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        לק"ילק"ילק"ילק"י
  

        
        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
  

  

    אשראשראשראשר, , , , השנההשנההשנההשנה    ראשראשראשראש    שלשלשלשל    במוסףבמוסףבמוסףבמוסף    הנאמרהנאמרהנאמרהנאמר' ' ' ' וגווגווגווגו    בקדשובקדשובקדשובקדשו    אלאלאלאל    הללוהללוהללוהללו    מזמורמזמורמזמורמזמור    בענייןבענייןבענייןבעניין    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    דברידברידברידברי    ביאורביאורביאורביאור
        ....העולםהעולםהעולםהעולם    נבראנבראנבראנברא    שבהןשבהןשבהןשבהן    אותיותאותיותאותיותאותיות    בבבב""""לכלכלכלכ    קשרקשרקשרקשרוהוהוהוה, , , , הילוליםהילוליםהילוליםהילולים    עשרהעשרהעשרהעשרה    בובובובו    ישישישיש

      

        ....בסמיכותבסמיכותבסמיכותבסמיכות" " " " שמךשמךשמךשמך""""    המלההמלההמלההמלה    פעמיםפעמיםפעמיםפעמים    שבעשבעשבעשבע    נזכרונזכרונזכרונזכרו' ' ' ' וכווכווכווכו    הצדקההצדקההצדקההצדקה' ' ' ' הההה    לךלךלךלך    בפיוטבפיוטבפיוטבפיוט    מדועמדועמדועמדוע
                

    עםעםעםעם    נסנסנסנס    בתוךבתוךבתוךבתוך    נסנסנסנס    שעשהשעשהשעשהשעשה    הנביאהנביאהנביאהנביא    אלישעאלישעאלישעאלישע    עלעלעלעל' ' ' ' בבבב    במלכיםבמלכיםבמלכיםבמלכים    םםםם""""המלביהמלביהמלביהמלבי    דברידברידברידברי    וביאורוביאורוביאורוביאור", ", ", ", הרעיםהרעיםהרעיםהרעים    מיםמיםמיםמים""""    פירושפירושפירושפירוש
        '.'.'.'.וכווכווכווכו    המלחהמלחהמלחהמלח

      

    בגללבגללבגללבגלל    בתורהבתורהבתורהבתורה    הפירושהפירושהפירושהפירוש    אתאתאתאת    שינושינושינושינו    לללל""""שחזשחזשחזשחז    החושביםהחושביםהחושביםהחושבים    מןמןמןמן    לאפוקילאפוקילאפוקילאפוקי, , , , ממוןממוןממוןממון    ––––    עיןעיןעיןעין    תחתתחתתחתתחת    עיןעיןעיןעין    בענייןבענייןבענייןבעניין    השלמההשלמההשלמההשלמה
        ....שלנושלנושלנושלנו    לדורותלדורותלדורותלדורות' ' ' ' מתאיםמתאיםמתאיםמתאים    אינואינואינואינו''''    שהדברשהדברשהדברשהדבר

      

        ....זהזהזהזה    בענייןבענייןבענייןבעניין    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    דברידברידברידברי    ביאורביאורביאורביאור    המשךהמשךהמשךהמשך
      

        ....ממוןממוןממוןממון    ––––    עיןעיןעיןעין    תחתתחתתחתתחת    עיןעיןעיןעין    בענייןבענייןבענייןבעניין.) .) .) .) פדפדפדפד: : : : פגפגפגפג    דףדףדףדף((((    קקקק""""בבבב    בגמראבגמראבגמראבגמרא    שהובאושהובאושהובאושהובאו    הדרשותהדרשותהדרשותהדרשות    עשרתעשרתעשרתעשרת
      

        ....עיןעיןעיןעין    תחתתחתתחתתחת    עיןעיןעיןעין    לגבילגבילגבילגבי    אאאא""""החזוהחזוהחזוהחזו    וביאורוביאורוביאורוביאור, , , , בשבתבשבתבשבתבשבת    ורובהורובהורובהורובה    אקדחאקדחאקדחאקדח    לטלטללטלטללטלטללטלטל    אסוראסוראסוראסור    מוקצהמוקצהמוקצהמוקצה    סוגסוגסוגסוג    איזהאיזהאיזהאיזה    מצדמצדמצדמצד
      

    מרןמרןמרןמרן    ותשובותותשובותותשובותותשובות, , , , הצדוקיםהצדוקיםהצדוקיםהצדוקים    מןמןמןמן    לאפוקילאפוקילאפוקילאפוקי    באבאבאבא    שזהשזהשזהשזה' ' ' ' דעתךדעתךדעתךדעתך    סלקאסלקאסלקאסלקא    לאלאלאלא''''    קקקק""""בבבבבבבב' ' ' ' הגמהגמהגמהגמ    דברידברידברידברי    בביאורבביאורבביאורבביאור    השלמההשלמההשלמההשלמה
        ....זהזהזהזה    בענייןבענייןבענייןבעניין    הערותהערותהערותהערות    לחמשלחמשלחמשלחמש

      

        '.'.'.'.בעיןבעיןבעיןבעין    עיןעיןעיןעין''''    ךךךך""""בתנבתנבתנבתנ    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    הפעמיםהפעמיםהפעמיםהפעמים    שלושתשלושתשלושתשלושת    שביןשביןשביןשבין    הקשרהקשרהקשרהקשר    לגבילגבילגבילגבי    הטוריםהטוריםהטוריםהטורים    בעלבעלבעלבעל    דברידברידברידברי    תירוץתירוץתירוץתירוץ
      

    עצמועצמועצמועצמו    השופרהשופרהשופרהשופר    עלעלעלעל    מסיכהמסיכהמסיכהמסיכה    לשיםלשיםלשיםלשים    מותרמותרמותרמותר    האםהאםהאםהאם    וכןוכןוכןוכן, , , , שופרשופרשופרשופר    תקיעתתקיעתתקיעתתקיעת    בעתבעתבעתבעת    הפההפההפההפה    עלעלעלעל    מסיכהמסיכהמסיכהמסיכה    לשיםלשיםלשיםלשים    מותרמותרמותרמותר    האםהאםהאםהאם
  ....אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    מסקנתמסקנתמסקנתמסקנת. . . . יוצאיוצאיוצאיוצא    שהקולשהקולשהקולשהקול    היכןהיכןהיכןהיכן
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            הצדיקהצדיקהצדיקהצדיק    הגאוןהגאוןהגאוןהגאון    נשמתנשמתנשמתנשמת    לעילוילעילוילעילוילעילוי    מוקדשמוקדשמוקדשמוקדש    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור
        , , , , לללל""""זצזצזצזצ    יגאלייגאלייגאלייגאלי    שכרשכרשכרשכר    בןבןבןבן    שלמהשלמהשלמהשלמה    הרבהרבהרבהרב

        ....הההה""""תנצבתנצבתנצבתנצב, , , , שלושלושלושלו    היאר־צייטהיאר־צייטהיאר־צייטהיאר־צייט    יוםיוםיוםיום    חלחלחלחל    אלולאלולאלולאלול    אאאא""""יייי    ביוםביוםביוםביום    שהשבועשהשבועשהשבועשהשבוע
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  בשם רחמן.
  

לרפואת ולהצלחת רבי מנחם חיים בן השיעור מוקדש 
צרי הי"ו, שחלה בקורונה ומצבו קשה. אשלום מה

המקום ברוך הוא ישלח לו רפואה שלימה בתוך כל 
שאר חולי ישראל, ויעמדהו מחליו לחיים טובים 

ויחזקהו ויאמצהו בקו הבריאות, וימלא כל ולשלום, 
  אמן. .משאלות ליבו לטובה

  

ני משפחתו שיחיו, המקום ברוך הוא ירצה נדבת ב
, ויצליחו בכל מכל כלנדבתם, ויברך מעשי ידיהם, 
  אכי"ר.

  
ביאור דברי מהרי"ץ זיע"א בעניין מזמור הללו אל ביאור דברי מהרי"ץ זיע"א בעניין מזמור הללו אל ביאור דברי מהרי"ץ זיע"א בעניין מזמור הללו אל ביאור דברי מהרי"ץ זיע"א בעניין מזמור הללו אל 

בקדשו וגו' הנאמר במוסף של ראש השנה, אשר יש בקדשו וגו' הנאמר במוסף של ראש השנה, אשר יש בקדשו וגו' הנאמר במוסף של ראש השנה, אשר יש בקדשו וגו' הנאמר במוסף של ראש השנה, אשר יש 
בו עשרה הילולים, והקשר לכ"ב אותיות שבהן נברא בו עשרה הילולים, והקשר לכ"ב אותיות שבהן נברא בו עשרה הילולים, והקשר לכ"ב אותיות שבהן נברא בו עשרה הילולים, והקשר לכ"ב אותיות שבהן נברא 

        העולם. העולם. העולם. העולם. 
  

] אדף ל"ב ע" [גמ'במסכת ראש השנה     במשנהבמשנהבמשנהבמשנה
מעשרה מעשרה מעשרה מעשרה     ,,,,אין פוחתין מעשרה מלכיותאין פוחתין מעשרה מלכיותאין פוחתין מעשרה מלכיותאין פוחתין מעשרה מלכיותכתוב כך, 

  . . . . מעשרה שופרותמעשרה שופרותמעשרה שופרותמעשרה שופרות    ,,,,זכרונותזכרונותזכרונותזכרונות
  

מוסף של ראש השנה, שלושת  בתפילתבתפילתבתפילתבתפילת
הברכות האמצעיות הן משהו מיוחד שאין בשום 

שיש בתפילת מוסף תשע ברכות, יום טוב, 
שלוש ראשונות ושלוש אחרונות, ובמקום 

ה ברכה אמצעית כמו בשאר ימים טובים, יש פ
מלכיות זכרונות ושופרות. ומביאים על כך 
פסוקים. חוץ מהברכות עצמן, המדברות על 

לכך זכרון והשופר, מביאים ראיות המלכות וה
  מפסוקים.

  

השאלה, למה דוקא עשרה? אומרת  לגבילגבילגבילגבי
אמר אמר אמר אמר     ????הני עשרה מלכיות כנגד מיהני עשרה מלכיות כנגד מיהני עשרה מלכיות כנגד מיהני עשרה מלכיות כנגד מיהגמרא שם, 

כנגד עשרה הלולים שאמר דוד בספר כנגד עשרה הלולים שאמר דוד בספר כנגד עשרה הלולים שאמר דוד בספר כנגד עשרה הלולים שאמר דוד בספר     לוי,לוי,לוי,לוי,    רבירבירבירבי
            ....תהליםתהליםתהליםתהלים

  

הרי יש הרבה הילולים     ????א הווא הווא הווא הווהלולים טובהלולים טובהלולים טובהלולים טוב
הנך הנך הנך הנך הגמ',  עונהבתהלים, הרבה יותר מעשר. 

ֵתַקע ׁשֹוָפר    ']']']']נ, גנ, גנ, גנ, ג""""תהלים קתהלים קתהלים קתהלים ק[[[[דכתיב בהו דכתיב בהו דכתיב בהו דכתיב בהו  ֵתַקע ׁשֹוָפרַהְללּוהּו ּבְ ֵתַקע ׁשֹוָפרַהְללּוהּו ּבְ ֵתַקע ׁשֹוָפרַהְללּוהּו ּבְ     ....ַהְללּוהּו ּבְ
דהיינו, המדובר על המזמור האחרון בספר 

וגו', במזמור     הללויה הללו אל בקדשו    ,תהלים
יש עשרה פעמים  ששם שהוזכר בו שופר,

  'הללו'. 
  

כנגד כנגד כנגד כנגד     ,,,,רב יוסף אמררב יוסף אמררב יוסף אמררב יוסף אמררת, הגמ' אומ בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
ר' ר' ר' ר'     ....עשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיניעשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיניעשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיניעשרת הדברות שנאמרו לו למשה בסיני

כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא     ,,,,יוחנן אמריוחנן אמריוחנן אמריוחנן אמר
        וכו'.    העולםהעולםהעולםהעולם

  

ח"א [זיע"א בעץ חיים על המזמור הזה  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
בו י"ג בו י"ג בו י"ג בו י"ג זה המזמור יש זה המזמור יש זה המזמור יש זה המזמור יש כותב כך, ] כ"ב ע"בדף 

הרד"ק מתייחס מדות. רד"ק. מדות. רד"ק. מדות. רד"ק. מדות. רד"ק.     הלולים, רמז לי"גהלולים, רמז לי"גהלולים, רמז לי"גהלולים, רמז לי"ג
יה' הראשונה, וכן ־וכולל גם את המלה 'הללו

האחרונה, וביחד זה שלוש עשרה. יש גם את 
  המלה 'תהלל יה'.

  

כי כי כי כי     ,,,,והאר"י ע"ה כתבוהאר"י ע"ה כתבוהאר"י ע"ה כתבוהאר"י ע"ה כתבמהרי"ץ וכותב,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
    ....כנגד עשר ספירותכנגד עשר ספירותכנגד עשר ספירותכנגד עשר ספירות    ,,,,עשר פעמיםעשר פעמיםעשר פעמיםעשר פעמים    ''''הללוהללוהללוהללו''''יש כאן יש כאן יש כאן יש כאן 

    ,,,,בור בזהבור בזהבור בזהבור בזהייייובספר חזה ציון האריך והרחיב הדובספר חזה ציון האריך והרחיב הדובספר חזה ציון האריך והרחיב הדובספר חזה ציון האריך והרחיב הד
י פרשת וירא דף י פרשת וירא דף י פרשת וירא דף י פרשת וירא דף ועיין רקנטועיין רקנטועיין רקנטועיין רקנט    ....בטוב טעם ודעתבטוב טעם ודעתבטוב טעם ודעתבטוב טעם ודעת

יאח אזהו רבי יוסף צ    ––––וז"ל הרי"ץ וז"ל הרי"ץ וז"ל הרי"ץ וז"ל הרי"ץ     ....נ"ב ודף נ"גנ"ב ודף נ"גנ"ב ודף נ"גנ"ב ודף נ"ג
ועשרה ועשרה ועשרה ועשרה     ,,,,כנגד עשר דברותכנגד עשר דברותכנגד עשר דברותכנגד עשר דברות    ,,,,עשר פעמים הללועשר פעמים הללועשר פעמים הללועשר פעמים הללו –

נברא העולם בצירוף אל"ף נברא העולם בצירוף אל"ף נברא העולם בצירוף אל"ף נברא העולם בצירוף אל"ף מאמרות שבהם מאמרות שבהם מאמרות שבהם מאמרות שבהם 
        בעשרת הדיברות.בעשרת הדיברות.בעשרת הדיברות.בעשרת הדיברות.    תתתתוכל התורה נרמזוכל התורה נרמזוכל התורה נרמזוכל התורה נרמז    ....בי"תבי"תבי"תבי"ת

  

שכאשר ישנו מספר עשר, זה לא ללמדך, ללמדך, ללמדך, ללמדך, 
עשר, אלא בדיוק סתם, הדבר אינו מקרי שיצא 

וון. רצו לכוין כנגד הדברים שהם עשר. זה מכֻ 
עשרת  מנייןהשורש של של־דבר לאמיתו 

בעצם הכל מתחיל הדיברות ועשרה מאמרות, 
לפום עשר הספירות, כי  םהמהשורש העיקרי ש

ן ה'ספירות', הכל זה דבר הקושטא ה'מאמרות' 
חד. מביאים לכך דוגמאות רבות, אבל א

בסה"כ ה'עשר' זה תכלית כל המספרים. כך 
  הקב"ה ברא את העולם. 

  
בעולם שהספירה שלו  אין לך עם ולשון ולכןולכןולכןולכן

לכולם שבעת אינה מאחד עד עשר. כמו שיש 
מבריאת העולם,  תחילהימי השבוע. הכל 

כל צאצאיו, שהם מאדם הראשון, וממילא 
אצלם יושבי תבל ושוכני ארץ, זה התקבל 

  מדור לדור, וזהו דבר שאי אפשר להזיז אותו.
  

הדבר לגבי קריאת התורה בשני וחמישי,  אותואותואותואותו
כ"א [דף גם שם במסכת מגילה עשרה פסוקים, 

הגמ' אומרת 'עשרה פסוקים כנגד מי?', ] ע"ב
'כנגד  בתוספת ,דלעיל דבריםהוכתובים שם 

  ים', שיהיה כנגד משהו.נעשרה בטל
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ביום ביום ביום ביום , [בסימן קל"ז סעיף א']על כך הלבוש  אומראומראומראומר
שלושה, תיקנו חז"ל שלא יקראו שלושה, תיקנו חז"ל שלא יקראו שלושה, תיקנו חז"ל שלא יקראו שלושה, תיקנו חז"ל שלא יקראו שקוראים שקוראים שקוראים שקוראים 

      ....פסוקיםפסוקיםפסוקיםפסוקים    עשרהעשרהעשרהעשרהפחות מפחות מפחות מפחות מ
  

שנו צורך, כגון לא לקרוא יותר, אם י אפשראפשראפשראפשר
בכל לסיים בדבר רע, או אם יש 'פרשה', אבל 

לא פחות מעשרה פסוקים. אפילו שכל אופן 
מספיק תשעה, היה עולה קורא שלושה, וא"כ 

פסוק אחד, דהיינו  אבל חייב שעולה אחד יוסיף
        יקרא לכל הפחות ארבעה פסוקים. ש
  

בגמ' שם     בו.בו.בו.בו.והרבה טעמים וכוונות נאמרו והרבה טעמים וכוונות נאמרו והרבה טעמים וכוונות נאמרו והרבה טעמים וכוונות נאמרו 
ויש עוד 'כוונות' דהיינו סיבות. כתובות הרבה 

  לפי הנסתר.
  

פי פי פי פי     תא עלתא עלתא עלתא עלסמכסמכסמכסמכנאמרו באנאמרו באנאמרו באנאמרו בא    לםלםלםלםכוכוכוכושששש    י,י,י,י,ללללראה ראה ראה ראה ונונונונ
יאה יאה יאה יאה נקרא קרנקרא קרנקרא קרנקרא קר    יןיןיןיןשאשאשאשא    ,,,,אבל העיקר הואאבל העיקר הואאבל העיקר הואאבל העיקר הוא    ....הדרשהדרשהדרשהדרש

קרי הטעם העי. . . . חשובה בתורה פחות משיעור זהחשובה בתורה פחות משיעור זהחשובה בתורה פחות משיעור זהחשובה בתורה פחות משיעור זה
יאה לא קר הוא, כי פחות מעשרה פסוקים זאת

תכלית כל המספרים. ומה  ואהחשובה, כי עשר 
 , זה אסמכתא.גמ' מביאה טעמים וכו'שה

ולמעשה כפי שאמרנו בעצם הכל זהו דבר 
אחד. זה מתחיל מכך שהחשיבות היא עשר, 

טעמים 'עשרת ומקבילים וכאשר אומרים 
הדיברות' 'עשרה מאמרות' זה רק פירוש 
ודוגמאות, או שזה יותר מתאים לפרט הזה, 
אולי כל חכם משווה את העניין כנגד העניין 

נפקא מינה מכך,  יכול להיות גםאולי האחר, ו
לא ניכנס כעת לפרטי הפרטים, רק מה ששייך 

בנפלאות מתורתך ע"פ אפרים     לנושא שלנו.
ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, הרחבתי על כך 

  בס"ד.
  

לפני כשבוע ראיתי כאשר קצת קשה,  לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
לא היה ברור לי עץ חיים, את העניין הזה בשוב 

ם מאמרות שבהעשרה 'דברי מהרי"ץ, כוונת 
בשביל מה  .'נברא העולם בצירוף אל"ף בי"ת

הוא הכניס כאן, את העניין של א"ב? בסדר, 
העולם נברא בצירוף א"ב, אבל כעת בריאת 
העולם זה לא הנושא, הרי כאן אתה רוצה 
להסביר לי למה במזמור 'הללויה הללו אל 

  בקדשו וגו' ישנם עשרה הילולים.

ר, לעצמי, כי מהרי"ץ רוצה לומלתרץ  חשבתיחשבתיחשבתיחשבתי
שגם במזמור הזה יש אל"ף בי"ת, וממילא 
הדברים מקבילים. אבל הסתכלתי וראיתי, כי 

לא כולן, אכן יש שם את אותיות הא"ב, אבל 
  האותיות טי"ת וסמ"ך אינן נמצאות.כי 

  

העניין, שהעולם נברא בכ"ב אותיות,  יסודיסודיסודיסוד
בספר יצירה פרק שני, ובעוד הרבה נמצא 
כעת לי מה שנזדמן  נביא ולדוגמא ספרים.

[המפורש והמבואר, דף לראות בכתר שם טוב 
הפסוק 'בראשית אונקלוס על . הרי תרגום ]237

, הוא 'בקדמין', אבל תרגום ברא אלהים'
ירושלמי הוא 'בחכמתא', בחכמה ברא אלהים. 
מה קשור 'ראשית' ל'חכמה'? אלא, ישנו כאן 

  סוד. 
  

נודע כי אות אל"ף הוא ראשית הספירות, נודע כי אות אל"ף הוא ראשית הספירות, נודע כי אות אל"ף הוא ראשית הספירות, נודע כי אות אל"ף הוא ראשית הספירות, 
 אלו עניינים גבוהיםשבה. שבה. שבה. שבה. בחינת חכמה ומחבחינת חכמה ומחבחינת חכמה ומחבחינת חכמה ומח

, אבל לפחות שנדע את הא"ב הזה. ונסתרים
ואאלפך חכמה". ואאלפך חכמה". ואאלפך חכמה". ואאלפך חכמה". """"    [איוב ל"ג, ל"ג]כמו שכתוב כמו שכתוב כמו שכתוב כמו שכתוב 

שהאות אל"ף היא בחינת שהאות אל"ף היא בחינת שהאות אל"ף היא בחינת שהאות אל"ף היא בחינת     ,,,,ולשון הכתוב רומזתולשון הכתוב רומזתולשון הכתוב רומזתולשון הכתוב רומזת
        חכמה. חכמה. חכמה. חכמה. 

