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 שפת אמת ריש מסכת אבות

Halacha discussion and Maareh Mekomos about the State of Israel



  ÒÓ „ÂÓÚ ÈÏ·· „ÂÓÏ˙ (˙Â·Â˙Î) Á - <‡Ú„¯‰� ˙¯Â„‰Ó .Ï˘‚Â> ÈÏ·· „ÂÓÏ˙223    ‰ÓÎÁ‰ ¯ˆÂ‡ ˙�Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰



 כד פרק ישראל נצח ספר

 אתכם השבעתי( "א קיא) דכתובות בתרא בפרק וכן

 בר יוסי רבי אמר(, ז, ב ש"שיה'" )וגו ירושלים בנות

 יעלו שלא - אחת, למה הללו שבועות' ג, חנינא

 הוא ברוך הקדוש שהשביע - ואחת. בחומה ישראל

 - ואחת. העולם באומות ימרדו שלא לישראל

 יותר בישראל ישתעבדו שלא העולם אומות שהשביע

 הא' ג, למה הללו שבועות שש אמר לוי ורבי. מדאי

 את ידחקו ושלא, הקץ את יגלו שלא - אינך, דאמרן

 בצבאות. "העולם לאומות הסוד את יגלו ושלא, הקץ

 אם, אליעזר רבי אמר(, שם" )השדה באיילות או

 אני - לאו ואם, מוטב - השבועה את מקיימים אתם

. כאן עד, השדה וכאיילות כצבאות בשרכם את מתיר

 שנוי הוא שאמרנו כמו הגלות כי, זה ענין וביאור

 בשנוי שיעמוד קשה זה כמו ודבר, העולם מסדר

 דהיינו, השנוי לבטל חפץ הוא ותמיד, שלו הסדר

, האומות מן לשוב בחומה ויעלו, הפיזור מן שיתקבצו

 ישראל ימרדו שלא - השני. מזה זה פירוד וזהו

 בהם ישתעבדו שלא -' הג. ישראל מצד וזהו, באומות

 נשאר יהיה ובזה, האומות מצד וזה, מדאי יותר

  .הגלות

 תדע ידוע( "יג, טו בראשית) אצל למעלה בארנו וכבר

 שאני תדע, ממשכנן שאני ידוע", זרעך יהיה גר כי

 ידוע. גואלם שאני תדע, משעבדן שאני ידוע. פורקן

 כמו(, יח, מד ר"ב) מכנסן שאני תדע, מפזרן שאני

, כאן שנזכרים דברים אלו הם והם. למעלה שהתבאר

 מי תחת הוא והמשכון', ממשכנן שאני' כנגד כי

 לצאת באומות ימרדו שלא גזר לכך, בידו שממושכן

 שלא גזר', משעבדם שאני' וכנגד. רשותם מתחת

, כן לא ואם. מדאי יותר בהם משעבדים האומות יהיו

, עליהם יתברך השם שגזר הגלות אל קיום היה לא

, העולם מסדר יוצא שאינו אף הגלות בעצם די כי

' מפזרן שאני' וכנגד. בשעבוד עליהם יוסיפו לא ולכך

 והוא, גליות קבוץ שזהו, בחומה יעלו שלא עליהן גזר

 כי; שבועות' ג כאן יש' ג אלו וכנגד. הפיזור בטול

 שלא השביעם - מרשותם ויצאו ישראל יתגברו שלא

 האומות יתגברו שלא - השני נגד. באומות ימרדו

 יותר בהם ישתעבדו שלא השביעם, עליהם לגמרי

 שלא השביעם, מזה זה יפרדו שלא -' הג נגד. מדאי

  .בחומה יעלו

 אחד כל" תעוררו ואם תעירו אם, "עוד דרש לוי ורבי

 בכתוב כי. שבועות שש הם והרי, עצמו בפני ואחד

 אם" לוי רבי ודרש". אתכם השבעתי" פעמים' ג נאמר

 כפל, אחד כל שבועות שתי הם" תעוררו ואם תעירו

; שבועות שלש עוד הוסיף ולפיכך. שש הרי, לשנים

 יש הרי, הקץ יגלו כאשר כי, הקץ יגלו שלא - האחת

. נגאל הוא כאילו, לצאת זמנו שידע מי כי. גאולה כאן

 קודם הקץ נמצא יהיה ולא, הגלות שם יתברך והשם

 קיא כתובות) י"רש ופירש. הקץ יגלו אל ולפיכך, זמנו

 יגלו אל שבתוכם הנביאים היינו' הקץ יגלו אל( 'א

 בענין יעסקו שלא' הקץ יגלו אל'ש נראה ולי. הקץ

' יגלו לא' גם. הקץ יודעים שיהיו עד, עליו לעמוד הקץ

 ופירוש, הגאולה תהיה הזה בזמן כי בפרהסיא לומר

 את להביא פירוש, הקץ את ידחקו שלא וכן. ברור זה

  .ורחמים תפלה ידי על בזמנו שלא הקץ

 יגלו שלא משמע שבסמוך ובמדרש. הסוד יגלו ושלא

 שהוא דבר שום ישראל יגלו שלא, פירוש. סודותיהן

 כל כי, זה דבר וטעם. לאומות יגלו לא, אצלם סוד

 אל חבור לו יש הרי, לאחר סודו מגלה אשר אחד

 - שלו סתר גלה שהרי, הנסתר בדבר אף האומות

 האומות תחת ישראל שיהיו ודי. אליו - שלו סוד והוא

 תחת ישראל שיהיו ראוי אין אבל, נגלה שהוא בדבר

 הרי, סודותיהן יגלו וכאשר. סתר בדבר האומות

 ודבר, האומות אל חבור להם יש הנסתרים בדברים

 הוא וכן, בסמוך עוד יתבאר זה ודבר. ראוי אין זה

  .הזה הפירוש

 יבטלו שלא[ הם] הראשונות שבועות' ג כי ודע

 בעניין ישנו שלא הם אחרונות' וג, והגלות השעבוד

 כל, הקץ ידחקו שלא וכן, הקץ יגלו שלא כי וזה. הקץ

 הוא לאומות סודותיהן יגלו ושלא. הקץ אל שייך זה

, לאומות סודותיהן יגלו כאשר כי, מאוד מופלג דבר

 תחת לגמרי שהם בשביל, לקץ הרחקה זה דבר

. שלהן בנסתר אפילו לאומות ומתחברים, האומות

 מן יצאו שלא ושלום חס הקץ מרחיק זה דבר ולכך

 שאין, נסתרת עליונה ממדריגה הוא הקץ כי. האומות

 הם הרי, הסוד מגלים ואם. האומות בהם שולטים

 דבר והנה. שלהם בנסתר אף לגמרי האומות תחת

 כי, לקץ הרחקה הוא שלהם מסתורין מגלין שהם זה

' הקץ ידחקו שלא'ו. מדאי יותר הקץ מרחיקין בזה

. הראוי מן יותר הקץ מקרבין שהם, להיפך זה דבר

 מן נבדל שיהיה צריך הקץ כי', הקץ את יגלו שלא'ו

 עם הקץ היה כאילו הקץ מגלה אשר וזה, האדם

 עם שהוא כך הקץ אין כי. הקץ מבטל ובזה, האדם

  .הקץ אל בטול הם אלו וכל. האדם



 שלא השביעם; השביעם שבועות' ד אמר ובמדרש

 יגלו ושלא, הקץ את ידחקו ושלא, המלכיות על ימרדו

 כן אם. הגולה מן בחומה יעלו ושלא, שלהם מסתורין

. כאן עד, ישראל של גליותיהן לקבץ, בא משיח למה

 שום יגלו שלא, שאמרנו כמו הוא' מסתורין' ופירוש

 השבעתי( "ז, ב ש"שיה) שם ועוד. לאומות וסתר סוד

 אליעזר רבי, השביעם במה", ירושלים בנות אתכם

( שם" )בצבאות, "ובארץ בשמים השביעם אומר

. צבאות בשתי" בצבאות, "מטה ובצבא מעלה בצבא

 חנינא רבי; סימון בר יהודה ורבי פפא בר חנינא רבי

 אלו" בצבאות, "ובאמהות באבות השביעם אומר

 באילות. "צביוני בהם ועשיתי צביוני שעשו אבות

, אומר סימון בר יהודא רבי. השבטים אלו" השדה

. אות בהם שיש בצבא" בצבאות, "במילה השביעם

 ודם צבי כדם דמם ששופכים", השדה באילות או"

