny jxved dnleéànà ïãéîòäì ìBëé ïéàc éà- ¦§¥¨§©£¦¨©©
,efn ef ecxti `ly zepitqd z` cinrdl leki epi` df heg m`e

.efl efn lhlhl xizdl liren `ed recn
:`xnbd daiyníìBòìhega xaecnïãéîòäì ìBëéclekiy - §¨§¨§©£¦¨

,efn ef ecxti `ly zepitqd z` cinrdldéLôðcî é÷etàì ìàeîLe§¥§©¥¦§©§¥
éúà÷xn` envr `edy enk o`k xn`p `ly hrnl `a l`enye - ¨¨¥

,lfxa ly ze`lylya dxiyw jixvy xg` oipr lrïðúcdpyna ¦§©
(d"n g"t zeld`),døL÷dpitqldãéîònä øáãao`kl cepz `ly ick §¨¨§¨¨©©£¦¨

ea dxywy xac eze` ,o`kle,äàîeè dì àéáîy`x did m`y ¥¦¨§¨
ziyrp ,znd ld`a xeyw dpitqd z` zxyewd zlylyd
da zrbepd dpitqde ,envr znk d`nehd zea` ia` zlylyd
dxyw m`e .dkezay milkd z` z`nhne d`nehd a` ziyrp

,äàîeè dì àéáî ïéà ,dãéîòî ïéàL øáãazlylyd df ote`ay §¨¨¤¥©£¦¨¥¥¦¨§¨
oey`x ziyrp da zrbepd dpitqde ,d`nehd a` wx ziyrp
d`nehl oey`xy ,dkezay milkd z` z`nhn dpi`e d`nehl

.milk `nhn epi`ìàeîL øîàå,dpynd xe`iaaàeäådf ote` - §¨©§¥§
epiid ,'dcinrnd xaca dxyw' ,epipyyLdpitqdìLa äøeL÷úìL ¤§¨§©§¤¤

ìæøa ìLzlylyd okle ,dpitqd z` da cinrdl milibxy ¤©§¤
,envr znk d`nehd zea` ia` ziyrp znd ld`a dxeywd
dxywy dpynd zpeeke ,dkezay milkde dpitqd z` z`nhne
,ea dcinrdl milibxy xaca dxywy `id 'dcinrnd xaca'
epiid 'dcinrn oi`y xac'a dxywe ,lfxa ly zlylya xnelk
epi`y xaca oebk ,ea dcinrdl milibx oi`y xaca dxywy
,d`nehd zea` ia` dyrp epi` ea dxywy dny oeike ,zkznn
dxywy xacdy ,dpitqd jezay milkl d`nehd z` `ian epi`
dpi`e ,d`nehl oey`x ziyrp dpitqde ,d`nehd a` `ed ea
o`k eprinydl l`eny `ae .dkezay milkd z` d`nhn

`weecyàeä äàîeè ïéðòìdxeyw dpitqdy xaecny izxn`y §¦§©§¨
,lfxa ly zlylyaáéúëczn z`neh oiprl(fh hi xacna)lke' ¦§¦§Ÿ

dcVd ipR lr rBi xW`áøç ììçaF` mc` mvra F` zna F` £¤¦©©§¥©¨¤©£©¤¤§¥§¤¤¨¨
ick ,[znl-] llgl axg aezkd yiwd ,'mini zraW `nhi xawa§¨¤¦§¨¦§©¨¦

y eprinydláøçzna drbpyàeä éøäd`nehd zea` ia` dyrp ¤¤£¥
ììçkd`neh oiprl `weec okle ,envrïéàxnel jixv ok` - ¤¨¨¦

,xg` oinn zlylya `le lfxa ly zlylya xaecnyìáào`k £¨
ïéðòìa zepitqd zxiyw,úaLdidz dpitqdy jixvy it lr s` §¦§©©¨

dxeyw didzy jixv oi` mewn lkn ,dcinrnd xaca dxeyw
`l` ,lfxa ly zlylyaïåékxaca dxywydãéîòäì ìBëéc`ly ¥¨§¨§©£¦¨

efl efn lhlhl xzen dzxagn cxtz,(àeä àîìòa økéä)okle ¤¥§¨§¨
eléôàdxyw m`,ìaøqä èeça.efl efn lhlhl xzen £¦§©©§¨
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xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aw sc zay(iyily meil)

äðùî
utg wxefa z`hg aiigl miyxcp mi`pz dfi` zx`an dpynd

:zaya÷øBfäzen` rax` wgxnl e` zeyxl zeyxn bbeya oa` ©¥
,miaxd zeyxaøkæðåzay meidyL øçàîxakBãiî äúöémcew §¦§©¥©©¤¨§¨¦¨

e ,ux`d lr dgpyøçà dèì÷ixde ,eicia dqtze xg` mc` `a ± §¨¨©¥
y e` ,mipy de`yry dk`ln efáìk dèì÷dgpd o`k oi`e ,eita §¨¨¤¤

,drax` mewn iab lräôøNpL Bà,llk dgp `le xie`aøeèt ¤¦§§¨¨
.z`hgn wxefd÷øæick bbeya oa`ïéa ,äøeaç úBNòìoiekzp m` ¨©©£©¨¥
dxeag zeyrlïéáe íãàadzeyrl oiekzp m`økæðå ,äîäaa ¨¨¨¥©§¥¨§¦§©

`id zayyøeèt ,äøeaç úéNòð àlL ãò.z`hgnìk ,ììkä äæ ©¤Ÿ©£¥©¨¨¤©§¨¨
ïúlçz àäzL ãò ïéáéiç ïðéà úBàhç éáéiçdyrn zligz ± ©¨¥©¨¥¨©¨¦©¤§¥§¦¨¨

dxiardïôBñåa dxiard seq ±,äââLdzid m` la`äââL ïúlçz §¨§¨¨§¦¨¨§¨¨
,ïBãæ ïôBñåe`ïúléçz àäzL ãò ,ïéøeèt ,äââL ïôBñå ïBãæ ïúléçz §¨¨§¦¨¨¨§¨§¨¨§¦©¤§¥§¦¨¨
.äââL ïôBñå§¨§¨¨

àøîâ
,ecin d`viy xg` xkfpe oa` wxefd ,dpynd ly `yixa epipy
rnyn :`xnbd dywn .z`hgn xeht ,dgpd ipick dgp `le

,oick dgpd dzid `ly meyn aiig epi`y mrhdyàäm` la` ± ¨
äçðdpick oa`dáéiç,denzl yie ,z`hgàìäåa xaecnøkæðxg` ¨¨©¨©£Ÿ¦§©

,`ed xeqi`y wxfyïðúe,epzpyn ly `tiqaïðéà úBàhç éáéiç ìk §©¨©¨¥©¨¥¨
,äââL ïôBñå ïúlçz àäzL ãò ïéáéiçs` xhtidl jixv `linne ©¨¦©¤§¥§¦¨¨§¨§¨¨

.bbey did `l dgpd zryay iptn dpick dgpyk
:`xnbd zvxzn,àðäk áø øîàiptn wxefa zxhet dpi` dxikf ¨©©©£¨

de ,ezxikf zra dyrnd z` lhal ecia oi`yàôéqoi`y epipyy ¥¨
dbby oteqe ozligz `dzy cr z`hg miaiigàzëìì ïàúààðúîe £¨§¤§¨¦§¨

lagd z` fg`e ,laga dxeywd ur zkizg wxfy ote`a zwqer ±
`ly eil` urd z` jeynl ecia did `id zayy xkfpyke ,ecia
`yixa la` .xehte cifna eteq didy aygp okle ,rwxwd lr gepi
ekynl ecia did `l xkfpyke ,xeyw epi`y utg wxfa xaecn
,ie`xk gp `ly meyn wx exeht lk okle ,gepi `ly eil`

.exhetl dleki dpi` dxikfdy
a `tiqd z` cinrdl xyt` i` :`xnbd dgec,àðúîe àzëìixdy ¤§¨¦§¨

mdaàeä Bãéa Bcâeàdid m` elit`e ,eil` xaegne ceb` utgd ± §§¨
eli`e ,dwixf o`k oi`y ,z`hgn xeht seq cre dligzn bbey
.cifna eteq dide zay meidy xkfpy meyn wx ezxht dpynd

`tiqd :xg` ote`a `pdk ax ly evexiz z` x`al `xnbd dqpn
`l` ,miaxd zeyxa zen` rax` xiarn xeqi`a zwqer dpi`

L ïBâke laga xeyw utg wxf,äøeaç úBNòì ïéekúðdxeag ziiyre §¤¦§©¥©£©¨
`l` xeht epi` okle ,da xhet epi` ecia ecbe`e ,`id dk`ln
ecia didy oeike dxeagd ziyrpy mcew `id zayy xkfpy meyn

.cifn eteq `vnp eil` utgd z` jeynl
zeyrl wxefa `tiqd z` cinrdl xyt` i` :`xnbd dgec

ixdy ,dxeagàðéðz énð àä,epzpyna yxetna dpyp df oic ± ¨©¦§¦¨
,epipyy ,`tiqa dpynd ezltk recne÷øBfäick bbeya utg ©¥

økæðå ,äîäaa ïéa íãàa ïéa äøeaç úBNòì`id zayyàlL ãò ©£©¨¥¨¨¨¥©§¥¨§¦§©©¤Ÿ
,øeèt ,äøeaç úéNòðm`y ,ecia ecbe`y ote`a xaecn jgxk lre ©£¥©¨¨

xifgdl ecia oi`y oeik aiig gpy mcew zaya xkfp m` s` ok `l
`a `tiqay 'llkd df'y xnel okzi `l `linne ,utgd z`

.df ote` zeaxl
:xg` ote`a x`al `xnbd dqpn,àáø øîà àlàzyxtzn `yixd ¤¨¨©¨¨

xhtp epi` ixnbl ecin utgd `vie wxefay `pdk ax ly evexizk
xg` dhlw m` wxy ,dgpda epic z` dpynd dzlz okle ,dxikfa
oi`y `tiqay llkde .aiig dpick dgp m` la` xeht alk e`
,wxefa wqer epi` dbby oteqe ozligz `dzy cr z`hg oiaiig

`l`øéáòîamcew `id zayy xkfpe miaxd zeyxa ecia utg §©£¦
ecia didy oeik cifna eteqy meyn xehte ,zen` rax` exiardy

.xkfpy mewna cenrl

:`xnbd dgecéðz÷ ä÷éøfà éðz÷c ììkä äæ àäållkd `lde ± §¨¤©§¨§¨¨¥©§¦¨¨¨¥
oteqe ozligz `dzy cr oiaiig opi` ze`hg iaiig lky `tiqay
wxefa wqer eiptly oicd ixdy ,dwixf oic iabl mb dpyp dbby
,xiarnl oicd `edy siqen df llky `l` ,dxeag zeyrl utg
z`hgn xhtp epi` ecin utgd `viy wxef mzqy jixack m`e
xkfpay df llk dwixf iabl dpynd dazk ji` ,rvn`a xkfpyk
xevrl lekia `l` epi` df `ld ,xehte oecf eteq dyrp rvn`a

.zxhet dxikfd oi` wxef mzqa la` ,utgd z`
:`xnbd zvxzn,àáø øîà àlàwxefa mb dxikf zxhet mlerl ¤¨¨©¨¨

bbey did dyrnd ziiyr zryay s`y ,exverl ecia oi`e utg
la` ,bbey ecera d`vezd mb rx`zy cr z`hg aiigzn epi`
dne`n dry dze`a zeyrl ecia oi`y s` xeht rvn`a xkfpyk,
,xeht zeaiq izyl dpynd dkxved recn `iyewl rbepae

,jaiy`éðz÷ ézøz,`yixa miaezk micxtp mipic ipy -÷øBfä ©§¥¨¨¥©¥
bbeya oa`økæðå`id zayy,Bãiî äúöiL øçàîipic lkk dgpe §¦§©¥©©¤¨§¨¦¨

,dgpdénð éàm` ,sqep ote`e ±økæð àì,zay meidyøçà dèì÷e ¦©¦Ÿ¦§©§¨¨©¥
,äôøNpL Bà áìk dèì÷ Bàel` mipte` ipyaøeètote`a ,z`hgn §¨¨¤¤¤¦§§¨¨

ecia did `ly s` oa`d dgpy mcew zaya xkfpy meyn oey`xd
zeyrl wxefa mbe .dpick dgp `ly meyn ipyd ote`ae ,dxifgdl
xkfpy oeik xeht ok it lr s`e ecia ecbe` oi`a xaecn dxeag
rax` xiarna `tiqay 'llkd df'e .dxeagd dzyrpy mcew
llkd z` dwixf iabl mb dpye `pzd mzq jkle .ecia zen`
ecbe` oi`y wxef mzqa mby meyn ,dbby eteqe ezligz jixvy

.xeht rvn`a xkfpyke ,df llk xn`p ecia
:sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà éMà áøwxefa mb zxhet dxikf ©©¦¨©

xyt` mewn lkne ,`ax ly ipyd evexizk exverl ecia oi`e utg
e ,cg` ote`a `yixd lk z` yxtléðz÷ éëäå àøqçî éøeqçyi ± ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

d eli`k dpynd z` cenll,dzepyl yi jke ,dxqg `i÷øBfäoa` ©¥
miaxd zeyxa e` zeyxl zeyxn zayaøkæðåzay meidyøçàî §¦§©¥©©

,Bãiî äúöiLeøeèt ,äôøNpL Bà áìk dèì÷ Bà øçà dèì÷iptn ¤¨§¨¦¨§¨¨©¥§¨¨¤¤¤¦§§¨¨
,xeht df mrhn wxy wiicl yie ,dpick dgpd dzid `lyàä± ¨

m` la`äçðdpickáéiç,dwixfd xg` zaya xkfpyk s` z`hg ¨¨©¨
íéøeîà íéøác änaa ,dpick dgpyk aiigyçëLå øæçLzayd z` ©¤§¨¦£¦¤¨©§¨©

,dgpy mcewìáàm`L ,øeèt ,çëLå øæç àìeteqe bbey ezligz £¨Ÿ¨©§¨©¨¤
e ,cifn.äââL ïôBñå ïúlçz àäzL ãò ïéáéiç ïðéà úBàhç éáéiç ìë̈©¨¥©¨¥¨©¨¦©¤§¥§¦¨¨§¨§¨¨

:dpyna epipy'åë úBàhç éáéiç ìk ììkä äæ`dzy cr oiaiig opi` ¤©§¨¨©¨¥©¨
ezligz didy in ly epic dn dpc `xnbd .dbby oteqe ozligz

:cifn did rvn`ae bbeya eteqe,øîzéàzeyxa utg lhlhnd ¦§©
miaxd,ââBLa úBnà ézLlhlhe zay meidy xkfpeúBnà ézL §¥©§¥§¥©
,ãéæîacer lhlhe zayd z` gkye xfgeäaø ,ââBLa úBnà ézL §¥¦§¥©§¥©¨

.áéiç øîà àáø ,øeèt øîà̈©¨¨¨¨©©¨
dxiar xar ,xnelk .zebbyl zewlgn zericiy epicia dkld
dxiar dze`a ztqep mrt bbye xfge ,`hgy el rcepe bbeya
ztxhvn dricid iptly dbbyd oi`e ,ze`hg izy aiig ,dnvr
l`ilnb oaxe minkg ewlgpe .cg` oaxwa xtkzdl dixg`ly mr

(.dw onwl)oebk ,xeriy i`vg wx dixg`le dricid mcew dyra
ztqep ze` azke gky aeye ,el rcepe ,dbbya zg` ze` azekd
myk ,xnelk ,'xeriy ivgl drici yi' minkg zrcl .dbbya
ipy oia zwlgn jk minly mixeriy ipy oia zwlgn driciy
zrcl j` .z`hgn xehte mly xeriyl mixagzn mpi`e ,mi`vg
zwlgn dpi` driciy epiide ,'xeriy ivgl drici oi`' l`ilnb oax
dax ea exaicy ote`d dxe`kle .z`hg aiige ,xeriy i`vg oia
zeyxa utg lehlh xeriy ixdy ,xeriy ivgl drici `ed `axe
zen` izy lhlhy ote`a exaic mde ,zen` rax`a `ed miaxd
gky aeye ,zetqep zen` izy da lhlhe drici el dzide ,bbeya
rax`] mly xeriy dyry `vnpe .bbeya sqep xeriy ivg dyre
x`az `xnbd mpn` .mizpia zwqtnd drici mr ,bbeya [zen`

.`nlr ilekl exn`p `axe dax ixacy
:mdixac z` `xnbd zx`anäaøy,øeèt øîàilekl z`f xn` ©¨¨©¨
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המשך בעמוס רה

ripvnd` cenr aw sc ± ixiyr wxtzay
éðúî'÷øBfä.bbFWA:økæðå.zAW `EdW:äúöiL øçàî.mcFwe ,FcIn oa`d ©¥§¥§¦§©¤©¨¥©©¤¨§¨¨¤¤¦¨§¤
gEpYW:øçà dèì÷.,dE`UrW mipW Edl Eed ,xg` Dhlw df xMfPW xg`l :c"qw ¤¨©§¨¨©¥§©©¤¦§©¤§¨¨©¥¨§§©¦¤£¨¨
oFbkE)`(opiraC ,dgPd `ied `lC ,eitA alM DhlTW F` ,lAwe FnFwOn xwrPW §¤¤¡©¦§§¦¥¤§¨¨¤¤§¦§¨¨§¨©¨¨§¨¥©
mFwn'cxEhR -:'îâäçð àä ïðéëøôe.c sFqlxMfpC b"r`e ,aiIg x"dxA 'oiA §¨¨§¦©¨¨¨§¦©¨§§¦§©¥

llMd df :`tiq ipzw `de ,dgPdl dxiwr£¦¨§©¨¨§¨¨¨¥¥¨¤©§¨
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.äðåáäd`vede dwixf xg` dpea ipz i`n` mrh ozil jixv:äëîyihta.'it

okynac ,i"xl d`xp oi`e .davgy xg`l rlqd z` ea uvetny :qxhpewa

yihta dkn hwpe ,okyna dedc milkc dk`ln xnb `pz wiay `le mipa` oipa ded `l

± yihta dkn i`dc :i"xl d`xp `l` .okyna ded `lc oa`cdkny oexg` yekn epiid

dk`ln xnb zrya ilkd lr:

ìëifg i`nl `edy.jixhvi` `kd `wec

meyn ,okyna dizeekc dedc ,iyextl

oxhir `iven la` .`edy lk oipa aiyg `lc

`edy lk zltlte±aiiginc `ed `xaq:éëä
aiig oa`d z` ccvnd opiqxb.meyn :b"le

`lc ,d`zza dl iwen `pwqnac .yihta dkn

dpeaa i`w izk`c :cere .yihta dkn my jiiy:

êéîòèéìåb"r dlrd elit` `tiq `ni`

'ek qenic.xne` iqei 'x :b"le

dil opiqxb i`c .dlrd elit`±xn`w i`n

inp `ztqezae ?dilr opax ibilt `d ?jinrhile

dil b"l:äùåòälela awp.±axl ,dyw

yihta dkn wiqtd i`n` ,dpea meyn xn`c

.dpea meyn ediieexz eedc ,gcewl zzqn oia

iccd icda ediieexz ipzil inp l`enyle:éàä
aiig xn` ax `pitewa `ztey liirc o`n

dpea meyn.milka oipa oi` l"iwc b"r`e±

e` ,oiqixz iza zxfgda `weec epiidc :i"xe`

xenb oipa la` .zeileg ly dxepna±aiigin

"dxik" t"qa 'ixn`ck .rwxwa enk milka

).fn sc lirl(rwz m` :miiqxh ly dhn iab±

oxwe ,z`hg aiig dxepn ipw xifgne .z`hg aiig

`l` rwxwl milk oia welig oi`e .dlebr

aiyg `l ilkac ,zepne`e wefig oi`y mewna

"oiaxrn lka" 'tae .oipa aiyg rwxwae oipa

).dl sc oiaexir(dl iwenc ,lcbna epzp iab ,

,`ed ilk :q"nc .ur ly lcbna sqei axe dax

mzd .`ed ld` :q"ne .milka oipa oi`e±ixiin

,seqal iia` wiqnck ,`pzina xihwe lerpna

ikdac `hiytc meyn ,yxtl ekxved `le

oke .milka oipae dxizq yi `"rac ,ixii`

,`pzina xihwe lerpna iia` iwencn ,rnyn

ikd e`l `d .milkay zenzeg enk iedc±

mewna `ed ,i`n`e :jixtc ,`ibeq yixae .xeq`

mzqc b"r` ,`ed xg` mewna eaexire cg`

dnka gkenck .ilk iedc ,`ed ur ly lcbn

izkec±xyt` i`y ixii`c xaq ded `xwirn

dxenb dxizq ici lr `l` aexird zgwl:

ìåìoilebpxz ly.l`eny dil aiyg `lc

i`dl aiyg `lc meyn :i"x xne` ,dpea

`ivedle qipkdl ieyr gzt] :.enw onwl 'ire[:

ìáà'ek dcen `ni` izxz jpda.

`zrivn opirci `l inp `ziixzae `ziinwne:
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äðBaä.àeäL ìk äðBaä ?áéiç àäéå äðáé änk ©¤©¨¦§¤¦¥©¨©¤¨¤
Léhta äknäå ,úzñîäåçãBwä ,ãöònáe §©§©¥§©©¤©©¦©©£¨©¥©
ìk :ììkä äæ .áéiç Y àeäL ìk,äëàìî äNBòä ¨¤©¨¤©§¨Ÿ¨¤§¨¨

úaMa úîéi÷úî BzëàìîeYâ"áùø (ïëå) .áéiç §©§¦§©¤¤©©¨©¨§¥
äëàìî úòLa ïcqä ìò ñðøewa äknä óà :øîBà¥©©©¤©§¨©©©¨¦§©§¨¨

Y.äëàìî ïwúîk àeäL éðtî ,áéiç'îâàeäL ìk ©¨¦§¥¤¦§©¥§¨¨¨¤
àneb øôBç éðò ïkL :äéîøé ø"à ?àéæç éàîì§©©§¨¦§§¨¤¥¨¦¥¨

ïkLî éab dúååëc .åéúBèeøt da òéðöäìYïkL §©§¦©¨§¨¦§¨¨©¥¦§¨¤¥
.ïäéèçî da òéðöäì àneb ïéøôBç úBòéøé éøôBz§¥§¦§¦¨§©§¦©¨©£¥¤

ékzLîc ïåék :øîà ééaàY:àlà .éëä éãáò àì ©©¥¨©¥¨§¦§©¦¨¨§¦¨¦¤¨
ì äpè÷ äøék éèetèét äNBò éðò ïkLäéìò úBtL ¤¥¨¦¤¦§¥¦¨§©¨¦§¨¤¨

ïkLî éab dúååëc .äpè÷ äøéã÷Yïéðnñ éìLáî §¥¨§©¨¦§¨¨©¥¦§¨§©§¥©¨¦
éèetèét ïéNBò ,ïzëàìî äøñçL úBòéøé òBaöì¦§©§¦¤¨§¨§©§¨¦¦§¥

ì äpè÷ äøékàçà áø .äpè÷ äøBé äéìò úBtL ¦¨§©¨¦§¨¤¨¨§©¨©©¨
:àlà .úeøéLò íB÷îa úeiðò ïéà :øîà á÷òé øa©©£Ÿ¨©¥£¦¦§£¦¤¨
dúååëc ,BîúBñå Búøéáa á÷ð Bì LiL á"äòá ïkL¤¥¤¥¤¤§¦¨§§¦§¨¨

ïkLî éabYàðøc Ba äìôpL Lø÷ ïkLYéhîó ©¥¦§¨¤¥¤¤¤¨§¨©§¨©¦
úà ãcöîä :ìàeîL øîà .BîúBñå øáà dëBúì§¨¨¨§§¨©§¥©§©¥¤

ïáàäY:éáéúéî .áéiçãçàå ïáàä úà ïúBð ãçà ¨¤¤©¨¥¦¦−¤¨¥¤¨¤¤§¤¨
èéhä úà ïúBðYáéiç èéhä úà ïúBpäå !éîòèéì,C ¥¤©¦©¥¤©¦©¨§¦©§¦

çépäå äìòä eléôàå :øîBà éñBé éaø ,àôéñ àîéà¥¨¥¨©¦¥¥©£¦¤¡¨§¦¦©
íéðáà ìL ñBîéc éab ìòYàúìz :àlà !áéiç ©©¥¦¤£¨¦©¨¤¨§¨¨

àzz .àìéòå àòéöî àzz ,eåä éðééðaYéãecö éòa ¦§¨¥£©¨§¦¨§¥¨©¨¨¥¦¥
àòéöî ,àøôòåYéàìéò ,àðéè éîð éòaYäçpäa §©§¨§¦¨¨¥©¦¦¨¦©§©¨¨

?áéiçéî éàî íeMî úzñî ."úzñîäå" .àîìòa§¨§¨§©§©¥§©¥¦©¦©©
äkî íeMî :øîà ìàeîLe ,äðBa íeMî :øîà áø©¨©¦¤§¥¨©¦©¤
:øîà áø ,íéìBâðøz ìL ìeìa á÷ð äNBòä .Léhta©©¦¨¤¤¤§¤©§§¦©¨©
.Léhta äkî íeMî :øîà ìàeîLe ,äðBa íeMî¦¤§¥¨©¦©¤©©¦
,äðBa íeMî :øîà áø ,àøîc àðéôB÷a àzôeL ìéiò©¨§¨§¦¨§¨¨©¨©¦¤
éàc ,àëéøöe .Léhta äkî íeMî :øîà ìàeîLe§¥¨©¦©¤©©¦§¦¨§¦

àúéén÷ ïðéòîLàYCøãc íeMî ,áø øîà÷ àéääa ©§©¦©©©§¨§©¦¨¨©©¦§¤¤
,íéìBâðøz ìL ìeìa á÷ð äNBò ìáà .Cëa ïéða¦§¨§¨£¨¤¤¤§¤©§§¦

Cëa ïéða Cøc ïéàcYì déì äãBî àîéà.ìàeîL §¥¤¤¦§¨§¨¥¨¤¥¦§¥
àäa ïðéòîLà éàåYéîãc íeMî ,áø øîà÷ àäa §¦©§©¦©§¨§¨¨¨©©¦§¨¥

,àøîc àðéôB÷a àzôeL ìáà .àøéåàì déãáòc ,ïéðáì§¦§¨©£©¥©£¦¨£¨§¨§¦¨§¨¨
Cëa ïéða Cøc ïéàcYì déì äãBî àîéààäa ïðéòîLà éàå .ìàeîLYøîà÷ àäa §¥¤¤¦§¨§¨¥¨¤¥¦§¥§¦©§©¦©§¨§¨¨¨©
ðäa ìáà ,ìàeîLézøz CYïúð áø dépéî àòa .àëéøö ,áøì déì äãBî àîéà §¥£¨§¨¨©§¥¥¨¤¥§©§¦¨§¨¦¥©¨¨

äkî íeMî déãéa déì éåçà ?áéiçéî éàî íeMî úzñî :ïðçBé éaøî àéòLBà øa©©£¨¥©¦¨¨§©¥¦©¦©©©£¥¥§¨¥¦©¤
:ù"ú .Léhta äknä úzñîä :àîéà !Léhta äknäå úzñîä :ïðz ïðàäå .Léhta©©¦§¨£©§©©§©¥§©©¤©©¦¥¨©§©¥©©¤©©¦
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שבת. פרק שנים עשר - הבונה דף קב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc zay(iyily meil)

äðåáä ¯ øùò íéðù ÷øô
zea` h"ln dnk ly mdixeriyae mdipica wqer df wxt

.zaya zexeq`d zek`lnd

äðùî
:dpynd zxxan .yihta dknde dpead zek`lna dpc epzpyn

äðBaädpyna xkfedy(.br lirl),zek`lnd zea` h"l oipnaänk ©¤©¨
å äðáé.áéiç àäé:dpynd daiynàeäL ìk äðBaädpa elit` ± ¦§¤¦¥©¨©¤¨¤

.xzeia zhren diipaåokúzñîä,oa`d z` owzne raxn -äknäå §©§©¥§©©¤
ãöònáe ,Léhta,xdd on dxwere oa`d lrçãBwä[å]dyerd - ©©¦©©£¨§©¥©

dyr elit` el` lka .oa`a e` ura eze`lnl zpn lr lzeka awp
.áéiç àeäL ìk̈¤©¨

:zaya dk`ln ziiyr lr miaiig izni` llk zxne` dpyndäæ¤
äëàìî äNBòä ìk ,ììkä,hren xeriya elit`Bzëàìîe ©§¨¨¨¤§¨¨§©§

úîéi÷úîmlerl jk dze` mixi`yny yiy epiidc ,`idy enk ¦§©¤¤
d`yr m` ,dk`ln cer dilr siqedl ilan.áéiç úaMa©©¨©¨

ñðøewa äknä óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø (ïëå)[lecb yiht-] §¥©¨¦§¤©§¦¥¥©©©¤©§¨
äëàìî úòLa ïcqä ìò,yihtd z` wilgdl ickáéiçdkn meyn ©©©¨¦§©§¨¨©¨

` ,yihta,owzl dvexy ilkd lr `le ocqd lr dkdy it lr s
àeäL éðtîaygpïwúîkd z`äëàìî.dnvr ¦§¥¤¦§©¥§¨¨

àøîâ
oipa dfi`e ,`edy lk oipaa mc`l yi jxev dfi` zxxan `xnbd
dpea zk`lna wqerdy dpyna epipy .okyna did `edy lk

:`xnbd zl`ey .aiig hren xeriya elit`àéæç éàîì àeäL ìk± ¨¤§©©§¨
:`xnbd daiyn .hren xeriya oipa ie`x yeniy dfi`léaø øîà̈©©¦

ïkL ,äéîøéy epivnàîeb øôBç éðòliaya rwxwa dphwòéðöäì ¦§§¨¤¥¨¦¥¨§©§¦©
daz`åéúBèeøt.eizern -dúååëcok enk epivne -éabzk`ln ¨§¨¦§¨¨©¥
dúBòéøé éøôBz ïkL ,ïkLîeid okynayàîeb ïéøôBçrwxwa dphw ¦§¨¤¥§¥§¦§¦¨

liayada òéðöäìz`.ïäéèçîdipaa mb mc`l jxev yiy ixd §©§¦©¨©£¥¤
.dilr miaiige `id daeyg dk`ln jkitl ,zhren
:xg` ote`a zayiine df xe`ia dgec `xnbdïåék ,øîà ééaà©©¥¨©¥¨

éëzLîc,rwxwa micilgn mihgndy ±éëä éãáò àìokzi `l ± ¦§©§¦Ÿ¨§¦¨¦
.okyna jk eyry xnelàlà`edy lk oipay daiqdy ,xnel yi ¤¨
meyn ,dk`lnl aygpïkLy epivnéèetèét äNBò éðòmilbx ± ¤¥¨¦¤¦§¥
l qiqa zeidl lfxan,äpè÷ äøékliayaìúBtLaiyedl ±äéìò ¦¨§©¨¦§¨¤¨
dúååëc .äpè÷ äøéã÷ok enk epivne ±éabd zk`ln,ïkLîoky §¥¨§©¨¦§¨¨©¥¦§¨

éìMáîdïéðnñickaòBaöìz`úBòéøé,okyndïzëàìî äøñçL- §©§¥©¨¦¦§©§¦¤¨§¨§©§¨
xefgl ekxvede ,mzk`ln z` miiql icka rav mdl xqg didyk

eid ,jk myl mipnnq lyaleäpè÷ äøék éèetèét ïéNBòick ¦¦§¥¦¨§©¨
ìäøBé äéìò úBtLleyia zxicw ±,äpè÷hrn z` da lyal ¦§¨¤¨¨§©¨

,zhren dipaa mc`l zlrez yiy epivne xg`ne .xqgd ravd
.aiig `edy lk dpead jkitl ,okyna hren oipa epivn ok enke

:xg` ote`a zayiine df xe`ia dgec `xnbdá÷òé øa àçà áø©£¨©©£Ÿ
,øîàzk`lna oexqg didy minrt erxi`y xnel okzi `l ¨©

y epicia llk ixdy ,okyndúeøéLò íB÷îa úeiðò ïéàie`x oi` - ¥£¦¦§£¦
xyera ea mibdepy mewna miipr ly mkxck mixac zeyrl

.mevnva `le geexa did okyna dyrpy xac lke ,dxxyeàlà¤¨
,dk`lnl aygp `edy lk oipay daiqdy xnel yiïkLepivn ¤¥

yá÷ð Bì LiL úéaä ìòaohwBúøéáa`edy ,dtie lecb ziaa ± ©©©©¦¤¤¤¤§¦¨
,eay ohw xeg lr elit` citwn ,ezaikye ezlik` mewnBîúBñå§§

.hihadúååëcok enk epivne ±éabd zk`lnLø÷ ïkL ,ïkLî ¦§¨¨©¥¦§¨¤¥¤¤
okynd iyxwnàðøc Ba äìôpL,xeg ea dzyre [zrlez±]éhîó- ¤¨§¨©§¨©¦

shthnøáà dëBúì[zxter±]BîúBñå.da §¨¨¨§§
:oipaa oa` zgpda xehtde aeigd ipte` md dn zxxan `xnbd

ãcöîä ,ìàeîL øîàoeekne aiyen ±ïáàä úàceqi zirwxwa ¨©§¥©§©¥¤¨¤¤
zepal ozip didiy icka ,dnewna ahid zayiizny cr oipad

,dilráéiçdpea meyn.hiha rwxwl dxaige draw `l m` s` , ©¨
,éáéúéîm`y ,oipaa miwqrznd mipy iabl `ziixaa epipyãçà ¥¦¥¤¨

ïúBðgipn ±èéhä úà ïúBð ãçàå ,ïáàä úà,dizgznúà ïúBpä ¥¤¨¤¤§¤¨¥¤©¦©¥¤
,áéiç èéhäz` gipnd la` ,oipad z` dfa wfgn `edy meyn ©¦©¨

,rwxwa dcciv m` s`e ,hih `la dgipdy xg`n ,xeht oa`d
.aiig hih `la oa`d z` ccvndy l`eny xn` j`ide

:envr oywnd lr `xnbd dywnéîòèéìåCdz`y ,jzhiyl ± §¦©§¨
lr dywn dz`y cr ,cala oa` zgpd lr miaiig oi`y xaeq

,`nw `pz ixacn l`enyàôéñ àîéàly `tiqd z` xen` - ¥¨¥¨
,my epipyy dn lr dnzze `ziixadäìòä eléôàå ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥©£¦¤¡¨

oa`d z`çépäådze`ñeîéc éab ìòdxey ±íéðáà ìLipa`n §¦¦©©©¥¦¤£¨¦
,hih ila ,dnegd.áéiç,l`enyn xzei xingn iqei iaxy ixd ©¨

xzei jl yi ok m`e ,dcciv `ly ote`a mb oa`d zgpd lr aiigne
.melk dyr `l ixd aiig recn ,eixac lr denzl

:`xnbd zvxznàlàe,llk `iyew o`k oi`y xnel miaiig i`c ¤¨
y meyneåä éðééða àúìz,oipad ziipa zra mialy dyly mpyi ± §¨¨¦§¨¥¨

,dfn df mpica miwelgdàléòå àòéöî àzzirvn` oezgz ± ©¨§¦¨§¦¨
.oeilreàzzmipa`d zxey `edy ,oipad ly oezgzd wlgd ± ©¨

,hih ila dnegd zizgza ux`d lr migipnyàøôòå éãecö éòa- ¨¥©¥§©§¨
xtr zpizpe ,rwxwa mipa`d ceciv ici lr dyriy jixv
oi` ok dyr `l m`e ,o`kle o`kl ehi `ly mkneql mdizeaiaq
aiig oa`d z` ccvndy l`eny xn` df oipaae .llk dipa ef

.hiha draw `ly elit`àòéöî,oipad ly irvn`d wlgd ± §¦¨
,dpeilrde dpezgzd dxeyd caln mipa`d zexey lk `edyéòä¥

àðéè énðmbe ,mnewna mipa`d ceciv ici lr mb dyriy jixv - ©¦¦¨
zgpdy `yixa `ziixad dxn` df oipaae ,hiha mzriaw ici lr

e .dipa zaygp dpi` hih `la dnewna oa`déàléòoeilrd wlgd ± ¦©
dilrn oi`e li`ed ,dpeilrd mipa`d zxey `edy ,oipad ly
ic jkitl ,o`kle o`kl oa`d dhz m` yeygl oi` ,ztqep dxey

àîìòa äçpäaxn` df oipaae .hiha dzriawe oa`d ceciv `la §©¨¨§¨§¨
.aiig cala oa`d zgpday ,`ziixad ly `tiqa iqei iax

z` zzqnd aiig zea`d on dclez dfi` meyn zxxan `xnbd
:dpyna epipy .oa`dúzñîäåzxxan .aiig `edy lk 'eke §©§©¥

d :`xnbdúzñîoa`d z`áéiçéî éàî íeMîdclez efi` meyn ± §©¥¦©¦©©
.aiig `ed zea`d oníeMî øîà áøzk`ln zclez,äðBaik ©¨©¦¤

d jxev `ed mipa`d zeziq.oipaíeMî øîà ìàeîLezclez §¥¨©¦
zk`ln,Léhta äkîxnb lke ,oa`d zk`ln xnb `ed zeziqd ik ©¤©©¦

.yihta dkn zclez `ed zaya dk`ln
m` ,l`enye ax ewlgp mday mitqep mipte` d`ian `xnbd
:ewlgp cer .yihta dkn meyn e` dpea meyn mdilr miaiig

aìeìa á÷ð äNBòä[urn ieyr ohw zia-],íéìBâðøz ìL`viy ick ¨¤¤¤§¤©§§¦
.mdl wifi `le d`evd gix,øîà áøawpd ziiyr lr aiigíeMî ©¨©¦

zk`ln zclez,äðBazepelg mda miyery mipiipad jxc ok ik ¤
.xie`l,øîà ìàeîLe`l` ,dpea zk`ln llka ef dlert oi` §¥¨©
aeigdíeMîzclez,Léhta äkîzk`ln xnb `ed awpdy itl ¦©¤©©¦
.leld

a :ewlgp cereàúôeL ìéiòohw czi agz ±àøîc àðéôB÷axega - ©¥§¨§¦¨§¨¨
.`vz `ly ea dwcdl ick ,xcrnd ly zwd dpezp eay lfxad

,øîà áøczid zaigz lr aiigíeMîzclez,äðBaz` dpa jka ik ©¨©¦¤
.xcrnd,øîà ìàeîLeaiigíeMîzclez,Léhta äkîitl §¥¨©¦©¤©©¦

.xcrnd ziiyr z` xnb czid zaigzay
.elld mipte`dn cg` lka yiy yecigd z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxne`àëéøöel`enye ax zwelgn z` `iadl jixv ± §¦¨
oeik ,elld mipte`d zyelyaàúéén÷ ïðéòîLà éàcdzid m` ± §¦©§§¦©©©§¨

,zzqnd z` epiidc ,oey`xd ote`d z` wx `xnbd epl drinyn
wxy mixne` epiidáø øîà÷ àéääa,dpea zclez cvn aiigy §©¦¨¨©©

,Cëa ïéða Cøãc íeMîjk xg`e mipa`d z` mizzqn dligzay ¦§¤¤¦§¨§¨
,oipaa mze` miraewìáàaCøc ïéàc ,íéìBâðøz ìL ìeìa á÷ð äNBò £¨¤¤¤§¤©§§¦§¥¤¤

,Cëa ïéða,oipad ilzka miawp zeyrl jxc oi` ixdyàîéàxn`p ± ¦§¨§¨¥¨
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aw sc zay(iyily meil)

äðåáä ¯ øùò íéðù ÷øô
zea` h"ln dnk ly mdixeriyae mdipica wqer df wxt

.zaya zexeq`d zek`lnd

äðùî
:dpynd zxxan .yihta dknde dpead zek`lna dpc epzpyn

äðBaädpyna xkfedy(.br lirl),zek`lnd zea` h"l oipnaänk ©¤©¨
å äðáé.áéiç àäé:dpynd daiynàeäL ìk äðBaädpa elit` ± ¦§¤¦¥©¨©¤¨¤

.xzeia zhren diipaåokúzñîä,oa`d z` owzne raxn -äknäå §©§©¥§©©¤
ãöònáe ,Léhta,xdd on dxwere oa`d lrçãBwä[å]dyerd - ©©¦©©£¨§©¥©

dyr elit` el` lka .oa`a e` ura eze`lnl zpn lr lzeka awp
.áéiç àeäL ìk̈¤©¨

:zaya dk`ln ziiyr lr miaiig izni` llk zxne` dpyndäæ¤
äëàìî äNBòä ìk ,ììkä,hren xeriya elit`Bzëàìîe ©§¨¨¨¤§¨¨§©§

úîéi÷úîmlerl jk dze` mixi`yny yiy epiidc ,`idy enk ¦§©¤¤
d`yr m` ,dk`ln cer dilr siqedl ilan.áéiç úaMa©©¨©¨

ñðøewa äknä óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø (ïëå)[lecb yiht-] §¥©¨¦§¤©§¦¥¥©©©¤©§¨
äëàìî úòLa ïcqä ìò,yihtd z` wilgdl ickáéiçdkn meyn ©©©¨¦§©§¨¨©¨

` ,yihta,owzl dvexy ilkd lr `le ocqd lr dkdy it lr s
àeäL éðtîaygpïwúîkd z`äëàìî.dnvr ¦§¥¤¦§©¥§¨¨

àøîâ
oipa dfi`e ,`edy lk oipaa mc`l yi jxev dfi` zxxan `xnbd
dpea zk`lna wqerdy dpyna epipy .okyna did `edy lk

:`xnbd zl`ey .aiig hren xeriya elit`àéæç éàîì àeäL ìk± ¨¤§©©§¨
:`xnbd daiyn .hren xeriya oipa ie`x yeniy dfi`léaø øîà̈©©¦

ïkL ,äéîøéy epivnàîeb øôBç éðòliaya rwxwa dphwòéðöäì ¦§§¨¤¥¨¦¥¨§©§¦©
daz`åéúBèeøt.eizern -dúååëcok enk epivne -éabzk`ln ¨§¨¦§¨¨©¥
dúBòéøé éøôBz ïkL ,ïkLîeid okynayàîeb ïéøôBçrwxwa dphw ¦§¨¤¥§¥§¦§¦¨

liayada òéðöäìz`.ïäéèçîdipaa mb mc`l jxev yiy ixd §©§¦©¨©£¥¤
.dilr miaiige `id daeyg dk`ln jkitl ,zhren
:xg` ote`a zayiine df xe`ia dgec `xnbdïåék ,øîà ééaà©©¥¨©¥¨

éëzLîc,rwxwa micilgn mihgndy ±éëä éãáò àìokzi `l ± ¦§©§¦Ÿ¨§¦¨¦
.okyna jk eyry xnelàlà`edy lk oipay daiqdy ,xnel yi ¤¨
meyn ,dk`lnl aygpïkLy epivnéèetèét äNBò éðòmilbx ± ¤¥¨¦¤¦§¥
l qiqa zeidl lfxan,äpè÷ äøékliayaìúBtLaiyedl ±äéìò ¦¨§©¨¦§¨¤¨
dúååëc .äpè÷ äøéã÷ok enk epivne ±éabd zk`ln,ïkLîoky §¥¨§©¨¦§¨¨©¥¦§¨

éìMáîdïéðnñickaòBaöìz`úBòéøé,okyndïzëàìî äøñçL- §©§¥©¨¦¦§©§¦¤¨§¨§©§¨
xefgl ekxvede ,mzk`ln z` miiql icka rav mdl xqg didyk

eid ,jk myl mipnnq lyaleäpè÷ äøék éèetèét ïéNBòick ¦¦§¥¦¨§©¨
ìäøBé äéìò úBtLleyia zxicw ±,äpè÷hrn z` da lyal ¦§¨¤¨¨§©¨

,zhren dipaa mc`l zlrez yiy epivne xg`ne .xqgd ravd
.aiig `edy lk dpead jkitl ,okyna hren oipa epivn ok enke

:xg` ote`a zayiine df xe`ia dgec `xnbdá÷òé øa àçà áø©£¨©©£Ÿ
,øîàzk`lna oexqg didy minrt erxi`y xnel okzi `l ¨©

y epicia llk ixdy ,okyndúeøéLò íB÷îa úeiðò ïéàie`x oi` - ¥£¦¦§£¦
xyera ea mibdepy mewna miipr ly mkxck mixac zeyrl

.mevnva `le geexa did okyna dyrpy xac lke ,dxxyeàlà¤¨
,dk`lnl aygp `edy lk oipay daiqdy xnel yiïkLepivn ¤¥

yá÷ð Bì LiL úéaä ìòaohwBúøéáa`edy ,dtie lecb ziaa ± ©©©©¦¤¤¤¤§¦¨
,eay ohw xeg lr elit` citwn ,ezaikye ezlik` mewnBîúBñå§§

.hihadúååëcok enk epivne ±éabd zk`lnLø÷ ïkL ,ïkLî ¦§¨¨©¥¦§¨¤¥¤¤
okynd iyxwnàðøc Ba äìôpL,xeg ea dzyre [zrlez±]éhîó- ¤¨§¨©§¨©¦

shthnøáà dëBúì[zxter±]BîúBñå.da §¨¨¨§§
:oipaa oa` zgpda xehtde aeigd ipte` md dn zxxan `xnbd

ãcöîä ,ìàeîL øîàoeekne aiyen ±ïáàä úàceqi zirwxwa ¨©§¥©§©¥¤¨¤¤
zepal ozip didiy icka ,dnewna ahid zayiizny cr oipad

,dilráéiçdpea meyn.hiha rwxwl dxaige draw `l m` s` , ©¨
,éáéúéîm`y ,oipaa miwqrznd mipy iabl `ziixaa epipyãçà ¥¦¥¤¨

ïúBðgipn ±èéhä úà ïúBð ãçàå ,ïáàä úà,dizgznúà ïúBpä ¥¤¨¤¤§¤¨¥¤©¦©¥¤
,áéiç èéhäz` gipnd la` ,oipad z` dfa wfgn `edy meyn ©¦©¨

,rwxwa dcciv m` s`e ,hih `la dgipdy xg`n ,xeht oa`d
.aiig hih `la oa`d z` ccvndy l`eny xn` j`ide

:envr oywnd lr `xnbd dywnéîòèéìåCdz`y ,jzhiyl ± §¦©§¨
lr dywn dz`y cr ,cala oa` zgpd lr miaiig oi`y xaeq

,`nw `pz ixacn l`enyàôéñ àîéàly `tiqd z` xen` - ¥¨¥¨
,my epipyy dn lr dnzze `ziixadäìòä eléôàå ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥©£¦¤¡¨

oa`d z`çépäådze`ñeîéc éab ìòdxey ±íéðáà ìLipa`n §¦¦©©©¥¦¤£¨¦
,hih ila ,dnegd.áéiç,l`enyn xzei xingn iqei iaxy ixd ©¨

xzei jl yi ok m`e ,dcciv `ly ote`a mb oa`d zgpd lr aiigne
.melk dyr `l ixd aiig recn ,eixac lr denzl

:`xnbd zvxznàlàe,llk `iyew o`k oi`y xnel miaiig i`c ¤¨
y meyneåä éðééða àúìz,oipad ziipa zra mialy dyly mpyi ± §¨¨¦§¨¥¨

,dfn df mpica miwelgdàléòå àòéöî àzzirvn` oezgz ± ©¨§¦¨§¦¨
.oeilreàzzmipa`d zxey `edy ,oipad ly oezgzd wlgd ± ©¨

,hih ila dnegd zizgza ux`d lr migipnyàøôòå éãecö éòa- ¨¥©¥§©§¨
xtr zpizpe ,rwxwa mipa`d ceciv ici lr dyriy jixv
oi` ok dyr `l m`e ,o`kle o`kl ehi `ly mkneql mdizeaiaq
aiig oa`d z` ccvndy l`eny xn` df oipaae .llk dipa ef

.hiha draw `ly elit`àòéöî,oipad ly irvn`d wlgd ± §¦¨
,dpeilrde dpezgzd dxeyd caln mipa`d zexey lk `edyéòä¥

àðéè énðmbe ,mnewna mipa`d ceciv ici lr mb dyriy jixv - ©¦¦¨
zgpdy `yixa `ziixad dxn` df oipaae ,hiha mzriaw ici lr

e .dipa zaygp dpi` hih `la dnewna oa`déàléòoeilrd wlgd ± ¦©
dilrn oi`e li`ed ,dpeilrd mipa`d zxey `edy ,oipad ly
ic jkitl ,o`kle o`kl oa`d dhz m` yeygl oi` ,ztqep dxey

àîìòa äçpäaxn` df oipaae .hiha dzriawe oa`d ceciv `la §©¨¨§¨§¨
.aiig cala oa`d zgpday ,`ziixad ly `tiqa iqei iax

z` zzqnd aiig zea`d on dclez dfi` meyn zxxan `xnbd
:dpyna epipy .oa`dúzñîäåzxxan .aiig `edy lk 'eke §©§©¥

d :`xnbdúzñîoa`d z`áéiçéî éàî íeMîdclez efi` meyn ± §©¥¦©¦©©
.aiig `ed zea`d oníeMî øîà áøzk`ln zclez,äðBaik ©¨©¦¤

d jxev `ed mipa`d zeziq.oipaíeMî øîà ìàeîLezclez §¥¨©¦
zk`ln,Léhta äkîxnb lke ,oa`d zk`ln xnb `ed zeziqd ik ©¤©©¦

.yihta dkn zclez `ed zaya dk`ln
m` ,l`enye ax ewlgp mday mitqep mipte` d`ian `xnbd
:ewlgp cer .yihta dkn meyn e` dpea meyn mdilr miaiig

aìeìa á÷ð äNBòä[urn ieyr ohw zia-],íéìBâðøz ìL`viy ick ¨¤¤¤§¤©§§¦
.mdl wifi `le d`evd gix,øîà áøawpd ziiyr lr aiigíeMî ©¨©¦

zk`ln zclez,äðBazepelg mda miyery mipiipad jxc ok ik ¤
.xie`l,øîà ìàeîLe`l` ,dpea zk`ln llka ef dlert oi` §¥¨©
aeigdíeMîzclez,Léhta äkîzk`ln xnb `ed awpdy itl ¦©¤©©¦
.leld

a :ewlgp cereàúôeL ìéiòohw czi agz ±àøîc àðéôB÷axega - ©¥§¨§¦¨§¨¨
.`vz `ly ea dwcdl ick ,xcrnd ly zwd dpezp eay lfxad

,øîà áøczid zaigz lr aiigíeMîzclez,äðBaz` dpa jka ik ©¨©¦¤
.xcrnd,øîà ìàeîLeaiigíeMîzclez,Léhta äkîitl §¥¨©¦©¤©©¦

.xcrnd ziiyr z` xnb czid zaigzay
.elld mipte`dn cg` lka yiy yecigd z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxne`àëéøöel`enye ax zwelgn z` `iadl jixv ± §¦¨
oeik ,elld mipte`d zyelyaàúéén÷ ïðéòîLà éàcdzid m` ± §¦©§§¦©©©§¨

,zzqnd z` epiidc ,oey`xd ote`d z` wx `xnbd epl drinyn
wxy mixne` epiidáø øîà÷ àéääa,dpea zclez cvn aiigy §©¦¨¨©©

,Cëa ïéða Cøãc íeMîjk xg`e mipa`d z` mizzqn dligzay ¦§¤¤¦§¨§¨
,oipaa mze` miraewìáàaCøc ïéàc ,íéìBâðøz ìL ìeìa á÷ð äNBò £¨¤¤¤§¤©§§¦§¥¤¤

,Cëa ïéða,oipad ilzka miawp zeyrl jxc oi` ixdyàîéàxn`p ± ¦§¨§¨¥¨
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xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc zay(iriax meil)

çãBwäxeg dyr elit` ,czi ea rewzl zpn lr lzeka xegìk ©¥©¨
.áéiç àeäL:`xnbd dywnàîìLadf oic ±oaenìzrc,áøxaeqd ¤©¨¦§¨¨§©

(:aw lirl),dpea zk`lnl zaygp milebpxz lela awp ziiyry
e li`ed ,aiig xeg gcewd s` jkitlàúøBç øçc ïàîk éæçéî¦§¥§©§¨§¨

àðééðáì.oipad zlrezl xeg dyery ink d`xpe ±ì àlàìàeîL §¦§¨¨¤¨¦§¥
xn`y(my)zk`ln meyn aiig epi` milebpxz lela xeg awepdy

,lzeka xeg gcewd aiigzi recn ,yihta dkn meyn `l` dpea
lzeka dyry xegd `ld,àeä äëàìî øîb åàìcner ixdy ¨§©§¨¨

.dk`lnd xnb `id czid zriawe ,czia enzeql
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna dpyna o`k ± ¨¨§©¨§¦©

déåeâa dé÷áLå àìæøôc àöîøa déòæácjex` xnqna xeg gcwy ± §©§¥§©§¨§©§§¨§©§¥§©¥
,mivtg eilr zelzl ick xiwa xnqnd z` xi`yde ,lfxa ly

eðééäc`id dgicwd df ote`ay ±øîbd,äëàìîdkn meyn aiige §©§§©§¨¨
.yihta

:dpyna epipyììkä äæzniiwzn ezk`lne dk`ln dyerd lk ¤©§¨
.zeaxl df llk `a dn zx`an `xnbd .aiig zayazl`ey

:`xnbdéàî ééeúàì 'ììkä äæ'zeaxl dpynd d`a mixac el` ± ¤©§¨§¨¥©
d`a dpyndy :`xnbd daiyn .df llkaééeúàìzeaxl ±÷çc §¨¥§¨

àa÷a àæéô÷,oibel dyely ly dcn likny ilk wwgy in ± §¦¨§©¨
`edy aw likiy ilk da wewgl xyt`y dlecb ur zkizga
da wewgie siqei envra `edy it lr s`e .aiigy ,oibel drax`
mpi`e jk ilkd z` miniiwny mixg` yiy xg`n mewn lkn ,cer

.aiige zniiwznd dk`lnl aygp df mb ,ea mitiqen
:epzpyna epipyìò ñðøewa äknä ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥©©¤©§¨©

'åë ïcqäx`ean .dk`ln owznk `edy iptn ,aiig dk`ln zrya ©©¨
rwxl dvexy xacd lr `le ocqd lr dkny it lr s`y eixaca
.eixac z` zx`an `xnbd .yihta dkn meyn aiig ,wilgdle

:`xnbd zl`eyãéáò÷ éàî.dk`ln oewizk aygpy dyr dn ± ©¨¨¦
:`xnbd daiynïnànL éðtî ,eäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø± ©¨§©¥§¨§¦©§©§¦§¥¤§©¥
oiekne libxnBãé úàminrtly ,ezk`lnl die`xd dkn zekdl ¤¨

.jxevd itk dylg dkn minrtle dwfg dkn zekdl one`d jixv
da eL÷dfa eywzd ±äzòî àlà ,äaçø éðalr eaiign dz`y ¨¨§¥©§¨¤¨¥©¨

,dk`ln ziiyr ila s` eici oeni`øîâå àúaLa àúðneà àæç± £¨¨ª¨§©§¨§¨©
,dzeyrl cnl jk jezne zaya zepne` dyrn d`xénð éëä̈¦©¦

áéiçéîciptn ezii`x lr aiigziy ,ea mb xn`p jk m`d ± §¦©©
dk`lnl ezxiyknyly eteqay oeik ,ok xnel xazqn `l ixd ,

d`kdl eci z` on`nd recn ok m`e .dk`ln lk dyr `l xac
.dk`ln lk dyr `l ixd yihta dkn meyn aiig

:`xnbd zvxzn,eäééåøz éøîàc àáøå ééaà àlàd`kdy mrhd ¤¨©©¥§¨¨§¨§¦©§©§
meyn ,`ed dk`lnl zaygp ocqd lr qpxewaéqè éãcøî ïkL¤¥§©§¥©¥

d iyxw ietivl adfdïkLîeid,ïk ïéNBòqpxewa mikn eidy ¦§¨¦¥
lr zg` mrte ,eccxl qhd lr minrt dyly dk`lnd zrya
qhd rwaie ,dnibt ea `dz `ly qpxewd z` wilgdl icka ocqd
zrya ocqd lr dkndy l`ilnb oa oerny oax xaqe .wcd

.aiige yihta dkn zk`ln llka df ixd dk`ln
:`ziixan `axe iia` ixacl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðz± ©§¨©¦¨¦

,`ziixaa ok epipyñðøewa äknä óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥©©©¤©§¨
.ïk ïéNBò ïkLî éqè éãcøî ïkL ,áéiç äëàìî úòLa ïcqä ìò©©©¨¦§©§¨¨©¨¤¥§©§¥©¥¦§¨¦¥

äðùî
:xvewe rxef yxeg ly zek`lnd ixeriya zwqer epzpynLøBçä©¥

,àeäL ìkokeLkðîä,miti miayr jezn mirx miayr ylez ± ¨¤©§©¥
íñø÷îäå,ezginv z` xtyl icka oli`d on miyai mitpr uvew ± §©§©§¥
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,dcedi iaxe `nwàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±çãBwäxegìk §¨©§¨©¥©¨

,àeäLekxc ze`xl ozipy ote`a yletn edyr `ly it lr s` ¤
,zeyrl oiekzdy itk ipyd xarl.áéiçokeøøâîäwilgnd ± ©¨©§¨¥

xeriya ,mitlw e` ,zekex` ur ly zexew,àeäL ìkeãaòîä ¨¤©§©¥
xeriya zexer,àeäL ìkeäøeö éìka øvädxev ilka dyerde ± ¨¤©¨©§¦¨

wx dyre dnly dxev zeyrl ezrca did m` s` ,ezetilìk̈
àeäL.aiig ,dxevd on,øîBà ïBòîL éaøzeyrl oiekzd m` ¤©¦¦§¥

aiig epi` ,dnly dk`lnçc÷iL ãòzg` zaaBlek úàlk z` ± ©¤¦§©¤
aiig epi` oke ,dligza gecwl oiekzdy dn,Blek úà øBøâiL ãò©¤¦§¤

e,Blek úà ãaòiL ãòe,Blek øeöiL ãòon wlg wx dyr m` la` ©¤§©¥¤©¤¨
xzei lwin oerny iaxy ixd .xeht zeyrl oiekzdy dk`lnd
`l ok m`e .dzeyrl ezrca didy dk`lnd lk dyrzy jixvne