  

ובזה יובן אופן בריאת העולם המתואר בכתוב, ובזה יובן אופן בריאת העולם המתואר בכתוב, ובזה יובן אופן בריאת העולם המתואר בכתוב, ובזה יובן אופן בריאת העולם המתואר בכתוב, 
"בראשית ברא אלד'ים את השמים ואת "בראשית ברא אלד'ים את השמים ואת "בראשית ברא אלד'ים את השמים ואת "בראשית ברא אלד'ים את השמים ואת 

        הארץ".הארץ".הארץ".הארץ".
        

[בחכמה] [בחכמה] [בחכמה] [בחכמה] ותרגומו "בחכמתא" ותרגומו "בחכמתא" ותרגומו "בחכמתא" ותרגומו "בחכמתא"     ––––בראשית" בראשית" בראשית" בראשית" 
שהיא אות א' כנ"ל, בזה [באמצעות בחינת שהיא אות א' כנ"ל, בזה [באמצעות בחינת שהיא אות א' כנ"ל, בזה [באמצעות בחינת שהיא אות א' כנ"ל, בזה [באמצעות בחינת 
חכמה, "בראשית"], "ברא אלד'ים את חכמה, "בראשית"], "ברא אלד'ים את חכמה, "בראשית"], "ברא אלד'ים את חכמה, "בראשית"], "ברא אלד'ים את 

כי העולם כולו נברא בעשרה כי העולם כולו נברא בעשרה כי העולם כולו נברא בעשרה כי העולם כולו נברא בעשרה השמים", השמים", השמים", השמים", 
אמרות ע"י כ"ב אותיות האל"ף בי"ת. והרי אמרות ע"י כ"ב אותיות האל"ף בי"ת. והרי אמרות ע"י כ"ב אותיות האל"ף בי"ת. והרי אמרות ע"י כ"ב אותיות האל"ף בי"ת. והרי ממממ

פירוש, כי פירוש, כי פירוש, כי פירוש, כי     כל כ"ב אותיות הם לבושים זה לזה.כל כ"ב אותיות הם לבושים זה לזה.כל כ"ב אותיות הם לבושים זה לזה.כל כ"ב אותיות הם לבושים זה לזה.
ת והכפלה ת והכפלה ת והכפלה ת והכפלה וּ וּ וּ וּ בּ בּ בּ בּ ַר ַר ַר ַר ְת ְת ְת ְת כל האותיות אינן אלא הִ כל האותיות אינן אלא הִ כל האותיות אינן אלא הִ כל האותיות אינן אלא הִ 

תוך תוך תוך תוך נתלבשה נתלבשה נתלבשה נתלבשה     פת של האות א' עצמה, שא'פת של האות א' עצמה, שא'פת של האות א' עצמה, שא'פת של האות א' עצמה, שא'נוסנוסנוסנוס
כי ב' הלא היא כי ב' הלא היא כי ב' הלא היא כי ב' הלא היא     אות ב' והוכפלה לשנים,אות ב' והוכפלה לשנים,אות ב' והוכפלה לשנים,אות ב' והוכפלה לשנים,

במספרה ב' אלפי"ן [פעמיים א'], ואחר כך במספרה ב' אלפי"ן [פעמיים א'], ואחר כך במספרה ב' אלפי"ן [פעמיים א'], ואחר כך במספרה ב' אלפי"ן [פעמיים א'], ואחר כך 
האות ב' (שבתוכה הא') נתלבשה באות ג', האות ב' (שבתוכה הא') נתלבשה באות ג', האות ב' (שבתוכה הא') נתלבשה באות ג', האות ב' (שבתוכה הא') נתלבשה באות ג', 
שהרי ג' אף היא בעצם אינה אלא ג' אלפי"ן, שהרי ג' אף היא בעצם אינה אלא ג' אלפי"ן, שהרי ג' אף היא בעצם אינה אלא ג' אלפי"ן, שהרי ג' אף היא בעצם אינה אלא ג' אלפי"ן, 
וכן הלאה, עד האות תי"ו שהיא ארבע מאות וכן הלאה, עד האות תי"ו שהיא ארבע מאות וכן הלאה, עד האות תי"ו שהיא ארבע מאות וכן הלאה, עד האות תי"ו שהיא ארבע מאות 
פעמים אל"ף, דהיינו ארבע מאות לבושים פעמים אל"ף, דהיינו ארבע מאות לבושים פעמים אל"ף, דהיינו ארבע מאות לבושים פעמים אל"ף, דהיינו ארבע מאות לבושים 

                רים. רים. רים. רים. והסּתֵ והסּתֵ והסּתֵ והסּתֵ 
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שכתב [פרק ב'] ציין לשער היחוד והאמונה מ הואהואהואהוא
את כולם [נחמיה ט', ו']... את כולם [נחמיה ט', ו']... את כולם [נחמיה ט', ו']... את כולם [נחמיה ט', ו']... ואתה מחיה ואתה מחיה ואתה מחיה ואתה מחיה בזה"ל, 

הן בחינת האותיות הן בחינת האותיות הן בחינת האותיות הן בחינת האותיות     ––––ואתה [אל"ף תי"ו ה"א] ואתה [אל"ף תי"ו ה"א] ואתה [אל"ף תי"ו ה"א] ואתה [אל"ף תי"ו ה"א] 
מא' ועד ת', והה"א היא ה' מוצאות הפה, מקור מא' ועד ת', והה"א היא ה' מוצאות הפה, מקור מא' ועד ת', והה"א היא ה' מוצאות הפה, מקור מא' ועד ת', והה"א היא ה' מוצאות הפה, מקור 
האותיות. וזאת החיות האלד'ית ה"מחיה את האותיות. וזאת החיות האלד'ית ה"מחיה את האותיות. וזאת החיות האלד'ית ה"מחיה את האותיות. וזאת החיות האלד'ית ה"מחיה את 

שם ובפרק י"א     כולם", את כל פרטי הבריאה.כולם", את כל פרטי הבריאה.כולם", את כל פרטי הבריאה.כולם", את כל פרטי הבריאה.
  והסברת הדברים.ביאור הוא מוסיף 

  

י, גם במזמור הללו אל י נּמֵ ין הכֵ ִא להיות, ד יכוליכוליכוליכול
בקדשו וגו', רמוז כל עניין אותיות הא"ב, אבל 
כיון שמדברים פה על התורה, אז השמיטו את 
אותיות טי"ת וסמ"ך, כי ישנו כאן רמז, שח"ו 
האדם לא יסטה. ישנה כאן סכנה. אדם העוסק 

משמאילים בתורה, יש 'למימינים בה', ויש 'ל
בה'. לכן האותיות האלה, טי"ת וסמ"ך, שהן 
שורש המלה סטייה, כפי שהפסוק 'ולא תתורו' 

רבים תרגומו 'ולא תסטון', וכן בעוד מקומות 
בלשון חז"ל, כגון 'אין אדם חוטא בתרגום, וכן 

במדבר [ולכן נאמר ו רוח שטות', אא"כ נכנסה ב
ֶטה] ב"י ',ה י ִתׂשְ ֶטהִאיׁש ִאיׁש ּכִ י ִתׂשְ ֶטהִאיׁש ִאיׁש ּכִ י ִתׂשְ ֶטהִאיׁש ִאיׁש ּכִ י ִתׂשְ מיטו כאן , לכן השִאיׁש ִאיׁש ּכִ

  את האותיות האלה, לרמוז על הסכנה שבדבר.
  

שערה, אולי הוא זאת בגדר ה רק אומר אניאניאניאני
שהוא התכוין  אין הכרחאבל  התכוין לכך.

אלא שבדרך אגב סתם הכניס את זה.  ,לכך
  בכל אופן, כך יותר נוח לי בכדי להבין. 

  
שבע פעמים שבע פעמים שבע פעמים שבע פעמים     נזכרונזכרונזכרונזכרומדוע בפיוט לך ה' הצדקה וכו' מדוע בפיוט לך ה' הצדקה וכו' מדוע בפיוט לך ה' הצדקה וכו' מדוע בפיוט לך ה' הצדקה וכו' 

        . . . . כותכותכותכותבסמיבסמיבסמיבסמי    המלה "שמך"המלה "שמך"המלה "שמך"המלה "שמך"
  

אנחנו אומרים, לך י"י הצדקה ולנו  באשמורותבאשמורותבאשמורותבאשמורות
 נו משהומתבונן יראה שישהבושת הפנים וכו'. 

ישנן מלים  קצת צריך לעמוד עליו.ר שא
כפולות. הנשמה לך והגוף פעלך י"י עשה למען 
שמך. אתאנו על שמך י"י עשה למען שמך. 
בעבור שמך כי אל מלך חנון ורחום שמך. שמך 

להינו שמך נקרא בקרבנו אל נקרא עלינו י"י א
  . וכו' תניחנו

  

הרבה פעמים. רצו מדאי 'שמך', חוזרת  המלההמלההמלההמלה
 להגיד משהו על השמות, כי בסה"כ כתובה

שבע פעמים המלה 'שמך', א"כ בודאי שזה לא 
  לחנם.

שאינם קדושים , ישנן שבעה שמות כידועכידועכידועכידוע
  נמחקים.

  

[פרק ששי הלכה בהלכות יסודי התורה  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם
השם השם השם השם     ....שבעה שמות הםשבעה שמות הםשבעה שמות הםשבעה שמות הםוווווז"ל, מנה אותן, ב'] 

והוא השם והוא השם והוא השם והוא השם     ,,,,הנכתב יו"ד ה"א וא"ו ה"אהנכתב יו"ד ה"א וא"ו ה"אהנכתב יו"ד ה"א וא"ו ה"אהנכתב יו"ד ה"א וא"ו ה"א
הרמב"ם כותב את אותיות שם השם,     ....המפורשהמפורשהמפורשהמפורש

ה"א וסיף את האות וא"ו, יו"ד וְ נהוג להאבל 
כמה ה"א, כי אנחנו חוששים לדעת וא"ו וְ וּ 

הזה ג"כ אסור. האר"י ז"ל שהדבר מרבוותא ו
בגלל שהאריז"ל אמר  לא רק לקרותו בניקודו.

שזה ג"כ נחשב בכלל הגיית אותיות השם, 
למרות שנראה מהמפרשים הפשטנים שאין 
בכך איסור. ישנו גם חילוק, מה זה איסור הגיית 

וכן ] דף י"ז ע"ב[השם, כי רש"י אומר במסכת ע"ז 
שזהו עם הפירוש שלו. [דף ק"א ע"ב] בסנהדרין 

שדורשו במ"ב אותיות, ועושה בו מה שדורשו במ"ב אותיות, ועושה בו מה שדורשו במ"ב אותיות, ועושה בו מה שדורשו במ"ב אותיות, ועושה בו מה וז"ל, 
כתי על כך בס"ד ע"כ. הארשהוא חפץ שהוא חפץ שהוא חפץ שהוא חפץ 

בקונטריס זה שמי לעולם, המצורף לס' נזר 
מחמת  –בכל אופן, לחומרא דש, מדף ק"ה. הקֹ 

 , שאחז"ל כי אין לו חלק לעוה"בחומר האיסור
נתקבל להחמיר ולא לקרוא זאת כך, רק  –

בתוספת והפסקה, אז אנחנו מוסיפים וא"ו, כפי 
  שכתוב בספר משנת חסידים. 

  

טועה, אצלינו אומרים  מהקהל: אם איני שאלהשאלהשאלהשאלה
  יו"ד וה"א וא"ו (בלי תוספת וא"ו) וה"א.

  

מת לב, כי מרן שליט"א: כנראה לא שַ  תשובתתשובתתשובתתשובת
נבלעה כאן וא"ו בוא"ו. תדייק שוב. בכל אופן 
במקור העניין שהוא במשנת חסידים מסכת 

מפורש כמו [פרק ד' אות ב'] תלמוד תורה 
לם שאמרתי, וכבר הביאותיו בקונט' זה שמי לעֹ

  ף קי"ב, וכן בשלחן ערוך המקוצר סי' ו'.ד
  

אל"ף     ,,,,או הנכתבאו הנכתבאו הנכתבאו הנכתבהרמב"ם וכותב,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
את זה מותר להגיד כך, זהו שם דא"ל נו"ן יו"ד, 

        אין בו איסור הגייה.. אדניאדניאדניאדני    אדנות.
  

    ....וצבאותוצבאותוצבאותוצבאות    ,,,,ושדיושדיושדיושדי    ,,,,ואלהיואלהיואלהיואלהי    ,,,,ואלהיםואלהיםואלהיםואלהים    ,,,,אלוהאלוהאלוהאלוהוווו    ,,,,ללללואֵ ואֵ ואֵ ואֵ 
    ,,,,כל המוחק אפילו אות אחת משבעה אלוכל המוחק אפילו אות אחת משבעה אלוכל המוחק אפילו אות אחת משבעה אלוכל המוחק אפילו אות אחת משבעה אלו

ו"ד סימן כך מובא גם בשלחן ערוך, י    לוקה.לוקה.לוקה.לוקה.
        רע"ו סעיף ט'.
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הכפילו את תיבת , ישנן שבעה שמות. לכן א"כא"כא"כא"כ
  כנלע"ד בס"ד. .שמך ז' פעמים

  
כתוב לגבי ] ר"ה דף ה' ע"ב[אהלי יעקב  במחזורבמחזורבמחזורבמחזור

    בוץבוץבוץבוץייייקקקקהתפילה הזאת 'לך י"י הצדקה וכו' כך, 
הם פסוקים  אלו. . . . ִפְסֵקי דרחמיִפְסֵקי דרחמיִפְסֵקי דרחמיִפְסֵקי דרחמיוווופסוקים פסוקים פסוקים פסוקים 

קטעי י דרחמי', דהיינו קֵ סְ 'פִּ  מהמקרא, וגם
כתבי האריז"ל כתבי האריז"ל כתבי האריז"ל כתבי האריז"ל בבבבעליהם עליהם עליהם עליהם     בבבבתותותותוככככוווולות וכו'. תפי

יקל יקל יקל יקל ן לא ן לא ן לא ן לא ככככולולולול    ....טיהםטיהםטיהםטיהםררררסודות נוראים בפסודות נוראים בפסודות נוראים בפסודות נוראים בפ
בקריאתם חלילה, כי שקולים הם במאזני בקריאתם חלילה, כי שקולים הם במאזני בקריאתם חלילה, כי שקולים הם במאזני בקריאתם חלילה, כי שקולים הם במאזני 

וא וא וא וא ההההונראה שונראה שונראה שונראה שהחכמה. ועיין ס' חסידים סי' רנ"ו. החכמה. ועיין ס' חסידים סי' רנ"ו. החכמה. ועיין ס' חסידים סי' רנ"ו. החכמה. ועיין ס' חסידים סי' רנ"ו. 
קון קדמון. ואתה יודע רזי עולם, נזכר בגמ' קון קדמון. ואתה יודע רזי עולם, נזכר בגמ' קון קדמון. ואתה יודע רזי עולם, נזכר בגמ' קון קדמון. ואתה יודע רזי עולם, נזכר בגמ' ייייתתתת

יוה"כ. והוא גם במחזא"ש ובמחה"ת יוה"כ. והוא גם במחזא"ש ובמחה"ת יוה"כ. והוא גם במחזא"ש ובמחה"ת יוה"כ. והוא גם במחזא"ש ובמחה"ת     יומא סו"פיומא סו"פיומא סו"פיומא סו"פ
נזים ובמחזור דהיינו ר"ת במחזור אשכ -

    םםםםיייייייינונונונוייייח"ב בשח"ב בשח"ב בשח"ב בש    אוןאוןאוןאוןגגגגמרם מרם מרם מרם עעעעב ב ב ב ובסדר רובסדר רובסדר רובסדר ר    -התימנים 
        ....קליםקליםקליםקלים

        
שהוא היה מהם, לא רק אצל הספרדים,  זהזהזהזה

אלא הדבר מקובל בכל עם ישראל, ואם זה 
זה מראה שזהו  משהו משותף בכל הקהילות,

  .אצל כולם דבר מימי קדם, ולכן הוא התקבל
  

קדמון שכתב האהלי יעקב, כלו' לא  תיקוןתיקוןתיקוןתיקון
ג, אבל בדורות שאחריהם ולא מאנשי כנה"

ידוע לנו בדיוק מי. יתכן חכמי המשנה, או 
התלמוד, או הגאונים. א"כ בודאי היה להם 
כוונות חשובות וגדולות ביסודו, ובכללם לגבי 
תיבת "שמך" ועוד יותר ממה שפירשנו לעיל 

  בס"ד.
  

יש לנו את [בתחילת השיעור] , כפי שאמרנו אם כןאם כןאם כןאם כן
את המספר שבע. יש לנו המספר עשר, וכעת 

, והמספרים סיבות ונימוקיםזה כמובן שיש ל
נם. בעזרת ה', הללו אינם חוזרים בתורה לחִ 

בהמשך נראה מה לומדים מכך, ומה יוצא מן 
העניין הזה לגבי הנושא של 'עין תחת עין', עליו 

  דיברנו בשיעורים האחרונים.

  
המלבי"ם במלכים המלבי"ם במלכים המלבי"ם במלכים המלבי"ם במלכים דברי דברי דברי דברי ביאור ביאור ביאור ביאור , ו, ו, ו, ומים הרעים"מים הרעים"מים הרעים"מים הרעים"פירוש "פירוש "פירוש "פירוש "

יא שעשה נס בתוך נס עם המלח יא שעשה נס בתוך נס עם המלח יא שעשה נס בתוך נס עם המלח יא שעשה נס בתוך נס עם המלח ישע הנבישע הנבישע הנבישע הנבב' על אלב' על אלב' על אלב' על אל
        וכו'.וכו'.וכו'.וכו'.

את  ]מוצש"ק שופטים התש"פ[בשיעור  הבאנוהבאנוהבאנוהבאנו
אבות [פרק במסכת  פירוש הרמב"ם על המשנה

אבטליון אומר, חכמים הזהרו אבטליון אומר, חכמים הזהרו אבטליון אומר, חכמים הזהרו אבטליון אומר, חכמים הזהרו  ]י"אמשנה  א'
בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות ותגלו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות ותגלו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות ותגלו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות ותגלו 

. מה זה, 'המים הרעים'? וכו' למקום המים הרעיםלמקום המים הרעיםלמקום המים הרעיםלמקום המים הרעים
  ינות'. אומר הרמב"ם, 'כינוי למ

  

מינות.  , דבר שהוא היפך דעת תורה, זהכלומרכלומרכלומרכלומר
הם נקראים בשם 'מינים', יש אומרים שלכופר 
הראשון קראו בשם 'מין', לכן התייחסו לכך, 
אבל לא שיש לזה איזה פירוש בעניין השם הזה. 

בכל ויש אומרים לפי שהם מינים ממינים שונים. 
ה אופן, הביטוי 'מים רעים', הוא מובן. כי התור

לכן מה שהפוך נקרא מים מים מתוקים,  זה
הרעים. מים סרוחים, מלוחים, שאינם ראויים 

  לשתייה, מים שמזיקים. 
  

וכבר הורגל וכבר הורגל וכבר הורגל וכבר הורגל אברבנאל כותב שם כך,  הר"יהר"יהר"יהר"י
    ----המינות' המינות' המינות' המינות' ''''לקרא לקרא לקרא לקרא זכרונם לברכה, זכרונם לברכה, זכרונם לברכה, זכרונם לברכה,     בדבריהם בדבריהם בדבריהם בדבריהם 
נמשך למה שנמשלו דברי התורה נמשך למה שנמשלו דברי התורה נמשך למה שנמשלו דברי התורה נמשך למה שנמשלו דברי התורה     ,,,,מים הרעיםמים הרעיםמים הרעיםמים הרעים

    ]]]]והיה עקבוהיה עקבוהיה עקבוהיה עקבבספרי [פרשת בספרי [פרשת בספרי [פרשת בספרי [פרשת והוא שאמרו והוא שאמרו והוא שאמרו והוא שאמרו     ....למיםלמיםלמיםלמים
כדברי רבי כדברי רבי כדברי רבי כדברי רבי     ,,,,ךָ ךָ ךָ ךָ ראֶ ראֶ ראֶ ראֶ וֹ וֹ וֹ וֹ בּ בּ בּ בּ ִמ ִמ ִמ ִמ     ––––' ' ' ' ךָ ךָ ךָ ךָ ֶר ֶר ֶר ֶר וֹ וֹ וֹ וֹ בּ בּ בּ בּ ה מים ִמ ה מים ִמ ה מים ִמ ה מים ִמ שתשתשתשת''''

שתה מים שתה מים שתה מים שתה מים ''''שהיה אומר שהיה אומר שהיה אומר שהיה אומר     ,,,,שמיון בן מנסיאשמיון בן מנסיאשמיון בן מנסיאשמיון בן מנסיא
ממים של בוראך, ולא תשתה מים ממים של בוראך, ולא תשתה מים ממים של בוראך, ולא תשתה מים ממים של בוראך, ולא תשתה מים     ––––' ' ' ' מבורךמבורךמבורךמבורך

        עכורים להימשך אחר דברי מינות.עכורים להימשך אחר דברי מינות.עכורים להימשך אחר דברי מינות.עכורים להימשך אחר דברי מינות.
  