" בצבאות, "שמד של בדורו השביעם אמרי ורבנן. איל

 באיילות או. "בהם צביוני ועשיתי צביוני שעשו -

 הוא הדא, שמי קדושת על דמם ששופכים", השדה

", היום כל הורגנו עליך כי( "כג, מד תהלים) דכתיב

  .כאן עד

 ונראה, שבועות' בד שהשביעם שאמר זה ובמדרש

 בנות אתכם השבעתי( "ח, ה ש"שיה) כן גם שדרש

 שאינו גב על אף'", וגו דודי את תמצאו אם ירושלים

 ואם תעירו אם" שידרוש יתכן שלא. השאר אל דומה

 שש כאן היו כן שאם, שבועות לשתי" תעוררו

 אמר שלכך ויראה. שבועות' ד לא, שבועות

 אחר את המשביע כי מפני, שבועות' בד שהשביעם

 יהא רק, עליו שמשביעו מדבר יצא שלא משביע הוא

 לפנים ושמאל ימין נטייה מבלי לגמרי עליו נשאר

 מן ההסרה כי, שבועות' ד היו זה ומפני. ולאחור

  .שהתבאר כמו, צדדין' בד הוא עליו הוא אשר הענין

 רבי לדעת( א קיא כתובות) בגמרא דגם לומר ויראה

 זה ענין הוא, השביעם שבועות' ג כי שאומר חנינא

. השביעם שבועות' ג שאמר, אמת דברי תבין כאשר

 - האחד; פנים' בג הוא ההסרה כי סובר שהוא מפני

 שלא -' הג. יוסיף שלא - השני. לגמרי בטולו הוא

 לוי רבי וגם. שבועות' ג צריך היה ולכך. ממנו יגרע

 כי, כך דעתו( שם) שבועות שש שהם שאומר

 יהיה ולא, עליו אשר ענין על עומד שישאר השבועה

 יצטרף כאשר ששה הם והצדדין. צד לשום הסרה לו

 בשש שהשביעם קאמר ולכך, והמטה המעלה זה אל

 הצדדין כי, ארבע שהם שאמר ולמדרש. שבועות

 וכלל. מופלג טעם יש אחד ולכל', ד הם בשטח שהם

 יצאו שלא הגלות את יתברך השם גזר כי, דברים אלו

 כמו לזה צריך הגלות כי, והשעבוד הגלות מן

 אלו ודברים. צד לשום יסור שלא גזר ולכך, שהתבאר

  .ברורים הם

, ובארץ בשמים שהשביעם אלעזר רבי שאמר ומה

 שומרים שהם, ובארץ בשמים שהשביעם כלומר

 ולא ישנו ולא, אותם סדר יתברך השם אשר הסדר

. שיעבור אחד ואין, יתברך השם גזר אשר את ימירו

 על בגלותם יתברך השם שגזר מה ישראל ישמרו וכך

 ממה וארץ שמים יוצאים היו שאם וכמו. ישראל

, לעולם הפסד היה זה דבר, להם יתברך השם שסדר

 יתברך השם שגזר ממה ישראל יוצאים יהיו אם וכך

. הגזירה ישנו לא לכך, לישראל איבוד הוא, הגלות

 באבות שהשביעם סימון בר יהודא רבי שאמר ומה

 בשמים שהשביעם לומר אין כי פירוש, ובאמהות

 כמו בטבע רק פועלים אינם והארץ השמים כי, וארץ

 אבל. הסדר שומרים הם ולכך, יתברך השם שבראם

 ואם. האדם על וקשה, האדם טבע נגד הוא הגלות

 שבועה היה לא, ובארץ בשמים רק משביעם היה לא

 אמר ולכך. הגלות קושי לסבול קיימת זאת

 מקום של רצונו שעשו, ואמהות באבות שהשביעם

 באבות ולכך, ונצרפו ונבחנו, עליהם קשה שהיה אף

, במילה שהשביעם חנינא רבי שאמר ומה. השביעם

 בגלות כי, בלבד באבות שישביעם ראוי אין כי דעתו

 שהשביעם אמר ולפיכך. כמים שלהם דם שופכים היו

 במילה ולפיכך, דם שפיכת במילה שגם, במילה

  .השביעם

 לא כי, שמד של בדורו[ ם]השביע רבנן שאמרו ומה

 שפיכת רק אינו המילה כי, במילה שהשביעם די

 ביסורים אותו מייסרין היו הגלות אבל, בלבד דמים

 בדורו שהשביעם אמר ולכך. מאוד וקשים משונים

, ברזל במסריקות בשרם את מסרקין שהיו, שמד של

 של דורו, תאמר ואם. שמד של בדורו השביעם ולכך

, קשיא זה ואין. ישנו שלא השביעם במה עצמן שמד

 לדורו שהיה במדה היינו' שמד של בדורו' פירוש כי

 ובאותה, שמד של דורו בה דביקים שהיו, שמד של

 דורו כי. הגלות בענין ישנו שלא אותם השביע מדה

, בגלות המיתה להם שהגיע גב על אף, שמד של

 רוצה', שמד של בדורו' פירוש ועוד. משנים היו לא

, קשה בעינוי אותם להמית רוצים יהיו אם אף לומר

 הפירוש וכן. בזה משנים יהיו ולא יוצאים יהיו לא

 :זה להבין ויש, ואחד אחד כל אצל



 משה מאמר שלש שבועות עמוד לח לויוא

 

 ויואל משה מאמר שלש שבועות עמוד צט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 משה מאמר שלש שבועות עמוד קג לויוא
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 תנד סימן דעה יורה חלק נזר אבני ת"שו

 

 אגדה בדברי תלוי כי הבירור על לעמוד מאד וקשה ז"בזה י"א ישיבת בעיקר עיון מקום יש עוד אך( מ

 רוב גנוזים באגדה כי הדברים העלימו אגדה ובדברי. אתכם השבעתי בפסוק ש"שה ובמדרש' בגמ

 לעמוד עזר אשאל' ומד. מאד מוקשה זו אגדה וגם. הדברים לגלות רצו לא כ"ע ל"ז י"האר ש"כמ הסודות

 בכל הסימן י"שועי :בה' התלוי ההלכה על לעמוד כדי זו אגדה על

 

 תנו סימן דעה יורה חלק נזר אבני ת"שו

 

 יחד בחומה פירש י"דרש שבועה' יהי לא לעלות לכולם רשות יותן שאם ו"נ באות שכתבתי מה דבר( א

. אסור ברשות' דאפי כתב יונתן אהבת שבספר העיר וכבודו חזקה ביד זה אין ברשות ואם חזקה ביד

 זז' הי לא לדינא בעצמו ל"מוהריז והגאון. ממקומם י"רש דברי יזיזו לא בהם כיוצא ואלף. הם דרשה דברי

 :י"מפירש

 

 מכתב מהרב מאיר שמחה בעל משך חכמה ואור שמח

 

 ומהרבנים ,רבה בהתעוררות ב"וכיו מונטיפיורי כמו ,המעש גדולי י"ע אור קוי זרחו הזאת במאה זה אולם

 כי עד כמעט ,שוממותיה ולהסיר ירושלים ולשכלל לבנות ,מגריידיץ אליהו 'ור מטאהרן הירש צבי' ר

 יד שמו הדבר את לקרב בלבם שהיה אותם ואף ,מנגד עמדו הרבה ורבנים .הנלהבים י"ע הדבר התרחב

 כתובות) ירושלים לבנות שהשביע שבועות' ומהג ,הסאה יגדישו שלא מהנלהבים חרדו כי מפני ,פהל

 באספת אשר ההשגחה הסבה כעת אמנם .(ירושלים בנות אתכם השבעתי פסוק ,'ב רבה ש"ושיה א ,קיא

 השבועות פחד שסר וכיון ,ישראל לעם תהיה ישראל ארץ אשר צו ניתן ,רעמא בסאן הנאורות הממלכות

 (ראה 'פ ספרי) שבתורה מצוות כל כנגד ששקולה ישראל ארץ ישוב מצוות קמה המלכים וברשיון

 תתחמקי מתי עד" :נאמר זה על ואולי .זו מצוה לקיים יכולתו בכל לסייע איש כל על ומצוה .למקומה

 אשר ,שתאארתחש בימי שנגדלו כמו כשושנה ויפרח ויגדל הדבר ויתרחב ת"השי ייתן ואם, (ירמיה לא)

 המתונה בריטניה עם האי ארץ ממשלת תחת כעת ואף (ב"ע קידושין) ניידא-דובא ,פרס תחת נתונים היו

 מחזקים ,השמים מן בנבואה הנביאים היו שאז ,אמנם הן .עולם של ברומו העומד עניין הוא בטח אז -

 בטלה לא כשגלו טעמא מהאי אשר) הנבואה י"עפ שלא היה השני הבית חרבן כמו אולי - יודע מי .אותם

 י"עפ שלא פנה אבן הנחת יהיה כן - פ"ח מ"ו( בעדיות ,ט"יו התוספות של נועם כדברי ,הארץ קדושת

 אשר לראות אלקי אור בהופעת תלוי זה כי ,תחקור אל ממך במופלא אכן .נתינתו כך - וכנטילתו נביאים

 אבל .ג"כנה אנשי שעשו וכמו ,והצניעות הקודש טהרת על יהיו הציבוריים וקניינים הכלליים עניינים כל

 על תגן הזאת מצוה וזכות יעשה שבכוחו מי כל ,מזה נפטר לא ישראל ארץ ישוב מצוות ,שיהיה איך היהי



 בעת ולשמוע לציון בשובו תחזינה ועינינו םועיניה ,רעה מכל להצילן מושבותיהם מקומות בכל ישראל עמו

 .א"בב אלקיך מלך לציון יאמר

 דווינסק פה חותם ,ישראל בתשועת לראות המצפה דברי

 כהן שמחה מאיר

 
 

 מהדורת תנינא דף כו ע"ב (האדמו"ר מאסטראווצע) מאיר עיני חכמים

 

 

 סו סימן דעה יורה חלק מלכו ישועות ת"שו



 בוצינא הגדול הרב כבוד, מעלה מעלה יעלה לגאולה סמוך. קוטנא פה ק"לפ א"תרנ מצורע ק"עש יום ה"ב

 . ו"יצ בקאצק י"נר ישראל ה"מו ת"כש תרשישים מגזע קדישא

 לארץ' אפי מבבל העולה מ"הכ דעת ולפי, מלכים' בה ם"הרמב לדברי חש ת"שמעכ ד"ע, ט"אחדשה