.aiig daizkd zk`lnn zvwn dyray xaeqy xnel okzi
:`xnbd zvxznïðéòîLàì àúà àä ïBòîL éaø àlà`a df xac ± ¤¨©¦¦§¨£¨§©§§¦©

zeize` izy zaizk lr aiig epi`y ,eprinydlúà áBzëiL ãò©¤¦§¤
Blek íMä`nw `pz zrck `ly ,aezkl oiekzdy daizd lk z` ± ©¥

.'lecb myn ohw my' lr mb miaiignd dcedi iaxe
:`xnbd dywnéëä úøîà úéöî éîe,ok xnel leki dz` ike ± ¦¨¥¨§©¨¦

àéðúäå,zxkfpd `ziixaa epipy ixde ±,øîBà ïBòîL éaøxn`p §¨©§¨©¦¦§¥
ìBëé ,'úçà äNòå'aiig didi `lBlek íMä úà áBzëiL ãòz` ± §¨¨©©¨©¤¦§¤©¥

,dazekl ezrca didy daizd lk,'úçàî' øîBì ãeîìzs` aiigy ©§©¥©©
oerny iaxy xnel okzi `l ok m`e .daizd lk z` azk `l m`

.dlecb daiz jezn zeize` izy azka xhet
:`xnbd zvxznéëä àîéàå õéøzxen`e `ziixad oeyl z` owz - ¨¥§¥¨¨¦

,'zg` dUre' xne` oerny iax ,jk dze`ìBëéxn`z `ny - §¨¨©©¨
aiig epi` mly weqt aezkl oiekzndy÷eñtä úà áBzëiL ãò©¤¦§¤©¨

,Blek,xeht didi jkn zegtae,'úçàî' øîBì ãeîìzm` s` aiigy ©§©¥©©
`l m` la` .dnly daiz aezkiy calae ,weqtd on wlg azk
iaxe `nw `pz lr wleg `ed dfae .xeht zg` daiz elit` milyd

.`lewl ezrce dcedi
`ziixad seqa epipy :iqei iax ixac z` x`al zxfeg `xnbd

y ,lirl z`aend,øîBà éñBé éaøn miyxecy,'úçà äNòå'oke ©¦¥¥§¨¨©©
n,'äpä äNòå'yL íéîòtdbbya zexiar dnk dyerdáéiçz`hg §¨¨¥¨§¨¦¤©¨

áéiçL íéîòôe ,ïlek ìò úçàz`hg.úçàå úçà ìk ìò ©©©¨§¨¦¤©¨©¨©©§©©
éñBé éaøc àîòè éàî ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàiax yxc cvik ± ¨©©¦¥§©¦£¦¨©©£¨§©¦¥

xn`py dnay ,xaq iqei iaxy ,x`ane .df oiprl aezkd z` iqei
dlkiy .` :mixezi dnk mpyi 'dPdn zg`n dUre'aezkl dxezd §¨¨¥©©¥¥¨

,'úçà'dazk z`f zgze'úçàî'dxezd dlkiy .a .dxizi m"na ©©¥©©
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xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cw sc zay(iying meil)

déì élòî à÷ ééelòmezq m"n ik ,zeaiyga ze`d z` dlrn `ed ± ©¥¨§©¥¥
dnn gkeny enk ,`l gezt m"ne zegela did,àcñç áø øîàc§¨©©¦§¨

zeize`yL C"îñå í"îeazkpúBçeìazixad,ïéãîBò eéä ñðaitl ¥§¨¤¤§§¥¨§¦
dzidy `l m`e ,xarl xarn oa`a wewg did zegelay azkdy
j"nqde mezqd m"nd jezay oa`d zkizg dzid ,qpa mzcinr
qp jiiy ea wx ik ,zegela did i`cea mezq m"ny oeikne .zltep
did mezq m"ny xg`ne .gezt m"n zegela did `ly gken ,df
mezq m"n zaizkay `vnp ,zegela did `l gezt m"ne zegela
.dxiyk ezaizk jkitl ,xzei zxgaen ze` azk gezt m"n mewna

çeút BàNòå íeúñ àlàmewna gezt m"n zaizka ok oi`y dn ± ¤¨¨©£¨¨©
df iepiyay ,mezq m"ndéì òøâî à÷ éòeøbzeaiygn rxbn `ed ± ¨¥¨§¨©¥

,zegela did `l gezt m"n ixdy ,azkdl dxen` dzidy ze`d
dnn x`eany enkàîézéàå ,äéîøé éaø øîàcmixne` yie - §¨©©¦¦§§¨§¦¥¨

xn`y,àaà øa àéiç éaøzeize`Côöðî'k' 't' 'v' 'p' ,gezt 'n' ± ©¦¦¨©©¨©§§¨
zetetkdíeøîà íéôBöazekdy `vnp ,meycig zexecd i`iap ± ¦£¨

oi` ok lre ,xzei drexb dxeva eazk ,mezq mewna gezt m"n
m"n zaizk xiykdy dxiza oa dcedi iax ixacn di`x `iadl
.mezq mewna gezt m"n zaizk mb xiykdl ,gezt mewna mezq
e`yre mezqy xn` j`id `cqg ax lr `iyewd zxfeg ok m`e

`ziixaa epipy ixd ,xyk gezt(:bw lirl)daizkd df ote`ay
.dleqt

:digcd z` dgec `xnbdàøañéúåzeize`y xeaq dz` jk ike ± §¦§§¨
,mexn` mitev 'jtvpn'áéúëäåxn`p ixde ±(cl fk `xwie)älà' §¨§¦¥¤

úBönäeyxce ,'ipiq xdA l`xUi ipA l` dWn z` 'd dEv xW` ©¦§£¤¦¨¤Ÿ¤¤§¥¦§¨¥§©¦¨
(b"it g"t izewega k"ez),'zFvOd dN`' zeaiznéàMø àéápä ïéàL ¥¤©¦§¤¥©¨¦©©

Lcçìmeyäzòî øácj`ide ,ipiqa dynl dxezd dpzipy zrn ± §©¥¨¨¥©¨
.dxeza eid `ly zeize` eycig mi`iapdy xnel okzi

àlàc gxkdaéàåä äåäéîzeize`d lk eid zegela mby ± ¤¨¦§¨£©
mle` ,zetetkde zeheytd zenezqde zegeztdäåä àì òãéî¥¨Ÿ£¨

ïéòãémircei eid `l ±éämnewn zeize` ibeq el` ±òöîàa ¨§¦¥§¤§©
d,äáézeéämnewn zeize` ibeq el`e ±óBñad,äáézlk eide ¥¨¥§¥¨

,seqa oiae rvn`a oia zeazkp zeize`deäðéðwz íéôBö eúàå± §¨¦©§¦§
mnewn zetetkd zeize`de gezt m"ny epwize mi`iapd e`ae
seqa mnewn zeheytd zeize`de mezq m"ne ,daizd rvn`a
oi`e zegela zeaezk eid zeize`d lky ok m` `vnp .daizd
`cqg axy xnel ozip jkitl ,dgeztn xzei dnezq ze`l dlrn
m"n mewna gezt m"n azk m` mbe ,dxiza oa dcedi iaxk xaq

.xyk xtqd mezq
:`xnbd dywnézkàåel` mi`iapd eycig j`id ,dyw oiicre ± §©©¦

seqa miazek zeize` el`e daizd rvn`a miazek zeize`
aezkdn `ld ,daizd'úBönä älà'epcnléàMø àéápä ïéàL ¥¤©¦§¤¥©¨¦©©

Lcçìmey,äzòî øác.`id yecig ef dpwz mbe §©¥¨¨¥©¨
zeize`d ibeq lkl did dyn zenin xak ok`y :`xnbd zvxzn

,reaw mewnàlàzexecd jynay zeheicdd mixteqdy,íeçëL ¤¨§¨
,dteqa oiae daizd rvn`a oia zeize`d ibeq lk z` miazek eide

eøæçåmi`iapdíecñéådidy itk ,seqa efi`e rvn`a efi` ,ie`xk §¨§§¦§
.dxeqna mcia laewn

azekda dpynd oica mi`pz ewlgpy epivn mixacd zpwqnl
`ziixad zhiy .jtidle mezql gezt m"nn(:bw lirl)xtqdy

m"n mewna mezq m"n azekdy dxiza oa dcedi iax zhiy .leqt
iax ixacn gikedl ozipy `cqg ax zhiy .xyk xtqd gezt
mezq m"n mewna gezt m"n azeka mby ,epzpynay dcedi
.jk xeaqi dxiza oa dcedi iax s`y `xnba x`eane .xyk xtqd

:`cqg ax ixac z` x`al zxfeg `xnbdàôeby dnl aeyp ±øîà ¨¨©
å .ïéãîBò eéä ñða úBçelaL C"îñå í"î ,àcñç áømix`azn eixac ©¦§¨¥§¨¤¤©§¥¨§¦§

y ztqep `xnin it lr,àcñç áø øîàdyúBçelaL áúkdidàø÷ð ¨©©¦§¨§¨¤©¦§¨
àø÷ðå íéðôaîmb,õeçaîazkd z` `exwl ozip didy epiidc ¦¦§¦§¦§¨¦©

zeketd zeize`d eid ipyd xardny `l` ,zegeld ixar ipyn
,dzligzl dteqn z`xwp dzidy jk ,dketd daizdeïBâkzaiz §

'áeáð'ipyd xara z`xwp dzid,'ïáåá'zaiz okeøäa] (øäá áäø) §¨¨
ipyd xara z`xwp dzid,['áäø'zaiz oke'eøñ'z`xwp dzid ¨

ipyd xara.'ñøå'iaer z` zawep dzid azkd zwiwge xg`ne
ik ,qpa zecner eid j"nqde m"ndy gxkda ,xarl xarn geld

.xie`a dielzy oa` zkizg did odly jezd
,dxeza milecb mixrp eycigy dcb` ixac d`ian `xnbd

:z"ia s"l` zeize` ly zernynaïðaø déì éøîàipa exn` ± ¨§¦¥©¨¨
daiyidì àðcéàä é÷cøc eúà ,éåì ïa òLBäé éaøìàLøãî éáe`a ± §©¦§ª©¤¥¦¨©§§¥©¦§¨§¥¦§§¨

,yxcnd zial mixrp dzréléî eøîàåmi`ltp mixac ±eléôàc §¨§¦¥©£¦
eäééúååk øîzéà àì ïeð ïa òLBäé éîéa.mzenk xn`p `l ± ¦¥§ª©¦Ÿ¦§©§¨©§

,eyxc jkeó"ìà'e'ú"éal mc`d jixvy jkl zefnexäðéa óìà- ¨¤¥¡©¦¨
.dxez cenllì"îéb'e'ú"ìcl mc` jixvy jk lr zefnexìBîbcqg ¦¤¨¤§

mríélc.miipr -ú"ìc éaâì ì"îéâc déòøk äèeLt àîòè éàî± ©¦©©£¨§¨©§¥§¦¤§©¥¨¤
z"lcd xarl zkynp l"nibd ly zil`nyd lbxdy mrhd dn

meyn ,z"iad xarl `leøçà õeøì íéãñç ìîBb ìL Bkøc ïkL¤¥©§¤¥£¨¦¨©©
dì"îéb éaâì ú"ìãc déòøk äèeLt àîòè éàîe .íélclbx recne - ©¦©©£¨§¨©§¥§¨¤§©¥¦¤

lcl cnll ,l"nibd cvl hrn dkeyn z"lcddéLôð déì déöîéìc§¦§¥¥©§¥
.eixg` uexl egixhi `le ,ecqg yi`l envr z` `ivniy ±éàîe©

ú"ìãc détà øcäî àîòèdipt z` dxifgn z"lcd dnle ±,ì"îébî ©£¨§©©©¥§¨¤¦¦¤
lcd mr cqg lnebl cnll ickadéì ïzéìcel oziy ±ék ,äòðéöa §¦¥¥§¦§¨¦

éqkéì àìc éëéädépéî ó.epnn yiiazi `ly ick ± ¥¦§Ÿ¦©¦¦¥
:mixrpd eyxcy zeize`d x`y zyxca dkiynn `xnbdé"ä'¥

eó"k ã"eé ú"éè ú"éç ï"ééæ' .àeä Ceøa LBãwä ìL BîL äæ 'å"éå̈¤§¤©¨¨©¦¥¥¨
e'ã"îìfnxl ze`aåy jl rc ,xnel,ïk äNBò äzà íà,xnelk ¨¤§¦©¨¤¥

,milc mr cqg lnebe dxez cnelïçå ,EúBà ïæ àeä Ceøa LBãwä©¨¨¨§§¨
í"î .àaä íìBòì øúk Eì øLB÷å ,äMeøé Eì ïúBðå ,Eì áéèîe ,EúBà§¥¦§§¥§§¨§¥§¤¤¨¨©¨¥

äçeúteäîeúñ í"îyiy jkl zefnexçeút øîàîozpy mixac ± §¨¥§¨©£¨¨©
yie ,myxecl zeyx `ed jexa yecwdíeúñ øîàîmixac ± ©£¨¨
.dakxn dyrn oebk ,mnzeql deevnyäôeôk ï"eðeäèeLt ï"eð §¨§¨

l zefnexïîàðzeidl jixv dfd mleray xyk mc`l ±óeôk,eipre ¤¡¨¨
d dkfi jkaeïîàð`ad mlera didiyèeLt.sewfeC"îñ'e'ï"éò ¤¡¨¨¨¤©¦

l jixvy jkl zefnexàðéøçà àðMéì .íéiðò CBîñzxg` oeyl ± §£¦¦¦§¨©£¦¨
,'o"ire j"nq' fnxaå ,äøBza äNò ïéðîéñz jk ici lr.dúBà äð÷ ¦¨¦£¥©¨§§¥¨

äôeôk à"teäèeLt à"tmc`l didiy jixvy jkl zefnexät ¥§¨¥§¨¤
çeút,ok zeyrl ie`xy xg` mc` oi`yk ,dxez uitdl icka ¨©

el didiye,íeúñ ät.z`f dyriy xg` lecb mc` yiyké"ãö ¤¨¨¦
äèeLt é"ãöå äôeôkmc`y ,jkl zefnex÷écözeidl jixvóeôk §¨§¨¦§¨©¦¨

d dkfi jkae ,dfd mlera÷écözeidlèeLt.`ad mlera sewfe ©¦¨
i"cva eyxcy dn `ld :`xnbd dywneðééäo"epa eyxc xaky dn ©§

lirl epipyy itke ,dheyte dtetk,'èeLt ïîàð óeôk ïîàð'dne ¤¡¨¨¤¡¨¨
.dheyt i"cve dtetk i"cv zeize`a aey z`f fenxl jxevd

i"cv zeize`ay :`xnbd zvxznéñBäìò äôéôk áeúkä Eì ó ¦§©¨§¦¨©
.BúôéôkeïàkîgkenLàø ãBðîa äøBzä äðzpLdeprae zzxa ± §¦¨¦¨¤¦§¨©¨¦§Ÿ
.dxizi

:zeize`d yxca dkiynn `xnbdó"e÷l zfnex,LBã÷xnelk ¨
,`ed jexa yecwlL"éøl zfnexdétà øcäî àîòè éàî .òLø ¥¨¨©©£¨§©©©¥

ó"e÷ceipt z` xifgn s"ewd dnl ±,L"éøîy itlCeøa LBãwä øîà §¥¥¨©©¨¨
a ìkzñäì ìBëé éðà ïéà ,àeäiptdébz äøcäî àîòè éàîe .òLø ¥£¦¨§¦§©¥¦¨¨©©£¨§©§¨©¥

L"éø éaâì ó"e÷citl ,y"ixd cvl dpet s"ewd ly bzd recn ± §§©¥¥
yíà ,àeä Ceøa LBãwä øîàryxdøúk Bì øLB÷ éðà ,Ba øæBç ¨©©¨¨¦¥£¦¥¤¤

éúBîk.ily xzkd oirk ±ó"e÷c déòøk àîòè éàîelbx recne ± §¦©©£¨©§¥§
s"ewdäéeìzryxl fenxl ick ,ebbl zxaegn dpi`edéa øãä éàc §¨§¦¨©¥

,ea xfeg `ed m`y ±ìéiòéìs"eway gztd jxc qpkidl `ed leki ± ¦©¥
.daeyza 'd edlawie

,df cgein gzta jxevd dn :`xnbd dywnCäa ìeòéìåsiwi ± §¥§©
,oinia `vnpd gzta qpkie ,s"ewd ilbx zgz jlie daeyza ayd
xac :`xnbd zvxzn .s"ewd ilbx ipy oiay oezgzd geexa epiide

dfáéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàc ,ùé÷ì Léøì déì òéiñîdn - §©©¥§¥¨¦§¨©¥¨¦©¦§¦
aezkd yexit(cl b ilyn),'ïç ïzé íéåðòìå õéìé àeä íéölì íà'¦©¥¦¨¦§©£¨¦¦¤¥
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המשך בעמוס אא

ripvnd` cenr cw sc ± ixiyr wxtzay
déì élòî à÷ ééBlò.dzidWmnla` .zFgENA dnEzqmndzid `l dgEzR ©¥¨§©¥¥¤¨§¨¥§¨©£¨¥§¨Ÿ¨§¨

WxtncM ,zFgENAjtvpn`Cqg ax xn`C oeike .mExn` mitFvmnzFgENAW Knqe ©§¦§¨¥¦£¨§¥¨§¨©©¦§¨¥§¨¤¤©
,dnEzqA `N` DinEwF`l xWt` `l ,micnFr Eid qpAli`FdCazMded`xp did §¥¨§¦Ÿ¤§¨§¥¤¨¦§¨§¦§©§¨¨¨¦§¤

ipXn,mdixarqpAW `l m` ,lFRil Dl did.qp DA oi` dgEzR la` .cnFr did ¦§¥¤§¥¤¨¨¨¦¦Ÿ¤§¥¨¨¥£¨§¨¥¨¥
mitFv xn`C dinxi iAxC jtvpn k"r§©¦¦§§¨§¨©¦

migEztA - mExn`oiWwOW Wi .xn`w £¨¦§¦¨¨©¥¤©§¦
opinxC ,dNibnA xn`C `ibEq lr Ff `ibEq§¨©§¨§¨©¦§¦¨§¨¥©
`nl` ,`Cqg axC `d` dinxi 'xC `d̈§¦§§¨©¨§©¦§¨©§¨

!oinEzqA EdiiexYKxC oMW .`iWEw Ff oi`e ©§©§¦§¦§¥§¨¤¥¤¤
,cEnlYdKRdn oWwOd`xaQdicM o`M ©©§©©§¨§©¥©§¨¨¨§¥

xg` mFwnaE ,dWwIWFkRdn.`iWETd itl ¤©§¤§¨©¥§©§§¦©§¨
axC xnzi` iM ivExzl mzd irA ded i`e§¦£¨¨¥¨¨§¨¥¦¦§©§©

`CqgoinEzqAoigEztA dinxi 'xcE-ded ¦§¨¦§¦§¦§§¨¦§¦£¨
Dil iPW `iNrn `vExiY `N` ,Dil uxzn§¨¥¥¤¨¥¨§©§¨©¥¥

,mzdp"de:äåä äåäéî.id irci `le ,EdiiexY ¨¨§¦£¨£¨©§©§§¨¨§¦¥
'ek daiY rvn`A:õeçaî àø÷ðå.zFIzF`d §¤§©¥¨§¦§¨¦©¨¦
daiYde zFkEtd.dkEtd`N` opirEnW` `le £§©¥¨£¨§¨©§¦©¤¨

Eid KkitlE ,gENd lM z` awFp wwgd didW¤¨¨©£¨¥¤¨©©§¦¨¨
mnqpA Knqe:øäa áeáðeøñ.,zFgENA Eid`l ¥§¨¤§¥§§©¨Ÿ¨©

hwp `nlrA daiY `N`:óìàäðéa.cFnl ¤¨¥¨§¨§¨§©¡©¦¨§
dxFY:"îéâc déòøk èéLt è"îú"éìc éaâì ì. ¨§¦©§¥§¦¤§©¥¨¤

z"iA iAbl `le:ú"éìãc déòøk èéLt è"î §Ÿ§©¥¥§¦©§¥§¨¤
éaâì"îéâì.iAbl `le,`"dDkWFOWzvw §©¥¦¤§Ÿ§©¥¥¤§¨§¨
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'g aezkl oiekzp hwpc :l"ie !xeht oeif `la

,xeht oeif irac oipiif ipy azk `wecc ,`zeaxl

oeif era `lc zexg` zeize` izy azk la`±

`ed zg`l `din `zydc b"r`e ,aiig

oiekznc:

.øåçéù,d`xp oi`e .h"pnxcii` i"yx yxit

`"la `iig iax dil ixw ded i`n`c

'ipzn oeyla dil hwp `le?ïá`chq.z"xe`

qett inia dedc `kd opixn`c `chq oa `dc

wxta gkenck `aiwr iax inia dedc dcedi oa

zekxac `xza):`q sc(ryedi inia did eyie :

'xk `le :dheqc `xza wxta gkenck digxt oa

izya ixvepd eyil dgcy digxt oa ryedi

:`aiwr 'xl ith micw ded ryedi 'xe ,mici

`id `iyp `lcbn mixn en`xn`wc `de ±

dinw giky ded iaia ax :dbibgc `nw wxta

lif :digelyl dil xn` ,'ek zend j`lnc

dzidy rnyn .`iyp dlcbn mixn il izii`

.dzid zxg` !`iyp `lcbn mixn iaia ax inia

dyrn iaia axl xtqn did zend j`ln :inp i`

.lecb onfn xak rxi`y

øîàdcedi 'xk `lc `cqg ax.ax z"`e

`idd` xn`wc awri iaxa `g`

oihibc ipy 'ta `cqg ax xn`wc).k sc(hb

qenlew eilr xiarde dnyl `ly eazky

`ipzc opaxe dcedi 'x zwelgnl ep`a dnyl

`nlc awri xa `g` ax igce 'ek aezkl oiekzp

`l` ,dxez iab mzd xn`w `l k"r ,`id `l

k"` ,ecen hb iab la` "edep`e il` df" meyn

hba `wecc :l"ie ?`iz` o`nk `kdc 'ipzn

oeilr azk ied dnyl `ly aezk didy±azk

oey`xd on xzei owzn oexg`dy ,`nlr ilekl

owzn oeilrd azk oi`yk la` .dnyl edyery

'ipzn ixiin ikdae .azk ied `l r"kl ,melk

'ipznc `kd xn`wc `cqg axe .r"kk `iz`e

hb iab mzd xn`wc ,dinrhl ,i"xk `lc `iz`

'ipznc dil rnyne ,opaxe i"x zwelgnl ep`a

azka owznyk 'it` ,ixii` oipr lka `kdc

`l 'ipzn k"r awri xa `g` axl la` .oexg`d

ixii` ivn `l hbac ,oipr lka ixii`:íúä
dyrn xqegn.ze`a zegpnd lk" wxta

"dvn).fp sc zegpn(milgb iab lr xya gipda

o`n `ki` ,zenewn ipya zxbexbk ea dlvpe

xaq aiignc o`n ,xhtc o`n `ki`e aiignc

wifn oi`y ,ziad ilzek ipy lr azkl inc `lc

o`k enk daixw oexqg my:
`ipzde

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

'éðúîãçà íìòäa úBiúBà ézL áúBkäY.áéiç ©§¦©¥§¥¦§¤§¥¤¨©¨
ìëáe ,íBzð÷ð÷áe ,ñBîB÷a ,àø÷éña ,íña ,Béãa áúk̈©¦§§©§¦§¨§§©§©§§¨
éçååì éðL ìòå ,úBiåæ éìúBk éðL ìò ,íLBø àeäL øác̈¨¤¥©§¥§¥¨¦§©§¥§¨¥

äæ íò äæ ïébäð ïäå ñ÷ðétY.áéiçBøLa ìò áúBkä ¦§¨§¥¤§¦¤¦¤©¨©¥©§¨
YBøLa ìò èøñîä .áéiçY,úàhç áéiçî øæòéìà 'ø ©¨©§¨¥©§¨©¡¦¤¤§©¥©¨

÷áàa ,úBøét éîa ,ïé÷Lîa áúk .ïéøèBt íéîëçå©£¨¦§¦¨©§©§¦§¥¥©£©
íéi÷úî BðéàL øác ìëáe ,íéøôBqä ÷áàa ,íéëøcY §¨¦©£©©§¦§¨¨¨¤¥¦§©¥

úBà áúk ;B÷étøîáe ,åéôa ,Bìâøa ,Bãé øçàì .øeèẗ§©©¨§©§§¦§©§¥¨©
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cw sc zay(iying meil)

äðùî
el`ae aiig mipte` el`a ,azek ipica weqrl dkiynn epzpyn

:aiigy mipte`a zgzete ,xehtúBiúBà ézL áúBkäbbeyaíìòäa ©¥§¥¦§¤§¥
,ãçàzg` ze` zaizk oia xkfp `le zay meidy gkyy oebk ¤¨

,dipyláéiç.z`hg,ñBîB÷a ,àø÷éña ,íña ,Béãa áúk ©¨¨©¦§§©§¦§¨§
íLBø àeäL øác ìëáe ,íBzð÷ð÷áeizy azk .miiwzn eneyixy - §©§©§§¨¨¨¤¥

zeize`éìúBk éðL ìòa ziad,úBiåæmilzkdy mewna epiidc ©§¥§¥¨¦
,dfl df mixagznåzeize` izy azekd okéçååì éðL ìò[zegel-] §©§¥§¨¥

ñ÷ðét,dery mitevn zegel zegel ieyrd mipeepg ly xtq - ¦§¨
,zegeld iztya df gel lr zg` ze`e df gel lr zg` ze` hxge

ïéâäð ïäåmi`xwpeäæ íò äæ,zg`kBøNa ìò áúBkä .áéiçeica §¥¤¡¦¤¦¤©¨©¥©§¨
BøNa ìò èøñîä .áéiçzxevk cg xaca exyaa zehixy dyerd ± ©¨©§¨¥©§¨

,zeize`.ïéøèBt íéîëçå ,úàhç áéiçî øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©¥©¨©£¨¦§¦
:xehty mipte`d z` zhxtn dpynd,ïé÷Lîa áúkina oebk ¨©§©§¦

,exgyedy mizezéîax`yíéëøc ÷áàa ,úBøét,hiha -÷áàa §¥¥©£©§¨¦©£©
íéøôBqä,xteqd zqw ly zizgza zgpend zixextra -ìëáe ©§¦§¨

íéi÷úî BðéàL øác,zniiwzn daizkd oi`y ±.øeètazkøçàì ¨¨¤¥¦§©¥¨§©©
Bãée` .azke eci z` jtde ,jetd qenlewd z` fg`y ,eci aba ± ¨

qenlewd z` fg`yazerav`B÷étøîáe ,åéôa ,Bìâøzia zgz ± §©§§¦§©§¥
.azke igydúçà úBà áúkaáúkì Ceîñxaky zxg` ze`l - ¨©©©¨©§¨

.zeize` izy ly daiz dnlyp jkae ,daezk dzidéab ìò áúëe§¨©©¥
áúk.oycige zeaezk zeize` lr eqenlew xiard ±áBzëì ïåekúð §¨¦§©¥¦§
ze`,ú"éçbb z` ahid xiiv `le qenlewd zaizka xteqd blice ¥

,dilbx izy z` wx z"igdåeli`k d`xp,ïéðééæ éðL áúk`vnpe §¨©§¥©§¦
.xeht elld mipte`d lka ,zeize` izy azky

ze` azkäøBwa úçàå õøàa úçày e` ,dxwzayáúkizy ©©¨¨¤§©©©¨¨©
zeize`,úéaä éìúBk éðL ìòj` ,df lzeka zg`e df lzeka zg` ©§¥§¥©©¦

oazky e` ,efl ef okinqd `lñ÷ðt étc éðL ìòdlibnk ieyrd ©§¥©¥¦§¨
cenra zg` ze`e df cenra zg` ze` azke ,mixaegn eicenry
wiqtny slwd z` jezgi ok m` `l` oaxwl xyt` i`y jk ,df

li`ed elld mipte`d lka .odipiaïéàåzeize`dïéâäðmi`xwpeäæ §¥¤¡¦¤
äæ íòzg` dxiwqa.øeèt ¦¤¨

,ïB÷éøèBð úçà úBà áúkjk lr dxend oniq dilr dyry xnelk ¨©©©§¦
,dnily daizl silgzk ynyl liaya dazkpyïa òLBäé éaø©¦§ª©¤

,áéiçî àøéúadf ixde ,dnily daiz ef ze`n mipian lkdy meyn §¥¨§©¥
,dlek z` azk eli`kïéøèBt íéîëçåizy azk `l seq seqy oeik ©£¨¦§¦

.zeize`

àøîâ
zx`an .dpyna exkfedy mipeyd mipind md dn zyxtn `xnbd

:`xnbd'Béc'zinx` oeyla `xwpy dn `ed'íñ' .àúBéconnq `ed §§¨©
zinx`a `xwpy ayr yxeyn ieyrd aedv rava'àø÷ñ' .'ànñ'©¨¦§¨

,mec`a raevd oa` oin -,äpç øa øa äaø øîàzinx` oeyla ¨©©¨©©©¨
'ñBîB÷' .dîL 'àzø÷ñ'zinx`a `xwpy dn `ed'àîB÷'sxy - §©§¨§¨¨

.oli` on `veid,ìàeîL øîà äpç øa øa äaø øîà ,'íBzð÷ð÷'edf ©§©§¨©©¨©©©¨¨©§¥
éôkLeàc àzøç,zyegp ly zxeqpn miwitny xegy eravy mq ± ©§¨§§¨¥

.milrpd zriavl ea miynzyn milrp iyery
:dpyna epipy,'íLBø àeäL øác ìëáe'lr aeigd calny epiidc §¨¨¨¤¥

dneyixy daizk lk lr aiig ,lirl miiepyd mipnnqa daizk
:`xnbd zl`ey .zeaxl dpynd d`a dn zxxan `xnbd .miiwzn

éàî ééeúàì:`xnbd daiyn .df llka zeaxl dpynd d`a dn ± §¨¥©
d`a dpyndyééeúàìz` zeaxl ±éðúc àäepl dpyy dn ±éaø §¨¥¨§¨¥©¦

àéððçm`y ,hb zaizk iabl `ziixaaàéøè éîa Báúkmina ± £©§¨§¨§¥©§¨
,jk enyy ixtn mi`veideinaàöôà,mivtr mda exyy mina ± £¨¨

hbd,øLkzaya mda azekd ok enke .miiwzn df azky oeik ¨¥
.aiig

mixykd mitqep mipin da epyipy zxg` `ziixa d`ian `xnbd
cere :hb zaizklBáúk ,àéiç éaø éðzhbløáàa,zxtera ±øBçLa ¨¥©¦¦¨§¨§¨¨§¨

,mgta ±øBçéLáe,itkye`c `zxga -.øLkmda azekd ok enke §¦¨¥
.miiwzn mneyixy itl aiig zaya

:dpyna epipyBøNa ìò èøñîäminkge z`hg aiign xfril` iax ©§¨¥©§¨
iax ewlgp dna x`ean day `ziixa d`ian `xnbd .oixhet

:minkge xfril`àéðz,`ziixaa,íéîëçì øæòéìà éaø ïäì øîà ©§¨¨©¨¤©¦¡¦¤¤©£¨¦
BøNa ìòL äèéøña íéøönî íéôLk àéöBä àcèñ ïa àìäå,ok m` ©£Ÿ¤¦§¨¦§¨¦¦¦§©¦¦§¦¨¤©§¨

.ef `id daizk jxcy gkenBì eøîàozip df dyrnn ike ,minkg ¨§
`chq oa `ld ,daizk jxc efy di`x `iadläéä äèBLzngn ± ¤¨¨

,zeyrl mc` ipa jxc oi`y xac dyr ea dzidy zehyïéàå§¥
.íéèBMä ïî äéàø ïéàéáî§¦¦§¨¨¦©¦

m`y :dpyna epipyúçà úBà áúkaáúkì Ceîñ`xnbd .xeht ¨©©©¨©§¨
:`xnbd zl`ey .df oic xn`p in zhiyk zxxanàpz ïàîedin - ©©¨

:`xnbd daiyn .df oic dpyy `pzd,àðeä áø øa àáø øîà̈©¨¨©©¨
epzpynk àìczhiyéàc ,øæòéìà éaøzhiyk `id m` ik ±éaø §Ÿ§©¦¡¦¤¤§¦©¦

øîàä ,øæòéìàdpyna xn` `ed ixd ±(.dw oldl)bex`l ligzndy , ¡¦¤¤¨¨©
la` ,mly xeriy ea bx` ok m` `l` aiig epi` ,zaya cba
,zaya eilr siqedl `ae zay axrn xak bex` ezvwn didyk

dbix` siqed elit`âéøàä ìò úçàmiiwd,áéiçmeyn ©©©¨¨¦©¨
.cbad lk ab` zeaiyg lawn `ed ixd bix`l hegd zetxhvday
,miiw azkl jenqa zg` ze` zaizk lr s` aiigl yi ezhiyle
epzpyny ok m` `vnp .zeize` izy o`k yi dzetxhvday oeik

minkg zrck(my)bix` lr miheg siqeny ote`a mby mixaeqd
cba bxe` xeriyk ,mly xeriy bx`y ote`a wx aiig ,miiw
`l` aiig epi` miiw azkl azk siqend mb mzhiyle .dligzn
jenqa zg` ze` wx azk m` la` ,zeize` izy azky ote`a

.xeht azkl
:xeht azk iab lr azkay xaeqy `pzd edin zxxan `xnbd

azekdy dpyna epipyáúk éab ìò áúk:`xnbd zl`ey .xeht §¨©©¥§¨
àpz ïàî:`xnbd daiyn .ok xaeqy `pzd `ed in ±áø øîà ©©¨¨©©
,àcñçepzpynàéðúc ,äãeäé éaøk àìc,`ziixaa epipy oky - ¦§¨§Ÿ§©¦§¨§©§¨

,dfefne oilitz dxez xtq zaizk oiprléøö äéäL éøäúà áBzëì C £¥¤¨¨¨¦¦§¤
my'äãeäé' áBzëì ïéekúðå ,íMä`edy dn dfy xaqe drh ik ©¥§¦§©¥¦§§¨

,dzr aezkl jixväòèåezaizkaBa ìéèä àìåze`d z`,úìc §¨¨§Ÿ¥¦¨¤
,dpeek ila oekpd enewna myd z` azky `vnpeåéìò øéáòîlr ± ©£¦¨¨

myd zaizay zeize`d lkñBîìe÷,dligza dzr mazek eli`k §
,myd zyecw myl oiekneBLc÷îe,jkaíéîëçå .äãeäé éaø éøác §©§¦§¥©¦§¨©£¨¦

.øçáenä ïî íMä ïéà ,íéøîBàzxardy dcedi iax zrcly `vnp §¦¥©¥¦©§¨
iab lr azk zaya azekd s` ,dxenb daizkl zaygp qenlew
epzpyne ,dxenb daizk `id ef daizk ezrcly oeik ,aiig azk
`l qenlew zxardy mixaeqd minkg zrck `id jka dxhty
aygp epi` azk iab lr azky meyn ,oey`xd azkd z` dxiykn

.azkl
xtq milyn dci lry zg` ze` azeka sqep oecip d`ian `xnbd

:mlyàðz,`ziixaa `pzd dpy -øôqì dîéìLäå úçà úBà áúk ¨¨¨©©©§¦§¦¨©¥¤
ly dpexg`d ze`d wx dzidy epiidc ,xtqd z` da milyde ±

e` ,dnilyde dxiqg xtqdãâaì dîéìLäå ãçà èeç âøàdfae ± ¨©¤¨§¦§¦¨©¤¤
,cbad z` milyd.áéiç:`xnbd zl`eyàpz ïàî`pzd in - ©¨©©¨

:`xnbd daiyn .z`f dpyyøæòéìà éaø ,àðeä áø øa àáø øîà̈©¨¨©©¨©¦¡¦¤¤
øîàc ,àéädbix` siqend,áéiç âéøàä ìò úçàoicd `ede ¦§¨©©©©¨¨¦©¨

zrcl la` .aiig cbal cg` heg e` xtql zg` ze` sxvnyk
lr xtqd z` milyda s` ,xeht bix`d lr heg siqendy minkg

milyd e` ,zg` ze` ici.xeht cg` heg ici lr cbad z`
àîéz eléôà ,øîà éMà áøixack `id `ziixady xn`z -,ïðaø ©©¦¨©£¦¥¨©¨¨

cg` heg bx`a e` ,xtql dnilyde zg` ze` azka md micen
e li`ed ,aiigy cbal enilydeéðàL íéìLäìdyrn `ed dpey ± §©§¦¨¦

s` dyrnd z` daiygn xvei `edy zenlydy ,xac znlyd
.xeriy ea oi`yk

:efl ef zekenq opi`y zeize` izy zaizka dpc `xnbdéaø øîà̈©©¦
å àéøáèa úçà úBà áúk ,énàze` cer azke jld,éøBtéöa úçà ©¦¨©©©¦§¤§¨§©©§¦¦
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המשך בעמוס לה



xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc zay(iyiy meil)

,íézL Bãéa eìòåahid wcwc `le z"ig aezkl oiekzdy oebk §¨§¨§©¦
,o"ipiif ipy azky `vnpe ebb ziiyra,áéiçizy azky oeik ©¨

.zeize`
:`xnbd dywnïðúäådf ote`ay epzpyna epipy `lde.øeèt §¨§©¨
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìote`a zwqer zxhety epzpyn ± Ÿ©§¨¨

éðeiæ éòácopiif `ly onf lke ,mibza oewize oeif zekixv o"ipiifdy ± §¨¥¦¥
mle` .xeht okle ezk`ln z` milyd `làäzwqer `ziixad ± ¨

ote`aéðeiæ éòa àìc,opiif xaky itl oeif mikixv mpi` o"ipiifdy ± §Ÿ¨¥¦¥
.aiig ezk`ln z` milydy oeike

epipy .dxezd on oewixhep zaizkl zexewn d`ian `xnbd
:dpynaïB÷éøèBð úçà úBà áúkzg` ze` azky epiidc , ¨©©©§¦

,dnily daiz mewna zynyndáéiçî àøéúa ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤§¥¨§©¥
.ïéøèBt íéîëçå©£¨¦§¦

ìì ïépî ,àøîéæ ïa éñBé éaø íeMî ïðçBé éaø øîàïî ïB÷éøèBð ïBL ¨©©¦¨¨¦©¦¥¤¦§¨¦©¦¦§§¦¦
øîàpL .äøBzämdxa`l(d fi ziy`xa)ézúð íéBb ï"Bîä á"à ék','E ©¨¤¤¡©¦©£¦§©¦

:mde ,mixac dyy ly zeaiz iy`x od 'oend a`' zeaizy gxkdae
'`ézúð áà,úBneàì Exn`py enk(c fi my),'miFB oFnd a`l ziide' ¨§©¦¨§¨¦¨§©£¦
'aézúð øeça,úBneàa Exn`py enk(f h dingp)YxgA xW`' ¨§©¦¨£¤¨©§¨

'd ,'mxa`Aézúð áéáç ïBîä,úBneàa Exn`py enk(g `n diryi) §©§¨£¨¦§©¦¨
'n ,'iad` mdxa` rxf'ézúð Cìî,úBneàì Exn`py enkziy`xa) ¤©©§¨¨Ÿ£¦¤¤§©¦¨

(e bk'e ,'EpkFzA dY` midl` `iUp'ézúð ÷éúå,úBneàa E'pïîàð §¦¡Ÿ¦©¨§¥¨¦§©¦¨¤¡¨
ézúð,úBneàì Exn`py enk(g h dingp)on`p Faal z` z`vnE' §©¦¨¨¨¨¤§¨¤¡¨

.'Liptl§¨¤
edéãéc ïðçBé éaøenvr ±,øîà,dxezd on oewixhep oeyll oipn ©¦¨¨¦¥¨©

zexacd zxyra xn`py(a k zeny)'éëðà'dxezd dhwpy dfne , ¨Ÿ¦
ef daizy gken ,'ip`' dxn` `le df oeyl`idïB÷éøèBðlyàðà' §¦£¨

'úéáäé úáéúk éLôðe .[dxezd z`] izzpe izazk invra ip` ±ïðaø ©§¦§¦©§©¦©¨¨
éøîàly oewixhep `idy'äáéäé äáéúk äîéòð äøéîà'daezk ± ¨§¦£¦¨§¦¨§¦¨§¦¨

e .dpezpeéøîàc àkéày exn`y yie -'éëðà'oewixhep zaiz `id ¦¨§¨§¦¨Ÿ¦
zyxcpdòøôîì,dlgzdl seqdn ±äáéúk äáéäé'daezk dpezp ± §©§¥©§¦¨§¦¨

.'äéøîà ïéðîàð¤¡¨¦£¨¤¨
éácly eyxcn ziaa ±,éøîà ïúð éaøon oewixhep oeyll xewndy §¥©¦¨¨¨§¦

mrlal j`lnd xn`y dnn ,`ed dxezd(al ak xacna)è"øé ék'¦¨©
'écâðì Cøcä,oewixhep jxca zyxcp 'h"xi' zaiz ,äúàø äàøé' ©¤¤§¤§¦¨§¨¨£¨

e'äúèð,dcbpl cnry j`lnd iptn dcgt aexn oez`dy xnelk , ¨§¨
.jxcd on dzhp

àðz ìàòîLé éaø éác,epy l`rnyi iax ly eyxcn ziaa ± §¥©¦¦§¨¥¨¨
zgpna xn`py dnn ,`ed dxeza oewixhep oeyll xewndy

xnerd(ci a `xwie)d`iadl jixvy,'ì"îøk',zegl milay epiidc ©§¤
oewixhep jxca jk ze`xwpe,'àìî øk'gl oirxbdy onfa xnelk ©¨¥

.epnn `ln eze` sherd ywde getpe
,øîà á÷òé øa àçà áød`eeva ,dxeza oewixhep oeyl epivny ©£¨©©£Ÿ¨©

irny dyrn lr el xtiqyk ,ezen mcew dnly z` cec deivy
el xn`e `xb oa(g a '` mikln),'ú"öøîð äìì÷ éðìì÷ àeäå'zaize §¦§©¦§¨¨¦§¤¤

`id 'zvxnp'ïB÷éøèBðepiidc ,eizellw ly,àeä éáàBî ,àeä óàBð §¦¥¨¦
.àeä äáòBz ,àeä øøBö ,àeä çöBø¥©¥¥¨

,øîà ÷çöé øa ïîçð áø,`ed dxeza oewixhep oeyll xewndy ©©§¨©¦§¨¨©
riabd z`ivn xg`l sqeil dcedi xn`y dnn(fh cn ziy`xa)äî'©

,'÷"cèöp äîe øaãp,oewixhepk gxkda zyxcp 'wchvp' zaize §©¥©¦§©¨
eðçðà íéðBëð'íéLBã÷ ,eðçðà íékc ,eðçðà íéøBäè ,eðçðà íé÷écö , §¦£©§©¦¦£©§§¦£©§©¦£©§§¦

.'eðçðà£©§

äðùî
:mdipia drici el dzidy zeize` izy zaizka zwqer epzpyn

úBîìòä ézLa úBiúBà ézL áúBkägkyy oebk ,zegky izya - ©¥§¥¦¦§¥¤§¥
xary el rcepe `id zayy xkfpe ,zg` ze` azke zay meidy
ze` azky e` ,dl dkenq ztqep ze` azke gkye xfge ,xeqi`

úçàaå úéøçLze`,íéaøòä ïéa úçàzenlrd izyk oecip df mby ©©©£¦§©©¥¨©§©¦

,mizpia llk drici el dzid `ly elit`áéiçî ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥§©¥
,z`hg.ïéøèBt íéîëçå©£¨¦§¦

àøîâ
zl`ey .minkge l`ilnb oax zwelgn z` zx`an `xnbd

:`xnbdéâìôéî÷ éàîadaiyn .minkge l`ilnb oax ewlgp dna ± §©¨¦§§¦
y :`xnbd,øáñ ìàéìîb ïaøyøeòéL éöçì äòéãé ïéàlr driciy ± ©¨©§¦¥¨©¥§¦¨©£¦¦

,llk dricik zaygp dpi` xeriykn zegt `edy xeqi` dyrn
id okleazky `vnpe ,zenlrd izyl eiyrn z` zwlgn dpi` `

.zg` dnlrda zeize`d izy z`éøáñ ïðaøåyéöçì äòéãé Lé §©¨¨¨§¦¥§¦¨©£¦
,øeòéLzegky izyl zeaizkd izy z` zwlgn ef dricie ¦

opi`e ,xeriy ea oi`y envr ipta `hg zaygp zg` lky ,zecxtp
.aiigl zetxhvn

äðåáä êìò ïøãä

âøåàä ¯ øùò äùìù ÷øô

äðùî
.oixip iza izy dyerde bxe`d ,zay zek`lna zwqer epzpyn
dbix` :bix`d zbix` ote` x`al micwp dpynd xe`ia jxevl
bex`l icka .axre izy mialeynd miheg ici lr bix` zxivi `id
xg`e ,df cva df [izW-] jxe`l miheg dligz geznl yi ,bix`§¦
oibexiql mzqpkd ici lr [axr-] agexl miheg mda alyl jk
ieyrd dbix` ilk yniy df jxevl .izyd iheg zgzne lrn
,efn ef zewegx ur zexew izy zegpen eid eiciv ipya .df ote`a
dipyd dxewl cr migezne izyd iheg mikexk zg` dxew lr
icka .bex`d bix`d jxkp dilre ,dbix`d dzyrp dil` jenqy
mixiarn eid ,oibexiql izyd iheg oia axrd heg z` ligydl
ze`lel epiidc] 'mixip iza'a oibexiql izyd ihegn zg` zivgn
izyd ihegn zivgn oipnk miheg mdy ,mixipa zereawd
'mixip iza'a izyd ihegn dipy zivgne ,[dpw lr mixeywd
zxfrae ,[xg` dpw lr mixeywd mixg` mixipa mireawd] mixg`
exiard eay xarn xvep jke izyd ihegn zivgn ekyn mixipd
z` miipyd mixipd zxfra ekyn jk xg`e ,axrd iheg z`
z` exiard aey xvepy xarnae ,izyd iheg ly dipyd zivgnd
mday el` dbix` ilk .dbix`d meiq cr d`ld oke ,axrd iheg

ekynieyr dide ,miypd z` miynyn eid ,cia mixipd z`
mixipd z` ekyn mday eid mixg` dbix` ilk .[` xeiv] cnern
df ilk dide ,mipne`d mibxe`d eynzyd mdae ,milbxd zxfra
xaredy xg`l mrt lka ,milkd ipya .[a xeiv] daikya ieyr
ilk zxfra dbex`d drixil eze` micinvn eid ,axrd heg
oia exar izyd iheg lky [a ` mixeiv d`x] 'wxqn' dpEknd§¤

.eipiy
lirl dpyna(.br)dk`ln zaygpd dbix`d xeriyy ,x`ean

mi`pz zwelgn zx`ean epzpyna .miheg ipy `ed ,zaya
:df xeriyaâøBàä ,øîBà øæòéìà éaøzayaìLïéèeç äLaxr ly ©¦¡¦¤¤¥¨¥§Ÿ¨¦

äléçza,bix`d zbix` zligz mdy -åmrt bxe`d okúçàheg - ©§¦¨§©©
cg` axrâéøàä ìò,miiw bix` lr cg` heg elit` siqeny - ©¨¨¦

bbeyaáéiç.z`hgïéa ,íéøîBà íéîëçåbxe`d,äléçzaeóBqa ïéá ©¨©£¨¦§¦¥©§¦¨¥©
,ezbix` rvn`a miiw bix` lr siqedy -BøeòéLdk`ln aygdl ¦

zbix`a `ed ,zaya.ïéèeç éðL§¥¦
'oixip iza ipy dyer' zk`lna aeigd ipte` z` zhxtn epzpyn

lirl diepyd(my):äNBòäzayaïéøéð éza ézLipy xiarnd - ¨¤§¥¨¥¦¦
ok dyr m` oia ,mixip iza ipya izW ihegaiexwd dbix`d ilk §¦¦
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המשך בעמוס רח

ripvnd` cenr dw sc ± ixiyr wxtzay
íézL Bãéa eìòå.g aFYkl oiEMzn inp EpiidipW azke 'oipiif:àä.xEhR opzC:éòác §¨§¨§©¦©§©¦¦§©¥¦§§¨©§¥©§¦¨¦§©¨§¨¥

éðeiæ.oipiiGd iW`x zFkixv oiicrWoibzA opiIflb zFkixv oipiiGdW ,odNW,oipEIf ' ¦¥¤£©¦§¦¨¥©©§¦§©§¨§¨¦¤¨¤¤©©§¦§¦¦¦
l`nUE oinizFgpnA opixn`cM ,dlrnlE):hk sc(:ézúð CìîE.midl` `iUp" ¨¦§Ÿ§©§¨¦§¨§¦©¦§¨¤¤§©¦§¦¡Ÿ¦

"dY`)ziy`xabk(:éëðà.ip` xn` `lCn:éLôð àðà.invrA ip`:äøéîà.`idW ©¨¨Ÿ¦¦§¨£©£¦£¨©§¦£¦§©§¦£¦¨¤¦
dnirp:ìîøk.UxB" aizM xnFrd zgpn iAB §¦¨©§¤©¥¦§©¨¤§¦¤¤

rxGdW cFrA dgl `idWM D`iaOW ,"lnxM©§¤¤¥¦¨§¤¦©¨§¤©¤©
gEtpxMdeEPnid `ln Ww lW:'éðúîúçà ¨©§©©¤©¨¥¥¤©©

íéaøòä ïéa úçàå úéøçL."edC oeiMlzEdW ©£¦§©©¥¨©§©¦¥¨§¨
zFnlrd iYWM Dil ded ,rcil icM mizpiA: ¥§©¦§¥¥©¨¥¥¦§¥¤§¥

'îâøeòéL éöçì äòéãé Lé.`NW icM ,wNgl ¥§¦¨©£¦¦§©¥§¥¤Ÿ
FOr sxhviivgxg`d: ¦§¨¥¦¥¦¨©¥

äðBaä Cìò ïøãä©§¨£¨©¤

éaøøæòéìà.bxF` xEriW iWExtl `z` ©¦¡¦¤¤¨¨§¨¥¦¥
zFk`ln zFa`A EpOW).br sc lirl,( ¤¨©£§¨

oihEg ipW :mzd opzC:äléçza.zNgY Ff m` ¦§©¨¨§¥¦©§¦¨¦§¦©
cbA lW Fzbix`:âéøàä ìò úçàå.siqFn m` £¦¨¤¤¤§©©©¨¨¦¦¦
bix`d lr`Ed-FxEriWmr sxhvnC ,zg`A ©¨¨¦¦§©©§¦§¨¥¦

x`Xd:ïéøéð éza.izW lW oihEg 'a ozPW ©§¨¨¥¦¦¤¨©¦¤§¦
,dxiPAoixFTWy"ivil:païéøéñBøéwáe. ©¦¨¤¦©¦¦©¥

`xnBA Wxtn:äøákáe äôpa.oixip e`l Kpd §¨¥©§¨¨©¨¨©§¨¨¨¨¨¦¦
`N` ,WOnxWxWnhEg aiMxnE`[axr lW] ' ©¨¤¨§©§¥©§¦¤¥¤

cinrnE ,dlrnln cg`e ,dHnNn izXA©§¦¦§©¨§¤¨¦§©§¨©£¦
FpwzM odA izXd:'îâø àúà ékéðz ÷çöé '. ©§¦¨¥§¦§¦£¨¦§¨¨¥

,dNgYA oihEg 'a bxF`d xnF``"x :ikd 'ipzn©§¦¨¦¥¨¥¦©§¦¨
`"x bilR `lebix`d lr cg`A `N` opAx`: §¨¨¥©©¨©¤¨§¤¨©¨¨¦

àñéb éàäì.iniN`bmipWC mEXn .'a `le ,' §©¦¨©¦¥§Ÿ¦¦§©¦
,dfA df dti miwAcp opi` oiiaFr KFYnC ,ixzq̈§¦§¦§¨¥¨¦§¨¦¨¤¤¨¤

ipihwEaiIgin mipWA:àñéb éàäì déì éøîàå. §¦¥¦§©¦¦©©§¨§¦¥§©¦¨
aiIg mipW iniN`:céòéãé.,`Ed d`xPd xaC ©¦¥§©¦©¨¦¦¦¨¨©¦§¤

ipihw la`-xEhR mipWA:ïéèeç 'á äôOáe £¨§¦¥¦§©¦¨©¨¨¦
â áçBøaïéøéð éza '.oibxF`W Wi[cbAd] aiaq §©¨¥¦¦¥¤§¦§¦©¤¤
dtVd,[izW] lW xg` oin FNEM cbAd KxF`A ©¨¨§¤©¤¤¦©¥¤§¦

,oixip iYA dylW xEriWM cbAd agFxA agFxe§©§©©¤¤§¦§Ÿ¨¨¥¦¦
bxF`deoihEg ipW FA-)(eaiIg:äîBc äæ äîì. §¨¥§¥¦©¨§¨¤¤

bix`A iaiIgn ikdl :xnFlM`le ,i`d iM xvw §©§¨¦§©§¦§¨¦¨¨¦©§¨
opixrWncM hiQd agFx `lnM ixn`,'ipznA ¨§¦¦§Ÿ©©¦§¦§¨£¦©§©§¦

cbAd rvn`A bxF`A:äîBcìBöìö âøBàì §¥§¤§©©¤¤¤§¥¦§
ïè÷.,dxvw dxEbgxzFi dagx Dpi`W ¨¨£¨§¨¨¤¥¨§¨¨¥

oixip iYA dylXn:ìòñbä.dAxd bix`:ìò ¦§Ÿ¨¨¥¦¦©©©¨¦©§¥©
àøîéàä.oiOn axr FA oibxF`W ,cbAd zNgY ¨¦§¨§¦©©¤¤¤§¦¥¤¦¦

xg``xni`l:äôOáe.FNEM izXd KxF`l ©¥§¦§¨©¨¨§¤©§¦
FzF` oiUFr:àøépa àãçå àøéð ézáa ézøz. ¦©§¥§¨¥¦¨©£¨©¦¨

inrR 'aaiMxn 'hEgl,`xip zaA izW lW §¨¦©§¦©¤§¦§©¦¨
`"vil oixFTW EpiidC:àøépa úçàå.mrtE §©§¤¦§©©©¦¨©©

hEg lr FaiMxn ziWilW,`xiPdoixFTW §¦¦©§¦©©¦¨¤¦
,`"vilaMxEOddpTd lr:àúéáeöî.zrixiA ©§¨©©¨¤§¦¨¦¦©
oiCxBoibxF`d,y"iinil oixFwe ,`Ed lbxA ©§¦¨§¦¨¤¤§¦

zrixiA cxFie dlFrd dpTd mFwnA `ide§¦¦§©¨¤¨¤§¥¦¦©
zbix`oixFTW ,miWp`"yixt:déì àðéðz àä £¦©¨¦¤¦¨¨¥¨¥

úBëàìî úBáàa.DiipznlE xcdinl il dOle ©£§¨§¨¨¦§¤¡©§¦§§¥
d ,`kd.`z` icin DA iWExtl `le li`F ¨¨¦§¨§¨¥¨¦¥¨¨

bxF` `nlWA-iYA iYWE ,`zbElR mEXn ¦§¨¨¥¦§§¨§¥¨¥
oixip-oixiPA opirEnW`lqFxiTaE ¦¦§©§¦©©¦¦©¥

äôðáå

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

àéðúäåxeht.,edine ?'ipznn jixt ded `l i`n`c ."`ipzde" qexbl i"xl d`xp oi`

`le ,oipiif ipy azke :ipzwcn ,dil `iyw `l 'ipznnc xninl `ki`'a hwp

`nzq ipzwc ,`ziixan la` .dil xht oeif meync rnyn ,ipeif ira `lc zexg` zeize`

ze` aezkl oiekzp hwp i`n` ,dpin jixtc `d `id `ziixa i`c :dyw la` .xity jixt

mizy oze`l oiekzp 'it` ?mizy ecia elre zg`

dl inwenc oeik ,xeht oeif `la oazke azky

ipy azke ipzw `l `ziixaa `dc !ipeif iraca

azk `d opirny`l iz`c xnel lkepc ,oipiif

,aiig oeif ira `lc zexg` zeize` izy

,jixt 'ipznnc d`xp jkl .oizipzna izyxitck

"opzde" opiqxbe:

ïáøxeriy ivgl drici oi` xaq l`ilnb.

e`" aizkc meyn b"ayxc mrhc d`xp

dnyc `ed z`hg zrici "ez`hg eil` rced

z`hg e`lc drici la` ,drici±dny e`l

drici:

ïðáøå'ek ivgl drici yi ixaq.yxit

zixgy zg` ze` hwpc `d :'hpewa

miaxrd oia zg`e±ick mizpia zedy iedc oeik

:`cg ;d`xp oi`e .zenlrd izyk aiyg ,rcil

xn`c :cere .zedy xeriy yxtl dil dedc

zg` ze`e ixetiva zg` ze` azk :lirl

`ixaha±ick zedy yi `nzqnc b"r` ,aiig

zg`e ,mizpia rciy ixiinc d`xpe .rcil
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dw sc zay(iyiy meil)

ote`a dz` `ven :`xnbd daiynäãáòccbad dyrpy -ék §¨§¨¦
àúñékltwzd extzyk ,deya bex` did `ly iptny ,qik oirk - ¦§¨

,letiwd mewna cbad rxewy ici lr epwzne ,qikk ea hleae
edfe .ie`xk extezl leki aeye ,exteze drixwd mewn aiaq ltwne

.epzpynay xetzl zpn lr rxewd

äðùî
:zaya lwlwnd oic zx`an dpyndBúîça òøBwä,[eqrka-]ìòå ©¥©©£¨§©

å ,Búîokä ìkmiliren mpi` mzlertae zaya dk`ln miyer ¥§¨©
`l`.ïéøeèt ,ïéì÷ì÷î§©§§¦§¦

BøeòéL ,ïwúì úðî ìò ì÷ì÷îäå,aiigzdl,ïwúîkxeriyk §©§©§¥©§¨§©¥¦©§©¥
.lwlw dxeary ef dk`lna owznd ea aiigziy

lirl dpyna(.br)epzpyn ,dbix`l xnv zpkd zek`ln epnp
:oda aeigd xeriy z` zx`anïaìîä øeòéL,xdpa qakn - ¦©§©¥

õtðîäå,diiehl mpikdl ecia dfn df miaiq cixtn -,òáBväå §©§©¥§©¥©
äåBhäå,hegèéqä áçø àìîkdn`d y`x oia yiy geixd - §©¤¦§ŸŸ©©¦