מים הרעים, מים הרעים, מים הרעים, מים הרעים, גם בפירוש רבי יוסף אבן שושן,  כךכךכךכך
        מים חיים.מים חיים.מים חיים.מים חיים.    ההיפך מבארההיפך מבארההיפך מבארההיפך מבארכינוי למינות כינוי למינות כינוי למינות כינוי למינות 

        
ר כאשמלכים שני פרק ב' מובא, כי בספר בספר בספר בספר 

י , היה בעיר יריחוהנביא אלישע  י ַויֹּאְמרּו ַאְנׁשֵ י ַויֹּאְמרּו ַאְנׁשֵ י ַויֹּאְמרּו ַאְנׁשֵ ַויֹּאְמרּו ַאְנׁשֵ
ע עָהִעיר ֶאל ֱאִליׁשָ עָהִעיר ֶאל ֱאִליׁשָ עָהִעיר ֶאל ֱאִליׁשָ ב ָהִעיר טֹוב    ,,,,ָהִעיר ֶאל ֱאִליׁשָ ב ָהִעיר טֹובִהּנֵה ָנא מֹוׁשַ ב ָהִעיר טֹובִהּנֵה ָנא מֹוׁשַ ב ָהִעיר טֹובִהּנֵה ָנא מֹוׁשַ     ,,,,ִהּנֵה ָנא מֹוׁשַ
ר ֲאדִֹני רֶֹאה ֲאׁשֶ ר ֲאדִֹני רֶֹאהּכַ ֲאׁשֶ ר ֲאדִֹני רֶֹאהּכַ ֲאׁשֶ ר ֲאדִֹני רֶֹאהּכַ ֲאׁשֶ יִ     ,,,,ּכַ יִ ְוַהּמַ יִ ְוַהּמַ יִ ְוַהּמַ ֶלתְוַהּמַ ּכָ ֶלתם ָרִעים ְוָהָאֶרץ ְמׁשַ ּכָ ֶלתם ָרִעים ְוָהָאֶרץ ְמׁשַ ּכָ ֶלתם ָרִעים ְוָהָאֶרץ ְמׁשַ ּכָ . . . . ם ָרִעים ְוָהָאֶרץ ְמׁשַ

העיר הזאת, מבחינת הישוב שלה, היא 
מוצלחת וטובה מאד, אבל המים הם לא טובים. 

ה דבר חדש, הדבר לא היה משמע שזה נהי
בעבר, כי אחרת כיצד הם גרים שם וגרו מלפני 

        כן? אלא, נשתנה משהו. 
        

ם ֶמַלח ימּו ׁשָ ה ְוׂשִ ם ֶמַלחַויֹּאֶמר ְקחּו ִלי ְצלִֹחית ֲחָדׁשָ ימּו ׁשָ ה ְוׂשִ ם ֶמַלחַויֹּאֶמר ְקחּו ִלי ְצלִֹחית ֲחָדׁשָ ימּו ׁשָ ה ְוׂשִ ם ֶמַלחַויֹּאֶמר ְקחּו ִלי ְצלִֹחית ֲחָדׁשָ ימּו ׁשָ ה ְוׂשִ     ,,,,ַויֹּאֶמר ְקחּו ִלי ְצלִֹחית ֲחָדׁשָ
ְקחּו ֵאָליו. ְקחּו ֵאָליו.ַויִּ ְקחּו ֵאָליו.ַויִּ ְקחּו ֵאָליו.ַויִּ ִים ַויִּ ִיםַויֵֵּצא ֶאל מֹוָצא ַהּמַ ִיםַויֵֵּצא ֶאל מֹוָצא ַהּמַ ִיםַויֵֵּצא ֶאל מֹוָצא ַהּמַ ם     ,,,,ַויֵֵּצא ֶאל מֹוָצא ַהּמַ ֶלְך ׁשָ ם ַויַּׁשְ ֶלְך ׁשָ ם ַויַּׁשְ ֶלְך ׁשָ ם ַויַּׁשְ ֶלְך ׁשָ ַויַּׁשְ
אִתי    "יָ "יָ "יָ "יָ ּכֹה ָאַמר יְ ּכֹה ָאַמר יְ ּכֹה ָאַמר יְ ּכֹה ָאַמר יְ     ,,,,ֶמַלח ַויֹּאֶמרֶמַלח ַויֹּאֶמרֶמַלח ַויֹּאֶמרֶמַלח ַויֹּאֶמר אִתיִרּפִ אִתיִרּפִ אִתיִרּפִ ה    ִרּפִ ִים ָהֵאּלֶ הַלּמַ ִים ָהֵאּלֶ הַלּמַ ִים ָהֵאּלֶ הַלּמַ ִים ָהֵאּלֶ     ,,,,ַלּמַ
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ֶלת. ּכָ ם עֹוד ָמֶות ּוְמׁשַ ָ ֶלת.לֹא ִיְהֶיה ִמׁשּ ּכָ ם עֹוד ָמֶות ּוְמׁשַ ָ ֶלת.לֹא ִיְהֶיה ִמׁשּ ּכָ ם עֹוד ָמֶות ּוְמׁשַ ָ ֶלת.לֹא ִיְהֶיה ִמׁשּ ּכָ ם עֹוד ָמֶות ּוְמׁשַ ָ ִים  לֹא ִיְהֶיה ִמׁשּ ִים ַויֵָּרפּו ַהּמַ ִים ַויֵָּרפּו ַהּמַ ִים ַויֵָּרפּו ַהּמַ ַויֵָּרפּו ַהּמַ
ר.    ,,,,ַעד ַהיֹּום ַהזֶּהַעד ַהיֹּום ַהזֶּהַעד ַהיֹּום ַהזֶּהַעד ַהיֹּום ַהזֶּה ּבֵ ר ּדִ ע ֲאׁשֶ ְדַבר ֱאִליׁשָ ר.ּכִ ּבֵ ר ּדִ ע ֲאׁשֶ ְדַבר ֱאִליׁשָ ר.ּכִ ּבֵ ר ּדִ ע ֲאׁשֶ ְדַבר ֱאִליׁשָ ר.ּכִ ּבֵ ר ּדִ ע ֲאׁשֶ ְדַבר ֱאִליׁשָ         ּכִ

  

כפי שמצינו  , נס בתוך נס. זהועשה אלישעאלישעאלישעאלישע
ֵלְך ֶאל     ,,,,ֵעץֵעץֵעץֵעץ    "יָ "יָ "יָ "יָ ַויֹּוֵרהּו יְ ַויֹּוֵרהּו יְ ַויֹּוֵרהּו יְ ַויֹּוֵרהּו יְ  ]ה"כ ,ו"שמות ט[בפסוק  ֵלְך ֶאל ַויַּׁשְ ֵלְך ֶאל ַויַּׁשְ ֵלְך ֶאל ַויַּׁשְ ַויַּׁשְ

ְמ  ִים ַויִּ ְמ ַהּמַ ִים ַויִּ ְמ ַהּמַ ִים ַויִּ ְמ ַהּמַ ִים ַויִּ ִיםַהּמַ קּו ַהּמָ ִיםּתְ קּו ַהּמָ ִיםּתְ קּו ַהּמָ ִיםּתְ קּו ַהּמָ שזה היה עץ , חז"ל אומרים ּתְ
עץ מר. דוקא הדבר המר מין , דהיינו ינֵ הרדופְ 

תיקן את המר, לא דבר מתוק שעפ"י דרך 
הטבע אולי יש לו איזו השפעה, אלא בדיוק 

        ההיפך, בכדי להראות את גודל הנס. 
  

שם מפרש בהתחלה באופן הפשוט,  המלבי"םהמלבי"םהמלבי"םהמלבי"ם
. בדרך ולאחר מכן הוא אומר על־דרך הרמז

כלל, המלבי"ם לא נכנס לפרש עפ"י רמזים, 
המטרה שלו, אלא הוא מפרש היתה זאת לא 

בל כנראה בנ"ד, הוא את הדברים בפשיטות. א
הרמז הוא חלק מן הפשט. מה הכוונה הרגיש ש

        'המים הרעים'? 
  

    ,,,,מודים זריםמודים זריםמודים זריםמודים זריםיייירומזים ללרומזים ללרומזים ללרומזים ללרעים, רעים, רעים, רעים, וע"ד הרמז, המים וע"ד הרמז, המים וע"ד הרמז, המים וע"ד הרמז, המים 
    אאאאפ"פ"פ"פ"אבות אבות אבות אבות [[[[היה שם ממינות ודעות זרות, כמ"ש היה שם ממינות ודעות זרות, כמ"ש היה שם ממינות ודעות זרות, כמ"ש היה שם ממינות ודעות זרות, כמ"ש שששש

פן תגלו למקום מים הרעים וישתו פן תגלו למקום מים הרעים וישתו פן תגלו למקום מים הרעים וישתו פן תגלו למקום מים הרעים וישתו     ]]]]אאאא""""יייי    משנהמשנהמשנהמשנה
ומצד ומצד ומצד ומצד     ....התלמידים וימותו, שהוא מיתת הנפשהתלמידים וימותו, שהוא מיתת הנפשהתלמידים וימותו, שהוא מיתת הנפשהתלמידים וימותו, שהוא מיתת הנפש

    ,,,,ומיתת הגוף על ידהומיתת הגוף על ידהומיתת הגוף על ידהומיתת הגוף על ידה    ,,,,י המיםי המיםי המיםי המיםלִ לִ לִ לִ בא גם חוֹ בא גם חוֹ בא גם חוֹ בא גם חוֹ     ,,,,זהזהזהזה
ואלישע השליך מלח, שמרמז על ואלישע השליך מלח, שמרמז על ואלישע השליך מלח, שמרמז על ואלישע השליך מלח, שמרמז על     ....מדה במדהמדה במדהמדה במדהמדה במדה

אשר אשר אשר אשר     ,,,,שהוא למודי התורהשהוא למודי התורהשהוא למודי התורהשהוא למודי התורה    ,,,,דבר השכלי הקייםדבר השכלי הקייםדבר השכלי הקייםדבר השכלי הקיים
מודים מודים מודים מודים ייייברית מלח שם לה, וישלך אל מוצא הלברית מלח שם לה, וישלך אל מוצא הלברית מלח שם לה, וישלך אל מוצא הלברית מלח שם לה, וישלך אל מוצא הל

על על על על     ,,,,קדשקדשקדשקדשם בהררי ם בהררי ם בהררי ם בהררי שתהיה יסודתשתהיה יסודתשתהיה יסודתשתהיה יסודת    ,,,,האלההאלההאלההאלה
        . . . . ונרפאו המיםונרפאו המיםונרפאו המיםונרפאו המים    ,,,,התורה ואמונההתורה ואמונההתורה ואמונההתורה ואמונה

        
הרד"ק עומד על כך, כי לפני כן מקרוב כבר כבר כבר כבר 

המים נהיו רעים, מרעת יושבי בה. הרד"ק לא 
נכנס לרמז הזה, אלא שזהו עונש, כיון שהם היו 
אנשים שכנראה לא התנהגו כפי שצריך, וע"י 

  אלישע הנביא נעשה להם נס. 
  

כי דבר הוא, המלבי"ם אומר, ששורש ה אבלאבלאבלאבל
זרות ואלישע הסביר להם לא שהיו להם דעות 

רק את שרשי האמונה וחזרו בתשובה, זה לא 
מכך זה התחיל, הדברים הרוחניים  זה. אמנם

השפיעו על הדברים הגשמיים. דהיינו, כיון 
שהיה להם אמונות רעות, התקלקלו בעניינים 

של אמונה, ממילא זה השפיע על המים 
נפלא, כי הרוע פעל הגשמיים. זהו דבר 

במציאות. ואלישע תיקן את הדברים 
הרוחניים, דהיינו יישר להם את השכל, חיזק 
אותם באמונה וביראת ה', והם חזרו בתשובה, 
וממילא בכדי לתקן את המים הוא עשה את 

כוונת לענ"ד הפעולה הזאת. כך נראה 
  המלבי"ם, כי ישנו כאן שילוב של שני הדברים.

  
ום נהיה ביריחו 'מים רעים' מאיפה פתא לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה

  דעות זרות?  –
  

השורש התחיל להגיד כי כנראה  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
 , זהו אותו רשע שבנה וייסדמחיאל בית האלי

, למרות שידעו שישנה קללה את העיר יריחו
של יהושע, אבל הם היו רשעים ולא האמינו, 
הוא רואה שמתים לו בניו, בן ועוד בן, כתוב 

בן האחרון הוא שהיו לו שבעים בנים, עד ה
מתעקש וממשיך לבנות, הדבר מראה על 
רשעות איומה ונוראה. וגם אחאב, הרי ידעו 

משה  -הוא טען  -. אה האמינומזה, אבל לא 
רבינו אמר 'ועצר את השמים ולא יהיה מטר', 
והנה זה לא מתקיים. אם דברי הרב לא 

כמבואר התקיימו, דברי יהושע יתקיימו? 
הם היו ק. לֶ ק חֵ ֶר רין פֵּ באריכות בירושלמי סנהד

רשעים ב'שיטה', עם קושיות ודעות. אז כנראה, 
אם חיאל בנה, הוא הכניס לאנשים שם דעות 
זרות, וממילא לאחר שכל העניין כבר הסתדר, 
לפני כן כבר בזמן אליהו הנביא הוא אמר שלא 
יהיה טל ומטר. אתה אומר שלא התקיים 'ועצר 

יהיה  את השמים', הנה אני אראה לך שלא
מטר. ויש סיבות למה זה לא התקיים לפני כן, 

  לא ניכנס לכך כעת. כמבואר במלבי"ם שם, 
  

בדרך בדרך בדרך בדרך וווושם הביא כך, על מלכים לועז  במעםבמעםבמעםבמעם
הדעות הדעות הדעות הדעות נרמזו להם נרמזו להם נרמזו להם נרמזו להם מים הרעים מים הרעים מים הרעים מים הרעים שבשבשבשבדרוש פירשו, דרוש פירשו, דרוש פירשו, דרוש פירשו, 

לישע ריפא אותם ע"י לישע ריפא אותם ע"י לישע ריפא אותם ע"י לישע ריפא אותם ע"י אאאאוווו    ,,,,הנפסדות שדבקו בםהנפסדות שדבקו בםהנפסדות שדבקו בםהנפסדות שדבקו בם
קיימת קיימת קיימת קיימת     מז לתורה שהיא ברית מלחמז לתורה שהיא ברית מלחמז לתורה שהיא ברית מלחמז לתורה שהיא ברית מלחרררר    ,,,,המלחהמלחהמלחהמלח
המלבי"ם, אבל הוא קיצר זהו פירושו של לעד. לעד. לעד. לעד. 

אותו מדאי, כביכול יש פה רק עניין רוחני, ולא 
        עניין גשמי. 
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    ,,,,ועוד שהמלח היה סימן לקיטרוג שלמעלהועוד שהמלח היה סימן לקיטרוג שלמעלהועוד שהמלח היה סימן לקיטרוג שלמעלהועוד שהמלח היה סימן לקיטרוג שלמעלה
וביקש רחמים שידונם הקב"ה גם במדת וביקש רחמים שידונם הקב"ה גם במדת וביקש רחמים שידונם הקב"ה גם במדת וביקש רחמים שידונם הקב"ה גם במדת 

כיון שאינם יכולים לעמוד במדת הדין כיון שאינם יכולים לעמוד במדת הדין כיון שאינם יכולים לעמוד במדת הדין כיון שאינם יכולים לעמוד במדת הדין     ,,,,הרחמיםהרחמיםהרחמיםהרחמים
      ....בלבדבלבדבלבדבלבד

  

ר"י די לספר נדיר של  ,שםמקורו מציין  הואהואהואהוא
ששם אכן כתוב כפי . יכול להיות אקוסטה

שהוא אומר, שהיה נזק רוחני ואלישע תיקן 
אמנם הוא השתמש גם  –אותו, אבל המלבי"ם 

בזה, אבל כפי שאמרנו, יש פה צירוף של שני 
הדברים, הרוחני השפיע על הגשמי. המלבי"ם 
הלך בכך, ששני הדברים ביחד היו קיימים 
ושנעשו. כי קשה לפרש שהמדובר רק על 

, לפי פשטות ים בעיניםנראדברים שלא 
לא נראה הפסוקים, אומר להם תשימו מלח, 

 הר"י דיאכן ברמזים. רק דברים שהפסוקים מ
כך מפרש, אבל למלבי"ם היה נראה  אקוסטה

  יותר לשלב את שני הדברים. 
  

מהקהל: הכלי יקר בפרשת בשלח מפרש  הערההערההערההערה
כמו שהרב אמר, שהענין הרוחני השפיע על 

[שמות ט"ו, כ"ג] הגשמי, את מה שכתוב שם 
  וגו'. ַויָֹּבאּו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלוּ ַויָֹּבאּו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלוּ ַויָֹּבאּו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלוּ ַויָֹּבאּו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלוּ 

  

מרן שליט"א: עיינתי שם, על פסוק  תשובתתשובתתשובתתשובת
ת ָיִמים לֹׁשֶ ת ָיִמיםַויְֵּלכּו ׁשְ לֹׁשֶ ת ָיִמיםַויְֵּלכּו ׁשְ לֹׁשֶ ת ָיִמיםַויְֵּלכּו ׁשְ לֹׁשֶ רך וגו', ומובן שהלך בֶד  ַויְֵּלכּו ׁשְ

  אחרת. לא קשור למה שאמרנו בס"ד.
  

הפירוש שהוא מביא, שהם 'לא יכולים  ולגביולגביולגביולגבי
לעמוד במדת הדין', לכאורה יש לכך רמז 

ִים ַעד ַהיֹּום בסוף, כי כתוב בפסוק,  ִים ַעד ַהיֹּום ַויֵָּרפּו ַהּמַ ִים ַעד ַהיֹּום ַויֵָּרפּו ַהּמַ ִים ַעד ַהיֹּום ַויֵָּרפּו ַהּמַ ַויֵָּרפּו ַהּמַ
פו'? לכאורה היה צריך ָר יֵּ . מה הפירוש 'וַ ַהזֶּהַהזֶּהַהזֶּהַהזֶּה

או'? הרי חסרה כאן האות להיות כתוב 'וירפְ 
    ףףףף""""נעלמה האלנעלמה האלנעלמה האלנעלמה האלאל"ף? הרד"ק כותב על זה, 

הדבר . אבל לפי דבריו, והיה כבעלי הה"אוהיה כבעלי הה"אוהיה כבעלי הה"אוהיה כבעלי הה"א
פה, 'וירפו' זה רומז על מדת הדין הרמתיישב. 
רמז, שלא שלטה בהם מדת הדין  ישנו כאן

  אלא מדת הרחמים, כי היתה כאן הרפיה.
  

ובענין ובענין ובענין ובענין , כך כתב] 358[דף מוסר הנביאים  בספרבספרבספרבספר
אמרו בפירוש אמרו בפירוש אמרו בפירוש אמרו בפירוש     ,,,,ים על ידי המלחים על ידי המלחים על ידי המלחים על ידי המלחהמהמהמהמריפוי ריפוי ריפוי ריפוי 

רומזים רומזים רומזים רומזים     דש" שיש בזה רמז, כי המיםדש" שיש בזה רמז, כי המיםדש" שיש בזה רמז, כי המיםדש" שיש בזה רמז, כי המיםמקראי קומקראי קומקראי קומקראי קו""""

ממינות ודעות זרות ממינות ודעות זרות ממינות ודעות זרות ממינות ודעות זרות     שםשםשםשם    שהיהשהיהשהיהשהיהים ים ים ים ררררללמודים זללמודים זללמודים זללמודים ז
        ....וכו'

  

        הוא פירוש המלבי"ם שהבאנו.הוא הוא הוא הוא 
  

    אפשר לבאר מה דאיתאאפשר לבאר מה דאיתאאפשר לבאר מה דאיתאאפשר לבאר מה דאיתא    ,,,,ולפי הדברים האלוולפי הדברים האלוולפי הדברים האלוולפי הדברים האלו
ונא ונא ונא ונא תתתתששאלו סבי דבי אששאלו סבי דבי אששאלו סבי דבי אששאלו סבי דבי א    ,,,,]]]]ח' ע"בח' ע"בח' ע"בח' ע"ב[דף [דף [דף [דף בבכורות בבכורות בבכורות בבכורות 

    ',',',',ווווככככוווו    ההההאי מלחי לאי מלחי לאי מלחי לאי מלחי לממממבבבב    ,,,,ילחא כי סריאילחא כי סריאילחא כי סריאילחא כי סריאממממ    ,,,,לר"ילר"ילר"ילר"י
    ,,,,ם שאלום שאלום שאלום שאלוההההר דר דר דר דממממלולולולו    ההההונראונראונראונרא    ....ריאריאריאריאססססי י י י ממממא"ל ומלחא א"ל ומלחא א"ל ומלחא א"ל ומלחא 

    המלחהמלחהמלחהמלחיא יא יא יא הההה    ,,,,שלכםשלכםשלכםשלכם    ההההתורתורתורתורההההנכם חושבים כי נכם חושבים כי נכם חושבים כי נכם חושבים כי היהיהיהי
אבל אבל אבל אבל     המשמר אתכם שלא תבאו לידי קלקול.המשמר אתכם שלא תבאו לידי קלקול.המשמר אתכם שלא תבאו לידי קלקול.המשמר אתכם שלא תבאו לידי קלקול.

