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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh
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(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
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záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ë÷
:ÔÈÈÊ ÈÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· Û‡ ˙‚¯Â‰ Í‡È‰Â Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÌÈ¯·„Ó‰ Ô˙Â‡ ÏÚ ÁÂÎÈÂ

àél äúøva ýåýé-ìà úBìònä øéL¦À©©«Å£¬¤−§Ÿ̈©¨¨´¨¦®
:éððòiå éúàø÷á-úôOî éLôð äìévä ýåýé ¹¨À̈¦©©«£¥«¦§Ÿ̈À©¦´¨−©§¦¦§©

lî ø÷L:äiîø ïBLâéñi-äîe Eì ïzi-äîCì ó ¤®¤¦¨¬§¦¨«©¦¥´−§©Ÿ¦¬¹̈À
ì:äiîø ïBLãéìçb íò íéðeðL øBaâ évç ¨¬§¦¨«¦¥´¦´§¦®¦¹À©«£¥¬

:íéîúøäézðëL CLî ézøâ-ék él-äéBà §¨¦««¨−¦¦©´§¦¤®¤¹̈©À§¦
:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À

:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨
:äîçìnì©¦§¨¨«

.àë÷
:ÁÈ‚˘Ó ‰"·˜‰ Í‡È‰Â ÔÂÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Ï ‰ÏÂÚ Ì˘ÓÂ ÔÂ˙Á˙‰ Ô„Ú Ô‚· ‰ÏÚÓ ˘È Í‡È‰

àïéàî íéøää-ìà éðéò àOà úBìònì øéL¦À©©«Å£¬¤¨´−¥©¤¤«¨¦®¹¥©À¦
:éøæò àáéá:õøàå íéîL äNò ýåýé íòî éøæò ¨¬Ÿ¤§¦«−¤§¦¥¦´§Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤

â:EøîL íeðé-ìà Eìâø èBnì ïzé-ìàãäpä ©¦¥´©´©§¤®©¹̈À«Ÿ§¤«¦¥´
:ìàøNé øîBL ïLéé àìå íeðé-àìäEøîL ýåýé Ÿ−¨§´Ÿ¦¨®¹¥À¦§¨¥«§Ÿ̈¬«Ÿ§¤®

ðéîé ãé-ìò Elö ýåýé:Eå-àì LîMä íîBé §Ÿ̈¬¦¹§À©©¬§¦¤«À̈©¤¬¤Ÿ
:äìéla çøéå äkkéæòø-ìkî EøîLé ýåýé ©¹¤À¨§¨¥¬©©¨«§¨§Ÿ̈À¦§¨§¬¦¨®̈

:ELôð-úà øîLéçEàBáe Eúàö-øîLé ýåýé ¹¦§ÀŸ¤©§¤«§Ÿ̈À¦§¨¥«§¬¤®
:íìBò-ãòå äzòî¹¥«©À̈§©¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

לחגיגת הבר מצוה שלך בשבת בראשית הבע"ל, הנני בזה להביע ברכתי שתהי' בשעה טובה 
ומוצלחת ותצליח בלימודך ובקיום המצות.

ידוע מאמר רבינו הזקן ונמצא ג"כ בשל"ה, אשר הפרשה שקוראים בתורה שייכת להזמן בו 
קוראים אותה, ובשבת זו הבע"ל קוראים הסדרה בראשית המתחיל בראשית ברא אלקים את השמים 

ואת הארץ, והארץ היתה גו' וחשך גו' ויאמר אלקים יהי אור.

וזוהי הוראה כללית לכל בני ישראל בכלל, ובפרט לבר מצוה המתחיל את חייו בתור מחוייב 
בתורה ומצות כולם, אשר בגשתו להעבודה דתורה ומצות בהעולם, הנה עליו שיהי' תמיד לנגד עיניו 

הידיעה הברורה:

א( אשר האלקים ברא את השמים ואת הארץ, ומובן מזה אשר הוא הוא ית' הבעל בית היחידי 
בעולם ומלואו כולו.

ב( אשר חלק האדם בעולם הוא עדיין חשך, ועליו לתקנו ולהאירו.

ג( אשר התחלת עבודתו בזה הוא, לגלות בעולם, את "ויאמר אלקים", היינו לימוד התורה 
שהיא היא דבר הוי', וקיום המצות שהם מצות השם ית' שע"ז נאמר כי נר מצוה ותורה אור, ועי"ז 
מהפך הוא את חשך העולם לאור, ובלשון הזהר הקדוש, לאתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא,

ובשומו לנגד עיניו תמיד ידיעה זו, ילך לבטח דרכו, דרך הוי' לעשות צדקה ומשפט,

בברכה.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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  קודש   ותרגא  )לד
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 עדר  .................................  חומש לקריאה בציבור  ) לה

 פדר  .................  קודש-בתשת חתורה למה תאקרי  ) לו

 פה ר  .................  לשבוע פרשת בראשיתים מוח זל  ) לז
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,ziy`xa zyxt zay .c"qa
oeygÎxn ycegd mikxan
`"lyz'd ,(` zecreezd)

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
˙ÈL‡¯a1 ואת הּׁשמים את אלקים ּברא ¿≈ƒְֱִִֵֵַַָָָֹ

נאמר 2הארץ  ּכ ואחר אּלה 3, ְֱֵֶֶֶַַַָָָ

ה' עׂשֹות ּביֹום ּבהּבראם והארץ הּׁשמים ְְְְְֲִִֶַַָָָָָתֹולדֹות

ּבּגמרא  ואיתא וׁשמים, ארץ ׁשּמאי 4אלקים ּבית ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

נבראת  ּכ ואחר ּתחּלה נבראּו ׁשמים ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָאֹומרים

הּׁשמים  את אלקים ּברא ּבראׁשית ׁשּנאמר ְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהארץ,

נבראת  ארץ אֹומרים הּלל ּובית הארץ, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָואת

ה' עׂשֹות ּביֹום ׁשּנאמר ׁשמים, ּכ ואחר ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָּתחּלה

וׁשמים. ארץ ְֱִִֶֶָָֹאלקים

מה ÔÈ·‰Ïeב) ּתחּלה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְִִֵֶַַָ

הּׂשמחה 5ּׁשּנתּבאר  ּבענין ְְְְִִִֵֶַַָָ

אֹו הּתֹורה ּבקריאת ׁשאינּה ּתֹורה, ְְְִִִֵֶַַַָָָּדׂשמחת

ּברגלים  ּבריּקּודים אּלא ּתֹורה, ּבדברי ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָּבדיּבּור

ּדוקא  היא 6ּגׁשמּיים הּכּוונה ׁשּתכלית מּׁשּום , ְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

ּבּתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו היינּו7לעׂשֹות , ְְְֲִִִֵַַַַָָ

הריּקּודים  ידי על ודוקא ּגׁשמּיים, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּבדברים

ּבענין  ּוכמֹו .יתּבר עצמּותֹו ממׁשיכים ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָהּגׁשמּיים

ׁשעֹוׂשים  הּמצוֹות ידי על ׁשּדוקא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָהּמצוֹות,

,יתּבר עצמּותֹו ממׁשיכים ּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּבדברים

ּכביכֹול  עיּלּוי אּלּו מצוֹות ּפֹועלים זה ְְֲִִִִִֵֶֶַַָׁשּמּטעם

ּבּזהר  ּׁשּכתּוב מּמה ּגם ּכּמּובן על 8למעלה, ְְִֶַַַַַַַָָָֹ

אני 9הּפסּוק  מעלה ּכתיב, אּתם אֹותם, ועׂשיתם ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָ

אינּון  ּפּקּודין ּורמ"ח עׂשיתּוני, ּכאיּלּו ְְֲֲִִִִִִֵֶַעליכם

ּדמלּכא  אברין ּבענין 10רמ"ח ּגם הּוא וכן . ְְְְְְִִֵֵַַַַָָ
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שע 1) ע' תש"ל סה"מ - תש"ל נצו"י דש"פ הזאת המצוה כי בד"ה הנסמן (ראה שלפניו למאמרים המשך הוא זה מאמר

.(1 א.2)הערה א, ד.3)פרשתנו ב, א.4)שם יב, תשל"א 5)חגיגה המאמרים  (ספר  פ"ד שמח"ת דיום השמע"צ ביום ד"ה

מה). וש"נ.6)ע' סז. ע' תרפ"ט סה"מ רפל"ו.7)ראה תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ו.8)ובכ"מ. פל"ה, ויק"ר וראה א. קיג, ג.9)ח"ג כו, (עד,10)בחוקותי ל תיקון תקו"ז [ראה התיקונים בשם רפכ"ג תניא

ב]. קע, ח"א זהר [ראה הזהר בשם רפ"א אגה"ת סע"א)].

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתורה: ‰‡¯ÈL‡¯a1ı˙נאמר ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a2, ¿≈ƒ»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈»»∆
Ck ¯Á‡Â הפרשה בהמשך¯Ó‡3ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡ ¿««»∆¡«≈∆¿«»«ƒ¿»»∆
Ì‡¯a‰a נבראו כאשר,ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰ ˙BNÚ ÌBÈa ¿ƒ»¿»¿¬¡…ƒ∆∆¿»»ƒ

‡˙È‡Â מובא‡¯Óba4e‡¯· ÌÈÓL ÌÈ¯ÓB‡ È‡nL ˙Èa ¿ƒ»«¿»»≈««¿ƒ»«ƒƒ¿¿
Ck ¯Á‡Â ‰lÁz בריאת אחרי ¿ƒ»¿««»

Ó‡pL¯השמים  ,ı¯‡‰ ˙‡¯·ƒ¿≈»»∆∆∆¡«
˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»»¡…ƒ≈

,ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ זה ובפסוק «»«ƒ¿≈»»∆
בריאת  לפני השמים בריאת נאמרה

‡¯ıהארץ  ÌÈ¯ÓB‡ Ïl‰ ˙È·e≈ƒ≈¿ƒ∆∆
Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ˙‡¯·ƒ¿≈¿ƒ»¿««»
˙BNÚ ÌBÈa ¯Ó‡pL ,ÌÈÓL»«ƒ∆∆¡«¿¬

ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ ובפסוק ‰' ¡…ƒ∆∆¿»»ƒ
בריאת  נאמרה בריאת זה לפני הארץ

השמים.

‰Ê ÔÈ·‰Ïe הפנימית ·) המשמעות ¿»ƒ∆
השמים  בריאת בין ההבדל תחילה של

תחילה  הארץ ÌÈc˜‰Ïלבריאת LÈ≈¿«¿ƒ
¯‡a˙pM ‰Ó ‰lÁz5 במאמר ¿ƒ»«∆ƒ¿»≈

השמיני  "ביום דיבורֿהמתחיל הקודם

זו  שנה תורה בשמחת שנאמר עצרת"

˙ÁÓNc ‰ÁÓO‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿«
dÈ‡L ,‰¯Bz ביטוי לידי באה »∆≈»

¯eaÈ„a B‡ ‰¯Bz‰ ˙‡È¯˜aƒ¿ƒ««»¿ƒ
‡l‡ ,‰¯Bz È¯·„a של השמחה ¿ƒ¿≈»∆»

ביטוי  לידי באה תורה שמחת

ÌÈiÓLb ÌÈÏ‚¯a ÌÈ„ewÈ¯a¿ƒƒ¿«¿«ƒ«¿ƒƒ
‡˜Âc6, הוא לכך הפנימי והטעם «¿»

‰Âek‰ ˙ÈÏÎzL ÌeMÓƒ∆«¿ƒ««»»
הבריאה  של BNÚÏ˙והמטרה ‡È‰ƒ«¬

ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙È BÏ7, ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ
התחתון  הגשמי הזה העולם את לעשות

לגילוי  ראוי והשראת למקום אלוקות

ÌÈ¯·„aהשכינה  eÈÈ‰«¿ƒ¿»ƒ
È„È ÏÚ ‡˜Â„Â ,ÌÈiÓLb«¿ƒƒ¿«¿»«¿≈
ÌÈiÓLb‰ ÌÈ„ewÈ¯‰»ƒƒ««¿ƒƒ

ÌÈÎÈLÓÓ ומביאים למטה מלמעלה «¿ƒƒ
את לידי  C¯a˙Èגילוי B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈

האלוקות. ומהות עצמות

BÓÎe רואים ÔÈÚaגם שאנו ¿¿ƒ¿«

ÌÈ¯·„a ÌÈNBÚL ˙BÂˆn‰ È„È ÏÚ ‡˜ÂcL ,˙BÂˆn‰«ƒ¿∆«¿»«¿≈«ƒ¿∆ƒƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLb נחותים דברים עם עשייה זו שלכאורה למרות הזה, בעולם «¿ƒƒ

‰Ê ÌÚhnL ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ ÌÈÎÈLÓÓ ידי שעל קיום משום «¿ƒƒ«¿ƒ¿»≈∆ƒ««∆
עצמות  את ממשיכים גשמיים דברים באמצעות העליון האלוקי הרצון

הזה  בעולם ÌÈÏÚBt¬ƒהאלוקות
ÏBÎÈ·k ÈelÈÚ el‡ ˙BÂˆÓƒ¿≈ƒƒ¿»

,‰ÏÚÓÏ,גורם המצוות וקיום ¿«¿»
למעלה  והוספה עילוי כביכול,

nÓ‰באלוקות  Ìb Ô·enk«»«ƒ«
¯‰fa ·e˙kM8˜eÒt‰ ÏÚ9 ∆»«…«««»

המצוות  קיום לגבי בתורה האמור

,Ì˙B‡ Ì˙ÈNÚÂ הוא בפסוק אך «¬ƒ∆»
וא"ו  האות ללא חסרה אות עם כתוב

,·È˙k Ìz‡ את לקרוא שאפשר כך «∆¿ƒ
וכוונת  'אתם' אלא 'אותם' לא המילה

כי  ללמד ‡Èהכתוב ‰ÏÚÓ«¬∆¬ƒ
,Èe˙ÈNÚ elÈ‡k ÌÎÈÏÚ,כלומר ¬≈∆¿ƒ¬ƒƒ

ישראל, לבני אומר הקדושֿברוךֿהוא

אני  הרי מצוות, מקיימים אתם כאשר

אתם  כאילו הדבר את לכם מחשיב

שמוסיפים  כאמור (והיינו אותי עשיתם

נאמר  ועוד כביכול) למעלה, עילוי

ÔÈ„ewtבזוהר  Á"Ó¯e מאתיים ¿«ƒƒ
היינו  הציוויים, ושמונה ארבעים

‡·¯ÔÈמצוותֿעשה  Á"Ó¯ ÔeÈ‡ƒ¿«≈»ƒ
‡kÏÓc10 ארבעים מאתיים הם ¿«¿»

הקדושֿברוךֿ המלך, אברי ושמונה

בספר  שמבואר (וכפי כביכול הוא,

אינון  פיקודין "דרמ"ח כג: פרק התניא

הן  שהמצוות לפי דמלכא אברין רמ"ח

האמיתי  וחפצו העליון רצון פנימיות

העליונים  העולמות בכל המלובש

חיותם  כל כי להחיותם ותחתונים

של  המצוות במעשה תלוי ושפעם

שמעשה  ונמצא כנודע. התחתונים

הפנימי  לבוש הוא וקיומן המצוות

זה  שממעשה העליון רצון לפנימיות

להתלבש  העליון רצון וחיות אור נמשך

דמלכא  אברי נקראים ולכן בעולמות

הם  האדם גוף שאברי כמו דרךֿמשל
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כללי   מפתח   

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

 ג   ..............................  קכא  ,קכ תהליםמזמורי   )ב

ש"פ בראשית,   ה בראשית ברא אלקים"מאמר ד  ) ג

 ה   ...............   "אלה'תש  , חשון (התוועדות א)-מבה"ח מר

ש"פ  השמים והארץ תאלה תולדוה "מאמר ד  )ד

 אי   ...    "אלה'תש ,)בחשון (התוועדות -בראשית, מבה"ח מר

 יז  ........תש"בה'אה"ק  רקים הקפות שיות במב  )ה

 יט  ......  תשי"א, ה'ושבת בראשית "תשמחיחות ש  )ו

 כד  .  ה "כ'תש, ה חשון-מבה"ח מר"פ בראשית, חת ששי  )ז

 טכ  ........  א   ,וטך כר פרשת בראשיתות שיח-לקוטי  )ח

 לג   .........  ב ,וטכרך  פרשת בראשית  –חות י שיטולק  )ט

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טילקו  )י

 לז  ..................  "ל זצ ןה רסאואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 מ  ...........  שיתברא שתפר –ומשיח אולה קוט גלי  )יא

  מא   .....  לשבוע פרשת בראשית יומי חומש  ישיעור  )יב

 בק  ..........  לשבוע פרשת בראשיתתהלים  ורישיע  ) יג

    ה)(מוגפר התיא בס יםרשיעו  )יד

 גק  .................................  לשבוע פרשת בראשית 

 וטק  .......  לשבוע פרשת בראשיתם" יו םהיו "לוח   )טו

 יזק  ........................  ם "מברב וןילע יתמיו כהלה  )טז

 ם "מבר ירו עיש

 כק  ......  לשבוע פרשת בראשית ,םולים קיר' פג –  )יז

 הצק  ....  לשבוע פרשת בראשית  ,ליום דחפרק א –  ) יח

 יזר  ........ לשבוע פרשת בראשית ,ותצוספר המ –  )יט

  ובים ם וכתיביא  )כ

 כר  ......................................  דפרק  חמיה  ,י פרק  יחזקאל

  דהימסכת  –משיות   )כא

 בכר  .................................................  אור קהתי יב

 כטר.............................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כב

  ביאוריםעם  ביצה תמסכ  ) כג

 לר  ...............................................  לב ףד עד כו ףמד

  

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כד

 חר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כה

  טר  ...............................  קן זה  אדמו"ר  וח רב יומילפי ל

    עין "וייצר ה' אלקים"   ראולהבין בתוספת בי  הרתולקוטי   )כו

 א סר  ................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כז

 רסה  .............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כח

 רסה  .......................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   בואל תרל"שמ רתות  )כט

 רסו  ..............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –ספר המאמרים   ) ל

 זסר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )לא

 רסח  ............................................  והריי''צדמו''ר מא

  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחר הספ  )לב

 ט סר  ............................................  צ'י' ירמוה  ראדמו''

 ער .............................................  ו עפרק  כרוותזה ספר  ) לג

  קודש   ותרגא  )לד

 ג ער  .......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 

 עדר  .................................  חומש לקריאה בציבור  ) לה

 פדר  .................  קודש-בתשת חתורה למה תאקרי  ) לו

 פה ר  .................  לשבוע פרשת בראשיתים מוח זל  ) לז

 פזר  ......ק "שו לשמע"צ, שמח"ת ה"הדסדר מצות   ) לח



ux`dו z`e minyd z` miwel` `xa ziy`xa

ממּוּצע  ּבבחינת היא הּתֹורה ּכי ּתֹורה, ְְְִִִִִַַַָָָׂשמחת

והעֹולמֹות  סֹוף אין אֹור נעׂשה 11ּבין ידּה ׁשעל , ְֲֵֵֶֶַַָָָָ

ענין  וזהּו ּבעֹולמֹות, סֹוף אין אֹור ְְְִֵֶַַַָָָהמׁשכת

ּכי  ּדוקא, ּברגליים ריּקּוד ידי על ְְְְִִִִֵַַַַַָָָהּׂשמחה

היא  הּתֹורה ידי על ּבּתחּתֹונים הּדירה ְְְִִִֵַַַַַַַָָָהמׁשכת

ּבדברים  הּתֹורה עניני את ממׁשיכים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָּכאׁשר

ּדוקא. ְְִִַַָּגׁשמּיים

ׁשאֹומרים e‡È·e¯ג) מּזה ּדהּנה, הענין, ≈ְְְִִִִֵֶֶָָ

אין  אֹור ּבין ממּוּצע היא ְִֵֵֶַָָׁשהּתֹורה

מדריגֹות, ׁשּתי ּבּתֹורה ׁשּיׁש מּובן לעֹולמֹות, ְְֵֵֵֶַַָָָָסֹוף

(ּולמעלה  ּכלּול להיֹות ׁשּצרי ממּוּצע ּכל ְְְְְִִֶַָָָָָּכמֹו

והּתחּתֹון) (העליֹון הּדברים מּׁשני ּכביכֹול) ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָיֹותר

ּביניהם  ממּוּצע הּוא 12ׁשהּוא והענין ּדהּנה 13. , ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָ

ּבּזהר  ּבדא 14איתא ּדא מתקּׁשרן קׁשרין ּתלת ְְְְְִִִַַַָָָָָָֹ

והיינּו, ויׂשראל, אֹורייתא הּוא ּברי ְְְְְְְִִֵַַָָָקּודׁשא

ואֹורייתא  ּבאֹורייתא, מתקּׁשרים ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּיׂשראל

הּתֹורה  ידי [ועל הּקּב"ה עם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָמתקּׁשרת

הּקּב"ה  עם יׂשראל ּגם להיֹות 15מתקּׁשרים , ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

חּיים  אלקיכם ּבה' הּדבקים ּדאּתם ּומּצב ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבמעמד

הּיֹום  ׁשעל 16ּכּלכם ּגיסא, לאיד זה ּדר ועל , ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֻ

ּכמאמר  ּביׂשראל, הּקּב"ה מתקּׁשר הּתֹורה 17ידי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּוברא  ּבאֹורייתא אסּתּכל הּוא ּברי ְְְְְְִִֵַַָָָקּודׁשא

ּביׂשראל  נמׁש הּוא הרי הּתֹורה ידי ׁשעל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָעלמא,

ּבג  נׁשמֹות ׁשהם לכאֹורה ּכפי א ּבעֹולם]. ּופים ְְְְִִִֵֶַָָָָ

להבין  שאֹורייתא 18צרי לֹומר אפׁשר אי ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

התקּׁשרּות  הרי הּוא, ּברי ּבקּודׁשא ְְְְְְְֲִִִֵַַָָמתקּׁשרא
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ואילך).11) תמב ע' ח"ב - החדשה (בהוצאה קסב פרק תער"ב אבי"ע)12)המשך דרושי (שער מב שער חיים עץ ראה

ובכ"מ. ואילך. רד ע' תרנ"ט סה"מ א. צט, ברכה לקו"ת תפח 13)פ"א. ע' - הנ"ל (בהוצאה קעה פרק תער"ב המשך ראה

א.14)ואילך). עג, המאמרים 15)ח"ג ספר מנחם (תורת תשל"ד שמעון ר' פתח ד"ה ואילך. 408 ע' חי"ח לקו"ש ראה

רפח). ע' ד.16)אייר ד, ואילך.17)ואתחנן סע"א קסא, ח"ב ואילך).18)זהר תקא ע' (שם קעט פרק תער"ב המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אדם  של ברצונו שעולה מיד כי וכל מכל אליה לגמרי ובטלים לנפשו לבוש

להן  ואמירה ציווי שום בלי ומיד תכף לרצונו נשמעות הן רגלו או ידו לפשוט

החיות  דרךֿמשל כך ברצונו. כשעלה ממש כרגע אלא כלל שהייה שום ובלי

בו  המלובש העליון רצון לגבי לגמרי בטל הוא וקיומן המצוות מעשה של

לנשמה"). כגוף ממש לו ונעשה

ÔÎÂ המצוות לגבי לעיל שנאמר כשם ¿≈
דווקא  גשמיים בדברים שבקיומן

עצמות  את באמצעותן ממשיכים

למטה  ÔÈÚaהאלוקות Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«
‰¯Bz‰ Èk ,‰¯Bz ˙ÁÓN שמצד ƒ¿«»ƒ«»

הקדושֿ של ורצונו חכמתו היא אחד

ירדה ברוךֿ שני ומצד בעצמו, הוא

לעסוק  ונתלבשה בדברים למטה

ÚveÓÓגשמיים  ˙ÈÁ·a ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿»
ÛBÒהמחבר  ÔÈ‡ ¯B‡ ÔÈa העליון ≈≈

˙BÓÏBÚ‰Â11,התחתוניםÏÚL ¿»»∆«
d„È התורה NÚ‰באמצעות »»«¬∆

˙ÎLÓ‰ והתגלותÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ «¿»«≈
˙BÓÏBÚa העלם הם עצמם שמצד »»

האלוקות, על ÔÈÚוהסתר e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
‰ÁÓO‰ התורה עם ששמחים «ƒ¿»

תורה  ¯ewÈ„בשמחת È„È ÏÚ«¿≈ƒ
,‡˜Âc ÌÈÈÏ‚¯a שפעולת למרות »«¿«ƒ«¿»

ויותר  נחות יותר דבר היא הריקוד

תורה  בדברי ודיבור לימוד מאשר גשמי

ÌÈBzÁza ‰¯Èc‰ ˙ÎLÓ‰ Èkƒ«¿»««ƒ»««¿ƒ
אלוקות  גילוי המשכת של הפעולה

בעולם  הנחותים התחתונים בנבראים

התחתון  הגשמי È„Èהזה ÏÚ«¿≈
‰¯Bz‰ בין ה'ממוצע' היא שכאמור «»

והעולמות  האלוקי È‰ƒ‡האיןֿסוף
ÈÈÚ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ¯L‡k«¬∆«¿ƒƒ∆ƒ¿¿≈
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ‰¯Bz‰«»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

‡˜Âc היא ברגליים בריקוד והשמחה «¿»
לעיל  האמור דרך (ועל גשמית פעולה

את  פועל שהדבר המצוות קיום לגבי

וכפי  דווקא), גשמיים דברים על הוא המצוות קיום כי בתחתונים' 'דירה עניין

להלן. עוד שיתבאר

‡È‰ ‰¯Bz‰L ÌÈ¯ÓB‡L ‰fÓ ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (‚≈»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ∆∆¿ƒ∆«»ƒ
ÚveÓÓ חיבור נוצר ידה BÓÏBÚÏ˙,שעל ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ÔÈa כנזכר ¿»≈≈»»

ÚveÓÓלעיל, Ïk BÓk ,˙B‚È¯„Ó ÈzL ‰¯Bza LiL Ô·eÓ»∆≈«»¿≈«¿≈¿»¿»

מזה זה ונבדלים רחוקים הם עצמם שמצד דברים שני בין CÈ¯vL∆»ƒהמחבר
˙BÈ‰Ï המחבר BÈ˙¯ה'ממוצע' ‰ÏÚÓÏe) ÏeÏk אלא 'כלול' רק ולא ƒ¿»¿«¿»≈

באו  ושייך קשור נעלה אפילו יותר ‰ÌÈ¯·cפן ÈMÓ (ÏBÎÈ·kƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ
Ì‰ÈÈa ÚveÓÓ ‡e‰L (ÔBzÁz‰Â ÔBÈÏÚ‰)12, בו שיש היינו »∆¿¿««¿∆¿»≈≈∆

לעליון  וקשור שייך גם (והוא משניהם

כפי  לתחתון), וקשור שייך וגם

ומבאר. שממשיך

‡e‰ ÔÈÚ‰Â13‡˙È‡ ‰p‰c , ¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»
˜fa14ÔÈ¯L‰¯מובא  ˙Ïz «…«¿»¿»ƒ

‡L„e˜ ‡„a ‡c Ô¯M˜˙Óƒ¿«¿»»¿»¿»
,Ï‡¯NÈÂ ‡˙ÈÈ¯B‡ ‡e‰ CÈ¯a¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈
בזה, זה מתקשרים קשרים שלושה

ישראל  ובני התורה הקדושֿברוךֿהוא,

ÌÈ¯M˜˙Ó Ï‡¯NiL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ
‡˙ÈÈ¯B‡Â ,‡˙ÈÈ¯B‡a שבני ¿«¿»¿«¿»

בה ישראל  ∆∆»¿M˜˙Óƒ¯˙מתקשרים
‰¯Bz‰ È„È ÏÚÂ] ‰"aw‰ ÌÚƒ«»»¿«¿≈«»

הקדושֿברוךֿהוא שהיא  עם קשורה

ÌÚ Ï‡¯NÈ Ìb ÌÈ¯M˜˙Óƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ
‰"aw‰15, בני של וההתקשרות «»»

פועלת  הקדושֿברוךֿהוא עם ישראל

vÓe·עליהם  „ÓÚÓa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¬»«»
ÌÎÈ˜Ï‡ '‰a ÌÈ˜·c‰ Ìz‡c¿«∆«¿≈ƒ«¡…≈∆

ÌBi‰ ÌÎlk ÌÈiÁ16C¯c ÏÚÂ , «ƒÀ¿∆«¿«∆∆
,‡ÒÈb C„È‡Ï ‰Ê שהתורה כשם ∆¿ƒ»ƒ»

עם  ישראל בני של התקשרות פועלת

גם  פועלת היא כך הקדושֿברוךֿהוא,

‰Bz¯‰השני בכיוון  È„È ÏÚL∆«¿≈«»
,Ï‡¯NÈa ‰"aw‰ ¯M˜˙Óƒ¿«≈«»»¿ƒ¿»≈

¯Ó‡Ók17 העולם הזוהר שבבריאת ¿«¬«
ÏkzÒ‡ ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜¿»¿ƒƒ¿«≈
,‡ÓÏÚ ‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a¿«¿»¿»»¿»
(כמו, בתורה הסתכל הקדושֿברוךֿהוא

הבנייה) בתכניות המביט בנאי למשל,

הוא  הזוהר במאמר הפירושים ואחד

‡e‰ È¯‰ ‰¯Bz‰ È„È ÏÚL∆«¿≈«»¬≈
ישראל  בני עם מתקשר ÈÙkוהוא הקדושֿברוךֿהוא Ï‡¯NÈa CLÓƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ

.[ÌÏBÚa ÌÈÙe‚a ˙BÓL Ì‰L∆≈¿»¿ƒ»»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏ C‡18¯LÙ‡ CÈ‡ ייתכן ÓBÏ¯איך «ƒ¿»»ƒ¿»ƒ≈∆¿»«

,‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜a ‡¯M˜˙Ó ‡˙ÈÈ¯B‡˘ מתקשרת שהתורה ∆«¿»ƒ¿«¿»¿¿»¿ƒ
‰˙˜e¯M˙בקדושֿברוךֿהוא  È¯‰ דברים שני בין דבר ‰È‡וחיבור ¬≈ƒ¿«¿ƒ
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ז `"lyz'd ,(` zecreezd) oeygÎxn g"dan ,ziy`xa t"y

ואיּלּו מּזה, זה נבּדלים ׁשהם ּדברים ּבׁשני ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָהיא

ּדּוכתי  ּבכּמה ּבּזהר איתא לּתֹורה 19ּבנֹוגע ְְְִֵֵַַַַַָָָֹ

חד. ּכּוּלא הּוא ּברי וקּודׁשא ְְְְְִַַָָָּדאֹורייתא

לֹומר p‰Â‰ד) יׁש יׁש18לכאֹורה זה ׁשּבענין ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶֶַָָ

הּתֹורה  ּפנימּיּות ּבין ְְִִֵֵֶַָהפרׁש

הּתֹורה  ּפנימּיּות ּדהּנה, הּתֹורה. ְְְִִִִִֵַַָָלחיצֹונּיּות

לא  ּתּמן ולית טֹוב, ׁשּכּוּלֹו החּיים, עץ ְְִִֵֵֵֶַַַָָנקראת

וכּו' הּתֹורה 20קּוׁשיא חיצֹונּיּות ּכן ּׁשאין מה . ְְִִֵֵֶַַָָ

ורע  טֹוב הּדעת עץ ּבחינת היא ּדתֹורה) ,20(נגלה ְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשּצריכים  רצּויים ּבלּתי מּדברים לברר ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָָָׁשענינּה

זה  ּדר ועל וכּו'. אֹותם וׁשֹוללים אֹותם ְְְְְִִֶֶֶַָָלׁשלֹול

מקֹומֹות  ּבכּמה היא 21מבֹואר הּתֹורה ׁשּפנימּיּות ְְְְִִִֶַַָָָ

נגלה  ּכן ּׁשאין מה הּׁשמים, מן לחם ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבחינת

מּובן, ּומּזה הארץ. מן לחם ּבחינת היא ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּדתֹורה

התעּסקּות  להיֹות צריכה ּדתֹורה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָׁשּבּנגלה

זה  על מתאים ולכן ונפרדים, הּנבּדלים ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבדברים

ׁשאֹורייתא  ׁשאמרּו ׁשּזהּו ההתקּׁשרּות, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָענין

אין  עדיין אבל הּוא, ּברי ּבקּודׁשא ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָמתקׁשראה

ּכּוּלא  הּוא ּברי וקּודׁשא ׁשאֹורייתא ּבאֹופן ְְְְְִֶֶֶַָָָזה

ּדוקא, הּתֹורה ּבפנימּיּות הּוא זה ׁשענין ְְְִִִִֶֶַַַָָָחד,

מּמׁש. חד ֶַַָָׁשּכּוּלא

ÌÓ‡ ּכן לֹומר אפׁשר אי על 22ּבאמת ּגם ּכי , »¿»ְֱִִֵֶֶֶַַַָ

אֹורייתא  אמרּו הּתֹורה ְְִִַַָָָחיצֹונּיּות

ּב מבֹואר וקּודׁשא ׁשהרי חד, ּכּוּלא הּוא רי ְְְְֲִֵֶַָָָ
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מו,19) נצבים לקו"ת ורפכ"ג. פ"ד בתניא הובא בתחלתו. ו תיקון תקו"ז סע"א. ס, זח"ב א. כד, זח"א ב. צ, זח"ב ראה

ועוד. סכ"ו.20)א. אגה"ק בתניא ונתבאר הובא ב. קכד, ח"ג בזהר רע"מ ע'21)ראה ואילך. תרו ס"ע בשלח אוה"ת ראה

א'קפא. ע' ח"ב תער"ב המשך תרמח. ע' ואילך. תקיד 22)תריז ע' ח"ב - הנ"ל (בהוצאה קפג פרק תער"ב המשך ראה

ואילך).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰Lהשייך  ÌÈ¯·c ÈLa עצמם fÓ‰,ורחוקים ÌÈÏc·מצד ‰Ê ƒ¿≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ∆ƒ∆

