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 האל. הערים אחת אל ונס ומת נפש והכהו עליו וקם לו וארב לרעהו שונא איש יהיה 'וכי −ê−-(è, (−¬כתיב בפרשתן 

 מישראל הנקי דם ובערת עליו עינך תחוס לא ומת. הדם גואל ביד אותו ונתנו משם אותו ולקחו עירו זקני ושלחו

 ישראלים שני ונמצאו זה את הורגים אנו למה, נהרג כבר הראשון תאמר שלא - עינך תחוס 'לא י"לך'. וכתב רש וטוב

 זה ונהרג הואיל תאמר שמא הנקי, דם ובערת עליו עינך תחוס 'לא êš½−õ) (ïõš כאן הרוגים'. מקור דברי רש"י בספרי

  עליו'. עיניך תחוס לא לומר תלמוד זה, של בדמו לחוב באים אנו למה

  

þ¾ê×þ¾ê×þ¾ê×þ¾ê×    ½îìò½îìò½îìò½îìò    ñ¼ñ¼ñ¼ñ¼    óðóðóðóð    èîþííèîþííèîþííèîþíí    ëî¬ëî¬ëî¬ëî¬    ½îìò¾½îìò¾½îìò¾½îìò¾    ñ¼ñ¼ñ¼ñ¼    óðóðóðóð    −ìí−ìí−ìí−ìí        
  

תמוהים מאד, היאך אפשר לומר שמאחר ונהרג הנרצח, נחמול ונחוס על הרוצח שלא יהרג,  ם האלודבריוהנה ה

 תאמר שלא כתב וז"ל 'והטעםושהביא את דברי רש"י  כאן ·¯Ô"·Óזו, ועי' כוהיכי סלקא אדעתין סברא משונה 

החי'. וגם אחר דבריו עדיין צ"ע היכי ס"ד לומר שכיון שכבר נהרג  דם על שנחוס טוב ההרוג דם על נחוס כאשר

מה שכתבו לבאר ההכרח שהביא לרש"י  ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰È¯‡ ¯Â‚·Âההרוג, שוב אין תועלת בהריגת ההורג, ועי' בביאור 

  , עיי"ש בדבריו.אחרתבדרך לבאר את הדבר כתב ש ¯Ô"·Óוע"ע בלבאר כן, 

  

íôíôíôíô    ³ñ¼î³³ñ¼î³³ñ¼î³³ñ¼î³    ¾−¾−¾−¾−    ³è−þíë³è−þíë³è−þíë³è−þíë    þìêíþìêíþìêíþìêí        
  

 'אסור נולשווזה , ובלשונו הזהב ביקש להמתיק התמיהה, Ì"·Ó¯‰ ö−þðíò½ô ×"õ) (ð"íוהנה בתמיהה זו הרגיש אדוננו 

, ·‰¯Â‡ˆÓ�Â ÔÈÏ˘¯˙Ó Â˙‚È האחר בהריגת יש תועלת ומה זה נהרג כבר יאמרו שלא ההורג על לחוס דין לבית

לפוטרו לגמרי, הרוצח ו שלא עלה על הדעת לחוס על מדבריו, נמצא עולההנקי'.  דם ובערת עינך תחוס ולא שנאמר

שמשום סברא זו שהאחד כבר נהרג, היה ס"ד שבי"ד יכולים להתרשל ולהתעצל בהריגתו, וידחוהו לזמן זמנים אלא 

טובא, ולא יזדרזו לעשות הדבר ככל מצוות התוה"ק, ולזה ציוה הכתוב שלא יחוסו עליו, ויזדרזו בדבר ככל מצות 

אף אחר דבריו יש לתמוה היכי סלקא אדעתין לומר סברא כזו, שמאחר ונהרג כבר אחד, יתרשלו בי"ד אמנם  עשה,

  בהריגת הרוצח.