,dfn df mwigxnyk rav`d y`xlìeôk,df xeriy miinrt - ¨
.aiig ,dfk jxe`a heg deh e` rav e` utip e` oail m`y

lirl dpyna(`"r)epzpyn .aiig miheg ipy bxe`dy ,x`azp
:da miheg ipy zbix` lr aiigzny ,dbix`d agex xeriy zx`an

ïéèeç éðL âøBàäå,axr lyBøeòéL`ed dbix`d agexa aiigzdl §¨¥§¥¦¦
èéqä àìîk,bix`d agexn df xeriya miheg ipy bxe`dy ,cg` ¦§Ÿ©¦

.bix`d agex lkl mbx` `ly s` ,aiig

àøîâ
:`xnbd dywn .ezn lre eznga rxewd oica dpc `xnbdeäðéîøe§¦§

epipyy ,el` lr el` `ziixade dpynd ixac zeywdl yie -
,`ziixaaBúî ìòå Bìáàáe ,Búîça òøBwä,zaya.áéiçdtiqen ©¥©©£¨§¤§§©¥©¨
:`ziixadúaMä úà ìlçnL ét ìò óàå,ef drixwaéãé àöézaeg §©©¦¤§©¥¤©©¨¨¨§¥

däòéø÷epipy epzpyna ixd ,dywe .ezn lr rexwl aiigy §¦¨
:`xnbd zvxzn .xeht ezn lre eznga rxewdyàä ,àéL÷ àì- Ÿ©§¨¨

dzpyp `ziixadalr rxewy ote`déãéc úîeaexw `edy ,ely - §¥¦¥
j` .aiige oewiz `id ezrixw okle ,eilr rexwl aiigyàä- ¨

dzpyp epzpyn,àîìòc úîaezrixw okle ,eilr rexwl aiig oi`y §¥§¨§¨
.xehte `id lewlw

:uexizd lr `xnbd dywnàäåoeyla ixde -'Búî'rnyny §¨¥
,ely zn `edyéðz÷epzpyny xn`p cvike ,epzpyna mb iepy - ¨¨¥

:xg` ote`a `xnbd zvxzn .ely epi`y zn lr rxewa zwqer
íìBòìzwqer dpynd,déãéc úîa,exawl eilr lhenyðäáeC- §¨§¥¦¥§¨¨

miznd el`n `ed j`eäðéð úeìéáà éða åàìcaiig epi`y - §¨§¥£¥¦§
.xehte `id lewlw ezrixw okle ,mdilr rexwle la`zdl

:`xnbd dywnàeä íëç éàåixd ,zndáéiçéî éáeiç,eilr rexwl §¦¨¨©¥¦©©
,mdilr la`zdl aiigy eiaexwn epi` m` s`,únL íëç ,àéðúc§©§¨¨¨¤¥

.åéáBø÷ ìkä,`ziixad ixac z` `iadl zniiqn `xnbdy mcew ©Ÿ§¨
:dpeyl lr `xnbd ddnzCzòc à÷ìñ åéáBø÷ ìkädler ike - ©Ÿ§¨¨§¨©§¨

:`xnbd zayiin .zny mkg lk ly eiaexw lkdy jzrcaàlà¤¨
àîéà,jk xen` -ìkämiaygp,åéáBø÷k.eiaexw mpi`y s` ¥¨©Ÿ§§¨

:`ziixad ixac z` `iadl zniiqn `xnbdïéòøB÷ ìkämdicba ©Ÿ§¦
,åéìòeåéìò ïéöìBç ìkämtizky cr rexw welga eiptl mi`vei - ¨¨©Ÿ§¦¨¨

e ,dnexre epnn dvelgïéøáî ìkädf z` df milik`n -åéìò ©Ÿ©§¦¨¨
äáçøaiaexw lr lheny myke ,mdlyn milke` oi`e xir ly ¨§¨¨

epipy recn ,mkg did epzpynay znd m` ,dywe .zeyrl znd
,`id aeig ef drixwy oeik `lde ,xeht zaya eilr rxewdy

:`xnbd zvxzn .aiige oewizk zaygpàëéøö àìdkxved `l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` ,xeht ezn lr rxewdy zepyl epzpynàeä íëç åàìc§¨¨¨

`ed lwlwn zaya eilr rxewde ,eilr rexwl aeig oi`e ,df zn
.xehte

:`xnbd dywnàeä øLk íãà éàå,zndáéiçéî éáeiç,eilr rexwl §¦¨¨¨¥©¥¦©©
,mkg epi`e eaexw epi` m` s`åéúBðáe åéða íéúî äî éðtî ,àéðúc§©§¨¦§¥¨¥¦¨¨§¨

øLk íãà ìò ìaàúéå äkáiL éãk ,íépè÷ ïäLk íãà ìL.zny ¤¨¨§¤¥§©¦§¥¤¦§¤§¦§©¥©¨¨¨¥
dy mcew`xnbd ddnz ,`ziixad ixac z` `iadl zniiqn `xnb

:dpeyl lräkáiL éãkeipa z` mizinn cizra xyk mc` lr §¥¤¦§¤
ike ,zrkdépéî éì÷L àðBaøòmcew epekyn z` mc`n migwel - ¤§¨¨§¦¦¥

:`xnbd zayiin .`hgyàlà,zepyl yi jkäëa àlL éðtî ¤¨¦§¥¤Ÿ¨¨
ìaàúäåxara.øLk íãà ìòixac z` `iadl zniiqn `xnbd §¦§©¥©¨¨¨¥

:`ziixad,åéúBðBò ìk ìò Bì ïéìçBî øLk íãà ìò äëBaä ìkL¤¨©¤©¨¨¨¥£¦©¨£¨
ìéáLadäNòL ãBákznd `ed xyk m` ,dywe .eilr eziikaa el ¦§¦¨¤¨¨

oeik ixde ,xeht zaya eilr rxewdy epipy recn ,epzpynay
:`xnbd zvxzn .aiige `id oewiz ,`id aeig ezrixwy,àëéøö àìŸ§¦¨

àeä øLk íãà åàìceilr rxewde ,eilr rexwl aeig oi`e ,df zn §¨¨¨¨¥
.xehte `ed lwlwn

:`xnbd dywnéà÷c éàårxewd cner m`e -,äîLð úàéöé úòLa §¦§¨¥¦§©§¦©§¨¨
áéiçéî éáeiç,xyk mc` e` mkg e` eaexw epi` zndyk s` ,rexwl ©¥¦©©

úàéöé úòLa únä ìò ãîBòä ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¨¥©©¥¦§©§¦©
,òBø÷ì áéiç äîLðixdyàäeznyp d`viy df -,äîBc äæ äîì §¨¨©¨¦§©¨§¨¤¤

äôøNpL äøBz øôñì,aiig sxypy dxez xtq d`exdy myke §¥¤¨¤¦§§¨
m` ,dywe .eznyp z`ivia l`xyin mc` d`exd aiig jk ,rexwl
,xehty epipy recn ,dnyp z`ivi zrya epzpynay rxewd did
.zaya dilr aiige `id oewiz ,`id aeig ef drixwy oeik ixde

:`xnbd zvxznéà÷ àìc àëéøö àìcner epi`y -úàéöé úòLa Ÿ§¦¨§Ÿ¨¥¦§©§¦©
,äîLð.xehte `ed lwlwn okle ,ezrixwa aeig oi` jkle §¨¨

.eznga rxew oica `ziixade dpynd zxizq z` zvxzn `xnbd
:`xnbd dywnçpézoica `ziixal dpynd oia weligd oaen - ¦©

lr rxewàlà ,Búîa rxewd zxizqBúîçà Búîçrxewd lr-] ¥¤¨£¨©£¨
,[eznga,àéL÷zvxzn .zaiign `ziixade zxhet epzpyny ©§¨
:`xnbd,àéL÷ àì énð Búîçà Búîçc meynàäzrck `ziixad - £¨©£¨©¦Ÿ©§¨¨

,äãeäé éaøeli`eàäzrck epzpyn -.ïBòîL éaø,xnelkàä- ©¦§¨¨©¦¦§¨
zrck `ziixadøîàc ,äãeäé éaødyerdyzayaïéàL äëàìî ©¦§¨§¨©§¨¨¤¥

dôeâì äëéøö`l eli` el aeh dide ,ef dk`lna jxev el oi`y - §¦¨§¨
,dzeyrl jixv did,äéìò áéiçoi`y s` aiig eznga rxew okle ©¨¨¤¨

eli`e ,dnvr drixwa jxev elàäzrck epzpyn -,ïBòîL éaø ¨©¦¦§
øîàczaya dyerdy,äéìò øeèt dôeâì äëéøö ïéàL äëàìî §¨©§¨¨¤¥§¦¨§¨¨¨¤¨

.xeht dnvr drixwa jxev el oi`y eznga rxewd jkle
:`xnbd dywndéì úòîLc øîéàepivn mpn` -ìzrcäãeäé éaø ¥©§¨§©¥§©¦§¨

,dtebl dkixv dpi`y dk`lna aiignyay ote`ïwúîxac ¦§©¥
la` ,ezk`lnaay ote`déì úòîL éî ,ì÷ì÷îepivn ike - ¦§©§¥¦¨§©¥

.lwlwny iptn xeht eznga rxewd ezrcl s` ok m`e ,aiigny
:`xnbd zvxznénð éàä ,ïéáà éaø øîàeznga rxewd mb -ïwúî ¨©©¦¨¦©©¦§©¥

,àeämeynãéáò÷cef drixwa dyery -Bøöéì çeø úçð,rxd §¨¨¦©©©§¦§
.ezng jkyny

:uexizd z` `xnbd dgecàðåeb éàäëerxewy ,dfk ote`ae - §©©§¨
,ezng jkyl eicbaéøL éî,xacd xzen ike -àéðúäå`lde - ¦¨¦§¨©§¨

,`ziixaa epipy,àøâà øa àôléç íeMî øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥¦¦§¨©©§¨
åéìk øaLîäå ,Búîça åéãâa òø÷îä ,éøeð ïa ïðçBé éaø íeMî øîàL¤¨©¦©¦¨¨¤¦©§¨¥©§¨¨©£¨§©§©¥¥¨

éðéòa àäé ,Búîça åéúBòî øfôîäå ,Búîça,äøæ äãBáò ãáBòk E ©£¨§©§©¥¨¨©£¨§¥§¥¤§¥£¨¨¨
meynCkL`idòøä øöé ìL Búðneà,mc`l e`ihgdl utgyíBiä ¤¨¨ª¤¥¤¨¨©

Ck äNò Bì øîBà,dyere ,eznga eicba rexwl oebk ,dlw dxiar - ¥£¥¨
Ck äNò Bì øîBà øçîìe,dyere ,dpnn dxeng dxiar -ãò §¨¨¥£¥¨©

Bì øîBàLseqal,ãáBòå CìBäå ,äøæ äãBáò ãBáòdf s` jkle ¤¥££¨¨¨§¥§¥
,eilr `eal exvi z` libxd ,eznga eicba rxwe exvil rnypy

e .el rnyie dxf dcear cearl epziqi seqaleïéáà éaø øîàx`al ¨©©¦¨¦
,ef `ziixaäàø÷ éàîxn`py ,z`f cnlnd weqtd `ed dn - ©§¨¨
(i `t mildz),'øëð ìàì äåçzLú àìå øæ ìà Eá äéäé àì''ja' zaize Ÿ¦§¤§¥¨§Ÿ¦§©£¤§¥¥¨

,xf l` jteb jeza didi `ly xidfn weqtdy ,jaxwa drnyn
ea LiL øæ ìà eäæéàjez,òøä øöé äæ øîBà éåä ,íãà ìL Bôeâm`y ¥¤¥¨¤¥§¤¨¨¡¥¥¤¥¤¨¨

`hgze xkp l`l degzyz seqal ,dlw dxiar xearl el rnyz
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc zay(ycew zay meil)

eâàãé[ecgti-]ïlek ïéçàä ìkdgezn mdilr s`y ,dzind on ¦§£¨¨©¦¨
oke .oicd zcn.dlek äøeáçä ìk âàãz ,únL äøeáç éðaî ãçà¤¨¦§¥£¨¤¥¦§©¨©£¨¨

:opgei iax ixac z` x`al mipte` ipy `xnbd d`iandì éøîà- ¨§¦¨
be`cl znd zxeagle znd ig`l yiy ,ex`iay daiyid ipan eid

ote`aúîcdìBãbdhly oicd zcny itl ,dxeagay e` mig`ay §¥¨
.ziad y`xadì éøîàåyiy ,ex`iay daiyid ipan mixg` eide - §¨§¦¨

ote`a be`cl mdlúîcdïè÷meyn ,dxeagay e` mig`ay §¥¨¨
.ohwd on miligzn dllway

:dpyna epipyïéì÷ì÷îä ìëå,zay zek`lna.ïéøeèt §¨©§©§§¦§¦
:miaiig el`ae mixeht milwlwnd mipte` el`a dpc `xnbdéðz̈¥

eäáà éaøïðçBé éaøc dén÷iax iptl `ziixa eda` iax dpy - ©¦£¨©¥§©¦¨¨
,opgeiïéì÷ì÷îä ìkzayaìáBçî õeç ,ïéøeèt,mc`aøéòáîe ¨©§©§§¦§¦¥¥©§¦

.miaiig ,md milwlwny s`y ,yicb
déì øîà,eda` iaxl opgei iaxàøáì éðz ÷etjixac dpye `v - ¨©¥§¦§¨¨

y ef `ziixay meyn ,yxcnd zial uegn el`øéòáîe ìáBç¥©§¦
,aiig lwlwyäðLî dðéàoi`e yxcnd ziaa mlern zipyp `l - ¥¨¦§¨

.xirane laega s` xeht lwlwnd `l` ,dilr jenqléöîz íàå§¦¦§¥
äðLî øîBìzipyp `idy zeziixad z` mipeyd exn`i m`e - ©¦§¨

oi` 'xirane laegn ueg' dzpyy dny yxtz ,yxcnd ziaa
`l` ,cala milwlwn mdy ote`a dpeekd'ìáBç'`edaote` ¥§

yéøöCdlagd on `veid mcd z`,Baìëì`ed lwlwny s`y ¨¦§©§
e ,alkd itlk `ed owzn ,lagpd itlk'øéòáî'`eday ote`éøöC ©§¦§¨¦

Bøôàìd lwlwny s`y ,d`ev ea zeqklowzn ,yicbd itlk `e §¤§
owzn `ed ef dxradae dlaga jkitle ,xt`a yeniyd itlk `ed

.xeht oewiz mey eiyrna oi`y xirande laegd la` ,aiige
z` zaiigny `ziixad z` cinrdy eda` iax lr dywn `xnbd
jixv epi`e ealkl mc jixv epi` xy`k s` ,xirande laegd

:xt`lïðz ïðàäåepzpyna epipy ep` ixde -(:dw lirl),ìk §¨£©§©¨
ïéì÷ì÷îäzaya,ïéøeèteli`e ,xirane laeg elit` rnyne ©§©§§¦§¦

elwlwy ote`a s` miaiig xirande laegdy x`ean `ziixaa
el` mixzeq `ziixade dpynd ixacy `vnpe ,llk oewiz `la

c meyn ,dxizq ef oi` :`xnbd zvxzn .el` z`ïéúéðúî- ©§¦¦
zrck diepy ,xirane laeg s` zxhetd epzpynyäãeäé éaø©¦§¨

de ,ixnbl milwlwn mdy ote`a xirane laeg xhetyàúééøä©§¨
diepy ,xenb lewlw `edy ote`a s` xirane laeg zaiignd

zrckïBòîL éaømdy s` zaya xirande laegd z` aiigny ©¦¦§
.milwlwn

zl`ey .dcedi iaxe oerny iax ly mnrh z` zxxan `xnbd
:`xnbdïBòîL éaøc àîòè éàîlaegdy oerny iax cnl oipn - ©©£¨§©¦¦§

lwn `edy s` aiig zaya xirande:`xnbd daiyn .lw
éøèöéàcîäìéî àøLéîì àø÷ Cz` xizdl weqtd jxvedy jkn - ¦§¦§§¦§¨§¦§¨¦¨

,lwlwne `ed laeg lndy it lr s` zaya dlin zevnìáBç àä̈¥
àîìòa,ln epi`y mc`a laeg x`yy rnyn -áéiç`edy s` §¨§¨©¨

.dlin xizdl weqtd jixv did `l ,ok `l m`y ,lwlwnøñàcîe¦§¨©
ïäk úa éaâ äøòáä àðîçøoic zial dxezd dxq`y jkne - ©£¨¨©§¨¨©¥©Ÿ¥

odk za oebke dtixy aiegny in zaya sexyl icka y` xiradl
,lewlw `id dxraddy it lr s` dzpifydpéî òîLgken - §©¦¨

lky o`knàîìòa øéòáîlwlwn `edy elit`.áéiç ©§¦§¨§¨©¨
:`xnbd zl`eyezrcläãeäé éaømilwlwnd lky xaeqd ©¦§¨

dlin xizdl weqtd jxved recn ,xirane laeg s`e mixeht
icka zaya xiradl oic zial dxezd dxq` recne ,zaya
iax zrcl :`xnbd daiyn .dtixy zaiegnd odk za sexyl
,xirane laeg x`yl odk za zxradne dlinn cenll oi` dcedi

okyíúä,odk za zxradae dlina ,my -,àeä ïwúîlkk epi`e ¨¨§©¥
lre ,oewiz mey edyrna oi`e cala lwlwn `edy xirane laeg
dxezd dxq` jkitle zaya dlin xizdl dxezd dkxved ok
`ed odk za zxradae dlina oewizde .zaya odk za zxrad

éMà áøãk,iy` ax ixack -éMà áø øîàcly enrh z` x`al ¦§©©¦§¨©©©¦
y meyn ,oewiz dlind dyrn aygp jkl ,dcedi iaxïwúì él äî©¦§©¥

,éìk ïwúì él äî äìéîilk owzndy myky ,mdipia welig oi`e ¦¨©¦§©¥§¦
jkle ,mc`d z` zpwzny `id oewiz dlin s` ,aiige `ed oewiz
did dxezd dxizdy `l m`y ,zaya dxizdl dxezd dkxved

y meyn ,oewiz zaygp odk za zxrad oke .aiig lndìMáì él äî©¦§©¥
äìéút,odk za ztixy jxevl zxter lyïéðnñ ìMáì él äîick §¦¨©¦§©¥©¨¦

myke ,mdipia welig oi`e ,okynd zk`lna didy itk rav oikdl
epi` oky ,dlizt leyia lr aiig jk ,mipnnq leyia lr aiigy
jxc dfe ,dtxvne dpwzn `l` ,dleyiaa dliztd z` lwlwn

.zaya odk za zxrad dxez dxq` jkle ,leyia
:dpyna epipy'åë ïaìîä øeòéL.letk hiqd agex `lnk ¦©§©¥

dpyyk :df xeriy mixryn cvik zx`an `xnbdóñBé áø©¥
,'letk hiqd agex' epzpyn ixac z` eicinlzlìeôk éåçî- ©§¥¨

geixd `edy 'hiqd agex' z` ,xnelk ,ynn letk dpeekdy m`xd
i`e .miinrt mixryn ,dn`l rav`d oiay xvwddpyyk eláø©

énà øa àéiç,'letk hiqd agex' epzpyn ixac z` eicinlzléåçî ¦¨©©¦©§¥
èeLt,zg` mrt rav`l lceb`d oiay geixl dpeekdy m`xd - ¨

.rav`l dn`d oiay geixd miinrtk `ed eagexy itl

äðùî
:zaya dciv xeqi` ihxt z` zx`an epzpyn,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥

ìcânì øBtö ãväzeleagz dyre lcbnd zlc z` gzty epiidc ©¨¦©¦§¨
,zlcd z` dcra xbqe ,ekezl qpkiz xetivdyáéiç ,úéaì éáöe§¦©©¦©¨

xetiv cvd la` .ecia dpi` xetivdy elit` ,cv zk`ln meyn
.zepelgd jxc ziad on gexal dleki xetivdy meyn ,xeht zial
.myn gexal leki `edy iptn ,xeht xvgl e` dpibl iav cvd oke
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אגרות קודש
ב"ה, ט"ז סיון, ה'תשי"א

להנהלת אגודת חב"ד באה"ק תובב"א

שלום וברכה!

מוסג"פ מכתב אשר פניתי בו למוסדות חינוך שונים בארה"ב אשר נהוג בהם חופש מהלמודים 

בחדשי הקיץ.

באשר גם באה"ק נמצאים מוסדות חנוך אשר בהם נהוג חופש הקיץ, הרשות בידכם להשתמש 

במכתבי הנ"ל כדי לפרסמו לתועלת הרצוי באופן המתאים. ובודאי תודיעוני בפרטות מכל מה שעשיתם 

בזה.

בברכת הצלחה בעבודתם בקודש.
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dxeaga lwlwn xn`c dcedi 'xk dl xaq opgei 'xe ,aiig dxeaga lwlwn xn`c

oke .dcedi 'xl 'it` aiige ,lwlwn aiyg `l ext`le ealkl jixve .xeht dxradae

rnynl"qc meyn eh`c ?`xal ipz wet l"` i`n` k"`c :dywe .i"yx 'it jezn jenqa

?dil opiwzyn y"xk `pzc o`n ,dcedi 'xk

oilegc w"ta jixt b"dkc).eh.('xc d`xp k"r

eda` 'xc ,ibilt y"xc `ail` opgei 'xe eda`

ealkl jixv epi`y t"r` xirane laegc xaq

ext`le±dlinn xnbc ,oerny 'xl aiig

`l inp y"xc :xaq opgei 'xe .odk za zxrade

jixvc oebk ,oewiz zvw `ki` k"`` aiign

zvw `ki` dxrade dlinc ,ext`le ealkl

'it` ,dcedi 'xl la` ,devn jxev `edy ,oewiz

ealkle ext`l jixv±oewiz df oi`c ,xeht

,ealkl ozil ick exiaga leagl jxc oi`c aeyg

hgey lkc b"r` ,xt`d liaya yicb sexyl e`

oilegc w"ta 'ixn`ck ,`ed lwlwn).g sc(oikq

da hegyl xzen f"r ly±dcedi 'x dcen

aeyg f"r oiprl `wecc ,aiigc zay oiprl

on dne`n jcia waci `le" aizkc ,lwlwn

xzi elewlwc oeik ,dpdp dil aiyg `le "mxgd

dcedi 'xl aiygc `dc :yxtn z"xe .epewz lr

ext`e ealkl jixva lwlwn±oewizd oi`y itl

xg`lc ,o`kn xg`l `l` dry dze`a `a

dzlky xg`le ,mcd `a dxeag ziyrpy
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on xa` icin d`iveny ,oewizd el `a lewlwd

diziac iypi`` `zni` `nxinl rxewe .igd±

oiwifnd zbixda oke .oewizd el `a lewlwd zryay itl ,oewiz inp i"xl dil aeyg
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oewizd `a epi` lewlwd zryay b"r`±aeh xzei oewiz mxeb lewlwdy meyn epiid

lewlwd i"r `l` oewizd zeyrl leki epi` ixdy ,`ed xenb oewize ,seqal:

ìáåçá'ek ealkl jixve.oi`c oeik ealkl jixv oi`a 'it` aiignc eda` 'xe :z"`e

lwlwn y"x aiignc b"r`c dtebl dkixv dpi`y dk`ln `ied llk jixv
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dxrada lwlwn oiprl la` ,lewlwd zrya `a oewizd mzdc ,dxradn slinl `kil dxeaga lwlwn oiprlc :l"ie !dnyp zlihp meyn `l`±xg`c xity sili
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i"yx yxtn dxeaga lwlwnc `zbelt jd .dxrada lwlwn lk aiigl dxrada `xw jixhvi` oerny 'xl la` .oewiz dil aiygc dcedi 'xk epiid ,zay `igcc dcearn xnege lwn
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ze`iiqcxd ipei iptle milebpxze mifee`±b"r`

iedc `kid lk :i"xl d`xpe .zaya od oivwenc

oilebpxze oifee` oebk ,`ziixe`cn cnere cevipk

"r`e ,ze`iiqcxd ipeie,ocevl xeq` opaxcnc b

"mivxy dpeny" wxta opzck).fw sc onwl:(

ocvd ,ezeyxay sere dig±la` :rnyn .xeht

cnere cevipk `ziixe`cnc oeik .xeq`±oipzep

,oixewn oixaiaay sere dig oke .zepefn mdiptl

ony ,o`k la` .jilr mdizepefn ith aiygc

oicevip oi` dxezd±,jilr odizepefn aiyg `l

jaey ipei enk dcya dry lk ody oze`k iede

oi`" yixc `idd df itl xity iz`e .diilr ipeie

"oicv).ck sc dvia,(,oizipzna mzd ipzwc

.'ek xeq` dciv xqegnd llkd df :xne` b"ayx

dciv xqegn inc ikid :`xnba xn`we±oebk

axl iia` dil xn` .epcevpe dcevn `ad xn`c

`ad" xn`c milebpxze mifee` ixde :sqei

milebpxze mifee` cvd :xn`e ,"epcevpe dcevn

,jixt i`n :dyw `zyde !xeht ze`iiqcxd ipeie

ipzw oizipznae !xeq` la` rnyn xeht `de

i`nle .xeq` dciv xqegn xne` b"ayx ,inp

`kd 'itc±,`yix` i`w b"ayxc .xity iz`

"zepefn mdiptl oipzep oi`e oicv oi`" ipzwc

.zepefn ozil s` dciv xqegna b"ayx xq` `we

ikdle ,dil aiyg `ziixe`c dciv xqegn k"`e

xity jixt:

äëìäibiltc llkn.,bilt dcedi 'xc b"r`

iwet`l i`c ,xity iia` jixt n"n

`z` dcedi iaxcn±iaxk dkld oi`" `nil

inc ikid iraw `lc xity iz` `kd ."dcedi

dciv xqegn±`ki`c `kidc 'it xak `dc

dciv xqegn epiidc `nzqne ,lecb xaia ivwer

"oicv oi`" yixa la` .b"ayxc).ck sc dvia(

xake li`ed dciv xqegn c"d iraw i`n` :dyw

:`"aixl d`xpe !opaxl ohw xaiae lecb xaia 'it

dlre ,sere dig ediizlina ipzw mzdc meyn

.zetera dciv xqegn c"d :irawe .b"ayx i`w

oke .yxit xak dfc ,iraw `l dig` la`

`l` ixiin `l dlr iziinc edpd lkc ,rnyn

`l` ,zetera opax exii` `l `kd la` .zetera

`cixb diga:

àëéämilzkc `leh iltpc.mdl did

oircei eide ,dey milzkd xeriy

oxeriy:

äîì`vnpe exneyl ezia lrepl dnec df

ekeza xeny iav.i`n :xn`z m`e

`ac c"qc :`"aixl d`xpe jdn jd `nle`

xqzil eciva ayie±siqedlc ifginc meyn

`a `ed iavl dxiny:
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àì äiçà äiç àîìLa !úBôBòà úBôBò àéL÷ ,äiçà©©¨©§¨©¦§¨¨©¨©©¨¨

àä ,àéL÷Yàä ,äãeäé éaøYúBôBò ,àlà .ïðaø ©§¨¨©¦§¨¨©¨©¤¨
àì éîð úBôBòà úBôBò ?àîéz éëå !àéL÷ úBôBòà©©§¨§¦¥¨©©¦¨

àä ;àéL÷Yàä ,äøB÷î øáéaY;äøB÷î BðéàL øáéa ©§¨¨¦¨§¤¨¦¨¤¥§¤
,ïðaøì ïéáe äãeäé éaøì ïéáe ,àeä äøB÷îc ,úéa àäå§¨©¦¦§¤¥§©¦§¨¥§©¨©

ìcânì øBtöYúéaì ,ïéàYáø øa äaø øîà !àì ¦©¦§¨¦©©¦¨¨©©¨©©
úìa÷î dðéàL éôì ,ïðé÷ñò øBøc øBtöa àëä :àðeä¨¨¨§¦§¨§¦©§¦¤¥¨§©¤¤
øBtö dîL àø÷ð änì :ìàòîLé 'ø éác àðúc .úeøî̈§¨¨§¥©¦§¨¥¨¨¦§¨§¨¦

øBøcYúéúàc àzLä .äãOák úéaa äøcL éðtî §¦§¥¤¨¨©©¦§©¨¤¨§¨§¨¥
éëäìYàä ,àéL÷ àì éîð äiçà äiçY,ìBãb øáéáa §¨¦©¨©©¨©¦¨©§¨¨§¦¨¨
àäYéîc éëéä ,ìBãb øáéa éîc éëéä .ïè÷ øáéáa ¨§¦¨¨¨¥¦¨¦¦¨¨¥¦¨¦

,déøúa èéäøc àëéä ìk :éLà áø øîà ?ïè÷ øáéa¦¨¨¨£©©©¦¨¥¨§¨¥©§¥
àéiçéL( ãça dì éèîeYCãéàå ,ïè÷ øáéaYøáéa ¨¥¨§©¦©¨¦¨¨¨§¦¨¦¨

éããäà íéìúëc àìeè ìéôðc àëéä ìk :éîð éà .ìBãb̈¦©¦¨¥¨§¨¥¨¦§¨¦©£¨¥
YCãéàå ,ïè÷ øáéaYàëéä ìk :éîð éàå ,ìBãb øáéa ¦¨¨¨§¦¨¦¨¨§¦©¦¨¥¨

éö÷eò éö÷eò àkéìcYCãéàå ïè÷ øáéaY.ìBãb øáéa §¥¨§¥§¥¦¨¨¨§¦¨¦¨¨
äãeäé áø øîà óñBé áø øîà ."'åëå øîBà â"áùø"¥¨©©¥¨©©§¨
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:ø"ú ?àäz àúøBîæ øBîb àøîb :ì"à ?dpéî Cìãvä ¨¦¨§¨¨§§§¨§¥µ©¨
ïLéå àîeñ éáöYäìBçå ï÷æå øbéç ,áéiçYì"à .øeèt §¦¨§¨¥©¨¦¥§¨¥§¤¨

éðä ?éðä L"îå éðä ù"î :óñBé áøì ééaàYéãéáò ©©¥§©¥¨¥¨¥¨¥£¦¦
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שבת. פרק שלושה עשר - האורג דף קו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc zay(ycew zay meil)

,ïéøáéaìå øöçìå äpébì éáöemipey milcba mixcebn zenewn mdy §¦©¦¨§¤¨¥§©¦¨¦
,[áéiç]oi`y ,xetv zciv oica dcedi iaxk exaq minkgy epiide ©¨

zciv oica eilr ewlge ,lcbnl `l` zia jezl dzciv lr miaiig
eghyy meyn] zia jezl cvd z` `l` aiig `l dcedi iaxy ,iav

z` s` eaiig minkge ,[ohw.xaiae xvg ,dpibl cvd
ïéåL ïéøáéaä ìk àì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøaiigziy ,mpica ©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¨©¦¨¦¨¦

`l` ,mkezl cvd,ììkä äæiavdy xaia jezl cvdäãéö øqeçî ¤©§¨§©¥¨
sqep dciv dyrn zeyrl jixv ea eqtezl icky ,epiidc ,ekeza

,øeètxaial cvd j` .iavd zciv dnlyed `ly meynBðéàL ¨¤¥
äãéö øqeçî,sqep dyrn `ll ea iavd z` qetzl lekiy epiidc §©¥¨

.áéiç©¨

àøîâ
dciv iabl `ziixal dviaa dpynd oia dxizq dywn `xnbd

:mixaianíúä ïðz(:bk dvia),ïéøáéaä ïî íéâc ïéãö ïéàzekixa - §©¨¨¥¨¦¨¦¦©¦¨¦
,mibcå ,áBè íBéaok,úBðBæî íäéðôì ïéðúBð ïéàdvwen mdy itl §§¥§¦¦§¥¤§

miyrpe mdn ezrc z` giqn `ed ,aeh meia mcevl xeq`y oeiky]
.dvwen jxevl aeh meia gexhl minkg exq`e ,[dvwenïéãö ìáà£¨¨¦

óBòå äiçeyn ,mixaiadnmiaeyg xaiaa mi`vnpd sere digy m ©¨¨
,dk`ln meyn xaiadn mzciva oi`e ,micevipkes` ,jk meyn

,úBðBæî íäéðôì ïéðúBð.dvwen md oi` oky §¦¦§¥¤§
:`xnbd dywneäðéîøeef dpyn oia dxizq zeywdl yie - §¦§

,epipyy ,`ziixalïéãö ïéà ,íéâc ìLå úBôBò ìLå úBiç ìL ïéøáéa¦¨¦¤©§¤§¤¨¦¥¨¦
àéL÷ .úBðBæî íäéðôì ïéðúBð ïéàå áBè íBéa íäîoicäiçdpynay ¥¤§§¥§¦¦§¥¤§©§¨©¨

äiçàe ,`ziixaay dig oic lr -,úBôBòà úBôBò àéL÷itl ©©¨©§¨©
sere dig aeh meia cevl xzeny ,x`ean dvia zkqna dpynay
xeq`y ,x`ean `ziixaae ,mlik`dl xzen oke ,xaiaa mipezpd

.mlik`dl xeq` oke ,xaiaa mipezpd sere dig aeh meia cevl
:`iyewd z` zxxane dkiynn `xnbdàîìLarecn oaen - ¦§¨¨

zxizq,àéL÷ àì äiçà äiç,jk dvxzl ozipy iptnàä± ©¨©©¨Ÿ©§¨¨
zrck `id ,mixaiad on dig cevl dxq`y `ziixadäãeäé éaø©¦§¨

epi` iavy meyn ,xeht xaia jezl iav cvdy ,xaeqd epzpyna
,aiig xaian dig cvdy `ziixad dzpy jkitle ,cevipk ea aygp
dciv zk`ln jka dyere ,dcekl dpi` ekeza digdy meyn

e dxenbàäon dig cevl dxizdy dvia zkqna dpynd - ¨
k ,mixaiadïðaøxaia jezl iav cvdy mixaeqy ,epzpynay ©¨¨

dviaa dpynd dzpy jkitle ,xaiaa cevipk aygpy meyn ,aiig
jka oi`e ,ekeza dcekl `idy oeikn ,xeht xaian dig cvdy

.dk`lnàlàzxizq,àéL÷ úBôBòà úBôBòiax ewlgp `l ixdy ¤¨©©§¨
z` zelzl dna oi`e ,llk xetiv iabl dpyna minkge dcedi

.`ziixade dviaa dpynd zxizq
àîéz éëåzxizqy ,xnel dvxz m`e ±énð úBôBòà úBôBòmb ± §¦¥¨©©¦

`id,àéL÷ àìy meynàäcevl dxizdy dvia zkqna dpynd ± Ÿ©§¨¨
a zwqer ,aeh meia xaiadn,äøB÷î øáéámicevip zeterd jkitle ¦¨§¤

e ,eaàäa dwqr ,xaiad on zeter cevl dxq`y `ziixad ±øáéá ¨¦¨
äøB÷î BðéàLoky ,jk ayiil xyt` i` .ea micevip zeterd oi`y ¤¥§¤

dywàäåixde ±å ,àeä äøB÷îc úéay epzpyna epipyéaøì ïéá §¨©¦¦§¤§¥§©¦
,ïðaøì ïéáe äãeäécvdïéà ,ìcâîì øBtödcvd la` ,aiig -,úéáì §¨¥§©¨¨¦§¦§¨¦§©¦

àìxaial xetv cvdy oky lk ,mzrcly ixde ,aiig epi` - Ÿ
zciv oica dxizqd z` ayiil zexyt` oi`e ,aiig epi` dxewn

.zeter
:zeter` zeter zxizq z` ayiin `ped ax xa daxøa äaø øîà̈©©¨©

,àðeä áøxaiaa `edyk cevipk aygp ser zercd lkl ,zn`a ©¨
dwqr ,xaiad jezn ser cevl dxizdy dviaa dpynde] dxewn
dwqr ,xaiad jezn ser cevl dxq`y `ziixade ,dxewn xaiaa
epipyy s`e ,[lirl `xnbd dvxizy enke ,dxewn epi`y xaiaa
yi ,ziaa elit` dcekl dpi` xetvy ,micen lkdy epzpyna

y ayiilàëäepzpyna ±ïðé÷ñò øBøc øBtöa,miwqer ep` - ¨¨§¦§¨§¦©

dxewn ziaa elit` dceklk daeyg dpi`yúìa÷î dðéàL éôì§¦¤¥¨§©¤¤
úeøîzhnyp `id dxewn ziaa dcekl `idyk s`y ,mc`n ¨

.gxeh `la dqtzl zexyt` oi`e ,dpitl dpitnéaø éác àðúc§¨¨§¥©¦
ìàòîLé,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa dpyp oky -àø÷ð änì ¦§¨¥¨¨¦§¨

,äãOák úéaa äøcL éðtî ,øBøc øBtö dîL`ed xexc ,xnelk §¨¦§¦§¥¤¨¨©©¦§©¨¤
`la ,mewn lka xecl dzlekiay meyn jk z`xwpe ,dxic oeyln

.qtzidl
dxizqd z` s` ,dnec ote`a ayiil yi dzrny zx`an `xnbd

:dig zciv oicaúéúàc àzLäz`ay dzr ±éëäì,df uexizl - ©§¨§¨¥§¨¦
lr s`e] opax zhiyk md `ziixad ode dviaa dpynd od eit lry
oeik ,`ziixal dviaa dpynd oia ,ser zciv oica dxizq oi` ,ok it

zxizq ,[mipey mixaia lr exaic odyénð äiçà äiç`id s` ±àì ©¨©©¨©¦Ÿ
,àéL÷,dnec ote`a uxzp dze` s`yàädxq`y `ziixad ± ©§¨¨

zwqer ,xaian dig cevl,ìBãb øáéáadigd z` qetzl dywy §¦¨¨
epnn dcvde ,ea dceklk zaygp dpi` `id jkitle ,ea z`vnpd

e ,dxenb dk`ln dyery itl aiigàäeaiigy] epzpyna minkg ± ¨
dig cevl dxizdy] dviaa dpynde ,[xaia jezl iav cvd z`

zewqer ,[xaia jeza,ïè÷ øáéáazqtzp ea dpezpd digdy §¦¨¨¨
,jka cvy meyn ,xaia eze` jezl dqipkdl xeq` jkitle ,zelwa

.ekeza dpezpd digd z` cevl xzene
aygp xaiad m`d ,xryl ozip oda mikxc yely d`ian `xnbd

:ohwk e` lecbkéîc éëéä`ed dn ±,ìBãb øáéaeøáéa éîc éëéä ¥¦¨¥¦¨¨¥¦¨¥¦¨
,déøúa èéäøc àëéä ìk ,éMà áø øîà .ïè÷dfk xaia xnelk ¨¨¨©©©¦¨¥¨§¨¦©§¥

,iavd xg` ux efkxna cnerdyàééçéL ãça dì éèîeribne ± ¨¥¨§©¦£¨
`ed ,zg` zettekzde dvix zlerta ,eqteze eil`.ïè÷ øáéa¦¨¨¨

Cãéàåiavd z` qetzl zexyt` oi` ,elceb z`tny xaiae ± §¦¨
`ed ,zg` zettekzde dvixa.ìBãb øáéa¦¨¨

énð éà,sqep ote` ±éããäà íéìúëc àìeè ìéôðc àëéä ìklk ± ¦©¦¨¥¨§¨¦¨¦§¨¦©£¨¥
`ed ,ipyd lzekd cr cg`d elzek lv ribn ephw zngny xaia

Cãéàå ,ïè÷ øáéa`ed ,jk epi`y xaia ±ìk ,énð éàå .ìBãb øáéa ¦¨¨¨§¦¨¦¨¨§¦©¦¨
éö÷eò ,éö÷eò àkéìc àëéäzepit epiidc ,zeevw ea oi`y xaia lk ± ¥¨§¥¨§¥§¥

`ed ,odil` wengl leki iavdy.ìBãb øáéa Cãéàå ,ïè÷ øáéa¦¨¨¨§¦¨¦¨¨
:epzpyna epipy'åëå øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaømixaiad lk `l ©¨¦§¤©§¦¥¥

,xnelk ,dciv xqegn ea cevipdy xaial cvd lk ,llkd df ,miey
,dciv xqegn ea cevipd oi`y xaial cvde ,xeht ,eqtezl dywy

.aiig ,eqtezl lwy ,xnelk
ïa ïBòîL ïaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà óñBé áø øîà̈©©¥¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¨¦§¤

,ìàéìîblw cevipd ea mewnl ceviy cr ,aiig cvd oi`y ,xne`d ©§¦¥
.dqitzlééaà déì øîày xne` dz`y jkn ,sqei axläëìäoaxk ¨©¥©©¥£¨¨

,l`ilnb oa oernyéâéìôc ììkîoax lr miwleg minkgy rnyn ± ¦§¨¦§¦¦
dywe .edenk dkldy xnel jxev yi okle ,l`ilnb oa oerny
,xnelke ,ohw xaiaa minkg ixac z` dcinrd ,lirl `xnbd `ld
eay ,ohw xaiaa `l` aiig epi` xaia jezl iav cvd mzrcly
oa oerny oax ixacl min`ez mdixacy `vnp ,dqitzl lw iavd

.lecbl ohw xaia oia wlgl yi eixacl mby ,l`ilnb
déì øîà,iia`l sqei axdpéî Cì à÷ôð éàî`veid oexqgd dn - ¨©¥©¨§¨¨¦¨

meyn i` ,l`ilnb oa oerny oaxk dkld l`eny xn`y jkn
`ld ,minkg lr wlg l`ilnb oa oerny iaxy eixacn rnyny
lkd oky ,dkld jky oky lk ,mdipia zwelgn oi`y jixacl

.jka micendéì øîà,sqei axl iia`àäz àzøBîæ ,øBîb àøîb± ¨©¥§¨¨§§§¨§¥
xnel mrh yi m`d ,xnelk ,xiye xnfl didiy ick ,cenlz cnl¤¤
jxev oi`y elit` ,l`ilnb oa oerny oaxk dkldy ,ef dreny

xwird ,jk lr wleg oi` oky jka.xiye xnfl didiy
milwd ,miig ilra zciv ipica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:zepey zeaiqn dcivlïðaø eðz,`ziixaaàîeñ éáö ãvä,xeir ± ¨©¨¨©¨§¦¨
éàî ,óñBé áøì ééaà déì øîà .øeèt ,äìBçå ,ï÷æå øbéç .áéiç ,ïLéå§¨¥©¨¦¥§¨¥§¤¨¨©¥©©¥§©¥©

éðä àðL éàîe éðä àðLmcvd jk lyay ,oyie `neq mipey dn ± §¨¨¥©§¨¨¥
:sqei ax uxzn .xeht mcvdy ,dlege owf ,xbign ,aiigéðä`neq ± ¨¥

oyieééeaøì éãéáòd`ad mc` ci miyibxnyk hnydl miieyr ± £¦¦§©¥
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc zay(ycew zay meil)

,ïéøáéaìå øöçìå äpébì éáöemipey milcba mixcebn zenewn mdy §¦©¦¨§¤¨¥§©¦¨¦
,[áéiç]oi`y ,xetv zciv oica dcedi iaxk exaq minkgy epiide ©¨

zciv oica eilr ewlge ,lcbnl `l` zia jezl dzciv lr miaiig
eghyy meyn] zia jezl cvd z` `l` aiig `l dcedi iaxy ,iav

z` s` eaiig minkge ,[ohw.xaiae xvg ,dpibl cvd
ïéåL ïéøáéaä ìk àì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøaiigziy ,mpica ©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¨©¦¨¦¨¦

`l` ,mkezl cvd,ììkä äæiavdy xaia jezl cvdäãéö øqeçî ¤©§¨§©¥¨
sqep dciv dyrn zeyrl jixv ea eqtezl icky ,epiidc ,ekeza

,øeètxaial cvd j` .iavd zciv dnlyed `ly meynBðéàL ¨¤¥
äãéö øqeçî,sqep dyrn `ll ea iavd z` qetzl lekiy epiidc §©¥¨

.áéiç©¨

àøîâ
dciv iabl `ziixal dviaa dpynd oia dxizq dywn `xnbd

:mixaianíúä ïðz(:bk dvia),ïéøáéaä ïî íéâc ïéãö ïéàzekixa - §©¨¨¥¨¦¨¦¦©¦¨¦
,mibcå ,áBè íBéaok,úBðBæî íäéðôì ïéðúBð ïéàdvwen mdy itl §§¥§¦¦§¥¤§

miyrpe mdn ezrc z` giqn `ed ,aeh meia mcevl xeq`y oeiky]
.dvwen jxevl aeh meia gexhl minkg exq`e ,[dvwenïéãö ìáà£¨¨¦

óBòå äiçeyn ,mixaiadnmiaeyg xaiaa mi`vnpd sere digy m ©¨¨
,dk`ln meyn xaiadn mzciva oi`e ,micevipkes` ,jk meyn

,úBðBæî íäéðôì ïéðúBð.dvwen md oi` oky §¦¦§¥¤§
:`xnbd dywneäðéîøeef dpyn oia dxizq zeywdl yie - §¦§

,epipyy ,`ziixalïéãö ïéà ,íéâc ìLå úBôBò ìLå úBiç ìL ïéøáéa¦¨¦¤©§¤§¤¨¦¥¨¦
àéL÷ .úBðBæî íäéðôì ïéðúBð ïéàå áBè íBéa íäîoicäiçdpynay ¥¤§§¥§¦¦§¥¤§©§¨©¨

äiçàe ,`ziixaay dig oic lr -,úBôBòà úBôBò àéL÷itl ©©¨©§¨©
sere dig aeh meia cevl xzeny ,x`ean dvia zkqna dpynay
xeq`y ,x`ean `ziixaae ,mlik`dl xzen oke ,xaiaa mipezpd

.mlik`dl xeq` oke ,xaiaa mipezpd sere dig aeh meia cevl
:`iyewd z` zxxane dkiynn `xnbdàîìLarecn oaen - ¦§¨¨

zxizq,àéL÷ àì äiçà äiç,jk dvxzl ozipy iptnàä± ©¨©©¨Ÿ©§¨¨
zrck `id ,mixaiad on dig cevl dxq`y `ziixadäãeäé éaø©¦§¨

epi` iavy meyn ,xeht xaia jezl iav cvdy ,xaeqd epzpyna
,aiig xaian dig cvdy `ziixad dzpy jkitle ,cevipk ea aygp
dciv zk`ln jka dyere ,dcekl dpi` ekeza digdy meyn

e dxenbàäon dig cevl dxizdy dvia zkqna dpynd - ¨
k ,mixaiadïðaøxaia jezl iav cvdy mixaeqy ,epzpynay ©¨¨

dviaa dpynd dzpy jkitle ,xaiaa cevipk aygpy meyn ,aiig
jka oi`e ,ekeza dcekl `idy oeikn ,xeht xaian dig cvdy

.dk`lnàlàzxizq,àéL÷ úBôBòà úBôBòiax ewlgp `l ixdy ¤¨©©§¨
z` zelzl dna oi`e ,llk xetiv iabl dpyna minkge dcedi

.`ziixade dviaa dpynd zxizq
àîéz éëåzxizqy ,xnel dvxz m`e ±énð úBôBòà úBôBòmb ± §¦¥¨©©¦

`id,àéL÷ àìy meynàäcevl dxizdy dvia zkqna dpynd ± Ÿ©§¨¨
a zwqer ,aeh meia xaiadn,äøB÷î øáéámicevip zeterd jkitle ¦¨§¤

e ,eaàäa dwqr ,xaiad on zeter cevl dxq`y `ziixad ±øáéá ¨¦¨
äøB÷î BðéàLoky ,jk ayiil xyt` i` .ea micevip zeterd oi`y ¤¥§¤

dywàäåixde ±å ,àeä äøB÷îc úéay epzpyna epipyéaøì ïéá §¨©¦¦§¤§¥§©¦
,ïðaøì ïéáe äãeäécvdïéà ,ìcâîì øBtödcvd la` ,aiig -,úéáì §¨¥§©¨¨¦§¦§¨¦§©¦

àìxaial xetv cvdy oky lk ,mzrcly ixde ,aiig epi` - Ÿ
zciv oica dxizqd z` ayiil zexyt` oi`e ,aiig epi` dxewn

.zeter
:zeter` zeter zxizq z` ayiin `ped ax xa daxøa äaø øîà̈©©¨©

,àðeä áøxaiaa `edyk cevipk aygp ser zercd lkl ,zn`a ©¨
dwqr ,xaiad jezn ser cevl dxizdy dviaa dpynde] dxewn
dwqr ,xaiad jezn ser cevl dxq`y `ziixade ,dxewn xaiaa
epipyy s`e ,[lirl `xnbd dvxizy enke ,dxewn epi`y xaiaa
yi ,ziaa elit` dcekl dpi` xetvy ,micen lkdy epzpyna

y ayiilàëäepzpyna ±ïðé÷ñò øBøc øBtöa,miwqer ep` - ¨¨§¦§¨§¦©

dxewn ziaa elit` dceklk daeyg dpi`yúìa÷î dðéàL éôì§¦¤¥¨§©¤¤
úeøîzhnyp `id dxewn ziaa dcekl `idyk s`y ,mc`n ¨

.gxeh `la dqtzl zexyt` oi`e ,dpitl dpitnéaø éác àðúc§¨¨§¥©¦
ìàòîLé,l`rnyi iax ly eyxcn ziaa dpyp oky -àø÷ð änì ¦§¨¥¨¨¦§¨

,äãOák úéaa äøcL éðtî ,øBøc øBtö dîL`ed xexc ,xnelk §¨¦§¦§¥¤¨¨©©¦§©¨¤
`la ,mewn lka xecl dzlekiay meyn jk z`xwpe ,dxic oeyln

.qtzidl
dxizqd z` s` ,dnec ote`a ayiil yi dzrny zx`an `xnbd

:dig zciv oicaúéúàc àzLäz`ay dzr ±éëäì,df uexizl - ©§¨§¨¥§¨¦
lr s`e] opax zhiyk md `ziixad ode dviaa dpynd od eit lry
oeik ,`ziixal dviaa dpynd oia ,ser zciv oica dxizq oi` ,ok it

zxizq ,[mipey mixaia lr exaic odyénð äiçà äiç`id s` ±àì ©¨©©¨©¦Ÿ
,àéL÷,dnec ote`a uxzp dze` s`yàädxq`y `ziixad ± ©§¨¨

zwqer ,xaian dig cevl,ìBãb øáéáadigd z` qetzl dywy §¦¨¨
epnn dcvde ,ea dceklk zaygp dpi` `id jkitle ,ea z`vnpd

e ,dxenb dk`ln dyery itl aiigàäeaiigy] epzpyna minkg ± ¨
dig cevl dxizdy] dviaa dpynde ,[xaia jezl iav cvd z`

zewqer ,[xaia jeza,ïè÷ øáéáazqtzp ea dpezpd digdy §¦¨¨¨
,jka cvy meyn ,xaia eze` jezl dqipkdl xeq` jkitle ,zelwa

.ekeza dpezpd digd z` cevl xzene
aygp xaiad m`d ,xryl ozip oda mikxc yely d`ian `xnbd

:ohwk e` lecbkéîc éëéä`ed dn ±,ìBãb øáéaeøáéa éîc éëéä ¥¦¨¥¦¨¨¥¦¨¥¦¨
,déøúa èéäøc àëéä ìk ,éMà áø øîà .ïè÷dfk xaia xnelk ¨¨¨©©©¦¨¥¨§¨¦©§¥

,iavd xg` ux efkxna cnerdyàééçéL ãça dì éèîeribne ± ¨¥¨§©¦£¨
`ed ,zg` zettekzde dvix zlerta ,eqteze eil`.ïè÷ øáéa¦¨¨¨

Cãéàåiavd z` qetzl zexyt` oi` ,elceb z`tny xaiae ± §¦¨
`ed ,zg` zettekzde dvixa.ìBãb øáéa¦¨¨

énð éà,sqep ote` ±éããäà íéìúëc àìeè ìéôðc àëéä ìklk ± ¦©¦¨¥¨§¨¦¨¦§¨¦©£¨¥
`ed ,ipyd lzekd cr cg`d elzek lv ribn ephw zngny xaia

Cãéàå ,ïè÷ øáéa`ed ,jk epi`y xaia ±ìk ,énð éàå .ìBãb øáéa ¦¨¨¨§¦¨¦¨¨§¦©¦¨
éö÷eò ,éö÷eò àkéìc àëéäzepit epiidc ,zeevw ea oi`y xaia lk ± ¥¨§¥¨§¥§¥

`ed ,odil` wengl leki iavdy.ìBãb øáéa Cãéàå ,ïè÷ øáéa¦¨¨¨§¦¨¦¨¨
:epzpyna epipy'åëå øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaømixaiad lk `l ©¨¦§¤©§¦¥¥

,xnelk ,dciv xqegn ea cevipdy xaial cvd lk ,llkd df ,miey
,dciv xqegn ea cevipd oi`y xaial cvde ,xeht ,eqtezl dywy

.aiig ,eqtezl lwy ,xnelk
ïa ïBòîL ïaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà óñBé áø øîà̈©©¥¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¨¦§¤

,ìàéìîblw cevipd ea mewnl ceviy cr ,aiig cvd oi`y ,xne`d ©§¦¥
.dqitzlééaà déì øîày xne` dz`y jkn ,sqei axläëìäoaxk ¨©¥©©¥£¨¨

,l`ilnb oa oernyéâéìôc ììkîoax lr miwleg minkgy rnyn ± ¦§¨¦§¦¦
dywe .edenk dkldy xnel jxev yi okle ,l`ilnb oa oerny
,xnelke ,ohw xaiaa minkg ixac z` dcinrd ,lirl `xnbd `ld
eay ,ohw xaiaa `l` aiig epi` xaia jezl iav cvd mzrcly
oa oerny oax ixacl min`ez mdixacy `vnp ,dqitzl lw iavd

.lecbl ohw xaia oia wlgl yi eixacl mby ,l`ilnb
déì øîà,iia`l sqei axdpéî Cì à÷ôð éàî`veid oexqgd dn - ¨©¥©¨§¨¨¦¨

meyn i` ,l`ilnb oa oerny oaxk dkld l`eny xn`y jkn
`ld ,minkg lr wlg l`ilnb oa oerny iaxy eixacn rnyny
lkd oky ,dkld jky oky lk ,mdipia zwelgn oi`y jixacl

.jka micendéì øîà,sqei axl iia`àäz àzøBîæ ,øBîb àøîb± ¨©¥§¨¨§§§¨§¥
xnel mrh yi m`d ,xnelk ,xiye xnfl didiy ick ,cenlz cnl¤¤
jxev oi`y elit` ,l`ilnb oa oerny oaxk dkldy ,ef dreny

xwird ,jk lr wleg oi` oky jka.xiye xnfl didiy
milwd ,miig ilra zciv ipica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd

:zepey zeaiqn dcivlïðaø eðz,`ziixaaàîeñ éáö ãvä,xeir ± ¨©¨¨©¨§¦¨
éàî ,óñBé áøì ééaà déì øîà .øeèt ,äìBçå ,ï÷æå øbéç .áéiç ,ïLéå§¨¥©¨¦¥§¨¥§¤¨¨©¥©©¥§©¥©

éðä àðL éàîe éðä àðLmcvd jk lyay ,oyie `neq mipey dn ± §¨¨¥©§¨¨¥
:sqei ax uxzn .xeht mcvdy ,dlege owf ,xbign ,aiigéðä`neq ± ¨¥

oyieééeaøì éãéáòd`ad mc` ci miyibxnyk hnydl miieyr ± £¦¦§©¥
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המשך בעמוס רמס



רד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr w sc zay(oey`x meil)

izy eid :sqep oic,Bæa Bæ úBøeL÷ úBðéôñoi`e efl ef zekenq ode §¦§¨
,odipia migth drax` wqtd.Bæì Bfî ïéìèìèîe,úBøeL÷ ïðéà íà §©§§¦¦¨¦¥¨§

úBôwenL ét ìò óà,[efl ef zekenq-].Bæì Bfî ïéìèìèî ïéà ©©¦¤¨¥§©§§¦¦¨

àøîâ
dpc `xnbd .dpitql midn wexfl opaxcn xeq`y dpyna x`azp
midn min ze`lnl dpitqa mibiltnl xizdl ozip ote` dfi`a

:dpitqløîzéàa biltnd ,yxcnd ziaa xn`p -äðéôñcvik ,mia ¦§©§¦¨
,dpitql mqipkdl ick midn min `lniïéàéöBî ,øîà àðeä áø©¨¨©¦¦

äpîéä[dpitqd zeptcn-]àeäL ìk æéæ,[` xeiv] mind iab lrn ¥¤¨¦¨¤
àlîîe.dpitql mqipkne midn minàðeä áø øa äaøå àcñç áø §©¥©¦§¨§©¨©©¨

äòaøà íB÷î äNBò ,éøîàdleze ,zevign gwel ,xnelk ,migth ¨§¦¤§©§¨¨
lr drax` xeriya llg zetiwn ody ote`a ,mind lrn oze`
zevignd eli`k aygpe ,[a xeiv] mind lrn migth drax`

,minl cr zecxeiàlîîemqipkne df mewn jxc midn min §©¥
.dpitql

lirl `xnba :ewlgp dna zx`an `xnbd(.f)zilnxky x`ean
lnxkd zeyxy ,xnelk ,migth dxyr cr zqtezepwizy zi

migth dxyr daeb cr `id ,dxie`a e` da lhlhl `ly minkg
aygp epi` rwxwdn migth dxyrn dlrnly xie`d la` ,cala

:`xnbd zx`an .xeht mewnl `l` zilnxklàéöBî øîà àðeä áø©¨¨©¦
ïðéçLî àòøàî úéìîøk øáñ÷ ,àlîîe àeäL ìk æéæ äpîéä- ¥¤¨¦¨¤§©¥¨¨©©§§¦¥©§¨¨§¦©

,mid zirwxwn miccnp zilnxk ly migth dxyràøéåàå- ©£¦¨
yi m` elit` ,mid rwxwn migth dxyrn dlrnl `edy xie`d

`l` ,zilnxk epi` ,min eaàì énð æéæc àeä ïéãáe ,àeä øeèt íB÷î§§§¦§¦©¦Ÿ
éòáéì,mind z` `lnl ick fif elit` jixv oi` oicd xwirne - ¦§¥

e` cigid zeyxl xeht mewnn lhlhl dligzkl xzeny meyn
,miaxd zeyxlàlàfif `ivedl ekixvdydéì éåäéìc éëéä ék ¤¨¦¥¦§¤¡¥¥

àøkéä`eai `le ,zilnxk epi` df mewny xkid el didiy ick - ¤¥¨
.cigid zeyxl dxenb zilnxkn lhlhl

äòaøà íB÷î äNBò éøîà àðeä áø øa äaøå àcñç áømigth ©¦§¨§©¨©©¨¨§¦¤§©§¨¨
ïðéçLî àiî úôMî úéìîøk éøáñ÷ ,àlîîely migth dxyr - §©¥¨¨§¦©§§¦¦§©©¨¨§¦©

c ,mind iptn miccnp zilnxkàzëéîñ àòøà àiîmeyn - ©¨©§¨§¦§¨
mid zirwxw eli`ke ,mid zirwxwn wlgk miaygp miay mindy
`le mind iptn zilnxkd daeb z` miccen okle ,dar rwxw `id

okle ,mid zirwxwnäòaøà íB÷î ãéáò àì éà,migthà÷ixd - ¦Ÿ¨¦§©§¨¨¨
e cner `ed.ãéçiä úeLøì úéìîøkî ìèìèî§©§¥¦©§§¦¦§©¨¦

:`ped ax lr dywn ongp ax,deáà øa äaøì ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨§©¨©£©
øîàc àðeä áøìerwxwn miccnp zilnxk ly migth dxyry §©¨§¨©

jkitle ,midàlîîe àeäL ìk æéæ äpîéä àéöBîzeyrl jixv oi`e ¦¥¤¨¦¨¤§©¥

,dyw ,zevignäøNò àkéìc ïéðîéæwner mina oi`y minrt ixd - ¦§¦§¥¨£¨¨
ixd ,mid rwxwn migth dxyr cecnp m` mbe ,migth dxyr

,zilnxkl aygp mind iptl jenqy xie`dåmidn `lnnyk §
dpitqlî ìèìèî à÷`edy midì úéìîøk`idy dpitqúeLø ¨§©§¥¥©§§¦¦§
.ãéçiä©¨¦

:dea` xa dax aiyndéì øîà,ongp axl dea` xa daxïðéøîb ¨©¥©§¦©
,[eplaewn-]äðéôñ ïéàcdlecb `idya úëläîmiwenr mdy min §¥§¦¨§©¤¤§

äøNòî úBçôwner mina didi `l `ny yeygl oi` okle ,migth ¨¥£¨¨
.migth dxyr
:`xnbd dywndì úéà àLøeî àäå,dhila dpitql yi ixde - §¨§¨¦¨

mb jldl dleki ef dhilae ,mindn diabne jled dpitqd y`xy
min `lnn m`e ,[b xeiv] migth dxyr miwenr mind oi`y mewna
`ed ixd ,migth dxyr wenr epi`y mewn eze` cbpk midn

.cigid zeyxl zilnxkn lhlhn
:`xtq ax uxzndn÷ éìæà éLBLb ,àøôñ áø øîàdpitqd iptl - ¨©©©§¨¨¥¨§¦©¨

,mind wner z` zelwna miwceae miynynny mc` ipa mikled
,migth dxyr wenr epi`y mewna zkll dpitql migipn mpi`e
oekyze ,epnn z`vl dleki dpi`y mewnl me`zt jlz `ly ick

.heyl lkez `le mewn eze`a
:`ped ax xa daxe `cqg ax zrc lr wgvi xa ongp ax dywn
äaøìe àcñç áøì ,ïéáà øa àéiç áøì ÷çöé øa ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨©¦§¨§©¦¨©¨¦§©¦§¨§©¨

éøîàc àðeä áø øayäòaøà íB÷î äNBòmigthàlîîe,myn ©©¨§¨§¦¤§©§¨¨§©¥
eäì éãL éëéä déãéc ïéëôBLly oikteyd in z` lihi okid - §¦¦¥¥¦¨¥§

mikteyd in z` lihi m`e ,zilnxkl aygp mid ixd ,dpitqd
dtiqen .zilnxkl cigid zeyxn lhlhn `ed ixd ,mil dpitqdn

:`xnbdíB÷î BúBàa eäì éãLc àîéz éëåmlihiy xn`z m`e - §¦¥¨§¨¥§§¨
,zevigna edetiwdy mewnd jxcdéì éñéàîmind dzrn - §¦¦¥

lkei `le eilr miqe`n eidi mewn eze` jxc okn xg`l `lniy
.mzezyl

:oia` xa `iig ax uxznäðéôñc àðôcà eäì éãLclihdl leki - §¨¥§©©§¨¦§¦¨
.mil mdil`n ecxi mde ,dpitqd zeptc lr oikteyd in z`

:`xnbd dywnàäå,mikteyd in z` mil wxef epi`y it lr s` §¨
tec lr mktey `l`mewn lkn ,mil miktyp md myne ,dpitqd o

Bçk àkéàzeyxn `iven `vnpe ,egkn mil micxei mind - ¦¨Ÿ
.zeyxl

ici lry d`ved lr :`xnbd zvxzneøæb àì úéìîøëa BçkŸ§©§§¦Ÿ¨§
s` ,dpitqd zeptc lr oikteyd in z` jetyl xzen okle ,minkg

.egkn mil micxei mdy it lr
:`xnbd zx`anàøîéz àðîelr exfb `ly ,ok xne` ip` oipne - §¨¥§¨
,zilnxka egkàéðúc,`ziixaadëBzî àì ïéìèìèî ïéà ,äðéôñ §©§¨§¦¨¥§©§§¦Ÿ¦¨

.dëBúì íiä ïî àìå ,íiì©¨§Ÿ¦©¨§¨
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המשך ביאור למד' שבת ליום ראשון עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב סיון, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מהו"ר אליעזר שי'

שלום וברכה! 

