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 שבועות שלשמאמר

א

 למיסק דבעא יהודה דרב מיני' קמשתמיט הוה וירא ר' ק"י דף כתובותבגמרא
 עובר ישראל לארץ מבבל העולה כל יהודה ר' דאמר ישראל,לארץ

 ורע ד'. נאום אותם פקדי יום עד יהיו ושמה יובאו בבלה שנאמרבעשה

 בנות אתכם השבעתי אחרינא קרא כתיב יהודה ורב כתיב. שרת בכלי ההואזירא
 ור"י בחומה. יעלו שלא ההוא ור"ז וגו, השדה באילות או בצבאותירושלים
 שלש ריבאח דאמר לכדריבעח ליה מיבעי ההוא ור"ז כתיב. אחרינאהשבעתי
 את הקב"ה שהשביע וא' בחומה, ישראל יעלו שלא אחת למה, הללושבועות
 שלא העולם אומות את הקב"ה שהשביע וא' באומות, ימרדו שלאישראל
 וראו כתיב. תעוררו ואם תעירו אם ור"י מדאי. יותר בישראל בהןישעבדו

 דאמרה הגי תלתא למה, הללו שבועות ששה דאמר לוי לכדרי ל"מיבעי
 העולם. לאומות הסוד יגלו ושלא הקץ את ידחקו ושלא הקץ את יגלו שלאאינך

 אתם אם לישראל, הקב"ה להם אמר ר4א אמר השדה, באילות אובצבאות
 הגמרא. עכ"ל וכו'. בשרכם את מתיר אני לאו ואם מוטב, השבועהמקיימים

 מבבל לעלות שאוסר דר"י מימרא הך על נתקשה יעקב בעין הרי"ףוהנה
 אתכם השבעתי כתיב אחרינא, קרא אמר ואח"כ יובאו בבלה שנאמרלא"י

 דהשבעתי קרא דמהך לתרץ כ' בע"י והרי"ף השבועה. על עובר הול"ל וא"כוגו',
 יעייקש הכלים על ולא הגולים, על קאי יובאו דבבלה קרא הך דגםשמעינן
 להסביר שונים באופנים אחרים מפרשים גם כתבו זה וכעין בזה. להסבירמש"כ
 דנקט למה קצת ישוב וזהו יובאנו דבבלה קרא על שמעינן דהשבעתידמקרא
 דהשבעתי, מקרא הוא שהלימוד דמסיק מה לפי אף וגו' דבבלה בעשהעובר
 שעובר דהשבעתי מקרא הביא סוף דסוף כיון לגמרי, מתורץ לא עדייןאולם
 עשה, משאר חמורה שבועה דודאי כיון השבועה, על עובר למיכר הו"לא"כ
 דמצינו ועוד בעשה. דעובר הקל את ונקט החמור את איפוא הניחולמה
 מ"א, דף ובשבת כיד דף בברכות זו, מימרא שהובאה בש"ס מקומותבשני
 ועוד מידי. לא ותו בעשה עובר אלא דהשבעתי, לימוד כלל הזכיר לאושם
 יתורצו הענין ובביאור להאריך, ואין זה בענין ותמיהות קושיות הרבהישנן
 ודיוקים. קושיות הרבהממילא
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 ה ש מ ל א ו יול
 מבבל לעלות שאוסר דריי מימרא חך על יעקב בעין נתקשה הסייףוהנה

 % שאין כמי דומה בחו"ל הדר הלא לתמוה אין י וז"ל ישראללארץ
 שיצאו כיון התם דשאני ותי' יהיו. ושמה יובאו בבלה הקב"ה צוה ואיךאלוקי,
 בחו"ל הדר אבל יהיו, שמה עליהם וגזר לבבל אותם והגלה מדעתםשלא
 ולהלן יעיי*ש. וברצונו, בדעתו מא"י ביוצא סיירי זה עכו"ם, עובד כאלושהוא
 מעלין הכל שאמר מתניתין מסתם לכאורה קשה יותר אמנם מזה. עודנובר
 שאינה עכו"ם עובד כאלו בחו"ל דהדר מימרא מהך רק מקשה ולמהלא"י,
 שהרי מא"י, ביוצא דמיירי לתרץ אפשר אי דבמתניתין ועוד ברייתא.אלא
 אומרת היא יותר מפורש ובברייתא בחו"ל. בדר ודאי תה מעלין, הכלאמרו
 וכו'.לעלות

 סתם על ריי יחלוק לא דודאי וכתב בזה, שעמד בהפלא*ה אח"כרראיתי
 דמיירי מתני' הך מפרש שהוא ותי' לא"י. מעלין הכל דקתנימתני'

 הים ממדינת גט המביא גיטין בריש רש"י וכפי' מבבל, חוץ ארצותמשאר
 ז"ל, דבריו על לי וקשה סתמא. הים ממדינת דנקט אע"ג מבבל, לברדוהינו

 ב' דף שם בתוס' פי' שהרי הכי, כאן לפרש שאין ראי' משם אדרבהשהרי
 כדקתני לארץ מחוץ גט המביא נקט דלא הא י וז"ל הים ממדינת ד"הע"א

 נקט להכי וחגר, רקם אפילו חו"ל כל משמע הוי דחו*ל משום וכף,בגמרא
 פרעתיך וכמו הים, למדינת בעלה שהלך האשה כמו רחוק דמשמע  היםאוינת
 ע"כ. ר"ג, בה דפליג וחגר רקם לאפוקי למדה"י, והלכו ופלוני פלוניבפני
 חו"ל שהם מדינות כל וחו"ל ישראל ארץ מחמא דנקט דהיכא בזה מבוארא"כ
 ובתוס' ישראל, לארץ מאד סמוכים שהם וחגר רקם אף למעוטי וא"אבבלל
 הוא גם דרוג, אליבא במקומו שם במתני' מבואר שהיא וחגר רקםנקטו
 ורש"י חו"ל, מלשון להוציא אין זה שגם טפי רבותא והוי לא"י, יותרסמוך
 בבל גם ובאמת קמא, דתנא אליבא אף להלכה בגמרא כן שאמרו בבלהביא
 בלשון רק לפרש אפשר כ"ז ועכ"פ כתובות. בש"ס כמבואי לא"י סמוךהוי

 לומר הלשון שינה הכי דמשום קרובות, ולא רחוקות מדינות דמשמעמדה"י
 חו"ל כל על הכוונה בודאי ישראל ארץ סתמא שאמרו בכאן כן אםמדה"י,
 חו"ל נקרא בודאי ישראל ארץ שאינו דמה לקרוב, רחוק בין מינה נפקאואין
- קרוב* שהואאף  בבל בין חילוק שיש בזה לפרש מקום היי אלו ובאמת 

 בבל שאף וסובר יהודה ר' על שחולק וירא דר' אליבא א"כ חו"ללשאר
  בב4 לאתויי דכא מאי, לאחויי הכל בגמרא שהקשו מה לפרש יכול הי'בכלל
 אף בסתמא שגם כיון אבל לרעה, היפה מנוה לאתויי אליביה דאי' ה"ולא
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לא משהויואל

 בלשון דכא צ"ל ע"כ לכן שבחו"ל המקומות גין לחלק אין הכל לשוןבלי
 אחר. ענין לאתוייהכל

ב

 סוף ברא"ש המובא ר"מ שיטת שהרי מידי, קשה לא מעיקרא לפע"דאמנמ
 כופה האשה ואין אותה כופה האיש דאך בירושלמי דמחלק דמהכתובות

 דאף להו ומבירא מחלקין שאין וברייתא ומתני' הזה, בזמן סיירי זהאותו
 מביא כ' ס"ק ע"ה ס"ס באה"ע והב"ש הבית. בזמן מיירי זה כופה,האשה
 קושייתו ועיקר ע"ז, פליג רל"ד סי' ביו"ד שהחת"מ אלא הלכה, לפסק זושיטה

 בזה*ז שברח בנעני דעבד הפוסקים, פסקו ובן ס"ה, דף בגיטיןמדאמרינן

 דמתני' מסיפא והיינו חורין, בן אותו ועושה .דמיו על שטר לרבו לו כותבלא"י
 בזמן דוקא דילמא ומנ"ל אדוניו, אל עבד תסגיר דלא ומקרא מוציאין, הכלאין

 כחה שהורע מאשה כנעני עבד עדיף לא הזה בזמן אבל קיים, המקדששבית
 והר"מ הכי. ס"ל לא דידן גמרא אע"כ נמי. עבד ודילמא הבית, מבזמןבזה"ז
 דהך דכיון הב"ש בדעת ולפעוד יעיי"ש. הירושלמי בפי' אלא אמרו לאגופי'
 והרמב*ם אדוניה אל עבד תסגיר דלא מקרא נלמד לא"י שברח דעבדדינא
 בקרא המבואר ובלאו מצות, התרי"ג בין ללאו זה מנאו המצות מוניושאר
 דומה ואיגו הזה, לזמן המקדש זמן בין חילוק ואין דקרא, טעמא דרשינןלא

 אמרו שחכז*ל אלא במקרא, רמז דינים לאותן שאין והאשה האיש כפייתלדיני
 יתבאר כאשר וחילוקים פלוגתות כמה בזה ויש בא"י. לדור שמצוה בשבילכן

 להדדי. דומין הענינים ואין השני, במאמר להלןאי"ה

 מעלין הכל בגמרא שאמרו דמה ליח סי' הר"ן מתשובת שנראה מהולפי
 הכתובה, לענין בכפיי נפומ ויש נתגרש, אם אלא אינו זל"זוכופין

 בודאי יעיי*ש זל"ז ומשועבדים להתגרש כופין אין נתגרשו שלא זמן כלאבל
 דברי מסתימת שנראה מה לפי אפילו אלא לא"י. שברח לעבד דמילא

 שהביא ב' ס"ק ע"ה ס" בוש וע" הגירושיך על גם כפיי שישהפוסקים
 הוי כמורדת דינה אחריו תלך לא אם שכופין מקום דבכל הפוסקיםדברי
 מדאורייתא זל"ז משועבדים נתגרשו שלא וכעז במורדת, כמו חכמים תקנתרק
 ובמוש תסגיר דלא מקרא מה"ת לחירות שיוצא לארץ שברח לעבד דומהואינו
 לא אם אף הרמב"ם ולדעת שחרור, הגט לו שחסר אלא משוחרר שהואהר"י
 הסוגיא דברי כפשטות מעליו, שעבודו בי"ד מפקיעין אותו לשחרר האדוןרצה
 להלכה, כן שפסקו רס*ז מו"ס עבדים הלכות בב"י ועי' מיה, דףבגיטין
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 משהויואללב
 ראין בודאי ישראל, לארץ שברח עבד לאחויי מוציאין הכל אין בגמראומ"ש
 מבואר שבבר והאשה, האיש כפיית מדיני לארץ שברח עבד דין שלומדיןהכוונה
 גררא אגב להשמיענו התנא שדרך אלא יותר, וחמור מיוחד לאו ע"זשיש
 בכמה הוא כן כאשר שוה, טעמם שאין אף זה, כעין שהם דינים שארגם

 לפרש היא בבלי שבש"ס וטרי' השקלא כל זו שלשיטה ובפרט בש"ס,דוכתי
 והיי האשה כח הורע לא בזה"ב ואז הבית, בזמן דמיירי והברייתאהמשנה
 איזה נולד אם הזה בזמן אח"כ אבל לארץ, שברח עבד דין עם בזהשוה
 שיהיו הכרח שום לנו אין בעבד זה טעם שאין מה האשה כח לגרועטעם
שוין.

ג
 דין על הביא מ"ג סי' השולח פרק ובגיטין כתובות סוף נתנאלובקרבן

 בזהת אפילו מהג זה שדין והטור הרמב"ם מדברי לארץ שברחעבד
 ראשה ור"מ לתוס' אפילו שזה נתנאל הקרבן ע"ז וכתב עכו"ם. בידשהארץ
rnraשקשה הטור מדברי כן שהבין ונראה לבעל. כופין אין לעלות שאמרה 
 כל הלא הזה, בזמן אפילו נוהג זה שדין עבדים בהל' שם לומר הוצרךלמה
 בשלמא כלל. הטור הביא לא בזמה"ז נוהג שאינו מה כי הם, כך הטורדיני

 הוצרך בזהעז, נוהגים שאינם אלו אף הדינים כל להביא שדרכו ז"להרמב"ם
 בלאו הטור בדברי אבל בזה"ז, אפילו נוהג זה שדין עבדים בהל' שםלפרש
 הדין באותו כן לפרט הוצרך ולא בזהעז נוהג שהביא מה שכל הוא ברורהכי

 האשה בכפיית והר"מ התוסע ששיטת יען זה שכתב הק"נ הבין ולכןבפרטיות.
 כמו בפירוש כתב ועכ"פ כן. אינו שבעבד ביאר לכן בזה"ז, כחהשהורע
 בזה"ז, האשה כח שהורע הר"מ משיטת שהבין הב"ש לדעת לעילשכתבתי

 בזה לחלק השולח בפרק הקונ שכתב הטעם אלא כן, הדין אין שבעבדאף
 שיש או דרכים סכנת שיש באשה התם דשאני שכתב מובן, אישלשוע
 הרמבעם כן כתבו שלא דמשמע ברה, שכבר בעבד שייך שאין מה פרנסהצמצום
 שלא בעבד אף בחבו דהרי כה אינו ובאמת ברח, שכבר בעבד אלאוהטור
 הוא וכן רס"ז, סי' יו"ד וב"י בטור כמבואר לעלות שרוצה אלא עדייןברח
 לעלות, שרוצה עבד מדין רק שם דמיירי פ"ר סעי' רסאז סי' שםבש"ע
 עדיין רמז שום הסעיף בכל שם שאין אף היה בזמן אפילו שנוהגוכתב
 פעה. סעי' שלאחריו סעיף עד שברח עבדמדין
 הב"ח לדברי מקום שהראה אלא מלשונו, מובן אינו זה בחילוק כוונתוגם

 ע"ה בסי' הטור שהקשה מה שעל הענין. להבין אפשר הב"חומדברי
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לג משהןיןאל

 הבית דבזמן הב"ח ע"ז כתב אותה, כופין למה בזמה"ז שרירי דאי הר"מעל
 הזה בזמן אבל אותה, שכופין כמו לעלות אותו כופין מזונות דוחק הי'שלא
 הבעי על מוטל מזונותיי חיוב שהרי דכופיל היא אותה מזונות, דומקדאיכא
 לזמר דיכול כופין אין אותו אבל אחריו, שתלד מקום בכל ולפרנסהלזונה
 כח יפה זו דבטענה פרנסה, שם אשיג לא ושמא מזונות, דוחק איכאעכשיו
 עיי"ש. מהאשה,הבעל
 עשיר הוא אם בין בדבר חילקו ולא בסתמא הדין שכתבו ודאי זהרהנה

 צדקה המעיל לדברי ובפרט לפרנסה, ,טוב עסק - שם לו שיש אומופלג
 הרמב"ן כשיטת לגמרי הסוברים מן שהוא דאף ע"ה סי' בפ"ת והובא כ"ובסי'

 החולקים כל לדחות והאריך בזה"ז, גם דאורייתא מעוה הוא א"ישישיבת
 בנים עם אפילו בזה"ז, גם לעלות דהחיוב ומסיק ר"ח שיטת דחה גםבזה,
 בדבר, יש אחד דתנאי אח"כ כתב ואעפי"כ בדבר, טענה שום ואיןקטנים
 לו שאין דבל בריוח, לפרנסה מוכן מקום שם לו יש אם - רק הוא זהשכל
 הוא אם ואף קונה ודעת דעתו על מעבירה ח"ו עניות מוכנה, פרנסהשם
 להכניס שכל לא אבל שמה, ד' את לעבוד צער חיי לסבול שיכול בעצמויודע
 ח"ו ויצאו בנסיון לעמוד יוכלו לא שמא להם הוא דחוב הקטנים בניובזה