   

í×ôí×ôí×ôí×ô    ¾−ê¾−ê¾−ê¾−ê    ³ôî³ôî³ôî³ôî    ³îô³îô³îô³îô    ³ôî−³ôî−³ôî−³ôî−        
  

 'שופך î), (¬עוד יש לעיין בזה, הלוא דין הריגת רוצח במזיד, נאמר ונשנה בתוה"ק כמה פעמים, כבר בפרשת נח כתיב 

יומת'. ובפרשת אמור כתיב  מות ומת איש 'מכה −ê×) ,(ëישפך'. אחר מכן בפרשת משפטים נאמר  דמו באדם האדם דם

ð×) ,(ï− יומת'. ועוד נאמרה פרשה שלימה בתוה"ק בפרשת מסעי  מות אדם נפש כל יכה כי 'ואישíñ) ,ï¬ -(ì− בכלי 'ואם 

 יומת מות הוא רוצח וימות הכהו בה ימות אשר יד באבן ואם הרוצח. יומת מות הוא רוצח וימות הכהו ברזל

הרוצח'. ועי' רש"י פ' משפטים ובפ' מסעי  יומת מות הוא רוצח וימות הכהו בו ימות אשר יד עץ בכלי או הרוצח.

  עיי"ש בדבריו. ,דעביד צריכותא לכל הפסוקים, שיש בזה מה שאין בזה

תחוס עינך עליו' עד פרשתן, ולא הזכיר לאו זה בד'  מעתה יש לתמוה למה המתין הכתוב לומר דין זה ד'לא

מקומות הקודמים לו בתוה"ק, ורק במשנה תורה, בעת שמשרע"ה חזר ושנה להם לישראל את כל דיני התוה"ק, ה

  .'לא תחוס עינך עליונתווסף הדין הפשוט הזה 'שם 
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למה המתין ושמר הכתוב ענין זה עד עתה, עדיין יש להבין למה  ,כמו כן יש לתמוה, שאפילו שנמצא איזה סברא

הוזכר איסור זה דלא תחוס עינך, דייקא בציור רחוק זה, שהרוצח נס לעיר מקלט, ואז צריכים זקני בי"ד לצאת לעיר 

 אלגו ביד אותו ונתנו משם אותו ולקחו עירו זקני ושלחו האל. הערים אחת אל מקלט, ולהביאו משם, שנאמר 'ונס

 זהבציור הומת'. ומה מקרא חסר אילו לא נאמר אלא שאסור לחוס על רוצח במזיד, ולמה האריך הכתוב כ"כ  הדם

  .בדייקא

  

ñ−êîíñ−êîíñ−êîíñ−êîí    èþíòîèþíòîèþíòîèþíòî    íïíïíïíï    íôñíôñíôñíôñ    îòêîòêîòêîòê    ó−êëó−êëó−êëó−êë    ëîìñëîìñëîìñëîìñ    îôðëîôðëîôðëîôðë    ñ¾ñ¾ñ¾ñ¾    íïíïíïíï        

  

 אנו למה, נהרג כבר הראשון תאמר שלא -  עינך תחוס נוסיף להעיר עוד כמה הערות קצרות בלשון רש"י הק', 'לא

 הרוגים'. והנה מקור דברי רש"י בספרי, והתם מצינו רק ריש דברי רש"י 'שמא ישראלים שני ונמצאו זה את הורגים

עליו'. אמנם מה שכתב רש"י  עיניך תחוס לא לומר תלמוד זה של בדמו לחוב באים אנו למה זה ונהרג הואיל תאמר

מאחר פשיטא שר נפיש, ולשון שאינה צריכה, שהרוגים'. לא מצינו שם, ובאמת שהוא יתו ישראלים שני 'ונמצאו

  הרוגין, ולמה הוסיף רש"י פרט זה הידוע ומובן לכל אחד. שיהיו שניויהרג גם הרוצח, וודאי 

הרוגים', למה הזכיר דייקא לשון ישראלים, מה שאין מצוי כ"כ  ÌÈÏ‡¯˘È שני עוד יש להעיר בלשון שכתב 'ונמצאו