, לארץ חוץ שאר על ולא בפרט בבל ארץ על אלא נאמר לא זה שהרי מובן אינו והוא, בעשה עובר ישראל

 לישב שצריכים גמורה לפקידה זאת חשבו לא כי לשוב רצו ולא עזרא בימי נתרשלו שהם אחרי כי והטעם

 י"מא שנגלו טיטוס מגולי שהם הללו מדינות בני אבל, האחרונה פקידה עד הנביא/ נבואת/ נביאת כפי שם

 ק"הביהמ בעוד י"לא שעלו בבל בני שגם ונראה, גדולה מצוה והוא, זה בכלל אינם הארצות בני שאר עם

 הוא מרוטנבורג מ"מהר שחשש ומה, זה בכלל אינם הארצות לאלו י"מא כ"אח כשגלו השני בבית קיים

' הי מרוטענבורג ם"המהר שבזמן כידוע אז' שהי המחלוקת מפני גם פרנסה וחסרון דרכים חשש מחמת

 הפעם עוד שנתעורר תיקי משה ר"הר בימי וצרפת אשכנז ויושבי ישראל ארץ יושבי בין גדולה מחלוקת

 ז"בזה כ"וא בזה דחש מאן לית י"לא מבבל העולה בשביל אבל, נבוכים מורה הספר אודות המחלוקת

 דעת לפי גם אמנם, גדולה מצוה היא ודאי עניות מצד והן הדרכים בסכנת הן לטובה ת"בעזהי שנשתנה

 שלו בתוך העושה כאדם והישיבה הירושה אלא אינו המצוה בעיקר מ"מ ע"למ זאת שחשב ן"הרמב

 אכילת של ע"למ האחרונים המשילו וכבר עתה של ריקנית ביאה על לא ירושתינו תחת' שתהי י"א לכבוש

 מ"ומ, מצוה גמר אינם' והאפי והלישה מצוה לשם החיטים ולקיחת, האכילה היא המצוה עיקר כי מצה

, שכר מקבל מצוה של הפעולה על גם, כמפעלו חסד לאיש גומל נאמר זה ועל, היא גדולה מצוה בודאי

 כי גדולה מצוה שהיא ספק ואין שלימות בו יש מצוה עושי של הדרך על גם דרך תמימי אשרי ונאמר

 שורה השכינה שאין ד"ס דף ביבמות ועיין לנקבציו עליו אקבץ עוד ונאמר, דגאולה אתחלתא הוא הקיבוץ

 בבינונים הן ערך פחותי באנשים הן הגדולה התשוקה שראינו עתה ובפרט, מישראל רבבות משתי פחות

  :רבים ממזכה שהוא חלקו אשרי הגאולה רוח שנתנוצץ לודאי קרוב בלבותם בישרים הן

 אינה אז נתקדש לא עזרא בימי בבל בני מכיבוש שאינו לפי עזה שהעיר ט"מהרי בשם ת"מכ שכתב ומה

 ל"הבע החג ואחר אלו בענינים מיוחד בקונטרס בזה הארכתי כבר, נוטה דעתי כן לא, זו מצוה בכלל

 : אלו ענינים על מיוחד קונטרס לו אשלח פנאי'/ כשיהי' /כשהי

 .קוטנא ק"חופ יהושע ישראל ל"הבע החג בברכת ומברכו ת"הדוש ידידו



Selected emails from our listeners 

Thank you very much for your show. It's a breath of fresh air- you and your guests (at 

least some of them) have confirmed many opinions and Hashkafa that I've had over the 

years. 

I'm especially enjoying your conversation regarding Zionism. I think that you should 

spend some time talking about the Children from France who are coming into Israel. 

There has been a lot of press about the money that's been raised to help the children 

get into Chareidi schools. I'm not sure if this story/issue shows us the Anti-Religious 

side of the government by forcefully sending them to Non-Religious schools. I really 

don't know much about it, but I would like to hear an honest conversation about this 

topic. 

 

Eliezer Poupko 

Palo Alto Kollel 

------------------------------ 

Hi Reb Dovid, my name is Chaim Gelb, Yeruchom's brother, I really appreciate your 

podcasts, especially the one about Israel and the draft. When I was in Israel a side of 

me really wanted to go to the army and I struggled with it very strongly. I come from 

Lakewood and it's for sure not the Lakewood style to join, but I felt it was my calling. In 

the end didn't go (a very Chashuve Rav talked me out of it). I had many good friends 

that went and they had an amazing experience also they became spiritually stronger. I 

really appreciate u going through issues that aren't black and white at all and bringing 

clarity on them... Keep up the amazing work for Klal Yisroel. 

 

Thank you, 



 עשר האחד הדרוש ן"הר דרשות

  .(יח טז דברים. )צדק משפט העם את ושפטו' וגו שעריך בכל לך תתן ושוטרים שופטים

, כך לפרש והוזקק. צדק לשפוט ומומחין צדיקים מנה(, יח טז דברים) בפירושיו יצחקי שלמה רבינו כתב

 לכך, משפט תטה לא( יט שם) אחריו כתוב כבר, בצדק שישפטו השופטים לצוות אלא בא לא שאם לפי

. ומומחין צדיקים שיהיו כלומר, צדק לשפוט ראויים יהיו נמנה אשר שהשופטים לומר אלא בא שלא פירש

 תאמר שלא, משפט תטה לא נאמר כבר והלא, צדק משפט( שם הכתוב על שופטים) בספרי שנויה וכך

. וצדיק מומחה שנעמיד להזהיר הוצרך לפיכך, דיין ואושיבנו כלומר, קרובי פלוני איש, נאה פלוני איש

 אלא, וסיפור תואר לשון הוא אבל, עשה מצות שאינו מוכיח הוא עצמו מצד העם את ושפטו לשון כי ובודאי

 כפי הכתוב ענין זהו. משפט תטה לא אחריו שכתוב ממה עוד הוכיח בספרי השנויה הברייתא שבאותה

  .ל"ז רבותינו מדרש

 כן לא שאם, פרטיו בין שישפוט לשופט צריך האנושי המין כי הוא ידוע. הוא כך הכתוב פשט בעיני אבל

 שכת החכם שאמר עד, מדיני ישוב לזה צריכה אומה וכל. נשחת העולם ויהיה, בלעו חיים רעהו את איש

 לסיבה עוד אליהם צריכין זה ומלבד. האומות כיתר זה צריכין וישראל. היושר ביניהם הסכימו הלסטים

 דין בית מיתות וחייבי מלקיות חייבי[ ולהעניש( ]ולהעמיד, )תלם על התורה חוקי להעמיד והוא, אחרת

 אחד בכל כי ספק ואין. כלל מדיני ישוב הפסד עבירה באותה שאין היות עם, התורה חוקי על העוברים

 ראוי שאין והשני, אמיתי משפט כפי איש איזה להעניש יחייב האחד, ענינים שני יזדמנו מהצדדים

 והשם. השעה צורך וכפי מדיני סדר תיקון כפי להענישו יחוייב אבל, אמיתי צודק משפט כפי להענישו

 הצודק המשפט לשפוט השופטים שיתמנו וצוה, מיוחדת לכת האלו מהענינים אחד כל ייחד יתברך

, יתמנו דבר לאיזה האלה השופטים לבאר בא כלומר, צדק משפט העם את ושפטו אמרו והוא, האמיתי

 ואין, בעצמו אמיתי צדק במשפט העם את לשפוט כדי הוא מינויים שתכלית ואמר. גדול כוחם ובמה

  .המלך במצות תיקונו האל השלים, לבדו בזה ישלם לא המדיני שהסידור ומפני. מזה ביותר עובר יכלתם

 אתם מכירים רבנן תנו( ב מ סנהדרין) בודקין היו בפרק שנינו הרי, מהצדדים אחד צד כשנניח עוד ונבאר

 ראוי זה כל כי ספק ואין'. וכו דיבור כדי בתוך המית למיתה עצמו התיר התראה קיבל בו התריתם' כו אותו

, עליו ועבר מיתה חיוב בו שיש בדבר עצמו שהכניס שידע לא אם, איש יומת למה כי, צדק משפט מצד

 אמיתי צדק משפט וזהו, ברייתא באותה השנויים הדברים יתר וכל, התראה עליו שיקבל יצטרך ולזה

, לגמרי המדיני הסידור יפסד, הדרך זה על אם כי העובר יענש לא אם אבל. לדיינים הנמסר בעצמו

 כמו, המלך במינוי עולם של ישובו לצורך יתברך השם צוה ולכן, העונש מן יגורו ולא דמים שופכי שיתרבו

 מצוה שהיא', וגו מלך עליך תשים שום' וגו הארץ אל תבא כי( טו - יד יז דברים) זו בפרשה שכתוב

 שלא לדון יכול והמלך(, ב כ סנהדרין) ל"ז רבותינו בקבלת שבא כמו, מלך עלינו למנות בה שנצטוינו

  .המדיני לקיבוץ צריך שהוא שיראה מה כפי בהתראה



 יותר וצריך מיוחד השופטים ומינוי, מדיני לסידור שצריכים אומות וביתר בישראל שוה המלך שמינוי נמצא

 השופטים שמינוי כלומר, צדק משפט העם את ושפטו( יח טז דברים) ואמר עוד שהזכיר וכמו, בישראל

  .בעצמם אמיתיים צודקים במשפטים העם שישפטו הוא, ויכלתם

 ענינם אין, וחוקים במצות העולם אומות נימוסי מבין תורתנו שנתיחדה שכמו ואומר, זה עוד מבאר ואני