א לידי סרחון א לידי סרחון א לידי סרחון א לידי סרחון מה תעשו בעת שהמלח שלכם במה תעשו בעת שהמלח שלכם במה תעשו בעת שהמלח שלכם במה תעשו בעת שהמלח שלכם ב
באה לידי באה לידי באה לידי באה לידי     ,,,,וקלקול. כי התורה הישנה שלכםוקלקול. כי התורה הישנה שלכםוקלקול. כי התורה הישנה שלכםוקלקול. כי התורה הישנה שלכם

קלקול בדורות החדשים, כי היא ישנה יותר קלקול בדורות החדשים, כי היא ישנה יותר קלקול בדורות החדשים, כי היא ישנה יותר קלקול בדורות החדשים, כי היא ישנה יותר 
י הדורות החדשים. י הדורות החדשים. י הדורות החדשים. י הדורות החדשים. מדאי, ואיננה מתאמת לפמדאי, ואיננה מתאמת לפמדאי, ואיננה מתאמת לפמדאי, ואיננה מתאמת לפ

מה מה מה מה ומלחא מי סריא? היינו שֶ ומלחא מי סריא? היינו שֶ ומלחא מי סריא? היינו שֶ ומלחא מי סריא? היינו שֶ     ועל זה השיב לו,ועל זה השיב לו,ועל זה השיב לו,ועל זה השיב לו,
שהוא אמת, הוא דבר המתקיים לעד, ותורתנו שהוא אמת, הוא דבר המתקיים לעד, ותורתנו שהוא אמת, הוא דבר המתקיים לעד, ותורתנו שהוא אמת, הוא דבר המתקיים לעד, ותורתנו 

        היא כמלח שאיננה מתקלקלת לעולם.היא כמלח שאיננה מתקלקלת לעולם.היא כמלח שאיננה מתקלקלת לעולם.היא כמלח שאיננה מתקלקלת לעולם.
  

שאלו את ר' יהושע בן  מי יוןהיה ויכוח, חכ הריהריהריהרי
עניינים, הרבה , יש שם חנניה שאלות רבות

אבל יש בזה  ,הגמרא אומרת את הסיפור
דברים חובקים זרועות עולם, אשר המפרשים 

בדיוק הויכוחים ועל מה היו עומדים עליהם, מה 
בנ"ד הם . דנים, מה הם שואלים ומה הוא עונה

רה שאלה, מה קו שאלו את ר' יהושע בן לוי
אותו? והוא ענה  נשמרכשהמלח מסריח, ואיך 

, דהיינו בשליא של אָת יַ נְ ַד כוֹ בסילתא ּדְ להם, 
פרדה. אמרו לו, וכי לפרדה יש שליא? הרי 

המשך.  הפרדה אינה יולדת, היא עקרה ואין לה
ענה זה דור אחד וזהו. פרדה זה סוס וחמור ביחד, 

להם, וכי המלח מסריח? עניתי לכם, כפי שאתם 
  ם אותי. זה מה שמובא בגמרא. שאלת

  
בספר מוסר הנביאים, את הכוונה  מסבירמסבירמסבירמסביר

חכמי יון שואלים אותו, אתם היהודים אומרים ש
שהתורה שלכם שומרת עליכם, אבל מה תעשו 
כשמלח שלכם יסריח ח"ו? איזה תורה ישנה יש 
לכם, עתיקה משנת בתמ"ח, כעת ישנם דורות 
 חדשים, השתנו הדורות וכעת ישנם עולמות

אחרים, היא ישנה יותר מדאי וזה לא מתאים 
  לדורות החדשים. 
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כך הוא ענה להם, וכי המלח מסריח? מה  עלעלעלעל
שזה אמת, זה מתקיים לעולם, תורתנו היא 
מלח שלא מתקלקל לעולם. המלח הוא דבר 
שחי וקיים לעולם, אין דבר כזה שהוא 

  מתקלקל.
  

ממון, לאפוקי מן ממון, לאפוקי מן ממון, לאפוקי מן ממון, לאפוקי מן     ––––השלמה בעניין עין תחת עין השלמה בעניין עין תחת עין השלמה בעניין עין תחת עין השלמה בעניין עין תחת עין 
ים שחז"ל שינו את הפירוש בתורה בגלל ים שחז"ל שינו את הפירוש בתורה בגלל ים שחז"ל שינו את הפירוש בתורה בגלל ים שחז"ל שינו את הפירוש בתורה בגלל החושבהחושבהחושבהחושב

        בר 'אינו מתאים' לדורות שלנו.בר 'אינו מתאים' לדורות שלנו.בר 'אינו מתאים' לדורות שלנו.בר 'אינו מתאים' לדורות שלנו.שהדשהדשהדשהד
  

מדבר בשיעורים האחרונים לגבי העניין של  אניאניאניאני
שישנם אנשים אשר בדור שלנו, 'עין תחת עין', 

ובידיעות חושבני שהם קצת מצומצמים בהבנה 
שבים שחז"ל שינו את הפירוש שלהם, כי הם חו

א מרשעים בלכך לצערינו המקור  בתורה.
גמורים, אבל יש אנשים שהם שומרי תורה 
שג"כ נתפסו בדעות האלה, שכביכול חז"ל 

בגלל שזה לא התאים שיהיה  ,שינו את הפירוש
ממש'. כי עכשיו  –בדורות שלנו 'עין תחת עין 

זה לא  כביכול , יותר נאורים,יש יותר מודרניות
מתאים, הדבר היה פעם, בעבר היה אפשר 

לא היום. צריכים 'להתאים' לעשות כך, אבל 
  את התורה, אל הדור. 

  
התשובה היא, שאין דבר כזה. התורה היא  אבלאבלאבלאבל

מתאימה לכל הדורות. יותר נכון, היא לא 
מתאימה לשום דור. התורה אף פעם לא 
התאימה לשום דור. התורה תמיד באה לתקן 
ולשנות את בני האדם, הקב"ה לא נתן תורה 

היפך, דברים מה שמתאים לבני האדם, אלא ה
שאנשים צריכים לעלות ולהתעלות, ולהתאים 

ת, והתורה את עצמם למה שהתורה אומר
ובעז"ה  דורשת מהם דברים שנצרכים להם.

בהמשך הדברים הללו יתבררו בצורה יותר 
כי נביא בס"ד מקורות והוכחות לכך, מושלמת, 

צריך אינני יכול להגיד את הכל על רגל אחת, 
יודע האם אספיק בשיעור אינני  להבין ולצרף.

  הזה, אז אולי עוד נוסיף בשיעור הבא.
  

החוברת מצורף פסק־דין שיצא מקרוב  בסוףבסוףבסוףבסוף
ביזמת בית־דין שערי שלום בעיר בית שמש 
ת"ו, בראשות ידידנו הנעלה הרה"ג פינחס 

שפירא שליט"א, הלוחם מלחמת הי"ת ברמה 
להעמיד דת־קדשנו על תילה. תחזקנה ידיו, 

  שראל, אכי"ר.וירבו כמותו בי
  

        המשך ביאור דברי הרמב"ם בעניין זה. המשך ביאור דברי הרמב"ם בעניין זה. המשך ביאור דברי הרמב"ם בעניין זה. המשך ביאור דברי הרמב"ם בעניין זה. 
  

לגבי מה שהרמב"ם כתב, כי  בס"ד הסברנוהסברנוהסברנוהסברנו
, סיבת הפסוקים יאהביאורו לגבי 'עין תחת עין' 

   שזה כפישוטו.
  

לק חֵ שכאשר התורה ניתנה במרה,  אמרנואמרנואמרנואמרנו
חז"ל לגבי שאומרים  כמוממצוות התורה, 

ם לֹו חֹק ּוִמ  ]ה"כ ,ו"שמות ט[הפסוק  ם ׂשָ ם לֹו חֹק ּוִמ ׁשָ ם ׂשָ ם לֹו חֹק ּוִמ ׁשָ ם ׂשָ ם לֹו חֹק ּוִמ ׁשָ ם ׂשָ טׁשָ ּפָ טׁשְ ּפָ טׁשְ ּפָ טׁשְ ּפָ  .ׁשְ
שבמרה זה ניתן כפישוטו, כוונת הרמב"ם 

שוב הפעם, זה  שנהי כשהדבר נִ ואח"כ בהר סינ
זהו הפירוש של התורה נאמר לו עם הפירוש. 

  שבעל פה. 
  

, יש לכך מקורות בדברי חז"ל, וגם כידועכידועכידועכידוע
[דף כ"ה מהרי"ץ זיע"א כותב זאת בעץ חיים 

בהתחלה הוא , , , , ''''שם שם לו חק ומשפטשם שם לו חק ומשפטשם שם לו חק ומשפטשם שם לו חק ומשפט', ע"ב]
    [משלי ל', ח']לשון לשון לשון לשון ממממדרך הפשט, ־למפרש ע

תם תם תם תם ם להם במחיָ ם להם במחיָ ם להם במחיָ ם להם במחיָ ששָׂ ששָׂ ששָׂ ששָׂ     חוקי.חוקי.חוקי.חוקי.הטריפני לחם הטריפני לחם הטריפני לחם הטריפני לחם 
מנהגים שיתנהגו בהם עד בואם אל מנהגים שיתנהגו בהם עד בואם אל מנהגים שיתנהגו בהם עד בואם אל מנהגים שיתנהגו בהם עד בואם אל     ,,,,וצרכיהםוצרכיהםוצרכיהםוצרכיהם

עיין [וכענין עשר תקנות שתיקן וכענין עשר תקנות שתיקן וכענין עשר תקנות שתיקן וכענין עשר תקנות שתיקן     ,,,,ארץ נושבתארץ נושבתארץ נושבתארץ נושבת
מכילתא דר"י [וחכמינו ז"ל וחכמינו ז"ל וחכמינו ז"ל וחכמינו ז"ל     ....ע"ב] ו"סנהדרין דף נ

שנאמר שנאמר שנאמר שנאמר     ,,,,אלו העריותאלו העריותאלו העריותאלו העריות    ,,,,חקחקחקחק    ,,,,דרשודרשודרשודרשו    ]בשלח פ"א
    ....ת מחקות התועבותת מחקות התועבותת מחקות התועבותת מחקות התועבותלבלתי עשולבלתי עשולבלתי עשולבלתי עשו ]ל' ,ויקרא י"ח[
            ....תתתתלוֹ לוֹ לוֹ לוֹ בְ בְ בְ בְ דיני קנסות וחֶ דיני קנסות וחֶ דיני קנסות וחֶ דיני קנסות וחֶ     ',',',',ומשפטומשפטומשפטומשפט''''
        

וחלק מהם הם 'משפטים',  ההלכות הללואם כן אם כן אם כן אם כן 
ו, ת', דהיינו אם האדם חבל בחבירלוֹ בְ זה 'חֶ 

וזה כבר  שהוא צריך לשלם לו חמשה דברים.
  ניתן שם במרה. 

  
מה שהרמב"ם כותב בהל' חובל ומזיק  לגבילגבילגבילגבי

'עין 'עין 'עין 'עין     ומנין שזה שנאמר באיבריםומנין שזה שנאמר באיבריםומנין שזה שנאמר באיבריםומנין שזה שנאמר באיברים, ]פ"א הל"ה[
תחת עין' תשלומין הוא. שנאמר בו 'חבורה תחת עין' תשלומין הוא. שנאמר בו 'חבורה תחת עין' תשלומין הוא. שנאמר בו 'חבורה תחת עין' תשלומין הוא. שנאמר בו 'חבורה 
תחת חבורה', ובפירוש נאמר 'וכי יכה איש את תחת חבורה', ובפירוש נאמר 'וכי יכה איש את תחת חבורה', ובפירוש נאמר 'וכי יכה איש את תחת חבורה', ובפירוש נאמר 'וכי יכה איש את 

רוף וגו' רק שבתו יתן ורפא רוף וגו' רק שבתו יתן ורפא רוף וגו' רק שבתו יתן ורפא רוף וגו' רק שבתו יתן ורפא רעהו באבן או באגרעהו באבן או באגרעהו באבן או באגרעהו באבן או באג
הרי כתוב, 'עין תחת עין', ו'חבורה תחת . . . . ירפא'ירפא'ירפא'ירפא'

חבורה', אם אתה רוצה להבין ש'חבורה תחת 
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חבורה' הכוונה היא שאם האדם עשה לחבירו 
כיצד צריך לעשות גם לו חבורה, א"כ חבורה אז 

תסביר לי את הפסוק השני, 'וכי יכה איש את 
זה חבורה, 'רק שבתו  –רעהו באבן או באגרוף' 

יתן ורפא ירפא', הוא צריך לשלם לו את השבת 
        ואת הריפוי? 

  

הא למדת, ש'תחת' שנאמר בחבורה, הא למדת, ש'תחת' שנאמר בחבורה, הא למדת, ש'תחת' שנאמר בחבורה, הא למדת, ש'תחת' שנאמר בחבורה, 
ל'תחת' האמור בעין ל'תחת' האמור בעין ל'תחת' האמור בעין ל'תחת' האמור בעין     תשלומין. והוא הדיןתשלומין. והוא הדיןתשלומין. והוא הדיןתשלומין. והוא הדין

מבין מן הפסוק השני  אם אתה. . . . ובשאר איבריםובשאר איבריםובשאר איבריםובשאר איברים
שזה תשלומין, מכך תלמד גם לגבי עין תחת 

  עין. 
  

נקרא 'פירוש'. זאת תורה שבעל פה. כי  זהזהזהזה
לכאורה, לא חייב להשוות זאת, אפשר להבין 
כי דוקא חבורה תחת חבורה זה תשלומין, אבל 

זה גם אולי לא עין תחת עין, שמא תגיד לי ש
זהו  כפישוטו. א"כ, זה פירוש. 'הוא הדין',

        פירוש, וזאת התושבע"פ.
        

עומק דברי הרמב"ם, כאשר לענ"ד  זהוזהוזהוזהו
  אותם, האחד עם השני.ומצרפים מתאימים 

  
ב"ק (דף פג: פד.) ב"ק (דף פג: פד.) ב"ק (דף פג: פד.) ב"ק (דף פג: פד.) בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא     שהובאושהובאושהובאושהובאועשרת הדרשות עשרת הדרשות עשרת הדרשות עשרת הדרשות 

        ממון. ממון. ממון. ממון.     ––––בעניין עין תחת עין בעניין עין תחת עין בעניין עין תחת עין בעניין עין תחת עין 
        

 ]ריש פרק החובל[במסכת בבא קמא  במשנהבמשנהבמשנהבמשנה
חייב עליו משום חייב עליו משום חייב עליו משום חייב עליו משום     ,,,,החובל בחבירוהחובל בחבירוהחובל בחבירוהחובל בחבירומובא כך, 

בצער בריפוי בשבת בצער בריפוי בשבת בצער בריפוי בשבת בצער בריפוי בשבת     בנזקבנזקבנזקבנזק    ,,,,חמשה דבריםחמשה דבריםחמשה דבריםחמשה דברים
  . . . . ובושתובושתובושתובושת

  
    ]]]]דדדד""""א, כא, כא, כא, כ""""שמות כשמות כשמות כשמות כ[[[[    ????אמאיאמאיאמאיאמאי    על כך הגמרא, אומרתאומרתאומרתאומרת

    ....אימא עין ממשאימא עין ממשאימא עין ממשאימא עין ממש    ,,,,אמר רחמנאאמר רחמנאאמר רחמנאאמר רחמנא    ''''עין תחת עיןעין תחת עיןעין תחת עיןעין תחת עין''''
יכול סימא את עינו יכול סימא את עינו יכול סימא את עינו יכול סימא את עינו     ,,,,דתניאדתניאדתניאדתניא    ....לא סלקא דעתךלא סלקא דעתךלא סלקא דעתךלא סלקא דעתך

    ,,,,קטע את ידו מקטע את ידוקטע את ידו מקטע את ידוקטע את ידו מקטע את ידוקטע את ידו מקטע את ידו    ,,,,מסמא את עינומסמא את עינומסמא את עינומסמא את עינו
ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא [[[[ת"ל ת"ל ת"ל ת"ל     ,,,,שיבר את רגלו משבר את רגלושיבר את רגלו משבר את רגלושיבר את רגלו משבר את רגלושיבר את רגלו משבר את רגלו

    מה מכהמה מכהמה מכהמה מכה    ....מכה אדם ומכה בהמהמכה אדם ומכה בהמהמכה אדם ומכה בהמהמכה אדם ומכה בהמה    ]]]]אאאא""""ד, כד, כד, כד, כ""""ככככ
    ....אף מכה אדם לתשלומיןאף מכה אדם לתשלומיןאף מכה אדם לתשלומיןאף מכה אדם לתשלומין    ,,,,בהמה לתשלומיןבהמה לתשלומיןבהמה לתשלומיןבהמה לתשלומין

דהיינו אם יהיה לך איזו     ----לומר לומר לומר לומר     ךָ ךָ ךָ ךָ שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ פְ פְ פְ פְ ואם נַ ואם נַ ואם נַ ואם נַ 
ואם על הדבר הזה, כפי שפירש"י שם, ' טענה

צא  ,יש לך להשיב ולהקשות כלום על טעם זה
במדבר במדבר במדבר במדבר [[[[אומר אומר אומר אומר     הרי הואהרי הואהרי הואהרי הוא -' ד ממדרש אחרמַ לְ וּ 

לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא ''''    ]]]]אאאא""""ה, לה, לה, לה, ל""""לללל
    ,,,,ש רוצח אי אתה לוקח כופרש רוצח אי אתה לוקח כופרש רוצח אי אתה לוקח כופרש רוצח אי אתה לוקח כופרלנפלנפלנפלנפ    ',',',',רשע למותרשע למותרשע למותרשע למות

אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאין אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאין אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאין אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאין 
            ....חוזריןחוזריןחוזריןחוזרין

        
מסעי, לא רוצח התורה אומרת בפרשת  לגבילגבילגבילגבי

ן כי זה רק ברוצח, אבל מכך תבי לקחת כופר.
אבל לגבי ראשי איברים, אם  שזהו דבר חמור.

האדם חבל בחבירו, על כך כן אפשר לקחת 
דרשות כופר, ניתן לקחת תשלומין. אלו שתי ה

הראשונות שהגמ' מביאה, ללמד ש'עין תחת 
  עין' זה לא ממש. 

  
מכן, הגמרא מביאה על הנושא הזה  לאחרלאחרלאחרלאחר

   .ריא באריכותשקלא וט
  

    ,,,,ר' דוסתאי בן יהודה אומרר' דוסתאי בן יהודה אומרר' דוסתאי בן יהודה אומרר' דוסתאי בן יהודה אומר    ,,,,תניאתניאתניאתניאכך, שם  כתובכתובכתובכתוב
או אינו או אינו או אינו או אינו     ,,,,אתה אומר ממוןאתה אומר ממוןאתה אומר ממוןאתה אומר ממון    ....ממוןממוןממוןממון    ––––' ' ' ' עין תחת עיןעין תחת עיןעין תחת עיןעין תחת עין''''

הרי שהיתה עינו של זה הרי שהיתה עינו של זה הרי שהיתה עינו של זה הרי שהיתה עינו של זה     ,,,,אמרתאמרתאמרתאמרת    ????אלא עין ממשאלא עין ממשאלא עין ממשאלא עין ממש
היאך אני קורא ביה היאך אני קורא ביה היאך אני קורא ביה היאך אני קורא ביה     ,,,,של זה קטנהשל זה קטנהשל זה קטנהשל זה קטנהגדולה ועינו גדולה ועינו גדולה ועינו גדולה ועינו 
זה לא אחד מול השני. העין של־    ????עין תחת עיןעין תחת עיןעין תחת עיןעין תחת עין

(לפי חובל היא גדולה, ושל־נחבל היא קטנה, 
ייה שלו חלשה, כי המנחת שלמה הכוונה שהרִא 

א"כ זה לא השני רואה טוב יותר ממנו וכו'), 
שקיל שקיל שקיל שקיל     ייייוכי תימא כל כי האיוכי תימא כל כי האיוכי תימא כל כי האיוכי תימא כל כי האי'תחת עין', זה יותר. 

    ]]]]בבבב""""ד, כד, כד, כד, כ""""ויקרא כויקרא כויקרא כויקרא כ[[[[אמרה אמרה אמרה אמרה התורה התורה התורה התורה     ,,,,מיניה ממונאמיניה ממונאמיניה ממונאמיניה ממונא
            ....משפט השוה לכולכםמשפט השוה לכולכםמשפט השוה לכולכםמשפט השוה לכולכם    ',',',',משפט אחד יהיה לכםמשפט אחד יהיה לכםמשפט אחד יהיה לכםמשפט אחד יהיה לכם''''

דלמא דלמא דלמא דלמא     ????מאי קושיאמאי קושיאמאי קושיאמאי קושיא    ,,,,אמריאמריאמריאמרידוחה זאת,  והגמ'והגמ'והגמ'והגמ'
נהורא אמר רחמנא נישקול נהורא אמר רחמנא נישקול נהורא אמר רחמנא נישקול נהורא אמר רחמנא נישקול     ,,,,נהורא שקיל מיניהנהורא שקיל מיניהנהורא שקיל מיניהנהורא שקיל מיניה

קטן שהרג את קטן שהרג את קטן שהרג את קטן שהרג את , , , , דאי לא תימא הכידאי לא תימא הכידאי לא תימא הכידאי לא תימא הכי    ....מיניהמיניהמיניהמיניה
    ????היכי קטלינן ליההיכי קטלינן ליההיכי קטלינן ליההיכי קטלינן ליה    ,,,,הגדול וגדול שהרג את הקטןהגדול וגדול שהרג את הקטןהגדול וגדול שהרג את הקטןהגדול וגדול שהרג את הקטן

יהיה יהיה יהיה יהיה     משפט אחדמשפט אחדמשפט אחדמשפט אחד    ]]]]בבבב""""ד, כד, כד, כד, כ""""ויקרא כויקרא כויקרא כויקרא כ[[[[התורה אמרה התורה אמרה התורה אמרה התורה אמרה 
נשמה שקיל נשמה שקיל נשמה שקיל נשמה שקיל     ,,,,אלאאלאאלאאלא    ....משפט השוה לכולכםמשפט השוה לכולכםמשפט השוה לכולכםמשפט השוה לכולכם    ,,,,לכםלכםלכםלכם

ה"נ ה"נ ה"נ ה"נ     ....נשמה אמר רחמנא נשקול מיניהנשמה אמר רחמנא נשקול מיניהנשמה אמר רחמנא נשקול מיניהנשמה אמר רחמנא נשקול מיניה    ,,,,מיניהמיניהמיניהמיניה
נהורא אמר רחמנא נשקול נהורא אמר רחמנא נשקול נהורא אמר רחמנא נשקול נהורא אמר רחמנא נשקול     ,,,,נהורא שקיל מיניהנהורא שקיל מיניהנהורא שקיל מיניהנהורא שקיל מיניה

        ....מיניהמיניהמיניהמיניה
        

, בשביל שיהיה צריך לבדוק את גודל העין לאלאלאלא
לא זאת הנקודה, אלא תסתכל,  'עין תחת עין'.