ולמה בלשונו הק' בפירושו עה"ת, ומה מקרא חסר אילו כתב 'ונמצאו שנים הרוגין', וכפי שהעתיק הרמב"ן לשונו, 

  .ö−−¼î)¾ðîš ³îì−¾¾ðîš ³îì−¾¾ðîš ³îì−¾¾ðîš ³îì−¾  ’þõõîêë îññí ³îí−ô³ ñ× ë¾−−ñ íñîðè ³î×−þê ë"¼¾³ ó−¬õî¾(þìê ö  הזכיר דייקא לשון 'ישראלים'

  

ëþêî îí¼þñ êòî¾ ¾−ê í−í− −×îëþêî îí¼þñ êòî¾ ¾−ê í−í− −×îëþêî îí¼þñ êòî¾ ¾−ê í−í− −×îëþêî îí¼þñ êòî¾ ¾−ê í−í− −×î    îñîñîñîñ    óšîóšîóšîóšî    î−ñ¼î−ñ¼î−ñ¼î−ñ¼        

  

 יהיה וכיעל מנת ליישב את כל התמיהות, נקדים להביא בזה את דברי רש"י בריש פרשתא דא, שכתב וזה לשונו '

 מצוה על לעבור סופו קלה מצוה על אדם עבר אמרו מכאן. לו וארב לידי בא הוא שנאתו ידי על - לרעהו שונא איש

 לו שהיה', וגו לרעהו שונא איש יהיה כי נאמר לכך ,דמים שפיכות לידי לבא סופו, תשנא לא על שעבר לפי ,חמורה

יישב את התימה בדברי הכתוב שפתח 'וכי יהיה איש רש"י בק' מ'. נפש והכהו לרעהו וארב איש יקום וכי לכתוב

שהכאה  ומבאר רש"יומת'. ולמה לא כתיב 'וכי יכה איש את רעהו ומת',  נפש והכהו עליו וקם לו שונא לרעהו וארב

זו האמורה בפרשתן, היא הכאה אחרי מהלך ארוך של שנאה גדולה בין איש לרעהו, שנאה שנמשכה זמן רב, 

  תחילתה בדין ודברים בין איש לרעהו, המשכה בשנאה גדולה ועצומה, עד כדי מארב והכמנה והריגה במזיד.

  

îò³òîîò³òîîò³òîîò³òî    îêîêîêîêî³î³î³î³    ð−ëð−ëð−ëð−ë    ñêîèñêîèñêîèñêîè    óðíóðíóðíóðí            

  

כתב בפירושו לתורה  ‡·¯·�‡ÁˆÈ È·¯Ï˜ מראשוני האחרונים שכתבו עפ"ז דבר חידוש מופלא להלכה, ומצינו לב' 

 שיהיה אם פנים' מב באחד וזה, במיתתו מזיד אם כי שוגג אז יהיה לא ,לרעהו שונא היה הרוצח אם אמנםכאן וז"ל '

 בא בדברים שבהיותם צה לומרר, והכהו עליו שקם והוא שני באופן ואם, לו וארב ראשונים מימים לרעהו שונא

 צוה וכן בכוונה, ההריגה תבהיו ישתתפו ששניהם כיון האלה האופנים בשני הנה, והכהו עליו וקם ומדון ריב ביניהם

 Â¯ ¯ÓÂÏˆ‰, ומת הדם גואל ביד אותו ונתנו משם אותו ולקחו העדה זקני ושלחו וזהו, לרוצח קולט העיר יהיה שלא

¯Á‡ ·˘"„ ‡Ï Â‚¯‰È Â˙Â‡ ÈÙÏ ‡Ï˘ ‚¯‰ ÌÈ„Ú· ‰‡¯˙‰Â, Â�˙È Â˙Â‡ „È· Ï‡Â‚ Ì„‰ Â‰Â˙ÈÓÈ˘, עיניך תחוס לא ואמר 

 יותר כי ,הרוגים שניהם ונמצאו זה את גם הורגין אנו למה נהרג כבר הראשון יאמר שלא, בספרי ל"חז כדברי עליו