‡˙È‡ ‰¯BzÏ Ú‚Ba elÈ‡Â מובאÈ˙Îec ‰nÎa ¯‰fa19 בכמה ¿ƒ¿≈««»ƒ»«…«¿«»¿≈
Á„מקומות  ‡lek ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â ‡˙ÈÈ¯B‡c שהתורה ¿«¿»¿¿»¿ƒ»«

ייתכן  איך אחת, במציאות שמדובר וכיוון אחד, הם והקדושֿברוךֿהוא

שונים  דברים כשני לזה להתייחס

זה? עם זה המתחברים ונבדלים

¯ÓBÏ LÈ ‰¯B‡ÎÏ ‰p‰Â („18 ¿ƒ≈ƒ¿»≈«
‰Ê ÔÈÚaL'חד 'כולא היא שהתורה ∆¿ƒ¿»∆

הקדושֿברוךֿהוא  ‰L¯Ùעם LÈ≈∆¿≈
‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt ÔÈa הנסתר חלק ≈¿ƒƒ«»

התורה  ‰Bz¯‰של ˙eiBˆÈÁÏ¿ƒƒ«»
התורה. של הנגלה ≈p‰c¿ƒ‰,חלק

ıÚ ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»ƒ¿≈≈
,·BË BlekL ,ÌÈiÁ‰ שעץ וכשם ««ƒ∆

הבריאה  בתחילת עדן בגן שהיה החיים

מקום  נתינת כל מבלי טוב, כולו היה

פנימיות  הסוד, תורת כך הטוב, להיפך

העלם  שהם דברים בה אין התורה

האלוקי  האור על Ônzוהסתר ˙ÈÏÂ¿≈«»
‡ÈLe˜ ‡Ï בפנימיות) שם ואין »¿»

שאלות  לא לא eÎÂ20'התורה) וגם ¿
Ôkמחלוקות. ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈

‰Ï‚) ‰¯Bz‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ«»ƒ¿∆
˙Úc‰ ıÚ ˙ÈÁa ‡È‰ (‰¯B˙c¿»ƒ¿ƒ«≈«««

Ú¯Â ·BË20, הדעת שעץ וכשם »»
של  תערובת בו היה בגןֿעדן שהיה

שבה  הנגלה בחלק התורה כך ורע, טוב

כיוון  הטוב להיפך גם שייכות לה יש

dÈÚL הוא התורה' 'חיצוניות של ∆ƒ¿»»
¯¯·Ï של מהרע במובן הטוב הפרדת ¿»≈

והעלאתו  ÈzÏaותיקונו ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒƒ¿ƒ
ÏBÏLÏ ÌÈÎÈ¯vL ÌÈÈeˆ¿̄ƒ∆¿ƒƒƒ¿
'eÎÂ Ì˙B‡ ÌÈÏÏBLÂ Ì˙B‡»¿¿ƒ»¿
בחלק  התורה, שהלכות שמצאנו וכמו

מה  פסול, ומה כשר מה קובעות שבתורה, היינו הנגלה טמא, ומה טהור

הטוב. היפך את ושוללים הטוב את שמבררים

‰Ê C¯c ÏÚÂ הוא שהנסתר לנגלה נסתר בין ההבדל על לעיל האמור מעין ¿«∆∆∆
היפך  ובשלילת בבירורים גם עוסק והנגלה הטוב, להיפך משייכות למעלה

BÓB˜Ó˙הטוב  ‰nÎa ¯‡B·Ó21 בין בתורת ההבדל אודות החסידות ¿»¿«»¿
לנגלה  ‰Bz¯‰הנסתר ˙eiÓÈtL עליונים אורות גילוי בעיקר שעניינה ∆¿ƒƒ«»

לבוא) לעתיד בעיקר Ó‰(שיתגלו ,ÌÈÓM‰ ÔÓ ÌÁÏ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«∆∆ƒ«»«ƒ«
‰¯B˙c ‰Ï‚ Ôk ÔÈ‡M הגשמיים העניינים ובירור בתיקון שעוסקת ∆≈≈ƒ¿∆¿»

רצויים  הבלתי הדברים ושלילת ‰‡¯ı.הארציים ÔÓ ÌÁÏ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«∆∆ƒ»»∆
‰fÓe התורה לפנימיות דתורה נגלה בין ההבדל אודות לעיל מהמבואר ƒ∆

‰ÎÈ¯ˆ ‰¯B˙c ‰Ï‚paL ,Ô·eÓ»∆«ƒ¿∆¿»¿ƒ»
ÌÈ¯·„a ˙e˜qÚ˙‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ

ÌÈ„¯ÙÂ ÌÈÏc·p‰,מהאלוקות «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ
של  באופן הוא הלימוד שגם כאמור

על  העלם שהם ומחלוקות קושיות

עוסקות  ההלכות וגם בדברים האור

אותם לשלול כיוון ÔÎÏÂשצריך ¿»≈
עם  הדברים של והשייכות שהקשר

ונמצא  גמור, בגילוי איננו האלוקות

האלוקות, עם התורה של שההתאחדות

התאחדות  היא בנגלה, שהוא כפי

שמתחברים  דברים שני של והתחברות

ÔÈÚ ‰Ê ÏÚ ÌÈ‡˙Ó«¿ƒ«∆ƒ¿«
e‰fL ,˙e¯M˜˙‰‰ זה עניין על «ƒ¿«¿∆∆

כפי  התורה עם האלוקות התקשרות של

דתורה  בנגלה ¿«∆e¯Ó‡Lשהוא
‰‡¯L˜˙Ó ‡˙ÈÈ¯B‡L∆«¿»ƒ¿«¿¿»

,‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜a שהתורה ¿¿»¿ƒ
דבר  בקדושֿברוךֿהוא, מתקשרת

דברים  שני של בהתחברות ששייך

‰Ê ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú Ï·‡ ההתקשרות ¬»¬«ƒ≈∆
ÈÈ¯B‡L˙‡וההתחברות  ÔÙB‡a¿∆∆«¿»

,„Á ‡lek ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ»«
ממש  אחד ‰e‡כדבר ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆

‡˜Âc ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙa שבה ƒ¿ƒƒ«»«¿»
בגלוי, ניכר האלוקי «∆lekL‡האור

LnÓ „Á אפשר היה ולכאורה ««»
ייתכן  איך השאלה את זה לפי ליישב

הקדושֿברוךֿ של השייכות על לומר

'התקשרות' כמו שהיא והתורה הוא

התורה  בפנימיות הוא חד' 'כולא שעניין חד', ש'כולא אף על דברים שני של

דתורה. נגלה לגבי הוא דברים כשני ההתקשרות עניין ואילו

Ôk ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡ ˙Ó‡a ÌÓ‡22Èk דבר לאמית , של ÏÚו Ìb »¿»∆¡∆ƒ∆¿»«≈ƒ««
‰¯Bz‰ ˙eiBˆÈÁ התורה פנימיות על רק ‡ÈÈ¯B˙‡ולא e¯Ó‡ ƒƒ«»»¿«¿»

,„Á ‡lek ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â עם התורה חיצוניות של השייכות גם ¿¿»¿ƒ»«
באופן  אלא נפרדים דברים שני בין קשר של באופן לא היא הקדושֿברוךֿהוא
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ux`dח z`e minyd z` miwel` `xa ziy`xa

ּבבחינת 23ּבּתניא  נעׂשה ּבּתֹורה העֹוסק ׁשהאדם ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכּוּלא  הּוא ּברי וקּודׁשא אֹורייתא ּדר על ְְְְִִֶֶַַָָָיחּוד

הּתֹורה  חיצֹונּיּות על ּגם היא והּכּוונה .24חד, ְִִִַַַַַַָָָ

ּבּתניא  מהמבֹואר ּכן מּובן ידי 25ויֹותר ׁשעל אי ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבבחינת  ותֹופס מתיחד הּוא הרי הּתֹורה ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָהּׂשגת

ּביּה ּתפיסא מחׁשבה ּדלית סֹוף אין ְְְֲִֵֵֵַַָָָעצמּות

ּבּתֹורה 26ּכלל  ּומתלּבׁשת ּתפיסא ּכאׁשר אם ּכי ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ

חד, ּכּוּלא הּוא  ּברי וקּודׁשא ּדאֹורייתא ְְְְְִַַָָָכּו'

אֹורייתא  ּבּזהר ּׁשּכתּוב ׁשּמה מּובן ְִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמּזה

ּכפי  ּבּתֹורה ּגם הּוא חד ּכּוּלא הּוא ּברי ְְְְִִַַַָָָוקּודׁשא

ּכלל  ּבדר ׁשּזהּו והּׂשגה, חכמה ּבבחינת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבאה

הּתֹורה. חיצֹונּיּות ְִִִַַָּבחינת

C‡ הּוא ירדה 22הענין ׁשהּתֹורה ּכפי ׁשּגם , «ְְְִִֶֶַַָָָָָ

(ּבאֹופן  הּנבּדל ּדבר ּבבחינת להיֹות ְְְְְִִִִֶַַַָָָָלמּטה

היא  הרי התקּׁשרּות) לׁשֹון זה על לֹומר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַׁשּמתאים

למעלה  ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ּכי מּמׁש, חד ְְְִִֶַַַַָָָָּכּוּלא

ירדה  ּכזה ּבאֹופן הּנה סֹוף אין ּבעצמּות ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָמעלה

ּכתיב  ּדהּנה הּוא, והענין מּטה. למּטה 27ּגם ְְְְְִִִֵַַַָָָָ

חמּׁשה  זה ּבפסּוק וחׁשיב ּגֹו', אמֹון אצלֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָואהיה

ּבּתֹורה  ב',28ענינים אמֹון. אצלֹו ואהיה א', . ְְְִִֶֶֶַָָָָ

לפניו  מׂשחקת ג', יֹום. יֹום ׁשעׁשּועים ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָואהיה

וׁשעׁשּועי  ה', ארצֹו. ּבתבל מׂשחקת ד', עת. ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָּבכל

ּבחמׁש ּכאן ׁשּמדּבר והיינּו אדם. ּבני ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָאת

החל  כּו', וירדה נמׁשכה ׁשהּתֹורה ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָמדריגֹות

ּומקֹורּה ּבׁשרׁשּה ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ְְְְְִִֶַַַָָָָמּדרּגת

ּבחכמה  ׁשּירדה ּכמֹו ּכ ואחר הּכתר, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָּבבחינת
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כג.23) התורה"24)פרק חיצוניות בחי' גם בכלל, התורה עסק על שהכוונה הרי לתורה.. המצוות בין רק שם מחלק "שהרי

שם). תער"ב דֿה.25)(המשך א).26)פרק (יז, בהקדמה לֿלא.27)תקו"ז ח, תקס"ה 28)משלי הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ואילך. עג ע' תרס"ה סה"מ ואילך. תשז ע' ח"ב שה"ש אוה"ת - וכו' הוספות ועם ואילך. תקז ע' ח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התורה  בפנימיות כמו אחד', 'הכול Èza‡של ¯‡B·Ó È¯‰L23 ∆¬≈¿»««¿»

„eÁÈ ˙ÈÁ·a ‰NÚ ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ì„‡‰L הקדושֿברוךֿעם ∆»»»»≈«»«¬∆ƒ¿ƒ«ƒ
Á„,הוא  ‡lek ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â ‡˙ÈÈ¯B‡ C¯c ÏÚ לשון (וזה «∆∆«¿»¿¿»¿ƒ»«

וכוח  שבמוח תורה בדברי וההרהור "...מהמחשבה שם: בתניא הזקן אדמו"ר

שהם  שבפה, תורה בדברי הדבור

האלוקית  נפש של הפנימים לבושים

עצמה  האלוקית נפש וכלֿשכן

ממש  מיוחדים כולם בהם המלובשת

רצון  כי העליון... ברצון גמור ביחוד

עצמה  הלכה הדבר הוא הוא העליון

הן  ההלכות שכל בה ומדבר שמהרהר

העליון  רצון פנימיות המשכות פרטי

שדבר  יתברך ברצונו עלה שכך עצמו

או  זכאי או פטור או כשר או מותר זה

הן  תנ"ך אותיות צירופי כל וכן להפך

המיוחדות  וחכמתו רצונו המשכת

היחוד... בתכלית ברוךֿהוא באיןֿסוף

כולא דאורייתא  הוא בריך וקודשא

בתניא Âek‰Â‰חד...") אלו בדברים ¿««»»
עם  תורה הלומד התאחדות על

עם  חד' 'כולא שהוא הקדושֿברוךֿהוא

eiBˆÈÁ˙התורה  ÏÚ Ìb ‡È‰ƒ««ƒƒ
‰¯Bz‰24 פנימיות על רק ולא «»

Ôkהתורה. Ô·eÓ ¯˙BÈÂ¿≈»≈
‡Èza ¯‡B·Ó‰Ó25 אח ר בפרק ≈«¿»««¿»

‰¯Bz‰ ˙‚O‰ È„È ÏÚL CÈ‡≈∆«¿≈«»««»
‡e‰ È¯‰ את האדם ומשיג התופס ¬≈

התורה  ÒÙB˙Âדברי „ÁÈ˙Óƒ¿«≈¿≈
ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿≈
עצמו  האלוקי האיןֿסוף ומהות עצמות

dÈa ‡ÒÈÙz ‰·LÁÓ ˙ÈÏc¿≈«¬»»¿ƒ»≈
ÏÏk26 תופסת איננה מחשבה ששום ¿»

נעלה  הוא (שהרי כלל אותו ומשיגה

ומושג  'נתפס' מלהיות שיעור לאין

האנושי) ‡Ìבשכל Èk אלא ƒƒ
האלוקות  שעצמות היחידה האפשרות

'נתפסת' היא תהיה eÎ'ומושגת ‰¯Bza ˙LaÏ˙Óe ‡ÒÈÙz ¯L‡k«¬∆¿ƒ»ƒ¿«∆∆«»
מבין  שהוא התורה עם ומתאחד התורה דברי את לומד «¿»¿ÈÈ¯B‡c˙‡כשהאדם

,„Á ‡lek ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â'תפיסה' היא בתורה 'תפיסה' ולכן ¿¿»¿ƒ»«
בעצמו  fa‰¯בקדושֿברוךֿהוא ·e˙kM ‰nL Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆«∆»«…«

ÈÙk ‰¯Bza Ìb ‡e‰ „Á ‡lek ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â ‡˙ÈÈ¯B‡«¿»¿¿»¿ƒ»«««»¿ƒ
‰‚O‰Â ‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·a ‰‡aL,אנושי ÏÏkבשכל C¯„a e‰fL ∆»»ƒ¿ƒ«»¿»¿«»»∆∆¿∆∆¿»

‰¯Bz‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa פנימיות ענייני נעלים כי עניינים הם התורה ¿ƒ«ƒƒ«»
כמו  מוחשית בהירות של מידה באותה ונתפסים מושגים שאינם ומופשטים

ייתכן  איך לעיל, שנשאלה השאלה חוזרת כן ואם התורה, חיצוניות ענייני

שני  בין לחיבור כמו והתורה הקדושֿברוךֿהוא של להתקשרות להתייחס

'כולא  דבר של לאמיתו והרי דברים,

חד'?

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡22, של שלאמיתו «»ƒ¿»
אחד  מצד כי סתירה כאן אין דבר

לעסוק  ונתלבשה למטה ירדה התורה

השייכות  זה ומצד גשמיים, בדברים

כמו  היא לתורה הקדושֿברוךֿהוא של

מצד  אבל נבדלים, דברים שני בין קשר

אכן  הם והקדושֿברוךֿהוא התורה שני

כיוון  חד' ÈÙk'כולא ÌbL∆«¿ƒ
˙BÈ‰Ï ‰hÓÏ ‰„¯È ‰¯Bz‰L∆«»»¿»¿«»ƒ¿
ÔÙB‡a) Ïc·p‰ ¯·c ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»»«ƒ¿»¿∆

ÓBÏ ÌÈ‡˙nLÔBLÏ ‰Ê ÏÚ ¯ ∆«¿ƒ««∆¿
˙e¯M˜˙‰ לשון שמתייחס שהוא ƒ¿«¿

דברים  שני של והתחברות להתקשרות

מזה  זה ונבדלים ≈¬‰¯Èכעת גם )שונים
‡È‰ התורהLnÓ „Á ‡lek עם ƒ»««»

בעצמו, Èkƒהקדושֿברוךֿהוא
‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰«»¿∆ƒ¿«¿»
‰p‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚa ‰ÏÚÓ«¿»¿«¿≈ƒ≈

‰Êk ÔÙB‡a שהיא כפי בדיוק ¿∆»∆
hÓ‰למעלה  ‰hÓÏ Ìb ‰„¯È»¿»«¿«»«»

כפי  שינוי, שום בה חל לא ובאמת

ומבאר. שממשיך

·È˙k ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â27 ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ
אומרת  שהתורה ∆¿∆«È‰‡Â‰במשלי

BÏˆ‡ הקדושֿברוךֿהוא ‡ÔBÓאצל ∆¿»
,'Bb גידל שהקדושֿברוךֿהוא והיינו

כביכול  התורה, ומונה ÈLÁÂ·את ¿»ƒ
ÌÈÈÚ ‰MÓÁ ‰Ê ˜eÒÙa¿»∆¬ƒ»ƒ¿»ƒ

‰¯Bza28BÏˆ‡ ‰È‰‡Â ,'‡ . «»»∆¿∆∆¿
ÌÈÚeLÚL ‰È‰‡Â ,'· .ÔBÓ‡»»∆¿∆«¬ƒ
Ï·˙a ˙˜ÁNÓ ,'„ .˙Ú ÏÎa ÂÈÙÏ ˙˜ÁNÓ ,'‚ .ÌBÈ ÌBÈ¿«∆∆¿»»¿»≈¿«∆∆¿≈≈
Ô‡k ¯a„nL eÈÈ‰Â .Ì„‡ Èa ˙‡ ÈÚeLÚLÂ ,'‰ .Bˆ¯‡«¿¿«¬«∆¿≈»»¿«¿∆¿«≈»

‰ÎLÓ ‰¯Bz‰L ˙B‚È¯„Ó LÓÁa למטה מדרגה ÈÂ¯„‰מלמעלה ¿»≈«¿≈∆«»ƒ¿¿»¿»¿»
d¯B˜Óeלדרגה  dL¯La ‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰ ˙b¯cÓ ÏÁ‰ ,'eÎ»≈ƒ«¿««»¿∆ƒ¿»¿»¿»

‰ ˙ÈÁ·a¯˙k הספירות,בחינת מעשר שלמעלה עליון' Ck'כתר ¯Á‡Â ƒ¿ƒ««∆∆¿««»
‰„¯iL BÓk יותר למטה È·e‰,התורה ‰ÓÎÁa עליונות הכי הספירות ¿∆»¿»¿»¿»ƒ»
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ט `"lyz'd ,(` zecreezd) oeygÎxn g"dan ,ziy`xa t"y

ּכ ואחר ּובּמלכּות ּובינה, אנּפין ּבזעיר ְְְְִִִֵַַַַַָָ

ׁשּירדה  ועד עׂשּיה, יצירה ּבריאה ְְְְְֲִִִֶַָָָָָָּובעֹולמֹות

וכּו', הּקלף על ּבדיֹו ונתלּבׁשה מּטה ְְְְְְְִִַַַַַָָָָלמּטה

ּבׁשרׁשּה ּכמֹו היא הרי אּלּו ּדרגֹות ְְְְְֲִֵֵֶָָָָׁשּבכל

למּטה  ּבהיֹותּה ּגם ולכן, הראׁשֹון. ְְְְִִֵַַָָָָָּומקֹורּה

ּדאֹורייתא  ּבאֹופן זה הרי הּנבּדל ּדבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבבחינת

חד. ּכּוּלא הּוא ּברי ְְְִַָָוקּודׁשא

ׁשהּתֹורה È˙ÈÂ¯‰ה) ּכפי ּדוקא ּדאּדרּבה, מּזה, ƒ≈»ְְְְִִֶֶַַַַָָָ

הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם למּטה ְְְִֶַַַַָָָָָירדה

וׁשֹונה  הּקֹורא ּדכל ּבאֹופן האדם ידי על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָונלמדת

ּכנגּדֹו וׁשֹונה קֹורא ׁשם 29הּקּב"ה ּדוקא הּנה , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

לֹוקחים  אּתם להיֹות 30אֹותי הּקּב"ה נתאּוה ּכי , ְְְִִִִִֶַַַָָָ

ּבּתחּתֹונים  ּדירה יתּבר ּבליּמּוד 7לֹו ּדוקא ולכן , ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

יתּבר עצמּותֹו המׁשכת נעׂשה למּטה ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָהּתֹורה

הּנ"ל  הּמדריגֹות מּכל ׁשּלמעלה למעלה 31מּמׁש , ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָ

מחכמה  ּולמעלה אנּפין מּזעיר ּולמעלה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָמּמלכּות

מּפנימּיּות  למעלה וגם מּכתר, ּולמעלה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָּובינה

הּזה  ׁשּבעֹולם ּבּתֹורה ּדוקא ולכן (עּתיק). ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּכתר

ּברי וקּודׁשא ּדאֹורייתא הענין אמיּתית ְְְְְְֲִִִִַָָָָהּוא

ירידת  ּבענין המבֹואר ּדר ועל חד. ּכּוּלא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָהּוא

הּנׁשמה  ירדה לּמה ּדלכאֹורה למּטה, ְְְְְְִַַַָָָָָָָָָָהּנׁשמה

ּבבחינת  היתה למעלה ּבהיֹותּה הרי ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָלמּטה,

למּטה  ואיּלּו וכּו', ּודביקּות יׁש32התקּׁשרּות ְְְְְְִִֵֵַַָ

להּגיע  ּבׁשביל וכּו' והתּבֹוננּות ּבעבֹודה ְְְְְְֲִִִִֶַַַָצֹור

מׁשל  ׁשל ּבאֹופן רק היא ההתּבֹוננּות וגם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָלזה,
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תתרלד.29) רמז איכה יל"ש רפי"ח. ואילך.30)תדבא"ר סע"ד מח, שלח לקו"ת פמ"ז. תניא ו. פל"ג, א. פל"ג, שמו"ר ראה

ואילך).31) תצז ע' (שם קעח פרק תער"ב המשך גם תצה).32)ראה ע' (שם קעז פרק שם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ck ¯Á‡Â יותר עוד ירדה שהתורה ‡ÔÈtכפי ¯ÈÚÊa,'זעירות ב'פנים ¿««»ƒ¿≈«¿ƒ

המאיר  לאור ביחס מועט אור ישנו שבהם וכו') גבורה (חסד, המידות הם

המוחין  האחרונה eÎÏn·e˙בבחינת הספירה È¯a‡‰שהיא ˙BÓÏBÚ·e ««¿¿»¿ƒ»
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ,האצילות מעולם נחותים יותר עולמות iL¯„‰שהם „ÚÂ ¿ƒ»¬ƒ»¿«∆»¿»

יותר  עוד גדולה ירידה «»¿hÓÏ‰התורה
ÏÚ BÈ„a ‰LaÏ˙Â ‰hÓ«»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«

'eÎÂ ÛÏw‰,גשמית במציאות היינו «¿»¿
el‡ ˙B‚¯c ÏÎaL שזו למרות ∆¿»¿»≈

זאת  בכל גדולה ירידה ‰È‡אכן È¯‰¬≈ƒ
d¯B˜Óeהתורה  dL¯La BÓk¿¿»¿»¿»

ÔBL‡¯‰ ונתלבשה שירדה והתורה »ƒ
בעניינים  ומדברת הקלף על בדיו

התורה  אותה היא הזה בעולם גשמיים

העליון  ושורשה במקורה שהייתה כפי

הירידות. כל Ìbלפני ,ÔÎÏÂ¿»≈«
¯·c ˙ÈÁ·a ‰hÓÏ d˙BÈ‰aƒ¿»¿«»ƒ¿ƒ«»»

Ïc·p‰ שבעקבות לעיל  וכאמור «ƒ¿»
היא  התורה אחד, מצד הרי, הירידה

ולכן  עצמה מהאלוקות נבדל כדבר

כמו  'התקשרות' זה על לומר שייך

דברים  שני של חיבור על שאומרים

שני, מצד זאת, בכל Ê‰נבדלים, È¯‰¬≈∆
‡L„e˜Â ‡˙ÈÈ¯B‡c ÔÙB‡a¿∆¿«¿»¿¿»

„Á ‡lek ‡e‰ CÈ¯a נגלה והן ¿ƒ»«
מאוחדות  התורה פנימיות והן דתורה

באופן  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא עם

חד'. 'כולא של

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ שג ‰) בלבד זו ם לא ƒ≈»ƒ∆
התורה  ביותר מטה למטה שירדה כפי

האלוקות  עצמות עם חד' 'כולא נשארה

מזה  יותר Âc˜‡אלא ,‰a¯c‡c¿«¿«»«¿»
‰hÓÏ ‰„¯È ‰¯Bz‰L ÈÙk¿ƒ∆«»»¿»¿«»

על  בדיו ««ÌÏBÚaהקלף ונתלבשה
È„È ÏÚ ˙„ÓÏÂ ,ÈÓLb‰ ‰f‰«∆««¿ƒ¿ƒ¿∆∆«¿≈

Ì„‡‰ המדרש כדבריÔÙB‡a »»»¿∆
‰BLÂ ‡¯Bw‰ ÏÎc בתורה ¿»«≈¿∆

Bc‚k ‰BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰29,אחריו הדברים את חוזר וכביכול «»»≈¿∆¿∆¿
ÌL ‡˜Âc ‰p‰ הגשמי הזה בעולם התורה ‡Ìzבלימוד È˙B‡ ƒ≈«¿»»ƒ«∆

ÌÈÁ˜BÏ30,שבעולם "בנוהג תרומה: לי ויקחו הכתוב על המדרש (כדברי ¿ƒ
הקדושֿברוךֿהוא  אבל [?] בעליו לקנות יכול שמא השוק מן חפץ לוקח אדם

לוקחים..."), אתם [אותי] לי כביכול להם ואומר לישראל, תורה כדברי Èkנתן ƒ
לעיל  הנזכרים Èc¯‰המדרש C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

ÌÈBzÁza7, למטה שירדה כפי התורה בלימוד דווקא מיוחדת מעלה ויש ««¿ƒ

‰Bz¯‰ביותר  „enÈÏa ‡˜Âc ÔÎÏÂ שירדה הזה hÓÏ‰כפי בעולם ¿»≈«¿»¿ƒ«»¿«»
התחתון  ÏÚÓlL‰הגשמי LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚ ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ«¬∆«¿»««¿ƒ¿»≈«»∆¿«¿»

˙B‚È¯„n‰ ÏkÓ למטה הירידה קודם למעלה שהיא כפי התורה של ƒ»««¿≈
הזה  על Ï"p‰31לעולם המדבר אמון', אצלו 'ואהיה בכתוב שנרמז כפי ««

למטה, התורה בירידת דרגות חמש

עצמות  נמשכת למטה התורה ובירידת

שהיא  האלוקות «¿»¿ÏÚÓÏ‰ומהות
¯ÈÚfÓ ‰ÏÚÓÏe ˙eÎÏnÓƒ«¿¿«¿»ƒ¿≈
‰È·e ‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓÏe ÔÈt‡«¿ƒ¿«¿»≈»¿»ƒ»

,¯˙kÓ ‰ÏÚÓÏe הדרגות הם ¿«¿»ƒ∆∆
הן  (וכאן התורה ירדה שבהן השונות

למעלה) מלמטה ואפילו Ì‚Âנמנות ¿«
¯˙k‰ ˙eiÓÈtÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒƒ«∆∆
ב'כתר  ועמוקה פנימית היותר (הבחינה

הנקראת עצמו היא ÈzÚ˜עליון' «ƒ
מעלתה  שמפני יומין', 'עתיק בחינת

וגילוי). מאור ונבדלת 'נעתקת' היא

ÌÏBÚaL ‰¯Bza ‡˜Âc ÔÎÏÂ¿»≈«¿»«»∆»»
ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡ ‡e‰ ‰f‰«∆¬ƒƒ»ƒ¿»
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â ‡˙ÈÈ¯B‡c¿«¿»¿¿»¿ƒ

„Á ‡lek מכפי יותר אפילו »«
הקדושֿברוךֿ עם מאוחדת שהתורה

גבוהות. יותר בדרגות בעצמו הוא

C¯c ÏÚÂ'העניין ש'אמיתית זה ודבר ¿«∆∆
הקדושֿ עם חד' 'כולא היא שהתורה

ובמיוחד  דווקא הוא בעצמו ברוךֿהוא

עד  מטה למטה ירדה שהתורה כפי

לענין  בדומה הוא הזה, לעולם

¯‡B·Ó‰ החסידות בתורתÔÈÚa «¿»¿ƒ¿«
,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»¿«»

‰¯B‡ÎÏc להתפלא nÏ‰יש ¿ƒ¿»»»
‰ÓLp‰ ‰„¯È ומקורה משורשה »¿»«¿»»

עד hÓÏ‰באלוקות למעלה  ¿«»
הזה, בעולם גשמי בגוף להתלבשות

d˙BÈ‰a È¯‰ הנשמה הייתה כאשר ¬≈ƒ¿»
‰ÏÚÓÏ הירידה ‰È˙‰קודם ¿«¿»»¿»

'eÎÂ ˙e˜È·„e ˙e¯M˜˙‰ ˙ÈÁ·a,באלוקות ושורשה מקורה אל ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿¿≈¿
‰hÓÏ elÈ‡Â32 גשמי בעולם ונמצאת גשמי בגוף מלובשת כשהנשמה ¿ƒ¿«»

ומסתירים  האלוקות המעלימים B·Úa„‰על C¯Bˆ LÈ רב ומאמץ יגיעה ≈∆«¬»
˙eBa˙‰Â ה'רבה ÊÏ‰בגדולת ÚÈb‰Ï ÏÈ·La 'eÎÂ להתקשרות ¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿«ƒ«»∆

באלוקות, ‰‰˙eBa˙ודביקות Ì‚Â בהיותה באלוקות מתבוננת שהנשמה ¿««ƒ¿¿
e‡È·e¯למטה  ÏLÓ ÏL ÔÙB‡a ˜¯ ‡È‰ האלוקות ענייני eÎÂ'על ƒ«¿∆∆»»≈¿

של  השגה בנמשל ולא באמת, שהם כפי  Ôkהדברים Ì‡Â שגם , מאחר ¿ƒ≈
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ux`dי z`e minyd z` miwel` `xa ziy`xa

ּכל  ּבעיּלּוי זה ׁשאין מּובן ּכן ואם וכּו', ְְְִִֵֵֵֶֶָָּוביאּור

ּבזה  ּומבֹואר למעלה. הּנׁשמה ּבהיֹות ּכמֹו 33ּכ ְְְְְְִֶַַָָָָָָ

ּבּה נמׁש למּטה הּנׁשמה ירידת ידי על ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשּדוקא

אין  ּומהּות ּבעצמּות האמיּתי ּומקֹורּה ְְְְֲִִֵַַָָָָׁשרׁשּה

ּכּנזּכר  ּבּתֹורה הּוא זה ּדר ועל הּוא. ּברּו ְְִֶֶֶַַַָָָסֹוף

ְֵלעיל.

ארץ ÏÚÂו) אֹו קדמּו ׁשמים ענין יּובן זה ּפי ¿«ְְִִִֶֶֶַַַָָ

קדמּו ׁשמים הּגיּלּויים, ּדמּצד ְְְִִִִַַַָָָָקדמה,

ותכלית  העצם מּצד אבל  הענין, ּכפׁשטּות ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָלארץ,

לּׁשמים  קדמה ארץ ּבארץ 34הּכּוונה, ּדוקא ּכי , ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכּנזּכר  העצמּות, המׁשכת יׁש הּגׁשמית ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָהּלזּו

העצם) (מּצד הארץ ׁשּמעלת זאת, ועֹוד ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלעיל.