 להתפרנס יוצרכו ושמה פרנסה, בחו"ל להם שיש הנוסעים ואותן רעה.לתרבות
 בזה. שהאריך עיי"ש כפג מיגיע הנהנה גדול כי עושין, טוב לא הצדקהסו

 הללו צדקה המעיל דברי על כתב קל"ב סי' ח"א אה"ע בתשו'והחת"ס
 להלכה. כן והחליט לחיך, מתוקיםשדבריו

 כלל מצוה הזה בזמן שאין שסוברים פוסקים כמה לדעת מיבעיא לארהנה
 אי"ה לכתוב שבדעתי השני, במאמר באורך יתבאר כאשר לא"ילעלות

 אפילו אלא ישראל, ארץ ישוב במצות ופוסקים שבש"ס השיטות כללבאר
 בזה"ז, אף לא"י לעלות גדול שחיוב מהסוברים שהוא צדקה המעיללדעת
 מוכן אם אלא אינו זה שכל החליט ואעפי"כ בקצרה, דבריו לעיל העתקתיבאשר
 הוא , לא"י לעלות החיוב עלמא דלכולי לפי"ז נמצא בריוח, פרנסה שםלו
 יש אם צ"ע עדיין שלדינא הגם לפרנסה, מוכן מקום שם לו יש באםרק

 אחר ובמקום פרנסה, מקום שם לו שאין היבא מעלין דהכל דינא בהךלחלק
 מוכן מקום שם לו יש אם אף דמיירי ודאי זה עכ"פ אבל מזה, אדבראי"ה

 הב"ח דברי להבין אפשר מקום מכל אבל מופלג, עשיר שההן אולפרנסה.
 הוא כי מ"מ פרנסה לו ביש אף להאשה, האיש כפיית בדן בזהשחילק

 להבעל ויש מזונות דוחק שמה סובא השביח בדבר .רבנן פליג ולא בעולםהחוזר גל~
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 משהויואליד
 משא"ב פרנסה, שמה ישיג שלא המצב יתגלגל שמא האשה, נגד מעלייתאטענה
 שבעולם טצדקי כל לעשות הבעל על אלא עליי פרנסה דאגת שאיןהאשה
 תמיד.לפרנסה
 גיטין במשנה מבואר כי להעבד, אשה שבין החילוק היטב מובן לפי"זנמצא

 אשתו את לזון ושלא רשאי, עבדו את לזון שלא ירצה שאם ע"ב י"אדף
 שאינו רס"ז סי' יו"ד בשו"ע הוא וכן י"ב, דף בסוגיא וע"ש רשאי,אינו
 הב"ח דברי לפי לעבד אשה בין ברור חילוק יש א"כ עבדו, את לזוןמחויב
 שקל דבשביל שפיר י"ל פרנסה דאגת לה שאין בשביל האשה כח הורעשלכן
 פרנסה, עבור לדאוג צריכה אינה שאשה בשביל לבך הבעל את לכוףבעיני'
 האדון, כמו פרנסה דאגת לו יש העבד משא"כ זה, כח חכמים לה נתנו לאלכן

 לחסרון ליכנס שיכוף כ"כ שכיח ולא לזונו, רבו מחויב אין דחוק במצבכי
 דבריהם בזה מיושב עכ"פ להאדון. העבד בין חכמים חילקו לא לכןמזונות,
 הטור מדברי כן שהבין הק"נ מלשון שנראה מה אף והב"ש. נתנאל הקרבןשל
 לחילוקו נחית לא ע"ב הטור כי כ"מ, מיושב אינו עדיין למעלה שכתבתיכמו
 הטור גם ואולי מידי. קשה לא הב"ח ולדברי הר"מ על הקשה כי הב"חשל
 וילשון מספיק, הירוץ שאין רק עליו כתב כי הר"מ דברי את לגמרי דחהלא
 גם שנחית להיות ויוכל בעיניו, מספיק שאינו אלא תי' לו שיש נראהזה

 בהלכות שכתב שמה אפשר וא"ע בעיניו, הספיק שלא אלא הב"ח שללחילוקו
 כלל סבירא לא דלדידי' אף הק"נ, כדברי בזה מודה ר"מ דאף כוונתועבדים
 בסתמא מימרא שנכתבה ובגמרא במשנה כמ"פ שמצינו וכמו הר"משיטת
 כלל. לי' סבירא לא דלדידי' אף אמר מחלוקותו בעל דלדברי אח"כואמרו

ד

 הרעת סבר דלא לפרש מאריך ג' ס"ק בדרישה דהנה בזה, עוד שאפ"לונחה
 דסבר אלא ישראל בארץ לדור כלל מצוה אין שעכשיו ר"חכשיטת

 האיש. לכפות באשה כח אין ולכן הבית, בזמן כמו כ"כ גדולה המצוהשאין
 שהרי ברור ודאי וזה לכפות, באיש כח שיש מדהזינן מצוה קצת יש עדייןאבל
 יש שעדיין שכתב ממהר"מ ראי' הביא הר"ח על ג"כ שחלק המהרי"טגם
 מדברי כלל הזכיר ולא הר"מ דברי הביא והרא"ש לכפותה, באיש עכ"פכח

 הר"מ. על חלקו ולא הר"ח על שחלקו פוסקים בשאר גם הוא וכןהר"ח,
 הבית בזמן הי' הר"מ שלשיטת מה הדברים של שורשן להבין שצריךאלא
 של המ"ע הזה בזמן גם שייך אם דממ"נ קטנה, מצוה ועכשיו גדולהמצוה
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לה משהךיןאל

 אין ואם הבית, בזמן כמו גדולה מצוה הוי א"כ הרמב"ן שמנאו א"יישוב
 הקטנה. המצוה היא מה בוה*ז המצוהאותה

 הרי*ף דברי לעיל שהבאתי מה תחלה להקרים וראיתי פשוט, הדבראבל
 אלא אינו עכו"ם עובד כאילו בחו"ל הדר שאמרו דמה יעקבבעין

 שהם לא"י מבבל לעלות שאסוד ריי דעת תי' ובזה וברצונו, מדעתו מא"יביוצא
 זה למדו חכז"ל שהרי מובן ואינו וגזירה. גלות ע"י אלא מרצונם יצאולא

 וגו', עבוד לך לאמור ד' בנחלת מהסתפח היום גרשוני כי שאמרמדהע"ה
 וכמו מיתה, מאימת שבדח אלא ומרצונו מדעתו הלך לא כן גם דודוהלא
 גם הוא. כן מדעתו שלא בהלך דאף מזה משמע וא"כ גרשוני, כישאמר
 שהרי מא"י, ביוצא דוקא דמיירי משמע לא בחו"ל הדר סתם שאמרהלשון
 הספוג מן חסר ועיקר מאומה, מזה הזכירלא

 בריטב*א גם היא בא"י הדר ובין במו"ל הדר בין לחלק הסברא עצםאמנם
 והביא במצרים, לדור גדולים כמה סמכו מה על שתמה ל"ת דףיומא

 שאין יותר שהנכון מסיק הוא אבל ז"ל, הראשונים שארי שכתבו תירוציםע"ז
 עלינו שנגזר בזהעז אבל אדמתם, על שרויין שישראל בזמן אלא ההואהאיסור
 לצאת שלא אלא איסור ואין הוא אחד חו"ל כל ארץ, קצוי במל נדחיםלהיות
 מימרא מטך בדבריו הזכיר לא אבל זה, חילוק שכתב הרי להו"ל. הארץ מןמדעת
 כמו אחרות, מימרות על שכיוון וי"ל עכו"ם, עובד כאילו בחו"ל הדרשכל

 אין צ' דף בחרא בבא בש"סשמביא
 איכא גוונא האי וכי לפועל, מאיי יוצאיי

 בהך אבל ומרצונו, מדעתו ישראל מארץ ביוצא לפרשם שאפשר מימרותעוד
 שהטעם וגו' עבוד לך לאמר וגו' היום גרשוני כי שאמר מדוד שלמדומימרא
 לא זה ארץ, קצוי בכל נדחים להיות עלינו שנגזר מחמת הריטב"אשכתב
 דהוי אמר לכן אדמתם, על שרויין ישראל שהיו ושאול דוד בימי אז שייךהי'
 הכרח. מחמת אם כי מדעתו יצא שלא אף עכו"ם עובדכאלו

ה

 עה*כ שם ז"ל ברש"י מבואר ב"ו א' בשמואל התנ"ך, כתבי ברוב הביובלאו
 כאלו הבית בזמן לחו"ל מאוי היוצא וגו' עבוד לך לאמור וגו'גרשוני

 נשמטה דפוסים באיזו אמנם בזה"ב. אלא זה שאין בפירוש ומבואר ע"ג,עובד
 מ"ש זה על שם ז"ל רשוי ומהביא כיון הכי נלאו גם אולם "a~nta?תיבת
 בגולה דכשהולך שמעינן טעוותא, פלחי עממיא ביני דוד חיל יונתןהתרגום
 אחרים, אלהים שם ועבדתם עה*כ ואתחנן בפרשת וגם ע"ז. עובד כאלונקרא
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 משהויוארלו

 כתב ז"ל ברשאי גם וכן יונתן ותרגום אונקלוס תרגום התרגומים שניפירשו
 מבואר לך והרי להם. עובדים אתם כאלו לעובדיהם עובדים משאתםכתרגומו
 יען יתו עובדי כאלו האומות בין בגולה ההולכים נקראים זה שמחמתלהדיא
 שרויין ישראל שהיו בעת רק שייך הי' לא וזה ע"ז, לעובדי משועבדיםשנעשו
 והלכו משם שיצאו ומפני בהקב"ה, המאמינים ממשלה שמה והיתה אדמתם,על
 הביא וכן ttffy עובד כאלו שהם כך נקראו ע"ז, עובדי ממשלת תחתלהם
 יונתן התרגום דברי את וגו' גרשוני כי עה"כ א' שמואל בתנ"ך שם ז"לרש"י
 כאלו בחו"ל דהדר מימרא בחך ק"י דף בכתובות ז"ל פירש"י וכן כן,שפי'
 צריך שהי' מפני בדוד כן שנאמר ז"ל רש"י ונתב מדוד, שלמדו ע"געובד
 שברם בשביל הטעם אמר ולא אכיש, ואל מואב מלך אל ישראל מארץלבדוח
 רק הוא שהטעם והרי אכיש, ואל מואב מלך אל שברח בשביל אלאלחו"ל
 הממשלה.בשביל

 מא"י היא פלשתים דארץ ואשקלון דקה ב' דף בגיטין התוס' כתבוובאמת
 דפלשתים משמע ביהושע שגם והביאו שם, מרין היו ויצחקואברהם

 אבל בחו"ל, שה" מוכרח אינו פלשתים לארץ דוד שברח מה וא"כמאוי,
 הוא שכן באורך זה ביארתי וכבר עכו"ם. ממשלת. שם שהי' בשביל הואהטעם
 ובמאמר לזה. יודה הרמב"ן גם ואולי ראשונים, הרבה ועוד הרמבקם דעתגם

 הבאתי לא וכאן באורך, זה אבאר א"י ישוב במצות אי"ה לכתוב שדעתיהשני
 הר"מ על שחולקים אותן דגם ונראה לעניננו. הצורך כפי בקצרה להעיראלא
 בין חילקו שלא מעלין דהכל בהדינים שבבבלי וטריא שקלי דהך שכתבבמה
 כאלו בחו"ל דהדר מימרא בהך מודי הבית בזמן רק סיירי לאישאשה
 אדמתן, על שרויין היו ישראל שבני בזמן שהי' מדוד זה שלמדו ע"זעובד

 שהלך דוד בימי אז שהי' טעמא להך עכשיו דליתא זה"ז על משם ללמודדא"א
 פלשתים, למלך שאולממלכות

1

 פרטיי בכל מעליל דהכל הלכה הך הביאו והשו"ע והטור והרא"ש דהרי"ףחזינן
 ע"ג עובד כאלו בחו"ל שהדר בא"י אדם ידור דלעולם המימראואותה

 דסברי בשביל שהיא ונראה בהדדי. בש"ס הם מימרות דהני אף כלל הביאולא
 דלכן למיסר וליכא הזה. בזמן נפ"מ שאין מה הביאו ולא עכשיו נוהג זהשאין
 אין באמת בי מעלין, דהכל מימרא אהך שסמכו בשביל זה מאמר הביאולא
 מצוה אין גלות עלינו שנגזר מחמת שעכשיו שסובר הריטב"א ואף משם,ראי'
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לז משהויואל

 הר"ח כדעת שסובר ראי' אין לצאת, לו אסור שם הדר אלא לעלותוחיוב
 בדבר, יחיד הוא דהר"ח כתבו וכבר מעלין, דהכל דינא הך עכשיו שייךדלא
 הך שהביאו הראשונים ושאדי והר"מ הרישף על חולק הריטב"א גם הי'ואלו
 אין באמת אבל בכ"מ, כדרכו עלייהו לפלוג מזכירם היי מעלין דהכלדינים
 מעלין הכל ג"כ אמרו שהרי לעלות, וחיוב מצוה שיש מעלין דהכל מהךראי'

 חיוב שיהי' מקום בשום מצינו ולא לא"י, מעלין הכל שאמרו כמולירושלים
 הוא הרמב"ן שכתב א"י ישוב של והמצוה לירושלים, מא"י לעלותומצוה
 מירושלים ביוצא הדעת על להעלות מקום שאין ופשיטא בירושלים, כמו א"יבכל

 מעלין הכל אמרו ואעפי"כ ע"ג, כעובד ח"ו שיהי' ישראל בארץ אחרלמקום
 דירושלים דכיון ורל"ד רל"ג סי' ביו"ד ההת"ס זאת ביאר וכברלירושלים,
 וכל א"י, מבשאר יותר מצוה בה היושב מקיים א"י משאר יותרמקודשת
 אמתלאות לבקש הרבה וטרח בזה"ז, אף לירושלים מעלין דהכל מהך הואראייתו
 וע"כ בצפת, אלא בירושלים דרו לא דורות מכמה ישראל גדולי שרובבמה
 יותר מקודש שהמקום כיון מקום מכל וחיוב, מצוה בזה מצינו שלא דאףצ"ל
 בישיבתה יש ולכן יותר, חשובה השי"ת את שם שעובדין העבודה גםלכן

 יותר הי' המקדש שבזמן ובודאי לירושלים. מעלין והכל מצוה קצתעכ"פ,
 ומעשר קדשים אכילת כמו יותר מצות הרבה שם היו שהרי בירושלים,מצוה
 התוה"ק שצותה הטעם כתב החינוך בספר ז"ל והרא"ה המקדש. בבית ותפלהשני

 הכהנים עבודת ויראה לירושלים בואו ידי על כי לירושלים, שני מעשרלהביא
 עכשיו אמנם הפעולות, מכל השי"ת לעבודת יותר בזה יתקרב המקדשבבית

 הנ"ל. מטעם וע"כ לירושלים, מעלין הכל ואעפי"כ אלה, בל חסרנובעוה"ר

 בזמן גם ישראל ארץ בישיבת מצוה דיש ראי' הביאו פוסקים שאיזהר23ה
 נסתייעו הם מעלין, דהכל דינים הנך הראשונים שהביאו במההזה

 דאין הזה בזמן נוהג שאינו מעלין דהכל הך על שאמר הר"ח נגד רקבזה
 הביאו וע"ז כלל, מצוה אין דעכשיו דסובר נמצא א"י בישיבת עכשיומצוה
 דלא וע"כ הזה, בזמן אפילו מעלין דהכל הך שהביאו הראשונים משארישפיר
 שישנם ומה עבשיה גם מצוה איזו בזה עכ"פ שיש אלא הר"ח, כשיטתסברי
 מן שהבינו בשביל הוא מדאורייתא, הוא עכשיו שגם שסוברים פוסקיםכמה

 להאריך מקומו כאן ואין ברמב"4 המובא הספרי ומלשון הרמב"ן מלשוןלשיטתם
 שא"א לפי"ז נמצא שכתבתי. כמו אלא ראי', אין מעלין דהכל מהך אבלבזה,
 דינים הך שהביאו מה על ז"ל הראשונים ושארי והרא"ש הריעף שסמכולומר
 ע"ג, כעובד דהוי כ"כ גדול חיוב שהוא מזה ללמוד לזה"ז אף מעליןדהכל
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 ה WD לותא
  שהם התרגומים מדברי למעלה הוכחתי באשר בזה"ב כן WNW דסבריתראה

 שהרמב"ם מה איברא ראשונים. ושאר רש"י מדברי וגם הראשונים, התנאיםמפי
 בזמן נוהגים שאינם אותן אפילו הדינים כל להביא שדרכו בשביל הואהביאו
הזה.