בי"ד '. נמצא עולה מדבריו חידוש פלא והפלא, שכאשר לך וטוב אמרו והוא ,מישראל הנקי הדם שיבערו הוא טוב

, מכל מקום בי"ד יתנו ההריגהלא היו עדים והתראה על שאע"פ  יודעים בוודאי, שהרוצח היה שונא גדול לנרצח,

להמיתו, לפי שיודעים בו שמתוך שנאתו הרגו, והוא דבר תימה גדול שיתירו בי"ד דמו להריגה  םדל האותו ביד גוא

  בלא עדים והתראה כלל.
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 הנקי הדם ובערת ואמרוז"ל ' שכתבבספרו צרור המור,  ·Ò Ì‰¯·‡ È·¯Ú ,בן דורומעין דברים הללו מצינו גם מפי 

 יראו אם בכאן וכן'. וכו התורה מן שלא ועונשין מכין ד"ב (½îô ö−þðíò.) אומר אליעזר בישר מה על להורות. מישראל

 יכולים הם ,ברורים עדים להם יהיו שלא פי על אף ,רוצח שהוא מוכיח ובאמתלאות דמוכח באומדנא הדיינים

 אלא ,החייב דם תבער ואתה אמר לא ולכן ,נקי דם שהוא שנראה פי על אף ,הזמן ולפי השעה צורך לפי להורגו

היינו שאע"פ שמן הדין אין להרגו לפי שהיה בלא עדים והתראה, מכל מקום בי"ד מכין  .'הנקי דם תבער ואתה

חיזוק וקיום התורה, וע"כ בכאן שבידוע שהיה שונא לו וארב לו וקם עליו, בי"ד מתירין דמו מן הדין ל אוהורגין של

   ה.ובלא והתרא, בלא עדים ברורים םדל הלהריגה ביד גוא

  

ö−êëö−êëö−êëö−êë    µî³ôµî³ôµî³ôµî³ô    µ×µ×µ×µ×    −ð−ñ−ð−ñ−ð−ñ−ð−ñ    íêò¾íêò¾íêò¾íêò¾    íþîôèíþîôèíþîôèíþîôè        
  

רש"י  ובראשםרבותינו הראשונים כמלאכים, לא מצינו למחודשים מאד, ותמוהים מכל צד, והם לו והנה דברים א

ידוע שקם על חבירו, שונא עוסקת בענין היא , אך מכל מקום נמצינו למדים עיקרה של פרשה זו, ששיפרשו כןהק' 

שנאת חינם, סופה להביא לשנאה מותרת ושנאה של מצוה, שאפילו להרגו מתוך שנאה עזה השוררת ביניהם, וידוע 

 מותר בחבירו ערוה דבר הרואה רב אמר יצחק רב בר שמואל רבי אמר' ):ó−ì½õ è−š(ברי הגמרא כמו שכתבו התוס' בד

 - ערוה דבר בו 'שראה שם כתבו ובתוספות .'וכו משאו תחת בץור נאךוש חמור תראה כי(¾í ,è× ³îô)  שנאמר ,לשנאתו

 מה והשתא ,יצרו את לכוף כדי בשונא מצוה לטעון ושונא לפרוק אוהב אמרינן :)ë"ô ëñ( מציאות דבאלו תאמר ואם

 כמים )−¬ ,×ñ¾ô ï−( דכתיב אותו שונא חבירו גם שונאו שהוא כיון ש לומרוי ,לשנאתו דמצוה כיון שייך יצר כפיית

ואם מתוך שנאה מותרת  .יצר' כפיית ושייך ‚ÔÈ‡·Â ÍÂ˙Ó ÍÎ È„ÈÏ ‰‡�˘ ‰¯ÂÓ ,לאדם האדם לב כן לפנים הפנים

ושנאה של מצוה, נמשכת שנאה עזה נוספה, שנאת חינם, על אחת כמה וכמה בשנאה שאינה של מצוה, שנאה של 

  קנאה ומחלוקת, וודאי שסופה לבוא עד כדי רציחה והריגה במזיד רח"ל.