לעתיד  יהיה ׁשּזה אּלא ּבגיּלּוי, ּגם ּתהיה ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָּגּופא

טפל, ּבחינת היא (ארץ) הּמלכּות ּדעכׁשיו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹלבא,

ּבעלּה עטרת חיל אׁשת יהיה לבא לעתיד .35אבל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

הענינים  (ּבכל לבא ּדלעתיד ּׁשהּגיּלּויים מה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹוזהּו

ונפׁש ׁשנה ועבֹודתנּו36ּדעֹולם ּבמעׂשינּו ּתלּויים ( ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָ

הּוא 37ּדוקא  ענינם לבא ּדלעתיד הּגיּלּויים ּכי , ְְְִִִִִֶַַָָָָָֹ

זה  ׁשּכל רצֹון ויהי כּו'. הּמעׂשה מעלת ֲֲִִִֶֶֶַַַַָָּגיּלּוי

יבֹוא  צדקנּו, מׁשיח ידי על מּמׁש, ּבקרֹוב ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָיהיה

לארצנּו. קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ְְְְְְִִִֵֵֵַָויגאלנּו
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תרס"ו.33) בהמשך תרס"ח ויגש ועוד.34)ד"ה תרס"ו. הזאת המצוה כי ד"ה ויגש. ר"פ ותו"ח תו"א גם משלי 35)ראה

ג. צז, ג. צד, מג"א תו"א וראה ד. חוקת 36)יב, לקו"ת ג). (ב, לתחילתו קרוב בהקדמתו יצירה לספר הראב"ד פירוש ראה

ואילך. תתטז ע' יתרו אוה"ת ואילך. ד רפל"ז.37)סד, תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא ההבנה  למטה בהיותה אלוקות ובענייני ה' בגדולת הנשמה של וההשגה

מוגבלת  במידה BÈ‰a˙רק BÓk Ck Ïk ÈelÈÚa ‰Ê ÔÈ‡L Ô·eÓ»∆≈∆¿ƒ»»¿ƒ¿
‰ÏÚÓÏ ‰ÓLp‰,שיעור לאין נעלית באלוקות הנשמה של ההשגה שאז «¿»»¿«¿»

למטה? הנשמה ירדה מדוע ואםֿכן

‰Êa ¯‡B·Óe33 החסידות בתורת ¿»»∆
הנשמה  ירידת זאת בכל מדוע שהסיבה

הפסד  שאיננה בלבד זו לא למטה

עילוי  לנשמה מביאה היא אלא לנשמה

הירידה  ללא לה היו שלא גדול ויתרון

È¯È„˙כיוון  È„È ÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈¿ƒ«
da CLÓ ‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»ƒ¿»»

בה  ומתגלה «¿«dL¯Lומאיר
˙eÓˆÚa ÈzÈÓ‡‰ d¯B˜Óe¿»»¬ƒƒ¿«¿
‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ˙e‰Óe«≈»

הירידה.שלא  לולי בה נמשך היה

‰¯Bza ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆«»
עם שעיקר  התורה של החיבור ואמיתת

בירידת  דווקא הוא הקדושֿברוךֿהוא

ביותר  למטה ÏÈÚÏ.התורה ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈
ÔÈÚ Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ (Â התוכן ¿«ƒ∆«ƒ¿«

לעיל  (כמובא הדעות שתי של הפנימי

הבריאה  בעת האם המאמר) בתחילת

eÓ„˜ ÌÈÓL תחילה לפני ונבראו »«ƒ»¿
הארץ  ˜„Ó‰להיפך ‡Bבריאת ı¯‡∆∆»¿»

לפני  תחילה השמים,ונבראה בריאת

,ÌÈÈelÈb‰ „vÓc שהדברים כפי ¿ƒ««ƒƒ
הסדר  פי ועל גלוי באופן הם

האלוקי  האור של וההשתלשלות

למטה  ˜„eÓמלמעלה ÌÈÓL»«ƒ»¿
ÔÈÚ‰ ˙eËLÙk ,ı¯‡Ï»»∆¿«¿»ƒ¿»

יותר  הנעלים והפחות שלנבראים

יותר  והגשמיים הנחותים הנבראים על ועדיפות קדימה יש ('שמים') מגושמים

‰Âek‰('ארץ'), ˙ÈÏÎ˙Â ÌˆÚ‰ „vÓ Ï·‡ בבריאת והמטרה האלוקית ¬»ƒ«»∆∆¿«¿ƒ««»»
אלוקות  גילוי שיהיה בתחתונים'),העולם ('דירה למטה ˜„Ó‰דווקא ı¯‡∆∆»¿»

ÌÈÓMÏ34 העליונים,ויש השמים על התחתונה לארץ Âc˜‡עדיפות Èk «»«ƒƒ«¿»
.ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ LÈ ˙ÈÓLb‰ eÊl‰ ı¯‡a»»∆«≈««¿ƒ≈«¿»«»«¿«ƒ¿»¿≈

,˙‡Ê „BÚÂ,העצם מצד היא הארץ של והעדיפות שהמעלה לאמור בנוסף ¿…
יש  לשמים, ויתרון עדיפות  יש אכן הגילויים מצד זה עוד ולפי  לומר

) ı¯‡‰ ˙ÏÚnL מעלה כאמור Ùeb‡שהיא (ÌˆÚ‰ „vÓ עצמה ∆«¬«»»∆ƒ«»∆∆»
‰fL ‡l‡ ,ÈelÈ‚a Ìb ‰È‰z הארץ מעלת È˙ÚÏ„גילוי ‰È‰È ƒ¿∆«¿ƒ∆»∆∆ƒ¿∆∆»ƒ

ÂÈLÎÚc ,‡·Ï ספירת הגלות בזמן »…¿«¿»
) ˙eÎÏn‰ הנקראתı¯‡ מכמה ««¿∆∆

היא  שהארץ כשם כי ומהם, טעמים

היא  המלכות כך בבריאה, התחתונה

והתחתונה  האחרונה הספירה

ÏÙË,בספירות  ˙ÈÁa ‡È‰ כי ) ƒ¿ƒ«»≈
המלכות  הרגיל, הסדר לפי הזה, בזמן

החיות  (של 'מקבל' בבחינת אלא אינה

ולכן  שמעליה, מהספירות וההשפעה)

'משפיע' בבחינת שהם להן טפלה היא

המלכות  Ï·‡לגבי „È˙ÚÏ Ï·‡¬»∆»ƒ»…
המשיח  ÏÈÁבימות ˙L‡ ‰È‰Èƒ¿∆≈∆«ƒ

ה'מקבל' dÏÚaבחינת ˙¯ËÚ35 ¬∆∆«¿»
ממנה. ה'מקבל' יהיה שהוא ה'משפיע'

e‰ÊÂ חשיבות על לעיל האמור ¿∆
שעיקרו  הזה, בעולם למטה העבודה

על  הפנימי הטעם הוא המעשה עניין

ÌÈÈelÈb‰M ‰Ó האלוקות של «∆«ƒƒ
ÌÈÈÚ‰ ÏÎa) ‡·Ï „È˙ÚÏc¿∆»ƒ»…¿»»ƒ¿»ƒ

LÙÂ ‰L ÌÏBÚc36 בכל ¿»»»¿∆∆
של  המקום,המימדים המציאות,

והאדם  eÈNÚÓaהזמן ÌÈÈeÏz (¿ƒ¿«¬≈
‡˜Âc e˙„B·ÚÂ37 בני שאנחנו «¬»≈«¿»

ומצוות  בתורה ה' את עובדים ישראל

הגלות,במשך  ‰ÌÈÈelÈbזמן Èkƒ«ƒƒ
‡e‰ ÌÈÚ ‡·Ï „È˙ÚÏc¿∆»ƒ»…ƒ¿»»
'eÎ ‰NÚn‰ ˙ÏÚÓ ÈelÈbƒ«¬«««¬∆

הנפש  כוחות שאר לגבי נחות דבר הוא המעשה על שכעת דווקא אבל

בגלוי. תהיה זו מעלה לבוא ולעתיד הבריאה, כוונת נשלמת È‰ÈÂƒƒידו
‰Ê ÏkL ÔBˆ¯ לבוא לעתיד שיהיו LnÓ,הגילויים ·B¯˜a ‰È‰È »∆»∆ƒ¿∆¿»«»

˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ ‡B·È ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈»¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ
זקופה .eˆ¯‡Ïבקומה ¿«¿≈
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,ziy`xa zyxt zay .c"qa
,oeygxn ycegd mikxan

`"lyz'd
˙Â„ÚÂÂ˙‰Ï Í˘Ó‰ ,'· ˙Â„ÚÂÂ˙‰ Z

Z ‰¯Â˙Œ˙ÁÓ˘ ÌÂÈ
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰l‡1 ּביֹום ּבהּבראם, והארץ הּׁשמים תֹולדֹות ≈∆ְְְְְִִֶַַָָָָָ

וׁשמים  ארץ אלקים הוי' .2עׂשֹות ְֱֲֲִִֶֶָָָָֹ

לעיל  לּפלּוגתא 3ונתּבאר ׁשמים 4ּבנֹוגע אם ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

ׁשארץ  אֹו הארץ, נבראת ּכ ואחר ּתחּלה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנבראּו

זה  ׁשּמּפסּוק ׁשמים, ּכ ואחר ּתחּלה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָנבראת

ארץ  ׁשּמקּדים וׁשמים, ארץ ּגֹו' עׂשֹות ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָ(ּביֹום

נבראת  ׁשארץ ראיה הּלל ּבית מביאים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָלׁשמים)

זה  ׁשּבפסּוק והיינּו, ׁשמים, ּכ ואחר ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָּתחּלה

וצרי הּׁשמים. לגּבי הארץ מעלת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמּודּגׁשת

ּבא  לׁשמים ארץ קדימת ּׁשענין מה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָלהבין

ּבהּבראם, ּגֹו' תֹולדֹות אּלה ּׁשּנאמר למה ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָּבהמׁש

חז"ל  הּבראם,5ּכפירּוׁש ּכיֹום חזקים ׁשהם ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָ

הּוא  הּבראם ּכיֹום ּדחזקים הענין הרי ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָּדלכאֹורה,

יׁש הארץ ּבצבא ׁשהרי ּדוקא, הּׁשמים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבצבא

הּקּיּום  ענין ׁשאפיּלּו ועד כּו', וחליׁשּות ְְֲֲִִִִִֶַַַַׁשיּנּוי

ורק  ּבאיׁש, ולא ּבּמין רק הּוא הארץ ּבצבא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

ּבאיׁש ּגם קּיימים הּׁשמים ׁשהם 6צבא ּובאופן , ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּכלל  וחליׁשּות ׁשיּנּוי ללא הּבראם, ּכיֹום ְְְְֲֲִִִִַָָָָֹחזקים

הּׁשמים, ּבצבא ׁשיּנּויים ׁשּיׁש ּׁשרֹואים ְִִִִִֵֶֶַַַָָ[ּומה

ּגֹו' הּׁשמים מאֹותֹות לענין 7ּוכמֹו נֹוגע זה אין , ְְְִִֵֵֵֶַַַַָ

ׁשהּקּיּום  מּובן, ׁשּמּזה הּבראם], ּכיֹום ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָּדחזקים

רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ּומה נצחי. קּיּום הּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּלהם

אין 8ז"ל  חרּוב, וחד עלמא הוי ׁשנין אלפי ׁשית ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ
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שע 1) ע' תש"ל סה"מ - תש"ל נצו"י דש"פ הזאת המצוה כי בד"ה הנסמן (ראה שלפניו למאמרים המשך הוא זה מאמר

.(1 ד.2)הערה ב, ואילך).3)פרשתנו מז ע' תשל"א המאמרים (ספר הא' בהתוועדות שנאמר בראשית יב,4)בד"ה חגיגה

ה"א.5)א. פ"א ברכות כו.6)ירושלמי מ, ישעי' רד"ק "מחמה 7)ראה בשמיא"; דמשתנין "מאתון (ובתיב"ע: ב יו"ד, ירמי'

פרש"י). - לוקין" וממאורות א.8)לוקה צז, סנהדרין א. לא, ר"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בראשית: פרשת השבוע, בפרשת בתורה נאמר

‰l‡1Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙,בריאתם ÌBÈaבעת ≈∆¿«»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»¿
ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙BNÚ2ÏÈÚÏ ¯‡a˙Â במאמר 3. ¬¬»»¡…ƒ∆∆¿»»ƒ¿ƒ¿»≈¿≈

זו  בשבת שהתקיימה הקודמת בהתוועדות שנאמר "בראשית" דיבורֿהמתחיל

‡˙‚eÏtÏ Ú‚Ba4 בין המחלוקת ¿≈««¿¿»
הלל ובית שמאי בתחילת ‡Ìבית ƒ

העולם e‡¯·בריאת ÌÈÓL»«ƒƒ¿¿
Ck ¯Á‡Â ‰lÁz שהשמים אחרי ¿ƒ»¿««»

נבראו ‡Bכבר ,ı¯‡‰ ˙‡¯·ƒ¿≈»»∆
¯Á‡Â ‰lÁz ˙‡¯· ı¯‡L∆∆∆ƒ¿≈¿ƒ»¿««

Ck אזי נבראה כבר שהארץ אחרי »
Ê‰נבראו  ˜eÒtnL ,ÌÈÓL»«ƒ∆ƒ»∆

המאמר  את BNÚ˙הפותח ÌBÈa)¿¬
ÌÈc˜nL ,ÌÈÓLÂ ı¯‡ 'Bb∆∆¿»»ƒ∆«¿ƒ

הזה  ÌÈÓLÏ)הפסוק ı¯‡∆∆¿»«ƒ
‰È‡¯ Ïl‰ ˙Èa ÌÈ‡È·Ó¿ƒƒ≈ƒ≈¿»»

לשיטתם  ·¯‡˙והוכחה ı¯‡L∆∆∆ƒ¿≈
,ÌÈÓL Ck ¯Á‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿««»»«ƒ
˙Lb„eÓ ‰Ê ˜eÒÙaL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆¿»∆¿∆∆
ÌÈÓM‰ Èa‚Ï ı¯‡‰ ˙ÏÚÓ«¬«»»∆¿«≈«»«ƒ
לארץ  שיש והיתרון מעלתה ומפני

נבראה  הארץ לכן לשמים, ביחס

נבראו  הארץ בריאת אחרי ורק תחילה

הסוברים  שמאי בית (ואילו השמים גם

מביאים  תחילה, נבראו שהשמים

'בראשית  מהפסוק לשיטתם הוכחה

הארץ', ואת השמים את אלוקים ברא

דיבורֿ במאמר ונתבאר שהובא כפי

הנזכר). "בראשית" המתחיל

¯ˆÂÔÈÚM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ ¿»ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«
ÌÈÓLÏ ı¯‡ ˙ÓÈ„˜ זה בפסוק ¿ƒ«∆∆¿»«ƒ

לגבי  הארץ מעלת את מדגיש (שכאמור

ÓÏ‰השמים) CLÓ‰a ‡a»¿∆¿≈¿«
¯Ó‡pM הפסוק ‡l‰בתחילת ∆∆¡«≈∆

,Ì‡¯a‰a 'Bb ˙B„ÏB˙¿¿ƒ»¿»
Ï"ÊÁ Le¯ÈÙk5 המילה שמשמעות ¿≈¬«

היא  והשמים Ì‰L'הבראם' הארץ ∆≈
ÌÈ˜ÊÁ לאחר רבות שנים גם תמיד, ¬»ƒ
‰Ì‡¯a,שנבראו  ÌBÈk באותה ¿ƒ»¿»

שנבראו  ביום שהיו כפי חוזק של מידה

ÌÈ˜ÊÁc ÔÈÚ‰ È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»¬≈»ƒ¿»«¬»ƒ

Ì‡¯a‰ ÌBÈk חלישות כל וללא שינוי כל השנים ללא ‰e‡במשך ¿ƒ»¿»
,‡˜Âc ÌÈÓM‰ ‡·ˆa והכוכבים והירח השמש כמו בנבראים היננו ƒ¿»«»«ƒ«¿»

'eÎ ˙eLÈÏÁÂ ÈepÈL LÈ ı¯‡‰ ‡·ˆa È¯‰L הנבראים של וטבעם ∆¬≈ƒ¿»»»∆≈ƒ«¬ƒ
הזמן, במשך ונחלשים הולכים שהם ‰Ìeiwשבארץ ÔÈÚ elÈÙ‡L „ÚÂ¿«∆¬ƒƒ¿««ƒ

ı¯‡‰ ‡·ˆa LiL העובדה עצם ∆≈ƒ¿»»»∆
ולא  קיימים שבארץ שהנבראים

ÔÈnaנכחדים  ˜¯ ‡e‰ הנברא בסוג ««ƒ
LÈ‡a ‡ÏÂ וכמו עצמו, בנברא ולא ¿…»ƒ

זה  מסוג הנבראים שאמנם האדם במין

כל  אבל העולם. בריאת מאז קיימים

קצוב, זמן פרק רק חי עצמו בפני 'איש'

הארץ  בצבא אחרים בנבראים גם וכן

הפרטיים  הנבראים אבל קיים שהסוג

או  כזה זמן אחרי להתקיים מפסיקים

˜ÌÈÓÈiאחר ÌÈÓM‰ ‡·ˆ ˜¯Â¿«¿»«»«ƒ«»ƒ
LÈ‡a Ìb6 והכוכבים והירח השמש «»ƒ

שנבראו  אלה עצמם הם כעת הקיימים

נפסק, לא וקיומם הבריאה בתחילת

ÌÈ˜ÊÁ Ì‰L ÔÙÂ‡·e אחרי גם ¿…∆∆≈¬»ƒ
בדיוק  שנים, ‰Ì‡¯a,אלפי ÌBÈk¿ƒ»¿»

ÏÏk ˙eLÈÏÁÂ ÈepÈL ‡ÏÏ¿…ƒ«¬ƒ¿»
ÌÈÈepÈL LiL ÌÈ‡B¯M ‰Óe]«∆ƒ∆≈ƒƒ

,ÌÈÓM‰ ‡·ˆa˙B˙B‡Ó BÓÎe ƒ¿»«»«ƒ¿≈
'Bb ÌÈÓM‰7, בנבואת כאמור «»«ƒ

הגויים  דרך אל ה', אמר "כה ירמיהו

תחתו  אל השמים ומאותות תלמדו, אל

מהמה", הגויים ייחתו כי תפחדו] [אל

בצבא  שינויים הם השמים' ו'אותות

ליקוי  כמו ואם השמים וכד', חמה

קיימים  לא השמים צבא גם לכאורה

בריאת  בעת שהיו כפי בדיוק תמיד

כי  לאמור סתירה זו אין ≈‡ÔÈהעולם,
‰Ê אותות' שנקראים השינויים ∆

ÌÈ˜ÊÁcהשמים' ÔÈÚÏ Ú‚B≈«¿ƒ¿««¬»ƒ
‰fnL ,[Ì‡¯a‰ ÌBÈk מהעובדה ¿ƒ»¿»∆ƒ∆

הבראם' כיום 'חזקים השמים שצבא

‡e‰ Ì‰lL Ìeiw‰L ,Ô·eÓ»∆«ƒ∆»∆
ÈÁˆ Ìei˜.נפסק Óe‰שאינו ƒƒ¿ƒ«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M8 בגמרא ∆»¿«≈«
‡ÓÏÚ ÈÂ‰ ÔÈL ÈÙÏ‡ ˙ÈLƒ«¿≈¿ƒ»≈»¿»

,·e¯Á „ÁÂ יהיה שנה אלפים ששת ¿««
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ׁשּנפסד  ּבאֹופן ׁשהּוא הפסידּות, ׁשל ענין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָזה

הּבחּיי  ּכמאמר ׁשּנֹולד 9ּתמיד, מּׁשעה ׁשהּתינֹוק ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּכל  ּכיון הּׁשמים, ּבצבא  אבל להתיּבׁש, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמתחיל

מה  הּנה הּבראם, ּכיֹום חזקים הם קּיּומם ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָזמן

הפסידּות, ׁשל ענין זה אין ּכ אחר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּׁשּנפסדים

ׁשית  ׁשּלאחרי הּבֹורא רצֹון הּוא ׁשּכ לפי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאּלא

ׁשּלהם  ׁשהּקּיּום ּדכׁשם נפסדים, יהיּו ׁשנין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאלפי

(ׁשהרי  הּבֹורא ּברצֹון רק הּוא קּיּומם זמן ְְֲִִֵֵֶַַַָָּכל

ׁשּקדמם  לפי ונפסדים, הֹווים הם עצמם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמּצד

הּבֹורא,10ההעּדר) ּברצֹון הּוא הפסידם כן ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

היא  התהּוּותם ׁשּבהם האלקי הּכח מּצד ְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹאבל

נצחּיים  להיֹות יכֹולים עצמם ׁשּמּצד .11ּבאֹופן ְְְְְִִִִִִֶֶַַָ

הּבראם, ּכיֹום חזקים ּדבהּבראם, ׁשהענין ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָָוכיון

מּדּוע  מּובן, אינֹו ּדוקא, הּׁשמים ּבצבא ְְִִֵַַַַַָָָָהּוא

וׁשמים, ארץ ּגֹו' עׂשֹות ּביֹום לזה ּבהמׁש ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָָָנאמר

ׁשמים. לגּבי ּדארץ העיּלּוי מּודּגׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבזה

(ׁשּמּזה Ô·eÈÂב) ּומצוֹות ּבתֹורה ׁשהּוא מּכמֹו ¿«ְְְִִִֶֶֶָ

ּכמאמר  ּבעֹולם, ּגם 12נׁשּתלׁשל ְְְֲִֵַַַַָָ

למּטה  ׁשּניּתנּו עלמא), ּוברא ּבאֹורייתא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָאסּתּכל

ׁשעל  הּתֹורה לענין ּבנֹוגע ׁשהרי ּדוקא, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבארץ

לֹוקחים  אּתם אֹותי ז"ל 13ידּה רּבֹותינּו אמרּו ,14 ְְִִֵֶַַַָָָ

ּבארץ  למּטה אּלא היא, בּׁשמים לא ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּתֹורה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

כח.9) א, בראשית בחיי שהיא 10)ראה כפי ההתהוות מצד רק הוא שבנבראים ההפסדות שגדר והיינו, נוספת: ברשימה

כו'. העצמות כח מצד משא"כ וכו', שדֿי אלקים, הוי', השמות, וענין הספירות עשר פרטי תער"ב 11)ע"י המשך ראה

וראה  .(142 ע' תשי"א (סה"מ פ"ל תרצ"ד (הב') ערוך אין ד"ה ואילך). תתקכו ע' ח"ג - החדשה (בהוצאה שלג פרק

.19 הערה 97 ע' ח"ה ואילך.12)לקו"ש סע"א קסא, שלח 13)זח"ב לקו"ת פמ"ז. תניא ו. פל"ג, א. פל"ג, שמו"ר ראה

ואילך. סע"ד ב.14)מח, נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לקביעה  סתירה זו ולכאורה חרב, יהיה אחד) (אלף ואחד העולם (יתקיים)

כי  נצחי, בקיום קיימים השמים Ê‰שצבא ÔÈ‡ שיתקיימו שאחרי העובדה ≈∆
איננה  ייחרבו שנה  אלפים ‰e„ÈÒÙ˙ששת ÏL ÔÈÚ,מהיחלשות כתוצאה ƒ¿»∆∆¿≈

‡e‰Lלהתקיים שחדל עד ונחלש הולך דבר שבה ÒÙpL„הדרך ÔÙB‡a ∆¿∆∆ƒ¿»
קיומו  תוקף את ומאבד ונחלש הולך

ÈiÁa‰ ¯Ó‡Ók ,„ÈÓz9 »ƒ¿«¬««¿«≈
˜BÈz‰Lכבר„ÏBpL ‰ÚMÓ ∆«ƒƒ»»∆»

LaÈ˙‰Ï ÏÈÁ˙Ó את ולאבד «¿ƒ¿ƒ¿«≈
משום  וזאת שלו, והחיות הרעננות

של שז  שבסופו דבר של הקיום אופן הו

שכבר  ולהתקיים, לחיות יחדל תהליך

ונחלש, הולך הוא קיומו מהתחלת

ÔÂÈk ,ÌÈÓM‰ ‡·ˆa Ï·‡¬»ƒ¿»«»«ƒ≈»
ÌÓei˜ ÔÓÊ ÏkL אלפי במשך ∆»¿«ƒ»

‰Ì‡¯aשנים ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁ Ì‰≈¬»ƒ¿ƒ»¿»
לא  השמים צבא הארץ, מצבא ובשונה

הזמן, עם ונחלש Ó‰הולך ‰p‰ƒ≈«
Ck ¯Á‡ ÌÈ„ÒÙpM תקופת בסיום ∆ƒ¿»ƒ««»

השנים אלפי  ÔÈÚששת ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»
˙e„ÈÒÙ‰ ÏL כלל הוכחה זו ואין ∆∆¿≈

קיומם, זמן משך כל בקיומם לחלישות

‡l‡ נפסדים הם כך שאחר העובדה ∆»
¯ˆÔBהיא ‡e‰ CkL ÈÙÏ¿ƒ∆»¿

ÈÙÏ‡ ˙ÈL È¯Á‡lL ‡¯Ba‰«≈∆¿«¬≈ƒ«¿≈
ÔÈL השנים אלפי ששת תקופת בתום ¿ƒ

הבריאה ÌÈ„ÒÙ,מאז eÈ‰Èƒ¿ƒ¿»ƒ
Ïk Ì‰lL Ìeiw‰L ÌLÎcƒ¿≈∆«ƒ∆»∆»
ÔBˆ¯a ˜¯ ‡e‰ ÌÓei˜ ÔÓÊ¿«ƒ»«ƒ¿

‡¯Ba‰ מעצמם חיות מקור להם ואין «≈
ÌÈÂB‰ Ì‰ ÌÓˆÚ „vÓ È¯‰L)∆¬≈ƒ««¿»≈ƒ
ÌÓ„wL ÈÙÏ ,ÌÈ„ÒÙÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»»

¯cÚ‰‰ דבר שכל בחסידות כמבואר «∆¿≈
דבר  כל כי נפסד, להיות סופו קיים, היה לא שנברא וקודם מאין, יש שנברא

סוף  לו יש תחילה לו כך ),10שיש כי הוא מלכתחילה קיומם שכל וכשם

הבורא ‰e‡רצה Ì„ÈÒÙ‰ ÔÎ BÓk עצם מצד בהם שקיימת תכונה לא ¿≈∆¿≈»
רק  הוא העת בבוא הפסדם גם אלא vÓ„מהותם Ï·‡ ,‡¯Ba‰ ÔBˆ¯aƒ¿«≈¬»ƒ«

Ì‰aL È˜Ï‡‰ Ák‰ מלכתחילה שנבראו ‰È‡וכפי Ì˙ee‰˙‰ «…«»¡…ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ
ÌÈiÁˆ ˙BÈ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÌÓˆÚ „vnL ÔÙB‡a11 וב'המשך) ¿∆∆ƒ««¿»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ

יהיו  שלא הוא חרוב" "וחד עניין "ובאמת זו: נצחיות על מבואר תער"ב'

נשמות  יהיו שלעתיד וכמו ההשפעה, הפסק שיהי' הכוונה אין אבל גשמיים,

אין  הרי עכשיו, הגשמיים הגופים כמו גשמיים יהיו לא הגופים אך בגופים

כיֿא  העדר בבחינת שיהיה זה זה אין אבל כו'... חומריים יהיו שלא מה ם

אל  כבוד מספרים השמים שכתוב מה וזהו כו'. העדר בבחינת הפסידות עניין

דמהשמים  והיינו כו', דה' יקריה משתעין בשמיא דמסתכלין יונתן ותרגם

כוח  ונגלה נראה קיומם מהתמדת

שבהם..."). האיןֿסוף

,Ì‡¯a‰·c ÔÈÚ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»
‰Ì‡¯a,שפירושו  ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁ¬»ƒ¿ƒ»¿»

‡˜Âc ÌÈÓM‰ ‡·ˆa ‡e‰ ולא ƒ¿»«»«ƒ«¿»
רק  קיימים (שכאמור הארץ בצבא

'באיש'), ולא Ô·eÓ,'במין' BÈ‡≈»
‰ÊÏ CLÓ‰a ¯Ó‡ ÚecÓ««∆¡«¿∆¿≈»∆
עניין  על להדגשה ישיר בהמשך

דווקא  שייך הבראם' כיום 'חזקים

השמים  Bb'בצבא ˙BNÚ ÌBÈa¿¬
‰ÊaL ,ÌÈÓLÂ ı¯‡ בכך ∆∆¿»»ƒ∆»∆

'שמים' לפני 'ארץ' מקדים שהכתוב

Èa‚Ï ı¯‡c ÈelÈÚ‰ Lb„eÓ¿»»ƒ¿∆∆¿«≈
ÌÈÓL? »«ƒ

Ô·eÈÂ על ·) ה'ארץ' מעלת עניין ¿«
B˙a¯‰ה'שמים' ‡e‰L BÓkÓƒ¿∆¿»

‰fnL) ˙BÂˆÓe כפי מהדברים ƒ¿∆ƒ∆
ומצוות  בתורה Ìbשהם ÏLÏzLƒ¿«¿≈«
¯Ó‡Ók ,ÌÏBÚa12 שבעת הזוהר »»¿«¬«

העולם  ÈÈ¯B‡a˙‡בריאת ÏkzÒ‡ƒ¿«≈¿»¿»
‡ÓÏÚ ‡¯·eֿהקדושֿברוך הסתכל ¿»»¿»

בתכניות  המביט (כבנאי בתורה הוא

ומאחר  העולם, את וברא הבנייה)

בתורה  הסתכלות ידי על נברא שהעולם

הדברים  ביאור מהתורה, והשתלשל

לביאור  יביא ומצוות בתורה שהוא כפי

בארץ  בבריאה, שהוא כפי הדברים

והמצוות ezÈpLושמים), È¯‰Lהתורה ,‡˜Âc ı¯‡a ‰hÓÏ ∆ƒ¿¿«»»»∆«¿»∆¬≈
d„È ÏÚL ‰¯Bz‰ ÔÈÚÏ Ú‚Baהתורה ידי את ‡È˙Bעל ¿≈«¿ƒ¿««»∆«»»ƒ

ישראל ‡Ìzהקדושֿברוךֿהוא  הכתוב ÌÈÁ˜BÏ31בני על המדרש (כדברי «∆¿ƒ
יכול  שמא השוק מן חפץ לוקח אדם שבעולם, "בנוהג תרומה: לי ויקחו

כביכול  להם ואומר לישראל, תורה נתן הקדושֿברוךֿהוא אבל בעליו? לקנות

לוקחים..."), אתם [אותי] Ï"Êלי eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡14 פי (על בגמרא »¿«≈«
בתורה) ı¯‡aהכתוב ‰hÓÏ ‡l‡ ,‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï ‰¯Bz‰L∆«»…«»«ƒƒ∆»¿«»»»∆

‡˜Âc,למטה ישראל בני ידי על דווקא היא למעשה ההלכה פסיקת ולכן «¿»
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יג `"lyz'd ,(a zecreezd) oeygÎxn g"dan ,ziy`xa t"y

ׁשּקּיּומם  מצוֹות וכּמה ּכּמה אחת ועל ְְְְִִֶַַַַַַָָָָּדוקא,

ּכפי  הּתֹורה ליּמּוד [ּכי ּדוקא ּגׁשמּיים ְְְְִִִִִִִַַַָָָּבדברים

נעלה  (ּובאופן ּגם יׁשנֹו הענינים ּברּוחנּיּות ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּוא

ּב ּודק ּודׁשא ּדרקיע ּבּמתיבּתא ּבּׁשמים, רייֹותר ) ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

ּכפי  העליֹון, עדן וגן הּתחּתֹון עדן ּבגן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָהּוא,

ּובּזהר  ּבּגמרא קּיּום 15ׁשּמצינּו ּכן ּׁשאין מה , ְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּזהּו הּתחּתֹון, עדן ּבגן אפיּלּו ׁשּיי לא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּמצוֹות

העׂשּיה  עֹולם ׁשל ּׁשּכתּוב 16הרּוחנּיּות ּומה . ֲִִֶֶַַָָָָָ

לעבדּה עדן ּבגן וּיּניחהּו הראׁשֹון ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּבאדם

עׂשה 17ּולׁשמרּה מצוֹות רמ"ח זֹו לעבדּה , ְְְְְֲִֵַָָָָָ

תעׂשה  לא מצוֹות ׁשס"ה זֹו הּנה 18ּולׁשמרּה , ְְְֲִִֵֶַָָָָֹ

למּטה 16עכׁשיו  הּמצוֹות קּיּום ידי על רק זה הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ

ּכמֹו ּגׁשמּיים], ּבדברים הּגׁשמי הּזה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָּבעֹולם

ּגׁשמי  ּבקלף ּותפיּלין ּגׁשמי ּבצמר ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָציצית

צרי והּלב הּמֹוח ּדחֹובת הּמצוֹות ְְְֲִִִֵַַַַַַָ(ואפיּלּו

כּו' הּגׁשמי ולב ּבּמֹוח הּנרּגׁש ּבאֹופן ).19להיֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

נאמר  ּבגׁשמּיּות למּטה הּמצוֹות קּיּום ׁשעל 20ועד ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָ

עליכם  אני מעלה ּכתיב, אּתם אֹותם, ְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָועׂשיתם

כּו' עׂשיתּוני .21ּכאיּלּו ְֲִִִ

ÔÈÚ‰Âיביאּו הּמתחיל ּבדיּבּור ּכמבֹואר ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֶַַַָָָ

מלכּות  ּבדיּבּור 22לבּוׁש ּובארּוּכה ְְְֲִַַָ

צדק  להּצמח זה והמׁשכת 23הּמתחיל ׁשהארת , ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

הּוא  ּגׁשמּיֹות הּמצוֹות ּבמעׂשה סֹוף אין ְְְֲִִֵֵַַַאֹור

ועלּול, עיּלה ּבדר והׁשּתלׁשלּות ּבהדרגה ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
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סע"א).15) (נח, פמ"א לתניא קצרות" והערות הגהות ב"מ"מ, הנסמן ובכ"מ.16)ראה א. טו, להצ"צ סהמ"צ ראה

טו.17) ב, ילקוט 18)פרשתנו ב). (פח, תנ"ה א). (סב, תכ"א תקו"ז ב. קסה, ח"ב א. כז, ח"א זהר עה"פ. תיב"ע ראה

עה"פ. וש"נ.19)ראובני סב. ע' תרצ"א סה"מ ג.20)ראה כו, ו.21)בחוקותי פל"ה, ויק"ר וראה א. קיג, תו"א 22)זח"ג

ואילך. א צ, ואילך.23)מג"א צו ע' ואילך. פב ע' שם אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÂˆÓ ‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ חכמה היא שבמהותה התורה אם ¿««««»¿«»ƒ¿

המצוות לגבי הוא שכך קלֿוחומר דווקא, למטה ניתנה «ÌÓeiwL∆ƒרוחנית
‡e‰L ÈÙk ‰¯Bz‰ „enÈÏ Èk] ‡˜Âc ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«¿»ƒƒ«»¿ƒ∆

ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁe¯a למטה שירדה קודם למעלה, היא שהתורה כפי ¿»ƒ»ƒ¿»ƒ
הקלף  על בדיו כתובה להיות ונתלבשה

גשמיים  בדברים Ìbולעסוק BLÈ∆¿«
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙÂ‡·e) מלימוד ¿…∆«¬∆≈

בארץ  שהוא כפי ÌÈÓMa,התורה («»«ƒ
‡L„e˜„e ÚÈ˜¯c ‡z·È˙na«¿ƒ¿»¿»ƒ«¿¿»

,‡e‰ CÈ¯a לימוד של בישיבה ¿ƒ
ושל  בשמים הקדושֿברוךֿהוא,התורה

התורה  בלימוד וכן Ô„Úכביכול, Ô‚a¿«≈∆
ÈÙk ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Â ÔBzÁz‰««¿¿«≈∆»∆¿¿ƒ

¯‰f·e ‡¯Óba eÈˆnL15 בכמה ∆»ƒ«¿»»«…«
˜Ìeiמקומות, Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈ƒ

˙BÂˆn‰ בפועל CÈiLבמעשה ‡Ï «ƒ¿…«»
,ÔBzÁz‰ Ô„Ú Ô‚a elÈÙ‡¬ƒ¿«≈∆««¿
ÌÏBÚ ÏL ˙eiÁe¯‰ e‰fL∆∆»»ƒ∆«

‰iNÚ‰16'השתלשלות 'סדר כללות »¬ƒ»
כלליים  עולמות בארבעה ונמשך יורד

ועולם  אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשייה

התחתון  רוחני, לחלק מתחלק העשייה

ארב  של העולמות והסיום עת

העולם  שהוא גשמי וחלק ברוחניות,

שקיום  כאן מבואר כך ועל הזה,

הזה  בעולם רק להיות יכול המצוות

אפילו  רוחני, עולם בשום ולא הגשמי

העשייה, עולם של הרוחני בחלק לא

לגשמיות  ביותר הקרובה הרוחניות

..." מצותיך': ב'דרך שמבואר (וכפי

מצומצם  בכללו הזה שבעולם החיות

שהוא  התחתון ובגןֿעדן מאד...