...בטח קבל מכתבי בנוגע להבחירות והחזית הדתית המאוחדה, ואקוה לידיעות מפורטות מהו 

המצב על אתר בכלל ומהנעשה בהחזית המאוחדה בפרט, כי השמועות כאן סותרות אחת לחברתה, 

תלוי  שבהם  אלו  על  להשפיע שם  יוכל  ואולי  מיוחד  שליח  שיסע מכאן  להשתדל  מהראוי  הי'  ואולי 

הדבר, אבל זה עתה הגיעה ידיעה שהגשת הרשימות יום האחרון הוא יום א' העבר, וגם בזה אי אפשר 

לברר הדבר על בוריו.



רה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aw sc zay(iyily meil)

e ,`nlrøîàc ìàéìîb ïaøì eléôàjk xg`e zg` ze` azeka £¦§©¨©§¦¥§¨©
iptn ,z`hg aiigy zxg` ze` azke gky aeye zayd el drcep

y,øeòéL éöçì äòéãé ïéàdpi` dk`ln ivg dyry rciy ef dricie ¥§¦¨©£¦¦
oky ,xeht o`k ,zebbyd oia zwlgnàeä íúäaiign my `weec ± ¨¨

meynøîb à÷ ââBLa àøeòéL øîb à÷ éëcz` azke xnbyky ± §¦¨¨©¦¨§¥¨¨©
lke ,bbey did eilr miaiigy xeriyl dnilynd dipyd ze`d

,z`hg aiig `ed bbey xeriyd meiqe zlgzd zrayàëä ìáà£¨¨¨
ãéæîácxeriyd `edy zen` rax` lhlhl xnbyky o`k la` ± ¦§¥¦

,cifn did eilr miaiigyàìxnba dricidy dcene ,ok xn` Ÿ
.z`hgn xehte bbeyk aygi `ly znxeb xeriyd

:dax xaic ote` dfi`a zxxan `xnbdéàîáexaic ote` dfi`ae ± §©
,dax,àeä ââBL ,÷øBæa éàoday zeirvn`d zen`d izya ixdy ¦§¥¥

dgpdd mcewy oeike ,utgd z` xifgdl ecia oi` `id zayy xkf
.z`hg eaiigl yi gkye xfgàlàwx xaic i`ceøéáòîautgd z` ¤¨§©£¦

zen`d izya zaya xkfpyk cenrl ecia didy oeiky ,eicia
zen` rax` `edy dk`lnd xeriy z` xnby `vnp zeirvn`d

.cifna
:`ax ixac z` zx`an `xnbd[àáø] (äáø)y,áéiç øîàxn` ¨¨¨©©¨

,`nlr ilekl eixacéøîàc ïðaøì eléôàådbbya zg` ze` azka ©£¦§©¨¨§¨§¦
e` azke gky aeye zay meidy el rcepeaiig epi`y zxg` z

y iptn ,z`hg,øeòéL éöçì äòéãé Léivg dyry rciy ef dricie ¥§¦¨©£¦¦
,zebbyd oia zwlgn dk`lnàeä íúäok mixaeq my `weec ± ¨¨

meynBãéácxfgyk jkitl ,dipyd ze`d z` aezkle xefgl `ly ¦§¨
dbbyd xnb `le `id dycg dbby dipyd ze`d z` azke gkye

,dpey`xdàëä ìáàmiaxd zeyxa utg lhlhna o`k ±Bãéa ïéàc £¨¨¨§¥§¨
zay meidy xkfpyk utgd z` xifgdlàìxfgy oike ,ok exn` Ÿ

.zg` dbbyk lkd aygp gkye
:`ax xaic ote` dfi`a zxxan `xnbdéàîáexaic ote` dfi`ae ± §©

,`axøéáòîa éà,eicia utgd z`Bãéa éøämeidy xkfpyk cenrl ¦§©£¦£¥§¨
,zeirvn`d zen`d izyay dricid lya xhtidl eilre ,zay

àlàwx xaic i`ce,÷øBæaoi` utgd z` xifgdl ecia oi`y iptny ¤¨§¥
oica `axe dax ewlgp `ly `vnpe .zwlgn dpi`e melk ezricia
xaic aiig xn`y `axe xiarna xaic xeht xn`y dax `l` ,df

.wxefa
:dgpd ipte` dnk zece` dpc `xnbd÷øæ ,äaø øîàutg e` oa` ¨©©¨¨©
,miaxd zeyxa zen` rax` wgxnléôa Bà áìkä éôa äçðå§¨¨§¦©¤¤§¦

ïLákä,ey`a dtxypeáéiç:`xnbd dywn .z`hgïðz ïðàäå± ©¦§¨©¨§¨£©§©

miaxd zeyxa zen` rax` oa` wxefd ,epzpyna epipy ixde
edèì÷mc`Bà øçàyáìkä dèì÷eita,øeèt ,äôøNpL Bàixd §¨¨©¥§¨¨©¤¤¤¦§§¨¨

aiig recne ,dgpd daeyg dpi` y`a e` alkd ly eita dgpdy
:`xnbd zvxzn .dax dfaíúäxaecn epzpyna my ±ïéekî àìc ¨¨§Ÿ¦©¥

,xeht okle ,oyakd y`a e` alkd ita gepzy oiekzd `lyk ±
la`àëäxaecn dax ly epica o`k ±ïéekî à÷coiekzdy ± ¨¨§¨¦©¥

aygpe zeaiyg mdl zpzep ezaygne ,elld zenewna gepzy
.z`hg aiig okle ,aeyg mewna dgpd dyry

àðéðz énð ïðà óà ,ééaà øa éáéa áø øîàdpyna ok epipy mb ep` ± ¨©©¥¨©©©¥©£©©¦§¦¨
(:bi zezixk),Léy mc`úçà äìéëà ìëBà,bbeya cg` zifk -áéiçå ¥¥£¦¨©©§©¨

.ãçà íLàå úBàhç òaøà äéìò,cvikàeäå ,áìç ìëàL àîhä ¨¤¨©§©©¨§¨¨¤¨©¨¥¤¨©¥¤§
ïéLc÷enä ïî øúBðgafnd lr xhwed `le `ed oaxw znda alge ± ¨¦©§¨¦

dlik`d dzide ,xzep dyrpe epnfa,íéøetkä íBéaxary `vnp §©¦¦
.a .alg zlik` .` :z`hg miaiignd oie`l drax` lr ef dlik`a
.miycw lk`y `nh .c .mixetkd meia dlik` .b .xzep zlik`
.miycwn dpdp ixdy ,dlirn meyn my` oaxw aiig jkl sqepae

øîBà øéàî éaølr ziying z`hg aiigziy ote` `evnl xyt` ©¦¥¦¥
,ef dlik`BàéöBäå úaL äúéä íà óàalgl[åéôa]ezlik` zrya ©¦¨§¨©¨§¦§¦

,my erlae miaxd zeyxl cigid zeyxnáéiçmeyn ztqep z`hg ©¨
.jldny it lr s` ezgpd `id ef ezrilay ,ef d`vedBì eøîà̈§

,z`hg aiig ok dyerdy jixack dkld mpn` ,xi`n iaxl minkg
y itl ,zexg`d zrax` mr ef z`hg lelkl oi` la`íMä ïî Bðéà¥¦©¥

lky ,ze`hgd x`yl mxebd myd eze`n d`a dpi` ef z`hg ±
.d`ved meyn d`a ef eli`e dlik` my meyn ze`a x`yd

.aiig erleae eita lk`n xac `ivendy epcnleå,zeywdl yi §
éànà,ef dlik`a d`ved meyn z`hg aiig recn ±Cøc ïéà àä ©©¨¥¤¤

,Cëa äàöBä.dta `ivedl mc` ipa jxc oi`yàlàjixv i`ce ¨¨§¨¤¨
c ,xnelïéekéî à÷c ïåéë,ezkilda lek`l oiekzdy oeik ±BzáLçî ¥¨§¨¦©¥©£©§

íB÷î déì àéeLîozil ie`xd mewnk eit z` ezaygn daiygn ± §©§¨¥¨
`linne .e`ivedl ick lke`d z` eaénð àëäutg wxefa o`k mb ± ¨¨©¦

,oyakd y`l e` alk itlïéekéî à÷c ïåékeltiy oiekzdy oeik ± ¥¨§¨¦©¥
,oyakl e` alkd itlíB÷î déì àéeLî BzáLçîzpzep ezaygn ± ©£©§§©§¨¥¨

aiige aeyg mewna dgpd dyry aygpe df mewnl zeaiyg
.z`hg
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המשך ביאור למד' שבת ליום שלישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב סיון, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכ' מיום ד' שלח עם הפ"נ, ולכשאהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע אקרא הפ"נ ובטח יעורר ר"ר שימלא השי"ת משאלות לבבו לטובה.

וכן להזהר  צריך הוא לקבוע עתים לתורה  לו מכבר, אשר  עוה"פ מה שכתבתי  בזה  ואכפול 

באמירת היום תהלים - כפי שנחלק לימי החדש - ומה שכתב לי פעם במכ' שטרוד הוא ביותר, הנה 

המשך בעמוס הבא



רו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc zay(iriax meil)

el oi`y oeikne ,rwxwd oewizn llk el ztki` `ly ,exiag ly
.oerny iax zrcl s` xeht jka d`pd

äðùî
`idy ,azek zk`ln ipica zewqer wxtd seq cre o`kn zeipynd

lirl zexkfpd zek`lnd h"ln zg`(.br):ïéa ,úBiúBà ézL áúBkä©¥§¥¦¥
aciïéa ,BìàîNa ïéa ,Bðéîémazkãçà íMîzeize`d izy myy - §§¦¥¦§Ÿ¥¦¥¤¨

,s"l` mdizyy oebk ,dey,úBîL ézMî ïéae ,z"ia s"l` oebkïéa ¥¦§¥¥¥
zeize` izy azk m`úBiðnñ ézMîoebk ,mipnnq ipin ipy ± ¦§¥©¨¦

azekd oke ,`xwiqa zg`e eica zg` ze` azkyì ìëaïBLlka ± §¨¨
,azk lkae dtyáéiç.azek zk`ln meyneáéiç àì ,éñBé éaø øîà ©¨¨©©¦¥Ÿ¦§

azekd z`úBiúBà ézL,'azek' zk`ln meyníeMî àlàzk`ln §¥¦¤¨¦
L ,'íLBø'okCkeidïéáúBkmipniq,ïkLnä éLø÷ ìòeidyky itl ¤¤¨§¦©©§¥©¦§¨

okynd z` miniwne miwxtn eid mewnl mewnn xacna mirqep
elkeiy ickae ,ycgnòãéìeznwdaBâeæ ïa eæéàyxwe yxw lk ly ¥©¥¤

lr epi` aeigd okle .yxw lk lr oniq eyr ,xcqd z` etilgi `le
oniql zeniyx izy dyerd s` `l` ,`weeca zeize` zaizk

.aiig cala
izy `ed eilr aiigzdl daizk xeriyy dpynd zligza x`azp
izy aezkl oiekzna wx `ed ok m` x`azp `l j` ,zeize`
dpynd .ezk`ln dnlyed mzaizkay ,cala el` zeize`

:df oecip zxxaneðéöî ,äãeäé éaø øîàlr mb mc` aiigziy ¨©©¦§¨¨¦
zaizkî ïè÷ íLjez,ìBãb íM,ezk`ln z` xnb `ly it lr s` ¥¨¨¦¥¨

.dxvw daiz wx azk dyrnle dkex` daiz aezkl oiekzp ixdy
zaiz azekd oebk ,jkl ze`nbec dnk dpynd d`ianeî 'íL'jez ¥¦

zaiz,'ìàeîM'îe 'ïBòîM'azekd oke'ãb' ,'ìàiðc'î 'ïc' ,'øBçp'î 'çð' ¦§¦§¥Ÿ©¦¨¨¦¨¦¥¨
.'ìàéãb'îmyl aygp xvwd myde li`ed elld ze`nbecd lka ¦¨¦¥

.aiig jex` my aezkl oiekzd `edy it lr s` ,mewn lka

àøîâ
:`xnbd dywn .l`ny cia daizk lr aiig recn zxxan `xnbd

àîìLarecn zpaen dpynd ±áéiçéì ïéîiàoini cia daizk lr ± ¦§¨¨©¨¦¦©©
,aiigCëa äáéúk Cøãc íeMî,oini cia aezkl mlerd jxc oky ± ¦§¤¤§¦¨§¨

ìàîOà àlàl`ny cia daizk lr ±éànà,aiig dnl ±ïéà àä ¤¨©§Ÿ©©¨¥
.Cëa äáéúk Cøc:`xnbd zvxzneðL ãé øhàa ,äéîøé éaø øîà± ¤¤§¦¨§¨¨©©¦¦§§¨§¦¥¨¨

x`y la` ,l`ny cia ezaizk jxcy mc`a wx xn`p epzpyn oic
.oinia daizk lr `l` miaiig mpi` mc` ipa
,ci xh`a zwqer epzpyn m` :`xnbd dywndéãéc ìàîN éåäúå§¤¡¥§Ÿ¦¥

àîìò éìeëc ïéîéklk ly oini ci enk zil`nyd eci aygzy ± §¨¦§¥¨§¨
,mc`áéiçéì àì ïéîià áéiçéì ìàîOàådaizk lr wx aiigzie - §©§Ÿ¦©©©¨¦Ÿ¦©©

azekdy epzpyna epipy recne ,oinia daizk lr `le l`ny cia
:`xnbd zvxzn .aiig oini ciaøîà àlà,ééaàzwqer epzpyn ¤¨¨©©©¥

ad mc`èìBLdaizka,åéãé ézLaoinia daizk lr oia aiig okle §¥¦§¥¨¨
azkyk `l` aiig epi` mc` lk la` .l`nya daizk lr oiae
daizk lr wx aiig oinia ezaizk m` ,daizkl zpneind ecia

.l`nya daizk lr wx aiig ci xh` `ed m`e ,oinia
:xg` uexiz d`ian `xnbdépî àä ,øîà á÷òé úác déøa á÷òé áø©©£Ÿ§¥§©©£Ÿ¨©¨©¦

lr aiig oinia aezkl ekxcy in mby xaeqy `pzd `ed in ±
,l`nya daizkøîàc ,àéä éñBé éaøy epzpynaeáéiç àìz` ©¦¥¦§¨©Ÿ¦§

azekd,íLBø íeMî àlà úBiúBà ézLmyex ziiyra ic okle §¥¦¤¨¦¤
lr mb jkitle .ynn zeize` zaizk jixv `le oniql edylk
dpi` l`ny cia daizk m` mby itl ,miaiig l`ny cia daizk
daizk `dzy okzi `le ,o`k yi myex mewn lkn ,daizk daeyg

.cala oniq ziiyrn drexb l`ny cia
:`xnbd dywnàôéñcî àäåepzpyn ly `tiqdy dfn ixde ± §¨¦§¥¨

ixac,àéä éñBé éaødy rnynåàì àLéøixacnéñBé éaø,`id ©¦¥¦¥¨¨©¦¥
`ed aiig l`nya azekdy `yixa epipyy dny xnel ozip j`ide

:`xnbd zvxzn .iqei iax ixacndlekixacn dpynd lk ±éaø ¨©¦
,àéä éñBézeize` izy eaiig `l iqei iax xn`' `tiqa dxn`yke ¥¦

mipte`d lka recn ,`yixl mrh ozil dzpeek ,'myex meyn `l`
.miaiig cala myex lr s`y iqei iax xn`y itl ,aiig mixkfpd
iax ixac lr `ziixaay dcedi iax ixacn dxizq dywn `xnbd

:dpyna epipy .dpynay dcedieðéöî äãeäé éaø øîàaiigziy ¨©©¦§¨¨¦
.oernyn my azeka oebk ,lecb myn ohw my zaizk lr mc`

:`xnbd zwiicnàlàhwpy ze`nbecdn gken,äãeäé éaølr wxy ¤¨©¦§¨
zaizkúBîL éðL ïäå úBiúBà ézLzepey zeize` izy ±àeä §¥¦§¥§¥¥
,áéiçîczaizk lr la`ãçà íL ïäå úBiúBà ézL,zeey zeize` ± ¦§©¥§¥¦§¥¥¤¨

'opzz' aezkl oiekzd e` ,'yy' azke 'jyy' aezkl oiekzdy oebk
,'zz' azke,áéiçî àìmdl yi el` zeize` izyy it lr s` Ÿ§©¥

.dnvr ipta dlin ly zernyn
:`xnbd dywnàéðúäåoipra dxeza xn`p ,`ziixaa epipy ixde ± §¨©§¨

dbbya `hgy `iyp(ak c `xwie)úçà äNòå'eidl` 'd zFvn lMn §¨¨©©¦¨¦§¡Ÿ¨
`hgy rnyn 'zg`' xn`py dfne ,'dbbWA dpiUrz `l xW £̀¤Ÿ¥¨¤¨¦§¨¨

.dnily dlert ziiyraìBëéaiig epi` jk meyny xn`z `ny - ¨
zaya dk`ln ziiyr lráBzëiL ãòz`kíMä ìdaizd lk z` ± ©¤¦§¨©¥

,aezkl oiekzdyâBøàiL ãòåz`ãâaä ìk,bex`l ezrcayãòå §©¤¤¡¨©¤¤§©
äNòiLz`,äôpä ìk,xeht ezk`ln xnb `ly cer lkeãeîìz ¤©£¤¨©¨¨©§
øîBìdbbya `hgy mc` oipra aezkd epcnln ±(a c my)dUre' ©§¨¨
úçàîwx dyr m` mb aiigy ,rnyn 'zg`n' zaizne ,'dPdn ¥©©¥¥¨

.dk`lnd on wlg
:`ziixad dkiynnéàn cnel dz` m` ±'úçàî'ote`a mb aiigy ¦¥©©

,dk`lnd on zvwn wx dyryìBëéy xn`z `ny ±àì eléôà ¨£¦Ÿ
úçà úBà àlà áúk,aezkl ezrcay daizd onèeç àlà âøà àìå ¨©¤¨©©§Ÿ¨©¤¨

ãçà,bex`l ezrcay cbadnäôpa ãçà úéa àlà äNò àìådidi ¤¨§Ÿ¨¨¤¨©¦¤¨©¨¨
.aiig
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המשך ביאור למד' שבת ליום רביעי עמ' א

זוהי העצה לזה, על ידי שמראים להקב"ה אשר למרות הצמצום והדוחק, הנה אעפ"כ קובעים עתים 

ביגיעה  שתהיו עמלים בתורה  רש"י  ופי'  תלכו  בחקותי  אם  שנאמר  מה  הקב"ה  מקיים  אזי  לתורה, 

ועמל, אזי ונתתי גשמיכם בעתם, וידוע הכוונה פנימית בזה, כי גשמיכם, היינו גשמיות שלכם שגם כל 

הצרכיים הגשמיים יהיו בעתם ובזמנם ולא יהיו בלבולים ויוכל לעבוד את השי"ת מתוך מנוחת הנפש 

ומנוחת הגוף.

בברכה להסתדרות מתאימה בגו"ר גם יחד.

המשך מעמוס הקוסם



רז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bw sc zay(iriax meil)

el oi`y oeikne ,rwxwd oewizn llk el ztki` `ly ,exiag ly
.oerny iax zrcl s` xeht jka d`pd

äðùî
`idy ,azek zk`ln ipica zewqer wxtd seq cre o`kn zeipynd

lirl zexkfpd zek`lnd h"ln zg`(.br):ïéa ,úBiúBà ézL áúBkä©¥§¥¦¥
aciïéa ,BìàîNa ïéa ,Bðéîémazkãçà íMîzeize`d izy myy - §§¦¥¦§Ÿ¥¦¥¤¨

,s"l` mdizyy oebk ,dey,úBîL ézMî ïéae ,z"ia s"l` oebkïéa ¥¦§¥¥¥
zeize` izy azk m`úBiðnñ ézMîoebk ,mipnnq ipin ipy ± ¦§¥©¨¦

azekd oke ,`xwiqa zg`e eica zg` ze` azkyì ìëaïBLlka ± §¨¨
,azk lkae dtyáéiç.azek zk`ln meyneáéiç àì ,éñBé éaø øîà ©¨¨©©¦¥Ÿ¦§

azekd z`úBiúBà ézL,'azek' zk`ln meyníeMî àlàzk`ln §¥¦¤¨¦
L ,'íLBø'okCkeidïéáúBkmipniq,ïkLnä éLø÷ ìòeidyky itl ¤¤¨§¦©©§¥©¦§¨

okynd z` miniwne miwxtn eid mewnl mewnn xacna mirqep
elkeiy ickae ,ycgnòãéìeznwdaBâeæ ïa eæéàyxwe yxw lk ly ¥©¥¤

lr epi` aeigd okle .yxw lk lr oniq eyr ,xcqd z` etilgi `le
oniql zeniyx izy dyerd s` `l` ,`weeca zeize` zaizk

.aiig cala
izy `ed eilr aiigzdl daizk xeriyy dpynd zligza x`azp
izy aezkl oiekzna wx `ed ok m` x`azp `l j` ,zeize`
dpynd .ezk`ln dnlyed mzaizkay ,cala el` zeize`

:df oecip zxxaneðéöî ,äãeäé éaø øîàlr mb mc` aiigziy ¨©©¦§¨¨¦
zaizkî ïè÷ íLjez,ìBãb íM,ezk`ln z` xnb `ly it lr s` ¥¨¨¦¥¨

.dxvw daiz wx azk dyrnle dkex` daiz aezkl oiekzp ixdy
zaiz azekd oebk ,jkl ze`nbec dnk dpynd d`ianeî 'íL'jez ¥¦

zaiz,'ìàeîM'îe 'ïBòîM'azekd oke'ãb' ,'ìàiðc'î 'ïc' ,'øBçp'î 'çð' ¦§¦§¥Ÿ©¦¨¨¦¨¦¥¨
.'ìàéãb'îmyl aygp xvwd myde li`ed elld ze`nbecd lka ¦¨¦¥

.aiig jex` my aezkl oiekzd `edy it lr s` ,mewn lka

àøîâ
:`xnbd dywn .l`ny cia daizk lr aiig recn zxxan `xnbd

àîìLarecn zpaen dpynd ±áéiçéì ïéîiàoini cia daizk lr ± ¦§¨¨©¨¦¦©©
,aiigCëa äáéúk Cøãc íeMî,oini cia aezkl mlerd jxc oky ± ¦§¤¤§¦¨§¨

ìàîOà àlàl`ny cia daizk lr ±éànà,aiig dnl ±ïéà àä ¤¨©§Ÿ©©¨¥
.Cëa äáéúk Cøc:`xnbd zvxzneðL ãé øhàa ,äéîøé éaø øîà± ¤¤§¦¨§¨¨©©¦¦§§¨§¦¥¨¨

x`y la` ,l`ny cia ezaizk jxcy mc`a wx xn`p epzpyn oic
.oinia daizk lr `l` miaiig mpi` mc` ipa
,ci xh`a zwqer epzpyn m` :`xnbd dywndéãéc ìàîN éåäúå§¤¡¥§Ÿ¦¥

àîìò éìeëc ïéîéklk ly oini ci enk zil`nyd eci aygzy ± §¨¦§¥¨§¨
,mc`áéiçéì àì ïéîià áéiçéì ìàîOàådaizk lr wx aiigzie - §©§Ÿ¦©©©¨¦Ÿ¦©©

azekdy epzpyna epipy recne ,oinia daizk lr `le l`ny cia
:`xnbd zvxzn .aiig oini ciaøîà àlà,ééaàzwqer epzpyn ¤¨¨©©©¥

ad mc`èìBLdaizka,åéãé ézLaoinia daizk lr oia aiig okle §¥¦§¥¨¨
azkyk `l` aiig epi` mc` lk la` .l`nya daizk lr oiae
daizk lr wx aiig oinia ezaizk m` ,daizkl zpneind ecia

.l`nya daizk lr wx aiig ci xh` `ed m`e ,oinia
:xg` uexiz d`ian `xnbdépî àä ,øîà á÷òé úác déøa á÷òé áø©©£Ÿ§¥§©©£Ÿ¨©¨©¦

lr aiig oinia aezkl ekxcy in mby xaeqy `pzd `ed in ±
,l`nya daizkøîàc ,àéä éñBé éaøy epzpynaeáéiç àìz` ©¦¥¦§¨©Ÿ¦§

azekd,íLBø íeMî àlà úBiúBà ézLmyex ziiyra ic okle §¥¦¤¨¦¤
lr mb jkitle .ynn zeize` zaizk jixv `le oniql edylk
dpi` l`ny cia daizk m` mby itl ,miaiig l`ny cia daizk
daizk `dzy okzi `le ,o`k yi myex mewn lkn ,daizk daeyg

.cala oniq ziiyrn drexb l`ny cia
:`xnbd dywnàôéñcî àäåepzpyn ly `tiqdy dfn ixde ± §¨¦§¥¨

ixac,àéä éñBé éaødy rnynåàì àLéøixacnéñBé éaø,`id ©¦¥¦¥¨¨©¦¥
`ed aiig l`nya azekdy `yixa epipyy dny xnel ozip j`ide

:`xnbd zvxzn .iqei iax ixacndlekixacn dpynd lk ±éaø ¨©¦
,àéä éñBézeize` izy eaiig `l iqei iax xn`' `tiqa dxn`yke ¥¦

mipte`d lka recn ,`yixl mrh ozil dzpeek ,'myex meyn `l`
.miaiig cala myex lr s`y iqei iax xn`y itl ,aiig mixkfpd
iax ixac lr `ziixaay dcedi iax ixacn dxizq dywn `xnbd

:dpyna epipy .dpynay dcedieðéöî äãeäé éaø øîàaiigziy ¨©©¦§¨¨¦
.oernyn my azeka oebk ,lecb myn ohw my zaizk lr mc`

:`xnbd zwiicnàlàhwpy ze`nbecdn gken,äãeäé éaølr wxy ¤¨©¦§¨
zaizkúBîL éðL ïäå úBiúBà ézLzepey zeize` izy ±àeä §¥¦§¥§¥¥
,áéiçîczaizk lr la`ãçà íL ïäå úBiúBà ézL,zeey zeize` ± ¦§©¥§¥¦§¥¥¤¨

'opzz' aezkl oiekzd e` ,'yy' azke 'jyy' aezkl oiekzdy oebk
,'zz' azke,áéiçî àìmdl yi el` zeize` izyy it lr s` Ÿ§©¥

.dnvr ipta dlin ly zernyn
:`xnbd dywnàéðúäåoipra dxeza xn`p ,`ziixaa epipy ixde ± §¨©§¨

dbbya `hgy `iyp(ak c `xwie)úçà äNòå'eidl` 'd zFvn lMn §¨¨©©¦¨¦§¡Ÿ¨
`hgy rnyn 'zg`' xn`py dfne ,'dbbWA dpiUrz `l xW £̀¤Ÿ¥¨¤¨¦§¨¨

.dnily dlert ziiyraìBëéaiig epi` jk meyny xn`z `ny - ¨
zaya dk`ln ziiyr lráBzëiL ãòz`kíMä ìdaizd lk z` ± ©¤¦§¨©¥

,aezkl oiekzdyâBøàiL ãòåz`ãâaä ìk,bex`l ezrcayãòå §©¤¤¡¨©¤¤§©
äNòiLz`,äôpä ìk,xeht ezk`ln xnb `ly cer lkeãeîìz ¤©£¤¨©¨¨©§
øîBìdbbya `hgy mc` oipra aezkd epcnln ±(a c my)dUre' ©§¨¨
úçàîwx dyr m` mb aiigy ,rnyn 'zg`n' zaizne ,'dPdn ¥©©¥¥¨

.dk`lnd on wlg
:`ziixad dkiynnéàn cnel dz` m` ±'úçàî'ote`a mb aiigy ¦¥©©

,dk`lnd on zvwn wx dyryìBëéy xn`z `ny ±àì eléôà ¨£¦Ÿ
úçà úBà àlà áúk,aezkl ezrcay daizd onèeç àlà âøà àìå ¨©¤¨©©§Ÿ¨©¤¨

ãçà,bex`l ezrcay cbadnäôpa ãçà úéa àlà äNò àìådidi ¤¨§Ÿ¨¨¤¨©¦¤¨©¨¨
.aiig
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bw sc zay(iriax meil)

aezkl,'äpä'dazk z`f zgze'äpäî'dlkiy .b .dxizi m"na ¥¨¥¥¨
'zg`' zaizy `vnp ,'dpd dyre' e` 'zg` dyre' aezkl dxezd
z` dligza yexcl yiy xaq jkitl .zxzein 'dpd' zaiz e`
zg` dUre' azkp eli`k ,m"n ze`d ztqed `la aezkd zernyn§¨¨©©
mc` minrtly ,zg` zernyn .zeiernyn izy jkl yie ,'dPd¥¨

dxiar dyeràéäL 'úçà'k el zaygp'äpä',zeax zexiark - ©©¤¦¥¨
.ze`hg dnk jk lr aiigeådyer mc` minrtly ,dipy zernyn §

'äpä'zeax zexiar ±'úçà' àéäLel zeaygp od ok it lr s`e - ¥¨¤¦©©
mbe 'zg`' mb dxezd dazk recn oaen jk meyne .zg` dxiark
xn`p did m`y ,yexcl yi 'zg`' zaizay m"nd ztqezne .'dpd'

,'úçà'ote`a `l` dk`ln ziiyr lr miaiig oi`y rnyn did ©©
aezkl oiekznd okle ,dzenlya d`yry'ïBòîL'cr aiig epi` ¦§
xn`p jkitl .dlek daizd lk z` aezkiy'úçàî'miaiigy cnll ¥©©

,xg` mewna znwiizn `id m` dk`lndn zvwn ziiyr lr mb
azka mby epiidc'ïBòîM'î 'íL'zaizay m"nd ztqezne .aiig ¥¦¦§

wx xn`p did m`y ,yexcl yi 'dpd','äpä'miaiigy rnyn did ¥¨
ziiyra wxúBáàzek`lnd zeclez z` dyerd la` ,zek`ln ¨

xn`p okl .xeht'äpäî'd z` zeaxl,úBãìBzmziiyr lr mby ¥¥¨¨
.miaiig

zyxcy :x`al `xnbd dkiynn'äpä àéäL úçà'zcnlnd ©©¤¦¥¨
ina zwqer ,zeax ze`hg zg` dxiar lr miaiig minrtly

a zayd z` lligy,úBëàìî úââLå úaL ïBãæmeidy rciy epiidc §©¨§¦§©§¨
rci `l j` ,dxezd on da exq`py zek`ln mpyiye zay
it lr s` ,da zexeq`d zek`lnd md dyry zek`lndy
,zg` dxiar wx dyr eli`ke ,zg` zay llig olek ziiyray
dk`ln lky iptn ,dnvr ipta dk`ln lk lr z`hg aiig
zyxce .dnvr ipta dxiark zaygpe ,dbbya dzyrp dk`lne

'úçà àéäL äpä',zg` z`hg zeax zexiar lr aiigy zcnlnd ¥¨¤¦©©
a zwqer,úBëàìî ïBãæe úaL úââLj` ,zay meidy gkyy epiidc ¦§©©¨§§¨

dyry it lr s` ,zaya zexeq` dyry zek`lndy rci
wx dyr eli`k el aygp cg` xaca bbyy oeik ,zeax zek`ln

.zg` z`hg `l` aiig epi`e ,zg` dxiar
:dpyna epipy .mezq m"n mewna gezt m"n azeka dpc `xnbd

,ìBãb íMî ïè÷ íL eðéöî ,äãeäé éaø øîà'my' azekd oebk ¨©©¦§¨¨¦¥¨¨¦¥¨
:`xnbd dywn .'oerny'néîc éîly m"nd z` zencl ozip ike - ¦¨¥

d `lde ,'oerny' zaiz ly m"nl 'my' zaizc í"îzaiz'íL' ¥§¥
íeúñe ,[ziteq m"n-]c í"îzaiz,çeút 'ïBòîL'oiekzndeaezkl ¨¥§¦§¨©

,mezq 'm' `le gezt 'n' gxkda azk ,zeize` izy azke 'oerny'
miiwznd my df oi` `ld ,'ohw my' 'ny'l dcedi iax `xew j`ide

.xg` mewna envr ipta
:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,àcñç áø øîà,gken ef dpynn - ¨©©¦§¨Ÿ¤¤

ze` aezkl jixv didy xteq ,dxez xtqe dfefn oilitzay,íeúñ̈
,çeút BàNòåxtqd ,'n' azk 'm' aezkl mewnay oebk,øLkokle ©£¨¨©¨¥

.envr ipta miiwzny my aygp 'ny'
:`cqg ax ixac z` zxzeqd `ziixa d`ian `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥

dxeza xn`p ,dfefne oilitz zaizk iabl `ziixaa(h e mixac)

,'ízáúëe'izyn zakxen `id eli`k minkg deyxc ef daiz §©§¨

jixvy jkn ecnle ,'mz' 'azke' zeaizänz äáéúk àäzL± ¤§¥§¦¨©¨
zeize`d zaizka citwdl xteqd jixv okle .dzkldk ,dnly

áBzëé àlLd z`ïéôìàk,ïéðééòd z` `leïéðééòk,ïéôìàz` `l ¤Ÿ¦§©§¦©§¦©§¦©§¦
dïéúéak,ïéôkd z` `leïéôkk,ïéúéad z` `lïénbk,ïéãöz` `le ¥¦¨¦¨¦¥¦©¦¨¦
dïéãökb,ïénd z` `lïéúìck,ïéLéød z` `leïéLéøk,ïéúìc`l ¨¦©¦©§¦¥¦¥¦©§¦

d z`ïéäéäk,ïéúéçd z` `leïéúéçk,ïéäéäd z` `lïéååk,ïéãeé ¥¦¥¦¥¦¥¦¨¦¦
d z` `leïéãeék,ïéååd z` `lïéðééækïéðeð,[ziteq o"ep-] miheyt ¦¨¦©§¦¦
d z` `leïéðeðk miheytd,ïéðééæd z` `lïéúéèkïéôét,mitetk ¦©§¦¥¦¥¦
d z` `leïéôétk.ïéúéèmzeyrl jixvy i"cve d"t o"ep s"k oke ¥¦¥¦

ïéôeôkmyri `l ,daizd rvn`a zeazkp mdy itk [v,t,p,k-] §¦
ïéèeLtd z`e ,daizd seqa zeazkp mdy itk [u,s,o,j-]ïéèeLt §¦§¦

myri `l.ïéôeôkd z` aezki `leïéîéîdaizd seqa mi`ad §¦¥¦
k [ziteq m"n-],ïéëîñd z` `leïéëîñk,ïéîéîz` aezki `le ©§¦©§¦¥¦

d o"inndïéîeúñ[ziteq m"n-],ïéçeútd o"innd z` `leïéçeút §¦§¦§¦
.ïéîeúñ§¦

:mda citwdl jixv xteqdy mitqep mipic d`ian `ziixadäLøẗ¨¨
zeidl dkixvy,äîeúñ äpNòé àì äçeútzeidl dkixvy dyxte §¨Ÿ©£¤¨§¨

.äçeút äpNòé àì äîeúñy dxez xtq ly dyxtäøéMk dáúk± §¨Ÿ©£¤¨§¨§¨¨§¦¨
,mibelica zeaezkd ,miaezke mi`iap dxezay zexiyd lkk

,dpial iab lr gix`k azkd d`xpy ote`aäøéMä úà áúkL Bà¤¨©¤©¦¨
da àöBik,zeiyxtd x`y zaizk jxck ±,Béãa àlL áúkL Bà ©¥¨¤¨©¤Ÿ¦§

,mixg` mipina `l`úBøkæàä úà áúkL Bà['d zeny±]áäæaéøä , ¤¨©¤¨©§¨§¨¨£¥
,eæðbé elà.d`ixwl miie`x mpi`y ycewd iazk oick ¥¦¨¥

gezt m"n e` gezt e`yry mezq m"ny ,`ziixaa yxetny ixd
gezt e`yre mezqy `cqg ax xn` j`ide ,leqt mezq e`yry

.xyk
:`xnbd zvxznàpz éàä ék øîàc àeä,xyky xn`y `cqg ax ± §¨©¦©©¨

,`ziixaa `aend `pzd zhiyk xaeqàéðúc`ziixaa epipyy ± §©§¨
,zekeqd bg ini zraya zepaxwd zaxwd oipra ,zxg`äãeäé éaø©¦§¨

a øîàð ,øîBà äøéúa ïad meid zepaxwéðM(hi hk xacna),'íäékñðå' ¤§¥¨¥¤¡©§¥¦§¦§¥¤
xn`pead meid zepaxwéMM(`l hk my),'äéëñðe'xn`peazepaxw §¦¦§¨¤¨§
d meidéòéáM(bl hk my),'íètLîk'xn`py minid x`yak `ly §¦¦§¦§¨¨

.'hRWnM'e ,'DMqpe' mdaéøämpyi zexkfpd zeaizd zyly lkay §¦§¨©¦§¨£¥
ze` ,zexzein zeize` ylyí"îze` ,ipyd meid lyã"eély ¥

ze`e ,iyyd meidí"îzaizl zetxhvn oleke ,iriayd meid ly ¥
ïàkî .'íéî'yiy minkg eyxcì æîøzevnCeqéðd.äøBzä ïî íéî ©¦¦¨¤¤§¦©¦¦©¨

m"n `edy 'mdiMqpe' zaizay 'm"n'd z` yxec df `pzy ixd§¦§¥¤
ok m` .gezt m"n `edy daiz rvn`a m"n df did eli`k ,ziteq
xtqd gezt m"n mewna mezq m"n xteqd azk m` ezrcly gken

.xykøLk íeúñ BàNòå çeúôcîedyryky mi`ex ep`y dfne ± ¦§¨©©£¨¨¨¥
cenll epl yi ,xyk xtqd dnezq dgezt zeidl dxen`y ze`

aénð íeúñy ,ok oicd mezqa mby ±çeút BàNòå íeúñ± ¨©¦¨©£¨¨©
,'my' mewna 'ny' oebk dnezq mewna dgezt ze` azkyky

xtqd.øLk̈¥
:`xnbd dgecéîc éîax ly eyecig z` zencl ozip m`d - ¦¨¥

`ld ,dxiza oa dcedi iax ly dyxca x`azpy dnl `cqg
aíeúñ BàNòå çeút,gezt m"n mewna mezq m"n zaizka ± ¨©©£¨¨
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המשך ביאור למד' שבת ליום רביעי עמ' ב

כל אדם שמבין רק חלק מהקורה סביבו, ואינו מבין את החלק הגדול מהקורה סביבו – זהו דבר טבעי, ואסור שזה יביא )חס ושלום( 
לרגשי נחיתות, עצבנות וכעס – משום שזהו סדרו של עולם, וכך הוא אצל כולם.

ממכתב כ"ג סיון תשכ"ה



רח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc zay(iyiy meil)

,ïéøépoiaeaiexwd ilk,ñBøéwmixip iza ipy dyerd okeazbix` ¦¦©¥©
a ,äôpzbix`áe ,äøákzbix`,ìqoi`y ,mixvpn mibex`d ¨¨¦§¨¨©©

xg` mzbix` zligza `l` ,ynn mixipa mzbix`a miynzyn
dhnln cg` axr ixvp ipy mda aikxn ,izyd ixvp z` xciqy
ef ,dbix`d jxevl izyd z` cinrn ok ici lre ,dlrnln cg`e

bbeya zaya ok dyr m`e ,mda 'mixip iza ipy ziiyr' `idáéiç©¨
.z`hg

:rxewe xtez zek`lna aeigd ixeriy z` dpynd zx`anåok §
øôBzäxtz m` aiig zayaòøBwäå ,úBøéôú ézLm` aiig zaya ©¥§¥§¦§©¥©
rxw.úBøéôú ézL øBtúì úðî ìò©§¨¦§§¥§¦

àøîâ
:epzpyn zqxiba dxizq dywn `xnbdàúà ék[`ayk-]éaø ¦£¨©¦

÷çöé,laal l`xyi ux`néðzxfril` iax ,jk epzpyna dpy - ¦§¨¨¦
bxe`d xne`íézL:`xnbd dywn .aiig dligzaïðz ïðàäå- §©¦§¨£©§©

bxe`a wxy ,epzpyna epipy ep` ixdeìLäLdligza miheg §Ÿ¨
:`xnbd zvxzn .xfril` iax aiignàéL÷ àì,dxizq ef oi` - Ÿ©§¨

`l`àädzpyp ze`qxibd on zg` -éîélàabx`y ote`a - ¨§©¦¥
e ,miar mihegàädzpyp zxg`d `qxibde -éðéè÷aote`a - ¨¦§¦¥

.miwc miheg bx`y
:uexizd z` cinrdl mipte` ipy `xnbd d`iandì éøîàeid - ¨§¦¨

df uexiz ecinrdy daiyid ipanàñéb éàäìepzqxiby ,df cvl - §©¦¨
x zqxibe ,miar mihega zwqer dpyna,miwca wgvi iadì éøîàå§¨§¦¨

df uexiz ecinrd daiyid ipan mixg`e -àñéb éàäì,df cvl - §©¦¨
wgvi iax zqxib eli`e ,miwc mihega zwqer dpyna epzqxiby

.miara
:`xnbd zx`an,àñéb éàäì dì éøîàzwqer dpyna epzqxiby ¨§¦¨§©¦¨

mihegdy ote`ay meyn ,miwca wgvi iax zqxibe ,miar mihega
,éîélàmdn bx` m` wxàúìzmd ,miheg dyly -éøúñ àì- ©¦¥§¨¨Ÿ¨§¦

la` ,mzbix` lr aiig jkitl ,zniiwzn dbix`de miwxtzn mpi`
bx` m`éøzmd ,cala miheg ipy -éøúñoeik ,miwxtzn - §¥¨§¦

,zniiwzn dbix`d oi`e dfa df dti miwacp mpi` miiaer zngny
,xehte dbix` zaygp dpi`y ,epzpyna xfril` iax zrc jkle

mihegdy ote`a la`,éðéè÷mzewc jeznéøúñ àì énð éøzmb - §¦¥§¥©¦Ÿ¨§¦
df ote`a jkle ,dbix`d zniiwzne miwxtzn `l cala miheg ipy
.wgvi iax ly ezgqepk ,mipya s` aiigy xfril` iax dcen

,àñéb éàäì dì éøîàå,miwc mihega zwqer dpyna epzqxiby §¨§¦¨§©¦¨
miheg bx`y ote`ay meyn ,miara wgvi iax zqxibe,éðéè÷wx §¦¥

mdn bx` m`àúìzmd ,mihegéòéãé,daeyg dbix`de mixkip - §¨¨§¦¦
bx` m` la`éøzmd mzewc jezn ,cala mihegéòéãé àìmpi` - §¥Ÿ§¦¦

epzpyna xfril` iax zrc jkle ,daeyg dbix`d oi`e mixkip
miheg bx`y ote`a la` ,xehte ,dbix` zaygp ef oi`y,éîélà©¦¥

miiar jeznéòéãé énð éøzdbix`de mixkip cala miheg ipy - §¥©¦§¦¦
,mipya s` aiigy xfril` iax dcen df ote`a jkle ,daeyg

.wgvi iax zqxibk
:dbix`d zk`lna aeigd ixeriy oipra `ziixa d`ian `xnbd

âøBàä ,àéðzzayaìL.áéiç âéøàä ìò ãçàå ,äléçza ïéèeç äL ©§¨¨¥§Ÿ¨¦©§¦¨§¤¨©¨¨¦©¨
ïøeòéL ,óBqa ïéa ,äléçza ïéa ,íéøîBà íéîëçåzbix`a.ïéèeç éðL ©£¨¦§¦¥©§¦¨¥©¦¨§¥¦

äôOáe,dpey oinn izyd jxe`l dty yi bxe`y cbal m`e - ©¨¨
zbix`a zaya aiigzdl exeriy ,mixip iza dyly agexa `ide

ïéèeç éðLaxr lyìL áçBøaïéøéð éza äLagexa oi`y s`e .cala §¥¦§©§Ÿ¨¨¥¦¦
dbix`d agex xeriy `edy ,hiqd agex `lnk xeriy df

zbix`a s` o`k aiigzn mewn lkn ,bxe`d zk`lna aiigzdl
c meyn ,df xvw xeriyàädpeyd cbad ztya bxe`d df -äîì ¨¨§¨

ïè÷ ìeöìö âøBàì ,äîBc äæxzei dagx dpi`y dxv dxebg - ¤¤§¥¦§¨¨
dagexa xiarde bxe`dy `ed oicdy ,mixip iza dylynéðL§¥

ïéèeçaxr lyìL áçBøaïéøéð éza äLbxe`d s`e ,aiig ,cala ¦§©§Ÿ¨¨¥¦¦
.mixip iza dylya aiige ,dfl dnec dpey oinn dty

:`xnbd zniiqnedn,`ziixaa epipyyìL âøBàä'ïéèeç äL ¨¥§Ÿ¨¦
øæòéìà éaøk àîúñ ,'áéiç âéøàä ìò ãçàå äléçzaiax ixac md - ©§¦¨§¤¨©¨¨¦©¨§¨¨§©¦¡¦¤¤

.mzqa miiepyd xfril`
:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdCãéà àéðzepipy - ©§¨¦¨

,zxg` `ziixaaïéèeç éðL âøBàämtiqed m` oia ,miiw cba lrìò ¨¥§¥¦©
ñbä,ezbix` rvn`a bix`d -emtiqed m` oiaàøîéàä ìò- ©©©¨¦§¨

axr eagexl cbad ztya bex`l milibxy itk ,cbad zligza
,cbal dty ynyiy ick xg` oinn,øîBà øæòéìà éaø .áéiç©¨©¦¡¦¤¤¥

,el` mipte`aeléôàheg siqed xy`kãçà.aiig,äôOáebx` m` £¦¤¨©¨¨
ìL áçBøa ïéèeç éðL,áéiç ,ïéøéð éza äLixdy,äîBc äæ äîì àä §¥¦§©§Ÿ¨¨¥¦¦©¨¨§¨¤¤
ïè÷ ìeöìö âøBàìxiarnyk aiigzny ,oixip iza dyly agexa §¥¦§¨¨

ïéèeç éðLaxr lyáçBø ìòdìLïéøéð éza äL.elld §¥¦©©§Ÿ¨¨¥¦¦
:`xnbd zniiqne,`ziixaa epipyy dnñbä ìò ïéèeç éðL âøBàä'¨¥§¥¦©©©

àøîéàä ìòåïðaøk àîúñ ,'áéiç.mzqa miiepyd opax ixac md - §©¨¦§¨©¨§¨¨§©¨¨
:dpyna epipyïéøéð éza éðL äNBòäoixipa'åë.aiig ¨¤§¥¨¥¦¦

:`xnbd zl`ey .aiigy ote`d z` zx`an `xnbd[ïéøépa] éàî- ©©¦¦
xy`k ,'mixip iza ipy dyerd' zk`lna aiigzny ote`d edn

:`xnbd zx`an .'oixip' iexwd ilka z`f dyerézøz ,ééaà øîà̈©©©¥©§¥
àøéð ézáaoia izyd iheg ipyn cg` lk xiarn minrt izy - §¨¥¦¨

,cg` dpwa miielzd mixipd iheg oia zg` mrt ,mixipd iheg
,wxqnd ipiy oia zg` mrteàøéða àãçålk xiarn zg` mrte - ©£¨§¦¨

.ipyd dpwa ielzd xipd ly xipd zia jeza mdn cg`
oixipa oixip iza ipy dyerd :dpyna epipyñBøéwa. ©¥

:`xnbd zl`ey .'qexiw' edn zxxan `xnbdñBøéwa éàîedn - ©©¥
:`xnbd zx`an .'qexiw' dpEknd ilkd,áø øîàilk `ed qexiwd §¤¨©©
ea owzend ,mipne`d ly dbix`d,àúéáBöîbxe`d ezxfray §¦¨

.[a xeiv d`x] eilbx ici lr mixipd z` cixene dlrn
:dpyna epipy.úBøéôú ézL øôBzäå§©¥§¥§¦

lirle o`k zeipynd zelitka dpc `xnbd(my):`xnbd zl`ey .
àðéðz àälirl epipy xak ixd -(my)azpynúBáàd,úBëàìî ¨§¦¨§£§¨

,'úBøéôú ézL øôBzäå'xg`n ,zipya df oic o`k dpyp recne §©¥§¥§¦
zipya o`k dpyp jkl :`xnbd daiyn .yecig mey ea dpyp `ly

,xtezd oicàðúéîì éòa÷c íeMîa zepyl utg `pzdy -àôéñ ¦§¨¨¥§¦§¨¥¨
,dpynd ly,úBøéôú ézL øBtúì úðî ìò òøBwäåoklénð éðz÷- §©¥©©§¨¦§§¥§¦¨¨¥©¦

oic z` mb dpy.øôBzä©¥
:`xnbd dywnezk`lnòøBwä,dnvràðéðz énð àäs` ixd - ©¥©¨©¦§¦¨

lirl xak dzpyp `id(my)azpyn,úBëàìî úBáàok m` recne §£§¨
.rxewde xtezd zek`ln zipya llk o`k epyp:`xnbd zvxzn

àlà,o`k s` el` zek`ln epyp jkléðúéîì éòa÷c íeMî- ¤¨¦§¨¨¥§¦§¥
a zepyl `pzd utgyàôéñdpynd ly(a"r oldl)oic z`òøBwä ¥¨©¥©

å BúîçarxewdBúî ìòizy xetzl zpn lr mpi`y meyn ,xehty ©£¨§©¥
,zexitzéðz÷ éëä íeMîipic z` s` dligz o`k dpy jk meyn - ¦¨¦¨¨¥

[úBøéôú ézL øôBzä].zexitz izy xetzl zpn lr rxewde ©¥§¥§¦
:dpyna epipy.úBøéôú ézL øBtúì úðî ìò òøBwäå§©¥©©§¨¦§§¥§¦

zxxan .xetzl zpn lr drixwd ote` z` zx`an `xnbd
:`xnbddì úçkLî éëéäzrixwy ,df ote` dz` `ven okid - ¥¦©§©©¨

.xetzl zpn lr `id cbad
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המשך ביאור למד' שבת ליום שישי עמ' א

היצר הרע . . צריכים לחכמה מרובה להבין תחבולותיו.
היום יום כ"ג סיון



רט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

èì Bnò äðúä íà ,Lãçì BøëOL ét ìò óàBì ílLnL ét ìò óà ,íBéå íBé ìk ãòa Cëå Ck Bì ílL ©©¦¤§¨§Ÿ¤¦¦§¨¦§©¥¨§¨§©¨¨©©¦¤§©¥
òéìánM äî äòìáä àø÷ð àlL ,íeìk äæ ïéà ¯ íéîiä øàL íò äòìáäa úBúaMä øëN Lãçä óBña§©Ÿ¤§©©©¨§©§¨¨¦§¨©¨¦¥¤§¤Ÿ¦§¨©§¨¨©¤©§¦©
eðéäc ,äøéîMä úòLa íéîiä øàL øëNa òìáî úaMä øëN äéäLk àlà ,ïBòøt úòLa úaMä íBé Bì©©¨¦§©¥¨¤¨§¤¨¨§©©©¨ª§¨¦§©§¨©¨¦¦§©©§¦¨§©§

Lãçä ìk úøéîL ãòa Cëå Ck Bì ílLiL Bnò äðúäLk[cnìòa Bì áiçúð øîML íBéå íBé ìk äæ ìáà , §¤¦§¨¦¤§©¥¨§¨§©§¦©¨©Ÿ¤£¨¤¨¨¤¨©¦§©¥©©
ì úéaäíBiä óBña ílL[dnCk ìéáLaL ,ãBò Bì øBîLé àì äöBø àeä íà éøäL ,íBiä BúBà ìL øëOä ©©¦§©¥§©©¨¨¤©¤£¥¦¤Ÿ¦§¤¦§¦¨

ì Bnò äðúäå íBé ìk ãòa Bì ílLàeä úaMä øëN ïk íàå ,äöøiL íBé äæéàa ÷éñôäì ìëeiL éãk íBé ¦§¨¦§©¥§©¨¨§¥¤©§©§¦§¥¤¤¦§¤§¦¥§©©©¨
.Bîöò éðôa¦§¥©§

ïåék íB÷î-ìkî ,Lãçä òöîàa ÷éñôäì Bzòãa ïéàå Lãçä ìk úøéîL øBîâì äöBø àeäL ét ìò óàå§©©¦¤¤¦§§¦©¨©Ÿ¤§¥§©§§©§¦§¤§©©Ÿ¤¦¨¨¥¨
íBé íBé Bnò áMçî äéä àlà ,Lãçä ìk ãòa Bì ílLî äéä àì Lãçä òöîàa ÷éñôäì äöBø äéä íàL¤¦¨¨¤§©§¦§¤§©©Ÿ¤Ÿ¨¨§©¥§©¨©Ÿ¤¤¨¨¨§©¥¦

.Bîöò éðôa àeä úaMä øëOL àöîð ,Bì økNpL Bîk Lãçä éîéî¦¥©Ÿ¤§¤¦§©¦§¨¤§©©©¨¦§¥©§
Ck Bnò äðúäå Bøáçì øãç øékNîa ïécä ïëå100[fnÎen. §¥©¦§©§¦¤¤©£¥§¦§¨¦¨
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dkld ixe`ia
ùãåçä ìë [ãî העובד בפועל גם שבת שכר איסור -

שעשה  פעולה כל על נקבע שכרו (אם בשבת בקבלנות
שכרו  מקבל כן אם אלא וכיו"ב), ספרים סידור (כגון

המלאכה  בהשלמת או 97רק בחול, גם נעשה שחלקה
עשה  ומעצמו דווקא בשבת לעשות התחייב לא אם

בהבלעה  השכר את שיקבל בכך די ואז .98בשבת,
íåéä óåñá [äî העבודה יום סוף -99.
êë åîò [åî מכונית או דירה ולהשכיר לשכור מותר -

מפני  ביניהם, שבת אם אפילו כנהוג, ימים, לפי
כניסת  שעות לפי ולא מעתֿלעת, הימים את שמחשבים

המתייחסים  השכירות שדמי כך ויציאתה, השבת
בהבלעה  משתלמים השבת .101לשעות

שנערכת  לסעודה כלים לשכירת באשר הדין והוא
תתחיל  הכלים ששכירות יקפיד ביוםֿטוב, או בשבת
לאחר  גם שתימשך או היום, כניסת לפני מספר שעות
עבור  בהבלעה יהיה השכירות בעבור והתשלום צאתו,

ביחד  .102הכל
êë åîò [æî וישן אוכל אפילו בביתֿמלון, המתארח -

ואין  חשבונו, את לשלם לו מותר בלבד, בשבת שם
שכרֿשבת  משום .103בזה

zetqede mipeiv
שאינה 97) (אף אחרת מלאכה בחול לעשות שמתחייב או

מקבל  אינו השלמתה שללא הראשונה) למלאכה קשורה
על  שכר מקבל שאינו ביניהם שיתנו וכגון: כלל, שכר
אלא  בשבת שנעשו וכדו' שמרֿטף הספרים, סידור החזנות,

קל). הערה להלן (וראה בחול נוסף דבר יעשה כן אם
התנו 98) שלא אף בחול, שנעשו אחרות פעולות שכר עם

ביניהם.
סי"ב,99) ושכירות שאלה הל' חו"מ חלק לקמן ראה

הוא  הלילה עד עובד שאינו יום לשכיר התשלום שחיוב
דווקא. הלילה לפני

בו 100) לדור חדר לו השכיר שאם ס"א: רמו בסי' עד"ז
השכר  ונוטל השכיר אם אלא שבת שכר יטול לא לימים

בהבלעה.
קג.101) הערה וראה סס"ז, פכ"ח שש"כ
סס"ח.102) פכ"ח שש"כ
לבעלי 103) גרם הוא הרי כי ושם: ס"ע: פכ"ח שש"כ

וכן  החול, בימות ובבישולו האוכל בקניית הוצאות המלון
המצעים  בכיבוס השבת, ואחרי לפני במלון, הנקיון בהחזקת

ע"כ. ההוצאות. בעבור גם הוא התשלום והרי וכו',
אחרי) (או לפני שהיו שונות הוצאות לחשב ניתן אם וצ"ע
שהרי  עצמה, הלינה שכר את ביניהם להבליע כדי השבת

החדר, בניית או קניית של הוצאות ישנן חדר במשכיר גם
אחרת, הבלעה ללא שלו מהשכירות ליהנות אסור ועדיין
המהרש"ם  סברת הביא כה הערה קז סי' השולחן' וב'קצות
גם  שא"כ גדול דוחק וזהו כמצוה, נחשבת אורחים שהכנסת
לנכרי  בהשכרה נאמר מה וכן מצוה, נחשבת כלי השכרת
וכו' החשמל לגבי אמנם איבה), משום שהוא נאמר (אא"כ
בתשלום  שנכללים לומר מקום יש עצמה בשבת שמשתמש
או"ח  תניינא נוב"י בשו"ת (וכמבואר הבלעה כאן ויש החדר

מה  שחלק לומר קשה שעדיין אלא כו), נעשה סי' תשלום
החדר  שכירות עבור כהבלעה ומשמש החשמל עבור
רופפת  שהלכה מקום "וכל זו סברא על כתב עצמו (והנוב"י
מצוה, דבר על שם שמדובר להא וצירפה וכו'", בידך
הבלעה  ולא העבודה בשכר הבלעה על שדיבר ובפרט
שכל  כך על להסתמך יש לכתחילה לכן המרחץ), בהשכרת
השבת, לאחר עד שנשאר או השבת לפני עוד מגיע שוכר
יש  שבת, מהם שאחד רצופים ימים ג' או ב' של ובמקרה
קפ, סי' (ח"י הלוי שבט שו"ת פי על להקל נוספת סברא
(משא"כ  בא"י בפונדק הדר אצל ממזוזה פטור לגבי
דר  רק שזה בזה, הוא לפונדק שוכר בין ההבדל בשוכר)):
אלא  הבית, עצם דהיינו הפונדק בית שוכר ואינו בפונדק...
בעל  הסכמת כפי בו וללון בו לדור הזכות עבור משלם



c"agרי i`iyp epizeax zxezn

ì Cëå Ck ãòa íéøëðì úéaøa éåìîa ïécä ïëåòöîàa áBçä eòøôé íàL ïéðòa úBåìäì íéëéøö ¯ òeáL §¥©¦§©§¥§¦¦§¨§¦§©¨§¨§¨©§¦¦§©§§¦§¨¤¦¦§§©§¤§©
òeáMä ìk ãòa úéaøä eòøôé òeáMä[gnäæ òeáL CBúa áBçä ììk eòøôé àì Bà ,[hnòBøôì eìëeé íàL , ©¨©¦§§¨¦¦§©¨©¨©Ÿ¦§§§¨©§¨©¤¤¦§¦§©

øáòL úaMä íBé ãâðk íäì äkðé íà óà ,äæ òeáMî eøáòL íéîiä íänò áMçì Cøèöéå òeáMä òöîàa§¤§©©¨©§¦§¨¥§©¥¦¨¤©¨¦¤¨§¦¨©¤©¦§©¤¨¤§¤¤©©¨¤¨©
òeáLå òeáL ìëa éøäL ,eøáòL úBúaMä ìk íäì äkðé ïk íà àlà ,íeìk ìéòBî äæ ïéà ¯ äæ òeáMî¦¨©¤¥¤¦§¤¨¦¥§©¤¨¤¨©©¨¤¨§¤£¥§¨¨©§¨©

éøö äéäå ,òeáMä òöîàa íéòøBt eéä íéöBø eéä íàúéaøL àöîð ,ìçä úBîéî íBé íBé íänò áBLçì C ¦¨¦¨§¦§¤§©©¨©§¨¨¨¦©§¦¨¤¦©Ÿ¦§¨¤¦¦
Bîöò éðôa íBé ìëì úáLçð àéä Bæ[pìBhì éàMø Bðéà ¯ Bì Bòøô àìå òeáMä ìk øáò íà óà ,Cëéôìe . ¦¤§¤¤§¨¦§¥©§§¦¨©¦¨©¨©¨©§Ÿ§¨¥©©¦

éøö àlà ,úéaøä ìk:Bîöò éðôa áLçð àeä íBéå íBé ìkL ïåék ,úaMä íBé ãâðk úBkðì C ¨¨¦¦¤¨¨¦§©§¤¤©©¨¥¨¤¨¨¤§¨¦§¥©§
ט  סעיף בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
òåáùä ìë [çî,יום בכל חובו לפרוע שרשאי אף -

יום  על ולא השבוע על נעשה החשבון מכלֿמקום
עצמו  בפני .104השבת
äæ òåáù [èî ֿ מיום כגון ההלוואה, שבוע היינו -

ביום  שניתנה הלוואה על ליוםֿשלישי שלישי

.105שלישי 
åîöò éðôá [ð הלוואות בעסקאות, ריבית נטילת -

יומי, בסיס על נעשו אם גם שבימינו חיסכון ותכניות
תמיד  השבת ושכר מעתֿלעת, מתחשבים הימים

השבת  שלאחר או שלפני בשעות .106מובלע

zetqede mipeiv
ע"כ. הפונדק.