 מצוה הי' המקדש דבזמן ז"ל הר"מ דעת שורש מובן דשפיר לפי"זנמצא
 עכשיו משא"כ ע"ז, כעובד הוי וגם דאורייתא וחיוב מצוה אז שהי'גדולה

 שמחמת החיוב בעיקר והן ע"ז כעובד דהוי שאמרו במה הן כ"זשבטל
 מצוה קצת עכ"פ יש אעפי"כ ואך הריטב"א. כמ"ש החיוב בטל הגלותגזירת
 נקרא שזה ודאי אבל ישראל, ארץ לגבי בירושלים יתירה מעלה שישכמו
 האשה כפיית בדין בזה חילקו ולכן המקדש, בזמן שהיי מה נגד קטנהמצוה
 רק החילוק זה עשו למה מיושב אינו עדיין אבל המקדש. לזמן הזה זמןבין

 קושית וזה בזה, האיש של כחו יפה ומה האיש, בכפיית ולא האשהבכפיית
 מובן אינו האיש כח לגרוע רצו לא שאעפי"כ שכתב הב"י של ותי'הטור,
 הב"ח. דברי הבאתי וכבר לדבר, טעם כתב שלאכיון

ז

 ע"ה סי' בש"ע מבואר דהנה בזה, וברור נכון טעם עוד לפענ"ד נראהאמנם
 דוקא שזה כתובה לה שאין מעלין דהכל דינא הך על ברמ"א ד'בסעי'

 צריך בהו"ל להתיישב שנים כמה לסוף חוזר הוא אם אבל בא"י, נשאראם
 נתברר דאז בשביל הוא דהטעם הב"ש וכתב הכתובה. אף ליורשי' או להלשלם
 הכתובה לה נתן ולא גירשה כבר אם ואפילו לא"י, שעלה מה רמאותשהי'
 בשביל ישראל לארץ דכשעולה זה לפי נמצא ליורשי'. או לה לשלםצריך
 הנה קצת, להתבונן צריך ומעתה מעלין, דהכל הדין בטל רמאותאיזו

 נשים שלש אומרים היו בראשונה איתא ע"ב צ' דף נדרים דשלהיבמשנה
 תהא שלא לומר חזרו וכו', לך אני טמאה האומרת כתובה, ונוטלותיוצאות
 דלמשנה כיון הר"ן שם ונתקשה בעלה. על ומקלקלת באחר עיני' נותנתאשה

 התירוי והאיך בעלה על מיתסרא א"כ לך אני טמאה האומרת נאמנתראשונה
 והביא הלך. להיכן שבה איסור וכי באחר, עיניי נותנת תהא שלא בשבילאח"כ
 דאורייתא מילתא ומבטלי רבנן לה שרי אסורה, דמדינא דאע"ג שתירץ מידיש
 דבר לעקור מתנין בי"ד שאין ע"ז קשה אבל בה. גדרו גדול דגדר ועשהבקום
 אבל הכרמל, בהר כאלי' בלבד, שעה להוראת או תעשה ואל בשב אלאסה"ת
 נאמנת האשה אין דמדינא קתני, דינא לאו ראשונה רמשנה ומסיק לא.לדורות
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 שהיתה אלא לון משועבדת שהיא מבעלה עצמה להפקיע לך אני טמאהלומר
 לשמא למיחש דאיכא בתראי רבנן חזי ומכי לה, להאמין ראשונה במשנהתקנה
 אדייש. אוקמי' באחר עין נותנתתהא
 לא"י עמה לעלות האיש את כופה שהאשה מעלין דהכל בהך לדון יש זהולפי

 רמאית היא שמא למיחש דאיכא כיון הלא כתובה, ויתן יוציא לאוואם
 והגם לך, אני טמאה באומרת דחיישינן כמו באחר נתנה עיני' שמא חששיש
 מקום של דגופה דבצערא למיסר ואיכא לזו זו חכמים גזירות מדמיןשאין
 דבאומרת לחלק יש אפשר או רבנן, גזרו לא א"י ישוב מצות במקום אוהדירה
 לעלות טירחה איכא ובאן בעלמא בדיבורא עצמה להפקיע תוכל לך אניטמאה
 לא"י, דמעלין דינא בהך גם חזינן אולם גזרינן, לא האי כולי ואולילא"י,
 תסגיר, דלא מקרא לחירות שיוצא מהעת שהוא לא"י שברח אחר אףבעבד

 ננתוב קאמר הכי דמשום הכי, דעה ע"ב קעי בכתובות התוסע כתבוזאעפי*כ
 שיברחו אדוניהם מידי עצמם יפקיעו העבדים כל דאל"ה אדמיי שטראלך

 חורין בן להיות שרוצה במה כ"כ המכשול שאין בעבד דאפילו והרילא"י,
 היזק משום ואך העבד, מן יותר במצות וחייב גמור ישראל עי"ז נעשהואדרבה
 שהיא באשה וק"ו אדוניהם, מידי עצמם יפקיעו שלא תקנה חכז"ל עשוהבעלים
 דשרי פוסקים יש זה שבשביל עד באחר עיניהן נותנות אם גדול ועניןמכשול
 אפוטרופס ואין ועשה בקום דאורייתא איסור אף זה בשביל להתיר לרבנןלהו

 בעלה את לכוף לאשה כלל כח ליחן שלא גדולה סברא יש שלכאורהלעריות,
 דמם' פ"ג ב' כבמשנה מזו זו חכמים גזירות למדין אין אעפיאב אמנםלגרשה.
 קושיא. בזה לעשות ואין למדין אין בק"ו שאף שם ובא"רידים

 להתבונן אפשר הירושלמי דברי לתרץ אבל קושיא, מזה לעשות שאין אףאמנם
 שהי' המקדש דבזמן בזה"ז, עכשיו האשה כה שהורע אמרו דלהכימזה

 כעובד להיות ושלא דאורייתא מ=ע לבטל שלא לא"י העלי' כ"כ גדולדבר
 אבל באחר, נתנה עיניה שמא חשש בשביל לרמאות כלל בזה חשו לאע"ז
 ראו לא אבל מצוה קצת בו יש שעדיין אף כ"כ גדול דבר שאינו הזהבזמן
 בזה יפה כחו באיש משא"כ באחר, נתנה עיניה שמא לחשוש צורך זהכשביל
 לגרשה יכול הי' באחרת נתן עיניו דאם כלל חשש הי' לא הש"ס בזמןדל"מ
 ואף לא"י, העלי' של לרמאות כלל צורך ואין במקומו, שם גם כרחהבעל
 גם לחוש דיש ט' סעי' קע"ת סי' אה"ע בשו"ע דעות דיש ההדר"גלאחר
 עדיין מקום מכל החדר"ג, מחמת לגרשה שא"א באחרת נתן עיניו שמאאצלו
 המצוה יתבטל החדר"ג יתבטל שלא רמאות לחשש פה ניחוש דאם גדולחילוק
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 גרשום ורבינו ישראל, ארץ ישוב בשביל מעלין בהכל שעשו חכמים תקנתשל
 אבל מצוה, כאן אין רמאות יש דאם כ"כ דמי שלא ואף מצוה, במקום גזרלא
 הכמים שעשו התקנה תתבטל בע"כ החדר"ג יתבטל שלא לספק ניחוש אםמ"מ
 לבטל חזית ומאי להבחין, יודעים אנו אין כי לש"ש, לעלות שרוצים באותןאף

 בניקל, לשנותה אין הש"ס בזמן שניתקנה תקנה ובלא"ה ר"ג, תקנת מחמתתק"ח
 שהיא להאשה דומה ואינו במילתא, איכא רבה טעמא דעדיין היכאבפרט
 אין ואיכ מהעת, מבעלה עצמה להפקיע יכולה ואינה מדאורייתא אישאשת
 האשה* מן האיש כח יפה אם כללקושיא

 באשה, כמו החשש אין דבעבד לעבד אשה בין שחילקו מה ג"כ מובןובזה
 תקנה עשו לא ובאשה אדמיי, שטרא לכתוב בעבד תקנה עשוראשית

 אפוטרופס ואין בדמים, לתקן אפשר אי באחר נתנה עיניה שמא החשש כיזו,
 הגירושין ענין וגם מבעבד, יותר חמור ענין הוא שבאשה החששא וגםלעריות,

 קמעא דף חולין סוף בגמרא שאמרו במו העבד, משחרור יותר קשה עניןהוא
 עשה, מהאי עשה האי אולמי' דמאי מצוה, לדבר אף הקן בשילוח קראשהוצרך
 הקב"ה שאמר השלום גדול מר דאמר הואיל אמינא דעתך מלקא מקוםמכל
 כיון וגם לאשתו, איש בין שלום לעשות בשביל ימחה בקדושה שנכתבשמו
 לחוש שלא בפירוש הכתוב לנו גילה עבד תסגיר לא בהדיא הקראשאמר
 של מחשבותיו יודעים שאין אדם לבני אלא תורה ניתנה לא כי לרמאותבזה
 חכמים. תקנת אלא שאינו באשה משא"כחברו,

ח

 דעת הב"ש שהביא דמה בתהילה כתב תנ"ד סי' יו"ד נזר אבניובשך"רצ
 מבואר ביו"ד שהרי יחידאה, דעת לכאורה הוא הלכה לפסקהמהר"מ

 שהאשה הדברים נראין ולכאורה בזה"ז, אף רבו את לכוף יכול העבדדגם
 שהבעל סמה ידות עשר עבדו על האדון שיד מק"ו בעלה את לכוףיכולה
 סול דלא מכלל זה, חילוק הביאו ולא שתקו והש"ך והטעז אשתו, עלשליט

 מעבד. לאשה ק"ו לדון שאין בטעמא מילתא הארכתי וכבר ועיייש.כהב"ש,
 כיב אות התשובה באותה שם להיפך אח"כ כתב בעצמו נזר האבני גםאמנם

 אדונה את כופה העבד הזה בזמן דגם כתב עבדים דבהל' הרמב"ם עלשהקשה
 בהלכות מש"כ על סמך שהרמב"ם לומר ודוחק זה, ביאר לא אישותובהלכות
 וע"כ לצדיק, רק הוא לא"י העליי שמצות וכתב אח"כ האריך וע"כעבדים.
 לא"י לעלות ראוי שהוא לטעון יובל הכתובה תובע ואינו מוחזק שהואהאיש
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 ויוכל המוחזק, מיד כתובתה להוציא ורוצית תובעת היא אבל צדיק,שהוא
 וע"כ התוס', כמש"כ בעצמו מוחזק הוא העבד וגם לה, מאמין שאינולומר
 הרבה. בהם לפלפל שיש בסברות שהאריך ועיי*ש מהעבד האשה כההורע

 האלו החילוקים כל כי הרמב"ם, דברי לתרץ שיש מה בכ"ז ראיתי לארהנה
 מחלק אינו הרמב"ם אבל לאשה, איש בין שמחלק הר"מ שיטת לפיהם

 בהלכות ביאר לא למה הרמב"ם על תי' שום בזה ואין לאשה, איש ביןכלל
 שהרמב"ם לומר ואין עבדים. בהלכות שביאר כמו בזהור אף שנוהגאישות
 בזמן אלא נוהג אינו באשה ובין באיש בין מעלין דהבל הדינים שכלמחלק
 הזה, בזמן גם נוהג הוא כנז"ל כחו שיפה שבעבד אלא הזה בזמן ולאהמקדש
 שבתוס' הר"ח כדעת הרמב"ם דעת תהיי לפי"ז שהרי גדול, חידוש יהיהדזה

 הרמב"ם, מדעת הזכיר לא פוסק ושום יחיד, דעת הוא הר"ח שדעת כתבווהפוסקים
 ונראה מלהודיענו, שתקו הוי לא האי וכולי כלל, מזה הזכיר לא הב"יוגם

 דוחק באמת וזה עבדים -בהלכות שכתב מה על בזה סמך שהרמב"םשסוברים
 פ"א ומהתויו"ט מהכנה"ג הביא ו' אות הרמב"ם בכללי מלאכי והידגדול,
 עצמו סומך שהרמב"ם לומר שאין פוסקים מכמה ועוד דפרה וספי"אדערלה
 שיסמוך לא אבל לזה קודם אחר במקום שכתב אלא אחר במקום שכתב מהעל
 ששינה דגיטין פעג עצמו מהתוי"ט אח"כ הביא אך לאחריו, שיכתוב מהעל
 וכן תרומות, בהלכות אמ"ש סמך גירושין בה' שהרמב"ם ואמר טעמואת
 נשאר וע"כ להיפך, שכתב מקומות ובשאר נדרים הלכות מהכ"מ עודהביא
 הכרעה. בליבזה

 בתוי"ט  המעיין באמת טעמו, את ששינה התוי"ט על שכתב מהרלפענ"ד
 בשביל תרומות בהלכות מ"ש על הרמב"ם סמך דלכן הטעם כתבבגיטין

 זה, טעם שם שאין אחרות במקומות למ"ש סתירה זה אין וא"כ מקומוששם
 שהוא מנדרים שבועות ק"ו שהוא בשביל הטעם כתב נדרים בהלכות הכ"מגם
 הנראה אבל המקומות, בכל לעיין וקשה מנדר. חמורה ששבועה פשוטדבר
 כן, לומר אפשר לאחריו מ"ש על סמך למה מספיק טעם שיש שבמקוםבזה
 אינו ולכן אח"כ מ"ש על שיסמוך סברא שום אין מספיק טעם בליאבל
 לא אישות ובהלכות בזה"ז, אף שנוהג לבאר ראה עבדים  שבהלכות  מהמובן
 בשביל ואולי אישות. מהלכות מאוחר הוא עבדים והלכות מאומה, מזההזכיר
 על בזה לסמוך סברא איזו הי"ל אולי הרמב"ם בדעת מילתא בריראשלא
 וצע"ג, מאומה, מדעתו הזכירו לא לכן עבדים בהלכותמ"ש

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ומשדץךיך14למב

ט

 מעלין, דהכל וברייתא מתני' מהך ר"י על מידי קשה דלא לעניננונחזור
 המקדש בזמן אלא מיירי לא וברייתא דמתני' המהר"מ לדעת מיבעיאדלא

 לדעת אפילו אלא הגלות, בזמן אלא מיירי דלא יודא לדרב כלל עניןאינו
 אותש בופין למה הזה בזמן מיירי דאי הטעם כתב המהר"ם על שחולקהטור
 שמחלק במה עליו מקשה היי לא לאשה איש בין מחלק היי לא אלווא"כ
 בין בלל מחלק לא יהודה דרב להיות יוכל ואעכ הזה, לזמן המקדש זמןבין
 להחת"ס וגם הזה. בזמן ולא המקדש בזמן רק מיירי דהכל סובר אלא לאשהאיש
 אינו הר"מ וגם בזה"ז, בעבד דינא הך מדכתב כן סובר אינו דהבבלישכתב
 והרא"ש, הר"מ מלשון כן נראה שלא מלבד הירושלמי לדעת אלא כןמפרש
 נתבאר כבר אבל כהירושלמי, סובר ראי אם כלל קושיא אין דבריו לפי אףאבל
 הקושיות. מכל ומיושב נכון הוא הלכה לפסק הר"מ שיטת שהביא הב"ששדעת

 קשה לא ע"ג עובד כאילו בחו"ל הדר דאמרו מהא הרי"ף שהקשה מהגם

 סבר דמצי ודאי ור"י הבית, בזמן אלא זה שאין נתבאר דכברמידי
 דקיי"ל נראה להלכה מקום מכל ולק"מ, ר"י דברי שמתורצין אף אמנםכן.