היא האור שרואים, א"כ  ותועלתה העיןמטרת 
אז לוקחים ממנו את  ,פגע בו באור אם הוא
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האור. והראיה לכך, שלגבי רוצח, אם אדם 
ורגים אותו? הרי הוא גדול הרג אדם קטן, למה ה

בעצמו אדם גדול? אם תהרוג  אוהרג קטן, וה
את הגדול, כביכול הענשת יותר ממה שהוא 
עשה? אלא התשובה היא, כיון שהוא לקח ממנו 

והוא הדין נשמה, לוקחים ממנו את הנשמה. 
  בנדון דידן. זאת דחיית הגמרא שם.

  
  הראיה השלישית. בגמרא זאתזאתזאתזאת

  
 שיחד נמצא שהםאומר את המספר, כיון  אניאניאניאני

פה בדיוק עשר. ואני חושב, שזה לא לחנם. יש 
וון, כפי שאמרנו . שוב הפעם, זה מכֻ עשר ראיות
אשר יש את המספר עשר, זה מכוון, מקודם שכ

הגיד, שזהו דבר יש פה איזה דבר יסודי. באים ל
בתורה שבעל פה, לחזק את ועיקרי יסודי 

אמיתות תושבע"פ, שזהו אחד מיסודות 
הדבר  מונה. לכן הביאו בגמרא עשר ראיות.הא
  וון כך מן השמים, שיצא בדיוק מספר עשר.מכֻ 

  
רבי שמעון בר  זוהי דעת ת,הרביעי הראיההראיההראיההראיה
        כדלקמן.יוחאי, 

        
, לא בעומק הסוגיאכעת יודע שהציבור פה אני אני אני אני 

לכן לא אגיד דברים שצריכים עמל בכדי 
להבינם, אלא בצורה שטחית, ומי שיהיה 

לאשורם בעומק העניין יבין את דברינו 
העיקרית,  את הנקודה רמַ אוֹ לעמקם. רק ו

ביני את המהלך, מבלי תשמעו ותואתם 
כי צריך ללמוד את הסוגיא  להלאות אתכם.

. רק הדק היטב בצורה יסודית בכדי להבין
'ראשי פרקים', שגם מי שאינו נמצא בסוגיא, 

. אני מניח שכולם, יבין את הכיוון והרעיונות
את הגמ' הזאת, ואני בעבר רובם ככולם למדו 

ודות רק מזכיר להם. אבל לגבי הנקכעת 
ולחדש , הדברים שאני רוצה להוציא העיקריות

מכך, זאת כל אחד יוכל להבין, גם אם הוא לא 
  נמצא בעניין.

  
רבי שמעון בן רבי שמעון בן רבי שמעון בן רבי שמעון בן     ,,,,תניא אידךתניא אידךתניא אידךתניא אידך    הרביעית, ראיהראיהראיהראיההההה

אתה אומר אתה אומר אתה אומר אתה אומר     ....ממוןממוןממוןממון    ––––עין תחת עין עין תחת עין עין תחת עין עין תחת עין     ,,,,יוחי אומריוחי אומריוחי אומריוחי אומר

    ,,,,הרי שהיה סומאהרי שהיה סומאהרי שהיה סומאהרי שהיה סומא    ????או אינו אלא עין ממשאו אינו אלא עין ממשאו אינו אלא עין ממשאו אינו אלא עין ממש    ,,,,ממוןממוןממוןממון
היאך אני היאך אני היאך אני היאך אני     ....וחיגרוחיגרוחיגרוחיגר    ,,,,חיגרחיגרחיגרחיגר    ....וקיטעוקיטעוקיטעוקיטע    ,,,,קיטעקיטעקיטעקיטע    ....וסימאוסימאוסימאוסימא

והתורה אמרה והתורה אמרה והתורה אמרה והתורה אמרה     ',',',',עין תחת עיןעין תחת עיןעין תחת עיןעין תחת עין''''מקיים בזה מקיים בזה מקיים בזה מקיים בזה 
      '?'?'?'?משפט אחד יהיה לכם משפט השוה לכולכםמשפט אחד יהיה לכם משפט השוה לכולכםמשפט אחד יהיה לכם משפט השוה לכולכםמשפט אחד יהיה לכם משפט השוה לכולכם''''
  

צריך 'עין תחת עין', מביא ראיה אחרת,  רשב"ירשב"ירשב"ירשב"י
הוא סומא, וכעת  –זה שסימא  –אם הוא בעצמו 

הוא עיור מישהו אחר, א"כ מה נעניש אותו? 
  הוא בעצמו עיור, אין מה לעשות.  כאשר

  
על כך הגמ', לא, זאת אינה הוכחה.  אומרתאומרתאומרתאומרת

    ,,,,דלמא היכא דאפשרדלמא היכא דאפשרדלמא היכא דאפשרדלמא היכא דאפשר    ????ומאי קושיאומאי קושיאומאי קושיאומאי קושיא    ,,,,אמריאמריאמריאמרי
ופטרינן ופטרינן ופטרינן ופטרינן     ,,,,לא אפשרלא אפשרלא אפשרלא אפשר    ,,,,היכא דלא אפשרהיכא דלא אפשרהיכא דלא אפשרהיכא דלא אפשר    ....אפשראפשראפשראפשר

            ....ליהליהליהליה
        

    ,,,,טרפה שהרג את השלםטרפה שהרג את השלםטרפה שהרג את השלםטרפה שהרג את השלם    ,,,,לא תימא הכילא תימא הכילא תימא הכילא תימא הכי    דאידאידאידאי
    ,,,,אפשראפשראפשראפשר    ––––    אלא היכא דאפשראלא היכא דאפשראלא היכא דאפשראלא היכא דאפשר    ????מאי עבדינן ליהמאי עבדינן ליהמאי עבדינן ליהמאי עבדינן ליה

אם     ....לא אפשר ופטרינן ליהלא אפשר ופטרינן ליהלא אפשר ופטרינן ליהלא אפשר ופטרינן ליה    ----היכא דלא אפשר היכא דלא אפשר היכא דלא אפשר היכא דלא אפשר 
אי אפשר, אז אי אפשר, והוא יהיה פטור. 
והראיה לכך מדין טריפה שהרג את השלם, 
מתי שאי אפשר, אי אפשר. זאת הראיה 

        הרביעית.
        

אמר אמר אמר אמר     ,,,,תנאתנאתנאתנא    דבי רבי ישמעאלדבי רבי ישמעאלדבי רבי ישמעאלדבי רבי ישמעאלהחמישית,  הראיההראיההראיההראיה
ואין נתינה ואין נתינה ואין נתינה ואין נתינה     ',',',',כן ינתן בוכן ינתן בוכן ינתן בוכן ינתן בו''''    ']']']']ד, כד, כד, כד, כ""""ויקרא כויקרא כויקרא כויקרא כ[[[[קרא קרא קרא קרא 

כאשר כאשר כאשר כאשר ''''    ']']']']ד, כד, כד, כד, כ""""ויקרא כויקרא כויקרא כויקרא כ[[[[אלא מעתה אלא מעתה אלא מעתה אלא מעתה     ....אלא ממוןאלא ממוןאלא ממוןאלא ממון
על כך הגמ' . . . . הכי נמי דממון הואהכי נמי דממון הואהכי נמי דממון הואהכי נמי דממון הוא    ''''יתן מום באדםיתן מום באדםיתן מום באדםיתן מום באדם
  היא לא דוחה זאת.אינה מקשה, 

  
אמר קרא אמר קרא אמר קרא אמר קרא     ,,,,דבי רבי חייא תנאדבי רבי חייא תנאדבי רבי חייא תנאדבי רבי חייא תנאהששית,  הראיההראיההראיההראיה

    ....דבר הניתן מיד לידדבר הניתן מיד לידדבר הניתן מיד לידדבר הניתן מיד ליד    ',',',',יד בידיד בידיד בידיד ביד''''    ]]]]אאאא""""ט, כט, כט, כט, כ""""דברים ידברים ידברים ידברים י[[[[
  גם זה לא נדחה.. . . . ממוןממוןממוןממון    ????י ניהוי ניהוי ניהוי ניהוומאומאומאומא

  
אתיא מדתני דבי אתיא מדתני דבי אתיא מדתני דבי אתיא מדתני דבי     ,,,,מרמרמרמראביי אאביי אאביי אאביי אהשביעית,  הראיההראיההראיההראיה
עין עין עין עין     ]]]]דדדד""""א, כא, כא, כא, כ""""שמות כשמות כשמות כשמות כ[[[[דתנא דבי חזקיה דתנא דבי חזקיה דתנא דבי חזקיה דתנא דבי חזקיה     ....חזקיהחזקיהחזקיהחזקיה

ולא נפש ועין תחת ולא נפש ועין תחת ולא נפש ועין תחת ולא נפש ועין תחת     ,,,,תחת עין נפש תחת נפשתחת עין נפש תחת נפשתחת עין נפש תחת נפשתחת עין נפש תחת נפש
'נפש וגם 'עין תחת עין', שני דברים, כתוב     ....עיןעיןעיןעין

ממש,  –תחת נפש'. אם הפשט היה עין תחת עין 
נפש  –ין תחת עין יוצא שאתה לא מקיים 'ע

תחת נפש', שהרי אם אדם סימא את חבירו 
וכעת אנחנו נרצה לסמאות אותו, יכול להיות 
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ואי סלקא ואי סלקא ואי סלקא ואי סלקא הוא ימות מפאת הסימוי.  שעל ידי זה
זימנין דמשכחת לה עין ונפש זימנין דמשכחת לה עין ונפש זימנין דמשכחת לה עין ונפש זימנין דמשכחת לה עין ונפש     ,,,,דעתך ממשדעתך ממשדעתך ממשדעתך ממש

נפקא ליה נפקא ליה נפקא ליה נפקא ליה     ----דבהדי דעויר ליה דבהדי דעויר ליה דבהדי דעויר ליה דבהדי דעויר ליה     ,,,,תחת עיןתחת עיןתחת עיןתחת עין
בפגיעה בעין, הרי קשה לדעת את     ....נשמתיהנשמתיהנשמתיהנשמתיה

מות. שזה יגרום לו לויכול להיות  ל הפגיעה,ודג
  א"כ לא מתקיים הפסוק. 

  
ד ד ד ד ימָ ימָ ימָ ימָ דלמא מֵ דלמא מֵ דלמא מֵ דלמא מֵ     ????ומאי קושיאומאי קושיאומאי קושיאומאי קושיאדוחה זאת,  הגמ'הגמ'הגמ'הגמ'ו

ואי לא מצי ואי לא מצי ואי לא מצי ואי לא מצי     ....עבדינןעבדינןעבדינןעבדינן    ,,,,אי מצי מקבלאי מצי מקבלאי מצי מקבלאי מצי מקבל    ....אמדינן ליהאמדינן ליהאמדינן ליהאמדינן ליה
מקבל מקבל מקבל מקבל     ואי אמדינן דמציואי אמדינן דמציואי אמדינן דמציואי אמדינן דמצי    ....לא עבדינןלא עבדינןלא עבדינןלא עבדינן    ,,,,מקבלמקבלמקבלמקבל

מי לא מי לא מי לא מי לא     ....אי מיית לימותאי מיית לימותאי מיית לימותאי מיית לימות    ,,,,ועבדינן ביה ונפק רוחיהועבדינן ביה ונפק רוחיהועבדינן ביה ונפק רוחיהועבדינן ביה ונפק רוחיה
        ....פטורפטורפטורפטור    ,,,,אמדוהו ומת תחת ידואמדוהו ומת תחת ידואמדוהו ומת תחת ידואמדוהו ומת תחת ידו    ,,,,תנן גבי מלקותתנן גבי מלקותתנן גבי מלקותתנן גבי מלקות

        
אנחנו צריכים לאמוד את האדם הזה לפני  אוליאוליאוליאולי

כן, האם הוא אדם חלש או חולה וזה יכול להזיק 
האם הוא מומחה שיבדוק לו. לעשות אומדנא, 

והיה וטעינו, לא יכול לעמוד בזה או שלא. 
אבל מסתמא לא נטעה. והראיה לכך,  נורא.

למות עי"ז כאשר האדם חייב מלקות, הוא יכול 
האם הוא יכול תחילה ומדים אותו ח"ו, לכן א

לסבול. ואם קרה, לא נורא. קיימנו את ההלכה. 
  אביי.ראית א"כ הגמ' דוחה את 

  
    ,,,,אמראמראמראמר    אאאאיד משמיה דרביד משמיה דרביד משמיה דרביד משמיה דרבבִ בִ בִ בִ רב זָ רב זָ רב זָ רב זָ השמינית,  הראיההראיההראיההראיה

    ',',',',פצע תחת פצעפצע תחת פצעפצע תחת פצעפצע תחת פצע''''    ]]]]הההה""""א, כא, כא, כא, כ""""שמות כשמות כשמות כשמות כ[[[[אמר קרא אמר קרא אמר קרא אמר קרא 
    ,,,,ואי סלקא דעתך ממשואי סלקא דעתך ממשואי סלקא דעתך ממשואי סלקא דעתך ממש    ....ליתן צער במקום נזקליתן צער במקום נזקליתן צער במקום נזקליתן צער במקום נזק

י אית י אית י אית י אית נמנמנמנמ    יייילהאילהאילהאילהאי    ,,,,י הוי ליה צעראי הוי ליה צעראי הוי ליה צעראי הוי ליה צעראייייכי היכי דלהאכי היכי דלהאכי היכי דלהאכי היכי דלהא
'פצע תחת פצע' היינו, שחוץ מהנזק     ....ליה צעראליה צעראליה צעראליה צערא

צריך לשלם גם את הצער, כיון שהאדם סובל. 
ממש', אז אין מה  –אבל אם היה 'עין תחת עין 

לשלם את הצער, כי לשניהם יש צער, גם 
לחובל וגם לנחבל. כפי שלזה יש צער, גם לזה 
יש צער, שהרי אתה מחזיר לו ומסמא לו את 

הוא סובל את הצער, ממילא אין העין, א"כ גם 
לכן  מה להוסיף עוד שישלם גם את הצער.

להיות שזה יהיה ממון, ואז אפשר לחייב  מוכרח
  ממון של הנזק וממון של הצער.

  
    ????ומאי קושיאומאי קושיאומאי קושיאומאי קושיאזאת הגמרא ואומרת,  דוחהדוחהדוחהדוחה

אית ליה צערא אית ליה צערא אית ליה צערא אית ליה צערא     ,,,,דלמא איכא איניש דמפנקדלמא איכא איניש דמפנקדלמא איכא איניש דמפנקדלמא איכא איניש דמפנק
    ....לית ליה צעראלית ליה צעראלית ליה צעראלית ליה צערא    ,,,,ואיכא איניש דלא מפנקואיכא איניש דלא מפנקואיכא איניש דלא מפנקואיכא איניש דלא מפנק    ....טפיטפיטפיטפי

יש הבדל בין ש וןראיה, כי ינהא זאתדהיינו 
ישנם  לא כולם סובלים אותו הדבר. האנשים.

כגון אנשים חזקים המסוגלים לסבול בקלות, 
כך, אבל השני אדם גיבור שאינו מצטער כל־

. א"כ זה מאד וזה מצער אותו ,ןכהוא סובל מס
לא יהיה אותו הדבר, אתה כביכול מוסיף לו 

        לכן, תתן את ההפרש.  תשלום אחר.
  

 .ליה היאך דביני ביניליה היאך דביני ביניליה היאך דביני ביניליה היאך דביני ביני    תבתבתבתביייילמלמלמלמ    ????למאי נפקא מינהלמאי נפקא מינהלמאי נפקא מינהלמאי נפקא מינה
הוא אם האדם הזה הוא מפונק, אז כל צער קטן 

א"כ מה  לא מסוגל, וההוא קל לו לסבול.
  שהוספת צער לשני, את זה תצטרך לשלם.

  

רב פפא משמיה דרבא רב פפא משמיה דרבא רב פפא משמיה דרבא רב פפא משמיה דרבא התשיעית,  הראיההראיההראיההראיה
    ',',',',ורפא ירפאורפא ירפאורפא ירפאורפא ירפא''''    ]]]]טטטט""""א, יא, יא, יא, י""""שמות כשמות כשמות כשמות כ[[[[אמר קרא אמר קרא אמר קרא אמר קרא     ,,,,אמראמראמראמר

ך חוץ מהנזק, צרי    ....ליתן רפואה במקום נזקליתן רפואה במקום נזקליתן רפואה במקום נזקליתן רפואה במקום נזק
    ואי סלקא דעתך ממשואי סלקא דעתך ממשואי סלקא דעתך ממשואי סלקא דעתך ממשלשלם גם את הרפואה. 

נמי בעי נמי בעי נמי בעי נמי בעי     ייייהאיהאיהאיהאי    ,,,,בעי אסייאבעי אסייאבעי אסייאבעי אסייא    ייייכי היכי דהאיכי היכי דהאיכי היכי דהאיכי היכי דהאי ----
  . ופאשניהם צריכים ר הרי    ....אסייאאסייאאסייאאסייא

  

מאי מאי מאי מאי דוחה זאת, מעין הדחייה הקודמת,  ''''והגמוהגמוהגמוהגמ
    ,,,,דלמא איכא דסליק בשריה הייאדלמא איכא דסליק בשריה הייאדלמא איכא דסליק בשריה הייאדלמא איכא דסליק בשריה הייא    ????קושיאקושיאקושיאקושיא

למאי נפקא למאי נפקא למאי נפקא למאי נפקא     ....ואיכא דלא סליק בשריה הייאואיכא דלא סליק בשריה הייאואיכא דלא סליק בשריה הייאואיכא דלא סליק בשריה הייא
        ....יני בינייני בינייני בינייני בינילמיתב ליה היאך דבלמיתב ליה היאך דבלמיתב ליה היאך דבלמיתב ליה היאך דב    ????מינהמינהמינהמינה

        
, ישנם אנשים המתרפאים מהר, וישנם דהיינודהיינודהיינודהיינו

הרבה זמן.  אצלםלוקחת  שההתרפאותאנשים 
ישנו הפרש בין זה לבין השני, הרפואה של 
הנחבל עולה נניח עשרת אלפים שקל, 
והרפואה של החובל היא בקלות, אצלו זה 

שלם חוץ אז הוא צריך לחמשת אלפים שקל, 
הטיפול שלו , כי מזה עוד חמשת אלפים שקל

  . זאת דחיית הגמ' על רב פפא.ממושך
  

    ''''תחתתחתתחתתחת''''אתיא אתיא אתיא אתיא     ,,,,רב אשי אמררב אשי אמררב אשי אמררב אשי אמרהעשירית,  הראיההראיההראיההראיה
עין עין עין עין     ]]]]דדדד""""א, כא, כא, כא, כ""""שמות כשמות כשמות כשמות כ[[[[תיב הכא תיב הכא תיב הכא תיב הכא ככככ    ,,,,משורמשורמשורמשור    ''''תחתתחתתחתתחת''''

שלם שלם שלם שלם     ]]]]וווו""""א, לא, לא, לא, ל""""שמות כשמות כשמות כשמות כ[[[[וכתיב התם וכתיב התם וכתיב התם וכתיב התם     ,,,,תחת עיןתחת עיןתחת עיןתחת עין
אף כאן אף כאן אף כאן אף כאן     ,,,,מה להלן ממוןמה להלן ממוןמה להלן ממוןמה להלן ממון    ....ישלם שור תחת השורישלם שור תחת השורישלם שור תחת השורישלם שור תחת השור

הגמ' דנה היכן בדיוק הגזירה שוה הזאת, . . . . ממוןממוןממוןממון
 ]ט"כ ,ב"דברים כ[מביאה את הפסוק ובסוף הגמ' 

הּ  ר ִעּנָ ַחת ֲאׁשֶ הּ ּתַ ר ִעּנָ ַחת ֲאׁשֶ הּ ּתַ ר ִעּנָ ַחת ֲאׁשֶ הּ ּתַ ר ִעּנָ ַחת ֲאׁשֶ . כפי ששם משלמים ממון, כך ּתַ
  גם בנ"ד זה ממון.
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שאמרנו, ישנם כאן בגמרא בדיוק עשרה  כפיכפיכפיכפי
, יש דברים. אם כי מי שיראה במדרש הגדול

אמנם לא מחייב שזה יתאים,  שם דבר נוסף.
 ]דף תע"טפרשת משפטים, [אבל במדרש הגדול 

עין תחת עין תחת עין תחת עין תחת  מן ההתחלה, הגמרא הזאת, הביא את
יכול סימא את יכול סימא את יכול סימא את יכול סימא את     ,,,,תניאתניאתניאתניא    ....משלם נזק דמי עינומשלם נזק דמי עינומשלם נזק דמי עינומשלם נזק דמי עינו    ,,,,עיןעיןעיןעין

    דו,דו,דו,דו,קטע את ידו נקטע את יקטע את ידו נקטע את יקטע את ידו נקטע את יקטע את ידו נקטע את י    ,,,,ה את עינוה את עינוה את עינוה את עינוממממססססעינו נעינו נעינו נעינו נ
מכה אדם מכה אדם מכה אדם מכה אדם ת"ל ת"ל ת"ל ת"ל     ,,,,ר את רגלור את רגלור את רגלור את רגלובבבבשיבר את רגלו נששיבר את רגלו נששיבר את רגלו נששיבר את רגלו נש

המה לתשלומין אף המה לתשלומין אף המה לתשלומין אף המה לתשלומין אף מה מכה במה מכה במה מכה במה מכה ב, , , , ההההממממומכה בהומכה בהומכה בהומכה בה
אחרי ככלות כו'. אבל ו מיםמיםמיםמיםמכה אדם לתשלומכה אדם לתשלומכה אדם לתשלומכה אדם לתשלו

לפי דברינו ת, וראיה אחהוא מוסיף עוד הכל, 
לכאורה זה פוגע א"כ  צא שזה אחת עשרה.הרי יֵ 

  בחשבון. 
  