בגילוי  החיות העשייה עולם רוחניות

יותר  השכינה גילוי שם כי יותר...

השפל..."), הזה Ô‚aמבעולם e‰ÁÈpiÂ ÔBL‡¯‰ Ì„‡a ·e˙kM ‰Óe«∆»»»»»ƒ««ƒ≈¿«
d¯ÓLÏe d„·ÚÏ Ô„Ú17, ז"ל חכמינו BÊופירשו d„·ÚÏ קיום ≈∆¿»¿»¿»¿»¿»¿»

BÊ d¯ÓLÏe ‰NÚ ˙BÂˆÓ Á"Ó¯ על לעבור שלא והזהירות השמירה »«ƒ¿¬≈¿»¿»
‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰"ÒL18‰p‰ היה , הראשון אדם אצל אמנם »»ƒ¿…«¬∆ƒ≈

המצוות  אבל קיום בגןֿעדן, ÂÈLÎÚ16È„Èבהיותו ÏÚ ˜¯ ‰Ê È¯‰ «¿»¬≈∆««¿≈
ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ ˙BÂˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿¿«»»»«∆««¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

רוחניים], ובעולמות עדן' ב'גן מצוות לקיים אפשר Óˆa¯ואי ˙ÈˆÈˆ BÓk¿ƒƒ¿∆∆
ÁBn‰ ˙·BÁc ˙BÂˆn‰ elÈÙ‡Â) ÈÓLb ÛÏ˜a ÔÈlÈÙ˙e ÈÓLb«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿¿«««

·l‰Â קיום גם רוחניות, מצוות הן שלכאורה ה' ויראת ה' אהבת מצוות כמו ¿«≈
אלו  ‰ÈÓLbמצוות ·ÏÂ ÁBna Lb¯p‰ ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿∆«ƒ¿»««¿≈««¿ƒ

'eÎ19 שרגש בחסידות וכמבואר

בכיווץ  ונרגש ניכר להיות צריך היראה

ניכר  להיות צריך האהבה ורגש הלב

בשר  והתרחבות בהתפשטות ונרגש

הדבר  שכלית והשגה בהבנה וכן הלב,

הנעשים  בקמטים או בהתרחבות ניכר

הגשמי). יש ÚÂ„במוח כך כדי ¿«
למטה  המצוות לקיום חשיבות

‰Âˆnבגשמיות  Ìei˜ ÏÚL˙B ∆«ƒ«ƒ¿
¯Ó‡ ˙eiÓL‚a ‰hÓÏ20 ¿«»¿«¿ƒ∆¡«

‡Ìzבתורה  ,Ì˙B‡ Ì˙ÈNÚÂ«¬ƒ∆»«∆
,·È˙k נכתבה 'אותם' שהמילה ומכך ¿ƒ

הכתוב  את דורשים 'אתם' חסר בכתיב

אומר  ∆¬»ÏÚÓ‰שהקדושֿברוךֿהוא
ÌÎÈÏÚ È‡ העושים ישראל בני על ¬ƒ¬≈∆
המצוות  Èe˙ÈNÚאת elÈ‡k¿ƒ¬ƒƒ

'eÎ21 הקדושֿברוךֿהוא כלומר,

אתם  כאשר ישראל, לבני אומר

לכם  מחשיב אני הרי מצוות, מקיימים

אותי  עשיתם אתם כאילו הדבר את

למעלה, עילוי שמוסיפים (והיינו

כביכול).

¯eaÈ„a ¯‡B·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿»¿ƒ
Le·Ï e‡È·È ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ»ƒ¿

˙eÎÏÓ22 לאדמו"ר אור' ב'תורה «¿
eaÈ„a¯הזקן ‰ke¯‡·e«¬»¿ƒ

˜„ˆ ÁÓv‰Ï ‰Ê ÏÈÁ˙n‰23, ««¿ƒ∆¿«∆«∆∆
ÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰Â ˙¯‡‰L∆∆»«¿«¿»«≈
˙BÂˆn‰ ‰NÚÓa ÛBÒ¿«¬≈«ƒ¿
‰‚¯„‰a ‡lL ‡e‰ ˙BiÓLb«¿ƒ∆…¿«¿»»

,ÏeÏÚÂ ‰lÈÚ C¯„a ˙eÏLÏzL‰Â בין הבדל יש בחסידות כמבואר ¿ƒ¿«¿¿¿∆∆ƒ»¿»
האלוקי  מהאין הגשמית המציאות התהוות (כמו מאין' 'יש בדרך הארה

'עילה  בדרך הארה ובין וה'יש' ה'אין' בין וערך  יחס שום אין כאשר הרוחני),

וערך  יחס יש כאשר מהמידות), השכל המשכת (כמו ותוצאה סיבה ועלול,

ומאיר  נמשך האלוקי שהאיןֿסוף כאן מבואר כך ועל וה'עילה', ה'עלול' בין

ועלול' 'עילה בדרך שלא הגשמיות האין Ê‡Lבמצוות בין היחס אילו כי ∆»
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m`xadaיד ux`de minyd zeclez dl`

הּגׁשמּיּות  התהּוּות להיֹות יכֹולה היתה לא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹׁשאז

מהארת  הּוא הּגׁשמי התהּוּות אּלא ליׁש, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָמאין

ולכן, כּו', עלמין  ּכל הּסֹובב סֹוף אין ְְְִִֵֵֵַַָָָּבחינת

ׁשּב הּתחּתֹונה ּבּמדרגה ּגׁשמית,ּדוקא עׂשּיה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָ

יֹותר  ּגיּלּוי ּבּה יׁש הּמצוֹות, מעׂשה נתלּבׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשּבּה

ׁשּמּזה  עלמין ּכל הּסֹובב סֹוף אין אֹור ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמהארת

ׁשּכח  ּבעֹולם, ּגם נׁשּתלׁשל ּומּזה כּו'. הּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנעׂשה

העפר  ׁשּיסֹוד ּדוקא, ּבארץ מתּגּלה ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָהעצמּות

מה  ליׁש, מאין ואילנֹות עׂשבים ּתמיד ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָמצמיח

ויכלּתם  ּבכחם ׁשאין הּׁשמים צבא ּכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּׁשאין

כּו' מאין יׁש ּפי 24להֹוציא על ׁשאף מּובן, ּומּזה . ְִִִִֵֵֶֶַַַָ

ּבצבא  הּוא הּבראם ּכיֹום ּדחזקים ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָׁשהענין

ּבהתּגּלּות  עיּלּוי יׁש מקֹום, מּכל ּדוקא, ְְְִִִִֵַַַַָָָָהּׁשמים

ולכן  ּדוקא, ּבארץ העצמּות נבראה 25ּכח הארץ ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ׁשמים  ּכ ואחר .26ּתחיּלה ְְִִַַַָָָ

העבֹודה ÔÈÚÂג) לעניני ּבנֹוגע ּגם מּודּגׁש זה ¿ƒ¿»ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָ

ּכללי, חֹודׁש (ׁשהּוא ּתׁשרי ְְְִִֵֶֶֶָּדחֹודׁש

על  ּכללּיים ענינים הם ׁשּבֹו העבֹודה עניני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָוכל

ּכּוּלּה הּׁשנה הּוא 27ּכל ׁשּתכנם ּפי על ׁשאף ,( ְִֶֶַַַָָָָָָ

ענינים  עם קׁשּורים הם הרי ּביֹותר, ונעלה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָרּוחני

הּיֹום  ׁשּמצות הּׁשנה, ּבראׁש ּוכמֹו ּדוקא. ְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹּגׁשמּיים

לכאֹורה 28ּבׁשֹופר  ּבזה ׁשהעיּקר ּפי על אף הרי , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
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א).24) (קלב, ס"כ אגה"ק מצות 25)תניא מעלת "וז"ס מהסובב): הגשמיות להתהוות (בהמשך א סב, דרמ"צ גם ראה

השמים  צבא למעלת (בהמשך א קג, להצ"צ החקירה ספר גם וראה תחלה". נבראת ארץ האומר אמר זה ולצד מעשיות..

כו'". התורה להם שנתן מעלה לתחתונים יש באמת "אך באיש): שקיימים - העליונים בשוה"ג,26)- שם לקו"ש ראה

בכ"מ  המבואר ע"פ - תחילה נבראת שארץ הענין עם הבראם) כיום חזקים ("בהבראם", שבנבראים הנצחיות ענין שמקשר

העצמות, כח מצד הוא תחלה נבראת דארץ והענין השתלשלות, דסדר הגילויים בחי' מצד הוא תחלה נבראו דשמים שהענין

הוא  ובל"ג הא"ס ענין ואמיתית שבהם, הא"ס כח מצד הוא שבנבראים הנצחיות ענין גם והרי דוקא; בארץ שמתגלה

העצמות  שכח (אף במין (רק) קיימים הארץ וצבא באיש, קיימים השמים שצבא לכך סתירה מזה שאין ומבאר, בעצמות.

העצמות  כח בגילוי ענינים ב' יש כי - דוקא) בארץ כביכול מתגלה הוא גופא ית' (שבעצמותו שבו סוף" ה"אין ענין (א) :

בעיקר  הוא בנבראים גם ולכן, המאור, מעין להיותו א"ס בבחי' שהוא האור, בבחי' בעיקר שמתגלה שבו), ה"גילוי" ענין

מעצמותו"), ד"מציאותו הענין מצד (שזהו מאין יש להוות בכח שמתבטא תחילה", לו ש"אין הענין (ב) השמים, בצבא

ובארץ. המלכות בבחי' בעיקר סוכות 27)שהוא אוה"ת רפו. ע' תקס"ט תשמח. ע' ח"ב תקס"ו הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

.49 ע' תש"ב סה"מ א'תתסו. ע' ברכה א'תשנו. ב.28)ע' כו, ר"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ועלול' 'עילה בדרך היה כן הגשמיות והמצוות האלוקי ‰È˙‰סוף ‡Ï…»¿»

ÔÈ‡Ó ˙eiÓLb‰ ˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ הרוחנית LÈÏמהאלוקות ¿»ƒ¿ƒ¿«««¿ƒ≈«ƒ¿≈
ÛBÒגשמי  ÔÈ‡ ˙ÈÁa ˙¯‡‰Ó ‡e‰ ÈÓLb‰ ˙ee‰˙‰ ‡l‡ ,∆»ƒ¿«««¿ƒ≈∆»«¿ƒ«≈

ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰'eÎ,הגשמית מהמציאות לגמרי ומופשט הנעלה «≈»»¿ƒ
‰‚¯„na ‡˜Âc ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿»««¿≈»
,˙ÈÓLb ‰iNÚaL ‰BzÁz‰««¿»∆«¬ƒ»«¿ƒ

daL תחתונה הכי במדרגה דווקא ∆»
הגשמית  המציאות ≈»¿LaÏ˙ƒשל

ÈelÈb da LÈ ,˙BÂˆn‰ ‰NÚÓ«¬≈«ƒ¿≈»ƒ
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙¯‡‰Ó ¯˙BÈ≈≈∆»«≈
‰fnL ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq‰«≈»»¿ƒ∆ƒ∆

סוף  האין של הרב ∆¬»NÚ‰מהגילוי
'eÎ Li‰ רחוק שהיש מאחר כי «≈

והשוואה, יחס כל ללא מהאין, מאוד

מהארה  להיות יכולה לא היש התהוות

והדרגתית  מגילוי מצומצמת רק אלא

ה'סובב'. סוף האין של רב

‰fÓe הגשמי ה'יש' שהתהוות מכך ƒ∆
ה'אין' גילוי ידי על רק להיות יכולה

סוף  האין Ìbשל ÏLÏzLƒ¿«¿≈«
˙eÓˆÚ‰ ÁkL ,ÌÏBÚa של »»∆…«»«¿

סוף,,האלוקות  האין ∆»¿lb˙Óƒ‰כוח
¯ÙÚ‰ „BÒiL ,‡˜Âc ı¯‡a»»∆«¿»∆¿∆»»
יסודות  מארבעה (המורכבת שבבריאה

ÈÓz„אשֿרוחֿמיםֿעפר) ÁÈÓˆÓ«¿ƒ«»ƒ
LÈÏ ÔÈ‡Ó ˙BÏÈ‡Â ÌÈ·NÚ¬»ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿≈
רבנו  ובלשון תמיד, מתחדש והדבר

התניא: שבספר הקודש באיגרת הזקן

וכו' הארץ תדשא מאמר והוא ..."

לעולם  תמיד הארץ בקרב פועל להיות

ופירות  ואילנות עשבים להצמיח ועד...

שהוא  בשנה שנה מדי תמיד ליש מאין

מדי  יצמיחו שנים רבבות ריבוי הזה עולם יתקיים שאם סוף, אין בחינת מעין

בשנה..."), ÌzÏÎÈÂשנה ÌÁÎa ÔÈ‡L ÌÈÓM‰ ‡·ˆ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈¿»«»«ƒ∆≈¿…»ƒ»¿»
'eÎ ÔÈ‡Ó LÈ ‡ÈˆB‰Ï24. ¿ƒ≈≈«ƒ

‡e‰ Ì‡¯a‰ ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁc ÔÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡L ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆««ƒ∆»ƒ¿»«¬»ƒ¿ƒ»¿»
,‡˜Âc ÌÈÓM‰ ‡·ˆa,באריכות לעיל LÈכמבואר ,ÌB˜Ó ÏkÓ ƒ¿»«»«ƒ«¿»ƒ»»≈

ÈelÈÚמיוחד Ákויתרון ˙elb˙‰a ƒ¿ƒ¿«…«
c ı¯‡a ˙eÓˆÚ‰,‡˜Â כמבואר »«¿»»∆«¿»

הם  שהדברים כפי הן באריכות לעיל

בבריאה, שהם כפי והן למצוות ביחס

ÔÎÏÂ25 של המיוחד היתרון בגלל ¿»≈
האין  עצמות גילוי ישנו שבה הארץ

בשמים, מאשר יותר ∆««‰‡¯ıסוף
Ck ¯Á‡Â ‰lÈÁz ‰‡¯· נבראו ƒ¿¿»¿ƒ»¿««»

ÌÈÓL26. »«ƒ
‰Ê ÔÈÚÂ ה'ארץ',‚) מעלת של ¿ƒ¿»∆

בפועל  Ú‚Baהמעשה Ìb Lb„eÓ¿»«¿≈«
‰„B·Ú‰ ÈÈÚÏ'ה עבודת של ¿ƒ¿¿≈»¬»

‡e‰L) È¯Lz L„BÁc חודש ¿∆ƒ¿≈∆
ÈÏÏkתשרי  L„BÁ השפעה לו שיש ∆¿»ƒ

השנה  כל ‰B·Ú„‰על ÈÈÚ ÏÎÂ ,¿»ƒ¿¿≈»¬»
ÏÚ ÌÈiÏÏk ÌÈÈÚ Ì‰ BaL∆≈ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ«

dlek ‰M‰ Ïk27 ולמשל »«»»»
תורה  ובשמחת הסוכות בחג השמחה

ושמחה  מצווה של לשמחה כוח נותנת

השנה  ימות בכל תורה Û‡Lשל ,(∆«
ÌÎzL Èt ÏÚ העבודה ענייני של «ƒ∆»¿»
תשרי  חודש ¯ÈÁeשל ‡e‰»ƒ
,¯˙BÈa ‰ÏÚÂ זאת ‰Ìבכל È¯‰ ¿«¬∆¿≈¬≈≈

הללו  הנעלים הרוחניים הדברים

ÌÈiÓLb ÌÈÈÚ ÌÚ ÌÈ¯eL¿̃ƒƒƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
BÓÎe .‡˜Âc למשלL‡¯a «¿»¿¿…

ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,‰M‰«»»∆ƒ¿««
¯ÙBLa28, ז"ל חכמינו כדברי ¿»

‰B·Ú„‰בגמרא  ‡e‰ ‰¯B‡ÎÏ ‰Êa ¯wÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ È¯‰ ,¬≈««ƒ∆»ƒ»»∆ƒ¿»»¬»
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טו `"lyz'd ,(a zecreezd) oeygÎxn g"dan ,ziy`xa t"y

כּו' הרּוחנית העבֹודה צרי29הּוא מקֹום, מּכל , ֲִִִָָָָָָָ

וכן  ּדוקא. ּגׁשמי מּׁשֹופר הּיֹוצא קֹול ְְְְִִִֵֵַַַָָלהיֹות

נאמר  ׁשעליהם ּתׁשּובה, ימי ה'30ּבעׂשרת ּדרׁשּו ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

הּוא  ואימתי קרֹוב, ּבהיֹותֹו קראּוהּו ְְְְְִִֵַָָָָּבהּמצאֹו

קירּוב  הּוא ׁשאז ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת ְְֲֵֵֶֶֶַָָָקרֹוב

הּניצֹוץ  אל להיֹות 31הּמאֹור צרי מקֹום ּומּכל , ְִִִִֶַַָָָָ

(ּדעקימת  כּו' ּתפּלה ׁשל ּבדיּבּור האדם ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָמעׂשה

מעׂשה  הוי מסּפיק 32ׂשפתיו ׁשּלא והיינּו ,( ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ

אּלא  הּניצֹוץ, אל  הּמאֹור ּדקיר ּוב הרּוחני ְִִִֵֶֶַַָָָָָהעיּלּוי

ּבעֹולם  הּתחּתֹון האדם מעׂשה ּגם להיֹות ְְֲִִֵַַַַָָָָָָצרי

הרי  ּדלכאֹורה ּבסּוּכֹות, הּוא וכן הּגׁשמי. ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָהּזה

הּכבֹוד  ענני לזכר הּצל הּוא הּסּוּכה ואף 33עיּקר , ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ּגׁשמּיים  ּדפנֹות לּסּוּכה ׁשּיהיּו צרי כן ּפי ְְְִִִִִֵֶַַַָָָעל

ּפי  על ׁשאף ּתֹורה, ּבׂשמחת ּגם הּוא וכן ְְְִִֵֶַַַַָכּו'.

מקֹום  מּכל הּתֹורה, על היא הּׂשמחה ְִִִִֶַַַַָָָָׁשעיּקר

ּגׁשמּיים  ּברגלים ּבריּקּודים הּׂשמחה להיֹות ְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָצרי

לעיל  ׁשּנתּבאר (ּכמֹו מה 3ּדוקא ּגם  וזהּו .( ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

הרּוח  מּׁשיב לֹומר מתחילים עצרת ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָּׁשּבׁשמיני

הּגׁשם  על 34ּומֹוריד (נֹוסף הּגׁשם ענין והרי , ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

הּגׁשמּיים  הענינים ּכל ּגם ּכֹולל ּכפׁשּוטֹו) .35מטר ְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשּבֹו הּגׁשמי מעלת הדּגׁשת מּצד הּוא זה ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָוכל

לעיל. ּכּנזּכר העצמּות, התּגּלּות ְְְְִִִֵַַַָָהיא

יׂשראל ÏÎÂד) ּבני עבֹודת ידי על נעׂשה זה ¿»ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָ

ּגֹו' נּצבים ׁשאּתם קּיימים 36ּבאֹופן , ְִִִֶֶֶַַָָ

אלקיכם 37ועֹומדים  ּבה' הּדבקים ׁשאּתם לפי , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַֹ

הּיֹום  ּכּוּלכם חּיים ענין 38(ולכן) ידי על ּובפרט , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּבעקבתא  העבֹודה עיּקר ׁשּזֹוהי ְְְְֲִִִֶַַָָָָָהּצדקה,

ּברגלין 39ּדמׁשיחא  רגלין מטּו ּכד זה 40, ידי ועל , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ
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ובכ"מ.29) בתחלתו. תרס"ו המשך דו'30)ראה ה' דרשו ד"ה לעיל וראה א. קה, ב. מט, יבמות א. יח, ר"ה ו. נה, ישעי'

ואילך). כ ע' תשל"א המאמרים (ספר רג 31)תשרי פרק תער"ב המשך א. צא, ואילך. ד כד, סע"ב. כא, חיים דרך ראה

כו. ע' שם ב. ע' תרח"ץ .158 ע' תרצ"ז קצב. ע' תרפ"ח סה"מ פ"ה. העבודה קונטרס תקסז). ע' ח"ב צ,32)(שם ב"מ

ב). (עד, פנ"ג א). (מז, פל"ז תניא וראה א. סה, סנהדרין סע"ב.33)סע"ב. יא, סוכה טושו"ע 34)ראה תענית. ריש משנה

ואילך. א'שנה ע' ח"ד דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי פ"ח. הלולב שער פע"ח וראה קיד. ר"ס או"ח ראה 35)ודאדה"ז

רז. סו"ס טוב שם כתר ד. כו, בחוקותי ט.36)רמב"ן כט, מא.37)נצבים סימן הוספות כש"ט נצבים. ר"פ תנחומא ראה

ספל"ד.38)וש"נ. אדר"נ וראה ד. ד, ס"ט.39)ואתחנן אגה"ק תניא שם.40)ראה מלך מקדש וראה א. רנח, זח"ב ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ ˙ÈÁe¯‰29 ביותר נעלית עבודה ÌB˜Ó,שהיא ÏkÓ קיום , לצורך »»ƒƒ»»

Âc˜‡המצווה  ÈÓLb ¯ÙBMÓ ‡ˆBi‰ ÏB˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ די ולא »ƒƒ¿«≈ƒ»«¿ƒ«¿»
מעלתה. כל עם הרוחנית, בעבודה

¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa ÔÎÂ30 בישעיה הכתוב ¿≈«¬∆∆¿≈¿»∆¬≈∆∆¡«
e‰e‡¯˜ B‡ˆn‰a '‰ eL¯cƒ¿¿ƒ»¿¿»

,·B¯˜ B˙BÈ‰a ז"ל חכמינו וכדברי ƒ¿»
‡e‰ È˙ÓÈ‡Â הקדושֿברוךֿהוא ¿≈»«

·B¯˜ מישראל ואחד אחד לכל »
Ê‡L ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa«¬∆∆¿≈¿»∆»

¯B‡n‰ ·e¯È˜ ‡e‰,האור מקור ≈«»
‰ıBˆÈpהבורא  Ï‡31, נשמה כל ∆«ƒ

מהקדושֿברוךֿהוא  חלק שהיא פרטית

גדולה  אבוקה מתוך ניצוץ ,כמו
ÌB˜Ó ÏkÓe הגדולה שהמעלה הגם ƒ»»

רוחני  עניין היא תשובה ימי עשרת של

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆֿהקדוש אל התקרבות »ƒƒ¿
ידי  על ‰‡„Ìברוךֿהוא ‰NÚÓ«¬≈»»»

'eÎ ‰lÙz ÏL ¯eaÈ„a¿ƒ∆¿ƒ»
ÈÂ‰ ÂÈ˙ÙN ˙ÓÈ˜Úc)«¬ƒ«¿»»»≈

‰NÚÓ32 ההלכתי הכלל פי על «¬∆
מוגדרת  בדיבור השפתיים שעקימת

בחסידות  מוסבר זה ולפי כמעשה,

נחשב  ותפילה בתורה שהדיבור

ÈtÒÓ˜כעשייה  ‡lL eÈÈ‰Â ,(¿«¿∆…«¿ƒ
·e¯È˜c ÈÁe¯‰ ÈelÈÚ‰»ƒ»»ƒ¿≈
‡l‡ ,ıBˆÈp‰ Ï‡ ¯B‡n‰«»∆«ƒ∆»
Ì„‡‰ ‰NÚÓ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿««¬≈»»»
ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ÔBzÁz‰««¿»»«∆««¿ƒ

הדיבור  זה, .ובנידון
‰¯B‡ÎÏc ,˙BkeÒa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿¿ƒ¿»

,‡e‰ ‰keq‰ ¯wÈÚ È¯‰ כדברי ¬≈ƒ««»
ÈÚהגמרא  ¯ÎÊÏ Ïv‰ ,«≈¿≈∆«¿≈

„B·k‰33, רוחני ותוכן עניין שהוא «»
eÈ‰iL CÈ¯ˆ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈»ƒ∆ƒ¿
'eÎ ÌÈiÓLb ˙BÙc ‰keqÏ«»¿»«¿ƒƒ

רוחני  בזכר די .ולא
,‰¯Bz ˙ÁÓNa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿«»
‰ÁÓO‰ ¯wÈÚL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆ƒ««ƒ¿»

‰¯Bz‰ ÏÚ ‡È‰ רוחנית מהות BÈ‰Ï˙שהיא CÈ¯ˆ ÌB˜Ó ÏkÓ , ƒ««»ƒ»»»ƒƒ¿
‰ÁÓO‰ להיות צריכה בתורה השמחה אלא נפשית רוחנית שמחה רק לא «ƒ¿»

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk) ‡˜Âc ÌÈiÓLb ÌÈÏ‚¯a ÌÈ„ewÈ¯a3 ¿ƒƒ¿«¿«ƒ«¿ƒƒ«¿»¿∆ƒ¿»≈¿≈
זה  ביום שנאמר הראשון הקודם המאמר "בראשית", דיבורֿהמתחיל ).במאמר

Ìb e‰ÊÂ על הפנימי Ó‰הטעם ¿∆««
ÌÈÏÈÁ˙Ó ˙¯ˆÚ ÈÈÓLaM∆ƒ¿ƒƒ¬∆∆«¿ƒƒ

¯ÓBÏ את עשרה' 'שמונה בתפילות «
שהוא  הקדושֿברוךֿהוא של שבחו

ÌLb‰ „È¯BÓe Áe¯‰ ·ÈMÓ34, «ƒ»«ƒ«∆∆
ÏÚ ÛÒB) ÌLb‰ ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿««∆∆»«

¯ËÓ המיםÌb ÏÏBk (BËeLÙk »»ƒ¿≈«
ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚ‰ Ïk35 »»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ

ב'גשם' נכללים Ê‰שכולם ÏÎÂ .¿»∆
˙ÏÚÓ ˙Lb„‰ „vÓ ‡e‰ƒ««¿»««¬«
˙elb˙‰ ‡È‰ BaL ÈÓLb‰««¿ƒ∆ƒƒ¿«
ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,˙eÓˆÚ‰»«¿«ƒ¿»¿≈

.באריכות 
‰Ê ÏÎÂ ידי „) על העצמות התגלות ¿»∆

בפועל  גשמית ונפעל NÚ‰עשייה «¬∆
Èaונמשך  ˙„B·Ú È„È ÏÚ«¿≈¬«¿≈

Ï‡¯NÈ'ה את ÔÙB‡aשעובדים ƒ¿»≈¿∆
'Bb ÌÈ·v Ìz‡L36ÌÈÓÈi˜ , ∆«∆ƒ»ƒ«»ƒ

ÌÈ„ÓBÚÂ37,תקיפה בעמידה ¿¿ƒ
בני  של התקיפים והקיום והעמידה

היא, בתורה,ישראל ÈÙÏ¿ƒככתוב
ÌÎÈ˜Ï‡ '‰a ÌÈ˜·c‰ Ìz‡L∆«∆«¿≈ƒ«¡…≈∆

ÔÎÏÂ) וההתקשרות הדבקות בגלל ¿»≈
‰ÌBiבאלוקות  ÌÎlek ÌÈiÁ (38, «ƒ¿∆«

המצוות  כל ידי על נפעל והדבר

ÔÈÚהמעשיות È„È ÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈ƒ¿«
È‰BfL ,‰˜„v‰ הצדקה מצוות «¿»»∆ƒ
‰„B·Ú‰ ¯wÈÚ'ה עבודת של ƒ«»¬»

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úa39, בתקופה ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
ב'אגרת  (כמבואר הגלות, סוף של זו

עיקר  כל ..." התניא: שבספר הקודש'

בעקבות  הללו בעיתים ה' עבודת

כמו  הצדקה, עבודת היא משיחא

נגאלין  ישראל אין ז"ל רבותינו שאמרו
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טז
82

à"èéìù ø"åîãà ÷"ë çìùù ÷øáîä çñåð

à"ááåú ÷"äàá ,÷"äéò íéìùåøéá úåéðù úåô÷äì

ה'תשנ"ב הסוכות, חג ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד

אמן, תוב"ב קדשנו עיר בירושלים

השמחיםבתוככי ישראל בני עמנו כל

שליט"א – שהם מקום בכל תורה בשמחת

מקפת בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה, שהשמחה בזמן

ונצחי, אמיתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים עמנו כל את ומאחדת

מלך במקדש זו לשמחה מיוחד ותוכן הנצחי,תוקף דעמנו הנצחית מלוכה עיר

יחדיו, לה שחוברה עיר השלימה, ירושלים

בשלימותה, מלך, של פלטרין הקדושה, ארצנו כל בתוככי

קדוש גוי לעמנו עולם, בנחלת בתורתושניתנו ככתוב עולם, מאלקי עולם, עם

– הנצחית

הקדושה. תורתנו ושלימות העם ושלימות הארץ שלימות

נביא וכהבטחת ותפקידה, ליעודה ממש בקרוב ירושלים שתשוב רצון, ויהי

ישעי' ה'.הגאולה ודבר תורה תצא ממנה אשר

והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ידיובמהרה על

צדקנו. משיח

וחותם בסיום רבינו משה וברכת תפילת ישראל, כלל בתוככי בכאו"א, ותקויים

שבתהלים: צדי"ק éäéמזמור Y åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷ìà 'ä íòåð éäéå

,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø

åäððåë åðéãé äùòîåבגאולה בימינו, במהרה שיבנה השלישי, המקדש בבית –

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

בשמחתכםֿשמחתינו, המשתתף

ובתפלה רב בכבוד וחותם

אמיתי ושלום ושמחה תורה לשנת

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

:äëåìî øéò êìî ùã÷î."דודי "לכה פיוט

:åéãçé äì äøáåçù øéò.לחברים ישראל כל עושה שהיא עיר ה"ו): פ"ג (חגיגה ובירושלמי ג. קכב, תהלים

ואילך). תעט (ע' שם אור) (יהל לתהלים אוה"ת וראה

:ùåã÷ éåâ.ו יט, יתרו

:'éòùé . . úçèáäëå.ג ב, ישעי'

:'éòùé äìåàâä àéáðזח"ב א. מט, ישעי' עה"פ ומצו"ד פרש"י ראה – ישועה מלשון "ישעי'" כשמו

ואילך. 343 ע' חי"ח לקו"ש וראה א'נט. ע' ריש ב כרך נ"ך אוה"ת סע"ב. קעט,

:äîéìùäùå úéúéîàä äìåàâעה"פ ממכילתא ב, קטז, פסחים – ונאמר ה"ג (תוד"ה גלות אחרי' שאין

תצט). רמז ישעי' יל"ש א. טו, בשלח

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéáá Y åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש

m`xada ux`de minyd zeclez dl`

מעׂשה  יהיה ׁשּבֹו לּזמן לבֹוא ,42ּגדֹול 41זֹוכים ְְֲִִֶֶֶַַַָָ

מׁשיח  ידי על והּׁשלימה האמיּתית ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּבּגאּוּלה

ׁשּלכן  הּתֹורה, ּבליּמּוד מעלתֹו על ׁשּנֹוסף ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָצדקנּו,

ּכּוּלֹו העם את ּתֹורה ה'43ילּמד מלחמֹות ילחם , ְְְֲִִֵֶַַָָָ

ּבמקֹומֹו מקּדׁש ויבנה הּמקּדׁש44וינּצח, ּבית – ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

עד  עדי נצחי ּבנין ׁשהּוא ׁשּיּבנה 45הּׁשליׁשי, , ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב

1

2

3

4

5

6

7

תלמוד 41) הו"ע קדמה ארץ או קדמו ששמים א'קפח), ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ו כסאי השמים ה' אמר כה סד"ה ראה

גדול. ומעשה אוה"ת 42)גדול ואילך. רלט ס"ע ואתחנן אוה"ת ואילך; דש ע' תקס"ז אדה"ז במאמרי ושננתם ד"ה ראה

ועוד. ב. מ, ובכ"מ.43)פרשתנו אֿב. יז, צו לקו"ת ה"ב. פ"ט תשובה הל' ספי"א.44)רמב"ם מלכים הל' רמב"ם ראה

א.45) רכא, ח"ג זהר

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חסדים  גמילות כנגד שקול תורה תלמוד ז"ל רבותינו אמרו ולא בצדקה אלא

חכמים  היו כן ועל אצלם העבודה עיקר היה תורה שתלמוד בימיהם אלא

עד  דוד סוכת שנפלה משיחא בעקבות כן שאין מה ואמוראים. תנאים גדולים

באמת  בה לדבקה דרך אין עשייה, בחינת שהיא ועקביים רגליים בחינת

כיֿאם  לנהורא... חשוכא ולהפכא

מעשה  שהיא כן גם עשייה בבחינת

בזה  יצרו את הזובח וכל הצדקה...