 אפילו מעלין דהכל הך להלכה הביאו והטוש"ע והרא"ש הרי"ף שהריכר"ז,
 זה אין ולר"י הזה, בזמן גם כן הוא באיש דעכ"פ סובר הר"מ גם הזה,בזמן
 דסלקי אמוראי כמה בגמרא חזינן גם כוותי'. סברי דלא וע"כ הבית, בזמןאלא
 כר"ז. דהלכה דסברי וע"כ כר"י, דלא רב מעשה ועשו לא"ימבבל

 ר"ז לדעת והנה שבועות. השלש של ופירושן ר"ז דעת להבין צריךדמעתה
 וצריך בחומה. עליה על אלא השבועה ואין לעלות, מותריםיחידים

 גדולה כנופיא של עלי' א( : פנים בג' לפרשו שיש חומה, של פירושולהבין
 האומה נגד ברשות שלא מלחמה ע"י עלי' ג( ו ישראל רוב של עלי' ב( ;ביחד

 זה ולשון חזקה, ביד יחד שכתב סתומים, ז"ל רש"י ודברי שמה.היושבת
 דברי וגם בזה. לפרש שאפשר מה להלן ויתבאר כוונתו, להבין ביאורצריך

 ובנין החומה, בנין על בחומה לשון שמפרש דנראה מובנים, אינםהמהרש"א
 יומא ובגמרא בחומה, עלי' אלא חומה בנין בגמרא אמרו ולא שמי', דכרמאן
 כולכם ועליתם כחומה עצמיכם עשיתם אם היא, חומה אם ר"ל דרש ט'דף
 ברשות הכל שהי' אף חומה בלשון מרובה לעלי' שקרא הרי וכו', עזראבימי
 אנשים שעלו ידי דעל המהרש"א פי' שם גם אמנם הכל. לעשות יכוליןוהיו
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מג משהןייאל

 היו לא הרבה עולים היו ואלו מהאויבים, למשמר חומה צריכים היומעט
 חומה, אני בפסוק ור"ל ראי דפליגי ח' דף בברא בבא ועי' לחומה,צריכים

 ז4ל ופירש"י ישראל, כנסת זו חומה אמר ור"ל תורה, זו הומה אמרדר"י

 שדרש דר"ל הרי בעכו"ם, מלהטמע עצמם וגודרים חומה לענין שויןכולם
 שאינם הגדר על חומה לשון כאן דרש מרובה עליי על חומה לשוןביומא
 תחזק אם היא, חומה אם עה"כ בשה"ש פי' ז"ל ורש"י העכו"ם. ביןנטמעים
 שלא ר"ל לתוכה, יכנסו שלא נחושת כחומת כנגדם להיות וביראתהבאמונתה
 על חומה לשון שקרא הרי להם. תתפתה ולא בה יבואו לא והם בםתתחתן
 חזקה חומה אני בפסוק אח"כ פי' וכן לאוה"ע, להתפתות ולא האמונההוזק

 חומה. בלשון קרוי התחזקות ענין שכל מזה ונראה דודי.באהבת

 לאברהם הקב"ה שאמר היא חומה אם עה"כ דרשות הרבה דרש רבהרבכ,דרש
  כמומה, טובים מעשים עושים אם דרש גם כחומה. דביים מעמידאם

 להון חמי הוי כד שר"ל הביא י' אות ח' בפרשה ושם דרשות. הרבהועוד
 חומה נעשיתם לא בעלייתכם א"ל גרמיכון, בדרו להון אמר הוי בשוקאמצמתין
 בבל בני אותם רואה כשהי' כהונה במתנת ופי' חומה, לעשות באתםוכאן

 נעשיתם לא בעלייתכם עצמיכם, פזרו להם אמר בכנופיא ומחובריםנאספים
 שם איתא מזה לעיל כי עיי"ש, לעיל כרמייתי חומה לעשות באתם וכאןחומה
 לאותה ומדקרא בחומה, כולכם עליתם אלו ט' דף ביומא ר"ל דדרש דרשההך

 בעלייתם כן עשו שלא על והתרעם חומה שהוא בבבל בשוק בימיו שראהכנופיא
 ברשות ואף ישראל רוב אינם אם אף גדולה כנופיא שכל מבואר עזראבימי
 אסור הכי בלאו ושזה ח"ו, מרידה אסיפת היתה לא בודאי כי חומה,נקרא

 מרידה. בלא ברשות הכל הי' עזרא בימי וגם באומות, ימרדו שלאמשבועה
 באיזה אחת בפעם העולם שמכל ישראל רוב מתאספים שהיו נראה אינוגם
 שהי' אלא העולם, כנפות בארבע ישראל נתפזרו שני בית שלאחר בבבל,שוק
 שיש בשביל גדולה כנופיא שכל מזה ונראה גדולה. כנופיא השוק באותושם
 וכן ז"ל, מפירש"י לעיל הבאתי כאשר חומה, נקראת מרובה התחזקותלה

 חז"ל. שבדברי דרשות הרבהמראין

יא
 השבעתי בפסוק השירים שיר על תואר יפה בעל יפה ממהר"ש קולרביפה

 על שפי' פירש"י הביא שבועות הג' במדרש שם שחשב וגו'אתכם
 ואחר מזה, גדול מרד דאין ד"ק : וז"ל וכתב חזקה, ביד יחד בחומה יעלושלא

 רשותן תחת בעודן דוקא דסד"א וי"ל לי, למה הא במלכות ימרדו שלאדמשביע

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 כנשהך'ך4*למד
 קאמר להכי יצאו, רשותן מתחת לצאת כשיכולין אבל בהן ימרדו שלאהוא
 אפילו דהכא אפשר נראה ולי כהטיח, ידי על שיגאלו עד חומה יעלושלא

  להתקבץ רשות לנו אין הארץ בכנפות פזרנו דה' דכיון קאמר המלכיווןברשות
 מהא לדברי וראי' משיח. ע"י ה' שיקבצנו עד לא"י יחד לעלות כחומהולהיות
 לא והתם הגולה, מן חומה ישראל עלו אם היא, חומה אם בפ' לקמןדאמר
 השבועה, חלה המלכות ברשות שאף דעתו מבואר הנה עכ"ל. רמה, בידמיירי
 דוה לעלות, רוצין רובו, רעל ישראל, כשכל דייקא הוא אם מבורר שאינואלא
 וכבר מועטים, אנשים איזה יחסרו שלא אפשר דאי בכולו, הוי דרובוודאי
 גדולה בנופיא הוא אם אפשר או רובו, הוי דבל השנה ראש בה' הטו"זכתב
 זה, בכלל הוא ג"כ ישראל רוב שאינואף

יב
 הגאולה אחר והנה י וזלהאק כתב הראשון שער סוף הגאולה במאמרוהרמב"ן

 הגדול הפזור אסתר ממגילת יודע אתה כורש ברשיון שנעשתההזאת
 בוש, ועד מהודו אחשורוש המלך מדינות בכל לעמנו היי אשר העצוםוהפירוד

 אצלי ויתכן וכו', מבבל עזרא עם עלו מעטים רק לארץ עלו לא כןואחרי
 הכל על רשיונו שהי' תאמר ואם יהודה. למלכות אלא הי' לא כורש רשיוןכי

 את לדחוק אבו שלא לעלות השבטים שאר רצו לא מלכותו, בכל אמרכאשר
 עכלה"ק. עליהם, ולא נאמר לבבל שנה שבעים פקידת כי אצלם הי' שידועהקץ,
 השמים מן פקידה והיתה המלכות ברשות אז שהי' שאף להדיא מבואר לךוהרי
 בקרא המבואר הקץ זמן אחר והי' המקדש, בית ולבנות ישראל לארץלעלות
 אעפי"כ בקרא, כמבואר לעלות פקידה שהיא התנבאו הנביאים וגם שנה,שבעים
 הפקידה נאמרה עליהם שלא יען הקץ, דחיקת מחשש לעלות המדינות בכלפחדו
 אחרת שבועה שזו אף הקץ, את לדחוק אבו שלא שאמר ומה בבל עלכ"א
 השבועות אלו כל שעל כיון מקום מכל בחומה, לא"י העלי' של השבועהלבד
 שתחפץ, עד האהבה את תעוררו ואמ תעירו אם אחד בלשון הכתובהזהיר
 שלש אלו ענינים שלש על שהוצרך אלא הקץ, עת על קאי שזה חז"לשפיי

 אבל מחברו, אחד למדין היינו שלא אחר ענין הוא מהם אחד שכלשבועות,
 שהכל ידעינן שוב הענינים אלו כל על שבועות ג' הכתוב לנו שגילהאחר
 אחד. בלשון המה מקראות הג' אלו שכל הקץ, את לדחוק שלא אחד מטעםהוא

 כולם עולים היו שאם ר"ל שדרש ט' דף יומא מגמרא ע"ז קשהולכאורה
 יותר איתא ובמדרש המקדש. בבית שורה השכינה היתה עזראבימי
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מה משהך'ךאל

 לכאורה מתאים זה ואין בדבר חטא שהי' נמצא המקדש. בית חרב הי'שלא

 אח"כ בגמרא מבואר הלא ראשית מידי, קשה לא אבל ז"ל. הרמב"ןלדברי
 עולים כולם היו אם אף אלא דרשא, הך ס"ל. ולא ר"ל על ר"י בזהדפליג
 והפנ*י וגו'. ליפת אלקים דיפת מקרא שדרש כמו שורה השכינה היתהלא
 הגיע לא שעדיין כיון עזרא עם עלו שלא אותן על זכות ללמד דישכתב
 כולכם עליתם שלא לכו סנינא קא א"ל דיומא בפ"ק ר"ל דאמר והאהזמן
 שלא וחידוש עיי"ש. הן חלוקות ואגדות הוא פסוקה מימרא לאו עזראבימי
 זה שכלל ואפשר אר"ל. אגדה האי על ר"י מליג במקומו בגמרא ששםהביא
 קושיא אין ועכ"פ במדרשות פלוגתות שאר גם ראה כי חלוקות אגדותבלעסן
 הרמב"ן כי דר"ל ממימרא קשה לא הכי בלאו הרמב"ן ועל דר"ל. מימראמהך
 סיירי וראל בבל, על אלא הפקידה היתה שלא המדינות שארי על דבריוכתב
 ויותר דמעוטא, מעוטא 4ק עלו לא מבבל גם כי לכו סנינא שאמרמבבל
 כולם עלו שלא בזה שחטאו ר"ל אמר דלא מידי קשה לא מריל שגםנראה
 היו ראויים בגמרא שאמרו כמו בולם לעלות זכו שלא החטא שגרםאלא
 סנינא אמר וע"ז החטא, שגרם אלא משה בבימי נס להם ליעשות עזראבימי
 ובגמרא כולם. לעלות השמים מן רשוה להם ניתן שלא החטא שגרםלכו

 ליה הוי דלא דע"ז יצרא לבטל רחמי בעיא לא דמשה עוב ל"ב דףערכין
 גזירה שהיתה אלא לא"י ליכנס טצדקי כל שעשה אף ישראל דארץזכותא
 כן ואם דא"י, זכוהא ליה הוי לא מקום מכל לארץ, יכנס שלא השמיםמן
 מ"מ כולם, שיעלו השמים מן היה שלא החטא שגרם דאף בזה שכןכל
 סתירה מזה אין וא"ב השכינה, השראת שם שיהי' הזבות אותו להם היהלא

 לעשת. הזמן הגיע שלא שאמרו והפנ"ילהרמב"ן
 עזרא, בקול שמעו לא שבבבל ישראל שרוב לומר דקשה נמה מסתברוכן

 השראת תלוי ושבעלייתם לעלות, שמהאיבים להם אומר היי אלוובודאי
 בקידושין חכז"ל ואמרו פיו. את ממרים היו לא ודאי המקדש, שבביתהשכינה

 דהשגיח אלמא ועלה, נקיה כסולת שעשאן עד מבבל עזרא עלה לא ס"טדף
 זמן משך בכל בבבל וקדושה הורה של שלשלת היתה לזה ועץעליהן.
 גם כב"ה, דהלכה עליו סומכין אנו ההלכות בכל אשר הזקן והללהבית,
 שעלה יש אחד אדם ע"א, ס"ו דף פסחים בגמרא כמבואר בבבל דר הי'הוא
 לנשיא וכשנתמנה פסח, לעשות לרגל אז שעלה שמו הבבלי והללמבבל
 ובגמרא בבבל. ימיו כל הי' לנשיא שנתמנה עד אבל לירושלים, לבואהוכרח
 אמר ישראל, לארץ עיסה בבל לעשות בקשו רבי בימי ע"אע"א דףקידושין
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 משהחיאלסו

 ממשפחת דרבי משום ז"ל ופירש"י עיני, בין לי משימין אתם קיציםיתו
 דף פסחים ובתוס' מב"ב. נשיאותו וקבל שעלה הלל של בניו מבני הי'בבל
 התירוצים מן ונף לרגל, עלה לא למה ב"ב בר"י נתקשה מאליי ד"ה a#yג'
 כלל, היא קושיא לאו בחו"ל דר שהי' דמה אלמא הוא, חו"ל דנציביןהוא
 אלא הפקידה היי שלא הרמב*ן כמ"ש י"ל ובזה לרגל. עלה שלא מהאלא
 תנאים שאר וכן ובניו הבבלי הלל אבל המדינות, שאר על ולא בבלעל

 צריכים היו שלא הפנ"י כמ"ש וצ"ל לכאורה, קשה בבבל דרים שהיווקדושים
 מדינות על הפקידה היתה שלא הרמבין ומ"ש הזמה הגיע שלא כולםלעלות
 על אבל כלל, פקידה היתה לא אחרות מדינות שעל שהכוונה אפשראחרות,
 גרם כי בחומה, בולם שיעלו לא  אבל מהם, בלק שיעלו  פקידה היתהבבל
 גאולה שתהי' כראוי תיקון אז הי' ולא הראשון ביה שבזמן ע"ז שלהחטא

 גרידא. פקידה אלאכשלימות

יג
 בימי ובפרט ישראל, בארץ תורה של מלבות שהי' הבית בזמן קשהאבל

 שזה ע"נ, עובדי ממשלת תחת בחו"ל לדור מותר הי' האיךעזרא,
 לעיל שכתבתי דהגם וצ"ל שהבאתי. הפי' לפי אף ע"ג כעובד הויודאי

 מא"י ביוצא דמיירי נראה אינו בחו"ל הדר שכתב שבברייתא הלשוןדמסתימת
 בתוספתא שהיא זו מימרא במקור ראיתי אח"כ אבל מאומה, הזכיר שלאכיון
 ויוצא, שלום בשעת ישראל ארץ המגיח "כל י זה בלשון שכתב פ"הדע"ז
 שלום, בשעת וכשהוא ביוצא, דמיירי בפירוש שכתב והרי עכו"ם". עובדכאילו
 מקובצת בשיטה וכן מא"י, היוצא להדיא וכתב זו מימרא בתו"כ הואוכן
 ביוצא רק דמיירי ברור א"כ מא"י, היוצא כתב הגמרא לשון כשהעתיקשם
 התוס' שכתבו ע"ד שהוא אפשר בחו"ל, הדר סתם בגמרא שאמרו ומהמא"י.