 הענין שיראה בין, עמנו והידבקו באומתנו האלהי השפע חול הוא מהם הנמשך אבל, כלל מדיני תיקון

, טעמם נתגלה שלא החוקים כיתר יראה שלא בין, במקדש הנעשה וכל הקרבנות כעניני לעינינו ההוא

 הקש מן רחוקים היותם עם, ההם בפעלים וחל, בנו נדבק היה האלהי שהשפע ספק אין מקום מכל

 כל, מציאותם יתאמת זה כל ועם, הטבעיות ההויות מסיבות הרבה שנסכל כמו כי, פלא בזה ואין. השכל

 מנימוסי הקדושה תורתנו בו שנתיחדה וזה. בנו והידבקו האלהי השפע חול סיבות שנסכל שראוי שכן

  .קיבוצם ענין בתיקון אם כי, כלל בזה עסק להם שאין, ל"הנ האומות

 סיבה והם, המדיני הסידור בתיקון כלל מבוא להם שאין שהחוקים שכמו, שיאמן וראוי סובר אני ולפיכך

 סיבת בין משותפים הם וכאילו, גדול מבוא להם יש התורה משפטי כן, האלהי השפע לחול קרובה עצמית

 יותר הוא אשר הענין אל יותר פונים היו שהם ואפשר. קיבוצנו ענין ותיקון באומתנו האלהי הענין חול

 ישלים עלינו נעמיד אשר המלך, ההוא התיקון כי, קיבוצנו לתיקון פונים היו שהם ממה, במעלה נשגב

 ממנו שימשך, בעצמו צודק אמיתי במשפט העם לשפוט תכליתם היה והסנהדרין השופטים אבל, ענינו

 שימצא אפשר זה ומפני. יושלם לא או ההמוני ענינן סידור לגמרי ממנו יושלם, בנו האלהי ענין הידבק

 בקצת שימצא ממה, המדיני הסידור לתיקון קרוב יותר שהוא מה, ל"הנ האומות ודיני משפטי בקצת

 אבל. המלך משלימו היה, הנזכר מהתיקון שיחסר מה כל כי, דבר בזה חסרים אנו ואין. התורה משפטי

 שאמר כמו, התורה משפט לומר רוצה, בעצמם צודקים שהם מצד כי, עליהם גדולה מעלה לנו היתה

  .בנו האלהי השפע שידבק ימשך, צדק משפט העם את ושפטו הכתוב

 עמוד ענין והוא, האלהי השפע בו נראה היה אשר במקום עומד, ומבחרם השופטים ראש היה זה ומפני

 דמסכת קמא בפרק ל"ז רבותינו אמרו ולפיכך(. ד"מ ה"פ מדות) הגזית בלשכת הגדולה כנסת אנשי

 יגידו אשר הדבר פי על ועשית בן ונקיים מארעין נגלה אמרו רוצחים דנפישי דחזו כיון( ב ח) זרה עבודה

 ל"ז רבותינו שאמרו מה כל נמשך הצד ומזה. גורם שהמקום מלמד(, י יז דברים) ההוא המקום מן לך

 אלהים( א פב תהלים) שנאמר, עמהם שכינה שתשרה ראוי לאמיתו אמת דין שדן דיין כל( א ז סנהדרין)

  .ישפוט אלהים בקרב אל בעדת נצב

 שעה אפילו לאמיתו אמת דין שדן דיין כל( א י) דשבת קמא בפרק ל"ז רבותינו שאמרו מה הדרך זה ועל

 מן( יד יח שמות) הכא כתיב, בראשית במעשה ה"להקב שותף נעשה כאילו הכתוב עליו מעלה ביום אחת

 שכמו, שאמרנו למה רומז הזה והשותפות. בקר ויהי ערב ויהי( ה א בראשית) התם וכתיב, ערב עד בקר

 אמת דין שדן דיין כל כן, שנתהוה מה כל נתהוה שמאתו התחתונים בפועל נראה, בראשית שמעשה



 שבמעשה שכמו. יושלם לא או מדיני תיקון לגמרי דינו מצד יושלם, ההוא השפע ממשיך, לאמיתו

 נמשך היה התורה במשפטי כן, האלהי השפע נראה היה, ההקש מן לגמרי רחוקים היותם עם, הקרבנות

  .המלך משלימו היה אשר, יותר תיקון המדיני הסידור כפי יצטרך כי גם, ושופע

 את ושפטו שאמר כמו, בעצמם צודקים שהם, בלבד התורה משפטי לשפוט היה השופטים שמינוי ונמצא

  .השעה לצורך מצטרך שהיה מה וכל, המדיני סדר תיקון להשלים היה המלך ומינוי, צדק משפט העם

 שמעתי אומר[ יעקב בן] אליעזר' ר תניא( א מו סנהדרין) הדין נגמר בפרק ששנינו מה עלי תקשה ואל

 שנראה', וכו לתורה סייג לעשות אלא תורה דברי על לעבור ולא התורה מן שלא ועונשין מכין דין שבית

 סנהדרין בישראל שיהיו בזמן אבל, כן ואינו. והזמן העת תיקון כפי לשפוט הוא דין הבית שמינוי ממנו

 שיתן לא אם, מזה ביותר ענינם לתיקון לא, לבד צדק במשפט העם את לשפוט[ הם] הסנהדרין, ומלך

. המלך וכח השופט כח, הכוחות שני יכלול השופט, בישראל מלך יהיה לא כאשר אבל. כוחו להם המלך

 לרבנן אשכחינהו אזיל, דריש קא ורקין אכין עמשא לו אמר( א מט שם) הדין נגמר בפרק מצינו שהרי

 תורה לדברי אף יכול' וגו פיך את ימרה אשר איש כל( יח א יהושע) כתיב אמר, במסכתא להו דפתיח

 וכן, מלך היה שלא פי על אף מלכות כח ליהושע בכאן שנתנו הנה, ואמץ חזק רק( שם) לומר תלמוד

  .למשה ירמוז(, ה לג דברים) מלך בישורון ויהי( ה ג שם הכתוב על שמות רבה מדרש) ל"ז רבותינו דרשו

 שהוא בין, הצודק[ המשפט( ]הפשט) כפי שהוא בין, התורה למצות שנמשך מה שכל לומר עוד ואפשר

 נמסר, מזה ביותר תיקונם אבל, צדק משפט העם את ושפטו כאמרו, דין לבית נמסר, השעה צורך כפי

 שתי מזה נמשכים ויהיו, צדק משפט העם את לשפוט נתמנו שהשופטים, מזה והעולה. לשופט לא, למלך

 מזה יחסר ואם, סידורם לתקן השני, בהם וידבק האלהי השפע שיחול והוא, לגמרי שלם האחד, תועליות

  .המלך אל ומיעוטו, לסנהדרין ועיקרו רובו מסור המשפט ענין נמצא. המלך ישלימנו, השעה צורך כפי דבר

 אחרי כי, הראשונים מן הרבה בו נתקשו ענין והוא, שאלו אשר המלוכה בדבר ישראל של חטאם היה וזה

 עלי אשימה ואמרת' וגו הארץ אל תבא כי( יד יז דברים) שנאמר כמו, מלך עליהם להקים מצווים שהיו

 כן אם, לארץ בכניסתן ישראל שנצטוו מצות משלש אחת שהיא( ב כ סנהדרין) ל"ז רבותינו ואמרו, מלך

  .כששאלוהו חטאתם ומה פשעם מה

 והוא, המלכות מצד נמשך יהיה לחבירו אדם שבין במה המשפט שעיקר רצו שהם, כך הוא דעתי על אבל

 זקנת אתה הנה אליו ויאמרו הרמתה שמואל אל ויבואו ישראל זקני כל ויתקבצו( ה - ד ח א"ש) אומרו

 שמה ראו שהם, כך הוא אצלי ופירושו, הגוים ככל לשפטנו מלך לנו שימה עתה בדרכיך הלכו לא ובניך

 זקנת הנה אמרו ולכן, השופט מצד משימשך, המלכות מצד כשימשך מתוקן יהיה, המדיני לסידור שצריך

, בדרכיך הולכים אינם כי, ידיהם על האלהי השפע בנו שיחול ראוים אינם ובניך, עוד לשפוט תוכל ולא

  .הגוים ככל לשפטנו מלך לנו שימה אמרם והוא, פיו על משפטנו ושיהיה, מלך לנו שיהיה ראוי ולכן



 מעוותי היו לא מקום מכל, כאביהם חסידים היו שלא היות עם, שמואל בני כי, הרבה בזה שגו והם

 כל יונתן' ר אמר נחמני בר שמואל' ר אמר( א נו ב נה שבת) יוצאה בהמה במה בפרק שאמרו כמו, משפט

 בניו הלכו ולא' וכו שמואל זקן כי ויהי( ג - א ח א"ש) שנאמר, טועה אלא אינו חטאו שמואל בני האומר

 ויטו שוחד ויקחו הבצע אחרי ויטו מקיים אני מה אלא, חטאו לא מחטי הא הלכו דלא הוא בדרכיו, בדרכיו

, בעריהם ודנם ישראל מקומות בכל מחזר הצדיק שמואל שהיה, אביהם כמעשה עשו שלא(, שם) משפט

 בעריהם ישבו אלא כן עשו לא והם, ישראל את ושפט והמצפה והגלגל אל בית וסבב( טז ז א"ש) שנאמר