  

íò−þ ó−¼¾þ ðîëêëíò−þ ó−¼¾þ ðîëêëíò−þ ó−¼¾þ ðîëêëíò−þ ó−¼¾þ ðîëêë        
  

י חז"ל בספרי, כאמור פרשה זו עוסקת בדין חר הקדמת עיקר פרשתא דא, נעלה ונבואה לבאר דברי רש"י הק' מדברא

בעת דין ודברים, וחפז עליו יצרו וקם והרג את חברו,  לרגע הוחם לבבולפתע ברוצח במזיד אשר הרוצח במזיד, ולא 

 אמדרג, 'וכי יהיה איש שונא לרעהו'. שנאה עזה אשר הביאה איש מישראל לירד ממושכת זמן רבאלא בשנאה 

ע"מ להכות נפש את שנוא נפשו, וכמו שאמרנו אין ספק  תחתונה, להכין מארבים ומצודיםכי עד הדיוטא ה אלדרג

הנרצח אל הרוצח, ולולי שהיה הרוצח הורג את הנרצח, היה  מצדשנאה קשה כזו, הביאה כנגדה שנאה נוראה גם ש

אים זה לזה, קם עליו להרגו במארבים ותחבולות, לפי שהיו שניהם שונעושה אותו הדבר, והיה הנרצח עצמו 

את הרג שבמקרה זה של ב' שונאים מובהקים, שאחד מהם לומר  היה מקוםושניהם משתתפים בהריגה זו, ומעתה 

א"כ באופן של רצון לרצוח זה את זה,  אשהרוצח והנרצח היו שונאים זה לזה, והגיעו שניהם עד דרגרעהו, מאחר 

ועכ"פ להתרשל בהריגתו, ולא למהר ולהזדרז ג, מאחר והאחד כבר נהראולי היה מקום לחוס על הרוצח, כזה 

היה רודפו של הלוא קוצים כילה מן הכרם, והנהרג אדרבא בהריגתו בזריזות של מצוה, לפי שלאמיתו של דבר 

הזדרז כ"כ בהריגתו, לצריך אין סלקא דעתך אמינא ש, וע"כ (ê− −ñ¾ô, −) כתיב 'באבוד רשעים רנה'כמותו, וההורג ורשע 

  .בכתוב מיוחד 'לא תחוס עינך עליו'לגלות לנו וה"ק הת ע"כ נצרכה

  

î−ñ¼ µò−¼ ½îì³ êñî−ñ¼ µò−¼ ½îì³ êñî−ñ¼ µò−¼ ½îì³ êñî−ñ¼ µò−¼ ½îì³ êñ        
  

ענין 'לא תחוס עינך עליו', בכל הפרשיות שנאמרו בתוה"ק בדין רוצח את לא הזכירה התוה"ק ועפ"ז מובן למה 

ולהתרשל סברא כלל להקל בדינו שום ה תבמזיד עד פרשתן, לפי שברוצח במזיד אדם נקי מישראל חף מפשע, לא הי

ולזכות לבער הרע בלא שום דיחוי ושיהוי,  , שצריך לקיימהמצות עשה מן התורהאדרבא הרי זו ככל בהריגתו, ו

, נפש הרשע כמותו בשנאה ממושכת, וקם עליו והרגו שונא לחבירוהאמנם בפרשתן שאיירי באיש ישראל מישראל, 

אין להקל  וונאגאי הי נשנתה פרשה זו לחדש שגם בכהיה מקום להקל, וע"כ ובזה בשני רוצחים ורשעים, א"כ איירי 

  .יש לנהוג בו ככל דיני רוצח במזידהזהיר הכתוב 'לא תחוס עינך עליו'. שע"כ כלל וכלל, ו



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõó−¬õî¾ó−¬õî¾ó−¬õî¾ó−¬õî¾    ð"¼¾³ð"¼¾³ð"¼¾³ð"¼¾³    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš  ð 
אל עיר מקלט, וצריכים בי"ד לחזור ולהוציאו משם נס שהרוצח  נאמר דין זה בציור מרוחקעתה מובן למה ומ

, היה שונא גדולכמה קולות בענינו, ראש לכל שהנרצח גם הוא עוד שנצטרפו ולמסרו לידי גואל הדם, לרמז שאע"פ 

ע"כ הזהירה התוה"ק דייקא בזה יגתו, בהר אוהרוצח כבר נס אל עיר מקלטו, והיה מקום להקל בדינו, ולהתרשל קמע

  על 'לא תחוס עינך עליו'.
  