 אף בבל, לבני הלכה שאמר להו, והא לן הא גבי ע"ב כ"ט דףבקידושין
 כך שאצלם יען בבל, לבני כן אמר מ"מ בהיפך, לומר צריך הי' א"ישלבני
 וע"כ כאלו, ענינים בש"ס פעמים כמה ומצינו כך. הדברים סתם ולכןהוא

 כ"א בחו"ל לדור אפשרות הי' לא ואצלם א"י לבני זו מימרא שנאמרהאפשר

 וקדושים תנאים שהרבה מה ליישב יש ובזה הדברים. סתם ולכן מא"י, שיצאע"י
 ומה הבית. בזמן אף בחו"ל מדינות ושאר בבבל דרים היו שיעור איןעד

 עלו שלא על מקומות כמה על הקפיד הסופר שעזרא ספרים באיזהשמובא
 מיוחד טעם לו הי' המקומות שבאלו אפשר הקפדתו, להם שהזיקה וגםלא"י
 הקפיד ולכן בקולו, שמעו ולא אותם וקרא עמו, שיעלו ורצה לא"ישיעלו
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מז משהןיןאל

 שום הי' לא בבבל הנשאלים על וגם והמדינות, המקומות רוב אבלעליהם,
 מבואר ועכ"9 להלן. עוד יתבאר כאשר השמים, מן השגחה היתה כך כיהקפדה,

 ברשות, אף בכנופיא עולין אם קיימת שהשבועה הרמב"ןמדברי

יד

 י וזלה*ק התוכחה, פ' בסוף תבוא כי פ' הרמב"ן בדברי מבואר מזהוירוצר
 כלותו עד כולם הם התוכחת כל ושאר וכו' במארה התוכהה כיודע

 יקלל לא הגלות אחרי אבל לרשתה, שמה בא אתה אשר האדמה מעלאותך
 בארץ, בהיותם התוכחות ואלה וכו', ואבן עץ אחרים אלהים לעבוד רקאותו

 היותינו אחרי אבל וכו', הגלות שהוא האדמה מעל ונדחתם אחריו יאמר כןכי
 בגלות ישיבתינו כי וכו' ידיש מעשה נתקללו לא אויבינו בארצותבגלות
 שאסתים לא אויביהם בארץ בהיותם זאת גם ואף לנו שאמר ההבטחההוא
 הק'. עכ"ל אלקיהם, ה' אני כי אתם בריתי להפר לכלותם געלתיםולא

- 
 בארץ בהיותינו רק היא כליי ח"ו יהי' שלא השי"ת של שהבטחתו מזהומבואר
 לא בגולה להיות ית"ש מאתו נוראה גזירה  היא א"כ בא"י, ולאאויבינו
 מידם, מצילנו והקב"ה לכלותינו עלינו עומדים ודור דור בכל והלאבא"י,
 יוחד ונוראה עצומה סכנה לך אין זה בהצלה ית"ש הבטחתו בטלה ח4וואם
 המלכות ברשות בעלי' אף כי ברשות, לעלות שמותר לומר א"א וא"במזו
 רוב שאם נראה ודאי וזה אויביהם. בארץ להיות הגזירה נתקיימה לאעכ"פ
 הבטחתו קיימת שאז הגלות, גזירת וסובלים אויביהם בארצות הםישראל
 אם אלא הרמב4ן כוונת ואין ישראל, ארץ בני את אף מכליי לשמורית"ש
 שישיבת לפי"ז נמצא הגלות. שגזר ית"ש רצונו נגד בחומה עולין ישראלרוב
 א"י. תושבי גם המצלת היא ית"ש הבורא כגזירת בגולה ישראלרוב

סו

 אותם והבאתי וגו', עונם את והתודו עהוכ בחקותי פרשת הק' אוה"חרענון
 והנה הוידוי, בכלל יאמרו זה גם פי' י וז"ל שכ' אויביהםבארץ

 זה בפרט מרשיעים היו שהם יודע אתה עליו להתודות ה' שמצריכםמסה
 לפרעון אם האומות בין ויגלם מארצם יוציאם ה' למה יאמרו בי הואוהרשע
 הפך יסובב זה אדרבא כי האומות בין יגלם ולא ארצותם תוך ייסרםעונם
 בארצות אותם כשיזרה הנה מעשיהם, להיטיב הוא המבוקש שאם המבוקש,תיקון
 לזה קרי. מחשבת יחזק וזה מעשיהם, וילמדו בגוים ויתערבו רע לעשותיגמרו

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 דץ ש כ2 44.'ל ך יךמח

 בארץ בהביאם וכו' ה' צדיק כי בוידוי ג"כ שיאמרו זכר והתודו, ה'כשאמר
 אח"כ כתב עוד הדברים.' בהסבר עוד שהאריך יעיי"ש עכ"ל וכו',אויביהם
 לב חכם כל להקפדת טעם נותן ה' כי : וז"ל וגו' בהיותם זאת גם ואףבפסוק
 אשורם חט משפט עצמה בארץ שם לו שם ולא מארצו ישראל יגלהלמה

 בארץ הבאתם באמצעות והוא זה טעם גם אף לומר הוסיף עוד אורה.מני
 עצים על המתו השליך ה' כי ז"ל או' ע"ד לכלותם מאמתים לא וכו'אויביהם
 עם בראות הדין מדת ותכבש רחמיו יסובב גם וכו'. בנ"י עם למלטואבנים
 אותם תכלה שלא שפלם יסובב וזה אויביהם ביד שפלים מלכים בניעליון
 שבהיותם אויביהם, בארץ להבאתם סיבה זאת גם ואף אומרו והוא הדון,מדת
 עכ"ל כזה, בעונש בחרתי זה ולצד לכלותם, וגו' מאסתים לא אויביהםבארץ
 נתמעט בזה אויביהם בארץ בהיותם כי ז"ל הרמב"ן דברי המה והןהק'.

 בזה. גם ית"ש מחשבותיו ועמקו אותם מכלה הדין מדת ואיןהקטרוג
 הק' האוה"ח מדברי שהבאתי מאמרים השני אלו לכאורה להבין שצריךאלא

 אויביהם בארצות הס למה שאומר הוא שהרשע כתב הראשוןשבמאמר
 ובאמת בזה. לב סכם כל הקפדת כי כתב השני ובמאמר ע"ז, יתוודוולעתיד
 והסבר. טעם לכאורה שצריכה זו שאלה על רשע נקרא יהי' למה מובןאינו
 לאותו שצריכים על בזה מצטערים לב חכמי כל בודאי בי הדבר מובןאמנם
 בהשי"ת מאמינים אבל לב, חכם הקפדת נקרא וזה אויביהם בארצות להיותדבר

 להלן שאביא )כמו חכז"ל ומדבדי מהנתובים שרואים ניון הקדושהובתורתו
 אחרי מהרהרים אינם שוב ית"ש, רצונו הוא שזה כשמש( ברורות ראיותעוד

 הוא רשע אבל יתיש, כרצונו שלא דבר אומרים שאינם וק"ו יתיש,מדותיו
 רוה*ק והנה מעלה. כלפי דברים ומטיח כדת לא אשר דברים זה נגדהאומר
 בדברים מתעטפים הרשעים עבשיו כי הק/ האוה*ח של מדרשו בביתהופיעה
כאלו.

טז
 מספר השואל דברי את ידים בשתי דחה תנ*ג ס" יףד נזר באבנילהנה

 לא"י לעלות שלא השבועה חלה העמים כל ברשות דאפילו יונתןאהבת
 הוא ואם חזקה, ביד שכתב ז"ל רשיי מלשון אלא אינו ראייתו וכליהד

 תמה ואני ז"ל. מפירש"י לזח שא*א כתב וע"ב חזקה, ביד זה איןברשות
 לומר א"א ברשות הוא שאם הלשת על כ"כ גדול יסוד ע"ז בנהוהאיך
 הרי ראשית יונתן, באהבת זול הגאון דברי tW~y לדחות חזקה ידבלשון
 מארצו, יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד כי שמות פרשת בסוףמקרא
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 חזקה וביד עליו 'שתחזק החזקה ידי מפני ישלחם חזקה ביד ז"לופירש"י
 לשלחם, למהר העם על מצרים ותחזק וכח"א ישראל, של כרחם עליגרשם

 ישלחם הזקה ביד דקרא רישש פירש"י הכי דמשום ,הג"א המזרחי שםופי'
 הוא פרעה של ידו,'החזקהן כי פרעה של על ולא הקב"ה של החזקה ידועל

 חזקה ביד לשון. הכתוב -שנקט והרי יגרשם. חזקה ביד דקאמר דקראבסיפא
 של הזקה ביד זה שהי' הכתוב ואמר ממצרים ישראל את פרעה אז ששלחמה

 ?שראל, נגד כפ" איזו או- מלחמה שום -עשה לא פרעה ודאי כי אףפרעה,

 לצאת. שימהרו מרובה בהכנעה לפניהם והתחנן אותם קרא אדרבאשהרי
 ועבדיו, הוא בא למה צאו קומו וגו' ולאהרן למשה ויקרא עה"כ תנחומאובמדרש
 אוסיף לא דברת כן משה א"ל פני ראות עוד תוסיף אל פרעה שא"לשבשעה
 לי והשתחוו אלי אלה עבדיך כל שירדו עד מכאן נצא ולא פניך ראותעוד

 אתה לו אמר שלא למלכות כבוד משה וחלק וגו', העם וכל אתה צאלאמור
 בא פרשת ז"ל ברש"י ומביאו ק"ב זבחים בגמרא הוא זה וכעין עבדיך.וכל

 של פתחן על דופק פרעה שהי' מלמד צאו קומו עה"כ ילקוט ובמדרשבמקומו,
 מצרים, כל מתו הא להם ~אמר יוצאין, אנו בלילה שוטה הא א"ל ואהרן,משה
 הרי אמור וממך הזו ' המכה אא לכלות אתה מבקש לואמרו

 ברשותכם אתם'
 אבל 'עבדי, הייתם לשעבר צווח פרעה התחיל הקב"ה, של עבדיו אתםהרי

 התפללו אותי, גם וברעתם וכו' ברשותכם אתם הרי חורין, בני אתם הריעכשיו
 מבהילין שהיו העם על מצרים ותחזק הפורעניות, ממני שתכלה כדיעלי

 כפ" שום פרעה אצל אז הי' שלא ברור הרי א"כ ע"ב. לצאת, אותןוטורדין
 ונכנעו ברשותכם אתם הרי צוח אלא ישראל, על ממנו חזקה ידאו

 מבהילין שהיו שאמרו שמה וע,כ ואהרן, משה לפני מרובה והכנעהבהשתחוי'
 דברים, ורוב עצומים תחנונים של בהלה אלא זה אין לצאת אותןוטורדין

 ביום פרעה עמם ששלח האוקטורין כשאמרו איתא בשלח פרשתובמכילתא
 אמרו ימים, שלשת דרך שנאמר למצרים, לחזור שלכם פרוזימיא הגיעהרביעי
 בנ"י יצאו הפסח ממחרת שנאמר יצאנו, פרעה ברשות כשיצאנו ישראללהם
 הכ' קראו ואעפי*כ ברשות, שהי' אלא לצאת אותם שכפה אמר ולא רמהביד
 חזקה.ביד

 תחנונים ידי על אם הן ומתחזק מפציר שהאדם מה דבבל ע"כ לומהוצריך
 יד נקרא התחזקות בהן שיש אחרות, פעולות ידי על והןמרובים

 במסות גוי מקרב גוי לו לקחת וגוז הנסה או ל"ד פסוק ואתחנן ובפרשתחזקה.
 על חזקה ביד לפרש א"א שם גם חזקה, וביד ובמלחמה ובמופתיםבאותות
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 הנעשה כל השב גם ובמלחמה, שם כתב כבר שהרי מלהמה של כפי'איזו
 ביד ישראל שיצאו הזקה ביד שם פ" ובראב"ע ובמופתים. באותותבמסות
 - התרגום שפיי וכמו להם, שהיי יתירה התחזקות על בזה הכוונה ונראהרמה.

 הומה לשון על גם נתבאר ובבר גלי, בריש - רמה ביד בשלהבפרשת
 מפרשו הומה אני עה"כ בשה"ש ז"ל שרש"י אופנים כמה עלשמתפרש

 להומה מדמה התהזקות של ענין כל כי להשי"ת ואהבה ביראה התהזקותעל
 כי מרובה עלי' על דקאי כהומה עליתם אם אמרו והכז"ל הזק, כה לושיש
 אם אף להומה, ודומה התהזקות של ענין בזה יש שתר מרובה העלי'אם
 עלי' של התהזקות על גם דקאי הזקה 4ד של הלשון הוא יכן ברשות,הוא

 להומה. ודמימרובה

יז

 דכוונתו נימא דאם הזקה, ביד יהד שכתב ז"ל רש"י לשת היטב מתפרשובזון
 שלא הכז"ל מלשון כן ושהבין ברשות שלא מלהמה ידי על הזקהביד

 עוד להוסיף ליה מנא בהומה, נקרא שזה ברשות שלא על דקאי בהומהיעלו
 ברשות שלא הוא אם רק דקאי בהומה בלשון בש"ס שהכוונה דכיון יהד,לומר
 אם מינה נפקא אין ואז ברשות שלא שהוא בשביל האיסור טעם זהוא"כ
 זה פי' שלפי כיון יהד של תנאי עוד להוסיף ליה ומנא לא, או יהדהוא
 לשון שתפס ז"ל רש"י דברי כוונת ברור נראה וע"כ בש"ס, מקור שום לואין

 אח"כ שאמר ומה יהד, מרובה בעלי' הוא שהאיסור יהד שאמר מהראשון
 בהומה, בלשון יחד מרובה העלי' נקרא דלמה המאמר לפרש הוא הזקהביד

 יתירה התהזקות כלומר הזקה, יד שמה להם יש ביהד היא דכשהעלי'בשביל
 שהביא לשונו לעיל שהעתקתי קול ביפה הוא וכן בחומה. נקרא ולכןכנ"ל,
 ומייתי ברשות, דמיירי אה"כ פי' ושוב הזקה, ביד יהד ז"ל רש"י לשוןקודם
 שסובר ונראה ז"ל. רש"י על בפי' שיחלוק מסתבר ולא יובא מגמראראי'
 קול ביפה אה"כ מפרש גם ברשות, דמיירי כן לפרש אפשר ז"ל ברש"ישגם
 הגולה, מן הומה יעלו שלא השבועה שהביא אחר רבה במדרש שאמרמה

 אם בזה ופי' ישראל, של גליותיהן לקבץ בא המשיה מלך למה כןאם
 ישראל, נדהי לקבץ לבוא המשים מלך יצטרך למה הגולה מן חומהיעלו
 להתקבץ בידינו אין א"כ קראי, מכמה נדהינו יקבץ המשיה דמלך דקיי"לומכיון
 נגד הוא לעלות יהד שהקיבוץ הקדושים מדבריו ומבואר עכ"ל, יחד,מעצמנו
 ישראל. את יקבץ המשיח שהמלך קראיכמה

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



נא משהחיאל

 י וויל כתב וגו' בגוים חרה ואתכם עה*כ בחקותי פ' הק' החייםרבאור
 וכו', חזקה ביד פי' בחומה יעלו שלא וכו' ישראל את ה'שהשביע

 יתבאר חרב אחריכם והריקותי ואומרו וכו' בגוים אזרה ואתכם מאמרוהוא
 אומרו והוא בשרכם את מתיר אני השבועה את מקיימין אין שאם שאמרוע"ד