בן עזאי בן עזאי בן עזאי בן עזאי מכילתא דרשב"י, ומקורו מביא  הואהואהואהוא
    ',',',',חבורה תחת חבורהחבורה תחת חבורהחבורה תחת חבורהחבורה תחת חבורה''''הרי הוא אומר הרי הוא אומר הרי הוא אומר הרי הוא אומר אומר, אומר, אומר, אומר, 

ן או ן או ן או ן או בבבבוהכה איש את רעהו באוהכה איש את רעהו באוהכה איש את רעהו באוהכה איש את רעהו בא''''ולהלן הוא אומר ולהלן הוא אומר ולהלן הוא אומר ולהלן הוא אומר 
מה חבורה מה חבורה מה חבורה מה חבורה     ,,,,בורהבורהבורהבורהחחחח    ––––ה ה ה ה ררררהא חבוהא חבוהא חבוהא חבו    '.'.'.'.באגרףבאגרףבאגרףבאגרף

כאן כאן כאן כאן אף אף אף אף     ',',',',שבתו יתן ורפא ירפאשבתו יתן ורפא ירפאשבתו יתן ורפא ירפאשבתו יתן ורפא ירפא''''    ןןןןורה להלורה להלורה להלורה להלממממהאהאהאהא
    ,,,,בכלל היתהבכלל היתהבכלל היתהבכלל היתה    ''''חבורהחבורהחבורהחבורה''''    '.'.'.'.שבתו יתן ורפא ירפאשבתו יתן ורפא ירפאשבתו יתן ורפא ירפאשבתו יתן ורפא ירפא''''

אלא אלא אלא אלא     ,,,,ולא ללמד על עצמהולא ללמד על עצמהולא ללמד על עצמהולא ללמד על עצמה    ,,,,ויצאת ללמדויצאת ללמדויצאת ללמדויצאת ללמד
    ',',',',תחתתחתתחתתחת''''ה חבורה שנאמר בה ה חבורה שנאמר בה ה חבורה שנאמר בה ה חבורה שנאמר בה ממממ    ....ללמד על הכללללמד על הכללללמד על הכללללמד על הכלל
    ',',',',תחתתחתתחתתחת''''אף כאן שנאמר בו אף כאן שנאמר בו אף כאן שנאמר בו אף כאן שנאמר בו     ין,ין,ין,ין,הרי היא תשלומהרי היא תשלומהרי היא תשלומהרי היא תשלומ

    ????או יכול אף נפש תחת נפשאו יכול אף נפש תחת נפשאו יכול אף נפש תחת נפשאו יכול אף נפש תחת נפש    ....הרי הוא תשלומיןהרי הוא תשלומיןהרי הוא תשלומיןהרי הוא תשלומין
צח צח צח צח וווולנפש רלנפש רלנפש רלנפש ר    ....צחצחצחצחוווופר לנפש רפר לנפש רפר לנפש רפר לנפש רוווות"ל ולא תקחו כת"ל ולא תקחו כת"ל ולא תקחו כת"ל ולא תקחו כ
אבל אתה לוקח כופר אבל אתה לוקח כופר אבל אתה לוקח כופר אבל אתה לוקח כופר     ,,,,פרפרפרפרוווואי אתה לוקח כאי אתה לוקח כאי אתה לוקח כאי אתה לוקח כ

            ן.ן.ן.ן.לאיברילאיברילאיברילאיברי
  

ם, המקור של מה שראינו מקודם ברמב" זהזהזהזה
גוף אין לנו את  הרמב"ם הוא מהמכילתא.

המכילתא דרשב"י, הספר הזה לא נשמר כל 
כך, אבל מדרש הגדול מעתיק אותו כמעט 
כסדר. בכל אופן, זה המקור של הרמב"ם, דעת 
בן עזאי. ואת הראיה, כמו שחבורה זה 

י שנאמר 'שבתו יתן ורפא ירפא', תשלומין, כפ
אז גם 'תחת' זה תשלומין. אז בעצם יש כאן 

  לכאורה אחת עשרה ראיות. טוב.
  

כי גם לפי המדרה"ג זה בס"ד חושבני  אבלאבלאבלאבל
עשר, כי פשוט את הברייתא הראשונה הוא 
מחשיב אחת. אנחנו החשבנו זאת שתים, כיון 
שהם שני פסוקים, 'מכה אדם', ו'לא תקחו 

בגמ' רואים, בשקלא וטריא,  כופר'. אבל
שזאת בעצם ברייתא אחת, כי כתוב 'אם נפשך 

התנא בעצמו הביא אותו ', דהיינו שוכו' לומר
אחד את שני הפסוקים. איך שמבואר בגמרא, ה

מדרש הגדול משלים את מה שחסר בשני. לכן 
ת אחד, על אף שאפשר להחשיב החשיב זא

  ים.זאת שנ
  

דברי בן ת רשב"י מביא אכיצד מהקהל:  שאלהשאלהשאלהשאלה
  ?עזאי

  

כל מה מרן שליט"א: זה לא מחייב, ש תשובתתשובתתשובתתשובת
רבי  ם רק דבריהשכתוב במכילתא דרשב"י 

איך הביא את  שנשאל, בלבד שמעון בר יוחאי
מבית  יצאמכילתא דרשב"י הספר בן עזאי? 

אפילו להיות אולי יכולים ושל רשב"י,  ומדרש
זהו כפי  בדורות אחרים.אח"כ דברים שנכנסו 

רבא,  ים גם דבריבי אליעזר מובאשבפרקי דר
 הכיצד? אז אחד התחיל לקשקש ולומר, לא,

רבי אליעזר בן חיבר זה לא  שמע מינה כי
הורקנוס, אלא זהו איזה רבי אליעזר שהיה 

רק לפני כמה מאות באיזה דור באיטליה... 
ישנם ספרים, שהספר היסודי הוא זה, שנים. 

ק"ו  דברים.בו ובמשך הדורות הוסיפו והשלימו 
שמעון בן עזאי שהיה בדור שלפני רשב"י, כי 

חבר של ר' עקיבא, שהיה רבו ־הוא היה תלמיד
[ח"ב דף קפ"ה של רשב"י. וע"ע בסדר הדורות 

שבן עזאי עשה (ר"ל סידר) המכילתא מן ע"ג] 
  ואלה שמות, עד סוף התורה.

  
ורובה ורובה ורובה ורובה מצד איזה סוג מוקצה אסור לטלטל אקדח מצד איזה סוג מוקצה אסור לטלטל אקדח מצד איזה סוג מוקצה אסור לטלטל אקדח מצד איזה סוג מוקצה אסור לטלטל אקדח 

        עין תחת עין. עין תחת עין. עין תחת עין. עין תחת עין. בשבת, וביאור החזו"א לגבי בשבת, וביאור החזו"א לגבי בשבת, וביאור החזו"א לגבי בשבת, וביאור החזו"א לגבי 
  

אקדח או רובה, נעורר שאלה. שאמשיך,  לפנילפנילפנילפני
  מחמת מה הוא מוקצה בשבת?

  

  מהקהל: מחמת איסור. תשובהתשובהתשובהתשובה
  

מרן שליט"א: מחמת גופו, או שזה כלי  תגובתתגובתתגובתתגובת
  שמלאכתו להיתר או לאיסור?

  

  מהקהל: כלי שמלאכתו לאיסור. תשובהתשובהתשובהתשובה
  

ישנם כאלה טוב. אבל מרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת
הם לאכתו להיתר. האומרים, שזה כלי שמ
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הרי כמעט ולא מה עושים באקדח? טוענים, וכי 
 רק להפחיד אנשים.מיועד יורים בו? זה 

   להשליט סדר, וכדומה.
  

כותב בשם [פרשת תולדות דף קכ"ח] מי זהב  בספרבספרבספרבספר
סי' ש"ח סעיף ג'  [הלכות מוקצהספר שלחן שלמה 

כלי כלי כלי כלי     חשיביחשיביחשיביחשיבירובה או אקדח רובה או אקדח רובה או אקדח רובה או אקדח כך, ] אות ט"ז
    הואהואהואהוא    שרוב שימושםשרוב שימושםשרוב שימושםשרוב שימושםכיון כיון כיון כיון שמלאכתו להיתר, שמלאכתו להיתר, שמלאכתו להיתר, שמלאכתו להיתר, 

הוא בהיותה הוא בהיותה הוא בהיותה הוא בהיותה חרב חרב חרב חרב ההההלהרתיע. עיקר שימוש להרתיע. עיקר שימוש להרתיע. עיקר שימוש להרתיע. עיקר שימוש 
      תלויה, מאיימת ומרתיעה.תלויה, מאיימת ומרתיעה.תלויה, מאיימת ומרתיעה.תלויה, מאיימת ומרתיעה.

  
בכדי להפחיד. להראות. את החרב,  שמיםשמיםשמיםשמים

נעץ חרב ', לגבי פלטיאל כפי שכתובמאיימים. 
  '.בינו לבינה

  
יש כאן מקום להזכיר את יש כאן מקום להזכיר את יש כאן מקום להזכיר את יש כאן מקום להזכיר את בספר מי זהב,  מוסיףמוסיףמוסיףמוסיף

דברי מרן החזון אי"ש, מדוע כתבה התורה דברי מרן החזון אי"ש, מדוע כתבה התורה דברי מרן החזון אי"ש, מדוע כתבה התורה דברי מרן החזון אי"ש, מדוע כתבה התורה 
עין תחת עין שן תחת עין תחת עין שן תחת עין תחת עין שן תחת עין תחת עין שן תחת """"    ))))ירוירוירוירובבבבחחחחחובל בחובל בחובל בחובל ב(בעניין (בעניין (בעניין (בעניין 

ן הוצרכה לחמש עשרה דרשות ן הוצרכה לחמש עשרה דרשות ן הוצרכה לחמש עשרה דרשות ן הוצרכה לחמש עשרה דרשות ככככומחמת ומחמת ומחמת ומחמת     ",",",",שןשןשןשן
כדי לאפוקי מן הפשט כדי לאפוקי מן הפשט כדי לאפוקי מן הפשט כדי לאפוקי מן הפשט     ,,,,בריש פרק החובלבריש פרק החובלבריש פרק החובלבריש פרק החובל(!) (!) (!) (!) 

    ,,,,הפשוט שמסמאים את עינו של החובלהפשוט שמסמאים את עינו של החובלהפשוט שמסמאים את עינו של החובלהפשוט שמסמאים את עינו של החובל
מדוע מדוע מדוע מדוע     ....לשכנענו שהכוונה היא לתשלומי ממוןלשכנענו שהכוונה היא לתשלומי ממוןלשכנענו שהכוונה היא לתשלומי ממוןלשכנענו שהכוונה היא לתשלומי ממון

    "?!"?!"?!"?!דמי עין תחת עיןדמי עין תחת עיןדמי עין תחת עיןדמי עין תחת עין""""לא נכתב בתורה בפירוש לא נכתב בתורה בפירוש לא נכתב בתורה בפירוש לא נכתב בתורה בפירוש 
            א.א.א.א.אתמהאתמהאתמהאתמה

        
ה אינו ה אינו ה אינו ה אינו שעיקר רצון התורשעיקר רצון התורשעיקר רצון התורשעיקר רצון התור    ,,,,ופירש החזון אי"שופירש החזון אי"שופירש החזון אי"שופירש החזון אי"ש
אלא למנוע את החבלה אלא למנוע את החבלה אלא למנוע את החבלה אלא למנוע את החבלה     ,,,,בתשלומי החבלהבתשלומי החבלהבתשלומי החבלהבתשלומי החבלה

נכתב העונש בצורה העקרונית נכתב העונש בצורה העקרונית נכתב העונש בצורה העקרונית נכתב העונש בצורה העקרונית     ....מעיקראמעיקראמעיקראמעיקרא
מה שהיה ראוי להיות אילולא חסה מה שהיה ראוי להיות אילולא חסה מה שהיה ראוי להיות אילולא חסה מה שהיה ראוי להיות אילולא חסה ((((והמרשימה והמרשימה והמרשימה והמרשימה 

        ....והבןוהבןוהבןוהבן    ....כדי לשמש כהרתעהכדי לשמש כהרתעהכדי לשמש כהרתעהכדי לשמש כהרתעה    ))))התורה על החובלהתורה על החובלהתורה על החובלהתורה על החובל
        

'עין תחת  ,, למה כתוב בתורהשואלאיש  החזוןהחזוןהחזוןהחזון
עין 'ממש זה לא  הריעין, שן תחת שן וגו''? 

הפחיד ולהרתיע כדי לב ו? אלא, זה'תחת עין
כאשר הם קוראים 'עין  את האנשים הפשוטים.

תחת עין', הם נבהלים ואומרים רחמנא ליצלן. 
  זה מה שהתורה רוצה יותר. למנוע מראש.

  
קצת לעניין הלכה למעשה, של עניין,  לגופולגופולגופולגופו

להחשיב זאת כלי שמלאכתו  גוזמא.נראה לי 
להיתר? אולי הוא מדבר על אדם ששומר 

אמנם הרובה מפחיד,  מלחמה.זמן ונמצא לא ב
אבל מסתבר יותר שזה כלי שמלאכתו 
לאיסור, זה 'כלי'. אפשר להשתמש בו לצורך 

אבל  או מקומו, אם ישנו צורך אז יש צד.גופו 
פשר להגיד שזה כלי שמלאכתו להיתר, שא

דהיינו כדי , להעביר אותו אפי' לצורך שמירתו
לי זה קצת מוגזם. נראה שלא יגנב או ייאבד, 

. במקורשהוא קצת מגזים, אבל צריך לראות 
נדמה לי שכך בדרך כלל המקובל, שזהו כלי 

הוא לא מוקצה מחמת שמלאכתו לאיסור. 
  ו הוא להרתיע. פו, כי עיקר שימושגו
  

חמש עשרה  נןשיש אומר הוא אופן, בכלבכלבכלבכל
 והרי אמרנו מקודם שיש עשר דרשות?דרשות. 

כי מר חמש עשרה, כנראה כוונתו במה שהוא א
נוספים  בדרך אגב הגמרא מכניסה שם פסוקים

כולם, גם את מה ודנה בהם, אז הוא לקח את 
מה שנכנס בשקלא וטריא. שנכנס בדרך אגב, 

הראיות הן עשר, אבל פסוקים שנכנסו בדרך 
אולי ואגב, בסה"כ למדו מחמש עשרה פסוקים, 

  אפילו יותר.
  

אומר, שאם ישנה קושיא שיש עליה  העולםהעולםהעולםהעולם
סימן שזאת קושיא הוא ם, הדבר הרבה תירוצי

עשר ראיות, על כך חזקה. אם בנ"ד יש בגמ' 
  .עניין חשובסימן שזה 

  
[פרק שני הל"ג] זה מובא בירושלמי ברכות  כעיןכעיןכעיןכעין

רא, מייתינן מאתרין כי מילתא דלא מיחוְ 
סגיאין. בנימוקי יוסף מביא זאת בסוגייתנו, 

  לגבי פרט אחר, ומבאר זאת, ואכ"מ.
  

צריכים להבין, למה צריכים היא, שאכן  האמתהאמתהאמתהאמת
עשר ראיות? כי לכאורה משמע שלכל אחד לא 
היה נוח עם הראיה של השני, או שאפשר 

  לדחות אותה, או שזה תלוי בשיטות. 
  

דף פג: ד"ה מי שיראה שם בתוספות  למשללמשללמשללמשל
דרבא דריש דרבא דריש דרבא דריש דרבא דריש     אמראמראמראמרתתתתם ם ם ם ואואואואמכה מכה למה לי, 

בפירוש בפירוש בפירוש בפירוש     ]]]]כתובות דף לה.כתובות דף לה.כתובות דף לה.כתובות דף לה.[[[[מיניה בפרק אלו נערות מיניה בפרק אלו נערות מיניה בפרק אלו נערות מיניה בפרק אלו נערות 
חייבי מלקיות כחייבי מיתות חייבי מלקיות כחייבי מיתות חייבי מלקיות כחייבי מיתות חייבי מלקיות כחייבי מיתות     ריבתה תורהריבתה תורהריבתה תורהריבתה תורה
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וי"ל דרבא וי"ל דרבא וי"ל דרבא וי"ל דרבא     ....לתשלומין מג"ש דמכה מכהלתשלומין מג"ש דמכה מכהלתשלומין מג"ש דמכה מכהלתשלומין מג"ש דמכה מכה
לטעמיה דדריש לקמן עין תחת עין ממון מקרא לטעמיה דדריש לקמן עין תחת עין ממון מקרא לטעמיה דדריש לקמן עין תחת עין ממון מקרא לטעמיה דדריש לקמן עין תחת עין ממון מקרא 

אמר אמר אמר אמר רב אשי רב אשי רב אשי רב אשי ובדף פ"ד ע"א ד"ה  ....אחרינאאחרינאאחרינאאחרינא
אתיא תחת תחת משור. ושאר אמוראי סברי אתיא תחת תחת משור. ושאר אמוראי סברי אתיא תחת תחת משור. ושאר אמוראי סברי אתיא תחת תחת משור. ושאר אמוראי סברי 

  וכו'. דאותה ג"ש לענין מיטבדאותה ג"ש לענין מיטבדאותה ג"ש לענין מיטבדאותה ג"ש לענין מיטב
  

אומרת, לכל אחד יש חשבון, למה הוא  זאתזאתזאתזאת
בסוגיא זו יש  בין הכלבל לא דורש כמו השני. א

לו  אמורא נראיתעשר ראיות, וכל תנא או 
הראיה שלו יותר, אבל הדבר היסודי שלומדים 

שהרמב"ם אומר, 'להראות את  כמומכך הוא 
זאת היא הנקודה. חכמת הכתוב'. כי בעצם, 

ה אחרת, וחלק הרי בגמרא, כל אחד אומר דרש
ת 'מאי , הגמ' אומרמן הדברים הרי נדחו

אז זאת אינה  ' כי אפשר לפרש אחרת.קושיא
הוכחה, כי בעצם לא זאת היא הנקודה. הנקודה 

ממון' זה לא בגלל  –היא, כי 'עין תחת עין 
ההוכחות מהדרשות, אלא זאת קבלה במסורת 
ממשה רבינו, וכעת אני רק מראה לך בפסוקים 

ה, היכן זה נרמז. את זאת, אפשר להגיד מפֹ 
של העומק  , להראות אתואפשר להגיד משם

  .מדלהילָ התורה, לראות איפה זה אפשר 
  

נראה, כי נראה לי שבכל פעם  בעז"ה בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
דוחה, אומרת 'מאי קושיא', כאן שהגמרא 

בעצם זאת אינה דחייה גמורה. הגמ' כביכול 
דוחה, אבל אם אכן זאת היתה דחייה גמורה, 
הגמ' היתה צריכה לומר שזה 'תיובתא', או 

לא, אמרנו צד, ישנה להגיד 'אלא כך וכך'. א
  קושיא. 

  

אימרה ידועה, שאומרים בשם הגר"ח  ישנהישנהישנהישנה
, כי מקושיא לא מתים. בסדר, ישנה מבריסק

  ה.ותשאלה, אבל אפשר ליישב א
  

השלמה בביאור דברי הגמ' בב"ק 'לא סלקא דעתך' השלמה בביאור דברי הגמ' בב"ק 'לא סלקא דעתך' השלמה בביאור דברי הגמ' בב"ק 'לא סלקא דעתך' השלמה בביאור דברי הגמ' בב"ק 'לא סלקא דעתך' 
    מן הצדוקים, ותשובות מרן לחמשמן הצדוקים, ותשובות מרן לחמשמן הצדוקים, ותשובות מרן לחמשמן הצדוקים, ותשובות מרן לחמש    שזה בא לאפוקישזה בא לאפוקישזה בא לאפוקישזה בא לאפוקי

        הערות בעניין זה. הערות בעניין זה. הערות בעניין זה. הערות בעניין זה. 
  