îê®ôòîê®ôòîê®ôòîê®ôò    −ò¾−ò¾−ò¾−ò¾    ó−ñêþ¾−ó−ñêþ¾−ó−ñêþ¾−ó−ñêþ¾−    ó−èîþíó−èîþíó−èîþíó−èîþí        
  

הרוגים', שדקדקנו למה הזכיר לשון זו דייקא,  ÌÈÏ‡¯˘È שני יש לומר גם בהארת לשון רש"י 'ונמצאו ועל דרך זו

 פי על אף זבדא בר אבא רבי אמר ,Ï‡¯˘È 'חטא ).ö−þðíò½) ðôאמרו חז"ל גבי עכן פשר שרצה רש"י לרמז בזה על מה שוא

, שנרמז בזה שהשם 'ישראל', מורה על הדרגא הגבוהה של נפש איש ·ÙÒ‰"˜דאיתא הוא'. ונודע מה  Ï‡¯˘È שחטא

ישראל, תיבות 'לי ראש', ונרמז בזה שאיש ישראל מקושר בקשר עליון דאורייתא לבורא ברוך הוא, ואפילו אם 

הרבה לחטוא ולפשוע, עדיין הוא מצוי בדרגת 'לי ראש', ואפילו שחטא ישראל הוא, היינו לא די שהוא בדרגא הקלה 

שאף  ÚÈÊ Ê"‰ÂÓ„‡ ˜"‰¯‰ ‡˘È„˜ ‡È�˙· (ð"×õ)"‡ל 'יעקב', אלא בדרגא הגבוהה של 'ישראל', לי ראש, וכעין דברי ש

בשעת החטא עדיין איש ישראל דבוק ומקושר באמונת אומן בבורא ברוך הוא, עיי"ש בדבריו הק'. וזהו שכתב רש"י 

ן לו לאותו יהודי שום מעלה, אלא במה שהוא מעם שאי לסבר את אזננו שאע"פהרוגים'. הק' 'ונמצאו שני ישראלים 

אסור לחוס על מאחר שבשם ישראל יכונה, אפ"ה י, וישראל אע"פ שחטא ישראל הוא, בני ישראל, שהוא ישראל

אע"פ שחטא שנשמת איש ישראל, יוקר ערך לפי שאין לנו השגה קלה ותפיסת יד כהה במעלת הרוצח בשום גוונא, 

וע"כ נצרך לכפר על דם תחת כסא הכבוד, ממקום גבוה מעל גבוה צבה נחאיש ישראל ישראל הוא, וכל נשמה של 

  .הנהרג
  

ë¬îôë¬îôë¬îôë¬îô    ñ−õ−¾ñ−õ−¾ñ−õ−¾ñ−õ−¾    îô®¼îô®¼îô®¼îô®¼    µî³ñµî³ñµî³ñµî³ñ     îþëì −òõ ö−ëñ− ñêî ¾êí îþëì −òõ ö−ëñ− ñêî ¾êí îþëì −òõ ö−ëñ− ñêî ¾êí îþëì −òõ ö−ëñ− ñêî ¾êí        
  

כל דברי רש"י בפרשתן, נעלה ונבואה לענין המעשה בפועל, בבחינת שופטים ושוטרים תתן  אחר שנתבררו ונתיישבו

הלבבות את מכינים כאשר לך, כל אחד ואחד בחשבון נפשו, בפרוס ימי הדין והרחמים, ובתחילת חודש אלול, 