 גזירת תקיימו לא אם לפניכם מרוטה חרב שתהי' חרב, אחריכםוהריקותי
 הוא חרבה ארצכם והיתה עוד ואומרו וגו'. בשרכם יהי' כנזכר בגויםזירוי
 שממה ארץ שתהי' כדי בגוים בזירוי ה' יחפוץ למה הדבר על טעםנתינת
 אויביכם בארץ אתם שתהיו צריך לזה הארץ, תרצה שאז כדי חריבותוערים
 בחומה של הפי' לומר התחיל הנה יעיי"ש. עכ"ל וגו', בארץ ואתם אומרווהוא
 אויביכם בארץ להיות שצריכים הדבר טעם סיים ולבסוף חזקה בידשהוא
 כי ביחד, לעלות אסור ברשות שאף סרור זה טעם ולפי שממה הארץשתהי'
 רש"י של לשונו כתב ואעפי"כ בא"י, ולא אויביהם בארץ שיהיו היתההגזירה
 דמיירי זה מלשון כלל הוכחה שאין ז"ל שדעתו מינה שמע חזקה, בידז"ל
 שדעתו מקומות בב' ז"ל הרמב"ן לשון לעיל העתקתי וכבר ברשות, שלאדוקא
 הק' ובאוה"ח קול וביפה יונתן באהבת וכמ"ש ברשות, אף שאסור כןברור
 ומ"ש ברורות, בראיות להלן עוד יתבאר כאשר וקדושים, גדולים כמהועוד

 אף שם בישיבתם א"י ישוב מצות מקיימין שיחידים המצות בספרהרמב"ן
 א"י. ישוב מצות בענין השני במאמר אי"ה יתבאר זה הגלותבזמן

יח
 עשה צדקה בישראל, פרזונו צדקת דכתיב מאי אר"א פ"ז דף פסחיםובגמרא

 דכתב הא על ג' דף ובע"ז האומות. לבין שפזרן בישראלהקב"ה
 רוחות בלא לעולם אפשר שאי כשם אתכם פרשתי השמים רוחות כארבעכי
 אותם שפיזר ידי שעל המהרש"א שם ופי' ישראל, בלא לעולם אפשר איכך
 עולם. של קיום והוא ותורתו אמונתו העולס בכל התפרסם העולם רוחותבד'
 לעולם אפשר אי דאמר הא על ע"ב ג' דף תענית ז"ל רש"י מלשון נראהוכן
 כי קרא אמר והסי ישראל, בשביל אלא מתקיים העולם שאין ישראלבלא
 שנאמר מה שיתקיים כדי העולם לרוחות אתכם פרשתי השמים רוחותכד'
 שרצון בזה ומבואר שמתי. לא וארץ שמים חקות ולילה יומם בריתי לאאם

 ישראל יהיו הגולה שבזמן העולם ולטובת ישראל לטובת הוא בהוב"שהבורא
 פי' סא"ר ובתנדב"א לא"י. כולם יעלו ולא העולם רוחות ד' בכלמפוזרין
 יודע הוא בעה"ב המשל ע"ז כתב ישראל את הקב"ה שפיזר מסה שםשמדבר
 לתוך עמו כליו יביא לביתו בעה"ב וכשיבוא כליו, את יפקיד מקוםבאיזה
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 כנשהךיך14לנב
 מקומות באיזה לסדר יודע הבעה"ב שהוא הקב"ה שאך בזה ומבוארהבית.
 לבוא הגאולה זמן וכשיהי' כוננו גבר מצעדי מה' כמש"ת ישראל אתיפזר
 ביתואל

 והיכלו~
 לך פרשת רבה ובמדרש אחר. ולא הוא השי"ת יקבצם אז

 מפזרן, שאני ידוע דרש וגוי זרעך יהיה גר כי תדע ידוע לאברם ויאמרעה"כ
 משעבדן, שאני ידוע שורקן, שאגי תדע ממשכנן, שאני ידוע מבנסן, שאגיתדע
 שאך זה לידע שצריך תדע ידוע הכתוב אמר הנה עוב, גואלן, שאניתדע

 ועי' בזה. להתערב רשות אין ומבלעדו המכנס, והוא המפזר הואהקבעה
 הראה מקום מכל מצרים, בגאולת מדבר שהכתוב דאף לפרש שמאריךבנזה"ק
 הכל יהי' שכן העתידה הגאולה על והמופת האות הוא מצרים שגאולתלנו
 נפלאות. אראנו ממצרים צאתכם כימי שנאמר כמו במצריםכמו

ים
 זה הנה דודי קול עהוכ ב' השירים שיר רבה במדרש מצינו מזווגדולה
 אתם הזה בחודש לישראל שמר שהוא בשעה המשיח, מלך זהבא
 משעבדנו שהוא הקב"ה נשבע כבר והלא נגאלים אנו האיך לו אומריםנגאלי4
 לברבריא גולה מכם אחד להם ואומר תשובות שתי משיבן והוא אומות,בע'
 טרוני' מכתבת הזאת שהמלכות אלא עוד ולא כולכם, שגיליתם כמו דומהוכו'
 נשתעבדתם וכאילו בכם ומשעבד בא וכ"א ואומה, אומה מכל העולםמכל
 עדיין המשיח ביאת אחר שאף הרי ע"כ. נגאלים, אתם הזה ובחודש אומותבע'
 ע' בכל גולה להיות הקב"ה של בשבועתו המאמינים ישראל יראיםיהיו
 הגלות. בדבר השבועה שנתקיימה טרם לטובה גאולה שתהי' שא"אאומות
 עד סגי .לא מקום מכל ע"ז, התשובה לנו גילו שם במדרש שחכז"לואף

 נוכל לא ומעצמנו האמיתית, הגאולה קץ שהגיע הוא שכן הקב"ה להםשיאמר
 הקב"ה זולת במדרש, שם שחושב הנ"ל באופן הגלות גזירת נתקיימה אםלידע
 אחת. בסקירה הכל וסוקר ועד היודעשהוא

 של שבועתו נגד המשיח, ביאת קודם לא"י כולם שעליית הלין מכל.מבראר
 המצות בשער ז"ל האר"י בכתבי גם מבואר וככה הגאולה. את מעכבהקב"ה,

 צאתך יום את תזכור למען עה"כ מצרים יציאת זכירת במצות ראהפרשת
 חולק שהי' הדברים ותמצית זה, בענין סובא שם והאריך וגו' מצריםמארץ
 בגאולתם נתבררו שבמצרים וכו', ומדי בבל הגאולות לשאר מצרים גאולתבין
 עוד, שם להיות צריך הי' לא לכן מצרים, את וינצלו כמש"ה הנשמותכל
 לגמרי, נתבררו שלא נשמות ונשארו לגמרי נגאלו לא הגאולות בשאראבל
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נג משהויואל

 כדי כנודע, שני בית בבנין עלו ולא ומדי בבל יד תחת ישראלונשארו
 ואדום, יון מדי בבל של גלויות הד' בין לחלק כתב גם שם. הנשארלברר

 ע' בשאר אבל השרשים, שהם כיון ישראל מכלל מרובה גלות הואששם
 פרטים רק המה כי כולם, גלו כאלו נחשב מישראל אחד שם שגלה כיוןאומות
 אדם בני אותם זולת שם, בגלות לילך צריכין ישראל כל אין ולכןוענפים,
 לברר כדי שם לגלות צריכים הם ההיא באומה נשמותיהם נצוצות נפלואשר

 עיייש. שם, שנפלו ניצוצותיהם משםולהוציא
 בגולה להיות שההכרה במדרש שכתוב מה הא' י ענינים שני מזהרנועבוע

 בכל להיות צריכין אמנם באחד, דסגי אלא אומות, שבעים כל ידתחת
 וזה נשמתם, לשורש השייכים ניצוצותיהם שם שנמצאים המקומותאותן
 אף גבר, מצעדי ומכין הסיבות המסבב והוא הקב"ה, אלא לדעת לאדםא"א
 שאף והב' : שמה בא הוא למה יודע אינו שלרוב עקמו, האדם ידיעתבלתי
 לתקן כדי מישראל חלק בבבל שישארו בדבר צורך הי' עזרא עלייתבימי

 לעיל זה נתבאר והנה כן. הסופר עזרא דעת גם היי ובודאי שמה,הנשאר
 גלינו מטאינו דמפני החטא, מתמת הי' הגלות הלא תקשה ולא פשוטו לפיגם

 הנשמות אלו כל עם אז הי' מה כן ואם גלות, הי' לא החטא ולולאמארצנו
 אחיך, ימוך כי בפסוק בהר 8' הק' באוה"ח זה תי' כבר כיומניצוצות,

 מוסר בשבט ה' שייסרם סגי ולא הגלות, גזירת של מהטעמים שאהדשכתב
 שבכל הארצות מבין קדושה של הניצוצות לברר כדי שהוא ובנחלתם,בארצם
 וגולים חוטאים ישראל היו לא אם א"ב וא"ת : הק' וז"ל אח"כ וכתבהעולם,
 חוטאים ישראל היו לא אם כי דע ישראל, בתפוצות עתה המתבררים מברר הי'מי
 באו אשר המקומות מכל שהם במקום הקדושה ניצוצות לברר כח להםהי'
 אשר עצמו במקום ידם שתשיג ולואי כוחם דחלש חטאם אחר משא"כשם,
 הק'. עכ"ל הניצוצות,שם

כ

 שמאריך כ"ד, פ' ישראל נצח בספרו ז"ל מפראג המהר"ל כתב מזהרירתר
 וסיים הגלות בענין כלל לשנות שלא השבועות אלו בדין סובאשם

 יהיו אם אף שר"ל וז"ל שמד של בדורו שהשביען שאמרו מה לפרשלבסוף
 משנים יהיו ולא יוצאים יהיו לא קשים, בעינויים אותם להמיתרוצים
 ועיי"ש זה, להבין ויש הללו. משבועות ושבועה שבועה כל אצל פי' וכןבזה.

 אף הגלות מן לצאת שאסור מה די שלא דבריו לפי ונמצא דבריו.באריכות
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 משהןיןאלנד
 לעבור אמור אז גם ר"ל, מיתה של בכפיי עליהם יכופו אם אף אלאברשות,

 שסובב דבריו ממרוצת ונראה רעל. שמד של בכפי' כמו הללו השבועותעל
 משפט זה בענין מ"ש הדבר ובעיקר בחומה. יעלו שלא השבועה על גםבזה
 ונימוקו. טעמו להלן אי"ה יתבאר יעבור, ואל יהרג שלחרוזן

כא
 הקץ והוא לפניו הדורות ובמספר : איתא ט' משנה עדיות דמסכת ב'ובפרק

 ולשעבוד ישראל לגלות קץ שניתן אעפ"י : וז"ל הראב"ד שםופי'
 הדורות במספר להם האמורות והנחמות הטובות לענין מקום מכל בשנים,שלהם
 לאותו שמגיע עד עמהם ומתגלגל זכאי הדור את רואה שהוא לפי תולההוא
 לא שנה מאות ד' בסוף שנגאלו אעפ"י מצרים, בשעבוד הי' וכןהדור.
 לימות וכן וכו', בבל בגלות הי' וכן יהושע, של דורו עד בארץ לשבתשבו

 למדבר אותם יוליך אבל לארץ, מיד יכנסו לא הקב"ה אותם כשיגאלהמשיח
 ירצה לא הגאולה אחר שאף מזה ומבואר עכ"ל. כ', יחזקאל כנבואתהעמים
 הבירור, יהי' ששם במדבר קודם שיהיו עד להארץ מיד להכניסםהקב"ה

 והושע. יחזקאל בנבואת כמבואר שלימה תשובה יעשווהנשארים

כב
 יא דף מגילה במס' המבואר שמו"ע שבברכת הברכות סדר הבנתיובזה

 ולמלשינים אומרים כבראשונה שופטים שישיבו השיבה ברכת שאחרע"ב
 ירושלים. נבנית ושוב הצדיקים, קרן מתרומם ואח"כ הזדים, כלו השופטיםשע"י
 בשופר תקע בברכת מתחילין הלא לדייק ויש אח"כ. יהי' ירושלים בניןנמצא
 ולפי יתקבצו. להיכן ירושלים נבנה עדיין יהי' לא ואם גליות, קיבוץשהוא
 בתפלתינו אומרים אנו וכן ניחא, למדבר יהי' הראשון שהקיבוץ הראב"דדברי
 ישראל, עמו נדחי מקבץ בסתמא הוא הברכה סיום גם גליותינו, לקבץ נסושא
 צ"ל לארצנו, וכו' וקבצנו הברכה באמצע שאומרים ומה להיכן. אמרולא

 לא הראשון הקיבוץ אבל לארצנו, אח"כ לבוא הוא הקיבוץ שתכליתהכוונה
 שאין סידורים בכמה נוסחאות ויש העמים. למדבר אלא ישראל לארץיהי'
 שאסף מהרי"ח ובליקוטי בשופר, תקע של הברכה בכל לארצנו תיבת כלללומר
 נראה וכן לארצנו, תיבת ליתא אשכנז שבסידורי כתב הנוסחאות כלוליקט
 אבא נהג וכן תיבות, כ' זו בברכה שיש שכתבו ז"ל והאר"י הטורמדברי
 מוזכר אינו הברכה ובסיום הברכה בתחלת אבל אמרו, שלא זלה"המארי
 התכלית אינו למדבר הקיבוץ שבודאי אף הקיבוץ, יהי' להיכן נוסחבשום
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 לארצה להתקבץ מוכשרים להיות אותנו ולצרוף לזכותינו בשביל רקוהוא
 לא הראשון שהקיבוץ שבשביל אלא עינים, בכליון חקותינו כל שזההקדושה,
 השופטים ההזרת שקודם הזמן על נאמרה יו וברכה למדבר אלא לימיייהי'
 בתחלה מזה מזכירין אין לכן לא"י, הקיבוץ עדיין יהי' לא שאז המיניםוכליון
 לבוא התכלית בשביל שהוא באמצע, להזכירו וגם הברכה, עיקר שהואובסוף

 להאריך ואין דעות, חילוקי עוד ויש הנוסחאות, בשינוי תלוי זה גםלארצנו,
 רצון אין הגאולה שקודם ק"ו של ב"ב וחומר קל שהוא ודאי זה ועכ"פבזה.