 כפי ישראל את שפטם מצד ימשך, משפט מעוותי היו שלא וכיון. ולסופריהם לחזניהם שכר להרבות כדי

  .בהם האלהי ענין שיחול, התורה

 שימה שיאמרו בסתם מלך להם שאלו ואילו. המדיני קיבוצם לתיקון יותר ההיא בעת נטו שישראל אלא

 אבל, חטא[ או( ]אשר) עון הזה בדבר להם ימצא לא, מלחמותיהם תיקון לסיבת שיבקשוהו או, מלך לנו

 מצד נמשכים משפטיהם שיהיו שרצו, הגוים ככל לשפטנו מלך לנו שימה באמרם חטאתם היה אך, מצוה

 כאשר שמואל בעיני הדבר וירע( ו שם) אחריו שכתוב מה זה על ויורה. התורה שופטי מצד לא, המלכות

 רע היה לא כן אמרו לולי כי, בלבד מלך לנו תנה אמרו כאשר אמר לא, לשפטנו מלך לנו תנה אמרו

 אותי כי מאסו אותך לא לשמואל' ה אמר זה ומפני. לשפטנו אמרו באשר, לו שהוקשה מה אבל, בעיניו

  .האלהי ענין בהם משיחול, הטבעי ענינם בתיקון בוחרים הם כי(, ז שם) עליהם ממלוך מאסו

 מצד המלך שואלים אינם כי לומר שאלתם מעט היטיבו אבל, מכונתם נעתקו לא, שמואל וכשהוכיחם

 מלכנו ושפטנו הגוים ככל אנחנו גם והיינו( כ שם) אמרם והוא. מלחמותיהם תיקון מצד אבל, לבד המשפט

 את וראו התיצבו עתה גם( יז - טז יב שם) ואמר שמואל הוכיחם ולכן. מלחמותינו את ונלחם לפנינו ויצא

 ופירושו, ומטר קולות ויתן' ה אל אקרא היום חטים קציר הלא לעיניכם עושה' ה אשר הזה הגדול הדבר

 אבל. כן שאינו, הטבעי עניניכם סידור מתוקן בעיניכם שיראה במה בחרתם אשר שגגתכם דעו, הוא

 ענינו כפי ומטר לגשם ראוי איננו, היום חטים קציר הנה כי, כרצונו הטבעי ענין משנה, האלהי בענין הדבק

 יותר לבחור לכם ראוי היה ולכן. ומטר קולות ויתן', ה אל אקרא, בי הדבק האלהי הענין מצד אבל, הטבעי

, צדק משפט העם את ושפטו בם שכתוב השופטים משפט והוא, בכם האלהי הענין ממנו שיחול במה

  .כרצונו יעשה אשר המלכות ממשפטי יותר

 הזהיר זה ומפני. מהמלך התורה למשפטי יותר משועבד שהשופט, והמלך השופט בין ההבדל שזה

 כסא על כשבתו והיה( כ - יח יז דברים) אמרו וזהו, עמו ויביא שני תורה ספר לו שיהא וצוהו המלך

 מן סור ולבלתי מאחיו לבבו רום לבלתי' וגו עמו והיתה' וגו הזאת התורה משנה את לו וכתב ממלכתו

 מרובה אזהרה צריך, השופט כמו התורה למשפטי משועבד שאינו רואה שהמלך שמתוך כלומר, המצוה

. יתברך השם לו שנתן הגדול היכולת כפי, מאחיו לבבו רום ולבלתי, ושמאל ימין המצוה מן יסור לבלתי



 את ושפטו באמרו, התורה משפט כפי מוגבל שיכלתו מפני, האזהרות אלו לכל הוצרך לא בשופט אבל

  .משפט תטה לא( יט טז שם) באמרו, פנים בשום יטהו לא ההוא שהמשפט, והזהירו. צדק משפט העם

 חכמים עיני יעור השחד כי שוחד תקח ולא( שם) באמרו, צדק לשפוט גם, שוחד יקח שלא עוד והזהירו

 לבו יטה שלא אפשר אי ממנו שוחד משקיבל, יעור השוחד כי( שם) ל"ז י"רש וכתב. צדיקים דברי ויסלף

 כדי, כן לפרש י"רש והוזקק. אמת משפטי המצודקים דברים, צדיקים דברי ויסלף, בזכותו להפך בטענותיו

 אלא, דין בגמר לומר רוצה אינו, חכמים עיני יעור שאמרו פירש לכך, פעמים שני נכפל אחד דבר יהא שלא

 דייני שני בפרק יוסי' בר ישמעאל' דר מעשה כאותו, מדאי יותר בזכותו מהפך, אצלו קרוב שלבו שמתוך

 ומתוך, הכי טעין בעין ואי הכי טעין בעי אי אמר ואתי אזיל דקא בהדי דקאמר( ב קה כתובות) גזרות

 זהו, ויסלפנו, לאמיתו בו לדון ראוי היה אשר המשפט יסלף לקח אשר השוחד, כך כל בזכותו מהפך שהוא

  .ל"ז י"רש דעת

 שני מפני, אמת משפט לשפוט כונתו תהיה אפילו, השוחד מונע הוא כי, הכתוב בפשט עוד אומר ואני

 כי אמרו זהו, יעותנו אמת דין לדון יחשוב כי וגם, שכלו עיני יעור שהשוחד לחוש שיש האחד, דברים

, אמת משפט ישפוט אם שגם כלומר, צדיקים דברי ויסלף באמרו טעם עוד ונתן. חכמים עיני יעור השוחד

 הוא המשפט מתועלות כי, שלקח הכסף מפני משפטו עוות שהשופט, בדינו שנתחייב למי נראה יהיה

 קאמר דהוה ההוא קמא בפרק( א ז) בסנהדרין כדאמר, הדבר על נעצב אינו, בדין שנתחייב אותו שגם

 כתיב קרא יהודה לרב שמואל ליה אמר, באורחא וליזל זמר לזמר גלימא ושקל דינא מבי דאזיל, ואזיל

 לשפוט אפילו שוחד לקחת תורה אסרה ולכן, בשלום יבא מקומו על הזה העם כל וגם( כג יח שמות)

, ויסלף( ו)פירוש ויהיה, חובה לכף המצודק הדבר ומסלף מטה שהשוחד הסיבה לזאת גם. אמת משפט

 מבין שהצדיק שמתוך פירושו, לרע רשעים מסלף רשע לבית צדיק משכיל( יב כא משלי) שכתוב כענין

, כאן אף. טובים שהם מעלליהם יראה כי גם, לרע פעליו ומטה מסלף הוא, הרשע מעללי רוע ויודע

 פועל, ויסלף כי, בדין שמתחייב מי לכף שיסלפם שגורם, חובה לכף המצודק הדבר ומסלף מטה השוחד

  .הפעולה לחזק, חכמים עיני יעור כמו, במקומו עומד לו דומה שבא פי על ואף, הדגוש מפועל יוצא

 זריזים יותר שיהיו ראוי יותר שהוא במה התחיל, צדק משפט העם את ושפטו הדיינים במינוי שצוה ואחר

 ובסדר בטבע קודם שהשורש פי על ואף. ממנה והנמשך זרה עבודה והוא, וליסרו לענשו השופטים

 בעבודת כן שאין מה, אדם בני בו שיכשלו ביותר מצוי הדבר, קל יותר הוא הענפים שאיסור לפי, לענפים

 וכמו, בפרשה שנרמז כמו אדם בני בו שיכשלו רחוק והדבר, מיניה אינשי בדילי דמבדל עצמה אלילים

 פי על ואף. לעבדו שלא אפילו(, כא טז דברים) הבית בהר אילן ליטע שלא והזהיר והתחיל. עוד שאפרש

 כדי צונו, שלהם אלילים עבודת בבתי כן נוהגים האמוריים שהיו מפני, כלל איסור עצמו בדבר שאין

 ואף, דומים שעניניהם הדברים ישוה, הדעות חלושי שדמיון לפי, כמעשיהם נעשה שלא, מהם להתרחק



 אהובה שהיתה פי על אף(, כב שם) המצבה נאסרה הטעם ומזה. בעצם רב התחלפות בהם שיש פי על

  .זרה לעבודה כן נהגו שהאמוריים מפני(, שם) ל"ז י"רש שכתב כמו האבות בימי

 לבאר, זה לסמיכות טעם וצריך(, א יז שם) מום בו יהיה אשר ושה שור אלהיך' לה תזבח לא לזה וסמך

 שאינם דברים בזה( שם עזרא אבן) אברהם' לר וראיתי, זרה עבודה אזהרות בתוך זו אזהרה בא למה

  .מספיקים

 כן אם, אהבוה שהם לפי, תחלה שאהבה פי על אף המצבה שנא יתברך שהשם שכתב מפני, דעתי ועל

 בהמה מקריבים שאינם ואחר, מרחיקים שהם מה לקרב לנו יש, מקרבים שהם מה מרחיקים שאנו אחר

 המומין נרחיק אבל, אנחנו נרחיקה שלא[ ראוי(, ]ב ה) זרה עבודה במסכת כמפורש אבר מחוסרת שהיא

 לזבוח לנו שאסור, כן בזה הדבר שאין ואמר פירש לפיכך. מרחיקים שהם מה נרחיק ולא, מרחיקין שאינן

 בזה הסיבה ונתן. שיהיה מין מאיזה רע דבר כל בה שיהיה או, מום בעלת שתהיה בהמה כל יתברך' לה