מרת 'לא סלקא לגבי מה שהגמרא או דיברנודיברנודיברנודיברנו
אדרבה שהרי ראינו כי דקשה לכאורה דעתך', 

כן ישנו סלקא דעתך, כפי שכתוב בברייתא 
'יכול סימא את עינו וכו', הרי רואים שם כי 

ת אולי ישנו צד כזה, הברייתא בעצמה אומר
ממש זה לא  והסברנו כי לפי האמת אין צד כזה.

אלא זה רק לאפוקי מן  'סלקא דעתך'.
  הצדוקים. 

  

אמרתי כבר מספר פעמים, בשיעורים  כךכךכךכך
 ארבעהעירו  האחרונים. שאלו אותי על כך,

   .ונוסיף על כך הערה חמישיתהערות, 
  

כי אולי  ,כאלה ששמעו את השיעור וטענו ישנםישנםישנםישנם
הגמרא אומרת 'לא סלקא דעתך' כיון שמה 

א"כ לא יהיה אם זה שסימא הוא בעצמו סומא, 
  מרא. יכול להיות דבר כזה. זהו השיקול של הג

  

הסוגיא, יראה שזה חשבון מי שמכיר את  אבלאבלאבלאבל
גמרא רק טענה זו מובאת בכי  לא יכול להיות.

היה כלל בהמשך. דהיינו, מלכתחילה זה לא 
בהתחלת הסוגיא זאת איננה הנקודה, אי  הנדון.

אפשר להגיד שהגמ' אומרת 'לא סלקא דעתך' 
מחמת שאם זה שסימא הוא בעצמו סומא לכן 

זאת או טענה דומה. בר כזה. לא יכול להיות ד
אומר רשב"י בהמשך הסוגיא, אבל התנא 

  הראשון, לא בא מכוח הנקודה הזאת.
  

כי כך סגנון הגמרא  ,טען לי ת"ח אחדשני,  דברדברדברדבר
בהרבה מקומות. אמרתי לו, שאינני זוכר דבר 

ראה לי למה הוא מתכוין. יש אולי כזה, ושיַ 
במנחות דף צ"א ע"ב, אפשר שזה מסייע למה 

א אומר, אבל בדרך כלל כפי שראיתי זה שהו
  לא כך.

  

י ישנו חילוק בין , אולמי שטען שלישי, יש דברדברדברדבר
כי אולי הפסוק מדבר שסימא  שוגג לבין מזיד.

את עינו במזיד אבל לא בשוגג. אולי אם זה 
מון, ורק במזיד זה בשוגג אז אכן יהיה רק חיוב מ

   יהיה ממש. טוב.
  

הספר,  העיקר חסר מןאם כן נראה כי  אבלאבלאבלאבל
הגמרא לא מזכירה שוגג או מזיד. ובכלל, אין 

  'אדם מועד לעולם'. קיי"ל ששוגג, 
  

טען לי, אולי הגמ' נוסף רביעי, מישהו  דברדברדברדבר
מתכוונת 'לא סלקא דעתך' ואח"כ כן סלקא 
דעתך, כיון שעל פי הסוד ישנו עניין של 
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גלגולים, כפי שדיברנו בעבר, שהוא יחזור 
ך. דהיינו, כיון בגלגול, ולכן יש סלקא דעת

שבמציאות הוא יחזור בגלגול אחר ויוציא לו 
את העין, אז א"כ אולי נעשה לו זאת כבר 

  עכשיו. 
  

 ת, להכניס זאת בגמרא.לו דברי נביאוּ אֵ  ברםברםברםברם
  כי זה לא הפשט, והעיקר חסר מן הספר.

  

קושיא יותר חזקה, , ואולי זאת החמישי הדברהדברהדברהדבר
ת כי במדרש הגדול אולי אינו גורס זאת. למרו

שהוא מעתיק את הגמרא, את המלים הללו 
  אולי הוא לא גורס אותם.א"כ הוא לא כותב, ו

  

, משלם , משלם , משלם , משלם עין תחת עיןעין תחת עיןעין תחת עיןעין תחת עיןהגדול כתוב כך,  במדרשבמדרשבמדרשבמדרש
יכול סימא את עינו יסמא יכול סימא את עינו יסמא יכול סימא את עינו יסמא יכול סימא את עינו יסמא     ,,,,תניאתניאתניאתניא    נזק דמי עינו.נזק דמי עינו.נזק דמי עינו.נזק דמי עינו.

הוא לא כתב את המלים מאחר שוכו'. את עינו את עינו את עינו את עינו 
  , אולי הוא לא גרס אותם.שבגמ' הללו

  

כך, כי הוא לא יכל ראשית, אין הוכחה מ אבלאבלאבלאבל
מפני שהוא לא התחיל להביא את  ,להביא זאת

הוא התחיל ישר אלא המשנה ואת הגמרא, 
מהברייתות. הוא השמיט בלאו הכי את 

 שנה, שעל כך הגמ' דנה 'אמאי וכו'. אם כןהמ
  זאת אינה ראיה.

  

מזה, הוא בעצמו בהמשך, לגבי הדברים  חוץחוץחוץחוץ
האחרים, הוא כותב בסגנון של 'לא סלקא 

  וכו'. דאי סלקא דעתך ממש דאי סלקא דעתך ממש דאי סלקא דעתך ממש דאי סלקא דעתך ממש עתך'. כגון, ד
  

אופן, ברור שהגירסא היא מקורית, זאת  בכלבכלבכלבכל
רבינו חננאל מעתיק מצאתי שאינה הוספה, כי 

זאת במפורש. הרי כידוע, רבינו חננאל, דבריו 
  דברי קבלה. 

  

] 84[בבא קמא דף באוצר הגאונים מובאים  דבריודבריודבריודבריו
החובל החובל החובל החובל עתיק את הגמ' כפי שכתוב לפנינו, ה

, , , , , ואקשינן, ואקשינן, ואקשינן, ואקשינןוכו'וכו'וכו'וכו'    ו חייב בחמשה דבריםו חייב בחמשה דבריםו חייב בחמשה דבריםו חייב בחמשה דבריםבחבירבחבירבחבירבחביר
    ....והא עין תחת עין כתיב, אימא ממשוהא עין תחת עין כתיב, אימא ממשוהא עין תחת עין כתיב, אימא ממשוהא עין תחת עין כתיב, אימא ממש    ,,,,ייייואמאואמאואמאואמא

הוא מעתיק את     וכו',דתניא דתניא דתניא דתניא     לא סלקא דעתך.לא סלקא דעתך.לא סלקא דעתך.לא סלקא דעתך.
בדיוק. סימן כמעט הגמ', כפי שכתוב לפנינו 

זאת גירסא מקורית, ולא שמישהו הוסיף את ש
ת"ל ת"ל ת"ל ת"ל     ,,,,וכו'את עינו נסמא עינו את עינו נסמא עינו את עינו נסמא עינו את עינו נסמא עינו יכול סימא יכול סימא יכול סימא יכול סימא זה. 

   וכו'.מכה אדם ומכה בהמה מכה אדם ומכה בהמה מכה אדם ומכה בהמה מכה אדם ומכה בהמה 

הוא מעתיק את הגמ' שלנו, אבל  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
ילף ילף ילף ילף ולולולול    ,,,,אקשינןאקשינןאקשינןאקשינןוווומוסיף קצת מלים פה ושם. 

ממכה דליכא תשלומין. ודחינן, מכה אדם ממכה דליכא תשלומין. ודחינן, מכה אדם ממכה דליכא תשלומין. ודחינן, מכה אדם ממכה דליכא תשלומין. ודחינן, מכה אדם 
דחו     א"כקטלא הוא, ואין דנין נזיקין ממיתה. קטלא הוא, ואין דנין נזיקין ממיתה. קטלא הוא, ואין דנין נזיקין ממיתה. קטלא הוא, ואין דנין נזיקין ממיתה. 

רבי רבי רבי רבי הא דתני אמר הא דתני אמר הא דתני אמר הא דתני אמר את זה. אח"כ הוא אומר, 
דחינן דחינן דחינן דחינן     בן יהודה עין תחת עין ממון וכו',בן יהודה עין תחת עין ממון וכו',בן יהודה עין תחת עין ממון וכו',בן יהודה עין תחת עין ממון וכו',דוסתאי דוסתאי דוסתאי דוסתאי 

שמעון בן יוחאי אומר, שמעון בן יוחאי אומר, שמעון בן יוחאי אומר, שמעון בן יוחאי אומר,     ביביביביררררהא דתניא הא דתניא הא דתניא הא דתניא . . . . וכו'    להלהלהלה
דחינן דחינן דחינן דחינן קיטע וקטע וכו', קיטע וקטע וכו', קיטע וקטע וכו', קיטע וקטע וכו',     הרי שהיה סומא וסימאהרי שהיה סומא וסימאהרי שהיה סומא וסימאהרי שהיה סומא וסימא

  . . . . וכו'    להלהלהלה
  

. 'דחינן לה', הוא כותב בכמה מקומות, דהיינודהיינודהיינודהיינו
לה לה לה לה אביי אמר עין תחת עין, דחו לה. אביי יליף אביי אמר עין תחת עין, דחו לה. אביי יליף אביי אמר עין תחת עין, דחו לה. אביי יליף אביי אמר עין תחת עין, דחו לה. אביי יליף 

עין תחת עין ולא עין ונפש עין תחת עין ולא עין ונפש עין תחת עין ולא עין ונפש עין תחת עין ולא עין ונפש     מתנא דבי חזקיה, מתנא דבי חזקיה, מתנא דבי חזקיה, מתנא דבי חזקיה, 
אמדוה דיכול אמדוה דיכול אמדוה דיכול אמדוה דיכול     דחו ליה הכי, אידחו ליה הכי, אידחו ליה הכי, אידחו ליה הכי, איתחת העין. ותחת העין. ותחת העין. ותחת העין. ו

ובהדי דעוורין ובהדי דעוורין ובהדי דעוורין ובהדי דעוורין     ה ולא לימות,ה ולא לימות,ה ולא לימות,ה ולא לימות,לקבל לעוורי עינילקבל לעוורי עינילקבל לעוורי עינילקבל לעוורי עיני
ראית דחינו את     לה.לה.לה.לה.לא חיישינן לא חיישינן לא חיישינן לא חיישינן     ,,,,ליה מיתליה מיתליה מיתליה מית

, זאת לא ע"י אומד וכו'אביי, כי יכול להיות 
    ,,,,דהתנן גבי מלקותדהתנן גבי מלקותדהתנן גבי מלקותדהתנן גבי מלקותהוכחה, לא חוששים לזה. 

העלה את הוא פטור. פטור. פטור. פטור.     ,,,,אמדוהו ומת תחת ידואמדוהו ומת תחת ידואמדוהו ומת תחת ידואמדוהו ומת תחת ידו
  לשון הגמרא 'מאי קושיא', בלשון דחייה. 

  

להגיד  נקודה חשובה, כיון שלא כ"כ פשוט זאתזאתזאתזאת
  . , כמו שאמרנושזאת דחייה

  

    בעל הטורים לגבי הקשר שבין שלושתבעל הטורים לגבי הקשר שבין שלושתבעל הטורים לגבי הקשר שבין שלושתבעל הטורים לגבי הקשר שבין שלושת    תירוץ דבריתירוץ דבריתירוץ דבריתירוץ דברי
        הפעמים שנאמר בתנ"ך 'עין בעין'.הפעמים שנאמר בתנ"ך 'עין בעין'.הפעמים שנאמר בתנ"ך 'עין בעין'.הפעמים שנאמר בתנ"ך 'עין בעין'.

  

  , שכותב בעל הטורים.דבר מעניין תראותראותראותראו
  

, לגבי ]פ"ק שופטים התש"מוצש[בשיעור  שאלנושאלנושאלנושאלנו
פעמיים,  –מה שכתוב בתורה 'עין תחת עין' 

 ובפעם השלישית כתוב 'עין בעין'. דיברנו על
  כך. 

  

המלים 'עין בעין', כתובות בתנ"ך שלוש  אבלאבלאבלאבל
. הרי ישנה 'מוסרה', 'תרין , במובן אחרפעמים

ה', 'ארבע במוסרה', במוסרה', 'תלת במוסר
ים את זה. דהיינו, אם ישנו והדרשנים מבאר

פסוק עם אותה מלה, אפילו שאלו שני עניינים 
שונים, כיון שכתובה אותה המלה, ישנו משהו 

הדבר ידוע אצל הרבה ר ביניהם. שמחבר ומקש
  דרשנים, ובראשם בעל הטורים. 

  

הרמזים הטורים הוא פרשן ע"ד הדרוש,  בעלבעלבעלבעל
אבל הוא גם מגדולי הפוסקים, והגימטריאות, 
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א"כ הוא חייב לקחת בחשבון גם את הגמרא 
  ואת ההלכה. 

  

בפרשת כותב הוא בעל הטורים בספרו  והנהוהנהוהנהוהנה
ָאְמרּו ֶאל ָאְמרּו ֶאל ָאְמרּו ֶאל ָאְמרּו ֶאל וְ וְ וְ וְ  ]ד"י ,ד"במדבר י[שלח, לגבי הפסוק 
ב ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ב ָהָאֶרץ ַהזֹּאתיֹוׁשֵ ב ָהָאֶרץ ַהזֹּאתיֹוׁשֵ ב ָהָאֶרץ ַהזֹּאתיֹוׁשֵ ה יְ     ,,,,יֹוׁשֵ י ַאּתָ ְמעּו ּכִ ה יְ ׁשָ י ַאּתָ ְמעּו ּכִ ה יְ ׁשָ י ַאּתָ ְמעּו ּכִ ה יְ ׁשָ י ַאּתָ ְמעּו ּכִ ֶקֶרב     "יָ "יָ "יָ "יָ ׁשָ ֶקֶרב ּבְ ֶקֶרב ּבְ ֶקֶרב ּבְ ּבְ

ה     ,,,,ָהָעם ַהזֶּהָהָעם ַהזֶּהָהָעם ַהזֶּהָהָעם ַהזֶּה ַעִין ִנְרָאה ַאּתָ ר ַעִין ּבְ ה ֲאׁשֶ ַעִין ִנְרָאה ַאּתָ ר ַעִין ּבְ ה ֲאׁשֶ ַעִין ִנְרָאה ַאּתָ ר ַעִין ּבְ ה ֲאׁשֶ ַעִין ִנְרָאה ַאּתָ ר ַעִין ּבְ ַוֲעָנְנָך ַוֲעָנְנָך ַוֲעָנְנָך ַוֲעָנְנָך     "יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ ֲאׁשֶ
ה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם     ,,,,עֵֹמד ֲעֵלֶהםעֵֹמד ֲעֵלֶהםעֵֹמד ֲעֵלֶהםעֵֹמד ֲעֵלֶהם ד ָעָנן ַאּתָ ה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּוְבַעּמֻ ד ָעָנן ַאּתָ ה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּוְבַעּמֻ ד ָעָנן ַאּתָ ה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּוְבַעּמֻ ד ָעָנן ַאּתָ ּוְבַעּמֻ

תלת תלת תלת תלת עין בעין, עין בעין, עין בעין, עין בעין, בזו הלשון,  ,ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלהּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלהּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלהּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה
כי עין כי עין כי עין כי עין     ,,,,אשר עין בעין נראה אתה ה'אשר עין בעין נראה אתה ה'אשר עין בעין נראה אתה ה'אשר עין בעין נראה אתה ה'. . . . במוסרהבמוסרהבמוסרהבמוסרה

ואידך עין בעין שן ואידך עין בעין שן ואידך עין בעין שן ואידך עין בעין שן     ,,,,בעין יראו בשוב ה' ציוןבעין יראו בשוב ה' ציוןבעין יראו בשוב ה' ציוןבעין יראו בשוב ה' ציון
    ,,,,לראות בשכינהלראות בשכינהלראות בשכינהלראות בשכינה    בעולם הזה אי אפשרבעולם הזה אי אפשרבעולם הזה אי אפשרבעולם הזה אי אפשר    ....בשןבשןבשןבשן

וזה הוא וזה הוא וזה הוא וזה הוא     ',',',',ייייחחחחכי לא יראני האדם וכי לא יראני האדם וכי לא יראני האדם וכי לא יראני האדם ו''''כדכתיב כדכתיב כדכתיב כדכתיב 
וסמיך ליה וסמיך ליה וסמיך ליה וסמיך ליה     ',',',',אשר עין בעין נראהאשר עין בעין נראהאשר עין בעין נראהאשר עין בעין נראה''''שכתוב כאן שכתוב כאן שכתוב כאן שכתוב כאן 

ועתידין ועתידין ועתידין ועתידין     ,,,,יראויראויראויראו    ,,,,אבל לעתיד לבאאבל לעתיד לבאאבל לעתיד לבאאבל לעתיד לבא    '.'.'.'.והמתהוהמתהוהמתהוהמתה''''
      ....לולולולוזה ה' קוינו זה ה' קוינו זה ה' קוינו זה ה' קוינו     ,,,,לומרלומרלומרלומר

  

, כי לעתיד [דף ל"א ע"א]במסכת תענית  כתובכתובכתובכתוב
עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לבוא, 

וכל אחד וכל אחד וכל אחד וכל אחד     ,,,,והוא יושב ביניהם בגן עדןוהוא יושב ביניהם בגן עדןוהוא יושב ביניהם בגן עדןוהוא יושב ביניהם בגן עדן    ,,,,לצדיקיםלצדיקיםלצדיקיםלצדיקים
    ']']']']ה, טה, טה, טה, ט""""ישעיהו כישעיהו כישעיהו כישעיהו כ[[[[    ררררשנאמשנאמשנאמשנאמ    ,,,,צבעוצבעוצבעוצבעוואחד מראה באואחד מראה באואחד מראה באואחד מראה בא

יֹּום ַההּוא יֹּום ַההּואְוָאַמר ּבַ יֹּום ַההּואְוָאַמר ּבַ יֹּום ַההּואְוָאַמר ּבַ ינּו לֹו     ,,,,ְוָאַמר ּבַ ינּו לֹו ִהּנֵה ֱאלֵֹהינּו ֶזה ִקּוִ ינּו לֹו ִהּנֵה ֱאלֵֹהינּו ֶזה ִקּוִ ינּו לֹו ִהּנֵה ֱאלֵֹהינּו ֶזה ִקּוִ ִהּנֵה ֱאלֵֹהינּו ֶזה ִקּוִ
יֵענוּ  יֵענוּ ְויֹוׁשִ יֵענוּ ְויֹוׁשִ יֵענוּ ְויֹוׁשִ ְמָחה ינּו לֹו ָנגִ ינּו לֹו ָנגִ ינּו לֹו ָנגִ ינּו לֹו ָנגִ ִקוִּ ִקוִּ ִקוִּ ִקוִּ     "יָ "יָ "יָ "יָ ֶזה יְ ֶזה יְ ֶזה יְ ֶזה יְ     ,,,,ְויֹוׁשִ ְמָחה יָלה ְוִנׂשְ ְמָחה יָלה ְוִנׂשְ ְמָחה יָלה ְוִנׂשְ יָלה ְוִנׂשְ

יׁשּוָעתוֹ  יׁשּוָעתוֹ ּבִ יׁשּוָעתוֹ ּבִ יׁשּוָעתוֹ ּבִ   . לעת"ל יראו ולא ימותו. ּבִ
  

למה שדרשו עין למה שדרשו עין למה שדרשו עין למה שדרשו עין     ,,,,וכן רמזוכן רמזוכן רמזוכן רמזמוסיף עוד דבר,  והואוהואוהואוהוא
ליה ליה ליה ליה     ךךךךוסמיוסמיוסמיוסמי    ,,,,כדכתיב הכא עין בעיןכדכתיב הכא עין בעיןכדכתיב הכא עין בעיןכדכתיב הכא עין בעין    ,,,,בעין ממוןבעין ממוןבעין ממוןבעין ממון

תשמעו איזה רעיון, הוא אומר שישנו     ....והמתהוהמתהוהמתהוהמתה
כאן עוד רמז. הרי חז"ל אומרים כי 'עין בעין' זה 

 –וז במה שכתוב 'עין בעין' ממון, הדבר רמ
אזי יש אזי יש אזי יש אזי יש     ,,,,אם יהיה עין בעין ממשאם יהיה עין בעין ממשאם יהיה עין בעין ממשאם יהיה עין בעין ממש    פירוש,פירוש,פירוש,פירוש,והמתה'. 

כלומר,  ...., ע"כ פירושו ממון, ע"כ פירושו ממון, ע"כ פירושו ממון, ע"כ פירושו ממוןשמא ימותשמא ימותשמא ימותשמא ימות    לחושלחושלחושלחוש
הוא  –ממש, אז 'והמתה'  –אם תעשה 'עין בעין' 

רי אם אותו אם מוציאים לו את העין, ה ימות.
 הדבר ימית אותו. כך אומר הטור.חלש אדם 

י דעויר ליה, מפיק זהו כפי שכתוב בגמרא, 'בהד
        ליה נשמתיה'.

        
, כעת צריך לצעוק שאלה, הרי הגמרא דחתה נונונונו

ביי אמר כך, שא אמתזאת? נכון שכתוב כך, 
היא דוחה זאת, כי  אבל הגמרא אומרת, לא.