 אלא ברורות, ראיות הרבה עוד ויש לא"י, ישראל כל להכניס ית"שהבורא

 עוד. להאריך ואין שכתבתי במהשדי
כג

 שהקב"ה חכז"ל בדברי יוצא מפורש מקומות שבהרבה המקובץ סבלוהעולה
 מפוזרין ישראל יהיו המשיה ביאת עד הגלות ימי משך שבכלאומר

 ה' עובדי ישראל בארץ שיהיו שצריך ודאי וזה הארץ. בנפות ארבעבכל
 החודש קידוש בשביל הכרח הוא ז"ל הרמב"ם ולדעת הקודש, במקוםבטהרה

 אין עד יותר ויקר חשוב שמה והמצות התורה קיום הדעות ולכלוהמועדים,
 להחזיק ואופן אופן בכל להתאמץ וצריך השני, במאמר יתבאר באשרשיעור,
 שההכרח עכשיו בפרט דאפשר, מה בכל וברוחניות בגשמיות הארץתושבי
 תושבי החזקת עבור עלינו מוטל יגיעות וכמה ר"ל, המינות מזרםלהצילם
 ישראל שכל האומרים אבל בזה. הרבה טרחתי בעניי אנכי גם כנודע,הארץ
 דברי כל נגד מלא בפה מדברים אלו כל לא"י, יסעו מושבותיהם מקומותמכל
 הפלא באמת והוא האר"י. ובכתבי ובמדרשים בש"ס מקומות שבכמהחכז"ל
 נגד דבר לדבר ומצות תורה שומרי קצת אף בנפשם עוז ירהבו האיךופלא,
 וגם שהבאתי, חכז"ל מדברי מקומות בהרבה בפי' כ"כ המבואריםדברים
 שהמינים לב על שמים ואינם בחומה, יעלו שלא השבועה על העברה בזהיש
 של בגזירתו מאמינים ואינם ישראל כלל את ברשתם לתפוס מלבם זאתבדו

 הארץ חיבת שם לזה נתנו הבריות את להטעות וכדי ית"ש, ובהשגחתוהקב"ה
 באומות ימרדו שלא דהשבועה השבועות שתי נתבאר והנה ירחם. וה' כדת,שלא
 יעלו שלא והשבועה לארץ, בחוץ ובין ישראל בארץ בין מרידה כל עלקאי

 כפי'. ע"י אפילו או ברשות הוא אם אף יחד מרובה עליי על קאיבחומה
כד

 להבין וצריך הקץ, את ידחקו שלא השלישית השבועה לבאר אבואו23עתה
 על בתחנונים ירבו שלא דוחק לשון פי' ז"ל רש"י והנהפירושה
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 משהויואלנו

 יותר תחנונים של הגבול הוא מה כלל מובן אינו ולכאורה מדאי. יותרנך
 שמונה בתפלת וגם הגאולה, על להתפלל לנו יסדו התפלות בכל הלאמדאי,
 תפלות הרבה בה יש יום בכל פעמים שלש לומר ישראל לכל שתקנועשרה
 נפשם מסרו וצדיקים דוד, בן קרן וצמיחת ירושלים בנין ועל הגאולהעל
 איסור בגדר שנכנס הגבול לידע איפוא אפשר והאיך הללו, בתפלות עתבכל

 משיחי על זו שבועה פי' בסופו תימן באגרת ז"ל הרמב"ם אמנםהשבועה.
 שראה לפי ; וז"ל וכתב הזמן, שהגיע טרם לגאולה התעוררות שעושיםשקר
 עתה בלא להתנועע תפצר גלותה זמן באורך הזאת שהאומה ברוה"קשלמה
 והשביע זאת מלעשות והזהיר צרות עליהם ויבואו זה בשביל ויאבדוהראוי
 קבלו אהובינו אחינו ואתם וגו' אתכם השבעתי ואמר משל דרך עלהאומה
 עכ"ל. שתחפץ, עד האהבה את תעירו ואל שבועתועליכם

 ושאר וילקוט מכילתא ותנחומא, רבה מדרש המדרשים, בכל גם הואוכן
 שעשו ואחרים כוזיבא ובן אפרים בני על אלו שבועות שפי'מדרשים

 ר"ל עי"ז ונכשלו הראוי הזמן טרם וממשלה גאולה לעצמם ליקחפעולות
 השירים שיר רבה ובמדרש ישמרנו. השי"ת מאוד, עד ומרה קשהבפורעניות

 מאליה הדין מדת לכשתחפץ מעלן של מלכות שתחפץ עד מהו אח"כ סייםב'
 ובתרגום שתחפץ. עד נאמר לכך אתעכב, ולא קולות בקולי מביאה הואאני
 דכנען לארעא למיסק תזידון דלא השבועות באלו ג"כ פי' שה"ש עליונתן
 אחת בכל שפירש אלא שבועות, הג' בכל פי' וכן ה', קדם מן רעוא דיהאעד

 בקראי, הלשון שינוי הבנתי יונתן התרגום ולפי אחר. זמן עלמהשבועות
 שבפרשה האחרונה ובשבועה תעוררו, ואם תעירו אם הלשון כתב השבועותשבכל

 התרגום דברי לפי אמנם בעי. וטעמא תעוררו, ומה תעירו מה הלשון כתבח'
 כתב האחרונה ובשבועה הראשונים דורות על הראשונות שבועות שפי'יונתן
 מתגרין אתון דין מה ישראל בית עמי עליכון אנא משביע משיחא מלכאיאמר
 ומגוג, דגוג בחילותי' סרדין אתון דין ומה גלותא, מן למיפק ארעאבעמי

 עלמא מרי לכון ידכר כן ובתר וגו' עממיא דישיצון עד זעיר פוןאתעכיבו

 אתעכיבו כאן ואמר ע"כ. למיפרקכון, קדמוהו מן רעוא ויהא צדיקיארחמי
 הראשונים דורות על קאי שם כי הקודמות, בשבועות כן אמר שלא מה זעירפון
 בעת אבל ארוך, זמן על השבועה היתה לכן להמתין ארוך זמן עודשהיי
 זעיר, פון אתעכיבו אמר ומגוג גוג התחלת המה והמלחמות המשיחביאת

 השבועה מקיימין היו שאם מזעיר, מעט קצר זמן על אלא השבועה איןכי
 .תעוררו, ומה תעירו מה כאן אמר וע"כ המשיח ביאת הי' כבר קצר זמןעוד
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נו משהורואך

 דכיון היראה בפרשת בגמרא שאמרו כמו זוטרתא מילתא שהוא מורה מהדלשון
 הוא. זוטרתי מילתא יראה אסו מעמך, שואל ה"א מה לשון הכתובדאמר

 הגלות האריכו מזעיר, מעט עוד המתינו ולא השבועה על שעברוובעוה"ר
 להלן. זאת אבאר ועוד ארצו, ועל עמו על ויחוס ה' ירחם אשר עדבעוה"ר
 להתגרות שלא הקץ דחיקת של בהשבועה הפי' יונתן בתרגום גם מבוארועכ"פ

 דיהא עד דכנען לארעא למיסק להזיד ושלא גלותא, מן לסיפק ארעאבעמי
 ז"ל הרמב"ם כדעת וזהו גלותא, מן ישראל למיפרק עלמא מרי קדם מןרעוא

 המדרשים. בכלוכמבואר

כה

 לגאולה בעצמם פעולות דבעושין הענינים אותן בין חילוק יש בודאיוהנה
 אמונה, חסרון בזה הוי הזמן, , שהגיע ה' מאת חזון שמצאוטרם
 בחשבון שטעו אפרים בני על ב' השירים בשיר אפרים בבני גםכדמצינו
 מהם שנפלו רבה במדרש שם וכתב יצחק, ומשנולד גזירה משנגזרהשחשבו
 הקץ על שעברו על בישועתו בסתו ולא בה' האמינו שלא מפני הרבהחללים
 טעות שהי' דכיון קול ביפה יפה המהר"ש שם ונתקשה השבועה. עלועברו
 שלא מאי הבתרים, בין משנדבר בתורה האמור הקץ הגיע חשבונםולפי

 כאן ואין מחשבתם לפי בישועתו ובטחו בדברו שהאמינו נראה אדרבההאמינו,
 שלפי דאה ותי' בעלמא, טעות אלא השבועה על ולא הקץ על לאעבירה
 ולא השמים מן הוראה על להמתין להם הי' מקום מכל הזמן הגיעחשבונם
 ה' בפקידת האמינו לא בשר בזרוע לנצח ומדחשבו יוושעו, וזרועםבחרבם
 שמאחר מה', חפץ יהי' .עד לצאת יתעוררו שלא להשבעתו חששו ולאותשועתו

 בחשבונם. וטעו הקץ הגיע לא כי לדעת להם הי' מה' הזון מצאושלא

 בדית שמרו לא הכתוב אפיים בני על עוד דרש בשלח פ' רישובמכילתא
 דאף חזינן עכ"פ להלן, עוד זה ויתבאר ללכת, מאנו ובתורתואלקים

 לאמונה הנוגע טעות שהוא כיון מקום מכל טעות, אלא הי' שלא אפריםבבני
 הגאולה בקץ שכן ומכל ר"ל, מר בעונש ונענשו הנ"ל, הפסוקים את עליהםקרא
 ואף ידיעה שום לנו ואין לנביאים, אפילו נתגלה ולא ונעלם טמירשהוא
 השמים מן לנו שיתגלה למרום צופיות עינינו אלא לטעות, מקום לנואין
 כל קלה פעולה שעשיית ספק שום אין כן אם והמסורה, התורה דרךעפ"י
 ובתוה*ק, בה' האמונה נגד הוא הזמן שהגיע טרם בשר בזרוע לנצהשהיא
 שלא שהשבועה ז"ל רש"י פירוש לפי אולם באריכות. כ"ז להלן יתבארכאשר
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 ה מום לותא
 ודאי לכאורה בזה מדאת יותר בתחנונים ירבו ,טלא הגזנו הקץ אתידהקך
 השי"ת לפני רק בתחנונים מרבה הוא הרי אדרבה דהלא אמונה, חסרוןאין

 אסור יהי' ולמה בהשי"ת,  גדולה אמונה  זה הוי א"כ צדק, גואל לנושישלח
 שראתה לפי הקב"ה, אסר זה דגם ז"ל רש"י של פי' לפי צ"ל אבל זאת.לנו

 לא מזה שיהי' אופן באיזה הגאולה בענין והפצרה דוחק דכל ית"שחכמתו
 לך בפרשת ז"ל רש"י שהביא וכמו אדרבה, ח"ו אלא לישראל, טובהיצמח
 אברהם ופעל דוד, בן נקרא דהעיט אברם, אותם וישג וגו' העיט וירדעה"כ
 שלא ובודאי המשיח, מלך שיבוא עד האומות את לכלות אותו יניחושלא
 ישראל. לטובת אלא האומות לטובתנתכוין

כן

 וידועים גלויים היו יונתן והתרגום המדרשים שכל כיון להבין יש זהולפי
 הדרשות ובכל מספר, אין במקומות מביאם הוא שהרי ז"ל, רש"ילפני

 אפרים בני שעשו כמו בידים, אנושית פעולה על כוונתם שהשבועותמבואר
 בדברי נזכר שלא הדש פי' לחדש ליה מנא א"כ השקר, ומשיחי כוזיבאובן

 בין  חילוק יש שבוהבי כיון  מדאי, יותר בתחנונים  המרבה על שקאיחרד"ל
 השבועות, אלו ביאר כ"ד פרק ישראל נצח בספרו מפראג והמהר"להענינים.

 את להביא פי' הקץ, את ידחקו  שלא  הא על  ז"ל רש"י כדברי כתבובתחלה
 בדורו שהשביען שאמרו מה פי' ולבסוף ורחמים, תפלה ע"י בזמנו שלאהקץ
 אותם מייסרים ח"ו יהיו אם אף והשעבוד הגלות מן יצאו שלא דר"ל שמד,של

 של במסרקות בשרם את סורקים שהיו שמד של בדורו כמו קשיםביסורים
 יוצאים, יהיו לא קשים בעינויים ר"ל אותם להמית רוצים יהיו אם ואףברזל,
 כתב דבתחלה הפירושים, ב' הרכיב והנה עכ"ל. זה, להבין ויש אה=כוסיים
 על יעברו שלא כתב כאשר ולבסוף ורחמים, תפלה על דקאי ז"ל רש"יפי'

 על הכוונה שתהי' א"א זה ר"ל מיתה בעונש אותם יכופו אם אףהשבועה
 מה על כפי' שייך ולא תפלה, זו שבלב עבודה איזה חכז"ל אמרו דכסרהפלה,
 הגלות מן יציאה של אנושית פעולה על שכוונתו וע"כ מילתא, תליאדבליבא
 הרמב"ם כמ"ש וזהו והשעבוד, הגלות מן יצאו שלא כתב ובפי' הזמן,קודם

 ידחקו שלא השבועה שלדעתו נמצא יונתן. והתרגום המדרשים דבריוכמשמעות
 למה כן אם להבין וצריך שיהי'. אופן באיזה דחיקה, מיני כל כוללת הקץאת

 המקור, לחקור צריך וגם ז"ל, רש"י פי' אלא הביא ולא זאת בתחלההשמיט

 שדקדקתי כמו האי, כולי בעונש ורחמים תפלה על גם דקאי ידעינןמנא
 מדאי. יותר רחמים בקשת של הגבול ביאר דלא ותולעיל,
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נם משהותאך

גז

 אותו ירחקו שלא ופי' הקץ את ירחקו שלא ז"ל ברש"י שהביא הגירסאוגם
 יעשו שלא כולה התורה כל על כוונתו ראם מובן, אינו זה גםבעוונם,

 מהר אנחנו ועומדים מושבעים כבר ע"ז הגאולה, את מעכבים שכולםעוונות
 כמבואר שבועה על חלה שבועה ואין מהתוה"ק, דבר שום על לעבור שלאסיני

 הגאולה את שמעכב כך לידי שמביא פרטי ענין איזה על הכוונה ואםבגמרא,
 שלא פי' ובמדרשים הזאת. השבועה סובבת ענין איזה על לבאר לו הי'א"ב
 ושאר כוזיבא ובן אפרים מבני ראי' ע"ז שהביאו כמו בידים, בפעולותידחקו
 במפרשים. גם הוא וכן הזמן, קודם דחיקה באופן שהיומעשיות

כח

 קום משכימי לכם שוא הפסוק על תהלים על למשה תפלה בפי' זלה"הוק"ז
 פי' מובן שאינו ודייק הקץ את ידחקו שלא זו שבועה על עמדוגו'

 שהוא ז"ל הוא פי' וע"כ רחמים, בקשת של הגבול ביאר שלא ז"לרש"י
 קודם בהבל עצמם יאחזו שלא ימ"ש בש"ץ שהי' כמו השעה, את דוחקכעין
 בהרשיעם הגלות אריכות גרמו הם בהבל המקדימים הרשעים כיביאתו
 שהם קום משכימי לכם שוא הכתוב בזה ופי' מאוד, מאוד מישראללהרבה
 קודם ובהבל בשקר ישראל בתולת קום הגאולה על הרומז הקוםמשכימין

 בט' כי העצבים, לחם אוכלי הגלות, מארינין כי שבת מאחרים ועי"זזמנו
 וסיים ושמחים, אוכלים הם החורבן, על בעצבון ומתאבלין מתענין שהכלבאב
 רוה"ק בזה הנה יעיי"ש. קדשו, ברוח דהע"ה שרמז אמיתי רמז שזהע"ז

 מתאבלין ואינם בט"ב שאוכלים העצבים לחם שהאוכלים מדרשו, בביתהופיעה
 שבת המאחרים המה הזמן קודם לישראל גאולה להביא ומשכימין החורבןעל

 במה שפי' ופירושו להלן. עוד מזה יתבאר כאשר בעוה"ר, הגלותשמאריכין
 המדרשים. דברי ומשמעות הרמב"ם של פירושו הוא הקץ את ידחקו שלאשאמר
 פי'. שום מצאנו לא עדיין ז"ל רש"י דברי עלאמנם

כס

 פ"ה דף ב"מ הגמרא דברי עפ"י ז"ל רש"י של בסי' הנלפענ"ד אמרתילכבר
 א"ל אחא, ולא ליה נגה הוה חד יומא דרבי, במתיבתא שכיח הוהאליי

 ומגנינא ומצלי ידי' ומשינא לאברהם אדאוקימנא א"ל למר, ליה נגה טעמאמאי
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 ה ש מ ל א ך יךם
 ומייתי ברחמי תקפי סברי הדדי בהדי ולוקמינהו ליעקב, וכן ליצחק וכןליה
 ובניו. חייא ר' איכא א"ל בעוה"ז דוגמתן ויש א"ל זמני'. בלא למשיחלי'
  ויקא, ונשב  הרוח משיב אמר ובניו, חייא לרבי אחתינהו תעניתא רביגזר
 אמרי עלמא, רגש המתים, מחיה למיסר מטא מיטרא, ואתא הגשם מורידאמר

 פולסא שיתין מחינהו לאליי אתוי' אלי', אמרי בעלמא, רזא גליא מאןברקיעא
 ז"ל המהרש"א שם ופי' וטרדינהו. בינייהו על דנורא כדובא אידמי אתאדנורא,

 הי' אשר צדיקים שהיו מבואר והרי המשיח. זמן עדיין אתי שלא לומרראתי
 להביא מכריחה היתה שתפלתם ובניו חייא רבי כמו כ"כ בתפלתם הכחלהם
 ושלכן ביחד, האבות כל מתפללין היו שאלו כמו זמניי, בלא אף המשיהביאת
 ומובן הקץ, דחיקת בגדר ודאי כזאת ותפלה מתפלתם, לטרדינהו ההכרחהיי
 בשבועה. שנאסר מה הגבול שזהו זהלפי

 בגמרא כמבואר מפניו, ונכנעין רבי תלמידי היו ובניו חייא שרבי דאףלנראה
 שלא בגמרא כמבואר בדורם, יחידים הם היו התפלה בכח מקוםמכל