 להידמות שלא הכתוב שמנעם כולם הדברים שאר כלומר, הוא אלהיך' ה תועבת כי( שם) ואמר

 כי', לה משחת בזובח כן הדבר ואין, יתברך' ה לעבודת בזיון ממנו שימשך דבר בהם אין, כמעשיהם

  .פניך הישא או הירצך לפחתך נא הקריבהו( ח א מלאכי) שכתוב כענין, בכך נמבזה עבודתנו תהיה

, באחרונה וכתבה, עצמה ז"ע בעונש התחיל, זרה עבודה סרך מפני האסורים הדברים על שהזהיר ואחר

 הזה שהענין ומפני'. וגו שעריך באחד בקרבך ימצא כי( ב יז דברים) ואמר והתחיל. הדבר מציאות לרוחק

 יכשלו אשר עבירות בשאר כן שאין מה, אלילים עבודת ויעבוד ילך מישראל אחד שאיש שימצא רחוק

  .היטב ודרשת ושמעת לך והוגד( ד שם) כתיב לכך, היצר לתוקף רבים

 וחקרת ודרשת( טו יג שם) בה שכתוב הנדחת בעיר האחד, מקומות' בג בתורה הזה הלשון מצינו והנה

, הדבר נכון אמת והנה היטב ודרשת זרה בעבודה( ד יז) כאן והשני, הדבר נכון אמת והנה היטב ושאלת

 דיני בכל הדין שכך דרשו ל"ז שרבותינו פי על ואף. השופטים ודרשו( יח יט שם) זוממים בעדים והשלישי

 חקירות בשבע אותו בודקין היו פרק בריש כדאיתא, בזה זה של האמור ליתן מכאן ולמדו, ממונות

 היטב ושאלת וחקרת ודרשת קרא דאמר יהודה רב אמר מילי הני מנא בגמרא ואמרינן(, א מ סנהדרין)

, זוממים בעדים היטב השופטים ודרשו, אלילים בעבודת היטב ודרשת ושמעת לך והוגד, הנדחת בעיר

 דבר שכל אותנו להעיר, בלבד המקומות באלו הלשונות אלו נכתבו שלפיכך אומר אני כן פי על אף

 וכפי. הגדולה הדרישה אחר אלא, עליו הנחשד ושיענישו השופטים שיאמינו ראוי אין, רחוק שמציאותו

  .גדולה יותר הדרישה שתהיה ראוי כן, הענין מציאות רוחק

 ושאין, מועטים נכשליה להיות ראוי, שבה חומר וכפי, ז"מע חמורה יותר עבירה בתורה שאין ספק ואין

, מזה רחוק שהוא מה אבל. גמורה החקירה אחר רק, ליענש ראוי ושאין, איש בה שנכשל שיחשד ראוי

 בדרישה שנתחזק, הנדחת בעיר להאריך הפליג זה ומפני, חמורה עבירה לעבור יסכימו כולה אחת שעיר



 מציאותו רחוק שהענין לפי, היטב ושאלת וחקרת ודרשת ואמר הענין כפל ולפיכך, מאד ושאלה וחקירה

 אבל. החקירה תכלית אחר רק, שיאמן ראוי אין לפיכך, מרובים נכשלים היות ומפני, העבירה חומר מפני

 צוה לא זה ומפני, אותה העובדים רבים כמציאות כך כל רחוק מציאותו אין, אלילים עבודת העובד יחיד

 וכאן, היטב ושאלת וחקרת ודרשת אמר ששם, הנדחת בעיר שצוה כמו, כך כל בחקירה להפליג השופטים

 נכשל מהמצאו רחוק יותר, ז"בע נכשל אחד איש שמצוא מפני, כן פי על ואף. היטב ודרשת אלא אמר לא

 חשד לחשוד ראוי שאין להורותינו, היטב ודרשת בה נכתב לפיכך, שבה חומר מפני, העבירות בשאר

  .הדרישה טוב אחר לא אם, הזה המכוער דבר על מישראל איש ולהעניש

, היטב השופטים ודרשו נאמר ששם, ז"ע העובד ביחיד שנכתב כאותו שוה לשון נכתב זוממים ובעדים

 העובד כיחיד רחוק הוא אבל, הנדחת עיר כמציאות רחוק זוממים עדים מציאות שאין הלשון[ אותו] והורה

 אבל, כזו חמורות שבתורה עבירות כמה שהרי, העבירה חומר מפני זה שאין, למה טעם וצריך. א"ע

  .שאומר כמו הטעם

 אמרו ולפיכך. להתברר עשוי שהוא בדבר משקר להיות רגיל אינו, בשקר שמוחזק מי שאפילו הוא ידוע

 שרוב הוא וידוע. בכך נאמנין אשה ואפילו קרוב אפילו, לגלויי דעבידא דמלתא( ב צג יבמות) ל"ז רבותינו

 צורתו וישנו ישקרו, שנעשה אחר במעשה אבל, כלל היה שלא חדש דבר מלבם בודים היו לא המשקרים

 מכזב ימצא ואם. נעשה המעשה אשר אחר, להתברר עשוי בו שישקרו הדבר שאין מפני, ותכונתו

 שיפליג מכזב ימצא לא אבל. מאד זר זה יהיה, לגמרי[ חדש( ]אחד) מעשה מלבו בודה יהיה[ש]

 מעיד שהוא בזמן, מקום באותו כלל היה לא והוא, אחד במקום שהיה בדבר שיעיד, כך כל בשיקרותו

 מאותן לנפשו ירא שהמכזב לפי, הגמור הזרות תכלית צד על זה שיזדמן לא אם, ההוא המעשה שנעשה

 שהם, הצד זה על הוא זוממים עדים שענין הוא וידוע. חרפתו עליו שיוכיחו, אחר במקום שראוהו אדם בני

 כלל ההוא במקום היו שלא ואומרים באין והמזימין, פלוני ובזמן פלוני במקום שנעשה אחד בדבר מעידים

 שנעניש שקודם התורה צותה, זה מציאות רוחק ומפני. מאד רחוק, בזה בכיוצא מכזב והמצא, זמן באותו

  .בזה כיוצא לשקר שהפליגו אפשר הוא אם היטב נדרוש, העדים

 ואף, מהמוזמין יותר, המזימין, טובה דרישה לאחר שנאמין התורה שצותה הוא, בעצמו הענין זה ומפני

 שישקרו רחוק שיותר לפי, בזה והסיבה(. א כז סנהדרין) ל"ז רבותינו שאמרו כמו, נינהו ותרי דתרי פי על

 המזימין כן פי על אף, להתברר הראוי בדבר עצמן מכניסין ששניהם פי על אף[ש. ]מהמוזמין המזימין

, זמן באותו אחר במקום אדם שום ראם שלא חשבו אולי[ המוזמין כי, ]מהמוזמין יותר בזה עצמן מכניסין

 יראו לא איך, כדבריהם אמת אין אם, המזימין אבל, זר היותו עם, שקר באותו עצמן הכניסו ולכן

 שם שראום המקום אותו אנשי זה ויעידו, אתם שהאמת שיוכיחו, בעצמם האמת שיודעים המוזמין[מ]

 זמן שכל, ספק אין הנה. היה לא או ההוא המעשה היה, ההוא המעשה שנעשה שאמר זמן באותו

  .יותר המזימין להאמין שראוי, כדבריהם שהאמת יבררו לא שהמוזמים



[ דהם, ]אהני דסמכת חזית דמאי, הוא חידוש זוממין דעדים( שם) ל"ז רבותינו שאמרו מה[ זה] יסתור ולא

 שני עדות על אם כי, לאו אם אמת הוא אם מהמעשה הנראה על לסמוך התורה דרך שאין לומר רוצים

 בהם שידענו ושמואל כמשה, להעיד פסולים יהו שלא זמן כל עולם קלי שני התורה האמינה שהרי, עדים

, מהמוזמין יותר המזימין על כאן( יותר) נסמוך[ש זה, ]כן אם הנה. קלה בשיחה אפילו דבר שום ישנו שלא

  .המקומות בשאר התורה מדרך ויציאה חידוש הוא, אמת שיהו נראין יותר, המזימין דברי היות מפני

 שנדרוש התורה חייבה, שימצא ורחוק מכוער הדבר היות שכפי, שכתבנו כמו מראים הדברים מקום ומכל

  .הדין עליו ונפסוק שנאמינהו קודם היטב הענין

 עבודה זכר למחות והוא, יותר בו שישתדלו ראוי ומה, מהו ויכלתם השופטים מצות מינוי שהשלים ואחר

 בדבר שיתנהגו אליהם וצוה. יתנהגו איך, מה בדבר ספק להם יקרה אם השופטים אל לבאר התחיל, זרה

 וקמת' וגו למשפט דבר ממך יפלא כי( יא - ח יז דברים) כאמרו, הגדול דין בית שיבררו מה פי על ההוא

 לך יאמרו אשר המשפט ועל יורוך אשר התורה פי על', וגו בו אלוקיך' ה יבחר אשר המקום אל ועלית

 שיר רבה מדרש) לשונם זה, בקבלה ובא'. וגו ושמאל ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא תעשה

 אפילו כלומר, ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין על לך אומר אפילו( ב א שם הכתוב על השירים

 שננהוג יתברך' ה צוה כן כי, אליהם שמע כן פי על אף, הסנהדרין הוראת כדברי האמת שאין לך ברור

  .יסכימו לא או לאמת יסכימו, הם שיכריעו מה כפי, ומצותיה התורה בדיני

 שחל הכפורים ביום במעותיו שיבא גמליאל רבן שצוהו(, א כה ה"ר) גמליאל רבן עם יהושע' ר ענין וזה