  ., אם לא יזיק לונאמוד אותואפשר שאולי 

ר"ת, בהערותיו על הטור קושיית האד זאתזאתזאתזאת
ומה ומה ומה ומה  . הוא כותב כך,, דף קצ"ו][עטרות אד"ר

    ,,,,שמא ימותשמא ימותשמא ימותשמא ימותממון' ממון' ממון' ממון'     ––––שכתב ד'עין תחת עין שכתב ד'עין תחת עין שכתב ד'עין תחת עין שכתב ד'עין תחת עין 
מדכ' מדכ' מדכ' מדכ'     ,,,,הכי בב"ק פ"ד א'הכי בב"ק פ"ד א'הכי בב"ק פ"ד א'הכי בב"ק פ"ד א'    מרמרמרמראתייא כדאביי דאאתייא כדאביי דאאתייא כדאביי דאאתייא כדאביי דא

לקא לקא לקא לקא ססססי י י י ואואואוא    ,,,,חת עין ולא עין ונפש תחת עיןחת עין ולא עין ונפש תחת עיןחת עין ולא עין ונפש תחת עיןחת עין ולא עין ונפש תחת עיןתתתתעין עין עין עין 
עין ונפש תחת עין ונפש תחת עין ונפש תחת עין ונפש תחת     ההההללללחת חת חת חת זמנין משכזמנין משכזמנין משכזמנין משכ    ,,,,ממשממשממשממש    עתךעתךעתךעתךדדדד
            ה.ה.ה.ה.נפקא נשמתינפקא נשמתינפקא נשמתינפקא נשמתי    ההההדבהדי דעויר לידבהדי דעויר לידבהדי דעויר לידבהדי דעויר לי    ,,,,יןיןיןיןעעעע
        

אי אי אי אי     ....ההההדדלמא אמדינן לידדלמא אמדינן לידדלמא אמדינן לידדלמא אמדינן לי    ,,,,דחי לי שםדחי לי שםדחי לי שםדחי לי שם    ''''ומיהו הגמומיהו הגמומיהו הגמומיהו הגמ
לא לא לא לא     ,,,,ואי לא מצי מקבלואי לא מצי מקבלואי לא מצי מקבלואי לא מצי מקבל    ....ןןןןעבדינעבדינעבדינעבדינ    ,,,,מצי מקבלמצי מקבלמצי מקבלמצי מקבל

        א"כ מה הטור מביא ראיה? ....כו'כו'כו'כו'    עבדינןעבדינןעבדינןעבדינן
        

אגב, הוא מכניס עוד דבר שדיברנו עליו.  בדרךבדרךבדרךבדרך
כנראה זה ראשי תיבות 'וברוך אל  -ובא"ע ובא"ע ובא"ע ובא"ע 
הערה קצת הערה קצת הערה קצת הערה קצת     ,,,,ניניניניעלה כרגע במחשבה לפעלה כרגע במחשבה לפעלה כרגע במחשבה לפעלה כרגע במחשבה לפ -עליון' 

עין ולא נפש ועין עין ולא נפש ועין עין ולא נפש ועין עין ולא נפש ועין     ,,,,ההההבדרשא דתנא דבי חזקיבדרשא דתנא דבי חזקיבדרשא דתנא דבי חזקיבדרשא דתנא דבי חזקי
יודע? מי  הואמאיפה     ????דמנ"ל האדמנ"ל האדמנ"ל האדמנ"ל הא    ,,,,תחת עיןתחת עיןתחת עיןתחת עין

מידי מידי מידי מידי     ,,,,בכאן נמיבכאן נמיבכאן נמיבכאן נמי    שהשהשהשהוקוקוקוקמר רק עין תחת עין? א
   ....ל"ו א'ל"ו א'ל"ו א'ל"ו א'דף דף דף דף כדפריך בפסחים כדפריך בפסחים כדפריך בפסחים כדפריך בפסחים     ,,,,בלבד כתיבבלבד כתיבבלבד כתיבבלבד כתיב

  
ואפ"ל ואפ"ל ואפ"ל ואפ"ל     , כי ישנו כאן יתור,מתרץהוא  אלאאלאאלאאלא

עין עין עין עין     תובתובתובתובפעמים כפעמים כפעמים כפעמים כ    שתישתישתישתידדדד    ה,ה,ה,ה,מיתורא דרש לימיתורא דרש לימיתורא דרש לימיתורא דרש לי
כ' א' כ' א' כ' א' כ' א' דף דף דף דף ועי' תוס' זבחים ועי' תוס' זבחים ועי' תוס' זבחים ועי' תוס' זבחים     ,,,,ועין בעיןועין בעיןועין בעיןועין בעין    ,,,,יןיןיןיןעעעעחת חת חת חת תתתת

איי איי איי איי ההההי י י י להקשות כלהקשות כלהקשות כלהקשות כ    ייךייךייךייךששששא א א א דביתורא לדביתורא לדביתורא לדביתורא ל    ,,,,ד"ה אלאד"ה אלאד"ה אלאד"ה אלא
הו ראשי תיבות 'יש לחלק' ז –ומיהו יל"ח ומיהו יל"ח ומיהו יל"ח ומיהו יל"ח     ....וונאוונאוונאוונאגגגג

ואכ"מ לבאר בארוכה בכל ואכ"מ לבאר בארוכה בכל ואכ"מ לבאר בארוכה בכל ואכ"מ לבאר בארוכה בכל     ,,,,גם זולת זהגם זולת זהגם זולת זהגם זולת זה -
            ....נשיח במק"אנשיח במק"אנשיח במק"אנשיח במק"א    ,,,,וברצות ד' דרכינווברצות ד' דרכינווברצות ד' דרכינווברצות ד' דרכינו    ....כיו"בכיו"בכיו"בכיו"ב

        
קצת נוגע במה שדיברנו בעבר, כי אמרתי הוא הוא הוא הוא 

שלא מצאתי בשום ספר שיעמוד על כך, למה 
כתוב בתורה פעמיים 'עין תחת עין', בפרשת 
משפטים ובפרשת אמור, ופעם אחת 'עין בעין' 

וא קצת האחר כך ראיתי שרשת ראה. אז בפ
בשביל זה, ואולי  נוגע בכך, שישנו כאן יתור.

תנא דבי חזקיה. אבל אינני יודע האם אמר רק 
הוא התכוין לשאלה למה כתוב עניין 'עין תחת 

על מה שכתוב 'עין רק פעמים, אלא  שלוששלוששלוששלושעין' 
בעין' ו'עין תחת עין'. אנחנו שאלנו, גם לגבי עין 

מה כתוב שתי פעמים, כי בסה"כ זה תחת עין, ל
שלוש פעמים. לא נראה שהוא נגע בדיוק 

  בשאלה שאלנו, אלא רק קרוב לכך.
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 עצור כאן.נקצר והמלאכה מרובה, אז  הזמןהזמןהזמןהזמן
  רומזים לי שזמן השיעור עומד להסתיים.

  

שרציתי לומר בעניין זה, בכדי מה אופן,  בכלבכלבכלבכל
ליישב את קושיית האדר"ת, כי נכון שהגמרא 

את, אבל הטור הבין שזאת איננה דחתה ז
דחייה גמורה. דהיינו, שהגמרא רק אמרה צד 
כזה. ויש לי ראיה משמונה ראשונים, שהם 
מביאים את הראיות הכתובות בגמרא, ולא 

  מתייחסים למה שהגמ' דוחה. 
  

 חוץ ממה שבמדרש הגדול לא כתב את זאתזאתזאתזאת
שתי הדחיות האחרונות. למרות שהביא את 

השתים האחרונות הוא הדחיות שבגמרא, את 
. את הדחיה על רב פפא, ועל רב כלל לא מביא

זביד, הוא לא כותב. המוציא לאור שם כותב, 
רק הוא הבין, שבעל מדרה"ג לפנינו נתקצר. לפנינו נתקצר. לפנינו נתקצר. לפנינו נתקצר. 

הגמרא. אבל זה לא  דחייתקיצר ולא הביא את 
מתקבל על הדעת, כי מה נפשך, אם הוא מקצר 
אז שלא יביא שום קושיא. את הדחיות 

מביא, וכי פתאום  רבינו דוד עדניות הראשונ
כשהגיע לשתים האחרונות הוא התעייף ולא 

פתאום הוא החליט בפתע העתיק אותם? 
לקצר? או שיביא את כולם, או שלא יביא אף 

  אחד, אם רצונו להביא רק את העיקר.
  

נראה לי יותר, שהוא לא גרס זאת. וישנה  לכןלכןלכןלכן
 מביא[בפרשת משפטים] ראיה לכך, כי הרמב"ן 

את דחיית הגמרא, והוא דוחה את דחיית 
הגמרא. היכן שמענו דברים כאלה? שמישהו 
מהראשונים חולק על הגמרא? אלא כנראה 
שהוא לא גרס זאת, כמו בעל מדרש הגדול. או 
שהוא הבין, כפי שאמרנו מקודם, שהגמ' לא 
התכוונה ממש לדחות. אבל אם הוא לא גרס 

הוא לא , כי כך זאת בכלל, זה עוד יותר טוב
  חולק על הגמרא. ובעזרת ה' עוד נרחיב בזה.

  
האם מותר לשים מסיכה על הפה בעת תקיעת שופר, האם מותר לשים מסיכה על הפה בעת תקיעת שופר, האם מותר לשים מסיכה על הפה בעת תקיעת שופר, האם מותר לשים מסיכה על הפה בעת תקיעת שופר, 

וכן האם מותר לשים מסיכה על השופר עצמו היכן וכן האם מותר לשים מסיכה על השופר עצמו היכן וכן האם מותר לשים מסיכה על השופר עצמו היכן וכן האם מותר לשים מסיכה על השופר עצמו היכן 
  ....מרן שליט"אמרן שליט"אמרן שליט"אמרן שליט"א    מסקנתמסקנתמסקנתמסקנת    שהקול יוצא.שהקול יוצא.שהקול יוצא.שהקול יוצא.

  

לדבר בעניין כעת ברצוני להמשיך  אבלאבלאבלאבל
שופר, לגבי הרוק אשר עלול להינתז תקיעה בה

, וגם אמרתי עניינא דיומא'יותר 'מ ומכך, כי זה
בשיעור הקודם כי בשיעור הבא אשלים את 

  העניין.
  

קוצר הזמן, אגיד כעת רק את המסקנא  מפאתמפאתמפאתמפאת
  בקצרה.

  

 שתי שאלות. ראשית, לבפועַ זה, ישנן  בענייןבענייןבענייןבעניין
שופר האם אפשר לשים מסיכה בפה של־

ולתקוע כך. שאלה שניה, האם אפשר לשים 
וק. רמשם כה מלמעלה, בכדי שלא ינתז ימס

שמא קח שופר מהשני, הוא חושש ואם אדם ל
השנה זאת בעיא להשתמש בשופר  הוא יידבק.

נגע בו, אמנם אפשר השתמש ושמישהו אחר 
 ,מסתמא זה יעזור נקות את השופר.לחטא ול

יתנקה ע"י אבל אינני יודע עד כמה בפנים 
  . החיטוי

  

אופן, הדבר אינו פשוט, כיון שאם ישימו  בכלבכלבכלבכל
פר זאת חציצה, והרבה מסיכה בפה של־שו

ראשונים אומרים שחציצה פוסלת בשופר. 
יא השמיעה. השלגבי שופר, העיקר למרות 

השופר אינו חפצא של מצוה, כמו לולב. לא 
התקיעה עצמה היא המצוה. משא"כ הלולב 
שהמצוה להגביהו, ואח"כ מצוה כהלכתה 

  לנענעו.
  
שלפ"ד מהרי"ל טעם הפיסול של  כל־שכןכל־שכןכל־שכןכל־שכן[

מטעם העגל, שאין קטיגור ציפהו זהב, הוא 
נעשה סניגור, הוב"ד בכף החיים סי' תקפ"ו ס"ק 
קט"ז. ולפי דבריו נמצא דוקא זהב ולא שאר 

תם בכף מיני מתכות, דלא כשולחן גבוה שסָ 
  החיים כמוהו בתר הכי בס"ק קכ"ג].

  
שופר שציפהו זהב, כפי שמובא בדין  אבלאבלאבלאבל

ים שזה מצד חציצה, כי הרבה ראשונים מפרש
[ויש הסוברים  .בין פיו לשופר סיקהזהב מפ

שאפילו לחלוחית מים שהדיחו בהם את השופר 
חוצצת. אך לא מסתברא. ועי' שו"ת שבט 

לכן, אם  הקהתי ח"ג סימן ס"ה דף ע"ד אות ד'].
ים משהו שיפסיק בין הפה לשופר, מחשש שמ

  להידבק ח"ו, ספק גדול אם יצא ידי חובה.
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העליון , אם ישימו מסיכה בחלק נוספת שאלהשאלהשאלהשאלה
לפי  לסובבים. שלשופר, בכדי שלא ינתז רוק

זה משנה את הקול שלו, וא"כ זה  ,מה שבדקתי
  גם פסול.

  

, אין עיצה ואין תבונה, אלא רק בקיצורבקיצורבקיצורבקיצור
אחד אחרי  לתקועשהאנשים יתרחקו, ולא 

השני, וק"ו לא לתת לילדים. ואם אין ברירה, 
בשעת הדוחק, אזי לצמצם ולתקוע רק את 

ייבים, כי זה יכול להיות התשע תקיעות שח
  .רח"ל מסוכן

  

מהקהל: אולי עדיף שהשנה ישתמשו רק  שאלהשאלהשאלהשאלה
בשופר המפותל, שהוא פחות בעייתי מבחינת 

[בשיעור מוצש"ק הרוק? כי מרן שליט"א אמר 
שאת התקיעות חובה יתקעו נצבים התשע"ב] 

בשל איל ואת התקיעות רשות יתקעו בשל 
לכן אני לכן אני לכן אני לכן אני  יעל. [וז"ל מרן שליט"א בשיעורו אז:

חושב, למרות שבעצם מצד אחד בזמנינו יש חושב, למרות שבעצם מצד אחד בזמנינו יש חושב, למרות שבעצם מצד אחד בזמנינו יש חושב, למרות שבעצם מצד אחד בזמנינו יש 
שופרות של איל גדולים, ואין ספק שזה יותר שופרות של איל גדולים, ואין ספק שזה יותר שופרות של איל גדולים, ואין ספק שזה יותר שופרות של איל גדולים, ואין ספק שזה יותר 
מצוה מן המובחר. אבל מצד שני, כדי לא מצוה מן המובחר. אבל מצד שני, כדי לא מצוה מן המובחר. אבל מצד שני, כדי לא מצוה מן המובחר. אבל מצד שני, כדי לא 
לבטל את מסורת התקיעה בשופר הגדול לבטל את מסורת התקיעה בשופר הגדול לבטל את מסורת התקיעה בשופר הגדול לבטל את מסורת התקיעה בשופר הגדול 
והמסולסל של דישון, א"כ שיתקעו בו לא והמסולסל של דישון, א"כ שיתקעו בו לא והמסולסל של דישון, א"כ שיתקעו בו לא והמסולסל של דישון, א"כ שיתקעו בו לא 
בתקיעות של חובה, אלא בתקיעות שאינם בתקיעות של חובה, אלא בתקיעות שאינם בתקיעות של חובה, אלא בתקיעות שאינם בתקיעות של חובה, אלא בתקיעות שאינם 

שב בשל שב בשל שב בשל שב בשל חובה. למשל, אם עשו שלושים דמיוחובה. למשל, אם עשו שלושים דמיוחובה. למשל, אם עשו שלושים דמיוחובה. למשל, אם עשו שלושים דמיו
איל, א"כ במוסף כבר יכולים לתקוע בשופר איל, א"כ במוסף כבר יכולים לתקוע בשופר איל, א"כ במוסף כבר יכולים לתקוע בשופר איל, א"כ במוסף כבר יכולים לתקוע בשופר 
הגדול. או שאת התרועה הגדולה שבסיום הגדול. או שאת התרועה הגדולה שבסיום הגדול. או שאת התרועה הגדולה שבסיום הגדול. או שאת התרועה הגדולה שבסיום 
שמו"ע יעשו איתו, או אלו העושים עוד שלשים שמו"ע יעשו איתו, או אלו העושים עוד שלשים שמו"ע יעשו איתו, או אלו העושים עוד שלשים שמו"ע יעשו איתו, או אלו העושים עוד שלשים 
קולות אחרי התפילה. רק בכדי לא לשכח את קולות אחרי התפילה. רק בכדי לא לשכח את קולות אחרי התפילה. רק בכדי לא לשכח את קולות אחרי התפילה. רק בכדי לא לשכח את 

 ....מסורת אבותינו, של התקיעה בשופר הגדולמסורת אבותינו, של התקיעה בשופר הגדולמסורת אבותינו, של התקיעה בשופר הגדולמסורת אבותינו, של התקיעה בשופר הגדול
   .העורך]

  

אבל  אולי יכול להיות.מרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת
אדם חולה שצריכים לתקוע לו,  אני מדבר על

שיעשו לו לכל הפחות ואין רק שופר של איל, 
תשעה תקיעות, אם ישנו חשש. בפרט אלו 
שתוקעים מאה תקיעות, ותקעו בשופר כמה 

הרבה בפנים השופר אנשים, מסתמא הצטבר 
  רוק. 

  
הארוך חוזרת מהקהל: אבל בשופר  שאלהשאלהשאלהשאלה

  מפותל, הרוק לא יגיע?וה

אכן, אבל רק התימנים מרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת
יכולים, כי הם נוהגים לסמוך על השופר הזה. 

לדידן אבל לגבי השלושים תקיעות דמיושב, 
בכדי לצאת להיות בשופר של איל,  נמי עדיף

  מכל החששות. 
  

וחומר בתקיעות של חודש אלול, שלא חייב  קלקלקלקל
. מעיקר הדין, אפשר לתקוע שופר כשרשיהיה 

ות של חודש את התקיעממש גם בשופר פסול 
אלול, אבל ישנם כאלה האומרים, כגון שו"ת 

הוא מביא  -הכותב ] ח"א סי' קפ"ה[שבט הקהתי 
שגם לגבי התקיעות של  -לכך ראיה מהב"ח 

אצל האשכנזים זה אחרי ש –חודש אלול 
תפילת שחרית, ואצלינו התימנים זה אחרי 

כך התקיעות צריכות להיות כדין.  –האשמורות 
, ורבים כבר דנו בזה ואכמ"ל. דעתו, ולא נהירא

אבל בכל אופן, אנחנו מבחינתנו שופר של 
דישון הוא כשר, רק בתורת חומרא אנחנו 

  בשל איל. גם משתמשים 
  

, בודאי שצריכים להחמיר. אבל בדאורייתאבדאורייתאבדאורייתאבדאורייתא
כאשר ישנו צורך, אין הכי נמי, זאת גם עיצה. 
כל־שכן בשעת הדוחק. והשנה שחל יום טוב א' 

ין תוקעים כלל, יוט"ב קל של ר"ה בשבת, שא
אבל לגבי הפה, זה טפי שהתקיעות מדרבנן. 

הבעיא, כי בשופר הארוך יש  כל לא יפתור את
ממנו החוצה  שהרוק לא ינתז התועלתרק את 

לציבור הנמצא סביב, או יתפזר ע"י המזגנים 
  . רריםוהמאוְ 

  

הרה"ג אח"כ שליט"א הוסיף כאן  ידידנוידידנוידידנוידידנו[
לון ליד לון ליד לון ליד לון ליד אפשר לעשות אוהל מנייאפשר לעשות אוהל מנייאפשר לעשות אוהל מנייאפשר לעשות אוהל מנייבזה"ל, 

התיבה, וראש השופר יהיה בתוכו. דמסתברא התיבה, וראש השופר יהיה בתוכו. דמסתברא התיבה, וראש השופר יהיה בתוכו. דמסתברא התיבה, וראש השופר יהיה בתוכו. דמסתברא 
דלא דמי לבור ומערה, ובפרט אם יהיה האוהל דלא דמי לבור ומערה, ובפרט אם יהיה האוהל דלא דמי לבור ומערה, ובפרט אם יהיה האוהל דלא דמי לבור ומערה, ובפרט אם יהיה האוהל 
נקוב למעלה. ועוד, יכול התוקע לעמוד ליד נקוב למעלה. ועוד, יכול התוקע לעמוד ליד נקוב למעלה. ועוד, יכול התוקע לעמוד ליד נקוב למעלה. ועוד, יכול התוקע לעמוד ליד 
החלון, וראש השופר בחוץ, וכדתנן לעניין החלון, וראש השופר בחוץ, וכדתנן לעניין החלון, וראש השופר בחוץ, וכדתנן לעניין החלון, וראש השופר בחוץ, וכדתנן לעניין 

  עכ"ל נר"ו]. העובר אחורי בית הכנסת וכו'העובר אחורי בית הכנסת וכו'העובר אחורי בית הכנסת וכו'העובר אחורי בית הכנסת וכו'
  

שיוצא במציאות היא, כי לא ברור לי  האמתהאמתהאמתהאמת
זה מצוי בשופר של־אולי  ועף רוק מהשופר.

אזי לכן יוצא ממנו רוק, אשכנזים, שהוא ישר, 
אם תקעו בו הרבה והוא התמלא רוק.  וכל־שכן
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מסתמא בתקיעות הראשונות, עדיין את 
צריך לבדוק זאת. ואשמח אם  הבעיא הזאת.

מישהו יברר את העניין במציאות הדק היטב 
  ויודיענו.

  

את, אבל רק באופן כללי, צריך יותר לבסס ז זהזהזהזה
לפענ"ד, שאם  זרת ה' כך היא המסקנאבע

  גם  הוי חציצה.  ישימו מסיכה או בד וכד' בפה, 
  

בראש השופר, ישתנה עי"ז הקול, ופסול. הלכך 
העם מרחוק. ויעמוד . צריך להתרחק משם

רק תוקע ליחיד או  שם ציבור גדול,וכשאין 
  .ליחידים, יפנה את פניו ואת השופר לצד השני

  

יזכנו בקרוב, לשמוע תקיעת השופר  תתתת""""והיוהיוהיוהי
 ר."הגדול לחרותנו, אכי