שבזמננו  מכונית ושכירת למלון בפרט ושייכת דומה וסברא
ובירורי  ממונות (דיני ירושלים - דין פסקי בס' מובאת
המלון  בעל רשאי החוק לפי שאם שעט) עמוד יא יוחסין
אין  אז כי השכירות תקופת בתוך החדר את לו להחליף
ולפי  בעלמא.... זכות רק אלא החדר בגוף קנין כל לאורח
אינו  החוק המלון בתי התאחדות מהנהלת שקיבלתי חוו"ד
תקופת  בתוך החדר את לשוכר להחליף המלון מבעל מונע
החדר  של רמה באותה שיהיה בתנאי אחר, לחדר השכירות
החודש  בסוף נספר השבת על שהתשלום די וא"כ הראשון.
דמי  לנטילת ודומה לבדם, נספרים הימים אם אף בהבלעה,

י. סעיף על דלהלן השבת ורווחי שימוש
וכן 104) עצמו, בפני מחושב השבת יום אם הוא העיקר

באמצע  בו לחזור יכול באם תלוי שהעיקר לעיל המבואר
בפני  מחושב השבת שיום הוכחה שזו משום הוא השכירות,
לכל  הריבית תהיה כמה מפרט המלוה אם ובנדו"ד עצמו,

יום  בכל ההלוואה את לדרוש שרשאי כוונתו הסתם מן יום,
לכלֿיום. מחושבת הריבית ואז

אלא 105) הסעיף, שבתחילת חודש כשכיר דינו ובזה
צריך  יז)) ס"ק הציון כשער (ודלא שבועית (גם שבהלוואה
שכיר  ובפועל השבוע, באמצע להחזיר יכול שלא להתנות

כלום. להתנות צריך אין חודש
שו"ת 106) לח, סי' וח"ה נט סי' ח"ד אג"מ שו"ת שו"ת

חדרים  שכירת לעניין קג הערה וכדלעיל נט, סי' ח"ט מנח"י
יוםֿטו  של רצופים ימים ב' כשישנם אמנם או ומכונית, ב

גם  (ראה הנ"ל ומנח"י אג"מ בשו"ת כתבו ושבת, יוםֿטוב
מהם  אחד של הריבית רווחי את ליתן שיש פה) הערה לעיל
טובה  הכרת או הנאה שום לו תהיה שלא באופן לצדקה
עסקה  שגם ביאר מ סי' ח"ח הלכות משנה בשו"ת אך מזה,
ניתן  שלא יומיים של מינימום ישנו יומי, בסיס על הנעשית
על  הנעשות כעסקאות ודינה מכך, יותר ולרוב בהם לחזור

בהבלעה. שהוא שנתי או חודשי, שבועי, בסיס

•
"inei ax" gel itl zexitd zkxa/oefnd zkxa zekld owfd epax jexr ogley

כשחוזר ‚ המוציא ולברך לחזור א"צ לזימון המפסיק
גם  כי כלל הדעת והיסח הפסק כאן שאין לסעודתו
לצאת  ושלא עוד לאכול כוונתו היתה הזן ברכת בשמיעתו
צריך  עוד לאכול שלא נמלך אח"כ אם ולפיכך זו בברכה

המזון. ברכת ולברך לחזור

ידי  יצא פרפרת רק פת עוד לאכול בדעתו היה לא אם אבל
ומכל  הארץ מברכת המזון ברכות ומתחיל הזן ברכת חובת
מעין  יברך המזון ברכת ואחר בינתיים יסיח שלא יזהר מקום
המינין  מחמשת שהיא הפרפרת על אחרונה ברכה שהיא ג'
הזן. ברכת בה בירך ולא הואיל המזון בברכת נפטרה לא כי

ולאכול  לחזור נמלך הזן ברכת חובת ידי שיצא אחר ואם

עשה  שכבר תחילה המוציא ולברך ידיו ליטול צריך פת
(אבל ס  המזון מברכת אחת ברכה בברכו הדעת והיסח ילוק

בסימן  כמ"ש המוציא לברך זקוק אינו לבדו הדעת היסח
קע"ט):

לברך: כדי המפסיק דין ר סימן א' חלק

המזון ‡ ברכת יברך הוא המסובין שבכל בחכמה גדול
ליתן  רוצה ואם הסעודה בסוף בא אם אפילו לכולם

בידו. הרשות לברך לקטן רשות

זה  כי אחר יברך הוש"ט) (שקורין ליחה מוציא הגדול ואם
ימתינו: ואחרים רוקק ויהיה רבות פעמים שיפסיק נכון אין
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ריי c"ag i`iyp epizeax zxezn

אע"פ · כמותו חכם שאינו אפילו לכהן קודם ישראל חכם
ישראל  שימחול טוב מקום ומכל חכם תלמיד ג"כ שהוא
כיון  לפניו יברך ולא לברך הכהן ויקדימו כבודו על החכם

ימים. מאריך כן והעושה חכם תלמיד ג"כ שהכהן

ומשפט  חוק דרך להקדים אסור הארץ עם לכהן אבל
ממעלת  גדולה מעלתה כי התורה בזיון משום כהונה
חוק  בלא כך לברך רשות לו נותן החכם אם אבל הכהונה
והעם  כהן הוא החכם אם ואפילו מותר כהונה ומשפט

ישראל: הוא הארץ

* * *
התורה ‚ מן עשה מצות בחכמה שוין שהם וישראל כהן

דבר  לכל חכמים ודרשו וקדשתו שנאמר הכהן להקדים
כגון  מקודש הוא גדול שיראה דבר בכל כלומר שבקדושה
בכל  המדברים ראש ולהיות התורה בקריאת ראשון לפתוח
בראש  ידבר בישיבה וכן תחילה ולדרוש לדבר עם קיבוץ
וליתן  המזון וברכת המוציא לברך קודם הוא בסעודה וכן
ישראל  יש א"כ אלא המסובין לכל בתחילה יפה מנה לו
תחילה  היפה מנה להחכם יתנו אזי בחכמה ממנו גדול
חולק  כשהכהן אבל התורה מן שהם אלו בכל ליזהר וצריך
החלק  לו ליתן צריך אין ישראל חבירו עם  שותפות איזה
הנותן  שכל היפה חלק שיטול כבוד דרך זה שאין היפה

לעולם. ברכה סימן רואה אינו היפה בחלק עיניו

בכל  לישראל הלוי כן גם להקדים טוב כהן שאין ובמקום
אין  אבל ימים מאריך כן (והעושה בחכמה שוין הם אם אלו
לחם  את כי בכהן אלא וקדשתו נאמר שלא בדבר חיוב

וגו'): מקריב הוא אלהיך

ולוי „ ללוי וכהן לכהן קודם שהחכם אמורים דברים במה
בעלי  הם המסובין כשכל המזון ברכת לברך לישראל
הבית  בעל שם ואין אורחים שכולם או אורח שם ואין בתים
הוא  הבית בעל אפילו הבית ובעל אורח אבל עמהם מיסב
הבית  לבעל שיברך כדי מברך האורח בחכמה וגדול כהן
הבית  בעל יכלם ולא יבוש שלא רצון יהי מברכו ברכה ומה
נכסיו  בכל ויצליח הבא בעולם ולא הזה בעולם לא הזה
במעשי  שטן ישלוט ולא לעיר וקרובים מוצלחים נכסיו ויהיו
עולם. ועד מעתה ועון חטא דבר שום לפניו יזדקר ואל ידיו

רשאי  הבית בעל בעיני הגון אינו האורח אם מקום ומכל
לא  אפילו ביתו מבני לאחד וליתנו הברכה ממנו להעביר
לברך  צריך שאין בשכר שלחנו על סמוך שהוא כגון יברכנו

הבית. לבעל

בעצמו  ולברך ברכתו על לוותר ורוצה בעיניו הגון ואפילו
בידו: הרשות

משום ‰ ימיו מקצר מברך ואינו לברך לו שנותנים ואורח
בו  שנאמר אברהם מזרע שהוא הבית בעל לברך שנמנע

לאו. שומע אתה הן ומכלל מברכיך ואברכה

לברך  ברכה של כוס לו שיתנו לחזור לו יש אדם כל וגם
שהשומע  שאף אמן ולענות לשמוע ולא בזימון המזון ברכת

ממהרין  מקום מכל מפיו ברכה כמוציא אמן ועונה כעונה
להמברך: תחלה שכר ליתן

המברך: הוא מי רא סימן א' חלק

* * *
מינים ‡ משאר בין המינים מז' בין האילן פירות כל על

שמפני  (א) העץ פרי בורא היא שלהם ראשונה ברכה
מן  שגידולם אע"פ הארץ פירות מכלל הוציאום חשיבותם
שמבררת  ומבוררת פרטית מיוחדת ברכה להם וקבעו הארץ
כדי  באדמה גדלים ולא העץ פרי שהם חשיבותם ופורטת
פירות  שברא בפרטות שבחו בהזכרת המקום בכבוד להרבות

כפר  העץ:חשובים י

בו · אין הפרי עיקר ואינו העץ על שגדל דבר כל לפיכך
בורא  עליו ומברכין העץ פרי בורא עליו לברך חשיבות

האדמה. פרי

כגון  דבר אותו גם לאכול דעת על האילן שנוטעים והוא
ויש  לאכילה ראויין שלו שעלין צלף הנקרא קטן אילן מין
ראויין  הן וגם ערבה בעלי כמו בולטות תמרות בעליו
האדמה  פרי בורא התמרות ועל העלין על מברך לאכילה
והתמרות  העלין מן גם לאכול דעת על הצלף ונוטעין הואיל

בכך. האילן את ממעטין שאין

והוא  שנה בכל שניתוסף דקל של הראש שהוא הקור אבל
אלא  האדמה פרי בורא עליו מברך אינו לאכילה וראוי רך
כן  דעת על הדקל את נוטעין שאין לפי בדברו נהיה שהכל
ללולבי  וה"ה הדקל ענפי ממעט שהאוכלו הקור את לאכול

גפנים:

בקליפתם ‚ ואוכלם רכים שהם קטנים שקדים וכן
שאין  בדברו נהיה שהכל עליהם מברכים החיצונה
בתוך  פרי ויעשו שיגדלו דעת על אלא אותם נוטעים

הקליפה.

קטנים  כשהם אכילתם שעיקר בשקדים אמורים דברים במה
הפרי  לאכול דעת על אלא אותם נוטעים ואין קליפתם היא
כשאוכלים  שגם הפירות כל שאר אבל כשיגדלו שבתוכם
מברך  אח"כ שיגדל הפרי מגוף אוכלים קטנים כשהם אותם
שלא  פי על אף קטנים כשהם גם העץ פרי בורא עליהם
האילן  שניטע הפרי גוף ואכל הואיל כך בשביל האילן ניטע

בשבילו.

* * *
מברך  אינו הלבן מכפול קטנים ענבים על מקום ומכל
שעדיין  לפי האדמה פרי בורא אלא העץ פרי בורא עליהם
לברך  חשיבות בהם אין ולפיכך כלל עליהם פרי שם אין
ותמרות  בעלין חשיבות שאין כמו העץ פרי בורא עליהם

ג"כ. לאכלם דעת על האילן שניטע אע"פ צלף של

הוא  לעולם לפיכך לנו נודע לא שבימיהם הלבן פול ושיעור
שיהיו  עד בוסר שהם הענבים על האדמה פרי בורא מברך
פרי  בורא היא אם ספק שברכתו דבר שכל ביותר גדולים

האדמה. פרי בורא מברך העץ פרי בורא או האדמה
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אחרונה  ברכה שחייב כשיעור מהם לאכול אין מקום ומכל
או  ג' מעין יברך אם ספק שהוא כיון הסעודה בתוך אלא

רבות. נפשות בורא

שרשראות  כמין בהם שיראה קודם קטנים (ב) חרובים וכן
פרי  שם אין סביבם הנץ שיגדל קודם וזתים חרובים של

האדמה: פרי בורא עליהם ומברך עליהם

קטן „ שהוא אע"פ פרי משיוציא האילן כל שאר אבל
ובלבד  העץ פרי בורא עליו ומברך עליו פרי שם מאד
אפילו  לאכילה ראוי שאינו עד ביותר עפוץ או מר יהא שלא

כלל. עליו מברכין אין שאז הדחק ע"י

עליו  מברכין אין אחר דבר או האור ע"י מתקו אם ואפילו
נהיה  שהכל אלא האדמה פרי בורא או העץ פרי בורא
שם  אין מיתוק בלא כלל לאכילה ראוי שאינו שכיון בדברו
כעץ  אלא האדמה כפרי אפילו חשוב ואינו כלל עליו פרי

הוא: בעלמא

כשהם ‰ כלום עליהם מברכין אין המרים שקדים וכן
אבל  הדחק ע"י אפילו לאכילה ראויים שאינם גדולים
עיקר  כי העץ פרי בורא עליהם מברכים רכים שהם קטנים
אותן  נוטעים כן דעת ועל מרה ואינה הקליפה היא אכילתם

מר. והוא שבפנים מה אכילתם עיקר הגדולים אבל

בורא  עליהם מברכים אחר דבר או האור ע"י מיתקן ואם
כן: דעת על אותם ונוטעים גמור פרי הם כי העץ פרי

* * *
Â שלא קטנים פירות על שמברכין (ג) אמורים דברים במה

האילן  מן שנתלשו בפירות העץ פרי בורא בישולם נגמר
הנובלות  אבל עליו ונגמרים מתבשלים היו נתלשו לא ואם
קודם  האילן מן ונפלו ונבלו מהחום שנשרפו פ[ירות] שהם
אלא  האילן על מתבשלין שאין תמרים מין וכן שנתבשלו
או  ומתבשלין בארץ כומר אותם ועושים אותן תולשין
סופי  וכן שיתבשלו עד להתחמם למחצלאות אותם נותנים
מברכין  הסתיו שהגיע מפני לעולם מתבשלין שאין ענבים
מחמת  לקלקול ונשתנו שהואיל בדברו נהיה שהכל עליהם
לענין  ממעלתם וירדו נגרעו אחר דבר או חום או קור
מפני  פרי לכלל מגיעים היו לא מאלו יותר הברכה חשיבות
עכ"פ  האדמה פרי בורא עליהם מברכין שהיו קטנותם
עליהם  מברכין ונשתנו פרי לכלל והגיעו שגדלו ועכשיו
נהיה  שהכל שהיא לקלקול שנשתנו ותבשיל פת כברכת

ר"ד: בסי' כמ"ש בדברו

Ê כמו שהכל מברכין ענבים מסופי שעושין החומץ על וכן
כמו  כמותן הענבים מן שהיוצא עצמן הענבים על

שיתבאר:

Á שם לאכילה וראויים (ד) מתוקים הם אם הפירות גרעיני
מרים  הם ואם העץ פרי בורא עליהן ומברך עליהן פרי
דבר  או האור ע"י מיתקן אם ואף כלל עליהם מברך אינו
שגרעינים  בדברו נהיה שהכל אלא עליהם מברך אינו אחר

הם: בעלמא וכעץ כלל עליהם פרי שם אין המרים

Ë עליהם מברכין הפרי עיקר שהם צלף של האביונות

שסביבות  גדולה קליפה שהיא והקפריסין העץ פרי בורא
י"א  דקים אגוזים סביבות הגדילה קליפה כעין האביונות
וי"א  העץ פרי בורא עליהם ומברכים פרי חשובים הם שגם
וכן  האדמה פרי בורא עליהם ומברכין פרי חשובים שאינם
וכיוצא  רמונים של כגון פירות שאר של חיצונות קליפות על
פרי  בורא מברכין שאין האדמה פרי בורא מברכים בהם
על  מברכין ולפיכך למעלה כמ"ש הפרי עיקר על אלא העץ
(ה) הלכה ולענין האדמה פרי בורא מרוקחין מרנצי"ן קליפי
ואם  הכל לדברי יוצא שאז האדמה פרי בורא יברך לכתחלה
דבר  בכל וכן להקל ברכות שספק יצא העץ פרי בורא בירך

ספק: שברכתו

* * *
È מימיהם אין מימיהם להוציא שסחטן הפירות כל

ואפילו  העץ פרי בורא עליהם לברך כמותם חשובים
עליהם  מברך אלא מהתמרים הזב דבש כמו מעצמן יצאו
כגוף  נחשבת ואינה היא בעלמא זיעה כי בדברו נהיה שהכל
שאף  כמותם מהם שהיוצא וענבים מזתים חוץ הפרי
דרך  לכלל באים הם שבשינויים לעילוי נשתנו שנשתנו
יין  מהן להוציא ענבים נטעוהו לכך הפרי שעיקר אכילתם
עליו  לברך וראוי הוא פרי לפיכך שמן מהן להוציא וזיתים

העץ. פרי בורא

ויין  כמ"ש הלב ומשמח שסועד חשיבותו מפני שהיין אלא
לו  וקבעו העץ פירות מכלל הוציאוהו אנוש לבב ישמח
פרטית  ברכה שהיא הגפן פרי בורא והיא לעצמו ברכה
פרי  שהוא חשיבותו יותר ופורטת שמבררת יותר ומבוררת
חזק  יין הוא אפילו יצא לא העץ פרי בורא בירך ואם הגפן
שתייתו  דרך זה ואין מים בלא לשתיה ראוי שאינו
עליו  שמברכין יין ברכות פרטי וכל חי כשהוא וחשיבותו

וער"ב. ר"ד בסי' יתבאר הגפן פרי בורא

העץ פרי בורא עליו מברכין אין לבדו והשמן כששותהו
כלל  נהנה ואינו לגופו מזיק הוא שהרי שהוא כמות
אלא  זו שתיה על כלל הנהנין ברכת לברך ואין בשתייתו
מזיקו  ואינו ממנו שנהנה בענין משקה איזה עם שערבו כגון
ברכת  לברך הרוב אחר הולכים אין מועט שהשמן ואע"פ
העץ  פרי בורא זה תערובת על מברך אלא משקה אותו

השמן. ברכת שהיא

לרפואה  ומתכוין בגרונו בחושש אמורים דברים במה
שאי  מפני אלא ומרפאו הגרון את מרכך שהשמן זו בשתיה
שאר  תערובת ע"י שותה לכך לבדו שמן לשתות אפשר
השמן  על הוא זו בשתיה כוונתו אבל ממנו הרבה משקין
המשקה  את ופוטר העיקר שהיא השמן ברכת מברך לפיכך
את  ופוטר העיקר על מברך טפילה ועמו עיקר שכל הטפל
ואינו  בגרונו חושש אינו אם אבל רי"ב בס' כמ"ש הטפילה
הרוב  שהוא עיקר המשקה כלל לרפואה זו בשתיה מתכוין

המשקה. בברכת ונפטר טפל והשמן

עיקר  נחשב אינו הרוב הוא השמן אם שאפילו אומרים ויש
בלא  לשתיה ראוי ואינו הואיל לרפואה מתכוין כשאינו
ופוטר  עליו ומברך עיקר המשקה אלא משקה תערובת
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מברך  אינו הרוב הוא השמן אם הראשונה (ולסברא השמן
מפני  כלל זו בשתיה נהנה ואינו לגופו שמזיק מפני כלום

להקל). ברכות וספק הרוב הוא שהשמן

* * *
בורא  עליהם שמברך שלקות במי מעורב חומץ השותה וכן
לרפואה  מתכוין אם ר"ה בסי' שיתבאר דרך על האדמה פרי
שהוא  מפני אלא חומץ בהם ומגמע בשיניו שחושש כגון
עיקר  החומץ שלקות במי מערבו לשתיה ראוי ואינו  חזק
החומץ  ברכת ומברך טפלים שלקות ומי מועט הוא אפילו
החומץ  לרפואה מתכוין אינו ואם בדברו נהיה שהכל שהיא

השלקות. במי ברוב בטל

המי  האחרונה סברא שלפי אף הרוב הוא החומץ אם אבל
לבדו  לשתיה ראוי אינו והחומץ הואיל העיקר הם שלקות
ולברך  הראשונה לסברא לחוש יש מקום מכל תערובת בלא
שעל  שלקות המי ולפטור בדברו נהיה שהכל החומץ על

יצא. בדברו נהיה שהכל אמר אם כולם

ולברך  ידיו ליטול צריך אין פת עם שמן אוכל אם ואפילו
נעשה  הפת שאף לרפואה אלא מתכוין אינו אם המוציא
שיוכל  השמן בשביל אלא באכילתה מתכוין אינו אם טפילה

רע  הוא אם אבל לו יזיק ולא עמו לאכול לאכלה ותאב ב
ומברך  עיקר הפת לרפואה השמן עמה שאוכל אע"פ פת
הדברים  כל כמו השמן את ופוטרת המוציא ברכת עליה

קע"ז. בסי' כמ"ש הסעודה מחמת הבאים

ותאב  צמא והוא לרפואה משקין בשאר שמן המערב וכן
הרוב. הם אם הכל לדברי עיקר המשקין לשתות

כמות  בשתייתו כלל הנאה ואין מזיק שהוא בשמן זה וכל
שהם  אע"פ מהם נהנה שהחיך ומשקים אוכלים אבל שהוא
המיוחדת  ברכה עליהם לברך צריך לגוף וקשים מזיקים
ומועילים  יפים שהם אע"פ מהם נהנה החיך אין ואם להם

ר"ד: בסי' שיתבאר כמו עליהם מברכין אין לגוף

האילן: פירות דיני רב סימן א' חלק
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ziciqgd dyxtd - mixiyd xiy 'dxez ihewl'

ּביאּור  1עֹוד ¥

"de`pe ip` dxFgW" wEqR lr mixaCd xE`iAmixiXd xiW) ¥©§¨¦©¨§¨£¦§¨¨¦©¦¦

(d ,`:

dPd,rSEnn zpigA zFidl Kixv milv`pl liv`Od oiA ¦¥¥©©£¦©¤¡¨¦¨¦¦§§¦©§¨
"miig ur"A aEzMW FnM'ג ּפרק  מ"א , 2mEXnׁשער `Ede . §¤¨¨¥©¦ֶֶַַ§¦

"llM zFCn oEPi` lMn Dia e`lC"3. §©¥¦¨¦¦§¨
"dnkg zxitq" `xwPW dn ,zFxitq xUrdA ENit`e©£¦§¨¤¤§¦©¤¦§¨§¦©¨§¨

d Epiid ±ilM`xwp zFxitq xUrC xF`d z` liAbOd ©§©§¦©©§¦¤¨§¤¤§¦¦§¨
cqge dpiaA oke ,dnkg mWA'כּוla` .xF`d mvr`l §¥¨§¨§¥§¦¨§¤¤£¨¤¤¨Ÿ

zxitq deEdOd xF` wx ,dnkg mWA FzFxwl KiIW©¨¦§§¥¨§¨©©§©¤§¦©
,liv`Od zEnvrn dx`de eif wx `Ed xF`de .dnkg̈§¨§¨©¦§¤¨¨¥©§©©£¦
died ip`" Edfe .FzEnvre FzEdnA iEPiW mEW lrFR oi`e§¥¥¦§¨§©§§¤£¦£¨¨

"izipW `l(e ,b ik`ln).zFnlFrd lM E`xaPW mcFw FnM ± Ÿ¨¦¦©§¨¦§¤¤¦§§¨¨¨

mix`FYd lM Ki` :mitFqlRd ziiWEw uxFzn dfaE¨¤§¨§©©¦Ÿ¦¥¨©©¦
llM mikiIW mpi` iM ± ?zEnvrA iEPiW mEW milrFR oi ¥̀£¦¦¨©§¦¥¨©¨¦§¨

.zEnvrdl§¨©§
eilbx zgze" :dxFYA aEzMX dn ± xnFl dvFx)'כּו"zFnW) ¤©©¤¨©¨§©©©§¨§

(i ,ckmiwl` rAv`A miaEzM" gi)"כּו'; ,`l `VY)"'d ipir" ;awr) §¦§¤§©¡Ÿ¦¦¨¥¥¥¤

(ai ,`i"'d ipf`" ;(gi ,`i LzFlrdA).`vFIke ¨§¥§©£§§©¥

"qCxR"A dfA Kix`d xakE' א ּפרק  כ"ב  d"lWdeׁשער  , §¨¤¡¦¨¤©©§¥ֶֶַַ§©§¨
dnCwdA( י"ד י"ג. י"א . oFkp.(ּדף: l` oiprd Ex`iAX mW oiIr , ©©§¨¨ַ©¥¨¤¥£¨¦§¨¤¨

oke .zFxitq xUrA wx KiIW Fpi` df lM mr K ©̀¦¨¤¥©¨©§¤¤§¦§¥
"mEgx" FnM zFCOd(e ,cl `VY)"mwFp" F`(a ,` mEgp)'כּוs` , ©¦§©¦¨¥¨©

zFCOd bEqe oirn llM opi` zFpFilr zFCOd zn`AW¤¤¡¤©¦¤§¥¨§¨¥¥§©¦
mi`xaPAW4zpigaA wx mikiIW md df lM mr K` , ¤©¦§¨¦©¦¨¤¥©¨¦©¦§¦©
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.1:mixaCd xE`iA)l"f R"xd zFgPd owGd x"Enc` ixn`nA (miEPiWA) qRcp ¥©§¨¦¦§©§¦¦§©£¨¥©§©¨¥©¨¨©©

zAW xE`iA" eilr mWxpe ,"milWExi ... ip` dxFgW" ligzn ,(fkw cEOr)©©§¦§¨£¦§¨©¦§¦§©¨¨¥©¨

."`"rwz awr zWxR.x"Enc` zXEcw cFaM oEIv ± ¨¨©¥¤¦§§©©§

l"Pd R"xd zgPd lr cQEin .`"rwz a` mgpn k ,awr zWxR zAW xn`p¤¡©©¨¨¨©¥¤§©¥¨§¨©©¨©¨©©©

dxEcdn wcv gnSd Wcw ci azM sEbA .oOwlC 'bd xE`iAdn wlg mr aENiWA§¦¦¥¤¥©¥©¦§©¨§§©©Ÿ¤©¤©¤¤©£¨

zFtqFd"A dxFY ihETlA EqRcpe zFtqFp zFdBd dOM mpWi xn`Odn `Ow©¨¥©©£¨¤§¨©¨©¨¨§¦§§§¦¨§¨

."mipEIve zFxrdl§¤¨§¦¦

cEOr K"p irvn`d x"Enc` ixn`nA qRcp ± irvn`d x"Enc` zgPd ± a gqFp©©¨©©§¨¤§¨¦¦§©§©©§¥©§¨¤§¨¦©©

b KxM mixiXd xiW dxFYd xF` ± wcv gnSdn zFdBd ztqFze miEPiWaE .bkx§¦¦§¤¤©¨¥©¤©¤¤©¨¦©¦¦¤¤

.lzz cEOr©

zpWA rwpey` oFln xvgA dPEzgA irvn`d x"Enc` ici lr mb xn`P xE`iAd©¥¤¡©©©§¥©§¨¤§¨¦©£¨§¨¥¨¦§©

.cp cEOr a wlg miaEzM owGd x"Enc` ixn`nA dgPdn qRcpe h"rwz§¦§©¥©¨¨§©£¨¥©§©¨¥§¦¥¤©

`xIe zWxR zAW lilA owGd x"Enc` ici lr xn`p xn`Od lr iWilW xE`iA¥§¦¦©©©£¨¤¡©©§¥©§©¨¥§¥©¨¨¨©©¥¨

irvn`d x"Enc` zgPd ± a gqFp .cÎb ,i .b ,g oOwl aNEWn EpOn okFY .a"rwz¤¦¤§¨§©¨©©¨©©§¨¤§¨¦

owGd x"Enc` ixn`nA qRcp b gqFp .dr cEOr a"rwz mixn`Od xtqA qRcp ±¦§©§¥¤©©£¨¦©©¦§©§©©§¥©§©¨¥

.aq cEOr a wlg miaEzM§¦¥¤©

.2.(` wxR r"iA` iWExC an xrW `Ed Epiptl .q"wz ee`lwW qEtcA)¦§§§¨§¨¥©©§¥©¦©¤¤

.3.(a ,fi "EdIl` gzR" ,dnCwdA xdf ipEwY)¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨

הקדש"4. ּב"אגרת ׁשּנתּבאר eh),ּוכמֹו oniq) להבין" המתחיל ּבדּבּור ְְְִִֵֶֶֶֶַָֹ¦¨ְְְִִִַַָ
ּומליצה". ְִָָָמׁשל
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dmilMxdf ipEwiYd xn`nkE .cal zFxitq xUrC5: ©¥¦§¤¤§¦§©§©£©©¦¥Ÿ©
e`l" la` ,"`nlr bdpzn Ki` d`fg`l `NFM"'כּוlMn ¨§©£¨¨¥¦§©¥¨§¨£¨©¦¨

"llM zFCn oiN`6. ¦¥¦§¨
`EdW ,WOn KxAzi Fl df lM qgiizn ok iR lr s`e§©©¦¥¦§©¥¨¤¦§¨¥©¨¤

"mwFPd" F` "ocqgd"e "ongxd" WOn KxAzi Fnvr'כּוlr ©§¦§¨¥©¨¨©£¨§©©§¨©¥©
xF`d zEWAlzd icimilMdA EPOn xi`n KxAzi `EdW §¥¦§©§¨¤¦§¨¥¥¦¦¤§©¥¦

"cg idFnxbe Edi`"C ,odOr cgiizn xF`de ozFigdl§©£¨§¨¦§©¥¦¨¤§¦§©§¦¨
zElrRzde iEPiW mEW lrFR df oi` mFwn lMnE .WOn©¨¦¨¨¥¤¥¦§¦§©£
zFxitq xUrA WAlzOd xF`d mb iM ,KxAzi FzEnvrA§©§¦§¨¥¦©¨©¦§©¥¨¤¤§¦
KxAzi FzEnvr la` ,cal dx`de eif oiprM wx `Ed©§¦§©¦§¤¨¨§©£¨©§¦§¨¥

lCaEnE WFcw'כּוDnvr `idW dnWPd oFincM Fpi`e . ¨§¨§¥§¦§©§¨¨¤¦©§¨
sEBA zWAlzn'כּו. ¦§©¤¤©

"qCxR"A azM FGn dlFcbE'ד ּפרק וכלים, עצמּות  :ׁשער §¨¦¨©©©§¥ְְִֵֶֶַַַ

,zFxitq xUrC milMdA WAElOd eiGde xF`dA ENit`W¤£¦§¨§©¦©§¨§©¥¦§¤¤§¦
,mingx `le oiC `l ,llM oeEbe iEPiW `Edd zEnvrA oi ¥̀§©§©¦§©¨§¨Ÿ¦§Ÿ©£¦

l`nU `le oini `l'כּוEN` zFNErR lMW iR lr s`e . Ÿ¨¦§Ÿ§Ÿ§©©¦¤¨§¥
lr `wiiC xF`dn KWnpe rRWp oiCde mingxdn mi`Ad©¨¦¥¨©£¦§©¦¦§©§¦§©¥¨©§¨©

.milMd ici§¥©¥¦
,WOn zEwl` oM mB md zEliv`C milMd ,dPde§¦¥©¥¦©£¦¥©¥¡Ÿ©¨

"cg idFnxbe Edi`"e7zFxitQd lM dEdOd xF`d s`e . §¦§©§¦¨§©¨©§©¤¨©§¦
iEPiW mEW lrFR Fpi` xW` WnXd eif FnM wx `Ed©§¦©¤¤£¤¥¥¦

" mWA `xwp okl .xF`Od mvrAxF``EdW ± "sFqÎoi` §¤¤©¨¨¥¦§¨§¥¥¤
.`nlrA dx`de eif oFWl§¦§¤¨¨§¨§¨

`Fal lFki sFqÎoi` xF`d didIW icM ± z`f mb K ©̀©Ÿ§¥¤¦§¤¨¥¨¨
zFidl Kixv ± zFxitQd lM dGn dEdzIX iENiB icil¦¥¦¤¦§©¤¦¤¨©§¦¨¦¦§
lkEi f`e ,milv`pl liv`Od oiA rSEnn zpigA mcFTn¦¤§¦©§¨¥©©£¦©¤¡¨¦§¨©
Edf rvEnnde .zFxitQd zFigdlE zFEdl sFqÎoi` xF`d̈¥§©§©£©§¦§©§¨¤
FA Wie "liv`OAW dpFxg` dpigAn" FA WIW ,xzM¤¤¤¥¦§¦¨©£¨¤©©£¦§¥

."milv`Pd WxW" `xwPW dpigA§¦¨¤¦§¨Ÿ¤©¤¡¨¦
l okl"sFqÎoi` xF`" xzMd `xwp minrtcSn EpiidC) ¨¥¦§¨¦¦§¨©¤¤¥§©§¦©

oipnA Dpi` Ff dpigAW ,FA WIW "liv`OAW dpFxg`d dpigA"§¦¨¨©£¨¤©©£¦¤¥¤§¦¨¥¨§¦§©
xUrA dpnp "milv`Pd WxW" zpigA cSnE ;llM zFxitq xUr¤¤§¦§¨¦©§¦©Ÿ¤©¤¡¨¦¦§¨¨¤¤

,(rSEnn zpigA `Ed oM lr ,zFxitqlW FzEdnE FzEnvr iM §¦©¥§¦©§¨¦©§¨¤
lkEIW ± "oinlr lM" xcbA Fpi` ,sFqÎoi` mvr ,liv`Od©©£¦¤¤¥¥§¤¤¨¨§¦¤©
,zEliv` mlFrA s` EPOn drRWdde xF`d iENibA `Fal̈§¦¨§©©§¨¨¦¤©§¨£¦

.l"Pd rSEnn zpigA ici lr `l m ¦̀Ÿ©§¥§¦©§¨©©
dpigA" sFqÎoi`A xnFl KiIW Ki` :oiadl WIW dnE)©¤¥§¨¦¥©¨©§¥§¦¨
mFwnA wx dpFW`x F` dpFxg` dpigA KiIW `l iM ?"dpFxg ©̀£¨¦Ÿ©¨§¦¨©£¨¦¨©§¨

`xwp dnkgdW ,zFxitq xUrA Epiide ,sFqe W`x xnFl KiIXW¤©¨©Ÿ§§©§§¤¤§¦¤©¨§¨¦§¨
zElWlYWdd ziW`x"'כּו."oibxc lkC `tFq" `xwp zEklOde ," ¥¦©¦§©§§§©©§¦§¨¨§¨©§¦

hEWR `Ede W`xe uw Fl oi`W `EdÎKExA sFqÎoi`A oM oi`X dn©¤¥¥§¥¨¤¥¥§Ÿ§¨
?"dpFxg` dpigA" oipr Edn ± zEhiWRd zilkzA§©§¦©§¦©¦§©§¦¨©£¨

WExitA iYkEc dOkA x`AzPW dn iR lr xnFl d`xp dide§¨¨¦§¤©©¦©¤¦§¨¥§©¨§¥§¥
dkxal mpFxkf EpizFAx xn`n8did mlFrd `xap `NW cr" : ©£©©¥¦§¨¦§¨¨©¤Ÿ¦§¨¨¨¨¨

z`ixA mcFw KiIW Ki` :`iWETd rEciC ,"calA FnWE `Ed§¦§©§¨©©§¨¥©¨¤§¦©
F`xw inE ?`EdÎKExA WFcTdl "mW" zpigA zFidl zFnlFrd̈¨¦§§¦©¥§©¨¨¦§¨

?FnWA¦§

KxAzi EPOn KWnPd zEIgd zEhXRzd iM :oiprd K ©̀¨¦§¨¦¦§©§©©©¦§©¦¤¦§¨¥
dkWnde zEhXRzd oi` ,zFxitq xUrde zFnlFrd lM zFigdl§©£¨¨¨§¨¤¤§¦¥¦§©§§©§¨¨
xF` `xwpe ,`nlrA dx`de eif wx `EdW ,"mW" zpigA wx Ff©§¦©¥¤©¦§¤¨¨§¨§¨§¦§¨
ip`" iM ,"`Vpe mx" `Ed KxAzi FzEnvre FzEdn la` .sFqÎoi ¥̀£¨¨§©§¦§¨¥¨§¦¨¦£¦

"izipW `l 'daizM'כּו. Ÿ¨¦¦§¦

dNBzn zFidl lFkIW dn ,mlFrd `xaPW mcFw mb ,dPde§¦¥©¤¤¦§¨¨¨©¤¨¦§¦§©¤
`xwPd Edf ,hEWRd FpFvxA eiGde dx`dd EPOn jynEiWe§¤§©¦¤©¤¨¨§©¦¦§©¨¤©¦§¨

Adf zlFkie gMW ."mlFrd `xap `NW cr" didW "FnW" zpig §¦©§¤¨¨©¤Ÿ¦§¨¨¨¤Ÿ©¦¤¤
dpFxg` dpigA" oipr Edfe ."FzEnvrA lElMd FnW" zpigA `xwp¦§¨§¦©§©¨§©§§¤¦§©§¦¨©£¨
qt`e oi` `EdW ,lWn Kxc lr mc`d mW FnkE ."liv`OAW¤©©£¦§¥¨¨¨©¤¤¨¨¤©¦§¤¤

FzEnvr iAbl WOn'כּוzFidl KWnPX `Ed cal Ff dpigAnE . ©¨§©¥©§¦§¦¨§©¤¦§©¦§
zEliv`d xzke wiYr'כּוdpigA" df `Fxwl c`n wCvie . ©¦§¤¤¨£¦§¦§©§Ÿ¦§¤§¦¨

xg` mFwnA x`FaOd oFWNd itl "dpFxg`9: ©£¨§¦©¨©§¨§¨©¥

miEdzn zFnlFrdW dn zEwl`d xTir `Ed df `l iM¦Ÿ¤¦©¨¡Ÿ©¤¨¨¦§©¦
.KxAzi FzEwl`n mzEEdzde mzEIg milAwnE EPOn¦¤§©§¦©¨§¦§©¨¥¡Ÿ¦§¨¥

"`xaPW xg`lE mlFrd `xap `NW cr `Ed dY`" ixdW10 ¤£¥©¨©¤Ÿ¦§¨¨¨§©©¤¦§¨
deW lMd did ,zFnlFrd `xFA did `l ENi` mbe .WOn deWA§¨¤©¨§©¦Ÿ¨¨¥¨¨¨¨©Ÿ¨¤

`xAW eiWkr FnM KxAzi eiptl'כּוdEdnE dIgOW dn `l` . §¨¨¦§¨¥§©§¨¤¨¨¤¨©¤§©¤§©¤
iIg `ide ,KxAzi EPOn cal dx`d ici lr wx Edf ,zFnlFrd̈¨¤©©§¥¤¨¨§©¦¤¦§¨¥§¦©¥
FzEnvre FzEdn la` .zFnlFrd zElWlYWd lM lW miIgd©©¦¤¨¦§©§§¨¨£¨¨§©§
miIgd iIg `idW Ff dx`d zpigAn uw oi` dlrnl `Ed KxAzi¦§¨¥§©§¨¥¥¦§¦©¤¨¨¤¦©¥©©¦

.KxAzi DiOw iaiWg WOn `lkE ,zFnlFrd lM lW¤¨¨¨§¨©¨£¦¥©¥¦§¨¥

xWt`d lMn dpFxg` xzFId dpigA" Ff dx`d `xwp okle§¨¥¦§¨¤¨¨§¦¨©¥©£¨¦¨¨¤§¨
:"`EdÎKExA liv`Od sFqÎoi`A§¥©©£¦¨

df dPd ,WnXd on hXRzOd xF`e eif zpigA mb ,dPdC§¦¥©§¦©¦§©¦§©¥¦©¤¤¦¥¤
Fnvr WnXd xECM sEbA oM mB FpWi dGd eife xF`W hEWR'כּו, ¨¤§¦©¤¤§©¥§©©¤¤©§

`EdW WnXd xECM sEB iAbl WOn qt`e oi`l dGd eiGd aWgpe§¤¡©©¦©¤§©¦§¤¤©¨§©¥©©¤¤¤
ndGd eiGde xF`d xFw'כּו. §¨§©¦©¤
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ּבינֹונים"6. ׁשל ּב"ספר ט'(ועּיין ּפרק ב' וחלק ּבהּגהה ב' ּפרק א' חלק ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
ַַָָּבהּגהה).

הקדש"(7. ּב"אגרת מּזה k),ועּיין oniq) וחיֹוהי "איהּו המתחיל ּבדּבּור ְְִִֵֶֶֶֶַַֹ¦¨ְְְִִִִַַַ
כּו'" ואראה ּנא "ארדה ּפסּוק על ׁשּנתּבאר מה ועּיין dxFYכּו'". d`x) ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ§¥¨

.((Kli`e ` ,bi "EdIl` gzR" ligzOd xEAC `xIe xF`©¥¨¦©©§¦¨©¥¦¨¨¥¨

.8.(b wxR xfril` iAxC iwxR)¦§¥§©¦¡¦¤¤¤¤

.9.(zFnFwn dOkaE .a ,hv xYq` zNibn xF` dxFY)¨§¦©¤§¥§©¨§

.10.(b wxR xfrl` iAxC iwxR)¦§¥§©¦¤§¨¨¤¤



רטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

"mipFpiA lW xtq"A zEkix`A x`AzPW FnkEהּיח ּוד (ׁשער §¤¦§¨¥©£¦§¥¤¤¥¦ִַַַ

ג') ּפרק "Wi"והאמ ּונה mW eilr ltFp oi` WnXA lElM FzFidAW : ְֱֶֶָָ¤¦§¨©¤¤¥¥¨¨¥¥
WOn qt`e oi`l mW `Ed zn`A iM ,"qt`e oi`" mW wx ,llM§¨©¥©¦§¤¤¦¤¡¤¥§©¦§¤¤©¨

ׁשם עּיין .כּו', ֵַָ

dxigaE oFvxA `NW WnXdn xi`n WnXd eif dPde§¦¥¦©¤¤¥¦¥©¤¤¤Ÿ§¨§¦¨
uw oi`l zFlCad itl` sl`A xnge lwe oMW lke .WnXdn¥©¤¤§¨¤¥§©¨Ÿ¤§¤¤©§¥©§¨§¥¥
m`e ,Fvtge FpFvxA dlrWM `Ed ,xF`d iENiB zFidNW ,dlrnl§©§¨¤¦§¦¨§¤¨¨¦§§¤§§¦
FzEdn iAbl WOn qt`e oi` `Ed FzEnvrA lElMd df gM ,oM¥Ÿ©¤©¨§©§©¦§¤¤©¨§©¥¨
cr" oipr Edfe .FzEnvr iAbl WOn mc`d mW FnM FzEnvre§©§§¥¨¨¨©¨§©¥©§§¤¦§©©
xn`W Edfe ,"calA FnWE `Ed did mlFrd `xap `NW¤Ÿ¦§¨¨¨¨¨§¦§©§¤¤¨©

l"fix`d11xWt`d lMn dpFxg` xzFId dpigA"'כּו." ¨©¦©§¦¨©¥©£¨¦¨©¤§¨

dnl dxEnB di`xE gxkd `Ed EN` l"fix`d ixaCn dPde§¦¥¦¦§¥¨©¦©¥¤§¥©§¨¨§¨§©
xF`d Epiid "sFqÎoi` xF`" WExitC ,iYkEc dOkA aEzMX¤¨§©¨§¥§¥¥©§¨
zpigA ± lWn Kxc lr `Ed FzEnvre FzEdn la` ,iENiBde§©¦£¨¨§©§©¤¤¨¨§¦©

xF`d xFwn `EdW xF`Od'כּוdpigA" WExiR Edn ,oM `l m`C . ©¨¤§¨§¦Ÿ¥©¥§¦¨
l"fix`d xn`wC "sFqÎoi` zFpigA lMn dltWE dpFYgY12? ©§¨§¥¨¦¨§¦¥§¨£©¨©¦©

eiGde xF`d lWn Kxc lr xnFl dvFxC i`Ce `l`'כּו. ¤¨©©§¤©©¤¤§©¨§©¦

dfe "miig zFxvF`"d zNgzA ddBdA f"nxd azM oke§¥¨©¨©©§©¨¨¦§¦©©§©¦§¤
:FpFWl§

.`EdÎKExA FzEnvrn `l la` sFqÎoi`d on dx`d `weC©§¨¤¨¨¦¨¥£¨Ÿ¥©§¨
o`M cr .dHnl xi`d calA FxF`n ,xnFl dvFx ,'KiWnd' Edfe§¤¦§¦¤©¥¦§©¥¦§©¨©¨

.FpFWl§

Îoi`"C :azM "ml` zpFi" Fxtq znCwdA r"nxd mb©¨©©§©§¨©¦§©¥¤¨©§¥
FzEdn lr `le KxAzi FnW lr xnFl KiIW `Ed ± sFq©¨©©§¦§¨¥§Ÿ©¨

FzEnvre'כּו." §©§
cal xF`d lrC xaCd oFkp zn`W zFid mr ,mpn` K ©̀¨§¨¦¡¤¡¤¨©¨¨§©¨§©

dpFxg` xzFId dpigA" :"miig ur"A aEzMX dn xnFl okYi'כּו," ¦¨¥©©¤¨¨¥©¦§¦¨©¥©£¨
"sFqÎoi`AW dpFxg` xzFId dpigA" WExiR zn`A mFwn lMn¦¨¨¤¡¤¥§¦¨©¥©£¨¤§¥
,WOn eiGde xF`d zEllM lr dpeEMd oi` ,"miig ur"A xn`wC§¨£©¨¥©¦¥©©¨¨©§¨¨§©¦©¨
xF`dAW dpFxg` xzFId dpigAW ,xnFl dvFx z`f cFr m` iM¦¦Ÿ¤©¤§¦¨©¥©£¨¤§¨
dNgzOW ,rcFPke .zEliv`l wiYr zFidl KWnp dGn ,eiGde§©¦¦¤¦§©¦§©¦©£¦§©¨¤¦§¦¨
xF`dn cal "hEge ew" wx KWnp KM xg`e ,xF`dA mEvnv did̈¨¦§§¨§©©¨¦§©©©§§©¥¨

sFqÎoi`'כּוxF`d iAbl "dpFxg` dpigA" `xwp `Ed eTde .13כּו'. ¥§©©¦§¨§¦¨©£¨§©¥¨
.zEliv`CÎwiYr zpigA zFidl KWnPX `Ed eTdnE¥©©¤¦§©¦§§¦©©¦©£¦

`EdW oiRp`Îjix`A WAlznE KWnp wiYr zpigA ,dPde§¦¥§¦©©¦¦§©¦§©¥§©¦©§¦¤
oiA rSEnn" `xwp xzMdW oipr Edfe ,milv`Pd xFwnE WxWŸ¤§©¤¡¨¦§¤¦§¨¤©¤¤¦§¨§¨¥

milv`pl liv`Od'כּוÎoi` xF` zx`d zFidl icMW ,EpiidC ." ©©£¦©¤¡¨¦§©§¤§¥¦§¤¨©¥
lr `Ed ,zEliv`C zFxitq xUrC milMA WAlznE KWnp sFq¦§©¦§©¥©¥¦§¤¤§¦©£¦©
eiGde xF`dAW dpFYgY dpigA WAlznE KWnp dNgzOW ici§¥¤¦§¦¨¦§©¦§©¥§¦¨©§¨¤§¨§©¦
WxW" `xwPd xzMAW dpigAA EpiidC .zFxitq xUrd WxWA§Ÿ¤¨¤¤§¦§©§©§¦¨¤©¤¤©¦§¨Ÿ¤
xUrd ihxR zpigAn uw oi`l Fzlrn DdaBW ,"milv`Pd©¤¡¨¦¤¨§¨©£¨§¥¥¦§¦©§¨¥¨¤¤

ici lre .cgi ollFM mbe zFxitqdx`d KWnp KM xg` df §¦§©§¨©©§©§¥¤©©¨¦§©¤¨¨
ilM lkl ,zFxitq xUrC milMd ihxR lkA WAlzdl Ff dpigAn¦§¦¨§¦§©¥§¨§¨¥©¥¦§¤¤§¦§¨§¦

FMxr itM'כּו. §¦¤§

xMfPd lWnpe lWOdW ± `"p wxR "mipFpiA lW xtq"A oiIre§©¥§¥¤¤¥¦¤¤¤©¨¨§¦§¨©¦§¨
(uw oi`l xzFi d`ltp KxcA o`M oaEi mW14. ¨©¨§¤¤¦§¨¨¥§¥¥

dPde .aaizM(`i ,hk '` minId ixaC)dNEcBd 'd Ll" : §¦¥§¦¦§¥©¨¦§©§¨
xF` zEnvrA milhA zEliv`C zFCOdW Epiid ."dxEaBde§©§¨©§¤©¦©£¦§¥¦§©§
ok FnkE ."llM zFCn oEPi` lMn DiA e`l"C ,sFqÎoi ¥̀§©¥¦¨¦¦§¨§¥
sFqÎoi`A zcgEinE dlihA `id zEliv`C zEkln zpigA§¦©©§©£¦¦§¥¨§¤¤§¥

aEzMW FnM ,`EdÎKExA(mW),rcFPke ."dklnOd 'd Ll" : ¨§¤¨¨§©©§¨¨§©¨
.milMd zpigaA ENit` "cg idFnxbe Edi`" zEliv`aC§©£¦¦§©§¦¨£¦¦§¦©©¥¦
,oi`n Wi zpigA `Ed d`ixAd mlFr oM oi`X dn©¤¥¥¨©§¦¨§¦©¥¥©¦
xUrC milMd ENit`e ,cxtp xace Wi `Ed `xaPdW¤©¦§¨¥§¨¨¦§¨©£¦©¥¦§¤¤
cg idFnxbe Edi` e`l"e ,mi`xap md r"iaC zFxitq§¦§¦©¥¦§¨¦§©¦§©§¦¨

."oFdA§
zEliv`C zFxitq xUrn dkWndd zFidl icM okle§¨¥§¥¦§©©§¨¨¥¤¤§¦©£¦
rSEnn zpigA ici lr oM mB `Ed r"iaC zFxitq xUrA§¤¤§¦§¦©©¥©§¥§¦©§¨
.d`ixal wiYr ziUrp zEliv`CÎzEkln zpigAW ±¤§¦©©§©£¦©£¥©¦¦§¦¨

"miig ur"A WxitE'ד ּפרק  מ "א  15ÎxzkAׁשער zWAlzOW : ¥¥¨¥©¦ֶֶַַ¤¦§©¤¤§¤¤
zpigA Edf okle .d`ixaC oiRp`ÎKix`A EpiidC ,d`ixaC¦§¦¨§©§©£¦©§¦¦§¦¨§¨¥¤§¦©
xzMd oiprA l"Pke ,d`ixal zEliv` oiA rSEnn§¨¥£¦¦§¦¨§©©§¦§©©¤¤

zEliv`C'כּו. ©£¦
:zFpigA 'a zEliv`C zEkln zpigaA Wi `vnpe§¦§¨¥¦§¦©©§©£¦§¦

zFidl zcxFIW mcFw zEliv`A DzFidA `Ed ± '`d̈¦§¨©£¦¤¤¤¤¦§
xF`A cEgId zpigA `Ed zEliv`A xW` ,d`ixal wiYr©¦¦§¦¨£¤©£¦§¦©©¦§