 שצוה מה הוא, הם שיסכימו מה, אליהם ההכרעה מסר יתברך שהשם שאחר. עשה וכן, בחשבונו להיות

, בהם יתברך השם רצון מקיימים שהם, ובמשפטיה התורה במצות בטוחים אנו זה ועל. ההוא בדבר' ה

  .הדור גדולי שהסכימו מה על שנסמוך זמן כל

 תורה לומד אני היאך' וכו מטהרין והללו מטמאין והללו הואיל תאמר שמא( ב ג) חגיגה בריש אמרם והוא

, הוא ברוך המעשים כל אדון מפי אמרן אחד פרנס כולן, אחד מרועה ניתנו כולם לומר תלמוד, מעתה

 הפוסלים, והמטמאין שהמטהרין ביאר הנה. האלה הדברים כל את אלקים וידבר( א כ שמות) שנאמר

 המטמאים שדברי אחרי כי, שכתבנו צד על לא אם אפשר ואי, הגבורה מפי משה אמרם כולן, והמכשירים

 מפי למשה נאמרו שכולן נאמר איך, לאמת יסכימו ששניהם אפשר אי, בעצמם הפכיים והמטהרים

 מסר יתברך שהשם, שכתבנו הדרך על כך הענין אבל(. ב ו גיטין) שמיא קמי ספיקא איכא ומי, הגבורה

 הוא, מהדברים בדבר הם שיסכימו שמה ונמצא, אחריהם שנמשך וצונו, הדור לחכמי כולם אלה הכרעת

  .הגבורה מפי משה שנצטוה מה

 מהסכמת שנסור ראוי אין, נביא או קול בת ידי על זה ונדע, האמת הפך הסכימו שאם, נאמין כן וגם

 שנתן פי על שאף(, ב נט מ"ב) הזהב בפרק כמוזכר החכמים עם הגדול אליעזר' ר ענין הוא וזה. החכמים



 שהלכה אליעזר' ר אצל לכם מה ואמרה השמים מן קול בת ויצתה, כדבריו שהאמת וחזקים גדולים אותות

 השם מסר שלא לפי. וברכוהו עליו נמנו, לדבריהם להסכים רצה כשלא כן פי על אף, מקום בכל כמותו

 רגליו על יהושע' ר שעמד וזה, הדור לחכמי אלא, קול לבת ולא, לנביא התורה ספיקות הכרעת יתברך

  .(יב ל דברים) היא בשמים לא ואמר

 גם אבל, החכמים הסכמת הפך הנביאים אחר שנימשך ראוי שאין לומר צריך שאין, בתמורה עוד ומפורש

 טוב יותר אבל, נביא פי על ההוא הספק ביאור שניקח לנו[ ראוי] אין, מה בדבר החכמים יספקו אם

 לו ואמרו, הלכות מאות שלש נשתכחו משה של אבלו שבימי( א טז) שם שאמרו, בספיקו הדבר שישאר

, לסקלו ישראל כל עליו שעמדו שם עוד ונאמר(. יב ל דברים) היא בשמים לא להם ואמר, שאל ליהושע

  .במלחמה וטורדן לך, אפשר אי לך לומר, הוא ברוך הקדוש לו ואמר

 כולן אלא, כלל התורה למצות טעם שאין שיחשוב מי דעת על שימשך ראוי זה כי, עיון מקום כאן יש והנה

, משל דרך טהור או טמא להיות ראוי איננו עצמו מצד שהדבר אחר זה ולפי, לבד הרצון אחר נמשכות

 שיניחו מה כל אחר הנמשך, זה לפי כן אם הנה, לבד הרצון אחר נמשך טיהרתהו או שטימאתהו מה אבל

 בנפשותינו ההוא מהענין שימשך אפשר ואי, האמת הפך על דבריהם שיהיו אפשר אי(ש, )הדור חכמי

, ממנו התורה שמנעתהו מה שכל נאמין אבל, הדעת בזה נבחר לא שאנחנו אחרי אבל. כלל מגונה דבר

 כשיסכימו כן אם, הדעת זה לפי, סיבתו נדע שלא פי על ואף, בנפשותינו רע רושם ומוליד, אלינו מזיק

, לפעול שבטבעו מה ויפעל אותנו יזיק ההוא הדבר הלא, יהיה מה, טהור שהוא טמא אחד בדבר החכמים

 על והוא, שוה שהוא אחד סם על הרופאים יסכימו ואילו. טהור שהוא החכמים בו שהסכימו פי על ואף

, הרופאים בו שיסכימו מה כפי בגוף החום פעולת תמשך שלא ספק שאין, רביעית במעלה חום משל דרך

 הדבר טבע ישתנה איך, בנפש מזיק שהוא מצד התורה לנו שאסרה הדבר כן. בעצמו טבעו כפי אבל

 יותר כן אם ראוי והיה. הפלא צד על רק, אפשר אי זה, מותר שהוא החכמים שהסכימו מצד ההוא

 הדבר אמיתת לנו נתברר זה דרך שעל, קול בת או נביא מצד לנו שתתברר מה פי על בזה שנמשך

  .בעצמו

. הטבע בחק הטבעיים הכוחות שינהגו כמו, התורה בחוקת הזאת במצוה נוהג שהענין, בזה לומר ויש

 ימשך הרוב על ובכלל, תיקונו לצורך, ההן הכוחות לו אשר הטבעי בדבר או באדם הוטבעו שהן שכמו

 לא הטבע, הפסד בעצמם ההם מהכוחות ימשך[ כאשר] הזרות צד ועל לפעמים זה כל ועם, תיקון מהם

  .הזאת המצוה בחק בשוה הענין כן, מזה ביותר תיקונו שיהיה אפשר אי כי, ההפסד מן נשמר

, ההוא הכח יבטל שאם עד, מבלעדיו אפשר אי, מזונו שימשוך כדי, באדם הטבעי המושך שהכח כמו כי

, הזמן ברוב חולי ממנו יתילד, נאות בלתי דבר ימשוך, ההוא המושך הכח[ כאשר] זה כל ועם, ימות

 ההפסד על יקפיד ולא, תמיד הנמשך הכללי התיקון על היה כונתו עיקר אבל, זה על ישגיח לא והטבע

 השגיחה שהתורה, בשוה זו במצוה הענין כן. מזה ביותר ענינו לתיקון אפשר שאי, הזרות צד על הנופל



, תורות כשתי תורה ושתיעשה, והמחלוקת הדעות פירוד והוא, תמיד שיפול אפשר שהיה ההפסד לתקן

, תיקון מזה ימשך הרוב שעל, הדור לחכמי הספיקות הכרעת כשמסרה, הזה התמידי ההפסד ותקנת

 כת שכן וכל, בחכמה מהם למטה שהוא ממי מועטות, הגדולים החכמים שגיאות כי. צודק משפטם ויהיה

 צד שעל, אפשר שלפעמים היות ועם. עמהם ששכינה, במקדשו ךיתבר' ה לפני העומדים הסנהדרין

 רוב מצד אותו לסבול ראוי כי, מעט הנופל ההוא להפסד תורה חששה לא, מה בדבר ישגו, והזרות הפלא

  .בשוה הטבע בחק שהוא כמו, מזה יותר לתקן אפשר ואי, תמיד הנמשך התיקון

 שהדבר, רבות לסיבות, לנביאים מסרה ולא, לחכמים הספיקות הכרעת למסור התורה בחרה[ש והטעם]

 שגלוי ועוד. אלינו יקר' ה דבר היה אשר בימים נעשה מה כן ואם, עת בכל מתנבאים הנביאים שאין ברור

 ואם, ונביא חזון לסתום עונינו שיגרמו עת יגיע אבל, תמיד אלינו שופעת לא שהנבואה, לפניו היה וידוע

 ולא' ה דבר את לבקש נשוטט, נפרץ חזון אין בזמן נעשה מה, לנביאים נמסרת תהיה הספיקות הכרעת

 זה על שהובטחנו כמו, יסור ולא סר לא אשר לחכמים ההכרעה שתימסר גזרה חכמתו ולכן. נמצא

 הימשך התורה שצותנו הנביא נבואת שאין ועוד. זרעו מפי תשכח לא כי( ב קלח שבת, כא לא דברים)

 ולכן. לפנינו שיתברר כמו, לאו אם אמיתית היא אם ספק בו שיפול אפשר יהיה שלא בענין, דבריו אחר

 אחר, לנביא משתימסר, וראיה בטעם עליה שיסכימו לחכמים ההכרעה שתימסר, יותר התורה בחרה

  .בגו דברים שיהיו אפשר אות ואותו, האות מצד אם כי דבריו יתאמתו שלא

 האיסור דבר יאכילו כי גם, כלל בנפש הפסד הסנהדרין שיכריעו ממה שימשך אפשר שאי, עוד סובר ואני

, התורה מורי החכמים למצות ההכרעה מצד בנפש ימשך אשר שהתיקון לפי. מותר שהוא בו ושיאמרו

 אשר הרוע יסיר ההוא ותיקון, טוב מזבח שמוע הנה( כב טו א"ש) כאמרו, אצלו אהוב היותר הדבר הוא

 כי, בגוף יקרה בעצמו זה בדבר וכיוצא. ההוא האסור הדבר אכילת מצד בנפש להתילד מעותד הוא