 בחינות שיש ובידוע ובניו, חייא רבי על רק הזה בעולם דוגמתן שיש אל"אמר
 אחד שבענין להיות ויוכל לחבירו, דומה אחד ואין בצדיקים שונותומדריגות

 ממנו. גדול חבירו ענינים ובשאר מחבירו, גדולהוא

ל

 בתחנונים שלהרבות שסובר ז"ל רש"י על יותר קשה לכאורה זה שלפיאלא
 ובניו חייא לרבי הקדוש רבינו התיר האיך השבועה, איסור בגדרהוא
 שזה הזמן, לפני הגאולה את ולהביא להכריע שבכחה כזאת תפלהלהתפלל
 ידעו לא שהם אפ"ל ובניו חייא רבי על בשלמא ז"ל. רש"י לדעתאסור

 אליהו ואתי השמים מן להם נתגלה אשר עד התפלה בכח הרמהממדריגתם
 האבות כתפלת היא ובניו חייא רבי שתפלת אלי' לו שגלה רבי אבללטורדינהו,
 להתפלל להם אמר האיך הזמן, לפני הגאולה להביא ושבכחה ביחד,הקדושים

 כפירושים אלא הקץ דחיקת בלשון כן הפי' שאין רבי סבר שבתחלה ואפשרכך.
 כשנתברר שאח"כ אלא ואופן, אופן בכל מותר ותחנונים תפלה אבלאחרים,
 ראיה מזה השמים, מן וטרדינהו זה עבור דנורא פולסא שיתין לאל"דמחוי'
 השבועה. בכלל שהוא לומר אפשר ושוב כן, לעשותשאסור

 היתר יש אם חבירו דעת על נודר גבי ס"ה דף בנדרים הר"ן כתב זהוכעין
 והסנהדרין גמור צדיק שהי' המלך מצדקי' ראיה מביאים ויש בפניו,שלא

 היתר יש עכ"פ דבדיעבד מינה שמע נבוכדנאצר, בפני שלא הנדר לוהתירו
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 מה וראה צא שהרי משם, ראי' להביא שאין כתבו ראשונים ושארוהראב"ד
 ראי' שאין ז"ל רשעי שסובר לומר אפשר זה וכעין ובסנהדריןי בועלתה
 בזה. רבי לדברי השמים מן הסכימו שלא שחזינן כיון כזו, תפלה להתירמשם
 שלא דאף לומר אפשר הלא זה, לחדש ז"ל לרש"י הביאו מה קשה עדייןאבל

 השבועה בכלל' אינו מקום מכל אבל הגאולה, או למהר השמים מןהסכימו
 רואין שאנו ומאחר השבועה. אותה על חכז"ל שאמרו כ"כ חמור בעונששיהי'
 דחיקת על אחר פיל מדרשים ובכמה יונתן בתרגום חכז"ל דעת ומפורש ,ברור
 לכאורה אדרבא שמדרשים, ולא בש"ס לא נמצא לא ז"ל רש"י של ופי'הקץ
 עכ"פ אבל שכתבתי, כמו בדוחק לתרץ שיש אף .שהתיר, רבי מדברי ראי'יש
 על ראה מה בזה ז"ל רש"י דעת להבין וצריך בודאי, לס אין להיפךראי'
 תפלה. על גם דקאי לחדשככה

' לא.

 להבין צריך ראשית זה, בענין העהות איזה להעיר ראיתי הענין כלולבאר
 הללו השבועות את היד בספר בהלכותיו ז"ל הרמב"ם השמיטמדוע

 .הג' בפירוש רק פליגי ור"ז ר"י בי חולק, שום בלן בגמרא מבואריםשהמה
 ודחיקת בחומה . העלי' על אבל מבבל, העולה ביחיד גם שייך אםשבועות
 המדרשים כל עם הש"ס, דברי בכל השבועות באלו דפליג מאן ליתהקץ

 אם כי הזמנים ברוב ב"כ שכיח זה שאין ואף השמיטם. ומדוע מזה,מלאים
 למשיהא, כהלכתא דהוי כאלו ענינים להשמיט הפוסקים ודרך רחוקותלעתים

 אחרים במקומות כתבו כאשר פשיטותו לרוב להזכירו צורך הי' שלא אפשראו
 הכל, להביא דרכו הלא ז"ל הרמב"ם אבל גוונא, האי כי ענינים הרבהעל

 כלל היד( ס' על )כוונתו שבחיבורו ז"ל הרמב"ם כתב המצוות ספרובהקדמת
 שאלה שום 'וכו' ממנו חסר דבר יהי' שלא עד ומשפטי' התורה דיניכל,

 נמצא יעיי"ש. ההיא, השאלה ממנו תצא שורש אזכור או אזכרה שלאצריכה
 שממנו השורש מ"ש על סמך אלא בפירוש הזכיר שלא דברים שישלפי"ז
 בדבריו נזכר היכן ז"ל הרמב"ם בדברי להתבונן צריך ועכ"פ ההוא, השאלהתצא
 זה, בענין ז"ל דעתו יתבונן שממנו העניןשורש

 ושמה המשיח, ביאת בענין סובא ז"ל הרמב"ם האריך תימן באגרתלהנה
 עצומה סכנה שח"ו וכתב השבועות אלו על לעבור שלא מאד.הזהיר

 שם כתב ענינים הרבה עוד באחרונה. כתב מהע איזה ידיעה לנו ואיןבדבר,
 בהם שיש לכאורה נראה ראשונה שבהשקפה המשיח, ביאת בענין תימובאגרת
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 בדבריו, סתירה שום שאין יראה המתבונן אבל היד, בסי למ"ש סתירהאיזה
 אבאר כאשר בטוטו"ד מתורץ היד בס' השבועות את הביא שלא מהגם

 מקום הי' היד לס' תימן מאגרת סתירה איזה היה אלמלי והנהבעזהי"ת.
 התשובה באמצע כתב כ"ה סי' ז' חלק הרדב"ז דבתשובת עיקר, מהם איזהספק
 חלוקה שהתשובה לומר תרצה אם שאפילו יודע והוי ז"ל הרמב"ם דבריעל
 פלוגתא יש אבל למעשה, הלכה שהיא לסמוך לע יש התשובה על הפסק,על
 לתשובה. מפסקים עצמו שסותר היכא הרא"ש אצל גדולה פלוגתא הוא וכןבזה,
 לבאר סובא האריך שבתשובות בכה"ג אמנם מפורשת, סתירה כשהיאוזהו
 צבי והחכם מאומה, כתב לא היד ובס' הש"ס, דברי כל ונימוקו בטעמוזה
 דבמקום דכיון המהרי"ק בדברי שיש סתירה על כתב. יעד סי' בתשו'ז"ל
 מדברי כן והביא העיקר, הוא ראיות והביא עליה אתי טעמא בתורתא'

 לר"א זוטא רבה א"ל אחריתא מיני' הי' נ"ב דף התכלת פ' מנחותהגמרא
 דכיון ז"ל ופירש"י וכו', העלם פר לרבות וגו' לחמי קרבני את דתניאת"ש

 בכה"ג כש"כ וא"כ יעיי"ש, הוא אחרונה והך עיקר האי לה יליףדמקרא
 כתב זה וכעין מאומה. כתב לא היד ובס' מקורו לבאר טובא האריךשבתשו'
 סותר שהרא"ש דהיכא שדעתו דאף שכתב צ"ו סי' אהע"ז ב"ח ועי'התהעדי
 זא"ז, דסותרים להדיא כשמפורש היינו עיקר, פסקיו לתשובה מפסקיועצמו
 נתפוס שמא בפסקיו חולק מדלא הכי דמשמע אלא מפורש אינו בכאןאבל

 השמטה אלא כלל כותב כשאינו הכא דכש"כ ומובן יעיי"ש, בתשובהכדעתו
 החליט מזה יותר כאשר בדבריו, ומפורש דברור מה עי"ז לדחות שאיןבעלמא
 כנז"ל.החכ"צ

 לקהל שכתב בתשובתו שהרי ברורים, תימן האגרת דברי מזה יותראבל
 וקנותו לעת כתב התשובה שאותה הרמב"ם באגרת שם שנדפסמרסייל

 ומסי היד מס' ענינים התשובה באותה והביא חבוריו, כל כתב שכבראחר
 שלשה במו תימן לארץ שכתב המשיח בעסקי הביא ולבסוף שחיברהמורה

 והזהיר בו, שיתבאר הזמן וסימני וסימניו המשיה המלך בעניןקונטרסים
 ח"ו והקהלות הוא יאבד שלא משיח שהוא האומר האיש זה שיזהירואותם

~wttS*sאחר זקנותו לעת תימן האגרת דברי לכל שהסכים ברור חזינן וא"ב 
 העיקר. והוא שמה, שכתב מדבריו חזר שלא ובידוע חבוריו, כל כתבשנבר
 והכל היד, מס' גם לדבר סתירה שום אין כי בזה, לדון צריכין אנו איןאך

 בתשובה הרא"ש כתב וכבר במקורם. ז"ל הרמב"ם בדברי להמתבונןמיושב
 בקיאין ואינן ז"ל הרמב"ם דברי מתוך הוראות שהמורים ט' אות ל"אבלל
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 ביון המותר, את ולאסור האסור להתיר טועין דבריו הוציא מהיכןבגמרא
 כן ואינו בה, שמבין סובר בו הקורא כל ראי' ובלא טעם בלא ספרושכתב
 בזה, עוד שהאריך יעיי"ש לאשורו, דבר מבין אין בגמרא בקי אינושאם
 כתב המורה לס' ובפתיחה מאוד. ושיבתם מ"ר סי' הריב"ש בתשובתוהביאו
 להשיב יקפוץ ולא יהרוס ולא ; וז"ל שם שכתב זה, כעין בעצמו ז"להרמב"ם

 גמול ויזיקגו שרציתיו מה חילוף מדברי שהבינו מה שיהיה שאפשר דברי,על
 ליקח שלא ז"ל הרמב"ם בדברי להתבונן שצריך ונמצא להועילו, רצותיתחת

 ושארי בש"ס במקורם העיון שאחר אלא ז"ל שבדעתו סמה ההיפךמדבריו
 בכוונתו. הענין תוכן על לבוא אפשרראשונים

לב

 שה"ש רבה במדרש אמרו הנה הערות. איזה עוד להעיר ראיתי העניןרלבאר
 שעברו על כ"כ שנענשו הקץ את שדחקו אותן על מדרשים ובשאריב'

 בשביל אלא הקץ דחיקת האיסור היה לא ואלו השבועה, על ועברו הקץעל
 הקץ על שעברו בתרתי ומדחלקן השבועה, על שעברו לומר סגי היההשבועה
 השבועה. איסור מלבד הקץ על בהעברה איסור שיש צ"ל השבועה עלועברו
 השגועה, איסור בלי אף הקץ על העברה של האיסור מקור להביןוצריך
 מה להבין צריך גם להשביעם. הוצרך למה הכי בלאו איסור יש אםגם

 שמרו שלא לצאת שמהרו אפרים בני על בשלח פרשת במכילתאשדרשו
 להם היה ולא מ"ת קודם אז היה הלא ללכת, מאנו ובתורתו אלקיםברית
 ללכת. מאנו ובתורתו הלשון שייך ולא תורהעדיין

 ביהרג הוא השבועות אלו על שלעבור ז"ל המהר"ל מ"ש הדברובעיקר
 קשרם עינויים מיני כל של במיתה אותם יכופו אם ואף יעבורואל

 המקור להבין צריך שמד, כדין ממש הגלות מן לצאת אסורים הגלות מןלצאת
 ובכל יעבור, ואל ביהרג אינו שבועה איסור הלא המהר"י, זה לקחמהיכן
 ואף וש"ד, ג"ע ע"א עבירות הג' אותן זולת בהם, וחי כתיב כולההתורה
 להרגו, שרצו מחמת עבר אם העבירה גוף על נענש אינו עבירות הג'באותן

 יסוה"ת מהלכות פ"ה ברמב"ם כמבואר פטרי', רחמנא ואונס הוא אנוסבי
 מ"ע על שעובר נהרג ולא דבעבר עבירות הג' באלו שכתב ד' הלכהבאמצע
 מלקין אין באונס שעבר מפני ואעפי"כ השם, דחילול מל"ת ועל השםדקידוש
 העובד הכל, מן חסורה שהיא ע"א ואם בי"ד, אותו ממיתין שאין ואצ"לאותו,
 האמורות מצות לשאר וחומר קל בי"ד, מיתת ולא כרת חייב אינו באונסאותה
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 הלא הגלות, מן לצאת י"ל מיתה של בכפ" אותם נופין אם וא"כבתורה,
 שאינו כיון ע"ז נהרגין ח"ו להיות יתחייבו ללמה עביד דלא כמאןאונסא
 בהם. וחי עליהם נאמר שלא העבירותמג'

 כמבואר שבתורה, העבירות מכל יותר שבועה איסור חמור העונש שלעניןואף
 ונקה, נאמר שבתורה העבירות שבכל ע"א ל"ט דף שבועותבגמרא

 נפרעין ובשבועה ממנו נפרעין שבתורה העבירות ובכל ינקה, לאובשבועה
 מלהשביעה נמנעו ליה דף גיטין ובגמרא כולו, העולם ומכל וממשפחתוממנו
 שנשבע מי מה אמדו בדבר חכמים וכששמעו כ"כ שנענשה שה" מעשהמשום
 נתקשו לא ד"ה שם ובתוס' וכמה. כמה אחת על שקר על הנשבע כך,באמת
 חז"ל אמרו גם לאנוס, פרט בשבועה האדם אמרינן הלא איענש טעמאמאי

 דטעם ותי' מותרות, שגגות שבועות כך מותרות שגגות שנדרי כשםבנדרים
 אדעתא לאסוקי לה והוי היטב לשמרו יותר להזהר לה דהוי בשביל הי'העונש
 בחסרון שנעשה מה דאף בשבועה העונש חומר וחזינן שבועה. לידישתבוא
 לבוא שלא בזהירות מעיקרא אדעתה לאסוקי מציאות שיש היכא מ"מידיעה
 .חמור העונש "וי שבועהלידי

 שנשבעו בעבור ראינו הנה 1 וז"ל וגו', תשא לא עה"ב יתרו בפ' הראביעוכתב
 העוברים שנהרגו ומצאנו בגבעה פלגש דבר על ברבים ישראלבגי

 אפילו יעשה לא וכן וטפ' ינשים אנשים גלעד יבש אנשי וכן השבועה,על
 השבועה, שמע לא והוא בנו יונתן להרוג שאול שבקש ראינו וגם שבת,במחללי
 הנשיאים שבועת על שעברו וביתו שאול בעבור לארץ רעב ה' שהביא .וראינו
 בע"ז רק מפורש עונש הדברות בעשרת מצאנו לא ובכלל לגבעוניםשנשבעו
 תספיק לבדה העבירה זאת רק בישראל הי' לא ואילו וכו', לשוא ה' שםובנשיאת
 ורואים עוד. שהאריך יעיי"ש ר"ל, מכותינו על מכה ולהוסיף הגלותלהאריך
 שאמרו זו בשבועה בפרט שבועה, באיסור שיש העונש חומר גודל זהמכל
 שבועות. בשאר כזאת נאמר שלא וכו' בשרכם את מתיר אני הלשון בפירושעוד
 להלה עוד אביא כאשר הגלות, את שמאריך זה על בפירוש . .ז"ל אמרוגם

 אבל בדבר, נזהר להיות מציאות איזה אופן שיש היבא רק היא כ"זאעפי"כ
 מיוהד קוא עכז יש שבשבועה ובפרט עביד, דלא כמאן אוגמא ודאי ממשאנוס

 ר"ל, מיתה של מכפיי יותר אמס לך ואין לאנוס, פרט בשבועה מהאדםשלמדו
 יעבור. ח4ל יהרג של חרוץ משפט זה על ז"ל המהרעל נתן האיךוא"ב
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