סיטראֿ אתכפייא ולבבו ידו ופותח

השםֿ לאור חשוכא ומהפך אחרא

עשייה  בבחינת עלינו השוכן יתברך

בעין  עין לראות ויזכה משיחא בעקבות

של  זו תקופה שעל כו'"), ציון ה' בשוב

בזוהר  נאמר דמשיחא k„עקבתא ,«
ÔÈÏ‚¯a ÔÈÏ‚¯ eËÓ40, כשיגעו »«¿ƒ¿«¿ƒ

'ועמדו  שנאמר כמו הרגליים בעניין קשורה המשיח (וביאת ברגליים רגליים

על  כך על מוסבר הזוהר על מלך' וב'מקדש הזיתים', הר על ההוא ביום רגליו

ברמ"ח  הראשון באדם כלולות היו ישראל שנשמות הסוד בתורת המובא פי

הראשון  אדם וכשחטא בליעל', ב'אדם כלולות היו הרע ונשמות אבריו,

האברים  באותם הראשון אדם באברי הנאחזות הטובות הנשמות נתלבשו

לתוך  ורגליים ראש לתוך ראש כמוהו, אבר לתוך אבר כל בליעל', שב'אדם

וכפי  ברע, ונתלבשו גלו הצדיקים נשמות כך בגלות, שהשכינה וכשם רגליים,

המתבררות  הנשמות בחינת תהיה כך שם, המתלבשת השכינה אבר בחינת

עד  אחר, ממקום ולפעמים הראש מאבר לפעמים ההוא, בזמן משם ויוצאות

הם  היוצאות הנשמות וכל ברגליים עומדת השכינה האחרון, שבדור שנמצא

הראשון  אדם דרגלי נשמות בחינת

וכשיגיע  בליעל', 'אדם רגלי שבתוך

נרמז  וזה משיח, בא אזי להתברר,

ברגלין' רגלין דמטו 'עד הזוהר )בדברי
ÔÓfÏ ‡B·Ï ÌÈÎBÊ ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ»«¿«

‰NÚÓ ‰È‰È BaL41ÏB„b42, ∆ƒ¿∆«¬∆»
בגמרא  הדיון לגבי בחסידות כמבואר

המעשה  על ועדיף גדול התלמוד האם

התלמוד  על ועדיף גדול שהמעשה או

המעשה  מעלת תתגלה לבוא שלעתיד

ÛÒBpL ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„È ÏÚ ‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈∆»
B˙ÏÚÓ ÏÚ משיח ‡˙של ‰¯Bz „nÏÈ ÔÎlL ,‰¯Bz‰ „enÈÏa ««¬»¿ƒ«»∆»≈¿«≈»∆
Blek ÌÚ‰43, המעשה בעניין ביותר גדולות מעלות גם לו ÌÁÏÈיהיו »»ƒ¿«

BÓB˜Óa Lc˜Ó ‰·ÈÂ ,ÁvÈÂ '‰ ˙BÓÁÏÓ44˙Èa Z ƒ¿¬ƒ«≈«¿ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿≈
„Ú È„Ú ÈÁˆ ÔÈa ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰45, לעיל וכמבואר «ƒ¿»«¿ƒƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¬≈«

הארץ' 'צבא של הנצחיות מעלת LnÓ.לגבי ·B¯˜a ‰aiL∆ƒ»∆¿»«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תשרי, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מה שלא כתבתי בתוכן הברכה פרטים. מלבד שיש בזה ענין שצריך אדם לאמר בלשון רבו, הנה 
מובן הוא ג"כ ע"פ נגלה דתורה, ובפשטות - ובהקדם המובא בט"ז ומגן אברהם והובא לפסק הלכה 
בשו"ע רבנו הזקן סימן תקפ"ב סעיף ז' אשר בימים האלו צריך לדקדק ולהזהר בלשונו. והנה אם כפי 
השערת כת"ר, הייתי מפרט במכתבי נוסף על נוסח הברכה הכללית, ג"כ ענין פרטי, אף כי אחד ומיוחד, 
ופרט, הרי הי' אז כלל  ובהתאם לדרז"ל על כלל  זל"ז,  וקרובים  ופרט בענין אחד  הנה הי' בזה כלל 
ופרט שאין בכלל אלא מה שבפרט, או פרט וכלל אשר י"א שיש לדורשו במיעט וריבה וממעט ענין, או 
כלל ופרט וכלל או פרט וכלל ופרט שאי אתה דן אלא כעין הפרט )עיין נזיר ל"ה ע"ב( אשר כל הסוגים 
הנ"ל ממעטים הם בתוכן הברכה, מכשהיא אמורה בכללות בלי כל פרטיות ומיעוט. וכנ"ל, תמיהני על 

שחשדני במה שלכאורה לא הי' צ"ל אצלו מקום לחדש כזה עלי.

והנני חותם בברכת חתימה וגמר חתימה טובה ויה"ר מהשי"ת, אשר ינצל השפעתו על תלמידיו 
ועל חוגים מאחב"י להחדיר בהם רוח של יראת שמים המבוארת בתורת החסידות, היא תורת הדא"ח.
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à"èéìù ø"åîãà ÷"ë çìùù ÷øáîä çñåð

à"ááåú ÷"äàá ,÷"äéò íéìùåøéá úåéðù úåô÷äì

ה'תשנ"ב הסוכות, חג ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד

אמן, תוב"ב קדשנו עיר בירושלים

השמחיםבתוככי ישראל בני עמנו כל

שליט"א – שהם מקום בכל תורה בשמחת

מקפת בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה, שהשמחה בזמן

ונצחי, אמיתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים עמנו כל את ומאחדת

מלך במקדש זו לשמחה מיוחד ותוכן הנצחי,תוקף דעמנו הנצחית מלוכה עיר

יחדיו, לה שחוברה עיר השלימה, ירושלים

בשלימותה, מלך, של פלטרין הקדושה, ארצנו כל בתוככי

קדוש גוי לעמנו עולם, בנחלת בתורתושניתנו ככתוב עולם, מאלקי עולם, עם

– הנצחית

הקדושה. תורתנו ושלימות העם ושלימות הארץ שלימות

נביא וכהבטחת ותפקידה, ליעודה ממש בקרוב ירושלים שתשוב רצון, ויהי

ישעי' ה'.הגאולה ודבר תורה תצא ממנה אשר

והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ידיובמהרה על

צדקנו. משיח

וחותם בסיום רבינו משה וברכת תפילת ישראל, כלל בתוככי בכאו"א, ותקויים

שבתהלים: צדי"ק éäéמזמור Y åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷ìà 'ä íòåð éäéå

,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø

åäððåë åðéãé äùòîåבגאולה בימינו, במהרה שיבנה השלישי, המקדש בבית –

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

בשמחתכםֿשמחתינו, המשתתף

ובתפלה רב בכבוד וחותם

אמיתי ושלום ושמחה תורה לשנת

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

:äëåìî øéò êìî ùã÷î."דודי "לכה פיוט

:åéãçé äì äøáåçù øéò.לחברים ישראל כל עושה שהיא עיר ה"ו): פ"ג (חגיגה ובירושלמי ג. קכב, תהלים

ואילך). תעט (ע' שם אור) (יהל לתהלים אוה"ת וראה

:ùåã÷ éåâ.ו יט, יתרו

:'éòùé . . úçèáäëå.ג ב, ישעי'

:'éòùé äìåàâä àéáðזח"ב א. מט, ישעי' עה"פ ומצו"ד פרש"י ראה – ישועה מלשון "ישעי'" כשמו

ואילך. 343 ע' חי"ח לקו"ש וראה א'נט. ע' ריש ב כרך נ"ך אוה"ת סע"ב. קעט,

:äîéìùäùå úéúéîàä äìåàâעה"פ ממכילתא ב, קטז, פסחים – ונאמר ה"ג (תוד"ה גלות אחרי' שאין

תצט). רמז ישעי' יל"ש א. טו, בשלח

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéáá Y åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש
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à"èéìù ø"åîãà ÷"ë çìùù ÷øáîä çñåð

à"ááåú ÷"äàá ,(ãåòå ç"äð) ã"áç øôëá úåéðù úåô÷äì

ה'תשנ"ב הסוכות, חג ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד

אשר וכו') חב"ד הר (נחלת חב"ד בכפר

צדקנו משיח ידי על תובב"א, הקדושה בארצנו

השמחים ישראל בני אחינו כל בתוככי

שליט"א – שהם מקום בכל תורה בשמחת

בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה, שהשמחה בזמן

אמיתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים עמנו כל את ומאחדת מקפת

ונצחי,

עיני תמיד אשר בשלימותה, הקדושה בארצנו זו לשמחה מיוחד ותוכן תוקף

שנה. אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך השם

פלא עושה השם והשגחת בגלוי, הקדושה שתהי' רצון, הנראהויהי בטוב

והנגלה,

הארץ עמי כל העםוראו שלימות התורה בשלימות – שמו גדול בישראל כי

הארץ. ושלימות

והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ידיובמהרה על

צדקנו. משיח

וחותם בסיום רבינו משה וברכת תפילת ישראל, כלל בתוככי בכאו"א, ותקויים

שבתהלים: צדי"ק éäéמזמור Y åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷ìà 'ä íòåð éäéå

,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø

åäððåë åðéãé äùòîåבגאולה בימינו, במהרה שיבנה השלישי, המקדש בבית –

ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

בשמחתכםֿשמחתינו, המשתתף

ובתפלה רב בכבוד וחותם

אמיתי ושלום ושמחה תורה לשנת

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

:äðù . . ãéîú.יב יא, עקב

:àìô äùåò íùä.טו עז, תהלים – הכתוב לשון ע"פ

:õøàä éîò ìë åàøå.י כח, תבוא – הכתוב לשון

:åîù ìåãâ ìàøùéá.ב עו, תהלים – הכתוב לשון

:äîéìùäùå úéúéîàä äìåàâעה"פ ממכילתא ב, קטז, פסחים – ונאמר ה"ג (תוד"ה גלות אחרי' שאין

תצט). רמז ישעי' יל"ש א. טו, בשלח

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéáá Y åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש
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à"èéìù ø"åîãà ÷"ë çìùù ÷øáîä çñåð

à"ááåú ÷"äàá ,(ãåòå ç"äð) ã"áç øôëá úåéðù úåô÷äì
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והנגלה,

הארץ עמי כל העםוראו שלימות התורה בשלימות – שמו גדול בישראל כי

הארץ. ושלימות

והשלימה האמיתית גאולה ממש עינינו תחזינה ממש בימינו ידיובמהרה על

צדקנו. משיח
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ממש. ומיד תיכף צדקינו, משיח ידי על והשלימה האמיתית

בשמחתכםֿשמחתינו, המשתתף

ובתפלה רב בכבוד וחותם

אמיתי ושלום ושמחה תורה לשנת

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

:äðù . . ãéîú.יב יא, עקב

:àìô äùåò íùä.טו עז, תהלים – הכתוב לשון ע"פ

:õøàä éîò ìë åàøå.י כח, תבוא – הכתוב לשון

:åîù ìåãâ ìàøùéá.ב עו, תהלים – הכתוב לשון

:äîéìùäùå úéúéîàä äìåàâעה"פ ממכילתא ב, קטז, פסחים – ונאמר ה"ג (תוד"ה גלות אחרי' שאין

תצט). רמז ישעי' יל"ש א. טו, בשלח

:íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéעה"פ פרש"י כג. ט, שמיני פרש"י גם וראה מג. לט, פקודי עה"פ פרש"י

כאן. תהלים

:éùéìùä ùã÷îä úéáá Y åäððåë åðéãé äùòîå.עה"פ תהלים מדרש

.`"iyz'd dxez zgny mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר  כ"ק

ד"ויעקב ‡ הענין מתחיל תורה שמחת שלאחרי – נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק בשם – ידוע הלך 1.
.2לדרכו"

וככה  בהמשך מתחיל3– לדרכו" הלך ד"ויעקב שהענין mixetikdמובא mei i`vena שאחר "העבודה :
לדרכו" הלך ויעקב עז"נ הכיפורים דיום ,4התשובה

בעניני לעבודה בנוגע לדרכו" הלך "ויעקב בענין הוא שם שהמדובר הכיפורים v"nezdאלא, ביום כי, ,
להיות  והמצוות התורה "בדרך ההליכה מתחילה ולאח"ז השנה, דכל העוונות על ומחילה הסליחה נעשית

טוב", ועשה מרע סור בבחי'

העולם, בעניני לעבודה בנוגע לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין legcואילו oicaer כללות לאחרי מתחיל ֿ
תשרי, חודש דמועדי העבודה

ד' כנגד (שהם לסוכות הכיפורים יום שבין הימים מד' [החל הכיפורים יום שלאחרי העבודה גם כי,
הוי' שם ומצוותי',5אותיות תורה קדושה, בעניני היא תורה] ושמחת עצרת שמיני הסוכות, חג ועאכו"כ ,(

עניני  והשלמת לתיקון שייכת הכיפורים ויום השנה דראש שהעבודה – שביניהם [ומהחילוקים
ענינו  ומחילה, לסליחה בנוגע והן השנה, ראש של ענינו עול, לקבלת בנוגע הן שעברה, דשנה העבודה
העבודה  התחלת היא תורה, שמחת לאחרי עד הכיפורים יום ממוצאי העבודה ואילו הכיפורים, יום של

החדשה], דהשנה

העולם, בעניני העבודה מתחילה – תורה שמחת במוצאי – תשרי חודש מועדי כל סיום לאחרי ורק
דחול  .6עובדין

אצלו · מתעוררת – תשרי חודש במשך עבודתו אופן אודות בנפשו חשבון עושה כאשר והנה, .
השנה? כל לעבודת לדרכו לילך הוא יוצא וואס") ("מיט במה ָשאלה:

הרבי: אל ההתקשרות ע"י הוא, השנה, כל לעבודת לדרכו ההליכה על שהכח – לזה והמענה

ומוח",7ידוע  ראש בחי' הם שנשמותיהם ישראל אלפי מ"ראשי הוא בנ"י לכל החיות שהמשכת
בין  ח"ו הפסק יהי' שלא הוא בזה העיקר אשר, שבראש, מהמוח הגוף דאברי החיות המשכת בדוגמת
שבראש  מהמוח החיות נשפע שאז הראש, אל מקושרים יהיו הגוף אברי כל אלא הראש, אל הגוף אברי
לכל  חיות נשפע ידו ועל הראש, שהוא הרבי, אל מקושרים להיות צריכים ולכן הגוף, אברי לכל

אליו  .8המקושרים

הלך  ד"ויעקב לעבודה הנתינתֿכח גם נמשכת הרבי אל ההתקשרות שע"י – בנדו"ד גם מובן ומזה
דחול. בעובדין השנה כל במשך לדרכו"
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ב.1) לב, ויצא – הכתוב לשון
"וכן 2) קצד: ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

(דשמח"ת).. הגדולה הסעודה אחרי . . אאמו"ר כ"ק הוד נוהג הי'
וראה  כו'". לדרכו הלך ויעקב עת הגיע עתה הנה לומר מתחיל הי'

וש"נ. .43 ע' תרצ"ו סה"ש .240 ע' תשי"א סה"מ
רפצ"ו.3) – תרל"ז
(רש"פ)"*.4) היער בעצי כתפוח בד"ה מזה "כמ"ש ושם:

(מאמרי 5) עורים פוקח ספר וראה .42 ע' תשי"א סה"מ
וש"נ. .25 ע' תרפ"ט סה"ש תנד). ע' קונטרסים אדהאמ"צ

ועוד.6) ואילך. 367 ואילך. 266 ע' ח"כ לקו"ש גם ראה
פ"ב.7) תניא ראה
אלפי 8) מראשי חיות מקבלים כו' ומורדים הפושעים שגם אף

שם). (תניא אחוריים מבחי' – ישראל

(*jli`e gtw 'r (` jxk) y"dy z"de` d`xe) `"rwz zpya owfd x"enc` ly exn`nn qrciixt dnly 'x zgpd.t"yc df d"c mb d`xe
((jli`e 177 'r c"iyz n"dq) c"iyz miavp.
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ברכה:‚ פרשת – בתורה היום קריאת עם זה לקשר ויש .
חשובה, הכי העלי' – ד"שלישי" הפרשה בחלק

האריז"ל  בכתבי (כדאיתא ששי היא חשובה הכי העלי' קבלה, ע"פ הכי 9– העלי' נגלה, ע"פ אבל ,(
שלישי  היא באופן10חשובה טפחים מעשרה למטה יומשכו הענינים שכל וצריכים שרוצים וכיון ,ielb,

ע"פ החשיבות את –dlbpמדגישים דוקא

וגו'" תחת רובצת ומתהום מטל שמים ממגד ארצו הוי' מבורכת אמר "וליוסף ומפרט 11נאמר: והולך ,
יוסף. של בברכתו ענינים ריבוי

") ליוסף ההתקשרות שע"י – בזה הרמז לומר (הראשון)sqeileויש ששמו אדמו"ר מו"ח כ"ק אמר"),
בעניני גם אלא) "שמים", בעניני רק (לא הקב"ה של ברכתו נמשכת הוי'`uxיוסף, "),`evx("מבורכת

הברכה  המשכת רק ולא דחול; עובדין העולם, בעניני העבודה שזוהי וחומריות, גשמיות ארציות, מלשון
הטבע  בגימטריא אלקים, ("מבורכת12משם הוי' משם הברכה המשכת גם אלא ,'ied שלמעלה ארצו"),

מהטבע.

ארצ  ה' מבורכת אמר "וליוסף הכתוב לשון בדיוק להוסיף "ארצ eויש אלא סתם, "ארץ" לא ,"e דייקא "
רצון  מלשון הוא ש"ארץ" ו"ארצ 13– ,eהוא "ely oevxd להניח שצריכים מרומז שבזה – יוסף של ,

יוסף). של ("ארצו", הרבי של לרצונו ולהתמסר רצונות") אייגענע ("די שלו הרצונות את ַ("אוועקלייגן")

"ממגד  הענינים, בכל ה'") ("מבורכת ה' ברכת נמשכת ("ארצו") הרבי של לרצונו ההתמסרות וע"י
השכר  שזהו הרבי, אל להתקשרות בנוגע הברכה – ובעיקר (כנ"ל), וגו'" תחת רובצת ומתהום מטל שמים

מצוה" מצוה "שכר גדול, בעצמה"14הכי המצוה היא מצוה ).15("שכר

***

משקה „ נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק בערי 16. בשליחותם בהצלחה ובירכם השדה בערי השלוחים לכל
ואמר: השדה,

שדה" "איש בשם "עשו" נקרא שלכן קליפה, על כלל) (בדרך מורה – כ"ק 17"שדה" שלח ואעפ"כ, .
"ערי בשם להם קורא שהי' כאלה למקומות שלוחים אדמו"ר שם dcydמו"ח נתן בעצמו הוא אם [בין "

ב" גם בשליחותו לפעול כדי אצלו ], נתקבל זה ששם או ".dcyזה,

" שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר יעקב, ששמו לדרכו"].awrie[לא' הלך

אמר ‰ פ"ו, הוא שמספרם וכשהשיב ומחונכיו, תלמידיו מספר מהו לא' שאל שליט"א אדמו"ר כ"ק .
שליט"א: אדמו"ר כ"ק לו

ומחונכיך  תלמידיך שיהיו מוטב אבל, אלקים. דשם הגימטריא  להיותו נעלה, מספר הוא פ"ו מספר
צבאות  משם יותר נעלה הוא אלקים ששם יתכן לשמות שבנוגע אע"פ שכן, צבאות, דשם ,18כהמספר

אלקים. דשם המספר לגבי מופלג בריבוי הוא צבאות שם של מספרו  מ"מ,
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שי"ח )9 (פע"ח ב דרוש ס"ת קריאת ענין הכוונות שער ראה
שם  מג"א וראה רפב. סו"ס או"ח בבאה"ט הובא ועוד) פי"ט.

ב). קסד, (מזח"ג סק"ט
הי"ח.10) פי"ב תפלה הל' רמב"ם רע"א. ס, גיטין ראה

ובנ"כ. סקל"ו או"ח טושו"ע
יג.11) לג,
והמרגיל 12) (ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא, –

שם.13) ובמת"כ ח פ"ה, ב"ר ראה
מ"ב.14) פ"ד אבות
ב).15) (נב, פל"ט שם רפל"ז. תניא
איזה 16) אמר מהם ולאחדים  אנשים, לכו"כ משקה נתן כן

) פרטי ).l"endענין
ואילך).17) סע"ב (קלט, עה"פ אוה"ת וראה כז. כה, תולדות
ב.18) לה, שבועות ראה
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ריבוי  (מצד ישות של ענינים מפני לחשוש מקום אין תורה בשמחת שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (והוסיף
לחשוש  אין תורה שבשמחת הישות, להרגש היא הכוונה אלא פעם, אף שייך לא ישות, – התלמידים).

מזה.

Â:ואמר הגונים, בשידוכים ובירכם בחורים לכו"כ משקה נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק .
משיח'ן"), צו הכנות וועגן אלץ דאך ("מ'רעדט המשיח לביאת להכנות ושייך קשור הגון ַָשידוך

גוף"19כמארז"ל  ששמו ("אוצר שבגוף" הנשמות כל שיכלו עד בא דוד בן הגון 20"אין שידוך ע"י ,(
בישראל. בית והקמת

Ê:ואמר הישיבה, תלמידי לכל משקה נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק .
הפסוק  בספרי 21על איתא לבניך" בנים".22"ושננתם קרויים שהתלמידים . . התלמידים אלו "לבניך

בגמרא  מצינו –23. . תורה חבירו בן את המלמד "כל הוא eli`kהלשון הלשון בספרי אבל ילדו",
בנים" קרויים .24ש"התלמידים

חז"ל  אמרו בזה 25והנה, הפירושים וא' האב". מכח הבן כח גופא 26"יפה הבן" כח ד"יפה שהענין ֿ
האב. אל מקושר שהבן עי"ז האב", "מכח הוא

עליהם, שהוטלה הגדולה השליחות את למלא הבן") כח ("יפה התלמידים של הכח – לעניננו ובנוגע
ע"י האב", "מכח הרבי.הוא, אל ההתקשרות

Á:ואמר הישיבה, לתלמידי בנוגע לדבר המשיך שליט"א אדמו"ר כ"ק .
בגמרא  חזקי'27איתא של שמצדו היינו, ומגוג ", גוג וסנחריב משיח חזקי' לעשות הקב"ה ש"ביקש

פועל) לידי הדבר בא לא סיבה שמאיזו (אלא משיח בחי' האיר ואצלו דמשיח, הגילוי להיות יכול .28הי'

הסוגיא  דסנחריב 29ובהמשך הבלתיֿרצויים הענינים לבטל חזקי' של פעולתו אודות הגמרא מספרת
שמן  מפני עול "חובל כנסיות 30– בבתי דולק שהי' חזקיהו של שמנו מפני סנחריב של עול חובל . .

תינוק  מצאו ולא אנטיפרס ועד מגבת הארץ, עם מצאו ולא שבע באר ועד מדן בדקו . . מדרשות ובבתי
וטהרה". טומאה בהלכות בקיאין היו שלא ואשה איש ותינוקת

חזקי', עמד זה וכנגד רבן, בית של בתינוקות בעיקר לפגוע הי' סנחריב של שרצונו – בזה והענין
כמותו  סבורים היו שלא הסנהדרין חברי שאר בדעת לא גם דבר, בשום להתחשב ללמוד 31מבלי והתמסר ,

– מהשכל שלמעלה הו"ע התורה שלימוד אצלם נרגש שיהי' ובאופן רבן, בית של תינוקות עם תורה
גזירות  והטהרות שהטומאות וגלוי ברור ש"דבר דוקא, וטהרה" טומאה "הלכות בלימוד הדיוק שזהו

הרמב"ם  (כמ"ש מכרעתו" אדם של שדעתו מדברים ואינן הן, ).32הכתוב

גדולי  שאר כאשר גם דבר, בשום התחשב שלא – אדמו"ר מו"ח כ"ק – שבדורנו לחזקי' בנוגע ועד"ז
התורה  ללימוד בנוגע  לפעול התמסר אלא כו', לוותר צריכים מסויימים שבענינים סבורים היו ישראל

וכו'. מהשכל למעלה היא שהתורה וללמדם רבן, בית של תינוקות ע"י

משיח. בחי' האיר ואצלו דמשיח, הגילוי להיות יכול הי' מצדו ולכן,

לגאולה  יוליכנו שהרבי לכך וההכשרה ההכנה זו תהי' – שלו הכוונה את ימלאו התלמידים וכאשר
אמן. בימינו במהרה והשלימה האמיתית

***
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וש"נ.19) סע"א. סב, יבמות
שם.20) פרש"י
ז.21) ו, ואתחנן
עה"פ.22) בפרש"י הובא
א.23) ג, במדבר עה"ת בפרש"י הובא ב. יט, סנהדרין
ואילך.24) 8 ע' חכ"ג ואילך. 33 ע' ח"ט לקו"ש ראה
וש"נ.25) סע"א. מח, שבועות

וש"נ.26) .222 ע' חכ"ג לקו"ש ראה
א.27) צד, סנהדרין
(28.520 ע' ריש ח"כ לקו"ש גם ראה
ב.29) שם, סנהדרין
כז.30) יו"ד, ישעי'
א.31) כו, סנהדרין ראה
טהרה.32) וספר מקוואות הל' סוף



iyz'd"`כב ,bgÎexq` ,ziy`xa 't 'd mei c"x

Ëאדמו"ר כ"ק (בהמשך . וגו'" ארצו ה' מבורכת אמר "וליוסף הפסוק לבאר המשיך שליט"א
הפסוקים  כל בפרטיות וביאר הענינים), בכל ה' ברכת נמשכת ליוסף ההתקשרות שע"י לעיל להמדובר

האחרון" הים עד גו' ה' ד"ויראהו הענין לבאר והמשיך יוסף, של ש"הראהו 33שבברכתו הקב"ה 34,
המתים" שיחיו עד לישראל לאירע שעתידין המאורעות כל .35(למשה)

***

È:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר המזון ברכת לאחרי .
בענינו  יצליח – הסוגים מכל – ואחד אחד שכל טובות. בשורות רק ושנשמע ושמח, בריא טוב, חורף
שהרבי  – והעיקר הם. בענינם עסקים ובעלי הם, בענינם יצליחו אוהל ויושבי תלמידים הוא:

והשלימה.36שליט"א  האמיתית לגאולה ישראל, לארץ צדקנו, משיח לקראת יוליכנו

שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר ערבית תפלת לאחרי

לדרכו". הלך ד"ויעקב בעבודה ויצליח יעזור השי"ת

•
*c"x .c"qa.`"iyz'd ,bgÎexq` ,ziy`xa 't 'd mei

מוגה  בלתי

של  ויישרֿכחם זוּפיצעס", "זיידענע וביו"ט בשבת ילבשו ("יונגעלייט") שהאברכים להנהיג צריכים
כן. שיעשו אלה

(מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של במאמר גם מובא משי) של להיות צריכים ויו"ט שבת (שבגדי זה ענין
.1נ"ע 

"ונפלינו" של באופן ההנהגה להיות צריכה אדמו"ר 2ובכלל, מו"ח כ"ק של שמתבטא 3(כלשונו דבר ,(
זוּפיצעס". "זיידענע וביו"ט בשבת שלובשים בכך גם

הסיבה  זוּפיצעס". "זיידענע וביו"ט בשבת לובשים שאינם ופלוני פלוני כמו חסידים על תמיהני –
"זיידענע  ללבוש באפשרותם היתה שלא ברוסיא, שהי' העניות מצב מפני היא, הנראה, כפי לכך,

זוּפיצעס".

כולם  אצל זו הנהגה תקבע הזמן ובמשך זוּפיצעס", "זיידענע ללבוש שיתחילו הזמן הגיע אופן, ובכל
זוּפיצעס" "זיידענע וביו"ט בשבת ילבשו האברכים שכל –4.
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אֿב.33) לד, ברכה
עה"פ.34) ופרש"י ספרי
(35) הענין כל ).l"endחסר
הרבי36) הלשון מוהריי"צ hily"`ע"ד אדמו"ר אודות

ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת ראה – ההסתלקות) (לאחרי
.139 ע' .83 ע' בהערה. 27

גרינגלאס*. הלוי שי' זאב מנחם להרב שאמר (*ַ

,ezxgnl .(mipt itlk ipevigd ecivyk) jetd eyalle xefgle "wehxiq"d z` heytl `"hily x"enc` w"k el dxed z"gnyc zecreezda (*
dpeekdy ,`"hily x"enc` w"k el aiyde ?iyn cba yeall ie`x epi`y iptn df m`d ,xacd xytl `"hily x"enc` w"k lv` l`y ,bgÎexq`a

.(l"end) miptak ,'ek daxc` ixd ,iyn icbal rbepa eli`e ...dxezÎzgny ly dxiee`d eilr zxkip 'idzy exxerl dzid

(בהוצאת 1) שכח ס"ע אעת"ר ואילך. רלא ס"ע תרס"ב סה"מ
ואילך. תתעב ס"ע ח"ב תער"ב המשך ואילך. רמז) ס"ע תשמ"ט

ע'2) ח"א  התוועדויות – מנחם תורת גם וראה טז. לג, תשא
.344 ס"ע ח"ט לקו"ש .41

ואילך.3) 72 ס"ע תש"ה .349 ע' תרצ"ט סה"ש
(בימות 4) עדיין לובש בעצמי שאני אע"פ (בחיוך): והוסיף

קצרה). (חליפה "ּפינדזשאק" ַהחול)



כג

*`"iyz'd oeygÎxn g"dan ,ziy`xa zay zgiy .c"qa.

בפרט,‡ תורה ושמחת עצרת ולשמיני בכלל, תשרי דחודש להמועדים המשך הוא בראשית שבת .
הסוכות) דחג בקונטרס (הנדפס הכיפורים יום דמחרת בהמכתב אדמו"ר מו"ח כ"ק שכותב ,1וכפי

ואדרבה, שנים, כמה מלפני הוא המכתב אם נפק"מ למאי אבל תרפ"ט, משנת אמנם הוא המכתב –
חכמה  שקנה (זקן זקנים דעת יותר) ישן שהוא (שככל ישן והסברה) (הבנה "יין ע"ד נוחה 2להיותו (

–3הימנו"

ותוספת  השלמה וכעין . . תורה ושמחת עצרת שמיני . . השמחה בימי יחדיו כולם "יתאספו וז"ל:
לימי  טוב" כי אור ותוספת "השלמה הוא בראשית ששבת היינו, הבעל"ט", בראשית בשבת טוב כי אור

תורה. ושמחת עצרת שמיני שלפנ"ז, השמחה

טוב":· כי אור ותוספת "השלמה – יותר ובפרטיות .
"ztqeze dnlyd נאך מ'האט ("וואס כדבעי נעשה לא שעדיין מה להשלים פירושה ש"השלמה" – "ָָָ

עוד  להוסיף צריכים כדבעי, לעשות שצריך מה כל כשעשו שאפילו פירושה ו"תוספת" דערטאן"), ָניט
יותר.

בענין`xe"(תוספת) להיות צריכה שההוספה – "xe`d.

אור) aeh"(תוספת ik הכתוב לשון – טוב" כי "אור ביותר, נעלה באור היא באור שההוספה – בנוגע 4"
הקב"ה כש"הי' ראשון, ביום שנברא לאח"ז cigiלהאור (שהיתה המלאכים בריאת [קודם ),5בעולמו"

ראשון  ביום (שנבראו והארץ השמים בריאת היתה נתינתֿמקום 6שאז היתה שלא יותר, נעלה באופן (
"יום נקרא שלכן כו'], רשויות חז"ל cg`"7לשתי ).5(כדרשת

בזה:‚ והענין .
חז"ל  אמרו – ראשון ביום שנברא טוב כי האור מאמר 8אודות וידוע לבוא", לעתיד לצדיקים ש"גנזו

שע"י 9הבעש"ט  מובן ומזה לבוא. לעתיד שיהי' האור עכשיו גנוז שבתורה היינו, בתורה", – גנזו "והיכן
לבוא. דלעתיד האור לגילוי עכשיו גם להגיע יכולים התורה

בזה: וההסברה

חד  כולא וקוב"ה אורייתא כאחד 10ישראל ויהי' הוה הי' הקב"ה שאצל וכשם בתורה,11. גם הוא כן ,
הוא  חד כולא וקוב"ה דישראל שהענין – בצדיקים גם הוא וכן לבוא. דלעתיד האור עכשיו בה גנוז ולכן

הזמן. מהגבלות למעלה להיותם לבוא, דלעתיד האור עכשיו גם אצלם שיש – בגלוי אצלם

ח  לפרשת מלכות בדבר דפס השיחה המשך
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ונדפס  (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה (*
במהדורא  ואילך. 468 ע' ואילך. 443 ע' ח"ב ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו
ע'1) ח"ב שלו באגרותֿקודש ואח"כ .48 ע' תשי"א סה"מ

קיט.
ב.2) לב, קידושין
כג.3) מה, ויגש עה"ת בפרש"י הובא ב. טז, מגילה
ד.4) א, בראשית
ח).5) פ"ג, (מב"ר ה שם, פרש"י
כד.6) שם, יד. שם, ו. שם, פרש"י ראה
ה.7) שם, בראשית

א.8) יב, חגיגה
טוב 9) שם כתר (ועוד). בראשית פ' אפרים מחנה בדגל הובא
ספ"ד.