."dklnOd 'd Ll" ± sFqÎoi ¥̀§©©§¨¨
iv`n zkWnPWM ± 'add`ixaA zWAlznE zEl ©§¤¦§¤¤¥£¦¦§©¤¤¦§¦¨

"Kln" ,Kln" zpigA Edfe .d`ixal wiYr zFidl¦§©¦¦§¦¨§¤§¦©¤¤¨¨
"KFlni"e16xar ± onGd zEEdzdl xFwn ziUrp f`W , §¦§¤¨©£¥¨§¦§©©§©¨©

± Ff dpigA KiIW oi` ,zEliv`A oM oi`X dn .cizre dedŸ¤§¨¦©¤¥¥©£¦¥©¨§¦¨
.cg` rbxA didie ded did `EdW¤¨¨Ÿ¤§¦§¤§¤©¤¨

oFWlA z`xwp d`ixaA zEklOd zcxFIWM ,dPde§¦¥§¤¤¤©©§¦§¦¨¦§¥¦§
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מנֹורת 13. והּנה "ראיתי ּפסּוק על ּבּביאּור זה: מענין ׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָועּיין
`).זהב" ,el LzFlrdA lirl)"'כּו מלכּות לבּוׁש "יביאּו ּפסּוק על ּובּביאּור ָָ§¥§©£§ְְִֵַַַָָ

.(b ,`v xF` dxFY)¨

.14"miig ur"A oiIre) חמיּׁשי ּפרק ׁשמיני Epiptlׁשער .q"wz eF`lwW qEtC) §©¥¨¥©¦ְֲִִִִֶֶַַ§§§§¨¥

(e wxR Wix milMd zxiaW xrW .h wxRDiliC `YlblEBn `NirlE כּו': ¤¤©©§¦©©¥¦¥¤¤§¥¨¦§©§¨¦¥
.zEliv`CÎwiYr מֹוצאיהם" ּפסּוק על ּבּביאּור מּזה ׁשּנתּבאר ּומה ©¦©£¦ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

a)למסעיהם" ,dv irqn lirl).( ְְֵֶַ§¥©§¥

.15wxR sFq (r"iA` iWExC) an xrW ± Epiptl .q"wz eF`lwW qEtcA)`.( ¦§§§§¨¥©©§¥©¦©¤¤

.16zXEcw cFaM WcFT zFxB` d`x ± mxcq .` ,cl ` wlg xdf .dxnfC iwEqR)§¥§¦§¨Ÿ©¥¤¦§¨§¥¦§¤§§©

.(gr cEOr k wlg x"Enc ©̀§¥¤©



c"agרטז i`iyp epizeax zxezn

qFlwpE` mEBxYde `xnBd17okFXW ,"dpikW" mWA ©§¨¨§©©§§§§¥§¦¨¤¥
,zEwl` zpigA mW dxFW didW ,miWcw iWcw lkidA§¥©¨§¥¨¨¦¤¨¨¤¨§¦©¡Ÿ

נ"ג ּפרק  ּבינֹונים ׁשל ּב"ספר mWeּכּמב ֹואר  ,miWcw iWcw lkidA] ְְִֵֵֶֶֶֶַָ§¨§¥©¨§¥¨¨¦
[WCwOd ziaAW miWcw iWcw lkidA oke ,r"iaCoFWl KiIW §¦©§¥§¥©¨§¥¨¨¦¤§¥©¦§¨©¨§

.dpikX§¦¨
oFWl KiIW `l zEliv`A DzFidA oM oi`X dn©¤¥¥¦§¨©£¦Ÿ©¨§
zilkzA sFqÎoi` xF`A mW zcgEinW xg`n ,"dpikW"§¦¨¥©©¤§¤¤¨§¥§©§¦
wx ;oiicr mi`xaPd xFwnA dxFWe zWAlzn dpi`e cEgId©¦§¥¨¦§©¤¤§¨¦§©¦§¨¦£©¦©
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.53hEwli d`xE .a ,f b wlg xdf .izqEql wEqR lr ,` dAx mixiXd xiW)¦©¦¦©¨©¨§¨¦Ÿ©¥¤§¥©§

.(a ,bl b wlg xdf .giz fnx iCEwR ipFrnW¦§¦§¥¤¤Ÿ©¥¤

הּבית"54. חנּוּכת ׁשיר "מזמֹור המתחיל דּבּור סֹוף ׁשּנתּבאר מה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָועּיין
(c ,hv dkxA lirl)" הּבֹונים ּבענין מאסּו כּו'".אבן §¥§¨¨ְְֲִִֶֶַַָ

"ואיהּו הּמתחיל ּדּבּור רע"ו), (דף תצא ּכי ּפרׁשת הרמ"ז ּׁשּכתב מה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָועּיין
נלמֹוד "ּומּזה לּה": DNWּגדיל oETiYnE zinipRd mb oTEzY dpFvigd owYdAW] ְִִִֶָָ¤§¦¨¥©¦¨§©©©§¦¦¦¦¤¨

[dpFvigl mb aHii לאה" ב'): רט"ו, (דף ּפנחס ּובפרׁשת ׁשם. עּיין כּו'", ¦©©©¦¨ְְִֵֵַַַָָָָָ
עּמּוד  קכ"ו, (דף ּתרּומה ּפרשת ריׁש עֹוד ּכתב וכן אחד". נעׂשים ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָורחל

כּו'". זאת "מי ּגּבי ִֵַֹב')

ּב"עץ (55. מבֹואר הּנה ּבחּקתי": "אם הּמתחיל ּבּדּבּור ׁשנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻועּיין
b))חיים" ,fn izFTgA lirl d`x). ִַ§¥§¥§ª©

.56milYlY eizFSeew' aEzM ,EpipXW)zFxFgWFW`x xrUE aEzke ,'axFrM ¤¨¦¨§ª¨©§©¦§¨¥§¨§©Ÿ

) iwp xnvMoal`f lre .oFYgYd owfA df oFilrd owfA df ,dWw `l .(dpYPWM ,z §¤¤¨¦¨¨Ÿ¨¤¤§¨¨¨¤§¤§¨¨©©§§©Ÿ§¤¦§¨

.(dpal W` iAB lr dxFgW W`A dpYp ,l`xUil dxFY¨§¦§¨¥¦§¨§¥§¨©©¥¥§¨¨

.57mifEg` o`MnE .mi`nhE mixFdh FA mifEg`W ,'Ek zFxFgW zFxrVd ivFw)¥©§¨§¤£¦§¦§¥¦¦¨£¦

.(d`nhA dxdhA dxFYd inrh©£¥©¨§¨¢¨§ª§¨

.58.("xF` xvFi" zMxA)¦§©¥

.59.("xF` xvFi" zMxA fpMW` gqFp)©©§§©¦§©¥

.60`xC` d`xE .mW xdGd mWA e wxR Wix o"Efe `ni`e `A` zclFd xrW)©©¨©©¨§¦¨§¥¤¤§¥©Ÿ©¨§¥¦§¨

.(` ,avx .` ,`vx Epif`d dAx©¨©£¦



c"agרכ i`iyp epizeax zxezn

jWnEiW ,dnkg zpigaA sFqÎoi`n zENBzde dkWndd©©§¨¨§¦§©¥¥¦§¦©¨§¨¤§©
ici lr `Ede ,dlFcB dcixi Edf ,"miMg" zpigA ± "Yp`"n¥©§§§¦©©¦¤§¦¨§¨§©§¥

aEzMW FnkE ."cqg ax"(b ,ht miNdY),"dpAi cqg mlFr" : ©¤¤§¤¨§¦¦¨¤¤¦¨¤
."oian"E "miMg" mWA `xwp didIW Fnvr z` liRWIW¤©§¦¤©§¤¦§¤¦§¨§¥©¦¥¦
iM dnkgA "cqg axe" zpigAn KWnp zFidl xWt` i`e§¦¤§¨¦§¦§©¦§¦©§©¤¤§¨§¨¦

.cal zFxrU zpigA ici lr m ¦̀©§¥§¦©§¨§©
lr `Ed ,sFqÎoi` xF`n iENiBd df didIW dfl ilMde§©§¦§¤¤¦§¤¤©¦¥¥©

"`YlBlbC oigx` b"ixY" ± zFvOd ici61zFvOd WxW , §¥©¦§©§©¨§¦§ª§ª§¨Ÿ¤©¦§
`pwiC ipETY b"i" ± zFxrU ici lr KWnpe .oFilrÎoFvx ±¨¤§§¦§©©§¥§¨¦¥¦§¨
wpFi `A`"e ."cqg axe" ,mingxd zFCn ,"oiRp`ÎKix`C©£¦©§¦¦¨©£¦§©¤¤§©¨¥

"ipinXd lGOn62.zFvOd inrh zENBzd ± ¦©©©§¦¦¦§©©£¥©¦§
zElWlYWdd zpigA lM dPd K`wx `Ed l"Pd ©¦¥¨§¦©©¦§©§§©©©

"d`lir Exidh"AW b"q mWC dpFxg` cEi zpigAn63. ¦§¦©©£¨§¥¨¤¦§¦¦¨¨
zFnW zWxR xdGaE64( ּברא ׁשית ּפר ׁשת  אחר: `zi`,(נסח  ©Ÿ©¨¨©§ְִֵֵַַַָָֹ¦¨

okle .zg` daWgn ici lr `Ed zFnlFrd lM zEEdzdW¤¦§©¨¨¨©§¥©£¨¨©©§¨¥
KxAzi FzEnvrA okl .qFpiiwF` miA dRhM aWgp lMd©Ÿ¤¡¨§¦¨§©§¨¨¥§©§¦§¨¥
xcbA Fpi`W ± "oinlr lM aaFq" ENit` xnFl KiIW `lŸ©¨©£¦¥¨¨§¦¤¥§¤¤

"miMg Yp`" xn`W dn mbe .llM "oinlr"65EpiidC , ¨§¦§¨§©©¤¨©©§§©¦§©§
,l"PM "miMg" zpigaA WAlzdl KWnp "Yp`" zpigAOW¤¦§¦©©§§¦§©§¦§©¥¦§¦©©¦©©
"Yp`" `l` ,z`f mb KiIW oi` FzEdnE FzEnvrA dPd¦¥§©§¨¥©¨©Ÿ¤¨©§§

;"oinlr lM aaFq" lr xnFl dvFx¤©©¥¨¨§¦
xF`"e ,zEhiWRd zilkzA hEWR sFqÎoi` zEnvr iM¦©§¥¨§©§¦©§¦§

"diOw `Ed mME` ± gvgEvnE gv66± WOn ± `lk"E , ©§§¨¨©¥§¨©¨
`xaPW mcFw FnkE ,"izipW `l died ip`" ,"iaiWg£¦¥£¦©©¨Ÿ¨¦¦§¤¤¦§¨
zpigAn wx `Ed zENBzdde dkWndd xFwn lke .mlFrd̈¨§¨§©©§¨¨§©¦§©©¦§¦©
mb KiIW `l sFqÎoi` zEnvrA la` .sFqÎoi`C zEkln©§§¥£¨§©§¥Ÿ©¨©
KiIW Fpi`e ,dx`d dfi` dNBzIW xFwn didIW z`fŸ¤¦§¤¨¤¦§©¤¥¤¤¨¨§¥©¨

;"miMg Yp`" xn`IX llM zFnlFrl§¨§¨¤Ÿ©©§§©¦
,sFqÎoi` xF` `EdW s` ,sFqÎoi`C zEkln zpigAn wx©¦§¦©©§§¥©¤¥
dGn lWlYWdlE xnFl lkEIW dpigA `id mFwn lMn¦¨¨¦§¦¨¤©©§¦§©§¥¦¤
zx`de bENiC ici lr ,"oinlr lM aaFq" ,r"iA` zFnlFr¨©¦©¥¨¨§¦©§¥¦§¤¨©

."miMg Yp`" xn` df lre ,hEge ew©§§©¤¨©©§§©¦
"Yp`" zpigAn ,Ff dpigAn xF`d zENBzd ,dPde§¦¥¦§©¨¦§¦¨¦§¦©©§§
aaFq"n zENBzd KWnp didIW EpiidC ,"miMg" zpigal¦§¦©©¦§©§¤¦§¤¦§©¦§©¦¥

ziW`x `id dnkgdW ,"oinlr"l dx`d "oinlr lM̈¨§¦¤¨¨§¨§¦¤©¨§¨¦¥¦
aizkE ,zEliv`d mlFr(ck ,cw miNdY)dnkgA mNEM" : ¨¨£¦§¦§¦¦¨§¨§¨

:xn`p iENiBd df lre ,dUr zFevn ici lr `Ed ± "ziUr̈¦¨©§¥¦§£¥§©¤©¦¤¡©
,"oFilr oaFl" zpigA ± "`wp xnrM diWix xrUE"§©¥¥©£©§¥§¦©¤¤§

WOn FCqge FpFvx zENBzd67. ¦§©§§©§©¨
`pwiC" xnFl dvFxC ,"d`lir `pwiC" WExiR `Ede§¥¦§¨¦¨¨§¤©¦§¨
,dUrÎzFvn g"nx mEIw ici lr Epiide ."oiRp`ÎKix`C©£¦©§¦§©§©§¥¦§©¦§£¥

"`Mlnc mixa` g"nx"68devOd oiUFrW ici lrW , §©¥¨¦§©§¨¤©§¥¤¦©¦§¨
.zFnlFrA WOn FpFvx oikiWnn KxAzi FpFvx oiniIwnE§©§¦§¦§¨¥©§¦¦§©¨¨¨

zEIpgExA dxFYd z` EniIw zFa`de69zENBzdd did ± §¨¨¦§¤©¨§¨¦¨¨©¦§©
icM la` .mdNW zFcaFr ici lr zEliv`A dlrnl§©§¨©£¦©§¥¨¤¨¤£¨§¥
diWix xrU" zpigAn WOn dHnN zENBzdd didIW¤¦§¤©¦§©§©¨©¨¦§¦©§©¥¥
.WOn zEInWbA zFvOd dUrn ici lr `Ed ,"`wp xnrM©£©§¥©§¥©£¥©¦§§©§¦©¨
,dHnl "oinlr lM aaFq" zpigA iENib KWnp df ici lrW¤©§¥¤¦§©¦§¦©¥¨¨§¦§©¨
d`lirÎdnkgA dlrnl FnM iENiBd oM mB dHnl didIW¤¦§¤§©¨©¥©¦§§©§¨§¨§¨¦¨¨

l"PM "miMg" zpigaA "Yp`" zpigA KWnPX70. ¤¦§©§¦©©§§¦§¦©©¦©©
dlrnNW lFkiaM FzEnvr zENBzd didIW K ©̀¤¦§¤¦§©©§¦§¨¤§©§¨
m` iM zFidl lkEi `l ± "oinlr lM aaFq" zpigAn¦§¦©¥¨¨§¦Ÿ©¦§¦¦

.`FalÎcizrl§¨¦¨

ziW`xA zyxtA f"nxdA oiIre)(' ב עּמּוד  ד', azMW(ּבדף  §©¥§¨©©§¨¨©§¥¦ְַַ¤¨©
:FpFWl dfe§¤§

r itl d`xpeoETiY onfl `Ed oETiYd xTirW ,iYrC zEIp §¦§¤§¦£¦©§¦¤¦©©¦¦§©¦
dRHd KiWndl gM EpA didi f`W .giWOd onf xg` zFnlFrd̈¨©©§©©¨¦©¤¨¦§¤¨Ÿ©§©§¦©¦¨

.[(]FpFWl o`M cr .dYr oM oi`X dn ,wiYr zEInipRn¦§¦¦©¦©¤¥¥©¨©¨§

WOn dHnN mb iENiBd didi f` dPde71ici lre , §¦¥¨¦§¤©¦©§©¨©¨§©§¥
.x`AzIW FnM dUrzÎ`l zFvn oiniIwnW¤§©§¦¦§Ÿ©£¤§¤¦§¨¥

,"d`YY `pwiC" zpigaA md dUrzÎ`l zFvn ,dPde§¦¥¦§Ÿ©£¤¥¦§¦©¦§¨©¨¨
eizFSeEw" ± "`"fC `pwiC" EpiidCzFxFgW milYlY §©§¦§¨§¨§¨©§©¦§

axFrM"zFkld lW miNY iNY" ± "milYlY" ,"72ixaC" , ¨¥©§©¦¦¥¦¦¤£¨¦§¥
mbe ."xtq" zpigAn dlrnNW "xtFq" zpigA ± "mixtFq§¦§¦©¥¤§©§¨¦§¦©¥¤§©
.dUrzÎ`l zFvnA md mAEx ± opAxCOW mibiiqE mixcB§¨¦§¨¦¤¦§©¨¨¨¥§¦§Ÿ©£¤

zFxFgW" mdeaxFrMzEIxfk` zpigaA ± "73EpiidC . §¥§¨¥¦§¦©©§¨¦§©§
lEqR xaCdW wFqtl ,zFxEaB zCn oM mB dfl KxvPW¤¦§¨¨¤©¥¦©§¦§¤©¨¨¨
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.61.(` ,elw b wlg xdf)Ÿ©¥¤

.62xrW .d wxR millMd xrW miIg ur .a ,htx Epif`d `hEf `xC` xdf d`x)§¥Ÿ©¦§¨¨©£¦¥©¦©©©§¨¦¤¤©©

.(zFnFwn dOkaE .e wxR fh¤¤§©¨§

ּב"מקדׁש63. מּזה (והּובא ג' ׁשער "הּמל "עמק ּבספר ׁשּכתב ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכמֹו
ט"ו). ּדף על ּבראׁשית ּפרׁשת ְִֵֶֶַַַָָמלך"

.64.(` ,k)

.65.(a ,fi "EdIl` gzR" ,dnCwdA xdf ipETY)¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨

.66.(a ,dlw r oETY xdf ipETY iR lr)©¦¦¥Ÿ©¦

אחרי (67. ּבפרׁשת יכּפר" הּזה ּבּיֹום "ּכי ּפסּוק על ּבּביאּור מּזה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָועּיין
.((Kli`e c ,fk ixg` lirl)§¥©£¥¨¥¨

.68.(` cEnr sFq ,cr l oETY xdf ipETY d`xE .a ,rw b wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤§¥¦¥Ÿ©¦©

.69.("LipnW gixl" wEqR lr ,a dAx mixiXd xiW d`x)§¥¦©¦¦©¨©¨§¥©§¨¤

.70)ל ל ּבפרׁשת לעיל ׁשּנתּבאר מה Kli`e).ועּיין a ,i xF` dxFY) ועּיין ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ¨¨¥¨ְֵַ
מענין ׁשנתּבאר לאהרן –הּׂשערֹות מה קדׁש ּבגדי "ועׂשית ּפסּוק על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

a).כּו'" ,at xF` dxFY),"לציצית לכם "והיה ּפסּוק על ׁשּנתּבאר ּומה ¨ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
" קדֹוׁשים ּבפירּוׁש a))."והייתם ,dn glW lirl) ְְְִִִֵֶ§¥§©

ּכחֹותם"(71. "ׂשימני ּפסּוק על ׁשנתּבאר מה a)).ועּיין ,fh oOwl d`x) ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ§¥§©¨

.72.(a ,`k oiaExr)¥¦

.73.` ,ak oiaExr d`xE .mW zFtqFYe i"Wx WExitaE a ,hn zFAEzM d`x)§¥§§¥©¦§¨¨§¥¥¦

.(b ,fl `xwIe lirl d`xE§¥§¥©¦§¨



רכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

uFvip FA Wi gxkdAW s` ;zFNrzdl lkEi `le§Ÿ©§¦§©©¤§¤§¥©¥¦
.FzF` oigFC df lM mr ,dXEcTn¦§¨¦¨¤¦

onkE` ixrUC" :`xC`A aEzMW Edfe'כּוdiA ocig`C §¤¤¨¨¦§¨§©£¥¨¨©£¦¨¥
"oa`qnE oiikC ±74lFkie xWke xFdh `Ed dGW wFqtl ± ©§¨§©£¨¦§¤¤¨§¨¥§¨

zFNrzdl lFki Fpi`e lEqtE `nh xg` xace ,zFNrzdl§¦§©§¨¨©¥¨¥¨§¥¨§¦§©
.uFvip FA WIW s ©̀¤¥¦

FnkC .zFpigA 'a oM mB mixEq` mixacA Wie§¥¦§¨¦£¦©¥§¦¦§
'a oM mB dRilTA Wi oM ,siTnE inipR Wi dXEcTAW¤©§¨¥§¦¦©¦¥¥©§¦¨©¥

"alg lk`z `l" FnM :l"Pd zFpigA75Edf ,dnFCke §¦©©§ŸŸ©¥¤§©¤¤
zpigA Wie .ziniptA qpkp lk`OdW ,zinipR zpigA§¦©§¦¦¤©©£¨¦§¨¦§¦¦§¥§¦©
`nhp ,xaC mEW ziniptA qpkp oi`X s` Epiid ,siTn©¦©§©¤¥¦§¨¦§¦¦¨¨¦§¨
lM EdGW ,dRilwCÎsiTn zpigA Edfe .FA rbFPWM FtEB§¤¥©§¤§¦©©¦¦§¦¨¤¤¨

.zFxdh xcq oipr¦§©¥¤¨¢
" :l"fx Exn` oklezrce"zFxdh xcq df ±76jixSW , §¨¥¨§©©¨¨©¤¥¤¨¢¤¨¦

`le inipRn `l ,liCan Kqn mEW didi `NW zFidl¦§¤Ÿ¦§¤¨¨©§¦Ÿ¦§¦¦§Ÿ
zENBzd didi `FalÎcizrl df ici lre ,dRilwC siTOn¦©¦¦§¦¨§©§¥¤§¨¦¨¦§¤¦§©

.FzEdnE FzEnvrn dx`d¤¨¨¥©§¨

" `weC df ici lre "ip` dxFgW" Edfede`pe,Epiid :" §¤§¨£¦§©§¥¤©§¨§¨¨©§
`id lEaB zpigaA r"iaA zcxFIWM dnWPdW zFid mrC§¦¡¤©§¨¨§¤¤¤§¦©¦§¦©§¦
oM mB zFvOd mEIw ici lr la` ,"ip` dxFgW" zpigaA¦§¦©§¨£¦£¨©§¥¦©¦§©¥
iwEcwcA ± "axFrM zFxFgW milYlY eizFSEw" zpigaA¦§¦©§¨©§©¦§¨¥§¦§¥
,zFXEcw zFxEaB zpigAn mdW mibiiqE mixcB ,mixtFq§¦§¨¦§¨¦¤¥¦§¦©§§
ip` dHnNW s` okl ,`xg`Î`xhQd df ici lr dgCpe§¦§¨©§¥¤©¦§¨¨¢¨¨¥©¤§©¨£¦
lr la` ;dkWnd zpigaA `NW ,axFrM oM mB dxFgW§¨©¥¨¥¤Ÿ¦§¦©©§¨¨£¨©
ici lrW milM md dUrzÎ`l zFvOd iM ,"de`pe" df ici§¥¤§¨¨¦©¦§Ÿ©£¤¥¥¦¤©§¥
dn ,FzEdnE FzEnvr zENBzd `alÎcizrl didi onEIw¦¨¦§¤¤¨¦¨Ÿ¦§©©§¨©
zx`d mEW xcbA Fpi`e ,"izipW `l died ip`" FA xn`PW¤¤¡©£¦©©¨Ÿ¨¦¦§¥§¤¤¤¨©

.KxAzi FY`n dkWnd©§¨¨¥¦¦§¨¥

,`"fC `pwicA oiiElY dUrzÎ`lC zFkldc dn mpn`e)§¨§¨©©£¨§Ÿ©£¤§¦§¦§¨§¨
oiiElY mWC ,oiRp`ÎKix`C `pwiC zpigAn dAxd dHnN `EdW¤§©¨©§¥¦§¦©¦§¨©£¦©§¦§¨§¦
oikWnp dUrzÎ`lC `zi` xg` mFwnaE ;dUr zFvnC zFkld£¨§¦§£¥§¨©¥¦¨§Ÿ©£¤¦§¨¦

.(mXd dvxi m` oOwl x`Azi ± d"en dUr zFvnE ,d"in: ¦¦§£¥¦¦§¨¥§©¨¦¦§¤©¥
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.74.(mi`nhE mixFdh ± FA zFfEg`W 'Ek zFxFgW zFxrVdW)¤©§¨§¤£§¦§¥¦

.75.(cFre .fi ,b `xwIe d`x)§¥©¦§¨§

.76znkg zrEWi oqg LiYr zpEn` dide" :e ,bl dirWi wEqRd lr ` ,`l zAW)©¨©©¨§©§¨§¨¨¡©¦¤Ÿ¤§Ÿ¨§©

.("FxvF` `id 'd z`xi zrcë¨©¦§©¦¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

כנפי Â‡È·Â¯(כח) מ"ש תחלה י"ל הנה הדברים. טעם
זולתו. אחר עוף כנפי ולא דוקא נשרים
העופות  מכל בניו על יותר רחמיו שהנשר ידוע להיות
הנשר  דרך כתיב והנה כו'. קנו יעיר כנשר כמ"ש זולתו.
לעלות  הוא והילוכו דרכו שעיקר דמשמע בשמים
דוקא  משכנו ושם ביותר השמים בגובה מעלה למעלה
אתכם  ואביא נשרי' כנפי על אתכם ואשא ולז"א כידוע
שהוא  מפני ביותר בגובה העליה בחי' שזהו ממש. אלי
על  ישאהו מ"ש וכן נשרים כנפי על כמו אותם נושא
ירחף  גוזליו על קנו יעיר כנשר א' ולפעמים כו' אברתו
ירחף  גוזליו ועל דוקא למטה קנו שעושה דמשמע
היפוך  וזהו כו'. גוזליו על להגין למטה כנפיו שמשפיל
ויובן  אמת שניהם אך כו'. בשמים הנשר דדרך העליה
שכאו"א  דמשמע לארבעתן נשר ופני מ"ש בהקדים זה
להנה  אדם ודמות ומ"ש נשר מפני כלול המרכבה מן
ואין  הכל. כולל דאדם יתכן אדם מדמות כ"א שכלול
יותר  בערך מובדל נשר פני דלמה לכאורה מובן זה
כו'. נשר מפני כלול כ"א להיותו שור ופני אריה מפני
שרשו  להימין אריה דפני להיות ידויק הטעם הנה אך

בקו  שרשו מהשמאל שור ופני חח"ן הימין בקו
כו' דת"י האמצעי בקו שרשו נשר ופני בג"ה השמאל
העליונים  ברחמים ששרשו הרחמים בחי' הוא ות"ת
כלל  מוגבלים בלתי כו' פשוטים רחמים שנק' דכתר
הנק' שהוא מצרים בלי נחלה יעקב של מדתו והוא
הכתר  דפנימית העליון קצה עד שמבריח התיכון בריח
עולה  הרחמים שבחי' דוקא בשמים הנשר דרך וז"ש
הפשוטים  רחמים בחי' שהוא ממש בעצמות למעלה
כנפי  על אתכם ואשא מ"ש וזהו ב"ה. א"ס שבעצמות
ובאור  וד"ל. ממש אלי אתכם ואביא דוקא נשרים

דעיקר ידוע הנה לפ"ע הענין הוא מדה"ר בחי'
ולפ"ע  מלמטה רחמים שמעורר הוא שלמטה השפלות
ונמשך  למעלה רח"ר מתעורר כך שלמעלה הרוממות
דברים  מב' כלול מדה"ר שמהות דנמצא למטה
היינו  למטה רחמים דהתעוררו' והמשכה. ההעלאה
המעלות  מכל ביותר הנפש תעלה שבזה העלאה בחי'
ע"ע  רחמים יעורר ביותר לו בצר ואביון העני כמו שבה
שיחו  ישפוך ה' ולפני עליו רוחו יעטוף כי לעני כתפלה
עוצם  על ביותר בנפשו לו שצר הבע"ת וכן כו'. ויקונן
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וירחמהו  ה' אל וישוב יקרא לב המיצר שמן מה' ריחוקו
בשפלות  כשמתוודה ירוחם ועוזב ומודה וכמו מלמעלה.
שבזה  כו' תעבנו וכמו כו' עויתי חטאתי ואמר עצומה
למטה  זו והתעוררות נפשו. על מלמטה רחמים מעורר
על  למטה מלמעלה שיומשך העליונים רח"ר מעורר
יומשך  כן הרוממות ולפ"ע כו' ירחמנו ישוב כמו נפשו
אדם  שכל רואי' שאנו כמו ביותר. העליונים רחמים
המלך  כי ביותר ברחמי' יתעורר ביותר גדלו רום לפי"ע
ע"כ  כו' השר מן ונדכה עני על ירחם יותר המרומם
ונמצא  השפל על רחמים ירבה יותר יותר שגדול
ותכלית  מלמטה הרח"ר תכלית יעורר השפלות שתכלית
עולם  אלקי וזהו מלמעלה. רח"ר תכלית מעורר הרוממות
המלך  ליה אדסמיך וקאי עלינו רחם הרבים ברחמיך
הרוממות  עצם שמצד הנותנת דהיא כו' לבדו המרומם

בתכלית  אנחנו כאשר עלינו רחם הרבים ברחמיך ע"כ
מחיה  וכמו כנ"ל דוקא לפ"ע תליא בהא דהא השפלות
מעומק  דוקא ברח"ר השפלות תכלית שהוא מתים
וכמ"ש  תחת. לעומק דוקא נמשך רום דעומק הרוממו'
אל  אביט מי אל כו' רוח ושפל דכא את אשכון מי את
שרם  דמשום יראה ושפל ה' רם כי וכן כו' רוח ונכה עני
שבחי' וזהו וד"ל. הנ"ל ומטעם דוקא יראה שפל ע"כ ה'
שהוא  העליון לקצה שמבריח התיכון בריח נק' מדה"ר
מצד  שבאין פשוטים רחמים שנק' העליונים רח"ר לעורר
וזהו  כנ"ל. כ"ע שבפנימית דאא"ס הרוממות עצמות
עוצם  מצד מלמטה הרחמים והתעוררות העליון בקצה
מקצה  שמבריח וזהו התחתון. קצה נק' כנ"ל השפלות
בהא  דהא משום כא' שמתאחדים העליון לקצה התחתון

וד"ל: כנ"ל א' לפ"ע תליא
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כי  שנא' כו' יתירה חיבה בצלם שנברא אדם [חביב
קאי  שזה נראה ולכאורה האדם, את עשה אלקים בצלם
נאמר, נח לבני זה קרא שהרי המדבר מין כללות על
על  קאי שאדם שמפרש במד"ש ברש"א עיין אמנם
אדה"ר, לצלם ושוים אדה"ר בני הם ב"נ וגם אדה"ר,

יעו"ש]. אדם קרוים אתם על רק קאי ומ"מ
ÔÈ·‰ÏÂ'ה קרוב בד"ה משנ"ת ביאור בתוס' צ"ל זה

ששם  לעליון אדמה אדם בענין קוראיו, לכל
לבוא  יוכל עבודתו שע"י בכדי לאדם תחלה הונח זה
בעשר  תחלה שעובד ע"י שזהו לעליון, אדמה להיות
לבוא  וצריך השכל, ע"פ הכל שהוא הנפש כוחות
בקל  גם ער שלבי מה בחי' הוא יו"ד של קוצו לבחי'
התעוררות  וצריכה ונעלמת מוסתרת שהיא רק שבקלים
מאדך  דבכל פשוט לרצון שבא עד לי', מבטשין ע"י
יחפוץ  שלא שפי' כלל, חפצתי לא ועמך בבחי' להיות
חכים  בחי' שהוא החכ' היא שראשיתן הע"ס בבחי'
הוא  במ"ש הרמב"ם כיון שעלי' ידיעא, בחכ' ולא
הכל  נכלל שזה עצמה, הדיעה והוא המדע והוא היודע
בחי' והוא לך וטפל שבטל מה היינו עמך, בכלל
החכ', היא שראשיתן התענוגי' מקור חיים המקור
לדבקה  פשוט ברצון יחפוץ כ"א כלל, חפצתי לא לכ"ז
בחי' והוא השכל, והשערת הטו"ד מן למעלה ית' בו
פשוט  רצון בחי' וע"י כלל, ומדה גבול בלי מאדך בכל

כל  וזהו לעליון. אדמה בבחי' להיות אדם נעשה זה
שיהיו  הנבראים כל נבראו שלזה האדם עבודת עיקר
מאד  לבחי' שיבוא האדם ומכוון לזה, צוותא בבחי'
לא  כי בחי' הוא לעליון נדמה יהי' ועי"ז גבול בלי

אדם.
'Â‡ÎÏÂ הנברא האדם יתדמה האיך כלל זה מובן אינו

לעליון  אדמה בבחי' להיות מוגבל ונפש בגוף
בערך  אינו גבול בלי לגבי גבול והלא גבול, בלי שהוא
גדול  ריחוק לך שאין עד הריחוק בתכלית ורחוקי' כלל,
בחי' לעורר הגבול ביכולת יהי' האיך א"כ כלל, מזה
בכל  בבחי' להיות בנפשו שפועל מפני ואם גבול, בלי
גבול  בלי רק זהו הלא האדם גבול בלי שהוא מאדך
הגבלת  שלגבי כ"א גבול, בלי באמת שזהו ולא האדם
אנושי  בשכל הדעת בישוב גמורה הגבלה בבחי' האדם
השכל  הוא מהכלי לצאת שרוצה מאדך בכל נק' שלו,
כלל  שייך אינו ית' לגבי' אבל גבול, בלי בשם המגבילו
בלי  בשם שבאדם מאדך דבכל זה מס"נ בחי' לקרות
אוא"ס  בחי' את האדם גבול בלי יעורר והאיך גבול,
דאצי' מע"ס גם שלמעלה האמיתי, גבול בלי בחי'
ידיעא, בחכ' ולא חכים בחי' החכ' היא שראשיתן
בתכלית  זמ"ז מרוחקי' הם הרי גבול ובלי גבול והלא
למעלה  לגבי וזמן מספר, בלי לגבי מספר וכמו הריחוק

וכדומה. הזמן מן
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hxtaEdlrnNW zEwl`A zFbixcnA opFAzOWM ¦§¨§¤¦§¥§©§¥¤¡Ÿ¤§©§¨
xF`dA Epiide ,oFYgYd mlFrA zWAlzOd dx`ddn¥©¤¨¨©¦§©¤¤¨¨©©§§©§§¨
rcFPke .mipFilrd zFnlFrA xi`nE WAlzOd iwl`d̈¡Ÿ¦©¦§©¥¥¦¨¨¨¤§¦§©¨
mixcq iwENig dfA Wi "oinlr lM `Nnn"C xF`daC¦§¨¦§©¥¨¨§¦¥¨¤¦¥§¨¦
,xzFi oFilr xF` xi`n mipFilr zFnlFraC .dHnE dlrn©§¨©¨¦§¨¤§¦¥¦¤§¥
mEvnv ilA ,xzFi iENib zpigaA mW `Ed xF`dW Epiide§©§¤¨¨¦§¦©¦¥§¦¦§

.'n wxR mipFpiA lW xtqA x`AzpW FnkE ,KM lM̈©§¤¦§¨¥§¥¤¤¥¦¤¤

dlrpe DFab lkUaC :miIlkU iPin dOM Wi lkUA FnM)§§¥¤¥©¨¦¥¦§¦¦¦§¥¤¨©§©£¤
`Ad wFnr lkUaE ;xzFi lkU xF` iENib FA Wi ixd ± xzFi¥£¥¥¦¥¤¥§¥¤¨©¨
lkA df jxc lre .'Ek xzFiA FA iENiBde xF`d ± dhWtd zpigaA¦§¦©©§¨¨¨§©¦§¥§©¤¤¤§¨
Fpi`W ,xzFi dlbp xF` FA WAlzn dbixcnA oFilr `EdW mlFr¨¤¤§§©§¥¨¦§©¥¦§¤¥¤¥
oMW lke ,xF`dAW dlrOd zpigA EdGW ,KM lM mvnEvn§§¨¨©¤¤§¦©©©£¨¤§¨§¨¤¥
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רכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

`Oi`" FnkE .zFIhxR zFbixcnA miwENig dfA Wi mbe§©¥¨¤¦¦§©§¥§¨¦§¦¨
"`iqxEkA `pPwn d`Nir45."'Ek dxiviA oxitq ziW"e , ¦¨¨§©§¨§§§¨§¦§¦¨¦¦¨

gExd zlrn FnvrA rcFi mc`dW ,WtPAW o"xpA FnkE§§©©¤©¤¤¤¨¨¨¥©§©§©£©¨©
lr lkVd zlrnM gExd lr dnWPd zlrnE WtPd lr©©¤¤©£©©§¨¨©¨©§©£©©¥¤©

Ed oke ± 'Ek zFCOd.'Ek r"iaC o"xpA ` ©¦§¥§©©§¦©

A oM mB `Ed dfA Wxtdd zn`aE)otF`m` :iENiBde xF`d ¤¡¤©¤§¥¨¤©¥§¤¨§©¦¦
od oigFnC .xF`d zFIpFvig F` xF`d zEInipR zpigA xi`OW¤¥¦§¦©§¦¦¨¦¦¨§¦¥
zFIpFvig zpigA ± Wtpe ,zFIpFvg od zFCnE ,zEInipR zpigA§¦©§¦¦¦¥¦¦§¤¤§¦©¦¦

(xg` mFwnA x`AzpW FnkE ,'Ek zFIpFvigC§¦¦§¤¦§¨¥§¨©¥

lkA xi`Od zEwl`d zpigaA ,df lkA opFAzOWkE§¤¦§¥§¨¤¦§¦©¨¡Ÿ©¥¦§¨
oiprd hlwEIW ,zrCd zwnrdaE ,dbixcnE dbixcn©§¥¨©§¥¨§©£¨©©©©¤§©¨¦§¨
zEwl`C iENird FA WBxpe ,FWtpA xi`ie ,FgFnA aihid¥¥§§¨¦§©§§¦§¨¨¦¤¡Ÿ

(xzFiA iENird WBxp ± xzFi oFilr xF` lkaE)axwzn ixd , §¨¤§¥¦§¨¨¦§¥£¥¦§¨¥
zpigA Edfe .'Ek zEwl`A zEwiaC zpigaA c`n FWtp©§§Ÿ¦§¦©§¥¤¡Ÿ§¤§¦©
miOd rahkE ,zEwl`A zEwiaCde aExiTd `EdW dad ©̀£¨¤©¥§©§¥¤¡Ÿ§¤©©©¦

.'Ek wAcl§©¥

iWtp"C dad`A FnM :dad` zFbixcn lkA `Ed oke)§¥§¨©§¥©£¨§§©£¨§©§¦
xi`IW c`n utgW dn EdGW ,"'Ek lCYW`C `xAk"e "LiziE ¦̀¦¦§¦§¨§¦§©©¤¤©¤¨¥§Ÿ¤¨¦
oke .'Ek zFvnE dxFYd ici lr FA dwaclE FWtpA sFqÎoi` xF`¥§©§§¨§¨©§¥©¨¦§§¥
wxR mipFpiA lW xtqA aEzMW FnkE "mipRd miOk"C dad`A§©£¨§©©¦©¨¦§¤¨§¥¤¤¥¦¤¤
dad`A mbe ."'Ek dwiWg ,dwiacA KxAzi FA dwacl" :h"n§¨§¨¦§¨¥¦§¦¨£¦¨§©§©£¨
aEzMW FnkE ,KxAzi FA dwacl utgW `Ed ± "W` itWxM"§¦§¥¥¤¨¥§¨§¨¦§¨¥§¤¨
FzNEcbA zEppFAzdn d`Ad dad`d oiprA g"l wxR sFqA§¤¤§¦§©¨©£¨©¨¨¥¦§§¦§¨
dwacl" :(c"n wxR sFqe b"n wxtA x`AzpW dn oiIre) KxAzi¦§¨¥§©¥©¤¦§¨¥§¤¤§¤¤§¨§¨
oF`Ov zpigaA `idW wx ,"'Ek devOde dxFYd mEIw ici lr FA©§¥¦©¨§©¦§¨©¤¦¦§¦©¦¨

.('Ek

lrewgxzn `Ed ixd zEwl`A zEwiaCde aExiTd ici §©§¥©¥§©§¥¤¡Ÿ£¥¦§©¥
dwYrd `id dad`C .miraHd mixnEgd mipiprdn¥¨¦§¨¦©§¦©¦§¦§©£¨¦©£¨¨

"rFqpe KFld" aEzMW FnkE ,mFwnl mFwOn46FnkE . ¦¨§¨§¤¨¨§¨©§
mFwOd l` axwzOW dn lM ,mFwnl mFwOn KlFdd©¥¦¨§¨¨©¤¦§¨¥¤©¨
Kke .mXn KldW mFwOdn wgxzn `Ed ixd ,KlFdW¤¥£¥¦§©¥¥©¨¤¨©¦¨§¨
ixd ,zEwl` l` xzFi axwzOW dn lkC ,dad`A `Ed§©£¨§¨©¤¦§¨¥¥¤¡Ÿ£¥
zEWilg oipr `Ede .mixnEgd mipiprdn wgxzn `Ed¦§©¥¥¨¦§¨¦©§¦§¦§©£¦
zExABzd ici lr ixnFgd Frah WlgPW ,zindAd WtPd©¤¤©©£¦¤¤¡©¦§©§¦©§¥¦§©§

.zEwl`l dad`d̈©£¨¤¡Ÿ
dcFarA dNtYd ici lrC ,'d caFr lkl WBxPW FnkE)§¤¦§©§¨¥§©§¥©§¦¨©£¨
zFrW dOM mb dPd ,zEwl`l aExiwe dad` zExxFrzdA daFh¨§¦§§©£¨§¥¤¡Ÿ¦¥©©¨¨

xrxrcp` ` x`b fi` xr) xg` mc` `Ed dNtYd xg`47F` ,( ©©©§¦¨¨¨©¥¤¦¨©©§¤¤

df ixd ,zn`A zEWilgd didYW ickaC ,oaEnE .mlW mFi mb©¨¥¨§¦§¥¤¦§¤©£¦¤¡¤£¥¤
KxcaE .mFi mFi dcFard zciwWA m` iM ,miYWE zg` mrtA `lŸ§©©©©§©¦¦¦¦§¦©¨£¨§¤¤
sEBd ixa`A WAlzdl hXRzn Fpi`W `id zEWilgd llM§¨©£¦¦¤¥¦§©¥§¦§©¥§¥§¥©
wxR mipFpiA lW xtqA x`AzpW FnkE ,daWgnE xEAC dUrnA§©£¤¦©£¨¨§¤¦§¨¥§¥¤¤¥¦¤¤

(b"ie a"i§

ixd ,miIraHd zFgMdA WEOiWd xCrd ici lr mbe§©©§¥¤§¥©¦§©Ÿ©¦§¦¦£¥
dpFi EpAxl daEWY ixrWA aEzMW FnkE .miWNgzn md¥¦§©§¦§¤¨§©£¥§¨§©¥¨

l"f48diiUrd xCrd ici lr EdGW ,de`Yd zxiaW oiprA ©§¦§©§¦©©©£¨¤¤©§¥¤§¥¨£¦¨
md ixd ,mdA zEWOYWdd xCrdA onf KWnaE ,lrFtA§©§¤¤§©§¤§¥©¦§©§¨¤£¥¥

.dAxd miWlgp¤¡¨¦©§¥
Flv` WBxp zEwl`l aExiTd ici lrW ,z`f cFre§Ÿ¤©§¥©¥¤¡Ÿ¦§¨¤§

miinWBd mipiprd lW zEiarde zEixnEgdhiiwA`xb ic) ©§¦§¨©§¤¨¦§¨¦©©§¦¦§¨§©
mrc oEt49llM WiBxn Fpi` mdixg` KWnp `EdW zraC .( ¤¦§¥¤¦§©©£¥¤¥©§¦§¨

`Ed ixd ,zEwl`l axwzn xW`M la` ,mdAW zEiard̈©§¤¨¤£¨©£¤¦§¨¥¤¡Ÿ£¥
rd z` aihid WiBxnFpi`e ,mdA xW` zEIndAde zEia ©§¦¥¥¤¨©§§©§¥¦£¤¨¤§¥

.dndaM zFidl otF` mEWA utg̈¥§¤¦§¦§¥¨
mihxR mipiprA ditMd FWtpA lFrtl ickAW mrHd Edfe)§¤©©©¤¦§¥¦§§©§©§¦¨§¦§¨¦§¨¦

zrA `Ed ±dNtYd,ziwl`d Wtpd FA xi`n f`W ipRn ,`weC §¥©§¦¨©§¨¦§¥¤¨¥¦©¤¤¨¡Ÿ¦
zEWilgd oipr `EdC ,f` mlrdA od zindAd WtpC zFgMde§©Ÿ§¤¤©©£¦¥§¤§¤¨§¦§©©£¦

.xzFi lFrtl f` Fl lwpA oM lr ,zindAd WtpC§¤¤©©£¦©¥§¨¥¨¦§¥

,dfA zEiard z` ahid WiBxnE d`Fx `Ed f`W ipRn ,cFre§¦§¥¤¨¤©§¦¥¥¤¨©§¨¤
.('Ek Fnvr z` zFRkl FnvrA lFrti lwpaE§¨¥¦§§©§¦§¤©§

z` [..] Liptl iYzp d`x" oiprA opFAzOWM hxtaE¦§¨§¤¦§¥§¦§©§¥¨©¦§¨¤¤
"rxd z`e zeOd z`e aFHd z`e miIgd50cSn inWBdC , ©©¦§¤©§¤©¨¤§¤¨¨§©©§¦¦©

ilA qE`n `Ed ixd ,zOd sEB FnkE ,zen xaC `Ed Fnvr©§§©¨¤§©¥£¥¨§¦
miInWBd mixaCd lM ok FnM ,xzFiA uwWpe cqtpe ,zEIg©§¦§¨§¦§¨§¥§¥¨©§¨¦©©§¦¦
,mdAW de`Yd m` iM ,ziwl`d dpeEMd ilA mnvr cSn¦©©§¨§¦©©¨¨¨¡Ÿ¦¦¦©©£¨¤¨¤
,dfA zEppFAzdd zEkix`aC .uwWe qE`in xaC df ixd£¥¤§©¦§¤¤§©£¦©¦§§¨¤
miinWBd mipiprd ,mipR lM lr zvwnA ,eipirA miq`np¦§¨¦§¥¨§¦§¨©¨¨¦¨¦§¨¦©©§¦
l"Pd "ErwY" WExcA dGn x`AzpW FnkE ,mixnEgd©§¦§¤¦§¨¥¦¤¦§¦§©©

.l"Pd xn`OA©©£¨©©

mbexWkEn dUrp zindAd WtpC zEWilgd ici lr §©©§¥©£¦§¤¤©©£¦©£¨§¨
z` oiai iraHd lkVd mBW ,`Ede .xF`d z` lAwl§©¥¤¨§¤©©¥¤©¦§¦¨¦¤
`Ed inWBde ,zEwl`d `Ed xTirdW Ki`e ,iwl`d oiprd̈¦§¨¨¡Ÿ¦§¥¤¨¦¨¨¡Ÿ§©©§¦
,Fnvrl llM xaC mWA dlFr Fpi`e ,ixnbl lth xaC̈¨¨¥§©§¥§¥¤§¥¨¨§¨§©§
inWBd oM oi`X dn .aFHd zilkY `Ed zEwl`W Ki`e§¥¤¡Ÿ©§¦©©¤¥¥©©§¦
qE`n xace rx `Ed ,`AxC`e ,llM aFh Fpi` ixnFgde§©§¦¥§¨§©§©¨¨§¨¨¨
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xxFrznE ,zEwl`A wx zFvxl KixSW Ki` oiai FaalE§¨¨¦¥¤¨¦¦§©¤¡Ÿ¦§¥
wl`l oFvxA `Ed mb zn`AlM aFfrle gipdl ,zE ¤¡¤©§¨¤¡Ÿ§¨¦©§©£¨

oFvxA Fwqr lM didIWe ,miInWBde miIxnEgd mipiprd̈¦§¨¦©§¦¦§©©§¦¦§¤¦§¤¨¦§§¨
.zFvOd mEIwe dxFYd wqrA ,zEwl` ipiprA utge§¥¤§¦§§¥¡Ÿ§¥¤©¨§¦©¦§
`iadl ,dcFarA lFcB xTir dGW oOwl x`Azie§¦§¨¥§©¨¤¤¦¨¨©£¨§¨¦
oiai `Ed mBW ,iraHd lkVd zpad icil zEppFAzdd©¦§§¦¥£¨©©¥¤©¦§¦¤©¨¦

.'Ek oM mB xxFrzie iwl`d oiprd̈¦§¨¨¡Ÿ¦§¦§¥©¥
oFvxdlE dad`dl rpFn Fpi`W ,mMqd KxcA `Ed dNgzE)§¦¨§¤¤¤§¥¤¥¥©§¨©£¨§¨¨

lM Fcixhn Fpi`e FlAlan Fpi`W ,Epiide .ziwl`d WtpC lrFtA§©§¤¤¨¡Ÿ¦§©§¤¥§©§§§¥©§¦¨
eipiprA caFM ziwl`d WtPdl oi`e ,miIxnEgd eipiprA KM©§¦§¨¨©§¦¦§¥§©¤¤¨¡Ÿ¦¤§¦§¨¨
dfl zEcBpzd rbFR Fpi`e ,`peeb i`dkE zFvnE dxFzA miiwl`d̈¡Ÿ¦§¨¦§§©©§¨§¥¥©¦§©§¨¤
WtpA mb oFvxd dUrp dcFard zciwW ici lre .ixnFgd cSn¦©©§¦§©§¥§¦©¨£¨©£¤¨¨©©¤¤
`le ,zEwl` ipipraE zEwl`A dvFx `Ed mBW ,l"PM zindAd©©£¦©©¤©¤¤¡Ÿ§¦§§¥¡Ÿ§Ÿ
ixnFgd cSn mBW m` iM ,zEcBpzde caFM Fl oi`X calA Ff¦§©¤¥¤§¦§©§¦¦¤©¦©©§¦
zEIgaE wWge oFvxA xaC lM dUFre zEwl` ipiprA ig `Ed©§¦§§¥¡Ÿ§¤¨¨¨§¨§¥¤§©
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miqxhpew - mixn`nd xtq

על  מעלים העולם לעולם". רפואה "תשובה ומהו זו, ובקשה תפלה בפירוש שאלות
ההעלם. את ומסיר מרפא התשובה, ע"י והאדם האמת,

*¯‡‰Â" ויחד ,ּבמצֹותי לּבנּו ודּבק ,ּבתֹורת עינינּו ¿»≈ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
נבֹוׁש ולא ,ׁשמ את ּוליראה לאהבה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹלבבנּו
מהּו להבין וצרי ועד". לעֹולם נּכׁשל ולא נּכלם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹולא
ּוראּיה  ודעת, חכמה היא ּתֹורה ּדהּנה אּלּו. ּבּקׁשֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּתכן
ׁשּיהיה  הּבּקׁשה ענין מהּו ּכן אם ּגׁשמי, ּדבר רק ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּתֹופס
הּבּקׁשה  וכן והּׂשגה. ידיעה ׁשהיא ּבּתֹורה העינים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהארת
ענין  הּוא הּלב ּדבקּות הּנה ,"ּבמצֹותי לּבנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַ"ודּבק
הם  עּקרם הּנה והּמצות הּלב, הרּגׁש ענין ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹרּוחני
ציצית  ּתפּלין הנחת ּכמֹו ּבגׁשמּיּות ּפעל ׁשל ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹּבדברים
ּבּמצות. הּלב ּדבקּות להיֹות הּבּקׁשה ענין ּומהּו ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָֹוכּו',
ההתאחדּות  ׁשהּוא לבבנּו" ּד"ויחד הּבּקׁשה ענין ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּומהּו
נּכלם  ולא נבֹוׁש "לא הּנה ּדוקא אז ואׁשר לבבֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּדב'

ועד", ּד"לעֹולם הּמעּלה הּתכלית אל ונּגיע נּכׁשל", ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻולא
ּדבעֹולם  ועּקרֹו, הּדבר ּדתכלית נראה הענין ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָּדמּכללּות
הּתכלית  אל ׁשּנּגיע ּוכדי ּד"ועד", ּומדרגה הּבחינה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָיהיה
מהּו להבין וצרי אּלּו, ּבּקׁשֹות מּלּוי ידי על הּוא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּזה

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו הּנה זה, ּולהבין פו ענינם. ּדף (יֹומא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

א) לעֹולם",עּמּוד רפּואה ׁשּמביאה ּתׁשּובה "ּגדֹולה ְְְְִֶַָָָָָָ
היה  ּדלכאֹורה לרפּואה, העֹולם צרי לּמה להבין ְְְְְִִִִִָָָָָָָָָָָוצרי
הרפּואה  ענין ּומהּו לאדם", "רפּואה ׁשּיאמר ְְְִֶַַַָָָָָָָֹראּוי
העלם, לׁשֹון הּוא עֹולם ּדהּנה הּוא, הענין א ְְְְִִֵֵֶַָָָָָלעֹולם.
רפּואה  צריכה ולזאת ונעלם, מכּסה האלקי ְְְְְְֱִִֶֶֶָָָָָָֹֹֻׁשהאֹור
הּוא  זֹו ּורפּואה האמת, את ּולגּלֹות ההסּתר את ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָלהסיר

האדם, ידי ְֵַָָָעל

דירה  לעשותו שבעולם, הרוחני החשך את מאירים כי נר, נקראים והנשמה התורה
השקר  את עושה – "חומריות" האלקית, החיות על מסתיר – "גשמיות" בתחתונים.

לאמת.

‰p‰cרּבה ּבמדרׁש ד)איתא ּפרׁשה הּנפׁש(ּדברים : ¿ƒ≈ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָ
ּדכתיב הּנפׁש ּבנר, נמׁשלּו כ)והּתֹורה "נר (מׁשלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ

ּדכתיב והּתֹורה אדם", נׁשמת ד)ה' נר (ׁשם מצוה "ּכי ְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
נרי  הּזה, לאדם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר אֹור", ְִֵֶַַַָָָָָָָותֹורה
הּנפׁש, זֹו ּבידי ונר הּתֹורה, זֹו ּביד נרי ּבידי, ונר ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּביד
נרי  את ּכּבית ואם ,נר את מׁשּמר אני נרי את ׁשמרּת ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאם
אם  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר וכּו', נר את מכּבה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָאני
הּמזיקין, מן אתכם מׁשּמר אני ּתֹורה ּדברי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשמרּתם
אם  ּבזה, זה ּתלּויים הּתֹורה ונר הּנׁשמה ּדנר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָונמצא

ׁשהן  יׂשראל ידי על היא הּתֹורה ּדׁשמירת נרי את ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשמרּת
,נר את מׁשּמר אני הּתֹורה ידי ועל הּתֹורה, את ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמׁשּמרין
ּכאחד  ּוׁשניהם הּתֹורה, ידי על הּוא הּנׁשמֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּדׁשמירת
את  להאיר ּבׁשביל הּוא ּבגׁשמּיּות הּנר ּדענין נר, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָנקראים
הּנר  ּכן ,"חׁש הרּבה ּדֹוחה אֹור "מעט ּוכמאמר ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹהחׁש
וכדאיתא  הרּוחני, החׁש את מאירים ּונׁשמה ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹּדתֹורה

רּבה מח)ּבמדרׁש ּפרׁשה ּוראּו(ׁשמֹות עיניכם מרֹום "ׂשאּו ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
הּׁשמים  ּתֹולדֹות 'אּלה נבראּו מי ּבזכּות – אּלה ברא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמי
ּבני  ׁשמֹות 'אּלה ּבזכּות עֹומדים, הם מי ּובזכּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָוהארץ',
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'אּלה  ּבזכּות עֹומדים, הם מי ּבזכּות ואּלה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָיׂשראל'.
ּבבריאת  ּדהּמכּון והּוא והּמׁשּפטים'", והחּקים ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻֻהעדּות
הּתֹורה, ּבׁשביל ויׂשראל יׂשראל, ּבׁשביל הּוא ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָהעֹולם
ואת  הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּדכתיב ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּדזהּו
נקראים  ּדׁשנים ראׁשית, ב' הּוא ּד"בראׁשית" ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָהארץ",
ראׁשית, נקראים ויׂשראל ראׁשית נקראת הּתֹורה ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָראׁשית,
הּכּונה  ּדתכלית והינּו העֹולם, נברא אּלּו ב' ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָּובׁשביל
ּבּתֹורה  יתעּסקּו ׁשּיׂשראל הּוא העֹולם והתהּוּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּבבריאת

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ,יתּבר הּׁשם יב)ועבֹודת מה "אנכי (יׁשעיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
מי  ּד"אנכי" וגֹו', בראתי" עליה ואדם ארץ, ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָָֹעׂשיתי
"אלקי הוי' ה"אנכי ּבׁשביל הּוא ארץ, ׁשעׂשיתי ְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹׁשאנכי

ּתֹורה  להיֹות ׁשּבמּתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּדנתאּוה והינּו , ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָ
"עׂשיתי  הּנה זה ּובׁשביל ּבּתחּתֹונים, ּדירה יתּבר ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָלֹו
הּנה  הּתחּתֹונים, ידי על ּתׁשלם זֹו ּדכּונה ּובכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻארץ",
קרּויים  ּד"אּתם האדם, ּבריאת ׁשהּוא עליה", ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָ"ואדם
הּוא  האדם ּׁשּנברא מה עליה", "ואדם וזהּו ְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָאדם",
הּמצות  ׁשּיקּים ּבכדי ּתרי"ג, ּבגימטרּיא ּבראת"י, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבׁשביל
ּבדברים  נתלּבׁשּו ויתעּלה יתּבר רצֹונֹו ּבגזרת ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָאׁשר
להאיר  ּדענינֹו ּבנר, נמׁשלּו והּתֹורה ּדהּנפׁש וזהּו ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּגׁשמּיים.
החׁש את מאירים ותֹורה יׂשראל הּנה ּכן ,החׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאת
מּפני  הּנה ׁשּבּלילה ּוכׁשם ללילה, ׁשּנמׁשל הּזה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּדעֹולם
ּבאחד  לּפל ויּוכל מאּומה רֹואה האדם אין הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהחׁש
ׁשּיכֹול  מכׁשֹולים מיני ּבכל עצמֹו את לנּזק אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּפחתים
ּבעֹולם  כן ּכמֹו הּנה ,החׁש את להאיר לנר וצרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלהיֹות,
הּוא  ּדחּיּות ,חׁש נקרא וחמרי ּגׁשמי עֹולם להיֹותֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹהּזה

ליכטיג  איז עס ּומסּתיר א אֹור, ּׁשּמכּסה מה הּוא וגׁשמי , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַ

אמת  ּדעם אֹויף פארדעקט עס החּיּות, ּבגּוף ב על ּוכמֹו , ְְְְֱֶֶֶֶַַַָ
וחׁש ּגׁשמי הּוא והּגּוף ואֹור, חּיּות הּוא ׁשהּנפׁש ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַֹונפׁש
ּומרּגיׁש יֹודע אחד ּדכל ּדהגם והינּו האמת, על ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמסּתיר
מכּסה  הּגּוף הּנה מקֹום ּומּכל החּיּות, הּוא ְִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהעּקר
מן  יֹותר ּגס עֹוד הּוא והחמרי האמת, על  ְְְֱִִִֵֶַַַַָָּומסּתיר
ּכל  על אבל האמת, על מכּסה הּוא ּדהּגׁשמי ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַָָָהּגׁשמי,
ּבלבד  זֹו לא הּנה והחמרי האמת, את יֹודעים ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפנים
ׁשעֹוׂשה  זאת עֹוד הּנה עליו, ּומחׁשי האמת על ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמכּסה
את  עׂשה לא ׁשּנמצא, נברא ּכל ּדהּנה לאמת, הּׁשקר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאת
ּכל  והתהּוּות עצמֹו, את עֹוׂשה ּדבר אין ּכי ְְְְִִֵֶֶַַַָָָעצמֹו,
את  המהּוה האין ׁשהּוא האלקי מהּכח הּוא ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּנבראים
מּיׁש, ולא מאין רק להיֹות אפׁשר התהּוּות ּכל ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּיׁש,
ּבאמצע", אין להיֹות וצרי ׁשקר הּוא מּיׁש "יׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּוכמאמר
צמיחה  ׁשּום להיֹות אפׁשר אי הּגרעין ּבזריעת ּגם ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָולכן

ה  הּגרעין ׁשל צּורתֹו ונפסד ׁשּנרקב ּנזרע,טרם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהטּביע הּצֹומח ּבכח ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹוהתּכּללּותֹו
מהּכח  ׁשהּוא והתהּוּות ּבריאה ּבכל הּוא וכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבארץ,
וכן  ּבראׁשית, ּדמעׂשה מאמרֹות העׂשרה ׁשהם ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהאלקי
ׁשהטּביע  האלקי מהּכח הּוא ונברא נברא ּדכל ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהחּיּות
חי, צֹומח ּדדֹומם ּומּזלֹות ּבהּנפׁשֹות הּוא ּברּו ְְְֵֵַַַַַָָָָהּקדֹוׁש
ּבהּנׁשמֹות. הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהטּביע אלקּות ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹּומהּניצֹוץ
ׁשהּוא  האדם ּגּוף וכן הּגׁשמּיים, חי צֹומח הּדֹומם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָוהּנה
אבל  האמת, על מכּסים הם מּמׁש, חמרי ולא ּגׁשמי ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹרק
הּנבראים  ּכן ּׁשאין מה האמת, את מכחיׁשים ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינם
חמרי, ׁשהּוא ּבמי האדם וגּוף הּדֹומם ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהחמרּיים

לאמת. הּׁשקר את ֱֶֶֶֶֶֶַעֹוׂשה

סוגי  ב' אפלה. – חומריות חשך, – גשמיות קטן. עולם – האדם גדול, גוף – העולם
האויר  את לשרוף גדולה אבוקה צריך הנר. את ומכבה וגס, מושחת האויר באפלה רע.