 ממנו ויסור, ההוא באוכל תפעל מחשבתו הנה, אליו שמועיל דעת על האוכל כשיאכלהו, המזיק המאכל

 בדבר ויכירו ישיגו כי גם, הסנהדרין מצות אחר האדם כשימשך הענין כן. מופלג שיהיה לא אם, היזקו

 ראוי שהיה רוע אותו כל מנפשו יסיר, אחריהם נמשך והיותו, עצתם אחר הימשכו, מותר שהוא האסור

 אליך יגידו אשר הדבר מן תסור לא ואמרה התורה צותה ולכן. ההוא האסור הדבר אכילת מצד שיתילד

  .ותיקונם השופטים ענין בזה נשלם והנה. ושמאל ימין

 התחיל, המלך שישלימנו לא אם, שביארנו כמו לבד השופטים פי על תושלם לא המדיני שהסידור ולפי

 הגויים ככל מלך עלי אשימה ואמרת' וגו הארץ אל תבא כי( יד יז דברים) ואמר, הקמתו במצות לצוות

 ל"ז ן"הרמב שכתב כמו, שמואל בימי לעתיד שיהיה כמו, אשימה[ ו]שאומר הנראה ומן. סביבותי אשר

 תאותך עליך תגבר כי, הארץ אל תבא כי אמר שהוא, האלה בפסוקים ביאור עוד מוסיף ואני(. שם)

 שלא לך השמר זה כל עם, המלכות מצד נמשך הנהגתם שעיקר, סביבותיך אשר הגוים אל להדמות

 תשלוט לא אתה אבל, יותר בו יחפצו אשר האיש עליהם ממליכין הם כי, לגמרי אליהם להדמות תרצה



 אות ככל תמליך שלא לך השמר, הגוים ככל מלך עלי אשימה תאמר כי גם אשר, כך כל תאותך עליך

( שם הכתוב על שופטים) בספרי ואמרו(, טו שם) בו אלהיך' ה יבחר אשר אותו, המלך יהיה אבל, נפשך

  .נביא פי על

, אלהיו ביראת שלם יהיה לא ואם, השופט כמו התורה למשפטי משועבד איננו, גדול המלך שכח ולפי

 כאמרו, תמיד עמו תורה ספר שיהיה צוהו, הכלל לתיקון שיתחייב במה יותר המידות על להפריז יבוא

 כל בו וקרא עמו והיתה' וגו הזאת התורה משנה את לו וכתב ממלכתו כסא על כשבתו והיה( יט - יח שם)

, לעשותם האלה החוקים ואת הזאת התורה דברי כל את לשמור אלקיו' ה את ליראה ילמד למען חייו ימי

 דברי על לעבור כונתו תהיה לא, זמנו תיקון לצורך מצוה שום יבטל אם, בכלל התורה מצות על בזה ירצה

 התורה דברי כל את לשמור כונתו תהיה אבל, צד בשום שמים יראת עול מעליו לפרוק ולא, כלל תורה

 יותר יהיו, התורה שחוקי כדי יכוין, יגרע או שיוסיף מה שבכל. לעשותם האלה החוקים ואת, הזאת

 כונתו תהיה לא, והתראה עדים בלא נפש[ רוצח] הורג כשיהיה, משל דרך על נאמר כאשר. נשמרים

, יותר תתקיים תרצח לא שמצות כדי, זה בעשותו יכוין אבל, זה על שליט שהוא לעם ממשלתו להראות

  .עליה יפרצו ולא

 לבלתי( כ שם) כאמרו, מזה להשמר הזהירו זה על, להתגאות מעותד והוא, רב ממשל מושל שהוא ולפי

 להכשל מעותד שהוא אחת, סיבות לשתי למלך ונתיחדה, והדיוט למלך כוללת מצות וזו. מאחיו לבבו רום

 המצוה נתיחדה ולפיכך(. שם) ל"ז ן"הרמב כתב כך. להדיוט וחומר קל שנלמוד השנית, הלב וגודל בגאוה

 ופירש, ושמאל ימין המצוה מן סור ולבלתי( שם) עוד וכתב. מאחיו לבבו רום לבלתי ואמר, במלך הזאת

 אליו שמשועבד ממה יותר, המלך אליו משועבד הדבר וזה, נביא של קלה מצוה על אפילו ל"ז י"רש

  .למעלה שכתוב כמו התורה במשפטי לנביאים משועבדים השופטים אין כי, השופט

 הנשאר הדבר אבל. המשפט בדבר ויכלתם, והמלך השופטים שהם, האלה הכתות שני מינוי בכאן ונשלם

 כת הנה. עליו שנתמנו הדבר להשלים כדי, וענינם במחייתם האלה הכתות תיקון הוא, עליו להשגיח

 צריך השופטים כת על אבל, שלהן והכל הארץ על שליטים הם כי, בזה תיקון צריכה אינה המלכים

, בעסקיהם טרודים היו שלא מצד, פנויים יותר היו שהם לפי, לוי משבט היו השופטים רוב והנה. להשגיח

 אל ובאת( ט יז דברים הכתוב על שופטים) בספרי שנינו וכן, ישראל עם ונחלה חלק להם היה לא כי

 הכתוב שאמר וזהו, ולוים כהנים בהם שיהיה דין בבית מצוה(, שם דברים) השופט ואל הלוים הכהנים

 שאין( ה - א יח שם) ואמר. ענינם ותיקון בסידור הכתוב התחיל ולפיכך, ליעקב משפטיך יורו( י לג שם)

 שצריך מה כל להשלים, בנחלתם עסקם יטרידם שלא בעבור, ישראל עם חלק לכהנים שיהיה ראוי

 מהקרבנות להם וזיכה. צדק משפט העם ישפטו למען, התורה בלימוד פנויים שיהיו[ וכן, ]במקדש

 כל להם זיכה העם ומאת(. א שם) יאכלון ונחלתו' ה אשי, וזולתם ואשמות חטאות בשר, במקדש הנעשים

 והקבה והלחיים הזרוע לכהן ונתן' וגו הכהנים משפט יהיה וזה( ד - ג שם) באמרו, למחיתם שיצטרך מה



 יש הנה כי. ההכרחיים האדם צרכי כל כולל זה והנה'. וגו צאנך גז וראשית ויצהרך תירושך דגנך ראשית

, הפת את בו ללפת בשר הזבח זובחי מאת המקדש ומזבחי, ויצהר ותירוש דגן ומעשרות תרומות להם

, הגז ראשית תורה אליהם זיכתה מלבושיהם לצורך כי, להם הצריכין במלבושים יסתפקו הגז ומראשית

( כ לא איוב) שנאמר, הגז מראשית פטורים קשה שצמרן כבשים( א קלז) חולין במסכת אמרו זה ומפני

 הכבשים, מלבושיהם לצורך רק, הגז ראשית לכהנים תורה זיכתה שלא אחר כי, יתחמם כבשי ומגז

  .ממנו פטורין, לכך ראויים ואינן קשה שצמרן

, מקריות הוצאות לאדם שיזדמנו ידוע אבל. ההכרחיות התמידיים צרכיהן כל להם בכאן השלים והנה

 חרמין כשדה, תמידיים שאינן מקריים דברים קצת התורה להן זיכתה לפיכך. המורגל מהסידור יוצאות

 למצוי מצוי להן וזיכתה ותיקנה, צרכיהן כל התורה השלים ובזה(, ח ה שם) הגר וגזל( יד יח במדבר)

  .מצוי לשאינו מצוי ושאינו

, תיקון צריכה אינה המלכים כתות כי, המשפט מעמידים השופטים כתות תיקון כל נשלם בכאן והנה

  .אליהם המצטרך בכל השלימו כבר, תיקון שצריכה השופטים וכת, בעצמו מתוקן ענינם בשכבר
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chareidi conscription comes in 2017, she will 

general.

The bill now heads to the Knesset, where it needs to pass in three readings. Ariel 

Prime Minister Binyamin Netanyahu’s comment to the Cabinet, “We will enact this 

change gradually while considering the special needs of the [chareidi

did nothing to mollify chareidi political leaders, who issued a series of condemnations.

future. This means not only the heads of the Likud Beiteinu party and Bennett and 

Home chairman Naftali Bennett, whose party purports to be religious and has Torah 

chareidi

he declared.

chareidi public, both 
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Drafting Yeshiva Students: 
A Halachic Debate
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Selected audio from our listeners 

Satmar and Zionism- bring in the UN click here 

Satmar and Zionism- The Satmar Rov had Ruach Hakodseh click here 

Satmar and Zionism- Every Satmar Chosid has a different explanation click here 

Satmar and Zionism- Get a better spokesmen click here 

Satmar and Zionism- Have speakers from the opposition click here 

Satmar and Zionism- Satmar Shita is different from the Hapeleg Shita click here 

Satmar and Zionism- The various Shitos click here 

Satmar and Zionism- to keep everything in balance click here 

Satmar and Zionism- Yearn for the Geulah click here 

Satmar and Zionism- A comment on the show 1 click here 

Satmar and Zionism- A comment on the show 2 click here 

Satmar and Zionism- A comment on the show 3 click here 

Satmar and Zionism- A comment on the show 4 click here 

Satmar and Zionism- A comment on the show 5 click here 

Satmar and Zionism- A comment on the show 6 click here 

Satmar and Zionism- A comment on the show 7 click here 

Satmar and Zionism- A comment on the show 8 click here 

Satmar and Zionism- The various Shitos 2 click here

Giyus- It needs to be explained click here

Satmar and Zionism- A compliment on the show click here

The Kastner train click here
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