סע"ב:ומקורו מז, ויחי תו"א (ראה טוב l"fx`eבמדרז"ל כי
סע"ב  קמח, ח"ב א. רסד, א. מז, ח"א זהר ראה – בתורה) לגנוז

ואילך.
ואילך.זהר סע"א פה, רות חדש
א.10) עג, זח"ג ראה
שעהיוה"א 11) תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג ראה

א). (פב, פ"ז



כד

.d"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ומישראל"...‚. מה' נקיים "והייתם ההפטרה 17מצד לאמירת בנוגע להבהיר המקום כאן הנה -18:

מו"ח  כ"ק ואמר ההפטרות, סדר אודות דובר בפולין, תרצ"ה בשנת אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל בהיותי
מסיימים  פשוטה שבשנה מעוברת, לשנה פשוטה שנה בין חילוק יש בראשית דשבת שבהפטרה אדמו"ר,

ויאדיר" תורה יהיה"19ב"יגדיל לא "ואחרי עד לומר ממשיכים מעוברת ובשנה האשכנזים.20, כמנהג ,

חילוקי  בהם שיש ההפטרות סדר להדפיס הזדמנות אז והיתה ה'סידור', כשנדפס תש"ב, שנת לקראת
מו"ח  כ"ק אמר בראשית, דשבת ההפטרה אודות לכלֿלראש - הסדר לפי כמובן - כשדובר הנה מנהגים,
החילוק  עלֿדרך תרצ"ה בשנת ההוראה אודות וכששאלתי ויאדיר". תורה "יגדיל עד לומר שצריך אדמו"ר
יש  וב'סידור' לרבים, הוראה זו שאין אדמו"ר מו"ח כ"ק לי אמר מעוברת, לשנה פשוטה שנה שבין

ויאדיר". תורה "יגדיל הוא ההפטרה שסיום להדפיס

יהיה". לא "ואחרי עד היום הפטרת באמירת הוספתי - תרצ"ה בשנת ההוראה ועלֿפי

לצפון  אומר אקבצך וממערב זרעך אביא "ממזרח ענין"): געשמאקער ("א ערב ענין ישנו זו ַַבהוספה
וגו'" תכלאי אל ולתימן צדקנו.21תני משיח בביאת בקרוב, שיהיה העולם רוחות ד' מכל גלויות קיבוץ -

פעם  שנתבאר לצפון22וכמו "אומר מיוחד: ענין יש לצפון שבנוגע ,ipz שבניֿישראל בלבד זו שלא - "
בו. הפזורים ישראל את יתן עצמו שהצפון אלא המקומות, כבכל מעצמם, יבואו

צדקנו. משיח בביאת ממש , ובקרוב וברחמים, בחסד זה שיהיה ויהי ֿרצון 

***

שלימוד „. - אחת שנקודתם א', באות ולא ב', באות התורה התחלת בטעם הביאורים ג' אודות דובר
שלמעלה  התורה לנותן ההתקשרות הוא (א') הראשון הענין ואילו (ב'), שני ענין הוא התורה והבנת

תחילה" בתורה "ברכו - והשגה (שלא 23מהבנה עצמה לתורה בנוגע ענינים: בג' מתבטאת זו ונקודה .
עולם  האצילות, בעולם כמו אלא הפירוד, עולם התחלת הבריאה, בעולם כמו מאלקות, נפרד בבחי' תהיה
ש"זכה  באופן אלא ארירה, לשון א' זכה", ש"לא באופן יהיה לא (שלימודו הלומד לאדם בנוגע האחדות),

חיים" סם לו צפונית 24נעשית רוח ומשלימים מתקנים (שעלֿידיֿזה לעולם ובנוגע ברכה), לשון ב' ,
מסובבת  שמתחילה 25שאינה המלך לתלמי התורה בתרגום מהֿשאיןֿכן דבניֿישראל, בלימוד רק זה וכל .(

לימוד 26בא' לשם ולא יעשון, אשר המעשה את לדעת בכדי רק הוא הלימוד העולם אומות שאצל כיון ,
בתחלתו. ט"ו חלק שיחות בלקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - עצמה התורה

***

ברא.‰. בראשית דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן צוה

***

.Â.'גו השמים ויכולו דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין ב' מאמר

***
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כב.17) לב, מטות
וש"נ.18) ואילך. שדמ ס"ע היומן רשימת - מנחם תורת ראה
כא.19) מב, ישעי'
יו"ד.20) מג, שם
הֿו.21) שם,

וש"נ.22) .157 ע' חל"ד התוועדויות - מנחם תורת
וש"נ.23) א. פא, נדרים
ב.24) עב, יומא
ע"ב.25) ריש כה, ב"ב
א.26) ט, מגילה



כה d"kyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

המצוות  מכירת נערכה שליט"א, אדמו"ר כ"ק הוראת "שטריימל",5[עלֿפי בחבישת הגבאי, עלֿידי
שיאמר  - לשון שינוי גם להיות צריך הלבוש, שינוי על שנוסף (בבתֿשחוק), שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר

תורה]. דבר

.Ê כדאיתא) הגשמים תקופת מתחילה שבו מרחשון, חודש מברכים שבת הוא הזה השבתֿקודש יום
הגשמים 27בגמרא  טיפות שם על טיפה, שפירושו (חשון), "מר" בשם נקרא ולכן ,(28.

ברכה  גשמי שיהיו הגשמים על מתפללים שבו לשמיניֿעצרת בהמשך בא זה לחיים 29וענין לברכה, -
ולשובע.

בנוגע  שמצינו כפי חסֿושלום, הפכי באופן גם להיות יכול הגשמים שענין כיון - זו בהבהרה והצורך
צורך  יש ולכן במנחה), לקרוא שמתחילים הפרשה ובהתחלת פרשתנו בסיום מדובר זה (שעל המבול למי

ברכה. גשמי שיהיו להבהיר

.Á.לטובה היו המבול מי גם הנה ובאמת,

תורת  היא שהתורה כיון לטוב, הם שבתורה, העונשים אפילו שבתורה, הענינים שכל - ובהקדמה
בתורה,30חסד  פרשה הוא המבול ענין שגם כיון הרי מתןֿתורה, קודם היה שהמבול אף ובנידוןֿדידן, .

חסד. של ענין שזהו לומר צריך עלֿכרחך

לדבר  מקומות וראיה בכמה מהמבואר המבול 31- מי היו ולכן הארץ, את לטהר בכדי בא שהמבול
אלא  חסידות, עלֿפי רק לא הוא זה וענין סאה. ארבעים ששיעורה המקוה בדוגמת יום, ארבעים במשך

בגמרא  שמצינו כפי בנגלה, גם - החסידות שבתורת הענינים ככל ירד 32- לא שבו הארץ לחלק בנוגע
נאמר  זה שעל היא".33המבול, מטוהרה לא "ארץ

ההכשרה  תהיה ועלֿידיֿזה הרע, את ולקנח לדחות רק בא - התורה עונשי ככל - המבול שענין והיינו,
הטוב. את לקבל

.Ë הבלתיֿרצויים הענינים קודם שהיה מכמו יותר עוד העולם נזדכך המבול שעלֿידי - מזה ויתירה
המבול: בא שבגללם

פרשיות  לג' תורה' ב'לקוטי ובארוכה אור', ב'תורה הזקן רבינו ביאור הוא 31ובהקדם המבול שענין ,
את  (חסֿושלום) לכבות יוכלו ש"לא בלבד זו לא אשר הפרנסה, טרדות של רבים" ה"מים בדוגמת

אדרבה,34האהבה" אלא לבניֿישראל, הקב"ה של באהבה לפגוע לא גם ובמילא להקב"ה, בניֿישראל של
"לפום כי בארוכה), שם (כמבואר ה' בעבודת יותר גדול עילוי ניתוסף אגרא"שעלֿידיֿזה ולכן,35צערא  ,

"המקיים בבחינת רבים ", ה"מים  של  הטרדות עלֿידי  ש"סופו דוקא ומצב למעמד באים מעוני", התורה את
מעושר" .36לקיימה

צדיקים  צדיקים: על בעליֿתשובה מעלת בדוגמת הוא רבים" ה"מים עלֿידי שנעשה העילוי וכללות
אי  יש - בעליֿתשובה מהֿשאיןֿכן אצלם; שייך לא שגגות ואפילו זדונות, להם אין לרע; שייכות להם ן

לזכיות. הזדונות את מהפכים והם לרע, שייכות להם

לעיל  שנתבאר מה רק 37ועלֿדרך היה ההתהוות שקודם - העולמות התהוות שעלֿידי העליה בענין
במאמרים  שנתבאר וכמו הגבול. לבחינת מקום היה ולא בליֿגבול, בבחינת 38בחינת הצמצום, שקודם ,
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א.27) ו, תענית
וראה28) סקכ "ב . סקכ "ו  אה "ע  פר"ח  ש"פ ראה שיחת גם

- מנחם (תורת בסופה תשט"ז מרחשון מבה"ח בראשית,
וש"נ. .(200 ע' חט"ו התוועדויות

וש"נ.29) .145 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.30) ואילך. 71 ס"ע חכ"ב לקו"ש ראה
וש"נ.31) .16 ע' ח"ל לקו"ש גם וראה נח. ר"פ תו"א
א.32) קיג, זבחים

כד.33) כב, יחזקאל
ז.34) ח, שה"ש
מכ"א.35) פ"ה אבות
מ"ט.36) פ"ד שם
(37) פ"ג הב' חמ"א במאמר התוועדויות - מנחם 173תורת ע'
ואילך).
(38- מנחם (תורת פ"ג דחה"ס ב' דיום לך יתנו כתר ד"ה

.(74 ע' חמ"א התוועדויות
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באצילות וכן דכללות, בהתחדשות אצילות ומציאות בפשיטות  אלקות ההתהוות 39הפרטית , לאחרי ואילו .
(אדם)" ד"נעשה לאופן ועד מציאות, יש יטעה"40- לטעות "והרוצה רבים, לשון שמלמעלה 41, והיינו, ,

- "אין" מ"יש" לעשות בעבודתו יהודי פועל הלזו, הירידה כל לאחרי וכאשר לטעות; מקום נתינת יש
הבריאה. קודם שהיה כמו לגבי עילוי  זה הרי

גופא  בעולם גם הנה העולמות, והתהוות בריאת שבכללות הירידה עלֿידי שנעשית העליה ועלֿדרך
וההסתר  ההעלם שעלֿידי העבודה למעלת רבים" ה"מים של ההעלמות ללא העבודה מעלת דומה אינה

הנ"ל. פרשיות לג' תורה' וב'לקוטי אור' ב'תורה כמבואר רבים", ה"מים של

זיכוך  פעל המבול שגם מובן, הרי המבול, למי הפרנסה טרדות של רבים" ה"מים את שמשווים וכיון
המבול). את שהביא החטא (קודם זה לפני שהיה מכמו יותר עוד בעולם,

הביאור  כידוע - בזה ענין 42והענין היה לא המבול שקודם המבול, עלֿידי שנעשה הקשת אות בענין
וכאשר  בהם, ולהשתקף העננים את לבקוע יכול השמש אור היה לא העולם חומריות שמצד כיון הקשת,
דרכם. לעבור השמש אור יכול ולכן ("איידעלער"), יותר זכים העננים נעשו המבול, עלֿידי העולם נזדכך

בענן" נתתי קשתי "את בפירוש כידוע - ברוחניות גם הוא מוקש 43וכן שהוא "דבר היינו ש"קשתי" ,
ודעת.44לי" מטעם שלמעלה ברית, של באופן הקב"ה עם ההתקשרות ענין עלֿידיֿזה נעשה ולכן ,

לכם  גו' רמש "כל נאמר המבול לאחרי ורק בשר, לאכול אסור היה המבול שקודם הטעם גם וזהו
גו'" עשב כירק לאכלה הארץ 45יהיה "עם שלכן עשב, דירק הבירור מאשר יותר קשה הבשר בירור כי -

בשר" לאכול בשר 46אסור גם לברר יכולים היו המבול, שעלֿידי הזיכוך בגלל ורק ,47.

.È מעלת בדוגמת הוא הפרנסה דטרדות רבים ומים המבול עלֿידי שנעשה שהעילוי האמור ועלֿפי
ניסן  חודש בין ההפרש כידוע - החורף לחדשי המיוחדת השייכות מובנת צדיקים, על בעליֿתשובה

החורף) חדשי (התחלת לתשרי הקיץ) חדשי ההנהגה 48(התחלת וכללות הצדיקים, עבודת ענינו שניסן ,
"החודש  (לא טבעית והנהגה התשובה עבודת ענינו תשרי ואילו מהטבע, שלמעלה נסית הנהגה היא דניסן

לכם" לעמו"12הזה הגיד מעשיו "כח אלא נסית, הנהגה טבעית).13, הנהגה ,

נאמר  המבול לאחרי שמיד שמצינו להיות 49וזהו שצריך היינו, ישבותו", לא ולילה ויום וחורף "קיץ
להלכ  גם נוגע זה שענין ועד הטבע, עלֿפי העולם הנהגת ומזלות סדר כוכבים ש"עובד למדים שמזה - ה

מיתה" חייב גם 50ששבת נוגע זה הרי ומזלות, כוכבים עובדי לגבי נאמר זה שענין (ואףֿעלֿפי
מהטבע  למעלה להתעלות כח להם יש הקב"ה, עם קשורים שבניֿישראל זה שמצד אלא ).51לבניֿישראל,

תשרי  חודש מועדי בסיום בשמיניֿעצרת הגשם ברכת ענין גם ענין 29וזהו להיות צריך שאז כיון -
הטבע  באופן 51הנהגת להיות יכול זה שענין כיון אלא (כנ"ל), עליה לצורך היא זו שבירידה הכוונה אשר ,

של  ענין היה שבגילוי המבול, בענין (וכמו בהעלם שזהו באופן או בגילוי, היא והעלי' החסד שכוונת
בגילוי, הברכה שתהיה היינו, ברכה, גשמי שיהיו שמבקשים הגשם, דברכת הענין ישנו לכן - כו') עונש

מהטבע. הלמעלה בגילוי יהיה שבטבע כך

.‡È טפחים ג' רק נימחו המבול בזמן הרי להבין: צריך - המבול עלֿידי העולם טהרת בענין והנה,
הארץ  הארץ?52בעומק כללות נטהרה איך ואםֿכן, ,
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תש"ו 39) סה"מ ואילך. תתקלד ס"ע ח"ב תער"ב המשך ראה
.30 ע'
כו.40) א, פרשתנו
ח.41) פ"ח, ב"ר
וש "נ.42) ואילך. 52 ע ' חט"ו  לקו"ש  ראה
יג.43) ט, נח
ג.44) פל"ה, ב"ר
ובפרש"י.45) ג שם,

ב.46) מט, פסחים
וש"נ.47) .37 הערה שם לקו"ש ראה
(4856 ע' תרפ"ט סה"מ ואילך. רנז ע' בא אוה"ת ראה

וש"נ. ואילך.
כב.49) ח, נח
סע"ב.50) נח, סנהדרין
(51) קצת ).l"endחסר
יג.52) ו, נח פרש"י ז. פל"א, ב"ר
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הן  והצומח: החי המדבר, לסוג בנוגע גם השאלה נשאלת - הדומם לסוג בנוגע השאלה על ונוסף
חדש" עולם "ראה שנח להיות 53אמת שיוכל כדי לתיבה נח שהכניס ומין מין מכל נשאר עדיין אבל ,

חסר  ואםֿכן, המבול, שקודם הענינים עם קשורים המבול שלאחרי הענינים שכל ונמצא, הדורות, המשך
הטהרה? בענין לכאורה

השנה  לראש כללי' ב'מכתב שכתוב מה עלֿפי - בזה כו'.54וההסברה טוב היא עצמה שהבריאה

מנעוריו" רע האדם לב "יצר הרי השאלה: מיד נשאלת בתניא 55ולכאורה, וכמובא חיים'56, 57מ'עץ

"עולם  נקרא עצמו שהעולם מזה, ויתירה בו", גוברים והרשעים ורעים קשים הזה עולם מעשה ש"כל
טוב? הוא שהעולם לומר אפשר איך ואםֿכן, וסטראֿאחרא", הקליפות

הכתוב  דיבר מלא מקרא שהרי - ב'מכתב') גם (כמצויין לכך ראיות יש את 58ובאמת אלקים "וירא
מאד". טוב והנה עשה אשר כל

הדעת  עץ חטא קודם היה מאד" טוב והנה גו' "וירא שנאמר שמה לומר אפשר שלכאורה ואף
רע האדם לב "יצר אזי החטא לאחרי בסמיכות (מהֿשאיןֿכן נאמר שהפסוק מזה הרי - מנעוריו")

שמדובר מוכח, התשיעית ל"ויכולו", בשעה הציווי לאחרי  היה החטא שהרי החטא, שעות 59לאחרי ג' ,
לאחרי  גם מאד", טוב והנה גו' "וירא נאמר השבת) (יום ל"ויכולו" בסמיכות ואףֿעלֿפיֿכן, השבת, קודם

החטא.

תורה' ב'לקוטי מבאר צדק' שה'צמח מזה - יותר חזקה נברא"60וראיה שלא לאדם לו ד"נוח ,61הענין
וכיון  מאד". טוב "והנה שכתוב מה ומביא נברא", שלא לו טוב חסֿושלום אמרו "ולא דייקא, "נוח"
הדעת  עץ חטא לאחרי שאפילו מוכח, הרי עתה, גם ואדם, אדם כל בריאת אודות מדבר צדק' שה'צמח

מאד"! טוב "הנה עדיין כו', החורבן ולאחרי החטאים ושאר

בין  החילוק שזהו לומר, צריך כן ועל - מנעוריו"? רע האדם לב ש"יצר נאמר הרי מכלֿמקום, אך
הנ"ל  כללי ' ב'מכתב  הלשון ולכן טוב . הוא בפנימיות אבל טוב, לא אמנם בחיצוניות לפנימיות: חיצוניות

טוב היא שהבריאה .zeinipta62הוא,

.·È נוגעים שאלינו בשעה בה - בפנימיות טוב היא שהבריאה מזה התועלת מהי להבין: צריך ועדיין
ומעשה? דיבור במחשבה בפועל להנהגה עד שבגלוי הענינים

החיצוניות. על גם פועלת שהפנימיות - בזה והביאור

הרמב"ם  שכתב מה אני"63ועלֿדרך רוצה שיאמר עד אותו "כופין מובן,64בענין אינו דלכאורה -
דוקא  לרצונו להיות צריך ואם אני; רוצה שיאמר הצורך מהו - כשר המעושה גט גם אם דממהֿנפשך :

התועלת מהי -zxin`a אך - הכפיה?! בגלל רק היא זו שאמירה יודעים שהכל בשעה בה אני, רוצה
הוא  "יצרו אלא העליון, רצון את לקיים ורצונו טוב, הוא בפנימיותו מישראל אחד שכל הוא, הענין

עליה" דרביע ה"אריה את מסירים אותו, שכופין עלֿידיֿזה ולכן, ואז65שתקפו", ,dlbzn הפנימי .66רצונו

שבפנימיותו יודע יהודי כאשר העבודה: לכללות בנוגע הוא לידי וכן הטוב יבוא סוף  כל  וסוף  טוב , הוא 
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ח.53) פ"ל, ב"ר
ער.54) ע' ריש חכ"ג אג"ק
כא.55) ח, נח
פכ"ד.56) פ"ו.
ספ"ד.57) שמ"ב
לא.58) א, פרשתנו
ע"ב.59) ריש לח, סנהדרין ראה
רע"א.60) כט, ראה פ'

ב.61) יג, עירובין
שהצורך 62) - הוא המבול לענין בנוגע התירוץ לכאורה

המבול  מקודם שנשאר ומה לחיצוניות, בנוגע רק הוא בטהרה
) הפנימיות ).l"endהוא

ספ"ב.63) גירושין הל'
וש"נ.64) א. ו, ר"ה
ב.65) כב, שבועות ב. עח, עירובין - חז"ל לשון
(66.13 הערה  981 ע' ח"ג לקו"ש  גם  ראה



d"kyz'dכח ,oeygxn g"dan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

נדח" ממנו  ידח  לא "כי כן67גילוי , וכמו צריך , אינו ולכן טוב, הוא בפנימיותו שמסביבו שהעולם יודע
כו' יותר בנקל היא העבודה אזי - לו מסייע בפנימיותו עצמו העולם אדרבה, אלא העולם, עם .68להלחם

.‚È העיל בה (שיש התשובה עבודת שייכת לעיל, תשרי,כאמור לחודש לזכיות) זדונות דהפיכת וי
וזהו  מהטבע. שלמעלה המשכה בטבע לפעול שצריך - הטבע הנהגת היא שאז החורף, חדשי התחלת

בשמיניֿעצרת  הגשמים ברכת שכתוב 29ענין כמו בליֿגבול, והשפעה ברכה תהיה הטבע בהגבלת שגם -69

די". בלי עד ברכה לכם "והריקותי

ענין - הכיפורים דיום נעילה תפלת שבסיום לכך הביאור גם "שמעוזהו רק  לא זועקים  - התשובה
אחד" ה' גו' עילאה70ישראל ועד"),71(יחודא לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך גם שהתשובה 72אלא כיון -

פנימי  באופן זאת ופועלים ועד"), ("לעולם בעולם מלכותו" כבוד "שם המשכת פועלת הכיפורים דיום
חזקה" הוי זימני ד"בתלת פעמים, ג' זאת מכריזים שלכן יקום.73וקבוע, שכן ,

בגשמיות, השפעה ריבוי שנמשכת כפשוטו, בגשמיות בהשפעה מתבטאת בגבול הבליֿגבול והמשכת
המשיח  בביאת הנה - כו'"74שלכן מצויין המעדנים וכל הרבה מושפעת  תהיה .75"הטובה

.„Èשכתוב כמו דוד, מזרע שהוא משיח, אודות להמוזכר לעולם""ודוד76בהמשך  להם נשיא עבדי
המלך, דוד סעודת שנקראת שבתֿקודש, במוצאי שתתקיים המלוהֿמלכה סעודת אודות גם להזכיר יש -

משיחא  ה'ביתֿיוסף'77מלכא שכתב כמו המתים, תחיית עם גם וקשורה נהנית 78, מלכה מלוה שמסעודת
המתים. לתחיית הגוף ייבנה שממנה לוז, העצם רק

עכשיו  בעבודתינו תלויים דלעתידֿלבוא הענינים שכל דתחיית 79וכיון הענין עכשיו גם להיות צריך ,
הזקן  אדמו"ר כמאמר - ברוחניות מחיה 80המתים דבכו ד"זוטרא הענין שזהו החסידות ללימוד בנוגע

חיות 81מתים" המשכת פועלת החסידות תורת וכאשר השכל, כמו ומיתה קרירות של ענין לך אין שהרי ,
היעוד  קיום יהיה שבקרוב לכך ההכנה וזוהי ברוחניות, המתים תחיית של ענין זה הרי "הקיצו 82בשכל,

עפר" שוכני .83ורננו
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מפרש").78) ("ובסידורים הלקט משבלי - ס"ש לטואו"ח

וש"נ. .75 ע' חל"ו לקו"ש וראה
רפל"ז.79) תניא ראה
ח"ד 80) מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .195 ע' תרצ"ז סה"ש ראה

סיון). יא יום" ב"היום (נעתק שעא ס"ע ח"ה שטו. ס"ע
(81.99 ע' תש"ג  סה "ש וראה ב. יו "ד , ע"ז 
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ziy`xa zyxt zegiyÎihewl` dgiy eh jxk

הקודש  ללשון מתורגם
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" – "ב" באות מתחילה שהתורה כך ראשית aעל
כמה  ישנם בא"ב, הראשונה א', באות ולא ברא...",

:mdneביאורים,

ב"ירושלמי" המלה 1א) תחילת היא שאל"ף נאמר,

"`" המילה תחילת היא ובי"ת אין aרירה", לכן רכה",

בבי"ת. אלא באל"ף מתחילה התורה

במדרש  שהיא 2ב) בי"ת, האות שצורת נאמר,

(צפון) הרביעי מהצד ופתוחה צדדים משלשה ,3סגורה
סתומות  רוחותיו ששלוש באופן שנברא לעולם, דומה

פרוצה  נשארה צפונית" ו"רוח (והסיבה 4וגדורות .

לו:5לכך  יענו אלוקה", ש"הוא ויטען מישהו יבוא אם :
שדורשת  צפונית רוח נשארה כוחך: הראה אדרבה,

ולהשלימה!). לתקנה נסה תיקון.

הקבלה  בתורת לומדים 6ג) שאנו שהתורה מוסבר,

ירדה  שהיא כפי התורה, היא הזה, בעולם כאן,

עשיה) יצירה, (בריאה, בי"ע (הנמוכים) לעולמות
מפרשים  (וכך האצילות. "ועל 6מעולם המאמר: את

שלמדתנו" – תורת 7תורתך "ועל :jהתורה – "jly,
היא  תורה אותה – "שלמדתנו" ב"אצילות", שהיא כפי

התורה  ה"בריאה") לרמוז,8בעולם כדי בבי"ת מתחילה

המדריגה היא לומדים שאנו שבתורה.dipyd9שהתורה

ה  המדריגה – תורה dpey`x9אל"ף היא שבתורה,
שבאצילות.

.·

¯·Ò‰ ÌÈ˘¯Â„ Ï"‰ ÌÈÓÚË‰

דורש  הנ"ל הטעמים משלושת אחד כל לכאורה,
הסבר:

האבןֿ כשאלת מובן, לא הראשון הטעם לפי א)
המתחילות 10עזרא  רבות, מילים מוצאים אנו הרי :

[ולאידך  הברכה היפך של תוכן הוא ותוכנן בבי"ת
באל"ף  שמתחילות מלים וכמה כמה ישנן גיסא

וברכה]. טוב ומשמעותן

להתחיל  צריכה היתה התורה  השני: הטעם לפי ב)
עפ"י נדרש שכך כיוון dxezdבאל"ף, xcq היות –

בא"ב  הראשונה האות היא הוכחה 11שאל"ף וזאת ,
במעלה... ראשונה סדר 12שהיא שמצד כיוון אםֿכן,

dxezd אל"ף אות עם להתחיל צריכה היתה 13היא

שלה  סדרה את משנה שהתורה לקבל כך, אם קשה,
לעולם  עצמה" את "להתאים כדי בבי"ת ומתחילה
העולם  והרי וכו') רוחות מג' סתום בי"ת כאות (שהוא

iciנברא lr וliaya רז"ל כמאמר "אסתכל 14תורה, :
התורה  בשביל – "בראשית עלמא" וברא באורייתא בה

ראשית  ח"ו 15שנקראת להיפך ולא ,16!

אומרים  אנו השלישי: הטעם לפי "ונתן17ג) :epl
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פרשתנו 1) בתנחומא הוא ועד"ז לסופה)*. (קרוב ה"א פ"ב חגיגה
ונת' ועוד. ויגש. ר"פ זהר לסופו). (קרוב פל"א תדבא"ר י. פ"א, ב"ר ה.
אמור  ב. תקסה, ג') (כרך ב. מד, פרשתנו אוה"ת ב. יט, ראה בלקו"ת

ובכ"מ. ואילך. תתנז ס"ע ג') (כרך
זקנים 2) (דעת בעה"ת רבותינו חדש). (בזהר לשה"ש הנעלם מדרש

פרשתנו. ריש וחזקוני זקנים) והדר
(3– בי"ת) אות לצורת (בנוגע 1 שבהערה וב"ר ירושלמי ג"כ ראה

אחר. באופן
ע"ב.4) ריש כה, ב"ב
שם.5) וחזקוני  זקנים) (הדר בעה"ת רבותינו ג"כ וראה פ"ג. פדר"א
בהערה.6) 68 ע' ה'ש"ת סה"מ ראה
המזון.7) ברכת נוסח
(להחיד"א)8) קדמות מדבר וראה פרשתנו. ריש להאריז"ל לקו"ת

ט'. אות תי"ו מע'

שם.9) לקו"ת – בריאה" תחילת וב' אצילות תיבת תחלת א' "וגם
וראה 10) שם. בתדבא"ר הקשה וכן עה"ת. לפירושו בהקדמתו

פל"ד. למהר"ל ישראל תפארת שם. וב"ר הירושלמי מפרשי
שם.11) כבתנחומא
כו'.12) עלאה רזא את איהי דאל"ף שם: זהר ראה
כוונת 13) עפ"י תק"ש ענין להבין בד"ה המבואר ע"פ ובפרט

הבל  בין הממוצע הוא אל"ף שאות ואילך) ג רמד, (סדור ז"ל הבעש"ט
אותיות. ושאר פשוט קול שהוא הלב

בתחילתה.14) ב"ר וראה א. קסא, זח"ב
פרשתנו.15) ריש (פס"ז) טוב לקח ומדרש פרש"י ב'. דרע"ק אותיות

ועוד.
ובכ"מ.16) זמירות. דוד ד"ה מקו"א להעיר
התורה.17) בברכת

:my z"ewlae .my `negpzd 'l d`xe .z"iaa dlgza zxn`p dxezd jkl :yxetn my x"`acza la` ."mlerd `xap z"iaa"c (xdfe x"aa f"cre) my inlyexia (*
.ybie `"gfa dfn y"nre ..z"iaa zlgzn dxezd



ireaydל cenild xefgn t"r ± ziy`xa zyxt ± zegiyÎihewl

תור  נתןezאת שהקב"ה הוא, הדבר פירוש ."epl למטה
תור  אצלו ezאת שהיא כפי סדר);18בדיוק (ובאותו

התורה  גם כך שבידינו, שהתורה כפי בדיוק ולכן,
בבי"ת. – וגו'" ברא ב"בראשית פותחת שבאצילות
בכל  מאצילות, יותר גבוהות שבמדריגות תורה [וכן

אותיות  של ענין שם ששייך ].19מקום

תורה  מתחילה מדוע עומדת: בעינה והקושיה
בבי"ת? יותר] גבוהות [ובמדריגות שבאצילות

.‚

‡¯· ÌÈ˜Ï‡" ÂÓ‚¯˙ ÌÈ˜Ê‰ ÏÎ˘ Ò‰
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מתקבל, הנ"ל הביאורים מכל בדבר: פלא עוד
באל"ף.dkixvשהתורה ולא בבי"ת דוקא להתחיל

הגמרא  מספרת הנה אך תרגמו 20– שכאשר ,
כל  בלב הקב"ה "נתן המלך לתלמי התורה את הזקנים
אופן, באותו תרגומם את סדרו כולם – ואחד" אחד
כאילו  וגו'" אלקים ברא "בראשית הפסוק את ותרגמו

בראשית". ברא "אלקים כתוב היה

כאילו  לתרגם הדעת להם ניתנה שמלמעלה כיוון
" כתוב בתחילה,`היה באל"ף – בראשית" ברא לקים

התורה  שעל מבוססת דעה שיש הוכחה זוהי הרי
באל"ף  היו 21להתחיל לא לשינוי ההסברים וכל ,

להזדקק  שהוכרחו כך המלך, תלמי עלֿידי מתקבלים
qpl."'וכו כולם בלב ש"נתן

ביותר: גדולה תמיהה מהוה בעצמו זה ענין – ועוד
בתורת התורה `znיש להתחלת טעמים וכמה כמה

עלֿידי  מתקבל היה לא מהם אחד ואף אל"ף, באות לא
המלך?! תלמי

.„
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הפסוק  על בזה: הארץ...22והביאור אבדה מה "על
חז"ל  אומרים תורתי" את עזבם ברכו 23על "שלא :

הב"ח  מסביר תחילה". ברבינו 24בתורה (ומרומז
להם 25יונה  חסרה אבל תורה, הרבה למדו שאמנם (

התורה  ורוחניות בקדושת ולהתדבק "להתעצם הכוונה
הארץ" ל"אבדה ההסבר וזה וכו'" השכינה ולהמשיך
שם  עובר מבלי חומרית נשארה נחרבה, "כלומר –

השכינה". קדושת

ענינים  שני ישנם שבתורה הנ"ל מכל (א)26מובן :
הדבקות  (ב) ובהשגה. בהבנה התורה לימוד

עם התורה ozep27וההתאחדות קדושת שזוהי התורה,
השכל; מן שלמעלה ועצמותה,

הוא, צריכה dligzyוהסדר התורה, לימוד לפני ,
שלמעלה  התורה לעצם ודבקות התמסרות להיות

בתורה "ברכו הגמרא: כלשון ורק dligzמהשכל, ,"
k"g` ובהשגה בהבנה התורה .28לימוד

ההסבר מתחילה zehytaוזהו שהתורה לעובדה
שבא  מה את מציינת אל"ף באל"ף: ולא בבי"ת

מכן  לאחר שבא מה את – ובי"ת קריאת 29בראשונה, .
של  ה"בי"ת" כבר הם יהודי עלֿידי התורה ולימוד

הענין – העניןipydהתורה בתורה: –oey`xdשיש
של לנותן dxez30ה"אל"ף" שלה ה"התקשרות" היא

והשגה  מהבנה שלמעלה מציור 31התורה, למעלה ,
ה"ב(ראשית)" לפני עוד להיות צריך זה ענין אותיות.

התורה. ללימוד כהכנה התורה, של

מתחילות תורה lk[ולכן אפילו בתורה, הדרגות
של  מדריגה בכל כי ב"בי"ת, מזה, ולמעלה שבאצילות
נתגלתה  שהיא כפי התורה א) בחינות: שתי ישנן תורה

ב) העולם. של והאותיות הכלים התורה,ozepלפי
מאותיות]. שלמעלה

.‰
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זה  קשורים ענין) (או מסויימת למלה הפירושים כל
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כמו 18) העולם.. לבריאת שקדמה עה"ת: הרמב"ן מפתיחת להעיר
קדמון  מספר המעתיק כסופר משה כו' כתובה שהיתה בקבלה לנו שבא

כו'.
למעלה 19) שרשן התורה שאותיות ועוד, ב) (מב, מתו"א להעיר

כתר. בבחי' התורה, מבחי' מעלה
א.20) ט, מגילה
לומר 21) ראוי אין כו' הבי"ת נשתנה ומה שם: מתדבא"ר גם להעיר

שם. לתדבא"ר יעקב ישועות וראה כו' בראשית ברא אלקים אלא
יאֿיב.22) ט, ירמי'
ע"ב.23) ריש פה, ב"מ מברכין). שאין (ושם: א פא, נדרים
סמ"ז.24) או"ח
מז.25) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע שם. נדרים בר"ן הובא

בהקדמה.26) (להמהר"ל) ישראל תפארת ג"כ ראה
תור 27) את לנו ונתן התורה: ברכת התורה.ezכלשון נותן בא"י
שע"י 28) איתא, ואילך פ"ב תשבית ולא ביאור ויקרא בלקו"ת

נעשה  שבתורה בחכמה הנשמה של ושכל חכמה ויחוד התקשרות
שלמעלה  באוא"ס מהשכל שלמעלה הנשמה עצמיות ויחוד התכללות
ק"ש  הקדמת ע"י שזהו רע"א) (ה, שם ראה אבל – ע"ש ח"ע, מבחי'
והתכללות  יחוד ג"כ נעשה כו' בתורה כשעוסק שאז באחד, למס"נ ותפלה

ע"ש. כו', הנפש עצמיות
א').29) (סעיף הנ"ל האריז"ל פירוש ע"ד
האדם.30) עבודת סדר שזהו על נוסף
ד'31) ע' עת"ר בסה"מ נת' – ח"ס פלא, אותיות דאל"ף להעיר

ובכ"מ. ואילך.
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רבות  פעמים כך על דובר (וכבר אפשר 32בזה כך .(
והביאורים  הטעמים ששלושת דידן, בנידון לומר

נקודה  מאותה כולם נובעים א') (סעיף לעיל המובאים

ההסבר מן – שהאל"ף heytdכללית ד'), (סעיף הנ"ל
שלמעלה  הדרגה עם והתעצמות דבקות היא תורה של

ה"בי"ת"cenileמהשגה, הוא והשגה בהבנה התורה
בשלושה  מתבטאת זאת כללית ונקודה תורה. של

מרומזים  (שהם ופעולתה בתורה פרטיים עניינים

הנ"ל). הביאורים בשלושת

הקבלה, של הפירוש – עצמה לתורה בקשר (א)

– ו"בית" שבאצילות, תורה היא תורה של ש"אל"ף"
שבבריאה; תורה

ה  על ההשפעה עלֿידי `mc(ב) – תורה הלומד

שבתורה  בי"ת הם שבתורה והשגה שהבנה ששומע
לשון) – ("בי"ת" של באופן לימודו נעשה בלבד,

dkxa(לשון שזוהי – (אל"ף של באופן ח"ו, ולא, ,
רירה.א 

ההשפעה התורה d`ixaa(ג) שלימוד בשעה –
מתקנים  שבתורה, האל"ף ישנה שתחילה כדבעי, הוא

באות  הנרמז (דבר סגורה שאינה הצפונית הרוח את

בי"ת).