המקולקל.

נתןp‰Â‰ב) ּדרּבי לא)ּבאבֹות ּדכל (ּפרק ּבארּכה, מבאר ¿ƒ≈ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻ
ּברא  ּבעֹולמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּׁשּברא ְֶַַָָָָָָָמה
והאדם  ּגדֹול ּגּוף הּוא ׁשהעֹולם הּוא מּזה ּדהּיֹוצא ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָּבאדם,

ּדכתיב ּדזהּו קטן, עֹולם כו)הּוא יט, אחזה (אּיֹוב "ּומּבׂשרי ְְְֱִִִִִֶֶֶָָָָ
לראֹות  יכֹול הּוא ׁשּלֹו והּנפׁש מהּגּוף הּנה ּדהאדם ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאלקּה",

העֹולם ּגׁשמּיּות אבל ּבעֹולם, האמת אלקּות על מכּסה ְְֱֱֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּובפרט  הּנפׁש, על מכּסה ׁשהּגּוף ּכמֹו ּדבר ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבדגמת
ּבין  וההפרׁש לאמת, הּׁשקר את עֹוׂשה העֹולם ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָחמרּיּות
אפלה, הּוא וחמרי ,חׁש הּוא ּדגׁשמי הּוא, לחמרי ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹּגׁשמי

פינסטערניׁש לייכטע א הייסט ּדאס ּדּונקעל, נקרא ג חׁש, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
פינסטערניׁש נקרא הּוא וע ד אפל ּדהּנה . הּוא, ּבּנפׁש נינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

רע, הּוא ההּוא ׁשהּדבר ׁשּיֹודע הּוא הא' רע, מיני ב' ִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׁש

וחֹומדם  ּבמאד אליהם מתאּוה האדם אׁשר ּדברים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּדיׁש
ּפי  על אסּורים ּדברים ׁשהם הּוא יֹודע אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָּביֹותר,
להסיתֹו ּבמאד עליו מתּגּבר ׁשּיצרֹו הגם הּנה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּתֹורה,
יראת  ׁשל הרהּור איזה ּבלּבֹו עֹולה מקֹום ּומּכל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָּולפּתֹותֹו,
ּבדעת  נפׁשֹו על לעמד יכֹול הּוא זה ּומּׁשּום ְְֲִִֶַַַַַַָָֹׁשמים,
ּדכתיב  וזהּו ּבוּדאי, ּבּה ׁשּיּזק זֹו ּבדר יל ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּובחירה
ואת  הּמות ואת הּטֹוב ואת החּיים את לפני נתּתי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ"ראה
יֹותר  זאת ועֹוד לפניו, ּדרכים ב' ּבעיניו רֹואה הרי ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָָָֹהרע",
הּטֹוב  ּכי לפניו, אׁשר הּדרכים ּבמעלת הּוא יֹודע ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּכי
ּבתאוה  הּגׁשמי והּטֹוב חּיים, הּוא רּוחני ׁשהּוא ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָהאמּתי
ׁשהּוא  הינּו ּכזה, רע הּוא והב' ּומות. רע הּוא ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָוחמּדה
אסּור  ּדבר ׁשהּוא יֹודע ׁשהּוא ּדהגם ּכזה, ּומּצב ְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבמעמד
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האמת.ב.מואר.א. על (דליל).ג.מכסה קל חושך אומרת, מאוד.ד.זאת חשוך
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לּצלן  רחמנא ּכלל ּדעּתֹו על עֹולה אינֹו הּנה הּתֹורה, ּפי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעל
הּלב, ּבׁשרירּות חפץ ּׁשהּוא מה ועֹוׁשה ׁשּבזה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּסּור

ּדכתיב יט)ּדזהּו ד, ידעּו(מׁשלי לא ּכאפלה רׁשעים ּדר" ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
הּנקרא  והּוא מאפל, קׁשה עֹוד היא ּדאפלה יּכׁשלּו", ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמה

פינסטערניׁש" ּגעדיכטע ׁשם,ה "טיּפע מׁשחת האויר וגם , ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָֻ
ּובבית  טֹוב, האויר ּגם האֹור רּבּוי ּבֹו ׁשּיׁש ּבבית ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָּדהּנה

מקֹום  ּומּכל מקלקל, האויר ּגם הרי אֹור ּבֹו ׁשאין ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻאפל
עמּקה  ּבמערה אבל ,החׁש את ּדֹוחה הּנר אֹור ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּנה
ּגם  הּנה האפלה, מקֹום ׁשהּוא ּבלבד זה לא הּנה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבאדמה,
הּנר  את ּומכּבה ּדֹוחה הרב ועל ּבמאד, מׁשחת הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻהאויר
ידי  על הּגס החׁש את להאיר ּגדֹולה אבּוקה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּוצריכים

הּמקלקל, האויר ְְְֲִֵַַָָֻׂשרפת

קטב  אופל. תומ"צ, בעניני קרירות – ר"ל דבר האדם: את היצה"ר בהדחת אופנים ב'
יעמוד  שהאדם כדי – הרע התהוות ב"צהרים". אפילו עוה"ז, לתאוות חמימות – ר"ל

בנסיון.

‰p‰cצא)ּכתיב מּקטב (ּתהּלים יהל ּבאפל "מּדבר ¿ƒ≈ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ
לּצלן  רחמנא הּוא ּדבר הּנה צהרים", ְֲֳִִִֵֶֶַָָָָָָיׁשּוד
רחמנא  החלי ואפן מתּדּבקת, מחלה מן הּבאה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹמּגפה
ׁשרחמנא  עד זה אחר ּבזה אבריו ׁשּמתקררים הּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלּצלן
הּמכרית, חלי לּצלן רחמנא הּוא וקטב מת, הּוא ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָלּצלן
ּגדֹולה  חמימּות ידי על הּוא לּצלן רחמנא החלי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹואפן

פארּברענט  הם ו הּנקרא וקטב ּדבר והּנה לּצלן. רחמנא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּוא  ּדבר ּבענינם, המבאר ּכפי אׁשר קׁשֹות, קלּפֹות ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹב'
הּׁשנה  מּזמּני זמן ּדבכל ּבּלילה, יֹותר ׁשּזמּנֹו ּדקר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹקלּפה
ולכן  מהּיֹום יֹותר קרה היא הּלילה ּבּקיץ והן ּבחרף ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהן
היא  וקטב ּבּלילה, ּדבר ׁשל לּצלן רחמנא ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמחלה
הּוא, ּבעבֹודה וענינֹו ּבּיֹום. יֹותר ׁשּזמּנֹו ּדחם ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹקלּפה
להסית  אי ואפנים ּדרכים מיני ב' לֹו יׁש הרע ְְְֳִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָּדיצר
הא' האפן והּמצוה: הּתֹורה מּדרכי ּולהּדיחֹו האדם ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת
וענינֹו ודּבּור, מדּבר לׁשֹון ׁשהּוא הּדבר חלי ידי על ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָהּוא
ענין  ּכל להאדם מקרר הרע ּׁשהּיצר מה והּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבקרירּות,
הּוא  זֹו מחלה ענין ׁשּבּגׁשמּיּות ּוכׁשם והּמצוה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּתֹורה
ּומתים, מתקררים לאחד אחד אבריו לּצלן ּׁשרחמנא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָמה
עד  אּפגעׁשטארּבען אּון פארקילט לּצלן רחמנא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָווערן
הּוא  כן ּכמֹו הּנה לּצלן, רחמנא ּכּלֹו נכלה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֻאׁשר
מּתֹורה  האדם את מקרר הרע ּׁשהּיצר מה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּברּוחנּיּות,
ׁשּבת  הּתפּלין מן ּומקררֹו מהּצּיצית מקררֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּומצוֹות,
לּצלן, רחמנא למת אֹותֹו עֹוׂשה אׁשר עד וכׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמקוה
ּתֹורה  ּבן ׁשהּוא מי ּדגם ּביֹותר, הּנקל מן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּומתחיל
קּיּום  ּבהעּדר מקררֹו ּכ ואחר ילמד, ׁשּלא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמקררֹו
למצוֹות  לּצלן רחמנא מביאֹו ּכ ואחר עׂשה, ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָמצוֹות
לעׂשֹות  הּוא הרע הּיצר ׁשל הׁשּתּדלּותֹו וכל ּתעׂשה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹלא

להצמ  ראּוי יהיה ׁשּלא ׁשמם ּכמדּבר האדם ׁשּום את יח ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
לּצלן  רחמנא ליידיגט פּוסט, אים מאכט ער טֹוב, ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָּפרי

אֹוים  אן ז אים אים פילט אּון טֹוב, ּדבר ּבכל ח מּכל ְְְִִִִָָָָֹ

ּדבתחּלה  והּדֹומה, ליצנּות ּבדברי ּכמֹו רעים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהּדברים
ּומביאֹו ּבטלים ּדברים ׁשל ּדּבּורים ּברּבּוי אֹותֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָמפּטם
הּתֹורה  עניני ּבכל ּובקרירּות אסּורים לדּבּורים ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָּגם
האדם  לב את מלהיב הרע ׁשהּיצר הב' והאפן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוהּמצוה.
יצר  ּדער הּזה, עֹולם מעניני וחמּדה ּתאוה ּדבר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבכל

מיט  מענטׁשן ּדעם צּופלאקערט הּצּיּורים ט הרע ּכל ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
מאכען  הרע הּיצר ׁשל הׁשּתּדלּותֹו וכל לגּופֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנחמדים

הארץ  צּולאזענע א מענטׁשען מיני י ּדעם לכל ּולעֹוררֹו , ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּדבר  ׁשּום לֹו יהיה ׁשּלא על ּפריקּות ידי על והּוא ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹרע,
מכרית  וׁשלֹום חס הּוא ּובזה ּתאוֹו, מּלמּלאת ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹהּמֹונע
איז  התחלה ּדי ,"יהל ּבאפל "מּדבר וזהּו האדם. ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת
חּיּות, אּון אֹור איז ּתֹורה פינסטער. איז עס וואס ְְִִִֶֶֶַָָֹאפל,

ּפינסטער  איז הּתֹורה אֹור ּדער ּפעלט עס אז ועל יא אּון , ְְְְִִֶֶֶַַַָָ
הּנה  ּתֹורה, אֹור ּבהעּדר לּצלן רחמנא האפל רּבּוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹידי
לקּיּום  ּבקרירּות לּצלן רחמנא הּמתּדּבקת ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמחלה
וקטב  ּתתּגּבר, לּצלן רחמנא ליֹום ּומּיֹום ,יהּל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמצות
ּתקף  ׁשהּוא הּצהרים ּגם יׁשּוד לּצלן רחמנא ְְֲֳִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹהּכריתה
הּנה  ּכּצהרים, ּברּור ׁשהּוא ּבזה ּדגם והינּו והּגּלּוי, ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָהאֹור
יאמרּו לּצלן רחמנא ּכי עד על, הּפריקּות מּגדל ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹֹֹֻיׁשּדד
ּדר" וזהּו יחּפצּו. לא ּדרכיו ודעת מּמּנּו, סּור ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלאל
ּומּקיפֹו סֹובבֹו ׁשהרע רע, עמק ׁשהּוא ּכאפלה", ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹרׁשעים
פיל  אזֹוי איז ער מרּגיׁש, ולא חלי ולא ּופּנה, צד ְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹֹמּכל
ּדאס  פילט ער אז לּצלן, רחמנא רע ּדעם אין ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻמׁשּקע

ניט  קּבּול יב ּגאר ּבית ׁשהּוא והינּו קׁשה , ׁשהּוא לרע ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
ּובאמת  ,ּבכ וענינֹו ּבריאה היא ּדהרע עצמֹו, ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָמהרע
האדם  את לנּסֹות אּלא אינֹו הרע ההתהּוּות עּקר ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנה
ׁשל  ּבספר ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבּנּסיֹון, ּבעמדֹו ׂשכרֹו ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָּולהרּבֹות

ּבתֹולדּתֹויג ּבינֹונים  הּלב על ׁשּליט הּמח ּכי יב ּפרק ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַֹ
אדם  ׁשּכל ּבתֹולדּתֹו האדם נֹוצר ׁשּכ יצירתֹו, ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָוטבע
ּתאותֹו ּברּוח ולמׁשל להתאּפק ׁשּבמחֹו ּברצֹונֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹיכֹול
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חמרי  להיֹותֹו אּלא אדם, ּבכל הּוא זה וטבע ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּבלּבֹו,
הּגּוף, ּבעניני ּומטּבע הּגׁשמּיים ּבענינים ׁשּנׁשקע ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֻהינּו
הּנה  ּדבאפלה וכּנ"ל, ּבאפלה לּצלן רחמנא יֹוׁשב ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּוא

ּבכדי  הּנה ולכן האֹור. את ׁשּדֹוחה עד נתקלקל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהאויר
ּגדֹולה  אבּוקה ׁשל אֹור צריכים האפלה מקֹום ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָָלהאיר

ְַָּדוקא.

למעלה  הוא עצמו שהטבע החשך, את להאיר לעולם ירדו נר, נקראות והנשמה התורה
מהטבע.

ּדׁשניהם p‰Â‰ג) ּבנר", נמׁשלּו והּתֹורה "הּנפׁש זהּו ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ
האבּוקה  ּכמֹו הּוא ּכלּולים ּכׁשהם ְְְְֲִֵֶַָָָיחּדו
יחּדיו. ואׁש ואֹור יחּדיו נרֹות מּכּמה ּוכלּולה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָׁשּקלּועה
"הלוא  ּוכתיב למֹו", ּדת אׁש "מימינֹו ּכתיב ְְְֲִִִִֵַָָָֹּדבּתֹורה
הּמקלקל, האויר את ׂשֹורף הּתֹורה ואׁש ּכאׁש", ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻדברי
ּגׁשמי  ּבגּוף להתלּבׁש למּטה הּנׁשמה ּדירידת ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָוהינּו
את  להאיר ּבכדי הּוא הּזה ּבעֹולם למּטה הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּונתינת
ּוכמֹו האמת, את ּולגּלֹות הּזה ּדעֹולם והאפלה ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהחׁש
הוה  היה ּפרּוׁשֹו הוי' ּדׁשם לעֹולם", הוי' "ואמת ְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹׁשּכתּוב

הוי' "אמת הּנה הּטבע, מן למעלה ׁשּזהּו ּכאחד ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָויהיה
ׁשּטבע  והינּו וקּיּומֹו, העֹולם ענין אמּתת ּדזהּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָלעֹולם"
מן  הּוא זה ּדבר וידיעת הּטבע, מן למעלה הּוא ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָעצמּה
ּכמנהגֹו ּׁשהעֹולם מה עצמֹו ּדמּזה והינּו עצמֹו, ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָהּטבע

ז  הּׁשמׁש ויֹום יֹום ּדבכל וׁשֹוקע נֹוהג, ּבּמזרח ֹורח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשהטּביע  ּכפי ועניניו העֹולם הנהגֹות ּכל וכן ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבּמערב,
מּזה  הּנה ּבׁשוה, הּזמּנים ּבכל הּוא הּוא, ּבר ּו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָהּקדֹוׁש
מן  למעלה הּוא עצמֹו ׁשהּטבע ּבמּוחׁש נראה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָעצמֹו

ֶַַהּטבע.

החיות  פי' גדול. דבר הוא מרכבה ומעשה קטן דבר הם ורבא דאביי הוויות מדוע שאלה:
משיגים. אינם כי ומרעישים חיצוני, ביטול – אופנים פנימי, ביטול – שרפים ושוב: רצוא

למעלה. יותר לעלות רוצים תמיד כי גדול, דבר נק' מרכבה

ÔÈÚ‰Âז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה כח הּוא, ּדף (סּכה ¿»ƒ¿»ְְִֵֵַַַָָֻ

א) ּדבר עּמּוד הּניח ׁשּלא זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן על ִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
קטן  ּדבר מרּכבה, מעׂשה ּגדֹול ּדבר קטן, ודבר ְְֲֵֶַָָָָָָָָָָָָָָּגדֹול

נקראים יד הויֹות  אי מּובן אינֹו ולכאֹורה ורבא. ּדאּבּיי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָ
ׁשּבעל  ּתֹורה עּקר זהּו הלא קטן, ּדבר ורבא ּדאּבּיי ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהויֹות
רק  הּכּונה אין הרי ורבא ּדאּבּיי הויֹות ּׁשאֹומר ּדמה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּפה,
ּתּנא, היה זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשהרי לבד, ורבא ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאּבּיי
אּבּיי  ותפס האמֹוראים, ׁשל רביעי ּבדֹור ורבא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואּבּיי
רׁש"י  ּוכפרּוׁש ההלכֹות, ּבכל ּביֹותר הּמצּויים ׁשהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָורבא
ּדבר  ּכל על טעם לתת לּבֹו ׂשם זּכאי ּבן יֹוחנן ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָּדרּבן
ואי ּפה ׁשּבעל ּתֹורה ּכללּות ּכֹולל זה ּכן ואם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָהלכה,
ּגדֹול. ּדבר ׁשּנקרא מרּכבה מעׂשה ּומהּו קטן. ּדבר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָנקרא

ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין א)א רצֹוא (יחזקאל "והחּיֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
רצֹוא  ּבבחינת הן הּקדׁש ׁשהחּיֹות הּבזק", ּכמראה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוׁשֹוב
העליֹון  הרצֹון ולהיֹות הּוא, ּברּו סֹוף אין ּבאֹור ְְְְְִִֵֵֶָָָָָלהּכלל
בראּה, תהּו "לא ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּׁשֹוב, ּבבחינת ְְְִִֶַַָָָֹֹהּוא
ידי  על אמנם ׁשֹוב, ּבבחינת הן ּכן על יצרּה", ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשבת
הּכּסא  את ּומגּביהים מעלים הם הרי ׁשּלהם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרצֹוא
הּמרּכבה  ענין ּכללּות ּדזהּו יֹותר, ּגבֹוהה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָלמדרגה
ּבחינֹות  ּכּמה ּבזה ויׁש ּגבֹוהה, ּומדרגה למעלה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמגּביּה

חּיֹות ּומ  ּכרּוב ׁשּיׁש האריז"ל ּבכתבי וכדאיתא דרגֹות, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
חּיֹות  הּבריאה, ּבעֹולם ּוׂשרפים ּכרּובים ְְְְְִִִִַַַָָָואֹופּנים,
הּבריאה  ּדעֹולם ּדהּמרּכבה ּבעׂשּיה, ואֹופּנים ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּביצירה

היצירה, ּדעֹולם מהּמרּכבה יֹותר הרּבה למעלה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהיא
ּכר לבן ויחזקאל יׁשעיהּו את ז"ל רּבֹותינּו מׁשלּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָולכן
ּכר ּכבן הּוא ׁשּיׁשעיהּו ,הּמל את ׁשראּו ּכפר ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּובן
,הּמל ּבראּית ׁשּמרּגל הּוא ּכר ׁשהּבן הּמל את ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשראה
אמנם  ּגאֹונֹו, והדרת הּמל מּגדּלת מאד ׁשּמתּפעל ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻוהגם
ענינים  על ּגם לּבֹו מׂשים ה ּוא ּבראּיתֹו הרי זה ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָעם
הנהגת  מעניני ּגם יֹודע הּוא ּכר ּבן להיֹותֹו ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָּפנימּיים,
לֹו יׁש הּוא ּכי ּגדֹול, ּבתענּוג זה על ּומתעּנג ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָהּמלּוכה
ּכפר  ּבן ּכן ּׁשאין מה ּפנימי. ּבּטּול ּבֹו ּופֹועל ּבזה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהבנה
ואינֹו הּמל ּפני ּבראּית מרּגל ׁשאינֹו הּמל את ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻּכׁשרֹואה
מחיצֹונּיּות  מתּפעל הּוא הרי הּמלּוכה, עניני ּומּׂשיג ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָיֹודע
מּזה  והּדגמא חיצֹוני. ּבּטּול ּכן ּגם הּוא והּבּטּול ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָֻהענינים,
ּדאּמא  הּבריאה ּבעֹולם ׁשהם ּבּׂשרפים הּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָלמעלה

ּבכּורסּיא  מקּננא ההּׂשגה,טו עּלאה עֹולם ׁשהּוא ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ
ּדאֹור  מּׂשיגים הם הרי הּבריאה ּבעֹולם ׁשהם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָוהּׂשרפים
ּכלא  קּמיּה ּדכּלא ואי ּומבּדל, קדֹוׁש הּוא סֹוף  ְְְְֵֵֵַָָָָֻֻאין

ׁשם טז חׁשיב  ּדעל מּמׁש, ּפנימי ּבּטּול ּבבחינת הם והרי , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָ
זֹו, הּׂשגתם ּבנעם ׁשּמתּבּטלים "ׂשרפים", נקראים ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹזה
מה  ׁשּיׁש ׁשּיֹודעים רק מּׂשיגים אינם האֹופּנים ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאבל
ּכן  על מהּו, מּׂשיגים אינם אבל מהּׂשגתם, ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּׁשּלמעלה
סּבת  ּכן ּגם וזהּו ּבלבד. חיצֹוני ּבּטּול הּוא ׁשּלהם ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָהּבּטּול
מּפני  מּׂשיגים ׁשאינם מאחר ּדלכאֹורה ׁשּלהם, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרעׁש
ּדלפי  הּנֹותנת, היא ּבאמת א ,ּכ ּכל מרעיׁשים הם ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמה
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מ  ּדר ועל מרעיׁשים, הם לכ מּׂשיגים מי ׁשאינם ׁשל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אינֹו ּבטֹוב מּׂשיגֹו אם ּביֹותר עמק ׂשכל מּׂשיג ְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשהּוא
ּופנימּיּותֹו לעמקֹו יֹותר נכנס הּוא אם ּכי ּכלל, ְְְְְְִִִִִִֵַָָָמרעיׁש
ׁשּמתּבּטל  עד ּבהענין מאד ונדּבק ההּוא הּמׂשּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשל
והּוא  ההּוא, הּׂשכל ּומתיקּות ּבערבּות מציאּותֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָמּכל
ּכאן  ׁשּיׁש ׁשּיֹודע זה אבל ּבחׁשאי, ּדוקא ּומנּוחה ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבנחת
עד  מרעיׁש הּוא הרי מהּו, יֹודע ואינֹו עמק ׂשכל ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאיזה
העּדר  מּפני הּנה האֹופּנים, וכ ההּוא. הענין ידע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאׁשר
אי מּזה ּומּובן ׁשּלהם. הרעׁש הּוא זה מּׁשּום ִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּׂשגתם
מהּמרּכבה  הרּבה למעלה הּוא ּדׂשרפים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּמרּכבה

ּגבּה מדרגֹות הרּבה ּבזה יׁש ּובפרטּיּות ואֹופּנים. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּדחּיֹות
ׁשּבאצילּות, עליֹונה הּיֹותר מרּכבה ּבחינת עד ּגבּה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמעל
לחסדּֿגבּורהּֿתפארת  הּמרּכבה הן הן ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהאבֹות
הּמרּכבה  ּגם הּנה זֹו ּומדרגה ּבחינה ּדלגּבי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּדאצילּות,
ערֹו ּבאין היא עׂשּיה יצירה ּדבריאה עליֹונה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָהּיֹותר
וזהּו מּמׁש. אלקּות ּבחינת ׁשהיא ּדאצילּות מרּכבה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלגּבי
ענין  ּכל ּכי להיֹות ּגדֹול", "ּדבר נקראת ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָּדמרּכבה
אלץ  עּלּוי אחר ּבעּלּוי לעלֹות והּתׁשּוקה הּכסף ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹהּמרּכבה

העכער  אּון ּדבר יז ּגרעסער ׁשהּוא ּגדֹול", "ּדבר וזהּו , ְְֶֶֶֶֶֶָָָָָ
יֹותר. עליֹונה למדרגה לעלֹות ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָׁשענינֹו

לגבי  קטנים שהם גשמיים, בדברים התלבשה התורה כי קטן, דבר נקרא תושבע"פ
כח  שדוקא כמו דוקא, גשמיים בדברים ובאה עצמית המשכה היא התורה א"ס. עצמות

רוחני. דבר תופס ושמיעה גשמי, דבר תופס הראיה

ּדהּנה ‡ÌÓד) קטן", "ּדבר נקרא ורבא ּדאּבּיי הויֹות »¿»ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָ
רּבה ּבמדרׁש לג)איתא ּפרׁשה "אמר (ׁשמֹות ְְְִִַַָָָָָָָ

מּתֹו חפץ מֹוכר אדם ׁשּבעֹולם ּבנהג ּברּבי, ּברכיא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹרּבי
ּתֹורה  נתן הּוא ּברּו והּקדֹוׁש עליו, עצב והּוא ְְֵֵַַָָָָָָָּביתֹו
חפץ  לֹוקח אדם ׁשּבעֹולם ּבנהג כּו'. ׂשמח והּוא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹליׂשראל

יכֹול  ׁשּמא הּׁשּוק ּברּומן הּקדֹוׁש אבל ּבעליו, לקנֹות ְְֲִִֶַַָָָָָָָ
אּתם  לי ּכביכֹול להם ואֹומר ליׂשראל ּתֹורה נתן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּוא
עצמּות  ּבחינת נמׁש הּתֹורה ידי ׁשעל הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָלֹוקחים".
ּבית  ידי על היא לקיחה והּנה הּוא. ּברּו סֹוף אין ְְְִִִֵֵֵֵַָָאֹור
ּוכמֹו אֹותֹו, ׁשּלֹוקחים מהּדבר אחר ענין ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָיד,
ּבית  רק הם האֹותּיֹות הרי אֹותּיֹות, ידי על הּׂשכל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָלקיחת
מה  הּוא הּלקיחה ענין הּנה ּבּתֹורה וכן הּׂשכל, אל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָיד
ּדזהּו ּגׁשמּיֹות, והלכֹות והּׂשגה ּבׂשכל נתלּבׁשה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּׁשהּתֹורה
ּדאּבּיי  ׁשהויֹות וזהּו אחר. ענין ידי על הּלקיחה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָענין
עצמית  המׁשכה היא ּדתֹורה קטן", "ּדבר נקרא ְְְְְִִִַַָָָָָָָָָָורבא
ּבדברים  ׁשּנתצמצם רק הּוא ּברּו סֹוף אין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמעצמּות
ּופרטי  ּגׁשמּיֹות ּבהלכֹות נתלּבׁשה ׁשהּתֹורה והינּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָקטּנים,
הּמצות  וכן וכּו', וציצית ּותפּלין ּדׁשּבת ודינים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹההלכֹות
וציצית  הּגׁשמי, ּבּקלף ּתפּלין ּגׁשמּיים, ּבדברים ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַָהם
ׁשּבּלּולב  מינים וד' ּגׁשמי, ּבסכ סּכה הּגׁשמי, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֻּבּצמר
הּכל  וקרּבנֹות ּומעׂשרֹות ּותרּומֹות ּגׁשמּיים, ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹּבצמחים
ּכפי  ּדינים ּפרטי ּכּמה יׁש מצוה ּובכל ּגׁשמּיים, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָָּבענינים
והיא  ּדוקא. ּובהגּבלה ּבדּיּוק יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּגזרת
ּפנימּיּות  ּבחינת הם ּומצוֹות ׁשהּתֹורה להיֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָהּנֹותנת,
ּובמציאּות  ּבהגּבלה ּבא זה מּׁשּום הּנה הרצֹון, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָועצמּיּות
ׁשהיא  עצמית ההׁשּפעה הּנה ּבאדם, ּוכמֹו ּדוקא. ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָיׁש
רק  הּוא הּׂשכל ּדהׁשּפעת הּׂשכל, מהׁשּפעת ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָלמעלה
מעצמּות  לֹו נֹותן הרי עצמית והׁשּפעה לבד, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהארה
ׁשּיכֹול  עד מהּכחֹות ׁשּלמעלה הּנפׁש ּומעצם ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּכחֹותיו

הּׂשכל  הׁשּפעת הּנה מקֹום ּומּכל הּבן, ּכח יפה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלהיֹות
ּבאה  עצמית והׁשּפעה ּבדּבּור, ּבאה הארה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשהיא
כן  ּוכמֹו ּגׁשמי. ּבדבר ּבא ּדוקא ׁשהעצמי הרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבגׁשמי,
ּבאה  היא הרי עצמית המׁשכה ׁשהיא ּבּתֹורה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָיּובן
ּדגמאֹות  הרּבה זה על ויׁש ּדוקא. ּגׁשמּיים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻּבענינים

ּוכמֹו אבן ּבּגׁשמּיּות, על החקּוק חֹותם מׁשל ּדר על ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
האֹותּיֹות  לקרא אפׁשר אי האבן ּבהירת מּצד הרי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹטֹוב,
האבן  ואם הּׁשעוה, על חֹותמים אם ּכי ּבֹו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָהחקּוקים
עצמֹו, האבן על האֹותּיֹות לקרא יכֹולים מבהיק ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹּבלּתי
לקרא  אפׁשר אי הּמבהיק אבן הּוא ּכאׁשר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹאמנם
ּדבדבר  נמצא הּׁשעוה. על אם ּכי ּבֹו החקּוקים ְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָהאֹותּיֹות
אל  ּבקרּוב הּגּלּוי להיֹות אפׁשר אי ּומבהיק ּבהיר ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָהּבלּתי
למעלה, יּובן מּזה והּדגמא ּדוקא, ּברחּוק אם ּכי ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֻמקֹורֹו
"אני  ענין ׁשהּוא אמת, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָּדחֹותמֹו
מֹורה  זה ׁשעל אלקים", אין ּומּבלעדי אחרֹון ואני ְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹראׁשֹון
אמת  ואין אחד, וסֹופֹו אמצעיתֹו ּדראׁשיתֹו "אמת", ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּתבת
"ואמת  ּבחינת ּגּלּוי הּוא הּתֹורה ידי ׁשעל ּתֹורה, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָאּלא
ּכמֹו הינּו ּדוקא, ּברחּוק היא זאת והתּגּלּות לעֹולם", ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָֹהוי'
עצמֹו ּדזה והינּו ּדוקא, ּגׁשמּיים ּבדברים ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּנתלּבׁשה
ּׁשאנּו מּמה זה ויּובן העצמי. ּומדרגתּה מעלתּה על ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמֹורה
מּׁשמיעה, למעלה היא ּדראּיה הּנפׁש ּבכחֹות ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹרֹואים
זֹו ּדהבנה אֹותֹו, ּומבין ּדבר איזה ׁשֹומע אדם ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדכאׁשר
את  ּכׁשרֹואה ּכ ואחר ּבנפׁשֹו. קנין ּׁשּנעׂשה מה ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָהיא
הּוא  ּובּנפׁש לגמרי. אחר ּבאפן ּבּנפׁש קנין נעׂשה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּדבר,
הּמהּות. ּתֹופס ּוראּיה הּמציאּות רק ּתֹופס ְְְִִִִֵֵַַַַָָּדׁשמיעה
ּתֹופס  ׁשמיעה הרי ּוׁשמיעה, ּבראּיה הּנתּפסים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָּובּדברים
ּדראּיה  וידּוע ּדוקא, ּגׁשמי ּדבר ּתֹופס ּוראּיה רּוחני ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָָּדבר
ּדוקא  ּובא החכמה ועצמּות ּפנימּיּות ּבחינת הּוא ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָּדחכמה

ארץ". יסד ּבחכמה "הוי' ּוכמֹו יֹותר, ְְְְֲֵֶַַָָָָָָָלמּטה
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יותר.יז. ונעלה לגדול
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"קטן" האדם את עושה כי קטן, דבר ונק' גשמיות, בהלכות תושבע"פ מגלים התנאים
המצוות, בכוונת – לבנו ודבק שבתורה, המאור להשיג – עינינו והאר  ותשובה. ביטול ע"י

לאלקות. לקרבו הנה"ב את יזכך הנה"א

e‰ÊÂ הּוא ּבּספירֹות ּדראׁשית אלקים", ּברא "ּבראׁשית ¿∆ְְְֱִִִִֵֵַָָֹ
ּוכתי  הּוא, מאמר נמי ּובראׁשית חכמה, ב ּבחינת ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

ב) ו, ּבחינת (מיכה הּוא ּדארץ ארץ", מסדי "והאתנים ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ׁשהם  "ּתּנאים", אֹותּיֹות ו"איתנים" ּפה, ׁשּבעל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּתֹורה
ּבהלכֹות  ּדוקא ּובא ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ּומגּלים ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָהמיּסדים
קטן", "ּדבר נקראים ורבא ּדאּבּיי ּדהויֹות וזהּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּגׁשמּיֹות,
הּוא  הּזה והּצמצּום ּגׁשמּיים. ּבדברים ׁשּנתצמצם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָמּפני
זה  ּדצמצּום ארֹון, ּבּדי ׁשני ּבין ׁשכינתֹו צמצּום ּדר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָעל
ׁשּמצמצם  אּדרּבא אם ּכי הּמעּוט, אֹו הּסּלּוק ענין ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻאינֹו
ונקראת  ּכלל. ּבער ׁשאינֹו ּבמקֹום ּכביכֹול עצמֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל
ׁשעֹוׂשה  ּדבר ׁשהּוא ּפרּוׁש קטן", "ּדבר ּפה ׁשּבעל ְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּתֹורה
ּבּטּול  ּבבחינת להיֹות צרי הּתֹורה עסק ּכי לקטן, ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָאֹותֹו
ּבּמציאּות  ּבּטּול ּבבחינת להיֹות הּוא ּבזה והּבּטּול ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָּדוקא,
אחר  ּכעֹונה "אמרת לׁשֹוני "ּתען ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָלגמרי,
ׁשהיא  לעֹולם" הוי' "ואמת ממׁשיכים ואז ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהּקֹורא,
ּבנפׁש העבֹודה ׁשּתהיה ּבכדי אמנם העֹולם. ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָרפּואת
על  הּוא העֹולם חׁש הּמאיר נר ּבמדרגת ׁשּיהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹותֹורה
הּמעּלה. הּתכלית אל מּגיעים ּדאז ּדוקא, הּתׁשּובה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻידי

אתוון  ּבחּלּופי "ועד" יחּודא יח ּדהּנה הּוא ּדאחד "אחד", ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּתּתאה יט עּלאה  יחּודא ועד ועד כ , ּדמדרגת והּכּונה , ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּכן  ּגם יהיה ּתּתאה יחּודא ּבחינת ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּדעֹולם
"והאר  וזהּו עּלאה. יחּודא ּדמדרגת והּגּלּוי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָההמׁשכה
ּבהלכֹות  נתלּבׁשה ׁשהּתֹורה ּדלהיֹות ,"ּבתֹורת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעינינּו
ּולהּׂשיג  להׂשּכיל העינים הארת הּבּקׁשה הּנה ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָׂשכלּיים,
הּמצות  וכן ׁשּבּתֹורה, האלקּות ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּמאֹור
ּדבקּות  ׁשּיהיה הּבּקׁשה הּנה ּגׁשמּיים, ּבענינים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמלּבׁשים
הּוא  ּבפעל הּמצות קּיּום הּנה ּדאז הּמצות, ּבכּונת ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹֹהּלב

ה  ּדיחּוד הּכּונה יׁשלם ואז ּפנימי, ּדהּנפׁשּבחּיּות ּלבבֹות, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֻ
ׁשּיתקרב  הּבהמית הּנפׁש את ויזּכ יברר ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהאלקית
האלקית, ּבהּנפׁש עּלּוי ּגֹורם הּבהמית והּנפׁש ְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹלאלקּות.
הּנפׁש את מברר האלקית ׁשהּנפׁש הּברּור ידי ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּדעל

ּדין  ּבעלמא נבֹוׁש ולא נעלה. ּבעּלּוי מתעּלה כא הּבהמית ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּדאתי  לעלמא נּכלם נּכׁשל כב ולא ּדלא ּבמילא הּנה ואז , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָֹֹ

ּדגם  הּכּונה ויׁשלם וכּו', ׁשני ּבגלגּול לבא מכרח ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֻֻלהיֹות
ּגּלּוי  יהיה ּתחּתֹון ּדעת ּבחינת ׁשהיא ּדעֹולם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּבהּועד

עּלאה. יחּודא אחד ְִִִִֶַָָָָּדבחינת
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מתחלפים).יח. אחה"ע וכן אהו"י, שאותיות (באפן מציאות יט.אותיות אינו העולם שכל מלמעלה, שהוא (כפי עליון יחוד
בטל).כ.כלל). שהוא אלא מציאות שהוא למטה, נראה שהעולם (כפי תחתון זה.כא.יחוד הבא.כב.בעולם לעולם
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היומי ˆ‰. "תניא" שמסודר 12בשיעור כפי 
אין  כי "וגם במלים הרבי מתחיל – יום" "היום בקובץ
אין  כי "וגם לומר צריך היה לכאורה הגוף". דמות לו
"גוף" הגוף". דמות לו "אין אומר והוא גוף", לו
הגוף" ו"דמות בעצם, הגוף וחיּות הגוף משמעו

שבגוף. הנפש הארת משמעה
שאנו  כפי שונים, ענינים שני הם וחיּות קיום
שהם  אדם בני סוגי ישנם אדם: בני בסוגי רואים
בדרגה  שהם אדם בני סוגי וישנם קיום, של בדרגה

חיּות. של
ובעל־  יושב־אוהל הם: אלה, אדם בני סוגי שני
– ובבעל־עסק חיּות, של הענין יש ביושב־אוהל עסק.

בא  כשהוא היא בעל־עסק של החיּות קיום. של רק
החיּות  ואילו הקיום, רק הוא העסק המדרש. לבית

המדרש. בבית היא שלו
הרי  באתרוג, כמו וחיּות. קיום ישנם בצומח גם
ואילו  קיומו, זהו – באילנו השנה כל עומד כשהוא
מתעלה. המין כל שאז עליו, כשמברכים היא חיותו
ו"דמות  בעצם, הגוף הוא הגוף קיום בגוף: הדבר כך
ענין  הוא הגוף" ש"דמות או הנפש, הארת הוא הגוף"
וזוהי  והמוח העצמות שיש כמו הלחלוחית,
וכשם  ה"דמות". ענין היא הלחלוחית הלחלוחית.
אברי  ראש, ומטה, מעלה בין הבדלים ישנם שבגוף
בעצם  אלא ומטה במעלה רק ולא ורגל . גוף הנשימה,
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לבשר  הגוף בשר דומה אינו הבדל, קיים הבשר מהות
הבדלים  גם ישנם כך אחר. הוא הבשר עצם הלב ,

בגוף. המאירה הנפש בהארת
הרבי  הגוף", דמות לו אין כי "וגם מהמילים
אחד, בנושא הם הפכים שני איך להסביר  ִ ָ ֲמתחיל
מבוא  משנהו. את מחזק מההפכים אחד כל אבל
מעניין  להיות יכול העניין, של שכלית להשגה דמבוא

אש. על־ידי שבאה התערובת
יבש  תערובת א) תערובת: סוגי שלשה ישנם
בגלל  אלא לעצמו, מציאות הוא אחד כל ביבש.
מקום  בכל אך כך. כל ניכרת מציאותו אין התערובת
לפני  שהיה כפי במציאותו הוא נמצא, שהוא
לא  זו בתערובת בלח. לח תערובת ב) התערובת.
אך  התערובת, לפני שהיא כפי מציאותו ניכרת
הטיגון  תערובת ג) שהיה. כפי נשאר הוא במהותו
חריפות  יש בצנון בדבש. הצנון כמו אש, על־ידי
באש  הטיגון על־ידי חזקה. מתיקות ובדבש חזקה,
שבהרגש  אלה, הפכים בשני תערובת כזו נעשה

יטעם" אוכל ש"חיך מה המתיקות 13הטעם, מורגשת ,
האש  שעל־ידי מורגש  מהדבש. והחריפות מהצנון

יצא  וממתוק מתוק יצא ש"מעז כזו, תערובת נעשתה
.14עז"

.Âˆ הרבי מציין ועמוקה, עשירה השלילה השגת
השכלית  אפילו האדם נפש "כי הספורות: במלים

הגוף". ממאורעי מתפעלת היא והאלקית,
מאמינים  ישראל כל "אך יהודי: מהו לנו אומר הרבי
ואומרים  אנושי, שכל חקירת שום בלי מאמינים בני

פ"כ". כנ"ל וכו' העולם נברא שלא עד הוא אתה
הרבי  מוסיף האמונה, בענין דן שהוא לאחרי
אופנים. בכמה האחדות ענין מבואר שם פ"כ", "כנ"ל
להיות: צריכים הדברים ששני הוא, התירוץ אך

האמונה. וענין להשיג , שיכולים כמה עד ההשגה,
.Êˆ יצא אלול 15כשהרבי מברכים ש"ק בערב 

להודיע  הורה נפוליון, מלחמת בגלל מליאדי, תקע"ב,
את  הצרפתי הצבא חצה [מארש] לכת ניגון באיזה לו
בפניו  וניגנו כשהביאו פרייסען. במעבר הרוסי הגבול
לדביקות  נכנס נצחון, של ניגון שהוא אמר הניגון, את

נצח". "דידן יהיה סוף־כל־סוף ואמר: חזקה,
.Áˆ נ"ע הבעל־שם־טוב מורנו נקראה 16אצל

משיח". "סעודת – פסח של אחרון סעודת
b"yz'd gqt ly oexg` mei zcerq
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יא.13) יב, איוב
יד.14) יד, שופטים

תרצ"ג.15) כסלו יט לקו"ד ראה
מז.16) ע' יום" "היום ראה
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כסף  סכום עדיין לו  היה דאגות. שום לברוך תחילה היו לא - בוויטעבסק שהסתדר לאחר
והישיבה  הלימוד, אצלו היה העיקר המועטים. לצרכיו לו שהספיק דבר שחסך, מסוים

מלאה. במידה רצונו השביעה  פלטיאל, רבי והגאון גיסו שיעוריהם השמיעו בה בוויטעבסק,

כיוון  עבודה. לחפש כדרכו, יצא, - ואוזל הולך שהכסף יותר מאוחר ברוך הבחין כאשר
לו. שנזדמנה ככל עבודה, למצוא קשה לו היה לא הרבה, ברר שלא

עסוקים  היו ולאֿיהודים יהודים בניה. של בעיצומה שהיה בבנין נתקל - העירה צאתו עם
לשמחתו  ונתקבל. זו לעבודה עצמו הציע ברוך בניין. חמרי ובהשגת ולבנים אבנים בנשיאת שם
לעסוק  לברוך אפשר זה דבר שעות. לפי או - היחידות מספר על - בקבלנות התשלום ְִֵבוצע
לעבוד  ברוך נוהג היה בכלל, בביתֿהמדרש. ללימודיו מכן לאחר ולחזור מספר, שעות בעבודה
אך  הקדיש הזמן מֹותר את ואילו בלבד, צרכיו למילוי שיספיק שכר לקבל הדרושה במידה רק

ללימודים. ורק
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עצמאי  בהיותו לו, הפריע לא איש שכן מולדתו, בעיר בנוח עצמו חש ברוך הקיץ. חלף כך
בענייניו. יתערב לא שאיש  כדי מספקת במידה

העיר  בליאזנא, הרי - בתורה ועסק בשלווה בוויטעבסק ישב שכאשר ידע לא שברוך אלא
זה  היה שלו. היעלמו על מוגברת ובדאגה רב בצער מישהו שרוי פסח, בערב לפתע עזב אותה

ללימודים. חברו - יותר ומאוחר שכירו תחילה  כשהיה ברוך התיידד אתו הגנן, אברהם רבי

לא  עקבות, להשאיר מבלי מליאזנא, יצא שברוך אברהם לר' לו כשנתברר ערבֿפסח, באותו
שולחנו? ליד לסעוד מסרב שברוך הדבר פירוש האם בעצם. כאן אירע מה לעצמו להסביר הצליח 

לדעת. שיש מה כל את עליו ידע למעשה לברוך. לב תשומת מקדיש אברהם שר' זמן זה
ליהנות  האיתנה החלטתו על גם ידע הוא וצדיק. גדול למדן הוא שברוך ראשית, ידע, אברהם ר'
שמיעט  כמה כל ומולדתו. משפחתו ברוך, של מחצבתו מקור את ידע אף הוא כפיו. מיגיע רק

קמע  מפיו להיוודע אברהם ר' זאת בכל הצליח לדבר, המיוחסת ברוך משפחתו על הֿקמעה
הנהר  משפת הרחק לא העיר, בקצה בבית בוויטעבסק, וגודל שנולד כך ועל מפוזן, שמוצאה

דווינה.

שלר' כיוון אליו. עז נפשי קשר חש ברוך, משל רחוקות היו לא ושיטתו שדרכו אברהם, ר'
זה  רבקה, לבתו. כבןֿזוג מאד מתאים שברוך הרעיון מכבר הבשיל בוגרת, בת היתה אברהם
זיווג  להיות יכול אין אברהם ר' של לדעתו מעלות. ורבת מוכשרת צעירה היתה הבת, של שמה
היטב  ידע הוא ברוך. עם ישירות כך על לשוחח העיז לא התקופה כל שבמשך אלא מזה, הגון
לשאת  בכלל מוכן ברוך אם לברר הצליח לא עדיין דבר. לכל ברוך של המקורית גישתו על
אליו  יותר ברוך את לקרב עליו שתחילה אברהם, ר' אפוא, החליט, ומעשי מנוסה כאדם אשה.
יהפוך  שהלה כוונה מתוך אכן, היתה, החג, לשולחן אתו להסב ברוך את הזמנתו משפחתו. ואל
ואז  המשפחה, אל יותר מתוודע ברוך היה החג, סעודות ושאר ה"סדרים" בשעת לבןֿבית. אצלו

השידוך. את לברוך להציג אברהם לר' יותר נוח היה

לפתע. נעלם שברוך העובדה אברהם ר' של לליבו מאד נגעה כך משום

לעזוב  החליט כך משום ודווקא אברהם, ר' של בתכניותיו הרגיש שברוך הדבר פירוש האם -
של  לרעיונותיו ברוך של כתשובתו לשמש הדבר עצם לכאורה, יכול, הרי כך אם ליאזנא? את
ברוך, של לעזיבתו אחרים נימוקים מאד שיתכנו היטב ידע אברהם ר' ברם, בנידון! אברהם ר'

השידוך. לרעיון קשר כל מבלי

בברוך. מלהרהר אברהם ר' חדל לא לפיכך

אליו  שיהיה מקום מכל ולהביאו ברוך, את מחיר בכל למצוא שעליו החליט אברהם ר'
הדבר? ניתן כיצד ברם, חתנו. להיות לליאזנא

הללו  הפרדסים אחד פרדסים. לחכור חדש, שותף עם יחד אברהם, ר' המשיך הקיץ במשך
הפירות  את יוליך אברהם שר' השותף הציע הקטיף מועד כשהגיע מליאזנא. ניכר במרחק נמצא
לסחורה. נאותה תמורה להשיג אפשר ששם סביבה, באותה היחידה הגדולה העיר לוויטעבסק,

הודיע  הצעתו, את לקבל אברהם ר' את לשכנע לו שיקשה שסבר השותף, של להפתעתו
אחר  לחקור כדי בוויטעבסק לשהות אגבֿכך, היתה, אברהם ר' של כוונתו הסכמתו. על מיד הלה
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יצליח  ברוך, מפי ששמע הסימנים עלֿפי כי, בטוח היה אברהם ר' ברוך. של הימצאו מקום
- נאותים במחירים אגב: - הפירות את מכר אברהם שר' לאחר מיד ואכן, שם. אותו למצוא
אשר  את בזכרו ברוך. את לחפש כדי העיר פני על יצא העסקיים, סידוריו את בזריזות וסיים

הסמ  הרובע ועל דווינה, הנהר על בשעתו ברוך לו את סיפר לערוך לשם מיהר גדל, שבו לו וך
מאוכזב. היה אברהם ר' שם. נמצאו לא ברוך של עקבות שום תוצאות, ללא אך חיפושיו,

בוויטעבסק  ביקר הקיץ במשך ברוך. את למצוא התקווה על אברהם ר' ויתר לא זאת, עם
דבר. העלה לא אך מספר פעמים

אם  אתו ולהתייעץ בבישנקוביץ זאב, אברהם רבי רבו, אל נסיעה לערוך החליט אברהם ר'
מרבי, יותר עבורו היה זאב אברהם רבי לבתו. אחר חתן למצוא או ברוך אחר בחיפושיו להמשיך
מסוימת  תקופה להמשיך לו יעץ זאב אברהם רבי להשיאו. טרח ואף בצעירותו גידלו הוא כי

לבתו. אחר שידוך יחפש במאמציו, יצליח לא אם הזו, התקופה וכעבור בחיפושיו

אשר  בוויטעבסק, הישיבה תלמיד בחורֿישיבה, להכיר אברהם לר' לו הזדמן בבישנקוביץ
ברוך. של גיסו לנו, כידוע שהיה , יצחק, יוסף רבי העילוי הישיבה ראש רבו, של בשבחיו סיפר
ידע  לא אף הבחור ברוך. לבין יצחק, יוסף רבי בין הקשר על ידעו אברהם ר' ולא הבחור לא
יוסף  רבי את להכיר ישתדל הקרוב שבביקורו החליט אברהם ר' אך אברהם. ר' של חיפושיו על
בדעתו  עלה  לא  תחילה יצחק. יוסף ר' את וביקר בוויטעבסק אברהם ר' ביקר הבא בחורף יצחק.
ואז  ברוך, של שמו ועלה צף ביניהם השיחות במהלך אך ברוך, על יצחק יוסף ר' את לשאול
נמצא  הוא וכי יצחק, יוסף ר' של גיסו הוא שברוך אברהם, ר' של הגדולה לשמחתו התברר,

מאז. דרכו לפי ומתנהג בוויטעבסק

יצחק  יוסף ר' נסיעותיו. מטרת את רבה, בשמחה יצחק, יוסף לר' אברהם ר' הסביר מיד
נמנה  שברוך לדעת לו היה מכבר ברוך. עם ורק אך לדבר לו יש לשידוך שביחס כך על העמידו

להשפעה. נתונים שאינם אישים אותם על

יוסף  ר' ביותר? רחוקות לעתים אותו רואים שלו קרוביו כאשר - ברוך את מוצאים היכן ברם,
ללמוד. וישב ביתֿמדרש אותו אל אברהם ר' מיהר מיד לומד. הוא ביתֿמדרש באיזה רק ידע יצחק
שהיה  ברוך, הפעם קיבלו אברהם ר' של להפתעתו המדרש. בבית הופיע וברוך רב זמן עבר לא

ונשיקות. בחיבוקים רעהו צוואר על איש נפלו הם ובחמימות. בלבביות וקר, מסויג כלל בדרך

על  הצטערתי "ומאד - לברוך אברהם ר' אמר - חיפשתיך" נעלמת, מאז שחלפה העת "כל
כלשהן". עקבות להשאיר מבלי  מליאזנא היעלמך

שחש  והחמימות כלפיו שגילה הידידות ברוך. מצד להסברים יותר נזקק לא אברהם שר' אלא
לריק. היה לא שעמלו אברהם ר' נוכח עתה הדדית. היא הנפשית ההתקשרות כי העידו מצדו

המוצע. לשידוך ברוך יסכים אמנם אם - השאלה ניצבת שעתה אלא

של  גיסו יצחק, יוסף ר' יעץ גם כך רבה, בזהירות להתנהל צריכה היתה בנושא השיחה
אתו. לנהל אברהם ר' שעמד השיחה לקראת ברוך את להכין ניסה אף מצדו יצחק יוסף ר' ברוך.
נתן  - לחתנו שיהא לברוך אברהם ר' הציע בה השיחה וכשהגיעה קשובות, אוזניים גילה ברוך

הלך. בה ולדרכו לו אופייניים מסוימים, תנאים זאת עם שהציג אלא הסכמתו, את  ברוך
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ycew zexb`

תרפ"א  סיון כ' ב"ה,

דוד  חיים מוה"ר אי"א וו"ח ידי"ע כבוד

שיחי'

וברכה. שלום

ירחם  כי וישועה, רחמים עת רק עתה, דברים עת לא

שחיתי  מעט ובפרט. בכלל וכרמו נחלתו ועדתו עמו השי"ת

לעשות  השי"ת ויזכנו שיחי', רמ"ש ידידינו עם בדברי ַלבבי

להשיג  השי"ת יעזרינו ואז ההשגה כפי בפועל בעבודה

חסידות, מהו החסידים אחד שאלו אשר שמעתי כי יותר,

הוא  רק דבר, פשר אדע ולא נוסחאות כמה (ובזה

זהו  כי מהם, להתלמד לב שימת הראוים חסידים שיחת

חסיד  גם אשר הגדול, רבינו כ"ק הוד עבודת התחדשות

וזה  ממנו, להתלמד מה שיהי' בעבודתו תוכן יהי' בינוני

בתוקף  החסידים את שנהג ובהנהגתו בעבודתו רבינו פעל

כ"ק  עשו לא כמוהו אשר בפרט, מכאו"א הדרישה עוז

זצוקללה"ה  צ"צ הרב אאזמו"ר וכ"ק האמצעי אדמו"ר

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד אלי שכותב כמו זי"ע, נבג"מ

דברו  שהם ממכתביו, באחד זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

מה  בדרוש או יחידות על רק מדברים היו ובפרט בכלל,

הגדול  ורבינו ההוא. הדרוש בעת שהי' להפרט נוגע שהי'

במאד, קצרים דרושים אומר הי' ההתייסדות בתחילת

ואח"כ  דרכים, בשם ונקראו מאד, ומלהיבים הלב מרעידי

השתלשל  ואח"כ יותר, ארוכים והיו אגרות נקראו

ותו"א, בלקו"ת הדרושים שרשי והם תורות שיקראו

בביאור  (והם כתבים ונקראו יותר מעט ארוכים ואח"כ

וביאורי  דסידור הדרושים שרשי ערך, לפי רחבה בהשגה

לפי  רחב בסדר ערוכים שהם דרושים ימיו ובסוף הזהר),

הגדול  רבינו נהג שנים וכמה כמה אשר ההוא. הזמן ערך

בעבודתו, תוכן לו הי' חסיד כל כי יסד ע"כ הזה , בסדר רק

פרטי. ענין ַא

הנה  שהוא, במה אחד שכל הוא שבזה מעלה והיתרון

איז  דאס ואילע מזה, אותו מנע לא והתעסקותו מלאכתו

מלמד  א ער איז דערביי און מהותו, כל שזהו כלומר ֶַער,

כל  עד בפ"ע, ענין זהו ובע"מ חנוני או ושו"ב רב א ַאדער

הי' ולזאת חסיד. א איז העצמי מהותו פירש ַמהותו,

וא"כ  החסידים. זקני בין ביותר מצויות חסידיות שיחות

אמנם  נוסחאות, וכמה כמה אלו בשיחות שיהיו פלא אין

הוא  שהלשון המדבר, מי וניכר נראה הלא מהשיחה

כנודע). הלב קולמוס

חסיד. מהו רק ניט, איך ווייס איז חסידות ואס ואמר

שמשתדל  הוא חסיד והשיב, חסיד, מהו אותו ושאלו

במה  להאמין ומשתדל מאמין, שהוא מה ולעשות להשיג

והחכמים  מהשגה, מתחילים בזה והטועים יובן. שלא

לקוות  עלינו לעילא. ועשי' בפועל העבודה מן מתחילי'

יעזרינו. בטח כי להשי"ת

בטח  אשר שיחי' שמרי' נחום ר' ע"י עניתי להשואל

אנו  עתה השוררים הסדרים מצד אמנם המענה, כתב

ישלח  שי' זלמן שניאור ולר' כתב. ובטח לפרקים, מתראים

אולם. בריא ויהי' רפו"ש השי"ת

שמתקבל  ממה קבלות נשלחו לא האחרונה בעת

נשלחו  לא זמן מאיזה בירור על אדע ולא הבית, לצרכי

. . חשבון.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב סיון, תשי"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכ' מא' בהעלותך... ולפלא שבכל מכ' אינו מזכיר מאומה ע"ד צנורות הפרנסה של כל 

חסיד ובפרט של כל תמים, היינו הקביעות עתים בתורת החסידות )אם אפשרי בדבוק חברים ועכ"פ 

לעצמו(, ומובן שזהו נוסף על שמירת השיעורים השוים לכל נפש, שהם היום תהלים חומש עם פרש"י 

ותניא שהנהיגם מכבר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בשביל כל המקושרים והשייכים 

אליו.