אין צריך כמעט שהנפשות לקראת יום הדין הגדול והנורא, הנה ב"ה ובעזה"י בענין רציחה בפועל, את ומכשירים 

רציחה הנוהגת כעין ענין ענין זה יש לעורר ולהתחזק ביותר, והוא בקרב מחננו, אמנם בענין הדומה לעל כך להזהיר 

הוא  במחוזותינו בזלזול נורא, רציחה שאנשים דשים בעקביהם, ורבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה,לדאבוננו 

ש חידוש נורא בדברי בעלי התוספות לרבותינו הראשונים כמלאכים, והנה בענין הזה נתחד .הלבנת פנים איסור

כתבו ואל ילבין פני חברו ברבים'. ו האש כבשן לתוך עצמו את שיפיל לאדם לו נוח' :)− ½í¬î(במה שאמרו בגמרא 

 כוכבים עבודת ,נפש פקוח בפני עומדים שאין עבירות' ג בהדי .)×ó−ì½õ í(בגמרא  ליה חשיב דלא האי נראה'התוס' וז"ל 

 .'המפורשות עבירות אלא נקט ולא בתורה מפורשת אינה פנים הלבנת דעבירת משום ,דמים ושפיכות עריות וגילוי

ואל יעבור, ואם גוי  היא מג' עבירות חמורות, שהדין נותן שיהרגהיינו דפשיטא להו לבעלי התוס', שהלבנת פנים 

הוא מחוייב למסור נפשו למיתה ולא ואם לאו יהרגהו, בא על ישראל ומצוהו להלבין פני איש ישראל ברבים, 

   .¾î)ñ"®ï µëþ¼−îê ï"¾þèí öþôñ íôñ¾ ³ìòôëñ"®ï µëþ¼−îê ï"¾þèí öþôñ íôñ¾ ³ìòôëñ"®ï µëþ¼−îê ï"¾þèí öþôñ íôñ¾ ³ìòôëñ"®ï µëþ¼−îê ï"¾þèí öþôñ íôñ¾ ³ìòôë (−ðôî í"ð ï"½ ê"ì) (íïë µ−þêí¼−’ והוא חידוש מופלא מאד ו, חביר להלבין פני
  

íñ−ìô −òë óò−ê ó−ò¬šíñ−ìô −òë óò−ê ó−ò¬šíñ−ìô −òë óò−ê ó−ò¬šíñ−ìô −òë óò−ê ó−ò¬š        
  

הלבנת פני ילדים רכים  וביותרין זה דורנו לקוי עד מאד, שיכולים לזלזל בענין הלבנת פנים וביוש אחרים, ובענ

בשנים, ופעמים שהיא נעשית ע"י ההורים והמחנכים, ללא נטילת עצה מן הזקנים, וללא שאלת רב מורה הוראה, 

ע, עדיין יש לזכור שהתורה חסה על נפש מחילה, והוי רציחה ממש, ואפילו מי שהוא חוטא ופוש נם בניוקטנים אי

כל איש ישראל, אפילו הרחוק ביותר, וישראל אע"פ שחטא ישראל הוא, ואם הרגו במזיד נהרג עליו בלא שום 

התרשלות וקולא, ועד כמה יש ליזהר בעוון חמור זה, אשר הוא מג' עבירות חמורות, ויכולים בניקל ליכשל בזה אם 

ים על לב גודל חומר ענינו, ועתה בימי חודש אלול, הוא הזמן הראוי והמוכשר שיחשב כל אחד מאין מעוררים ומשי

לו שיניו, איש את  ÔÈ·ÏÈפני חברו רח"ל,  ÔÈ·Ï‰Ïחשבונו של עולם וחשבון נפשו, להתחזק בענינים הללו, ותחת 

 כשלג כשנים חטאיכם יהיו 'אם −í−¼¾−) ê ,(ì תובכר הומתוך כך נזכה שיקויים בנו מאמרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, 

'Â�È·ÏÈ.אכי"ר .  
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