.Â
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תחילה" בתורה "ברכו הפירוש הדברים: הסבר

דבקות  של הכוונה עלֿידי חובה ידי שיוצאים אינו

להביא  שצריכה הקדמה, שזוהי אלא באלקות, הנשמה
בתורה  "ברכו חז"ל: לשון כדיוק תורה, ללימוד

dligz"בתורה "ברכו שאחרי ,"aiig לימוד להתקיים
(א) מתבטא: שזה מובן, ולכן והשגה, בהבנה התורה

הלומד. באדם (ב) לומד. הוא שאותה עצמה, בתורה

בעולם. התורה בהשפעת (ג)

לנותן  ההתמסרות ללא תורה כשלומדים (א)

"נפרד" בבחינת הנלמדת התורה נעשית ח"ו 33התורה,
יניקה  מזה לנבוע שיכולה כך כדי עד מאלקות,

וכו' הטומאה) (כוחות בכך 34לחיצונים נרמז וזה
שבבריאה, תורה על מורה בראשית המילה שתחילת
הפירוד  ענין של ההתחלה קיימת הבריאה שבעולם

גו'".35וכמ"ש  יפרד "ומשם

של  ההקדמה עם הוא התורה כשלימוד כן לא
מאוחדת  (הנלמדת) התורה שאז תחילה", בתורה "ברכו
עולם  הוא שאצילות כשם התורה, נותן עם לגמרי

בהתחדשות" ומציאות בפשיטות "אלקות .36האחדות,

חז"ל  לא 37(ב) חיים סם לו נעשית "זכה אומרים:
לשון  בי"ת של הענין זהו מיתה". סם לו נעשית זכה
אדם  של התורה כשלימוד ארירה): לשון (ואל"ף ברכה
זכה  בדרך – זיכוך) (מלשון "זכה" של באופן הוא

התורה  בקדושת הוא חש שתחילה אצלו 38(צחה), זו –
–`s"lה  הבי"ת קיימת אז תורה, "נעשית dkxaשל ,

והשגת  שהבנת זכה", ש"לא בשעה אבל חיים" סם לו
בחינת  וחסרה תורה, של ה"אל"ף" אצלו היא התורה
– שבתורה) האמיתי (האל"ף התורה וקדושת "זכה"
סם  לו "נעשית ארירה, לשון אל"ף ר"ל, נהיית, אז

מיתה".

ש"יש  שיורגש בעולם, תשפיע שהתורה כדי (ג)
בתורה  ולחוש להרגיש צורך יש זו", לבירה בעלֿהבית

את צורת ozepשלומדים, של הענין וזהו – התורה
משלוש  שסתומה בכך לעולם דומה שהיא בי"ת האות
שהבנת  בשעה סגורה: אינה צפונית ורוח רוחותיה
קיימת  כי תורה, של "בי"ת" אצלו הם והשגתה התורה
התורה, נותן הוא תורה של שה"אל"ף" התחושה אצלו
צפונית  שרוח הענין את בעולם ומשלים מתקן הוא

בי"ת). באות שנרמז (דבר גדורה אינה

.Ê
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תרגמו  הזקנים מדוע הטעם יובן הנ"ל כל עלֿפי
התורה  כאילו כזה באופן המלך לתלמי התורה את
והשגה  בהבנה שלימוד הנ"ל, כל כי – באל"ף מתחילה
אצל  ולא יהודים אצל רק קיים תורה, של "בי"ת" הוא

העולם: אומות
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ועוד.32) .35 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש ראה
א.33) יא, פרשתנו מאוה"ת להעיר
לפי 34) בקליפות כח "שמוסיף ס"ג) (פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה

לפעולתה  בנוגע רק שזהו [אף כו' סם לו נעשית ב: עב, וביומא שעה",
"נעשית רז"ל לשון כדיוק – האדם היאelעל מ"מ, – "ziyrp.'כו סם

47 הערה תשל"ה במשפט ציון ד"ה וראה פי"ב]. עה"ח קונטרס ועיין

בהערה. 355 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש קנה). ע' ח"א מלוקט – (סה"מ
להדרוש.35) הקדמה שמ"ג ע"ח וראה י. ב, .n"kaeבראשית
ועוד.36) (פכ"ז). תש"ו תשבו בסוכות ד"ה ראה
(37– שם. xwirae.34יומא הערה כנ"ל האדם, על פעולתה על קאי
פי"ד.38) עה"ח קונטרס וראה פ"ג. תש"א יחיינו ד"ה
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היא  חייב 39ההלכה בתורה שעוסק ש"עכו"ם ,
לשם תורה ללמוד אסור לגוי dxezdמיתה", cenil

dnvr כדי אליו שקשור במה רק תורה ללמוד לו מותר ,
דידהו  מצוות "שבע את לקיים כיצד לדעת

.39(=שלהם)"

כדי  הוא העולם אומות אצל התורה שלימוד כיוון
קשר  להם שיש מובן יעשון, אשר המעשה את לדעת
התורה  לעצם ולא שבתורה, והשגה הבנה של לענין רק
תחילה" בתורה "ברכו עלֿידי שבא מהשגה, שלמעלה

בלשון גם מוכח [וזה ליהודים רק שייך זה zkxaשענין
dxezdאשר" :minrd lkn epa xgaונתןepl את

"].ezתור 

לתלמי  התורה את הזקנים שתרגמו בשעה ולכן,
לה  שיש באופן התורה את תרגמו הם כאשר – המלך
ברא  "אלקים כתוב היה כאילו התקבל – נח לבני קשר
העולם  אומות אצל כי באל"ף, שמתחיל בראשית",
הדבר  אלא) השני, הדבר (לא היא והשגה ההבנה

הראשון.
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תורה  בשמחת מתחילים בראשית פרשת קריאת את
לעיל: המבואר עם קשור זה ענין וגם –

דווקא  שכן התורה, ספר עם רוקדים תורה בשמחת
של  ה"עצם" את משיגים ברגליים הריקודים עלֿידי

בזוהר 40התורה  שכתוב וכפי למעבד 41. "ונהגין :
ומעטרן  תורה שמחת ואתקריאת חדוה עמה ישראל

תורה לעשות xzkaלספרֿ ישראל (=ונוהגין דיליה"
ספר  את ומעטרין תורה, שמחת ונקראת חדוה, אתה
תורה  שמחת של שהשמחה כלומר שלו), בכתר התורה
כתר  והרי דיליה", בכתר לס"ת ש"מעטרן בכך קשורה
איןֿסוף  המשכת של וענין מהראש. למעלה הוא

– התורה בנותן ישראל ובני התורה קישור בתורה,

וה"המשכה" השמחה הכנת עלֿידי כך, ועלֿידי
להתחיל  עצמו, תורה שמחת ביום מכן, לאחר אפשר
ב"בי"ת", שמתחילה – בראשית של ובלימוד בקריאה

הענין הוא בתורה הלימוד שכל של ipydשחשים
התורה. לנותן ההתמסרות היא התורה התחלת התורה.

(d"kyz ziy`xa zay zgiyn)
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ה"ט.39) פ"י מלכים הל' רמב"ם רע"א. נט, סנהדרין
תש"ה.40) שמח"ת ענין להבין סד"ה .n"kaeראה

ואילך.41) 382 ע' חי"ט בלקו"ש בארוכה נת' ב. רנו, ח"ג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dvia(ipy meil)

oinen zii`x oi`y opax deayg`c sqei axk xi`n iax ly enrh
'xqe` xi`n iax' xeviwa xnel el did ,dhigy xg`l xekaa
li`ed' xn`y epeyl zekix`ne ,eteba ielz exeqi`y rnyny

'ehgye xareñéð÷ à÷c àeä àñð÷ ,dpéî òîLly eryx meyn §©¦¨§¨¨§¨¨¦
,ehgyl ea liwdy odkd.dpéî òîLoiprl `id mzwelgny k"`e §©¦¨

h"eia oinen oi`ex oi`y oerny iax ly epic oia xyw oi` ,qpw
.oerny iaxk dkldy o`kn heytl oi`e ,xi`n iax ly epicl

* * *
:h"eia oinen zii`x oipra didy dyrn `xnbd d`ianénà©¦

äàðécøå,dpicxe enyy mewnn `ad 'in`' mya mkg -àøëea éæç ©§¦¨¨¨¥§¨
äåä äàéNð éácdid -ziaa zexekad inen z` ze`xl dpenn §¥§¦¨£¨

,`iypdéæç äåä àì àáè àîBéaze`xl `ly did ebdpn h"eia - §¨¨¨Ÿ£¨¨¥
.oineneúàe`a -énà éaøì déì eøîàå.mkg eze` ly ebdpn z` ¨§¨§¥§©¦©¦

eäì øîà,in` iaxéæç àìc ãéáò à÷ øétLepi`y dyer `ed aeh - ¨©§©¦¨¨¦§Ÿ¨¥
:`xnbd dywn_ .h"eia oinen d`exéðéàiax xn` jky okzid - ¥¦

,in`éæç déôeb énà éaø àäåoinen wcea did envr in` iax ixd - §¨©¦©¦¥¨¥
:`xnbd zvxzn .h"eiaéæç äåä ìBîúàî éæç ék ,énà éaøxak - ©¦©¦¦¨¥¥¤§£¨¨¥

,reaw men `edy ezrca xnebe mend z` d`ex did lenz`n
odkd lv` xxiay xg` `l` xekad z` xizn mkgd oi`y `l`
in` iaxl did `lyke ,oiekzna mned `le eil`n ea ltp mendy
xzen `edy odkl dlbn did `l ,h"ei axrn z`f xxal zedy

,xgnl `a el xne` `l`
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לג

ziy`xa zyxt zegiyÎihewla dgiy eh jxk

הקודש ללשון  מתורגם 

.‡
ÈÂÏ˙ Â‡ ,‰ÚÂ·˜ ˙ÈÚ·Ë ‰ÚÙÂ˙ Y ˙Â¯Â‡Ó‰ ÈÂ˜ÈÏ

?Ì„‡ È· È˘ÚÓ·
הפסוק רש "י1על מביא  לאותות..." והיו מארת... "יהי

חז"ל מאמר לעולם2את  הוא  רע  סימן לוקין "כשהמאורות

וגו'3שנאמר תחתו אל השמים רצון4מאותות בעשותכם
הפורענות ". מן לידאג צריכים  אתם  אין הקב "ה

בגמרא נאמר "לוקין " שהמאורות לכך הסיבה  5על

שמת בי "ד אב  על לוקה, חמה  דברים  ארבעה "בשביל 

לוקין מאורות  דברים ארבעה  ובשביל כהלכה... נספד  ואינו

במעשי תלוי מאורות ליקוי כלומר, – פלסתר ..." כותבי על
אדם . בני 

"מאורות – והלבנה  החמה  ליקויי השאלה: ידועה
מופיעים שהם באופן הבריאה, בטבע  קבועים – לוקין "

miniieqn mipnfaוניתן ,y`xn ayglכיצד יתרחשו . מתי 

לוקה ... חמה  דברים  ארבעה  ש "בשביל לומר כך, אם  ניתן,
הכרחית , טבעית תופעה  זוהי אשר  בעוד לוקין", מאורות 

למונעה אפשר ?6שאי

.·
ÌÈÈÏÎ˘ ÌÈÈ˘˜Ó Ú·Â ÂÈ‡ ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ ÌÂÈ˜ È‡
ב "שאלה " השתמשו הדורות  במשך מסויימים  אנשים 

נכונים ח "ו, חז"ל , דברי  כל שלא לכך כ"הוכחה" ובכך7זו ,
ח"ו. ומצוות , תורה קיום  אי  – התנהגותם  את הצדיקו

ומצוות א תורה  קיום שאי היא , האמת  נובע`eppiך 
האדם , מידות  של מ "תיאבון " אלא  שכליות " מ"שאלות 

הבלתיֿ התנהגותו להצדקת  כתירוץ  רק  באות  והשאלות

שבעיון כזאת  בשאלה  להם די  לפיכך רואים ,lwהוגנת .
להלן. שיוסבר כפי ממש , בה  שאין

היה כבר  והאמוראים  התנאים שבתקופת  מודים , הכל
חכמי בין מפורסם ולבנה חמה  ליקויי מועדי של החשבון

הסיפורים [מן ישראל  ימי בדברי הבקי  וכל האומות ,

דברי מספרי – מפורט ובאופן חז"ל, בדברי המובאים 
הדוק במגע היו העולם  אומות  שחכמי  יודע , ההם ] הימים 

ואף ישראל, חכמי עם  ומדע  חכמה  בעניני ביותר,
שונות בחכמות ויכוחים ביניהם בחכמת8התנהלו ואף 

.9התכונה

מדע שבעניני לקבל, ויסרבו יתעקשו  אם  שאף  10כך,

ברור ידע  ישראל לחכמי היה  התכונה  במדע  ,11וחישובים

הרי12ובאמצעותם הגויים , לחכמי הידע  i`ceעבר xac
החישובים היו שכאשר להתווכח , איֿאפשר  שעליו הוא ,

היו הם הגויים, לחכמי ידועים  ולבנה חמה  ליקויי על

ישראל לחכמי גם בודאי ומתנם13ידועים  משאם  באמצעות 
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יד.1) א, פרשתנו
ב 2) יב, בא מכילתא א. כט, סוכה ה"ז. פ"ב סוכה תוספתא ראה

ועוד. א'). פרשה (סוף
ב.3) י, ירמי'
"וגו'".4) ליתא ודפוסים כת"י בכמה
ספ"ז.5) פדר"א וראה ה"ו. שם תוספתא שם. סוכה
בדפוס 6) –) ד (סז, ג' דרשה אה"ו בק"ק דרשות ח"ב דבש ביערות

המאורות  בליקוי שהכוונה שם), סוכה לע"י יוסף בענף הובא לעמבערג)
העדר  במאורות... "שיש לזה כ"א הטבע, מצד שמוכרח להליקוי לא היא
וזה  וירח... בשמש וכדומה שחורות כתמים לפעמים שמצינו וכמו אור...

וסיבה". בחשבון תלוי אינו
שיהי'אבל – (הכתמים) עד"ז יודע מי א) דבריו*: להבין זכיתי לא

oniqמחושב טבעי מחזור יש בזה שגם (עתה) י"א ב) .y`xnבשבילו?
היפך וגם הענין, פשטות היפך הוא זה פירוש מפרשי k"ekג) מראשוני

הסימן  ד) כלום). העירו ולא דשתקו אלה – (כולל שם והמכילתא הש"ס
(סוכה  בחושך" והושיבם מפניהם פנס טול בו"ד... למלך "משל... הוא רע
הטבע, שמצד הליקוי על גם שקאי מובן ומזה – ה"ז) שם תוספתא שם.

ה"ז – מראש מחושב הפנס נטילת באם גם jyegaשהרי daiyi.
הליקוי בחסדי יארע "שלפעמים היא רז"ל שכוונת שם, לתוספתא דוד

אלא  שאינה ראי' היא ואז הגלגלים, מהלך כפי להיות ראוי שאינו בזמן

הנ"ל  קושיות על (נוסף אבל – הללו" דברים בשביל פורענות להורות
– כו'" ב"ד  אב "על – שבש"ס הסיבות והרי כזה? קרה מתי הנה) גֿד,

פעמים. כו"כ שאירעו ודאי
שם 7) השני'". "והכת ד"ה חלק ר"פ סנה' להרמב"ם מפיה"מ להעיר

הרביעי". הענין "וזה כן אחר ד"ה בהקדמתו
ב.8) ח, בכורות .n"kaeראה
ועוד.9) ב. צד, פסחים ראה

וש"נ.10) נח), (ע' חיצוניות חכמות ע' תלמודית אנציקלופדי' ראה
הל'11) רמב"ם וראה כו'. העיבור בענין הדנים בספרים כמבואר

חכמי  ע"י בספרים כתובה היתה כבר זו שחכמה (ועוד) ספי"ז קדה"ח
mi`iapdישראל inia פ"א שם (וראה אלינו הגיעו שלא אלא יששכר מבני

לב. יב, לדה "א תרגום וראה ה"גֿד). פי"א (עה,cereה"ו. שבת ועיין .
היאdevnyא): כי .. ומזלות תקופות לחשב האדם mkzpiaeעל mkznkg

minrd ipirl סהמ"צ מז. מ"ע סמ"ג (ראה המצוות במנין שהיא וי"א .
ב'). שרש להרמב"ם

ועוד.12) בסופו. ב' שער ב' מאמר הנשיא לראב"ח העבור ספר ראה
(13.. האדם על מצוה שם: שבת מאירי וראה שם. פדר"א ראה

השמים  אותות בידיעת מפוארה זו שחכמה מפני ומזלות בתקופות ושיחשב
d`iby mey ila zexe`nd zewle.בסופו פי"ז ג' מאמר עולם יסוד וראה .

zexeka .a"rx ,dq zegpn .a"rx ,fhw a"a oiire ,(minqxetn mipkez ± llek) einia d"e` inkg mr miax migekieel (gxken) 'id df q"ndray mqxetny ,xirdle (*
.cere .a ,g



ireaydלד cenild xefgn t"r ± ziy`xa zyxt ± zegiyÎihewl

התכונה , בחכמת מדובר כאשר במיוחד הגויים , לחכמי 
החודש קידוש  למצות  נוגעות  בה  .14שהידיעות 

הםxexaלפיכך ולבנה  חמה  שליקויי חז"ל, שמאמר  ,
יכול אינו דברים ", ארבעה  "בשביל ובאים  וכו', רע  סימן

הטבע . בחוקי קבוע שהליקוי  לעובדה  בסתירה  לעמוד

.‚
Â˙ÈÈ‡¯· ‡Ï‡ ,ÈÂ˜ÈÏ‰ ÌˆÚ· ÂÈ‡ "ÔÓÈÒ"‰

לומר היה ניתן "כשהמאורות15לכאורה , על שהדברים  ,
על אלא  הליקוי, עצם  על מוסבים אינם  סימן..." לוקין 

ezii`xבכוונה רע " "סימן ליהודי מראה  הקב "ה  שהרי ,
בתשובה הוא 16להחזירהו חייב  ולפיכך .ze`xl.הסימן את 

קבוע הטבע  חוקי לפי דלעיל: השאלה תתורץ  זה  לפי
שהרי בראייתו, הכרח אין אך הליקוי, עצם  רק והכרחי

וכדומה , עננים  שיהיו  הליקוי.exizqiyייתכן את 

כאשרdfפרט אדם : בני במעשי תלוי  הליקוי, ראיית  ,
ע "י רע " "סימן מופיע  הללו , דברים " "ארבעה  קיימים 
עננים ישנם כראוי , היא  ההתנהגות וכאשר  הליקוי, ראיית

" כאן ואין הליקוי, את  רע ".oniqהמסתירים

כי: מתקבל, איננו זה  הסבר אך

כמעט  שבהם  מקומות מספר שישנם  לכך, (בנוסף 
עננים , בה שאין מצרים  כבארץ  עננים, קיימים  ואינם 

גשמים בה אין ).17ולפיכך

שהסימן מובן , לוקין", "כשהמאורות חז"ל מלשון  הנה 
הליקוי, בעצם  הוא  בראייתו.le`הרע 

הגמרא מחלקת לגויים :18לפיכך ישראל בין בברייתא
כוכבים ,dngdy"בזמן לעובדי  רע  סימן לוקהdpalלוקה 

ללבנה מונין שישראל מפני ישראל של לשונאיהם  רע  סימן
שישראל שכיון הוא , לכך ההסבר לחמה ". כוכבים ועובדי

לחמה ועובדיֿכוכבים ללבנה  –mxeb,19דומים  הפגם 
(הפגם) הליקוי ובלבנה . בחמה  לליקוי  בהתנהגותם , הליקוי

והלבנה  החמה  הגוייםraepשל של בהתנהגותם  הפגם  מן

ישראל. ושל

אין מושלם , ישראל של מצבם  שכאשר מובן , מכך
להיות  קיים ,llkצריך שהליקוי (ולא  בלבנה וליקוי פגם

נראה ). הוא  אין אך

.„
˙ÂÚ¯ÂÙÏ „ÚÂÓ‰ ÔÓÊÏ ÔÓÈÒ ‡Â‰ ÈÂ˜ÈÏ‰

הוא בפשטות  לכך :20ההסבר 

רע ...", סימן לוקין "כשהמאורות  המאמר של  פירושו

ליקוי מגיע  שכאשר הוא , דברים..." ארבעה  "בשביל וזאת 
שמוצאים [כפי רע  מזל שולט זה  שבזמן סימן זהו מאורות 

xtqnaחז"ל "ריע21מאמרי  שבהם  מסויימים  זמנים על

זמן זהו – וכדומה ] ולכןcrendמזליה " לפורעניות ,
דברים"; "ארבעה על (יותר) אז מענישים

צריכים אתם  אין הקב "ה  רצון "בעשותכם לפיכך

הפורענות מן להעניש .22לידאג  מה  על אין שהרי "

ולבנה חמה  שליקויי כך על לשאלה  מקום  אין זה  לפי
שלפי מפני  הטבע , לחוקי  בהתאם  קבועים  בזמנים  באים 

אלא אדם , בני  מעשה  של תוצאה  איננו הליקוי זה הסבר
הדברים ארבעת  על מענישים שבו פורעניות  לזמן סימן

וזמנים  קבועים`elהנ"ל, אכן ו "סימניהם" רע ) מזל (של
הגמרא שמונה  לזמנים  [בדומה  ובטבע הבריאה  בסדר

שבת ועוד].23במסכת  יהי ...", בחד... ד(נולד ) מאן "האי :
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ספי"ז.14) קדה"ח הל' רמב"ם ראה
לע 15) – הרמ"א בשם בהגה"ה) ב (עדר, נח פ' של"ה הקשת.ראה נין

נח  אוה"ת וראה וליקויים. קשת לענין – מופלג" "חכם בשם שם וראה
ואילך. א תרמח,

וברא...בשל"ה הדורות בכל ומביט הקב"ה צופה ד"הי' מתרץ שם
גלוי  כבר תבהל... ואל הנ"ל. חטא' מפני ללקות שראוי בעת לקוי שיהיו
א"כ... בריאתו וברא מעשה הקב"ה עשה וע"ז שיהיו החטאים כל וידוע
ע"פ  [ויומתק כו'" בזה הארכתי כבר הכרחיים... הם האלה שהחטאים
אדם" בני על עלילה "נורא בענין ואילך) א יג, תולדות (תו"ח המבואר
ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש (ראה כו' השגחה ע"פ הם החטאים שגם –

– וש"נ)] ואילך, 66
יא,אבל מהאמלי) הרר"א וכו' (להרה"ח המאורות שני מאמר ראה

כו'", המאורות ליקוי בענין לתרץ א"א זה דרך ד"ע"פ – בהגה"ה ב
.3 הערה 134 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש (ראה מהידוע ולהעיר עיי"ש.

,46 הערה 70 ע' ח"ו באה p"ye[המתורגם] שלמעלה הידיעה דאם (
ורשע "צדיק (שלכן הבחירה את מכריחה ה"ז xn`wבדיבור `l– ("

שהמדובר לכאורה, בנדו"ד xcqוכש"כ zriawa'ובל הבריאה, בטבע
בריאתו". וברא מעשה "עשה... השל"ה

אדם16) ואם (ושם: רל סו, סי' חסידים ס' – בנדו"ד כו').d`exראה
סוסק"א. סתקע"א שם היטב באר תקפ. ר"ס או"ח במג"א הובא

כדי.17) ד"ה א יג, סוטה יז. ז, וארא י. מז, ויגש מקץ. ר"פ פרש"י
עושה  הקב"ה של רצונו עושין ישראל דכאשר לתרץ ודוחק – ועוד.

כו'. עננים ומביא נס הקב"ה
(18.2 הערה לעיל שנסמנו מקומות
וביאורו.19) יהונתן לו ויאמר ד"ה בראשית אוה"ת בארוכה ראה
ביאור 20) שם. סוכה לנר ערוך שם. סוכה לע"י יעקב עיון עד"ז ראה

לפדר"א  תקצ"ט) ווילנא – תנאים מדרש בספר (שנדפס דיסקין לר"ב
דבריו  בהמשך ועיי"ש העמוד). (בריש שם המאורות שני מאמר ספ"ז.

החסידות. ע"ד
שו"ע 21) ואילך. א כט, תענית א. קנו, ב. קכט, שבת לדוגמא: ראה

ב. רפא, רע"מ שם א. רלד, ואילך. סע"א נח, זח"ג ס"ב. סקע"ט יו"ד
ועוד.

ופדר"א 22) תוספתא סוכה, וראה השיחה. בתחלת שהובא פרש"י
.40 הערה לקמן שם.

א.23) קנו,
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ÌÈÈÂ‚Ï Ï‡¯˘È ÔÈ· ‰„¯Ù‰‰ ÏÚ È˘Â˜‰

הסבר : נדרש  עדיין אך

"בזמן24הגמרא כוכבים: לעובדי  יהודים  בין מבחינה 
l`xyiy...אלו מכל  מתיראין אין מקום  של רצונו עושין

– מהמה הגויים יחתו כי תחתו  אל השמים  icaerומאותות
l`xyi oi`e ezgi miakekמצב שבאותו מובן, מזה  יחתו".

" ישראל מקום ",`lשבו של רצונו  "עושין כאשר  יחתו",
"יחתו"; הגויים  אז גם

לזמן היא  הכוונה רע " ב "סימן אם  להבין: צריך כן ואם 
הדברים ארבעת על איֿהקפדה  על במיוחד מענישים  שבו
שאין הוא, מקום " של רצונו "עושין של ופירושו הללו,
מדוע , עליהם , מענישים  אין וממילא  עליהם  עוברים
רצונו ? על עוברים שאינם  אלה  גם  הגויים", "יחתו איפוא ,

.Â
˙ÓÈÈÂÒÓ ˙Â‚‰˙‰Ï ‰ÈË Y "ÏÊÓ"

הוא : לכך ההסבר

לגבי מסויימות  בתקופות  "מזל" של ההשפעה 
היא , ועונש ) שכר לגבי  רק  (ולא  האדם  בני התנהגות 

ל נטיה  אצלם  גורם ומעשיםשה "מזל" התנהגויות 
אלא חכמתו רוב לומד אדם  "אין לדוגמא : מסויימים ,

להצליח 25בלילה אפשר אי שביום  לומר, הכוונה  אין ."
התורה המיועד26בלימוד זמן הוא  ש "לילה " אלא  ,
בתורה רבxzeiלהצלחה  בעמל צורך יש  אז ביום, מאשר

להצליח. כדי יותר

מאן .. "האי שבת  במסכת חז "ל מאמר לגבי  גם  הוא  כך
הזמן של במזל תלויים  ותכונותיו האדם שטבע  יהי...",

נולד. שבו

של התנהגותו על  בהכרח משפיע  שהמזל הכוונה  אין
נתונה " אדם  לכל  "רשות  שהרי זו, בתקופה שנולד האדם

להיפך או צדיק תמשוך27להיות  ש "תולדתו ייתכן ולא  ,
ממנו" לזוז אפשר שאי לדבר היא ,28אותו הכוונה  אלא  .

קצת " "נטיה באדם  יוצר זו  תקופה  של  לדבר29שהמזל
על בהתנהגותו להתגבר  יכול הוא יגיעה  ע "י אך מסויים ,

ולהפכו. לשנותו ואף  הטבע ,

פרקים בשמונה  בהרחבה  שמוסבר למה  דומה  זה  ענין 
מעלה30להרמב"ם בעל בטבע  האדם... שיולד אפשר ש "אי 

ב "טבע  אלא חסרון", בעל לחסרון",okenולא  או למעלה
האדם . בחירת  את מחייב  הטבע  אין  וכך

שמי הוא , זה  בענין השונים  האדם  בני בין ההבדל

על פחות  לעמול צריך למעלה" "מוכן בטבעו שהוא 
(אך בידו מסייע  שטבעו משום מעלה, בעל להיות  בחירתו
מעלה ). מבעל ההיפך  להיות  חפשית בחירה  לו יש  עדיין

יותר קשה  לעמול  צריך לחסרון" "מוכן  שהוא מי לעומתו ,
עצמה , זו עובדה מוכיחה  שני, מצד מעלה . בעל להיות  כדי 

"בטבע שהוא  למי מאשר יותר גדולים  כוחות לו שניתנו
שיחנא " גמלא "לפום שהרי למעלה ", הגמל31מוכן (=לפי

משאו). –

הנובעות המסויימות התכונות  לגבי  גם  הדבר הוא כך
המ  שלמן מאן ..onfזל "האי הגמרא בלשון האדם : הולדת 

idi שהאדם הכוונה  אין "...gxkenשיש אלא  כך, להיות 
על להתגבר כדי יותר  קשה  ובהתמודדות בעמל צורך 

הטבע .

ע "י המוגדרים  הזמנים  את  לציין ניתן לכך (כדוגמא 
חייב " כ"יום  אלו32חז"ל זמנים יותרmicrenוכדומה ,

מדברים להזהר אלו בימים  צריך ולכן שליליים , לענינים 

וד'" בב ' מתחילין "אין כגון אין33מסויימים , אך וכדומה .
gxkd." חובה" של שליליים ענינים  יגיעו  זה שביום 

רק ובד'" בב ' מתחילין ש "אין  ההלכה  חלה לפיכך

המצוות " על מעבירין "אין  את  סותרת  איננה  היא  ,34כאשר 
ב "יום אפילו להצליח  ניתן מתאימה, בהשתדלות  וכך,

.35חייב "

.Ê
˙ÈÏÈÏ˘ ˙Â‚‰˙‰Ï ‰ÈË ¯¯ÂÚÓ ˙Â¯Â‡Ó‰ ÈÂ˜ÈÏ

"כשהמאורות המאמר של שפירושו לומר, ניתן זה  לפי
מועד זמן שזהו רק  איננו לעולם", הוא  רע  סימן לוקין 

שזהוdyprdlלפורענות , אלא  רצויה , בלתי  התנהגות  על
לא להתנהגות  נטיות  האדם  של בטבעו מתעוררות  שבו זמן

אין עדיין אך שלאgxkdטובה , וינהג  יושפע  אכן שהאדם

אלו. נטיות על  להתגבר  בכוחו שהרי  כראוי,
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(24.22 הערה לעיל שוהבאו במקומות ועד"ז שם. סוכה
ס"ח.25) פ"ד – לאדה"ז הי"ג. פ"ג לרמב"ם ת"ת הל'
(26" שם).meiaללמודdevnשלכן ת"ת (הל' ובלילה"
רפ"ה.27) תשובה הל' רמב"ם
ה"ד.28) שם
שם.29) לח"מ
כו.30) ושער כב שער עקידה גם וראה רפ"ח.

וש"נ.31) ב. יג, סוטה
שם.32) תענית
ב.33) קכט, שבת א. רלד, א. רעג, שם וראה שם. רע"מ שם. יו"ד
משו"ע 34) ולהעיר א. רעג, שם רע"מ וראה נט. סי' חסידים ס' ראה

סט"וֿטז. סתנ"ה או"ח אדה"ז
שם.35) המאורות שני מאמר בארוכה וראה יוד. יוד, בא רש"י ראה
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המשל שבלשון הדיוק  יובן על36[בכך בגמרא  המובא
והניח  לעבדיו סעודה שעשה ודם בשר "מלך חמה : ליקוי 

ואמר עליהם  כעס  לפניהם . פנסecarlפנס  טול
פנס ..." "טול של  הענין כלומר, נעשה`eppiמפניהם...".