בברכה לפרנסה בהצלחה ושיודיע בשו"ט ממצבו הטוב בגו"ר.
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çìù úùøô
âéà:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåáEì-çìLïåùàø ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§©§´

ïúð éðà-øLà ïrðk õøà-úà eøúéå íéLðà£¨¦À§¨ª̧Æ¤¤´¤§©½©£¤£¦¬Ÿ¥−
ähîì ãçà Léà ãçà Léà ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥®¦´¤¨Á¦̧¤¹̈§©¥³

:íäá àéNð ìk eçìLz åéúáàâíúà çìLiå £Ÿ¨Æ¦§½̈−Ÿ¨¦¬¨¤«©¦§©̧Ÿ¨¬
íéLðà ílk äåäé ét-ìr ïøàt øaãnî äLî¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®ª¨´£¨¦½

:änä ìàøNé-éðá éLàø(éåì)ãíúBîL älàå ¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨§¥−¤§®̈
:øekæ-ïa renL ïáeàø ähîìäïBòîL ähîì §©¥´§¥½©−©¤©«§©¥´¦§½

:éøBç-ïa èôLå:äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì ¨−̈¤¦«§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«
æ:óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîìçíéøôà ähîì §©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«§©¥¬¤§−̈¦

:ïeð-ïa rLBäè:àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì ¥¬©¦«§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«
é:éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîìàéähîìóñBé §©¥´§ª½©¦¥−¤¦«§©¥¬¥−

:éñeñ-ïa écb äMðî ähîìáéìàénr ïã ähîì §©¥´§©¤®©¦−¤¦«§©¥´½̈©¦¥−
:élîb-ïaâé:ìàëéî-ïa øeúñ øLà ähîì ¤§©¦«§©¥´¨¥½§−¤¦«¨¥«

ãé:éñôå-ïa éaçð éìzôð ähîìåèãâ ähîì §©¥´©§¨¦½©§¦−¤¨§¦«§©¥´½̈
:éëî-ïa ìàeàbæè-øLà íéLðàä úBîL älà §¥−¤¨¦«¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤

äLî àø÷iå õøàä-úà øeúì äLî çìL̈©¬¤−¨´¤¨¨®¤©¦§¨¬¤²
rLBäé ïeð-ïa rLBäì:(ìàøùé)æéäLî íúà çìLiå §¥¬©¦−§ª«©©¦§©³Ÿ¨Æ¤½

áâpa äæ eìr íäìà øîàiå ïrðk õøà-úà øeúì̈−¤¤´¤§®̈©©´Ÿ¤£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤
:øää-úà íúéìråçé-äî õøàä-úà íúéàøe ©«£¦¤−¤¨¨«§¦¤¬¤¨−̈¤©

äôøä àeä ÷æçä äéìr áLiä írä-úàå àåä¦®§¤¨¨Æ©¥´¨¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½
:áø-íà àeä èrîäèéàeä-øLà õøàä äîe ©§©¬−¦¨«¨´¨À̈¤£¤Æ

äîe ärø-íà àåä äáBèä da áLéíéørä ¥´½̈£¨¬¦−¦¨¨®¨´¤«¨¦À
-øLà:íéøöáîa íà íéðçîaä äpäa áLBé àeä £¤Æ¥´¨¥½¨©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«

ëõr da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä äîe¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤

:íéáðr éøeka éîé íéîiäå§©̧¨¦½§¥−¦¥¬£¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz gly t"y w"yven zgiy)

ı¯‡‰ È¯tÓ ÌzÁ˜Ïe Ìz˜fÁ˙‰Â(כ (יג, ¿ƒ¿««¿∆¿«¿∆ƒ¿ƒ»»∆
ׁשל  ּפרֹותיה הפיכת – היא הּפרֹות לקיחת ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשמעּות

האּמֹות, מּכל ּומקלקלים מׁשחתים ׁשּמעׂשיה ּכנען, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻארץ

יתחּזקּו יׂשראל ׁשּנׂשיאי ּבכ הּיהּודי. לעם הּׁשּייכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלּפרֹות

לכּבּוׁש הּצּנֹור' 'ּפתיחת מּׁשּום אפֹוא, יׁש, - הארץ מּפרי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָויקחּו

ּוטהֹורה. קדֹוׁשה לארץ והפיכתּה יׂשראל ּבני ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארץ

éðùàë-ãr ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìriå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©
:úîç àáì áçøáëïBøáç-ãr àáiå áâpá eìriå §−Ÿ§¬Ÿ£¨«©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼

ïBøáçå ÷ðrä éãéìé éîìúå éLL ïîéçà íLå§¨³£¦¨Æ¥©´§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À
:íéøöî ïrö éðôì äúðáð íéðL òáLâëeàáiå ¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦©¨¹Ÿ

ìBkLàå äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãr©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ§¤§³
íéðnøä-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðr£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦¨«¦Ÿ¦−

:íéðàzä-ïîeãëìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì ¦©§¥¦«©¨´©½¨−̈©´©¤§®
éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä úBãà ìr©µŸ´¨¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬

:ìàøNéäëíéraøà õwî õøàä øezî eáLiå ¦§¨¥«©¨ª−¦´¨®̈¤¦¥−©§¨¦¬
:íBéåëøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå-ìàå ï «©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤

äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¯§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨
-úà íeàøiå äãrä-ìk-úàå øác íúà eáéLiå©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤

:õøàä éøtæëõøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå §¦¬¨¨«¤©§©§Æ©´Ÿ§½¾̈¤¨−̈¤
-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL øLà£¤´§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤

:déøtçëíéøräå õøàa áLiä írä ær-ék ñôà ¦§¨«¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À
:íL eðéàø ÷ðrä éãìé-íâå ãàî úìãb úBøöa§ª³§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

èëéñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîr£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³
ìrå íiä-ìr áLBé éðrðkäå øäa áLBé éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−

:ïcøiä ãéìäLî-ìà írä-úà áìk ñäiå ©¬©©§¥«©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®
ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå äìrð äìr øîàiå©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−

:dìàììëeð àì eøîà Bnr eìr-øLà íéLðàäå ¨«§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−
:epnî àeä ÷æç-ék írä-ìà úBìrìáìeàéöiå ©«£´¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«©Ÿ¦¹

ìàøNé éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬¦§¨¥−
õøà dúà øeúì dá eðøár øLà õøàä øîàì¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈¤´¤
eðéàø-øLà írä-ìëå àåä äéáLBé úìëàŸ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúáâìíéìéôpä-úà eðéàø íLå §−̈©§¥¬¦«§¨´¨¦À¤©§¦¦²
ïëå íéáâçk eðéðérá éäpå íéìôpä-ïî ÷ðr éða§¥¬£−̈¦©§¦¦®©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬

:íäéðéra eðééäãéàä-ìk àOzåeðziå äãr ¨¦−§¥«¥¤«©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−
:àeää äìéla írä ekáiå íìB÷-úàáeðliå ¤¨®©¦§¬¨−̈©©¬§¨©«©¦¸ŸÆ

eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãrä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²

:eðúî-eì äfä øaãnaâeðúà àéáî äåäé äîìå ©¦§¨¬©¤−¨«§§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈
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eéäé eðtèå eðéLð áøça ìtðì úàfä õøàä-ìà¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´
:äîéøöî áeL eðì áBè àBìä æáìãLéà eøîàiå ¨©®£¯¬¬−̈¬¦§¨«§¨©«Ÿ§−¦´

:äîéøöî äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìàäìtiå ¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨¦§¨«§¨©¦¬Ÿ
éða úãr ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìr ïøäàå äLî¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬

:ìàøNéå-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå ¦§¨¥«¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦
:íäéãâa eòø÷ õøàä-úà íéøzäæ-ìà eøîàiå ©¨¦−¤¨¨®¤¨«§−¦§¥¤«©Ÿ́§½¤

eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤£¤̧¨©³§
:ãàî ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá̈Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` mgpn zxez)

‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ(ל (יג, «««»≈∆»»∆…∆

מׁשה, ׁשל ׁשאלֹותיו על הׁשיבּו המרּגלים הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש

מהם  ּדרׁש מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשהׁשּתיקם. ּכלב ראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומה

ואחרּֿכ הּוא"), ("החזק והּכּבּוׁש הּמלחמה אֹודֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹלחקר

את  ׁשּנּו המרּגלים א היא"), ("הׁשמנה והּׂשכר הרוח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹודֹות

ּומּכיון  ּודבׁש"). חלב ("זבת הּׂשכר את והקּדימּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּסדר

- ּפרס לקּבל עלֿמנת עבֹודה הּׂשכר, על הּדגׁש את ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשמּו

והׁשּתיקם. ּכלב ְְִִֵַָָָעמד

éùéìùç-ìà eðúà àéáäå äåäé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤
úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe úàfä õøàä̈¨´¤©½Ÿ§¨−̈®̈¤¾¤£¤¦²¨©¬

:Láãe áìçèízàå eãøîz-ìà äåäéa Cà ¨−̈§¨«©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À
øñ íä eðîçì ék õøàä ír-úà eàøéz-ìà©¦«§Æ¤©´¨½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´
:íàøéz-ìà eðzà äåäéå íäéìrî ílö¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈©¦«¨ª«

éãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãrä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´
:ìàøNé éða-ìk-ìà ãrBî ìäàa äàøð äåäéô §Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«

àéírä éðöàðé äðà-ãr äLî-ìà äåäé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´
úàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãrå äfäøLà úB ©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬

:Baø÷a éúéNráéäNràå epLøBàå øácá epkà ¨¦−¦§¦§«©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ
:epnî íeörå ìBãb-éBâì EúàâéäLî øîàiå «Ÿ§½§«¨¬§¨−¦¤«©¬Ÿ¤¤−

Eçëá úéìrä-ék íéøöî eòîLå äåäé-ìà¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²
:Baøwî äfä írä-úàãéáLBé-ìà eøîàå ¤¨¨¬©¤−¦¦§«§¨«§À¤¥»

írä áø÷a äåäé äzà-ék eòîL úàfä õøàä̈¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´
ððrå äåäé äzà | äàøð ïéra ïér-øLà äfäE ©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§Æ

íäéðôì Cìä äzà ïðr ãnráe íäìr ãîòŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ
:äìéì Là ãenráe íîBéåèírä-úà äzîäå ½̈§©¬¥−¨«§¨§¥«©¨²¤¨¨¬

eòîL-øLà íéBbä eøîàå ãçà Léàk äfä©¤−§¦´¤®̈§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬
:øîàì ErîL-úàæèàéáäì äåäé úìëé ézìaî ¤¦§£−¥«Ÿ¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ

íäì òaLð-øLà õøàä-ìà äfä írä-úà¤¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®
:øaãna íèçLiåæéäzråééðãà çk àð-ìcâ ©¦§¨¥−©¦§¨«§©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ®̈

:øîàì zøac øLàkçé-áøå íétà Cøà äåäé ©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©
ïår ã÷t äwðé àì äwðå òLôå ïår àNð ãñç¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨®̈©§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ

lL-ìr íéða-ìr úBáà:íéraø-ìrå íéL ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«
èéøLàëå Ecñç ìãâk äfä írä ïårì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³

:äpä-ãrå íéøönî äfä írì äúàNðëøîàiå ¨¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨©´Ÿ¤
:Eøáãk ézçìñ äåäéàëàìnéå éðà-éç íìeàå §Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«§−̈©¨®¦§¦¨¥¬

:õøàä-ìk-úà äåäé-ãBáëáëíéLðàä-ìë ék §«§Ÿ̈−¤¨¨¨«¤¦´¨¨«£¨¦À
éúéNr-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä̈«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤¨¦¬¦
íéîrt øNr äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá§¦§©−¦©¦§®̈©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½

:éìB÷a eòîL àìåâëøLà õøàä-úà eàøé-íà §¬Ÿ¨«§−§¦«¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬
:äeàøé àì éöàðî-ìëå íúáàì ézraLð¦§©−§¦©«£Ÿ¨®§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

ãëBnr úøçà çeø äúéä á÷r áìë écárå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½
àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà àlîéå©§©¥−©«£®̈©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´

:äpLøBé Bòøæå änLäëáLBé éðrðkäå é÷ìîräå ½̈¨§©§−«¦¤«¨§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´
Cøc øaãnä íëì eòñe eðt øçî ÷îrä¥®¤¨À̈§¸§¬¨¤²©¦§−̈¤¬¤

:óeñ-íéô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(evy 'nr b hweln mixn`nd xtq)

È„‡ Ák ‡ Ïc‚È ‰zÚÂ(יז (יד, ¿«»ƒ¿«»…«¬…»

מּיד  לעזרני, ל היה למׁשה: אמר ׁשהּקּב"ה רז"ל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאמרּו

עבֹודה  ידי ׁשעל ּבחסידּות, ּומבאר גֹו'. יגּדל ועּתה לֹו: ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹאמר

היא  ׁשהעבֹודה היינּו אדנ"י', 'ּכח ּבבחינת הגּדלה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹּפֹועלים

"ּתכסף" ּתכסף, ידי למעׂשה ּכתיב ּדהּנה ּגבֹוּה'. צר'ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

על  רק לכן ּתענּוג, אינֹו ּתמידי ׁשּתענּוג וכיון ּתענּוג, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּלׁשֹון

הּתענּוג  אמּתית נעׂשה חּדּוׁש, ׁשהּוא עצמֹו, ּבכח עבֹודה ְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹידי

ְְַָלמעלה.

éòéáøåë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
æëänä øLà úàfä ärøä äãrì éúî-ãr©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨

änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìr íéðélî©¦¦−¨¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨
:ézrîL éìr íéðélîçëéðà-éç íäìà øîà ©¦¦²¨©−¨¨«§¦¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ

ïk éðæàa ízøac øLàk àì-íà äåäé-íàð§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬¦©§¤−§¨§¨®¥−



iyingרלח - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëì äNràèëíëéøâô eìté äfä øaãna ¤«¡¤¬¨¤«©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹
äðL íéøNr ïaî íëøtñî-ìëì íëéã÷t-ìëå§¨§ª«¥¤Æ§¨¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈

:éìr íúðéìä øLà äìrîåìeàáz ízà-íà ¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«¦©¤Æ¨´Ÿ
éúàNð øLà õøàä-ìàì éãé-úàíëúà ïkL ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬¤§¤−

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék dä®¦ µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«
àìéúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´

:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå íúàŸ½̈§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«
áì:äfä øaãna eìté ízà íëéøâôeâìíëéðáe ¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«Â§¥¤Â

-úà eàNðå äðL íéraøà øaãna íérø eéäé¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−¤
:øaãna íëéøât íz-ãr íëéúeðæãìøtñîa §«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«§¦§©̧

íBé íBé íéraøà õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»©§¨¦´¼´
íéraøà íëéúðår-úà eàNz äðMì íBé äðMì©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−

:éúàeðz-úà ízrãéå äðLäìézøac äåäé éðà ¨®̈¦«©§¤−¤§«¨¦«£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼
úàfä ärøä äãrä-ìëì äNrà úàæ | àì-íà¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ
:eúîé íLå enzé äfä øaãna éìr íéãrBpä©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬¨ª«

åìõøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
eáLiåáéúëåðåìéåéø÷äãrä-ìk-úà åéìr eðéliå ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈

:õøàä-ìr äaã àéöBäìæìíéLðàä eúîiå §¦¬¦−̈©¨¨«¤©¨ª̧Æ¨«£¨¦½
:äåäé éðôì äôbna ärø õøàä-úaã éàöBî«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çìíéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íääèìäLî øaãéå ¨¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤©§©¥³¤Æ

øácä-úàìàøNé éða-ìk-ìà älàä íé ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®
:ãàî írä eìaàúiåîeìriå ø÷aá eîkLiå ©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬

íB÷nä-ìà eðéìrå eppä øîàì øää-Làø-ìà¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À§¨¦²¤©¨²
:eðàèç ék äåäé øîà-øLààîäLî øîàiå £¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«©´Ÿ¤¤½

àì àåäå äåäé ét-úà íéøár ízà äf änì̈¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ
:çìöúáîàìå íëaø÷a äåäé ïéà ék eìrz-ìà ¦§¨«©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ

:íëéáéà éðôì eôâpzâîíL éðrðkäå é÷ìîrä ék ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ
ízáL ïk-ìr-ék áøça ízìôðe íëéðôì¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤¦«©¥³©§¤Æ

:íënr äåäé äéäé-àìå äåäé éøçàîãîeìtriå ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−¦¨¤«©©§¦¾
äLîe äåäé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìrì©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦«§Ÿ̈Æ¤½

:äðçnä áøwî eLî-àìäîé÷ìîrä ãøiå Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ

-ãr íeúkiå íekiå àeää øäa áLiä éðrðkäå§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬©©§−©
:äîøçäôåèàäLî-ìà äåäé øaãéå ©«¨§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàláék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà eàáú̈ÀŸ¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

âøãð-àlôì çáæ-Bà äìò äåäéì äMà íúéNrå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ
ççéð çéø úBNrì íëéãrîa Bà äáãðá Bà́¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî äåäéìãáéø÷äå ©«Ÿ̈½¦©¨−̈¬¦©«Ÿ§¦§¦²
ìeìa ïBøOr úìñ äçðî äåäéì Bðaø÷ áéø÷nä©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½¨¾

ïéää úéráøa:ïîLäïéää úéréáø Cñpì ïééå ¦§¦¦¬©¦−¨«¤§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½
:ãçàä Nákì çáfì Bà äìòä-ìr äNrzåBà ©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´©¨®©©¤−¤¨«¤¨«³

äìeìa íéðøNr éðL úìñ äçðî äNrz ìéàì̈©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬
ìL ïîMá:ïéää úéLæìL Cñpì ïééåïéää úéL ©¤−¤§¦¦¬©¦«§©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®

:äåäéì ççéð-çéø áéø÷z©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr bl zegiy ihewl)

˙‡f‰ ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú(כז (יד, «»«»≈»»»»«…
'עדה'. נקראים מּיׂשראל ׁשעׂשרה מּכאן למדּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָרז"ל

מ'עדה' זה ּדין נלמד מּדּוע לֹומר,¯Ú‰וקׁשה, ויׁש ּדוקא. ְְִִֵֵֶֶַַַָָ»»ְְֵַַָ

הּפׁשּוט, ּבּמּובן חטא היה לא המרּגלים ׁשחטא נרמז ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזה

יׁש ּבה' לדבקּות להּגיע ׁשּכדי חׁשבּו הם – טעּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא

ּגׁשמּיּות  עם ּולהתעּסק לארץ להּכנס ולא ּבּמדּבר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהתּבֹודד

הרי  ה', ּבעבֹודת ודרּגתם מעלתם ּגדל ׁשּמּצד אּלא ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהעֹולם.

וחמּור. ּגדֹול חטא ְְֵֶָָזה

éùéîçç-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNrú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥
:äåäéì íéîìL-Bà øãðèø÷aä-ïa-ìr áéø÷äå ¤¬¤§¨¦−©«Ÿ̈«§¦§¦³©¤©¨¨Æ

ìL úìñ äçðîéöç ïîMa ìeìa íéðøNr äL ¦§½̈−Ÿ¤§¨´¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬
:ïéääé-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå ©¦«§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©

:äåäéì ççéðàéBà ãçàä øBMì äNré äëk ¦−Ÿ©©«Ÿ̈«¨´¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−
:íéfrá Bà íéNáká äOì-Bà ãçàä ìéàì̈©´¦¨«¤®̈«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

áéãçàì eNrz äëk eNrz øLà øtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈
:íøtñîkâéälà-úà äëk-äNré çøæàä-ìk §¦§¨¨«¨¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤

:äåäéì ççéð-çéø äMà áéø÷äìãéøeâé-éëå §©§¦²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦«¨Á
äNrå íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¨²
:äNré ïk eNrz øLàk äåäéì ççéð-çéø äMà¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬©«£¤«

åèíìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ

iriay ,iyiy - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì:äåäéæèäøBz §Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¨¬
øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬

:íëzàô ¦§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz gly t"y zgiy)

ÌÎz‡ ¯b‰ ¯bÏÂ . . ¯b ÌÎz‡ ¯e‚È ÈÎÂ(ידֿטז ּבכל (טו, ¿ƒ»ƒ¿∆≈¿«≈«»ƒ¿∆ְָ

חּדּוׁש. יׁש e‚È¯ּפסּוק ÈÎÂ להם "ּבּׂשר נסכים ּבפרׁשת - ִֵָ¿ƒ»ְְִִֵֶַָָָָ

להם  ׁשּנאמר מּכ הצטערּו יׂשראל ּבני ּכי לארץ", ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיּכנסּו

זה  ׁשּצער ּומּכיון לארץ; יּכנסּו ׁשּלא המרּגלים חטא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלאחר

ּגר. על ּגם הּצּוּוי חל זה, חטא ּבׁשעת ׁשהיּו לּגרים ּגם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהיה

Ï‰˜‰.הּמצֹות ּבכל אף אּלא ּבנסכים, רק לא -ÌÏBÚ ˙wÁ «»»ְְְִִִֶַַַָָָֹÀ«»
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אׁשר  אלקיכם ה' "אני נאמר: ציצית, ּפרׁשת ְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹּבסּיּום

"חׁשּבֹון", לעׂשֹות אדם עלּול מצרים". מארץ אתכם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהֹוצאתי

נדרׁש הּוא העֹולם: ּדר ׁשל הּפּוכּה היא הּתֹורה ְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּדר

על  מחל עליהם להֹוסיף ועֹוד ויֹוםֿטֹוב, ׁשּבת ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹלׁשמֹור

יׂשראל  ּבני ּולהבּדיל ּגֹויים, מתחרים לֹו ׁשּיׁש למרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּקדׁש,

להתּפּלל, מּׁשנתֹו ּבקּומֹו מּיד נדרׁש הּוא ׁשּבת. ׁשֹומרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאינם

למסחרֹו. להתּפּנֹות - מּכן לאחר ורק ללמד, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹואחרּֿכ

ּבעּצּומֹו הּיֹום, ּבעצם נדרׁש, הּוא ּבעסק, ּכבר ׁשקּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּובהיֹותֹו

ׁשל  החביבּות ּגדל הרי ׁשּזהּו - מנחה להתּפּלל מסחר, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשל

ולקרא  ערבית ּתפּלת להתּפּלל ׁשּוב עליו ּבערב, מנחה. ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּתפּלת

ּבגנבה, לזהירּות נדרׁש הּוא ּכן הּמּטה. ׁשעל ׁשמע ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת

צפה  הּמסחר, מּדרכי ּולהפ - ּגבּול והּׂשגת אֹונאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּגזלה,

ּבׁשעה  ּתֹורה, עלּֿפי להתנהג הּוא יכֹול אי הּׁשאלה: ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָהרי

העֹולם? ּדר ׁשל הּפּוכּה ִִֶֶֶֶָָָֹׁשהיא

הּוא, הּציצית ּתכן ׁשהרי - ציצית ּפרׁשת ּבסּיּום נאמר ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלכן

אדם  ׁשאין ּבׁשעה ּכּנ"ל: ודעת, מּטעם למעלה ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּכאמּור,

ּומקּים  ודעת, טעם ׁשל והגּבלֹות מדידֹות ּבׁשּום ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָמתחּׁשב

ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ּגם עּמֹו מתנהג ודעת, מּטעם למעלה ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָמצֹות

הּטבע. מהגּבלת למעלה ְְְֵֶַַַַַָָהּוא
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õøàä éáLé-ìk eâîð-íâå§©¨²Ÿ¨«Ÿ§¥¬¨−̈¤

:eðéðtî¦¨¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



רמד

éàø÷ äãr éàéNð íéúàîe íéMîç ìàøNé¦§¨¥−£¦¦´¨¨®¦§¦¥¬¥¨²§¦¥¬
:íL-éLðà ãrBîâïøäà-ìrå äLî-ìr eìäwiå ¥−©§¥¥«©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ

ílk äãrä-ìë ék íëì-áø íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤»©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æª¨´
ìä÷-ìr eàOðúz recîe äåäé íëBúáe íéLã÷§¦½§−̈§Ÿ̈®©¬©¦§©§−©§©¬

:äåäé(éåì)ã:åéðt-ìr ìtiå äLî òîLiåäøaãéå §Ÿ̈«©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«©§©¥̧
äåäé òãéå ø÷a øîàì Búãr-ìk-ìàå çø÷-ìà¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©̧§Ÿ̈¯
úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥®̈§¥²

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLàåíëì-eç÷ eNr úàæ £¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«−Ÿ£®§«¨¤´
:Búãr-ìëå çø÷ úBzçîæeîéNå Là | ïäá-eðúe ©§½−Ÿ©§¨£¨«§´¨¥´¥¿§¦ÁÁ

Léàä äéäå øçî äåäé éðôì úøè÷ | ïäéìr£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ¨½̈§¨À̈¨¦²
:éåì éða íëì-áø LBãwä àeä äåäé øçáé-øLà£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®©¨¤−§¥¬¥¦«

(ìàøùé)ç:éåì éða àð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈§¥¬¥¦«
èíëúà ìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èrîä©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³¤§¤Æ

ãrî-úà ãárì åéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé ú ¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥®̈©«£ÀŸ¤
ì äãrä éðôì ãîrìå äåäé ïkLî úãár:íúøL £Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«

ééçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåCzà éåì-éðá E ©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®
:äpäk-íb ízLwáeàéEúãr-ìëå äzà ïëì ¦©§¤−©§ª¨«¨¥À©¨Æ§¨£¨´§½

ék àeä-äî ïøäàå äåäé-ìr íéãrpäáéúëåðåìú ©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ©½¦¬
éø÷:åéìr eðélúáéïúãì àø÷ì äLî çìLiå ©¦−¨¨«©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬

:äìrð àì eøîàiå áàéìà éða íøéáàìåâéèrîä §©«£¦−̈§¥´¡¦¨®©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«©«§©À
eðúéîäì Láãe áìç úáæ õøàî eðúéìrä ék¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¦¥−

:øøzNä-íb eðéìr øøzNú-ék øaãna©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−©¦§¨¥«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc zay(ycew zay meil)

e ,aiig mcvde ,micevipk miaygp mpi` ok lre ,mqtezléðä± ¨¥
dlege owf ,xbigééeaøì éãéáò àìmeyn ,hnydl miieyr mpi` ± Ÿ£¦¦§©¥

.xeht mcvdy micevipk miaygp md ok lre ,gk ixqg mdy
dywn .epipyy `ziixal zxzeqy `ziixan dywn `xnbd

:`xnbd,àéðúäåiav cvd,áéiç ,äìBçepipy lirl `ziixaae §¨©§¨¤©¨
.xeht dleg iav cvdyàä ,àéL÷ àì ,úLL áø øîà`ziixad ± ¨©©¥¤Ÿ©§¨¨

zwqer ,dleg iav cvd z` daiigyad iavàúMéà úîçî äìBç± §¤¥£©¦¨¨
zgcwecvde ,mc` ci yibxn `edyk hnydl ieyr da dlegdy ,

.dxenb dk`ln dyeràä,dleg iav cvd z` dxhty `ziixad - ¨
zwqeràðöáeà úîçî äìBçaleki epi` da dlegdy ,zetiir ± §¤¥£©§¨¨

.mc`d icin hnydl
ilra ipin zciv iabl zwelgn zipyp da ,`ziixa d`ian `xnbd

:mcevl jxcd oi`y miigïðaø eðz,`ziixaaïéæb ,ïéáâç ãväoin ± ¨©¨¨©¨£¨¦¨¦
,xedh abgíéîëçå .øéàî éaø éøác ,áéiç ,úaMa ïéLezéå ,ïéòøö§¨¦§©¦©©¨©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦
ìk ,íéøîBàig lraãBvéð BðéîaLllk jxca micevip epin ipay ± §¦Ÿ¤§¦¦

oifbe oiabgk ,mda jxev mc`l yiy epiidc ,mc` ipa ici lr
ecvd ,dlik`a mixzendìëå ,áéiçig lra,ãBvéð Bðéîa ïéàL ©¨§Ÿ¤¥§¦¦

ecvd ,oiyezie oirxvk.øeèẗ
:miabg zciv ipica zwqerd `ziixa d`ian d`xnbdCãéà àéðz©§¨¦¨

,zxg` `ziixaa epipy ±ìhä úòLa íéáâç ãvämdipir day ©¨£¨¦¦§©©©
,zexeerzn,øeèt.micevipk miaygpy meyn.áéiç ,áøMä úòLa ¨¦§©©¨¨©¨

,úBàáe úBçl÷î eéä íà ,øîBà éàáäî ïa øæòìàzekzipy xnelk ¤§¨¨¤©£©¥¦¨§©§¨
,oqtzl lwy jk ,dax zenkae ,mybk dhn.øeèẗ

:i`adn oa xfrl` ixac exn`p dn lr zwtzqn `xnbdàéòaéà¦©§¨
eäìixac ,daiyid ipa ewtzqd ±éà÷ àLéøà ,éàáäî ïa øæòìà± §¤§¨¨¤©£©©¥¨¨¥

cvdy epipyy ,`yixl biiqk exn`p ,xnelk ,`yixd lr micner
epiidy ,i`adn oa xfrl` xne` jk lre ,xeht lhd zrya miabg

.aiig ,ok mpi` m` la` ,ze`ae zeglwn od xy`k `weecBà
,éà÷ àôéqàmiabg cvdy epipyy ,`tiql biiqk exn`p ,xnelk ©¥¨¨¥

`weec epiidy ,i`adn oa xfrl` xne` jk lre ,aiig axyd zrya
s` ,ze`ae zeglwn od m` la` ,ze`ae zeglwn opi` xy`k

.xeht axyd zrya
:i`adn oa xfrl` oiekzd dnl ,zxg` `ziixan dgiken `xnbd

òîL àzi`adn oa xfrl`y ,da yxetny `ziixa rnye `a ± ¨§©
,axyd zrya s` ,ze`ae zeglwn od xy`k ,xizn,ïéáâç ãvä©¨£¨¦

,øîBà éàáäî ïa øæòìà .áéiç ,áøMä úòLa ,øeèt ,ìhä úòLa¦§©©©¨¦§©©¨¨©¨¤§¨¨¤©£©¥
,øeèt ,úBàáe úBçl÷î eéä íà ,áøMä úòLa eléôàeixacy `vnpe £¦¦§©©¨¨¦¨§©§¨¨

`l` ,aiig axyd zrya miabg cvd oi`y ,`tiql biiqk exn`p

.xeht ,ze`ae zeglwn od m` la` ,ze`ae zeglwn opi` xy`k

äðùî
ñðëpL éáöeil`nìòðå ,úéaìmc`åéðôa ãçà,ecv jkae ,ecra ± §¦¤¦§©©©¦§¨©¤¨§¨¨

,ïéøeèt ,íéðL eìòð .áéiçdk`ln cgi miyerd mipyy oeik ©¨¨£§©¦§¦
lirl `ziixady itke ,mixeht(:av)weqtdn z`f dyxc(fk c `xwie).

,ïéáéiç ,íéðL eìòðå ,ìBòðì ãçà ìBëé àìjxcy oeik df ote`ay Ÿ¨¤¨¦§§¨£§©¦©¨¦
dyerk mdn cg` lk aygp ,mipy ici lr zeyridl dk`lnd

.dnly dk`ln,øèBt ïBòîL éaøådyr `l mdn cg` s`y meyn §©¦¦§¥
.envra dk`lnd lk z`

àøîâ
,úaMa éøà ãvä ,ìàeîL øîà ,àaà øa äéîøé áø øîàelit` ¨©©¦§§¨©©¨¨©§¥©¨£¦©©¨

ecia ewifgnBlL é÷æøebì epñéðëiL ãò áéiç Bðéàcreind aelkl ± ¥©¨©¤©§¦¤©§§¦¤
.ewifgnd on hnzyie ,jlede zigyn qrekyky meyn ,el

äðùî
,zial eil`n qpkpy iav :dciv ipica mihxt cer zcnln dpynd

okn xg`leãçàä áLécg` mc` ±çútä ìò`ly exneyl ick ¨©¨¤¨©©¤©
,`vi,eäàléî àìå,ewlga gezt oiicr x`yp gztd ,xnelk §Ÿ¦§¨

eixg`eéðMä áLéipy mc` ±,áéiç éðMä ,eäàléîe`edy meyn ¨©©¥¦¦§¨©¥¦©¨
.hlnidl iavd lki ,ayiy cry oeik ,dcivd z` milyd

,eäàléîe çútä ìò ïBLàøä áLé,gexal leki iavd oi`y jkàáe ¨©¨¦©©¤©¦§¨¨
L ét ìò óà ,Bcéöa áLéå éðMäjk xg`,Bì Cìäå ïBLàøä ãîòxzepe ©¥¦§¨©§¦©©¦¤¨©¨¦§¨©

pyd,ecal exneyl i,øeèt éðMäå áéiç ïBLàøäoey`xdy itl ¨¦©¨§©¥¦¨
z` xnyn `l` ,cv `l ipyd eli`e ,dnly dciv zk`ln dyr

.cevip xaky iavd
:xeht ipyd recn dpynd zx`anàäipyd dyrn ±äæ äîì ¨§¨¤

Búéa úà ìòBðì ,äîBcickì,BëBúa øeîL éáö àöîðå BøîBL ¤§¥¤¥§§§¦§¨§¦¨§
mc` ayie ,zay axrn ziaa `vnp iav xy`ky myk ,xnelk
ixd ,ekxcl zkll utg `ed zayae ,hlndl epnn rpne ziaa
oeik ,cevip iavd jk jezny elit` ,ziad zlc z` lerpl el xzen
enk .xak cevipd z` xnyn `l` epi`e ,cnere cevip xak iavdy
oi` ,iavd z` cv xak oey`xdy oeik ,epzpynay dyrna s` ok

.xehte ,cevip xaky z` xnyn `l` ,dciv dyer ipyd
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המשך ביאור למד' שבת ליום שבת קוסש עמ' ב

zea` iwxtl mixe`ia

b dpyn b wxt

ìL :øîBà ïBòîL éaø,íéúî éçáfî eìëà elàk ,äøBú éøác åéìò eøîà àìå ãçà ïçìL ìò eìëàL äL ©¦¦§¥§Ÿ¨¤¨§©ª§¨¤¨§Ÿ¨§¨¨¦§¥¨§¦¨§¦¦§¥¥¦
ìL ìáà .íB÷î éìa äàö àé÷ eàìî úBðçìL ìk ék :øîàpLéøác åéìò eøîàå ãçà ïçìL ìò eìëàL äL ¤¤¡©¦¨ª§¨¨§¦Ÿ¨§¦¨£¨§Ÿ¨¤¨§©ª§¨¤¨§¨§¨¨¦§¥

:'ä éðôì øLà ïçìMä äæ éìà øaãéå :øîàpL ,íB÷î ìL BðçìMî eìëà elàk ,äøBú¨§¦¨§¦ª§¨¤¨¤¤¡©©§©¥¥©¤©ª§¨£¤¦§¥

ycew zegiyn zecewp

דבריֿתורה) (אפילו לדבר מותר כיצד השאלה: נשאלת

למדנו הרי הסעודה, יקדים1בעת שמא בסעודה מסיחין ''אין

אותו נפתח הקול ("כשיוצא סכנה" לידי ויבוא לוושט קנה

ומשתה מאכל ומסתכן.. המאכל בו ונכנס הקנה פי שעל כובע

רש"י)? - הושט" דרך הולך

אמוראים: בכך נחלקו אמנם כי לומר ויש

בגמרא בסעודתא;2נאמר יתבי הוי יצחק ורב נחמן "רב :

אדוני (יאמר מילתא' מר 'לימא יצחק, לרב נחמן רב ליה אמר

מסיחין אין - יוחנן רבי אמר 'הכי ליה, אמר דברֿמה);

סכנה". לידי ויבא לוושט קנה יקדים שמא בסעודה

מסיחין ש"אין ידע לא נחמן רב וכי לתמוה, יש ולכאורה

בסעודה"?!

בשעת לדבר שאסור סבר יצחק שרב מכיון ועוד: זאת

היה מוכרח כי נאמר אם ואף שאמר? מה אמר כיצד הסעודה,

עליו היה - מסיחין" ש"אין הדין את נחמן לרב להשמיע

הטעם את ואילו ההלכה עצם את רק ולומר בדבריו לקצר

מכן! לאחר לדחות היה יכול וכו"') יקדים ("שמא לכך

ש"אין ההלכה את ידע נחמן רב גם שבאמת לבאר, ונראה

היתה מילתא" מר "לימא באומרו כוונתו בסעודה". מסיחין

רב שלדעת משום זאת תורה. לדברי אלא דברים, לסתם לא

ורק אך חל הסכנה מפני בסעודה" מסיחין ש"אין הדין נחמן

רב סובר - בדבריֿתורה דבריֿתורה. על ולא חולין שיחת על

ומצלא" מגנא "תורה שכן לסכנה לחוש אין - מפני3נחמן

אפשרית. סכנה כל

ש"אין הדין שטעם מכיון כי - יצחק רב לו השיב כך על

לידי ויבא לוושט קנה יקדים "שמא הוא, בסעודה" מסיחין

כדוגמת דבריֿתורה. על גם חלה זו שהלכה הרי - סכנה"

הגמרא לא4דברי מצוה "שומר כי שאף - מצוה עשיית לגבי

רע" דבר -5ידע בכלֿזאת נזוקין", אינן מצוה ו"שלוחי

שונה מצוי, שההיזק (במקום שאני" הזיקא, דשכיח "היכא

רב האריך לכן מצוה). לצורך לא אף להסתכן ואין הדבר

לוושט" קנה יקדים "שמא - לאיסור הטעם את והוסיף נחמן

הזיקא" "שכיח של הגדר חל זה שבמקרה להדגיש כדי -

לא אפילו הסעודה, בשעת מסיחין אין ולכן מצוי) (הנזק

בדבריֿתורה.

המגןֿאברהם כתב אין6להלכה, בדבריֿתורה שאף

עליו אמרו שלא שולחן "כל כתב זאת ועם בסעודה, מסיחין

שכוונתו לומר וצריך מזבחיֿמתים". אכלו כאילו דבריֿתורה,

לאחריה או האכילה קודם האליהוֿרבה7היא, כדברי או

המשנהֿברורה לדבר.8שהביא מותר לתבשיל תבשיל שבין

(225 עמ' לה, כרך (ליקוטיֿשיחות,

ולא יחדיו שאכלו ששלושה התנא, דברי את להבין יש

ביטול הלוא - מזבחיֿמתים אכלו כאילו דבריֿתורה, אמרו

יותר חמור עליו והעונש מאוד חמור ענין הוא תורה

שלמדנו וכפי מזבחיֿמתים") אכלו שאפשר9(מ"כאילו "כל ,

עליו נאמר עוסק" ואינו בתורה ואת10לעסוק בזה ה' דבר "כי

תכרת"! הכרת - הפר מצותו

"שלושה ואומרת, ממשיכה המשנה - גיסא ולאידך

של משלחנו אכלו כאילו תורה דברי עליו ואמרו שאכלו..

דבריֿ אמירת בעבור השכר כל זהו האם להבין: וצריך מקום",

באיןֿערוך ונעלה רב תורה לימוד על השכר והרי !11תורה,

יש "כן הלשון את דוקאשלושהלהבין מדוע שאכלו",

"שלושה"?

את לתאר באה לא משנתנו הענין: עלהשכרביאור

את להשמיענו אלא תורה, ביטול על העונש ואת תורה לימוד

לנומעלתגודל אומרת האכילה. על והשפעתו הלימוד

עצמו המאכל - דבריֿתורה עליו שנאמרו שולחן כי המשנה

מקום". של מ"שלחנו חלק נעשה

לפחות השתתפו בסעודה אם רק קיימת זו מיוחדת מעלה

ובדוגמת "זימון" לענין כמו קביעות; יש אז שכן "שלושה",

"חזקה"). זו הרי פעמים (בשלוש חזקה" הווי זימני "בתלת

על גם ומשפיע פועל - "קביעות" בו שיש רוחני ענין כל

בזמן "קביעות", של באופן שלומדים תורה לכן, הגשמיות.

מ"שלחנו לחלק אותה ועושה האכילה את מעלה הסעודה,

מקום". של

נאמרו לא האכילה קביעות בעת אם - גיסא ולאידך

מכיון זאת מזבחיֿמתים". אכלו "כאילו זה הרי דבריֿתורה,

חיים" "תורת היא לכן12שהתורה "חיות"; אין ובלעדיה

של (היפוכה מתים" מ"זבחי כאכילה שכזו אכילה מוגדרת

חיים"). "תורת דבריֿתורה עמה שנאמרו אכילה

שלח) פרשת - תשכ"ח קודש (שיחות

ב.1) ה, א.3)שם.2)תענית כא, ב.4)סוטה ח, ה.5)פסחים ח, א.6)קהלת ס"ק קע סימן ה"ערוך7)אורחֿחיים שכתב כמו

שם. א.8)השלחן" ס"ק א.9)שם צט, לא.10)סנהדרין טו, א.11)שלח משנה פ"ו להלן לדוגמה שלום"12)ראה "שים ברכת

שמונהֿעשרה. בתפילת
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דבריֿתורה) (אפילו לדבר מותר כיצד השאלה: נשאלת

למדנו הרי הסעודה, יקדים1בעת שמא בסעודה מסיחין ''אין

אותו נפתח הקול ("כשיוצא סכנה" לידי ויבוא לוושט קנה

ומשתה מאכל ומסתכן.. המאכל בו ונכנס הקנה פי שעל כובע

רש"י)? - הושט" דרך הולך

אמוראים: בכך נחלקו אמנם כי לומר ויש

בגמרא בסעודתא;2נאמר יתבי הוי יצחק ורב נחמן "רב :

אדוני (יאמר מילתא' מר 'לימא יצחק, לרב נחמן רב ליה אמר

מסיחין אין - יוחנן רבי אמר 'הכי ליה, אמר דברֿמה);

סכנה". לידי ויבא לוושט קנה יקדים שמא בסעודה

מסיחין ש"אין ידע לא נחמן רב וכי לתמוה, יש ולכאורה

בסעודה"?!

בשעת לדבר שאסור סבר יצחק שרב מכיון ועוד: זאת

היה מוכרח כי נאמר אם ואף שאמר? מה אמר כיצד הסעודה,

עליו היה - מסיחין" ש"אין הדין את נחמן לרב להשמיע

הטעם את ואילו ההלכה עצם את רק ולומר בדבריו לקצר

מכן! לאחר לדחות היה יכול וכו"') יקדים ("שמא לכך

ש"אין ההלכה את ידע נחמן רב גם שבאמת לבאר, ונראה

היתה מילתא" מר "לימא באומרו כוונתו בסעודה". מסיחין

רב שלדעת משום זאת תורה. לדברי אלא דברים, לסתם לא

ורק אך חל הסכנה מפני בסעודה" מסיחין ש"אין הדין נחמן

רב סובר - בדבריֿתורה דבריֿתורה. על ולא חולין שיחת על

ומצלא" מגנא "תורה שכן לסכנה לחוש אין - מפני3נחמן

אפשרית. סכנה כל

ש"אין הדין שטעם מכיון כי - יצחק רב לו השיב כך על

לידי ויבא לוושט קנה יקדים "שמא הוא, בסעודה" מסיחין

כדוגמת דבריֿתורה. על גם חלה זו שהלכה הרי - סכנה"

הגמרא לא4דברי מצוה "שומר כי שאף - מצוה עשיית לגבי

רע" דבר -5ידע בכלֿזאת נזוקין", אינן מצוה ו"שלוחי

שונה מצוי, שההיזק (במקום שאני" הזיקא, דשכיח "היכא

רב האריך לכן מצוה). לצורך לא אף להסתכן ואין הדבר

לוושט" קנה יקדים "שמא - לאיסור הטעם את והוסיף נחמן

הזיקא" "שכיח של הגדר חל זה שבמקרה להדגיש כדי -

לא אפילו הסעודה, בשעת מסיחין אין ולכן מצוי) (הנזק

בדבריֿתורה.

המגןֿאברהם כתב אין6להלכה, בדבריֿתורה שאף

עליו אמרו שלא שולחן "כל כתב זאת ועם בסעודה, מסיחין

שכוונתו לומר וצריך מזבחיֿמתים". אכלו כאילו דבריֿתורה,

לאחריה או האכילה קודם האליהוֿרבה7היא, כדברי או

המשנהֿברורה לדבר.8שהביא מותר לתבשיל תבשיל שבין

(225 עמ' לה, כרך (ליקוטיֿשיחות,

ולא יחדיו שאכלו ששלושה התנא, דברי את להבין יש

ביטול הלוא - מזבחיֿמתים אכלו כאילו דבריֿתורה, אמרו

יותר חמור עליו והעונש מאוד חמור ענין הוא תורה

שלמדנו וכפי מזבחיֿמתים") אכלו שאפשר9(מ"כאילו "כל ,

עליו נאמר עוסק" ואינו בתורה ואת10לעסוק בזה ה' דבר "כי

תכרת"! הכרת - הפר מצותו

"שלושה ואומרת, ממשיכה המשנה - גיסא ולאידך

של משלחנו אכלו כאילו תורה דברי עליו ואמרו שאכלו..

דבריֿ אמירת בעבור השכר כל זהו האם להבין: וצריך מקום",

באיןֿערוך ונעלה רב תורה לימוד על השכר והרי !11תורה,

יש "כן הלשון את דוקאשלושהלהבין מדוע שאכלו",

"שלושה"?

את לתאר באה לא משנתנו הענין: עלהשכרביאור

את להשמיענו אלא תורה, ביטול על העונש ואת תורה לימוד

לנומעלתגודל אומרת האכילה. על והשפעתו הלימוד

עצמו המאכל - דבריֿתורה עליו שנאמרו שולחן כי המשנה

מקום". של מ"שלחנו חלק נעשה

לפחות השתתפו בסעודה אם רק קיימת זו מיוחדת מעלה

ובדוגמת "זימון" לענין כמו קביעות; יש אז שכן "שלושה",

"חזקה"). זו הרי פעמים (בשלוש חזקה" הווי זימני "בתלת

על גם ומשפיע פועל - "קביעות" בו שיש רוחני ענין כל

בזמן "קביעות", של באופן שלומדים תורה לכן, הגשמיות.

מ"שלחנו לחלק אותה ועושה האכילה את מעלה הסעודה,

מקום". של

נאמרו לא האכילה קביעות בעת אם - גיסא ולאידך

מכיון זאת מזבחיֿמתים". אכלו "כאילו זה הרי דבריֿתורה,

חיים" "תורת היא לכן12שהתורה "חיות"; אין ובלעדיה

של (היפוכה מתים" מ"זבחי כאכילה שכזו אכילה מוגדרת

חיים"). "תורת דבריֿתורה עמה שנאמרו אכילה

שלח) פרשת - תשכ"ח קודש (שיחות

ב.1) ה, א.3)שם.2)תענית כא, ב.4)סוטה ח, ה.5)פסחים ח, א.6)קהלת ס"ק קע סימן ה"ערוך7)אורחֿחיים שכתב כמו

שם. א.8)השלחן" ס"ק א.9)שם צט, לא.10)סנהדרין טו, א.11)שלח משנה פ"ו להלן לדוגמה שלום"12)ראה "שים ברכת

שמונהֿעשרה. בתפילת



רמו

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' סיון, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

 הוו"ח אי"א נו"נ עסקן רב פעלים וכו' מו"ה

משה שי' שפירא, שר הפנים והעלי'

שלום וברכה!

קבלתי המברק שלו, ובמענה עלי' הברקתי לו היום, וז"ל: נבהלתי ממברקו מהפרת החזית 

מפלגתיים  רווחים  על  יוותרו  המפלגות  אם  ובודאי  המזרחי.  הפועל  את  מאשימים  הרבה  הדתית. 

תתאפשר הקמת החזית, המוכרחת לא רק בשביל הכלל אלא גם לכל אחת המפלגות. תקותי חזקה 

שבשעה מכרעת כזו תכיר כל מפלגה באחריותה לגבי הכלל ותביא להקמת החזית. בהתאם לשיחתנו 

כאן בטחוני שישתדל בהנ"ל ותודה מראש בעד הבשורה הטובה שיבשרני בזה. בברכה המצפה לרחמי 

שמים.

הידיעה במברקה שלו היתה לי הפתעה ואכזבה מרה ביותר, אחרי אשר הבטיחני כי בודאי 

למרות  חזית,  שתהי'  בודאות  קויתי  לכן  אשר  במצב,  שינוי  יהי'  אם  ויודיעני  מאוחדת  חזית  תהי' 

השמועות להיפך, באשר לא שמעתי ממנו על דברי שינוי.

תקותי חזקה אשר כ"מ יתאמץ בכל מרץ להגשמת ענין החזית אם גם מן הצורך יהי' לעשות 

וויתורים מפלגתיים, בפרט אשר ויתור בזה קרוב לשכר.

הנני מאחל לו הצלחה בהשתדלות הנ"ל ותודה למפרע בעד בשורות טובות בזה.

בפ"ש וברכה.

בטח כבר קיבל המברקה בענין ההכרחיות בחזית הדתית המאוחדת שנשלחה לו בחתימת באי 

כח החזית הדתית כאן, וגם המברקה ממר משה שי' פייערשטיין בנידון זה.

לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בכל העולם )קרח באה”ק( - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:3605:3708:2608:2709:0709:0810:2010:2113:1713:1819:4619:4820:1620:1819:2820:30באר שבע )ק(

05:3105:3208:2208:2209:0409:0510:1710:1913:1613:1719:5319:5520:2020:2219:2420:34חיפה )ק(

05:3305:3408:2308:2409:0409:0510:1710:1813:1513:1619:5119:5320:1620:1819:1320:30ירושלים )ק(

05:3405:3508:2408:2509:0609:0710:1910:2013:1713:1819:4819:5020:1920:2019:3020:33תל אביב )ק(

04:5304:5407:3707:3708:5208:5310:1510:1513:3513:3620:5720:5921:4121:4320:4022:03אוסטריה, וינה )ק(

07:3407:3509:1509:1709:5509:5710:4510:4612:5012:5217:0817:0917:3917:3916:5117:51אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:0405:0407:5207:5208:5908:5910:2010:2113:3713:3820:5120:5321:3321:3520:3521:54אוקראינה, אודסה )ק(

04:2904:2907:1307:1308:2708:2809:4909:5013:0913:1120:3020:3221:1421:1620:1421:36אוקראינה, דונייצק )ק(

04:3804:3807:2107:2008:3708:3809:5910:0013:2013:2220:4320:4521:2821:3020:2721:50אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

04:5404:5507:2407:2208:5808:5910:2210:2313:4713:4821:1721:2022:0622:0821:0122:30אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

04:4604:4607:1207:0808:5008:5110:1410:1513:3913:4121:1121:1322:0022:0220:5522:24אוקראינה, קייב )ק(

05:3405:3508:2408:2409:2709:2810:4710:4814:0314:0421:1621:1821:5421:5621:0022:13איטליה, מילאנו )ק(

06:1106:1208:4008:4109:1109:1210:1310:1512:4512:4618:1818:1918:4218:4318:0118:53אקוואדור, קיטו )ח(

07:5908:0009:4609:4810:2410:2611:1611:1713:2413:2517:5117:5218:1918:2017:3318:32ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

09:0909:1110:4310:4511:2511:2712:1312:1514:1614:1718:2218:2318:5618:5618:0519:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:3905:4008:3108:3209:2109:2210:3810:3913:4413:4620:3520:3621:0921:1120:1821:25ארה״ב, בולטימור )ק(

05:2405:2508:1608:1709:0809:0910:2610:2713:3413:3520:2820:3021:0421:0620:1221:21ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:2505:2508:1708:1709:0909:1010:2610:2713:3413:3620:2920:3121:0521:0720:1321:21ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

05:5505:5508:4708:4709:4209:4311:0011:0114:1114:1221:1121:1221:4821:5020:5422:05ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2006:2109:0909:1009:4909:5011:0111:0213:5713:5820:2420:2620:5320:5420:0821:06ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4105:4108:3108:3209:1509:1610:2910:3013:2813:3020:0420:0620:3520:3719:4820:50ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:2906:3009:1609:1709:5309:5411:0411:0513:5613:5720:1420:1520:4120:4319:5720:54ארה״ב, מיאמי )ק(

05:1805:1808:1008:1109:0309:0410:2110:2213:3013:3120:2620:2821:0321:0520:1021:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

05:4905:5008:4108:4209:3309:3410:5010:5113:5813:5920:5220:5421:2721:2920:3521:44ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:1505:1508:0708:0709:0109:0210:1910:2013:2913:3020:2720:2921:0421:0620:1121:21ארה״ב, שיקגו )ק(

06:5807:0009:1209:1309:4409:4510:4110:4313:0313:0418:0718:0918:3318:3417:5018:43בוליביה, לה-פס )ח(

05:2605:2607:4307:4409:3209:3310:5710:5814:2414:2521:5922:0222:5022:5221:4323:15בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:2805:2907:4307:4409:3409:3410:5810:5914:2414:2621:5822:0022:4722:5021:4223:12בלגיה, בריסל )ק(

06:4606:4808:5108:5209:2509:2610:2010:2212:3712:3817:3217:3417:5417:5517:1518:05ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:3306:3408:3808:4009:1209:1310:0810:0912:2512:2617:1717:1817:4317:4517:0017:55ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

04:4304:4307:0107:0208:5008:5010:1510:1613:4213:4421:2121:2322:1022:1321:0822:36בריטניה, לונדון )ק(

04:4004:4007:0907:1108:5208:5310:1910:2013:5213:5321:3921:4222:3622:3921:2623:06בריטניה, מנצ'סטר )ק(

04:4304:4307:0707:0808:5308:5410:1910:2013:4913:5021:3321:3522:2522:2721:1722:53גרמניה, ברלין )ק(

05:1505:1507:4707:4509:1809:1910:4210:4314:0714:0821:3721:3922:2522:2721:2122:49גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:5306:5408:5408:5509:2809:3010:2310:2412:3812:3917:3017:3117:5017:5117:1318:01דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0106:0208:4308:4409:1809:1910:2610:2713:1213:1319:1719:1919:4319:4519:0019:55הודו, מומבאי )ח(

05:5805:5908:4008:4109:1409:1610:2310:2413:0813:0919:1219:1419:3819:3918:5519:50הודו, פונה )ח(

04:4604:4607:3207:3208:4308:4410:0510:0613:2413:2520:4220:4521:2621:2820:2621:47הונגריה, בודפשט )ק(

04:2804:2807:2007:2008:1208:1309:3009:3112:3812:4019:3419:3620:1020:1219:1820:27טורקיה, איסטנבול )ח(

06:0206:0308:5408:5509:4209:4310:5810:5914:0214:0420:4920:5121:2321:2520:3321:38יוון, אתונה )ק(

05:0905:0907:5607:5609:0509:0610:2610:2713:4513:4621:0121:0321:4421:4620:4522:05מולדובה, קישינב )ק(



רמז

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בכל העולם )קרח באה”ק( - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
05:5705:5808:4008:4109:1509:1610:2310:2413:0913:1119:1519:1719:4119:4318:5919:53מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

08:0808:1009:3109:3210:1710:1911:0211:0413:0013:0116:5116:5217:2817:2816:3417:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:0805:0807:5507:5608:3408:3509:4509:4612:3912:4019:0119:0219:2919:3118:4419:42נפאל, קטמנדו )ח(

04:4504:4607:3707:3808:2808:2909:4509:4612:5212:5319:4419:4620:1920:2119:2620:36סין, בייג'ין )ח(

06:5907:0009:2909:3010:0010:0111:0311:0413:3513:3719:1119:1219:3519:3618:5419:46סינגפור, סינגפור )ח(

04:1404:1406:3606:3808:2308:2409:4909:5013:1813:2020:5921:0121:5221:5420:4322:19פולין, ורשא )ק(

06:2606:2708:4408:4509:1509:1710:1410:1612:3912:4017:5117:5318:1618:1717:3418:27פרו, לימה )ח(

05:5005:5108:4008:4009:4409:4511:0411:0514:2014:2221:3221:3422:1322:1521:1622:33צרפת, ליאון )ק(

05:4605:4708:2808:2709:4709:4811:1011:1014:3114:3321:5822:0022:4122:4421:4223:04צרפת, פריז )ק(

05:4505:4608:1708:1908:4908:5009:5309:5412:2812:2918:0918:1018:3318:3417:5218:44קולומביה, בוגוטה )ח(

05:3505:3608:2708:2709:2509:2610:4410:4513:5613:5821:0421:0621:3921:4120:4721:57קנדה, טורונטו )ק(

05:0505:0507:5407:5508:5808:5910:1810:1913:3413:3520:4620:4821:2521:2720:3021:45קנדה, מונטריאול )ק(

05:3105:3208:2208:2309:0709:0810:2110:2213:2213:2320:0120:0220:3220:3419:4420:47קפריסין, לרנקה )ק(

04:1804:1806:5706:5808:3508:3610:0410:0513:4013:4121:3621:3822:3722:4021:2023:12רוסיה, ליובאוויטש )ח(

03:4503:4406:3006:3108:0508:0609:3509:3613:1413:1521:2021:2322:2122:2421:0423:01רוסיה, מוסקבה )ח(

04:2504:2507:1107:1108:2108:2209:4309:4413:0113:0320:1920:2121:0221:0420:0321:22רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:2905:2908:1508:1509:2509:2610:4710:4814:0614:0721:2921:3122:0722:0921:1322:28שוויץ, ציריך )ק(

05:5105:5208:3008:3109:0309:0410:0910:1012:5112:5218:4618:4819:1219:1318:3019:23תאילנד, בנגקוק )ח(



תפלת הדרךרמח

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(
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