והסימן הליקוי  כי "עבדו ", ע "י אלא  בעצמו, המלך עלֿידי
מצד  רק  הוא  זו שבתקופה  ecarהרע ,rahd.[מלך של

אין לוקה ..." חמה דברים  ארבעה  "בשביל  ובמאמר
שלילית iewildyהכוונה  מהתנהגות כתוצאה  lretaבא

נטיה יש  זה  שבזמן שכיוון אלא  אלו, דברים  בארבעה 
וכו '. לוקין המאורות  לכן אלו, דברים " ל"ארבעה 

Á.
Ú·Ë‰ ˙ËÈÏ˘· Y ÌÈÈÂ‚‰ ,Ú·ËÏ ÏÚÓ Y Ï‡¯˘È

נאמר ישראל לגבי דוקא  מדוע  יובן לעיל  האמור  לפי
הגויים : לגבי ולא תחתו", "אל

טבעיות נטיות  על להתגבר יכולים  הגויים גם  אמנם
להם שאין למרות שהרי  כראוי, ולהתנהג  הזמן , שמעורר

הםzizin`37בחירה  אם אלא  נענשים  הם  אין  זאת  בכל ,
" נתוניםonvrn"38חוטאים  שהם  כיון זאת, למרות  אך  ,

מרובים ומאמצים  עמל להם  דרושים  הטבע , לשליטת 

כדי "lhalביותר  לפיכך הטבע . מהמה ",ezgiאת  הגויים 
הטבעיות .mi`xiהם  הנטיות  מן

מן למעלה  ה ', בעבודת  מוסיפים ישראל כאשר  ואילו
– טבעם של וההגבלות epevxהמדידות oiyerמקום ,39של

הם  אז ולפיכךmilrpהרי השמים ", ומ "אותות  הטבע , מן

אלו": מכל מתיראין "אין

יכולים שהם  די יגיעהxabzdlלא ע "י  הטבע  על 

מתחשבים הם  אין מלכתחילה  שגם  אלא  לבטלו, ומאמצים 
– השמים" למצבoiligznב "אותות  עד וכדומה, ובד' בב '

הטבע בהנהגת  להתחשב  כלל צריך של40שאין  מצב  ,

צדיקים עם  ה ' צדיקים41התנהגות  כולם  שהיא42(ועמך ,(
הטבע . מן למעלה  גלויה , ניסית  הנהגה 

(d"lyz gly t"y zgiyn)
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אור 36) שמונע הלבנה על קאי ד"עבדו" מפרש שם לנר ובערוך
הארץ). (יושבי מעבדיו (השמש) הפנס

אמור 37) מלקו"ת כמובן – נשמתם) מעלת (מצד בבנ"י רק שהיא
ועוד. ב. לח,

(בהמשך 38) שם פרקים שמונה ה"ג. פ"ו תשובה הל' רמב"ם עיין
הפרק).
ד.39) נג, להה"מ או"ת ב. לה, ברכות מהרש"א (חדא"ג כידוע

העבודה  ע"י הוא מקום של רצונו דעושין ועוד) ג. מב, שלח לקו"ת
jc`nד" lka.והגבלה ממדידה למעלה ,"

"אלו 40) שם במכילתא יונתן ר' לשון יומתק בפנים המבואר ע"פ
mieblואלו epzp הכתוב לשון כפשטות – כו'" רצונו "עושין הזכיר (ולא "

צדיק  אחד לבנ"י כי – תנאי*) כל נזכר ולא תחתו" אל השמים "ומאותות
עלי' דכאו"א האחת נשמה ועל פ"א) (תניא נשמות שתי יש רשע ואחד

חלק דשם ied'נאמר חלק הם רש"מ עושין כשאין גם פ"ה), (אגה"ת עמו
מהטבע. שלמעלה הוי'

כו'41) להתגרות מותר שצ"ג וע"ד א). לג, (ברכות רחב"ד ע"ד
ב). ו, מגילה ב. ז, (ברכות

כא.42) ס, ישעי'

.my i"yx d`x la` (*

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dvia(iyily meil)

s`e ,mxn` `ikln ax zeipyn lr exn`py zekldd lk eixacl
.zeaezka dpynd lr dxn`p ef dkld

äðùî
çahì íãà øîàé àìaeh meia [avwl-],øNa øðéãa éì ìB÷L ŸŸ©¨¨©©¨§¦§¦¨¨¨

,aeh meia minc zwiqt xikfdl xeq`yèçBL ìáà,gahd÷lçîe £¨¥§©¥

íäéðéa:dze` wlgl milibxy jxck dndad z` ¥¥¤

àøîâ
:`xnbd zxxanãéáò éëéäe` xpic ieeya xya zepwl dvexd - ¥¦¨¦

:`xnbd daiyn .el xn`i ji` mipyaàä ékenk - ¦¨
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המשך ביאור למס' ביצה ליום שלישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dvia(iying meil)

,älçz øöBàa ïéìéçúî,`xnbd zxxane .dpnn ezrc dvwdy oeik ©§¦¦¨¨§¦¨
.äö÷eî déì úéàc ,àéä äãeäé éaø ,épî,ok m`e,àLéø àîéà ©¦©¦§¨¦§¦¥§¤¥¨¥¨

,ïázä úîøòa ïéìéçúîceran jkl epikd `le ezrcn dvwedy s` ©§¦¦©£¥©©¤¤
,mei.äö÷eî déì úéìc ,ïBòîL éaøì ïàúàmlerl ,`xnbd zvxzn £¨§©¦¦§§¥¥§¤

e ,dcedi iax zhiyk dpyndíúäznxra ynzydl xizdy dn - ¨¨
xaecn ,jkl epikd `ly s` oazdàéøñ àðáúaawxpy oaz - §¦§¨©§¨

`le mivrl cner dinzqe ,dnda lk`nl ie`x `ly gixqne

mei ceran epikd `ly s`y dcen dcedi iax mb dfae ,dlik`l
,`xnbd dywn .dvwen epi`àðéèì éæç àä àéøñ àðázoiicr ixd - ¦§¨©§¨¨£¦§¦¨

cner enzqy zxn` recne ,mipal oeall ,hihl ea ynzydl ie`x
xaecny ,`xnbd zvxzn .dpkd jixv `le dwqdl¯ déa úéàcyi §¦¥

oaza,íéöB÷,eilbxae eicia elabl leki epi` mivewd zngne ¦
:dwqdl cnere
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המשך ביאור למס' ביצה ליום חמישי עמ' א



לז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dvia(iyily meil)

s`e ,mxn` `ikln ax zeipyn lr exn`py zekldd lk eixacl
.zeaezka dpynd lr dxn`p ef dkld

äðùî
çahì íãà øîàé àìaeh meia [avwl-],øNa øðéãa éì ìB÷L ŸŸ©¨¨©©¨§¦§¦¨¨¨

,aeh meia minc zwiqt xikfdl xeq`yèçBL ìáà,gahd÷lçîe £¨¥§©¥

íäéðéa:dze` wlgl milibxy jxck dndad z` ¥¥¤

àøîâ
:`xnbd zxxanãéáò éëéäe` xpic ieeya xya zepwl dvexd - ¥¦¨¦

:`xnbd daiyn .el xn`i ji` mipyaàä ékenk - ¦¨
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שנים  ישראל  שבטי  אלה  כל   – כח  מט,  בראשית 
עשר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם איש 

אשר כברכתו ברך אתם

קסו

ביאור הזוהר דיעקב ברך כולן, והראי' מברכת יהודה, דן, 
אשר – ג' קווין ימין שמאל ואמצע הכולל כולן וכו'

אמר1 רבי יוסי לרבי יהודה, הא דחמינן דיעקב בריך 

לבנוי, חמינן ממה דכתיב ויברך אותם, אבל אן ברכתא 

כגון  להו,  דבריך  אינון  ברכאן  כלא  ליה  אמר  דלהון, 

שמנה  מאשר  עמו,  ידין  דן  אחיך,  יודוך  אתה  יהודה 

לחמו, וכן כלהו, אבל מה דבעי לגלי לון לא גלי, דבעא 

לגלאה להו את הקץ.
ספר הזהר חלק א' דף רלד ע"ב

קתפס לדוגמא אלו הג', יהודה, דן, אשר.

הוא, כי עד יהודה שהם ראובן שמעון לוי, לא ברכן 

אלא2 הוכיחן )ומפני זה ייחס אותן בפרשת וארא, אלה3 

ראשי בית אבותם ראובן כו'(, ועיין לקמן ]בזוהר[ דף 

ושם  ע"א  רל"ו5  ודף  ראובן,  ברכת  בענין  ע"א  רל"ה4 

1( ]תרגום ללה"ק[ אמר רבי יוסי לרבי יהודה. שאל ממנו, מה שאנו 

אומרים שיעקב ברך את בניו, אנו רואים ממש"כ ויברך אותם, משמע 

הברכות  הם  אנה  אבל  ויברכם,  כתוב  מדלא  לבדו  אחד  לכל  שברך 

שלהם )הלא רוב דבריו נראים שהגיד להם עתידות ולא נראה שברך 

אותם(, אמר לי' רבי יהודה לרבי יוסי, הכל הם ברכות שברך אותם, 

כגון יהודה אתה יודוך אחיך, דן ידין עמו, מאשר שמנה לחמו, וכן 

כלהו שברך את כולם אלא שהברכות סתומות בתוך דבריו, אבל מה 

שרצה לגלות לא גלה, שרצה לגלות להם את הקץ ולא גלה.

2( ראה רש"י ויחי מט, ח יהודה אתה יודוך אחיך וז"ל: “לפי שהוכיח 

את הראשונים בקנטורים, התחיל יהודה לסוג לאחוריו )שלא יוכיחנו 

על מעשה תמר(, וקראו יעקב בדברי רצוי, יהודה לא אתם כמותם".

3( ראה רש"י שמות ו, יד. וז"ל: “בפסיקתא גדולה )פ"ז( ראיתי, לפי 

שקנטרם יעקב אבינו לשלשה שבטים הללו בשעת מותו, חזר הכתוב 

ויחסם כאן לבדם לומר שחשובים הם".

4( וז"ל: “ראובן בכרי אתה כחי וראשי אוני". מקשה מה ראה יעקב 

ניחא  מברכו  הי'  אם  בשלמא  )כלומר,  בראובן  הברכות  שהתחיל 

בי' לפי שהוא הי' הבכור, אבל עתה שלא ברכו אלא קנטרו  דפתח 

לא הי' ראוי להתחיל בו(, יותר הי' ראוי שיתחיל ביהודה כדי לפתוח 

בברכה, וגם היו בו מעלות על שאר השבטים שהוא הי' נוסע ראשון 

בית  מלכות  תצא  ר"ל שממנו  המלך  הוא  וגם  הדגלים,  מחנות  לכל 

דוד וראוי לברכה, וראינו שלא ברך את ראובן, והעביר הברכות ממנו 

עד שבא משה והתפלל תפלתו עליו. ומתרץ, אבל בודאי ברכו אלא 

שהעביר את ברכתו למקומה הראוי, דהיינו שהפקידה ביד הקב"ה. 

ע"ש.

5( וז"ל: “שמעון ולוי אחים, אמר רבי יצחק, הכא אחיד לון בסטרא 

של  השמאל  בצד  אותם  והקשר  האחיז  כאן  דשכינתא".  שמאלא 

השכינה, לפי שראה ברוח הקודש את מעשיהם שהם של דין הקשה 

בענין שמעון ולוי, והברכות התחילו מיהודה.

כי  )אם  דן  אחריו  נקט  הדגלים,  ראש6  הוא  ויהודה 

כי  ויששכר(,  זבולון  יעקב  של  בברכותיו  באמצע  יש 

והוא כדי לקשר התחלה בסוף,  דן7 הוא סוף הדגלים, 

ועיין לקמן דף רמ"ד8 רע"ב, ומזה יהי' ראי' שברך את 

הסוף  שהוא  ובדן  והסוף,  התחלה  שברך  מאחר  כולן, 

כהמיוחד  הוא  ישראל,  שבטי  כאחד  עמו  ידין  כתיב9 

שבשבטים דהיינו כיהודה.

המשכן,  למלאכת  נבחרו  השנים  שמאלו  )וזהו 

בצלאל מיהודה10, ואהליאב11 מדן, וכן בבנין המקדש, 

נבנה ע"י שלמה שמיהודה, וע"י חירם שאמו הי' מדן 

כדאיתא בילקוט12 פרשת פקודי רמז תט"ו(.

היא  אן  דלהון  ברכתא  יוסי,  רבי  אמר  לסובלו.  יכול  העולם  שאין 

שאל מרבי יצחק איפה נרמזות הברכות שלהם שאמר הכתוב וזאת 

אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, ולא מצינו שום ברכה לשמעון 

ולוי, אמר רבי יצחק, שמעון לא אתחזי להאי, שמעון לא הי' ראוי 

להתברך על ידי אביו, לפי שראה לו ברוח הקדש כמה מעשים רעים, 

סלוא  בן  זמרי  במעשה  ואם  יוסף  במכירת  ואם  שכם  במעשה  )אם 

נשיא בית אב לשמעוני וכיוצא, ועל כן לא ברכו יעקב(, וכן לוי לפי 

שבא מצד דין הקשה, לכן ברכתו לא היתה תלוי' ביעקב, אלא בידו 

של הקב"ה שידע שעתידה להיות עבודת הקודש עליו וכי הוא יבדיל 

אותו לעבודתו, לכן שתק יעקב מלברכו, ואפילו כשבא משה לברך 

את לוי גם כן לא תלה ברכתו בעצמו, דכתיב ברך ה' חילו ופועל ידיו 

תרצה, פי' שה' יברך את חילו כי ברכתו תלוי' בהקב"ה לבדו. ע"ש.

6( במדבר ב, ג. “והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם". 

י, יד. “ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשנה לצבאותם".

ירושלמי  תלמוד  ופרש"י  המחנות",  לכל  “מאסף  כה:  י,  שם   )7

)עירובין פ"ה ה"א( לפי שהי' שבטו של דן הי' נוסע באחרונה וכל מי 

שהי' מאבד דבר הי' מחזיר לו.

8( וז"ל: תא חזי, בשעתא דמטו ברכאן לידא דמשה לברכא לכלהו 

לכל  לברך  למשה  הברכות  שהגיעו  בשעה  וראה  )בא  שבטים, 

כמ"ש  קשה,  דין  שהוא  בנחש  קשור  שהי'  דן  את  ראה  השבטים, 

]בראשית מט, יז[ יהי דן נחש וגו', ועי"ז הי' סמוך לגבול החיצונים, 

שיוכל  כדי  החיצונים  עיני  המסמא  שבחסד  בארי'  אותו  וקשר  חזר 

להתגבר עליהם(, הדא הוא דכתיב )דברים לג, כב( ולדן אמר דן גור 

אריה יזנק מן הבשן, )ואמר עוד( מאי טעמא )קשר אותו בארי' כדי 

שיהי' הראש והסוף של הד' דגלים קשור ביהודה שהוא המלך(, כמה 

דאת אמר גור ארי' יהודה, והוא שירותא דרגלין )יהודה הי' ראש 

הדגלים, ובסוף הדגלים הי' דן דכתיב דן גור ארי' וגו', להיות הראש 

והסוף קשור במקום אחד. ע"ש(.

9( בראשית מט, טז. ופרש"י: כאחד שבטי ישראל, יש לפרש כאחד 

שבטי ישראל כמיוחד שבשבטים הוא דוד שבא מיהודה.

10( שמות לא, ב. “ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה 

יהודה".

11( שם פסוק ו. “ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה 

דן".

מנין שלא  יוחנן  רב  בן אחיסמך אמר  ואתו אהליאב  וז"ל שם:   )12

המלך  וישלח  יג(  ז,  )מלכים-א  שנא'  אבותיו  מאומנות  אדם  ישנה 

שלמה ויקח את חירם מצור בן אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו 

איש צורי חרש נחשת, ואמר מר, אמי מדן, וכתיב ואתו אהליאב בן 
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והם בחי' ימינא ושמאלא, כמ"ש בזהר חלק ב' דף 

ר"כ13 ע"ב ודף רכ"ב14 ע"א ע"ש.

ר, שברכתו הוא, מאשר שמנה לחמו,  ונקט אח"כ, ָאׁשֵ

הוא כי ברכת אשר הוא המשכה15 מבינה, שהיא למעלה 

שממנה  וגבורה,  חסד  שהם  ושמאלא  ימינא  מבחי' 

נמשך לחמו לחם16 ו' שהוא לחם17 פנג, שנמשך לאות18 

אחיסמך למטה דן.

13( וז"ל: ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, דא איהו מסטרא 

מסטרא  איהו  דא  אהליאב  ואתו  והחסד(,  הימין  מצד  )זהו  דימין 

דשמאלא )זהו מצד הדין שהוא בחי' שמאל, כמ"ש למטה דן שהוא 

לשון דין וגבורה(, ומשכנא מסטרא דימינא ושמאלא אתקם ואתעביד 

)והמשכן מצד הימין והשמאל הוקם ונעשה( וכו'. ע"ש.

רב  אמר  וגו',  יהודה  למטה  חור  בן  אורי  בן  ובצלאל  וז"ל:   )14

יהודה, הא אתמר )הרי למדנו(, דהא בצלאל מסטרא דימינא הוה )כי 

בצלאל הי' מצד הימין שהוא החסד(, ואיהו אתקין תקונא דכלא וכו' 

)כבר ביארו  בצלאל הא אוקמוה  )והוא התקין כל תיקוני המשכן(, 

חז"ל במס' ברכות דף נ"ה ע"א שהוא נוטריקון( בצל-אל )ומפרש(, 

ומאן איהו בצל אל )ומי הוא בצל א"ל, ועל מה רומז(, דא ימינא וכו' 

)זהו מדת החסד שבימין, חסד שהוא א"ל(.

מסטרא  איהו  דא  דן  למטה  אחיסמך  בן  אהליאב  ואתו  ומש"כ 

דשמאלא )אהליאב הי' מצד הגבורה שבשמאל(, ודא איהו מסטרא 

והא  דדינא קשיא )וזה הי' מצד דין הקשה, ָדן מלשון דין וגבורה(, 

אוקמוה )והרי החברים כבר ביארו(, דהא מתרין סטרין אלין אתעביד 

משכנא וכו' )כי משני קוים אלו של ימין ושמאל שהם חסד וגבורה 

נעשה המשכן(. ע"ש. 

15( ראה הערה 20. לעיל סימן קנג. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב 

סימן מ.

וראה אור התורה פרשת ויחי עמוד שפה וז"ל: פי' הבינה נקרא אשר 

והיינו כי בה התגלות עתיק וזהו אשר אותיות ראש. ומזה נמשך שיהי' 

)בראשית מט, כ( שמנה לחמו. ור"ל לחמו זהו תפארת שנק' לחם ו' 

לחם מן השמים. וי"ל שנק' לחם ו' שהי' יורד רק בששה ימים ולא 

בשבת, ולחם זה מקבל השומן שבו מהבינה היינו מיחוד או"א נמשך 

ימי  ובששת  לו"ק,  הבינה  מן  נמשך  הי'  שבשבת  והיינו  בתפארת. 

המעשה הי' יורד מהו"ק למטה, כמ"ש בזהר בשלח דף ס"ג ובפרשת 

לבחי'  מלך  מעדני  יסוד  ע"י  יתן  תפארת  והוא  ואזי  פ"ח,  דף  יתרו 

מלכות. ע"ש.

ראה גם תקוני זהר ת"ל )עד, ב(. תלט )עט, א(. ספר המאמרים תקס"ג 

עמוד  ב'  חלק  ויקרא  האמצעי  אדמו"ר  המאמרים  ספר  תשפ.  עמוד 

תשנט. וש"נ.

16( פירוש: "לחמו" נוט' 'לחם – ו'', האות ו' מרמז להששה מדות 

)ראה הערה 18( דהשכל )בינה( נותן חיות ותענוג להמדות.

עמוד  כאן  יצחק  לוי  בלקוטי  וראה  ומעונג.  ֵמן  ׁשָ לחם  פירוש:   )17

פנג"  “לחם  מספר  הוא  רה"ו  ס"ת  לחמו  שמנה  “מאשר  וז"ל:  רלא 

במכוון". ראה הערה 20.

18( ראה לקוטי לוי יצחק על פסוקי תורה ומאחז"ל עמוד רמ וז"ל: 

כי ו' מדות דז"א הנרמזים באות ו' שבשם, הנה בפרט הוא בתפארת 

אות אמת בזהר ריש פרשת ויקרא )לקמן הערה 21(, מפני שהתפארת 

כולל כל הו' קצוות, ע"ש.

אור התורה פרשת ויקרא עמוד תקלג וז"ל: ההפרש בין ב' מדות חו"ג 

ב"ה  שא"ס  מה  זהו  וגבורה  חסד  שבחי'  האמצעי,  קו  תפארת  ובין 

מאיר בבחי' גבול, אכן ע"י תפארת קו האמצעי נמשך מה שאור אין 

ו' שבשם כמ"ש19 בעטרה שעטרה לו אמו וכמ"ש לקמן 

ו'21  אות  כי  האמצעי  בקו  והוא  ע"ש.  ע"א  רמ"ו20  דף 

ֵמִנים גם ימינא ושמאלא  הוא קו האמצעי, ועי"ז נעשו ׁשְ

שהם יהודה ודן.

ד"ן  יהוד"ה  שמספרה  לחמ"ו22  בתיבת  זה  ונרמז 

חמ"ו  והאותיות  יהוד"ה  מספר23  ל'  האות  במכוון, 

מספר ד"ן.

סוף ברוך הוא מאיר בבחי' אין סוף ובלי גבול, ומזה נמשך התכללות 

המדות חו"ג להיות עושה שלום במרומיו בין מים ואש, עיין באגרת 

הקודש ע"פ והי' מעשה הצדקה שלום )מובא לעיל סימן קנג הערה 

30(, ע"ש.

19( שיר השירים ג, יא. “אמו" היינו בחי' בינה – תניא פרק ג. וזהו 

 – “לחמו"  )תענוג(  “שמנה"  נמשך  )בינה(  “מאשר"  הפסוק  כוונת 

‘לחם ו'' )להמדות – “תפארת"(, וכנ"ל דהתגלות עתיק – תענוג, הוא 

ע"י בינה )השכל(.

תא חזי, בא וראה מש"כ "מאשר שמנה לחמו" אשר זה  20( וז"ל: 

הוא המקום שכולם מאשרים ומשבחים אותו, ומי הוא, היא הבינה 

מאשרים  ותחתונים  שעליונים  הרמ"ק(  )ה"ג  הבא,  עולם  הנקראת 

אותה ומתאוים לקבל שפע ממנה.

ומש"כ "שמנה לחמו" שואל מי הוא סוד הלחם, כי עד כאן לא פירש 

מי הוא מקום הלחם, ואמר אלא יש שני מיני לחם, כמו שיש שני מיני 

לחם  אית  המות,  בו  עץ שתלוי  ויש  החיים  עץ  יש  ומפרש  אילנות, 

דאקרי לחם עוני ואית לחם דאקרי לחם פנג, כמו כן יש לחם הנקרא 

לחם עוני ויש לחם הנקרא לחם שמן ומעונג )אולי הוא מלשון פנג, 

המובא ביחזקאל כז, יז שמפרש רש"י פנג הוא אפרסמון, שהוא פרי 

שמן(, ומפרש ומי הוא לחם השמן, ואמר, וזהו לחמ"ו, לחם ו', זה 

הוא ו' דשם הוי"ה ו' לחם שהוא אות ו', ועל דא כתיב הנני ממטיר 

לכם לחם מן השמים, ומן השמים ודאי.

ואמר ועל סוד זה כתוב "מאשר שמנה לחמו" פירוש לחם ו' דהיינו 

במוחין  אותו  ובינה מעטרת  ז"א,  זה שהוא  עץ  נזון  מבינה  כי  ז"א, 

ז"א.  היא אמו של  בינה  כי  לו אמו  דגדלות כמ"ש בעטרה שעטרה 

ע"ש.

יב(  ב,  )יהושע  כתיב  מה  וז"ל:  ע"א(  ב'  )דף  ויקרא  זהר  ראה   )21

ונתתם לי אות אמת, דא אות ו' דדא איקרי אות אמת )זו היא אות ו' 

שזאת נקראת אות אמת(, ואי תימא שאר אתוון לאו אינון אמת )ואם 

תאמר וכי שאר אותיות אינן אמת, ומתרץ(, אין )ודאי כל האותיות הן 

אמת(, אלא אות דא אות אמת איקרי )אלא עצם אות ו' נקראת אות 

אמת לפי שהיא אות ו' דשם הוי' וכו'(, ע"ש. ילקוט לוי יצחק עה"ת 

חלק א' סימן מז הערה 5 מרשימות חוברת קעז.

ספר המאמרים אדמו"ר האמצעי הנחות )ויקרא( עמוד ח' ואילך. אור 

התורה )כרך ד'( תולדות עמוד תתא, ב ואילך.

22( מרמז דביאור הנ"ל, דנקט דוקא “אשר יהודה דן", דהם מורים 

הן  "לחמו",  בתיבת  ב"גימטריא"  גם  מרומז  הוא  כולו,  הכלל  על 

מצד המספר ה"כללי" והן מצד האותיות ה"פרטי", ד"לחמו" מספר 

הכללי )בגי' 84( פ"ד, וכן יהודה )30( + דן )54( = 84. פ"ד.

ואותיות   ,)30( יהודה  בגי'  "ל"  האות  בפרטיות,  גופא  וב"לחמו" 

"חמו" בגי' דן )54(.

נמשך "שמנה"  בינה,  – בחי'  גם לבחינתם, דמ"אשר"  וזהו מתאים 

ימין ושמאל  דן  יהודה   – )תענוג( להמדות המרומז בתיבת "לחמו" 

וד"ל.

23( ראה גם לעיל סימן פט.
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וא"כ באלו הג' שהם בחי' ימינא ושמאלא ואמצע, 

כולם  קוין  הג'  כן  השבטים  כל  נכללו  יעקב,  שברכם 

ואינו  כלהו,  וכן  נקט  השאר  על  ולכן  כמובן,  הכל, 

צריך לפרשם, וד"ל.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רכט

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dvia(iying meil)

efì éàö÷úàäòáL.i`pz da liren `le ¦§§©§¦§¨
:`xnbd zl`eyàðL éàîedkeq ivrøîzàc àäî,bexz` iabl ©§¨¥¨§¦§©

ì íéâBøúà äòáL Léøôä,íéîiä úòáL,mei lkl cg` bexz`øîà ¦§¦¦§¨¤§¦§¦§©©¨¦¨©
da àöBé úçàå úçà ìk ,áødneiaøzìàì dìëBàå,meid eze`a ©¨©©§©©¥¨§§¨§©§©

.dzevn ziyrp xake dzevnl dzvwedyúçà ìk ,øîà éqà áøå§©©¦¨©¨©©
,øçîì dìëBàå da àöBélkl evwed zeynyd oiaa evwedy oeiky ¥¨§§¨§¨¨

,mneil `l` mixq`p mibexz`d oi` mlek zrcly ixd .meid
df ixde crend lega mdn zepdil dpzdyk dkeqa recne
oiaa i`vwz`c ebin mixne` oey`xd meil wx myixtdk
zvxzn .minid zray lkl i`vwz` oey`xd mei ly zeynyd

,`xnbdíúäbexz`a -íéîiî úBìéì e÷ñôîcmiwiqtn zelild - ¨¨§©§§¥¦¨¦
jkl ,dlila `le meia wx ezevn oky ,minid oiaàîBé ãçå ãç ìk̈©§©¨

àeä déùôð étàa äåöî,envr ipta devn `ed mei lk -dne ¦§¨§©¥©§¥
la` .dray lkl dvwed `l oey`xd meil dvwedyàëäiab ¨¨

dkeq,íéîiî úBìéì e÷ñôî àìcjkl ,zelila mb dzevnyeälek §Ÿ©§§¥¦¨¦§
éîc àzëéøà àîBé àãçk éîBédzvwed m`e ,jex` cg` meik - ¥©£¨¨£¦§¨¨¥

zyecw iabl miaygpy ,dray lkl dzvwed oey`xd meil
x`ya el xzen `diy zepzdl leki epi`e jex` cg` meik dkeqd
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המשך ביאור למס' ביצה ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc dvia(ycew zay meil)

.wecv iaxa xfril` iax `ed epizpynéiaà déì øîàsqei axl ¨©¥©©¥
,eixac z` zegcl÷Bãö éaøa øæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìc¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦¡¦¤¤§©¦¨

íúäilk miaeyg ewwgp m`yàlà ,meyn milecb milkaéæçc ¨¨¤¨§¨¥
éãéî déa éìea÷ì,zexit mda ozil oebk yai xacl md miie`x - §©¥¥¦¦

àëä ìáàxpa,éæç éàîìiax mby okzie ,melkl ie`x epi` ixd £¨¨¨§©¨¥
.oyaka etxiv `ly onf lk ilk aeyg epi`y dcen xfril`
,yai xacl yeniyl ie`x ohw xp ly ilk mby ,`xnbd zvxzn

oebkéèéLt déa éìea÷ì.zephw sqk zehext - §©¥¥§¦¥
* * *

øpä úà ïéúçBt ïéà ,ïðaø eðzel didiy ick dwiwg ea zeyrl - ¨©¨¨¥£¦¤©¥
.dliztde onyd z` lawl leaiw ziaåokúBiðøç ïéñôìà ïéNBò ïéà §¥¦¦§¨¦¨¢¦

,áBè íBéae,úBiðøç ïéñôìàa øézî ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøoeiky §©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦§¨¦¨¢¦
xac `ed ,mzlik`l mixtk ipae zexiir ipa oda miynzyny
eleaiwy oeike ,xwir eyinyz oi` xp la` ,xzene h"eil aeyg

,`xnbd zxxan .xeq` jkle ,onyl wx aeyg epi` hrnéàî©
úBiðøò ,äãeäé áø øîà .úBiðøç,`xnbd zl`ey .øîà .úBiðøò éàî ¨¢¦¨©©§¨¦¨¦©¦¨¦¨©

àúééì÷ç éòö .éiaàmda milke` eidy mixtkd ipa ly zexrw - ©©¥¨¥©§§¨¨
:mzwiwg iptl mb

* * *

:dpyna epipy.ïéîçt ïéNBò ïéàå,`xnbd dywnéæç éàîì ,àèéLt §¥¦¤¨¦§¦¨§©¨¥
,`xnbd zvxzn .h"eia ynzydl oingtdàì ,àéiç éaø éðz̈¥©¦¦¨Ÿ

äëøöðxeq`y rinydl dpyndàlàmingtd z` dyery ote`a ¦§§¨¤¨
ickïéøééìBàì ïøñBîìze`vgxne oing inngn -íBia Báìjxevl - §§¨§§¨¦§©

meyn xeq`y `pzd eprinyde ,xizdl miayeg epiid dfae ,h"ei
,`xnbd zl`ey .adf itxevl ilk dyerk d`xpyéøL éî íBia Báe©¦¨¥

x`ean (.n) zaya ixd ,h"eia ze`vgxnd z` mgdl xzen ike -
lke ,h"ei axra mind enged m` elit` h"eia dvigxd lr exfby

,`xnbd zvxzn .h"eia mgdl xeq`y okyàáø øîàãkzekxaa ¦§¨©¨¨
eilr laiwy xg` ugxnd zial oia` ax qpkpy dn uxzl (:fk)

qpkpy xaecny ,zayòéfäì,min eilr ozp `le ugxnd zia megn §©¦©
äøæb íãB÷å,rifdl s` ugxnl eqpki `ly exfby iptl -énð àëä §¤§¥¨¨¨©¦

ick `ed ugxnd zial mingtd z` jixvy dnòéfäì,mnegn §©¦©
ådpyna xaecníãB÷däøæb: §¤§¥¨

* * *
:dpyna epipyì äìéútä úà ïéëúBç ïéàå,íéðL,xne` dcedi iax §¥§¦¤©§¦¨¦§©¦

,`xnbd zl`ey .xe`a dkzegàìc ïékqa àðL éàîmrhd dn - ©§¨©©¦§Ÿ
,oikqa dliztd z` jezgl xeq`y
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המשך ביאור למס' ביצה ליום שבת קודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc dvia(iyily meil)

e :dpynd ly `tiqd lr e` `yixd lr eixac z` xn`àkéà¦¨
dì éðúîcdcedi ax ixac z`,ïéúéðúnàepipyyúà ïéæéçLî ïéà §©§¥¨©©§¦¦¥©§¦¦¤

áBè íBéa ïékqädf lre .zfgynaàì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ©©¦§¨©©§¨¨©§¥Ÿ
àlà eðLezpeekykìáà ,dãcçìezpeek m`,dúéðeðîL øéáòäì ¨¤¨§©§¨£¨§©£¦©§¦¨

.øzeî,`xnbd zwiicnììkîrney dz` dfcdxizdy dn ¨¦§¨§
d`iydl `tiqa dpyndeléôà ,dzøáç éab ìòezpeekénð dãcçì ©©¥£¤§¨£¦§©§¨©¦

,øzeîoeike ,`tiqa dxizd `yixa dpynd dxq`y dn ixdy ¨
`tiqa dxizdy dn ,dccgl liaya `l` dfigydl dxq` `ly
dpyny itl ,dccgl ick elit` epiid dzxag iab lr d`iydl©

.leg jxcn
dì éðúîc àkéàådcedi ax ixac z` -àôéqàepipyy dpynd ly §¦¨§©§¥¨©¥¨

.dzøáç éab ìò dàéNî ìáàdf lre,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà £¨©¦¨©©¥£¤§¨¨©©§¨¨©§¥
àlà eðL àìliaya,øeñà dãcçì ìáà ,dúéðeðîL øéáòäìdxifb Ÿ¨¤¨§©£¦©§¦¨£¨§©§¨¨

,`xnbd zwiicn .zfgyna dpfigyi `nyììkîrney dz` df ¦§¨
úæçLîácy exingd.øeñà ,dúéðeðîL øéáòäì eléôà ¦§©§¤¤£¦§©£¦©§¦¨¨

* * *

jxevl `edy s` h"eia oikq figydl epizpyn dxq`y dn lr
:`xnbd zxxan ,ytp lke` ixiykn.øeñà úæçLîác àpz ïàî©©¨¦§©§¤¤¨

,àéðúc ,äãeäé éaøk àìc ,àcñç áø øîàïéàweligáBè íBé ïéa ¨©©¦§¨§Ÿ§©¦§¨§©§¨¥¥
ìúaL,zaya zexeq`d zek`ln ziiyr h"eia xizdl -àlà §©¨¤¨

jxevl,ãáìa Lôð ìëBàlk`na zeyrpd leyiae dhigy oebk ¤¤¤¦§¨
,envrøézî äãeäé éaøh"eia zek`ln ziiyróàjxevléøéLëî ©¦§¨©¦©©§¦¥

,Lôð ìëBàzpkd jxevl ilk oewiz `l` epi`y oikq zfgyd oebk ¤¤¤
.lk`n

* * *
:dkld oiprl dpc `xnbdCîMî ïðéLøc ,àcñç áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©¦§¨©§¦¨¦§¨

y jnya yexcl ozip m`d -,déì øîà .äãeäé éaøk äëìäàäé £¨¨§©¦§¨¨©¥§¥
àåòøoevx idi -éàîMî ïeLøãz àúéélòî éléî éðä ék ìëclky - ©£¨§¨¦¨¥¦¥§©§¨¨¦§§¦§©

.inya ok zexedl lkez ,xnelk ,inya eyxcz el`k miaeh mixac¥
:dkld oiprl mdn cenll ozipy zecaer `xnbd d`ianáø øîà̈©©

àáøc dén÷ àðîéà÷ äåä ,óñBé áøc déøa äéîçðiptl izcnr - §¤§¨§¥§©¥£¨¨¦§¨©¥§¨¨
,aeh meia `axà÷ äåäå©£¨¨
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מ

בראשית א, ז – ויעש אלקים את הרקיע 
ובין  לרקיע  מתחת  אשר  המים  בין  ויבדל 

המים אשר מעל לרקיע ויהי כן

ימי  ששת  השני;  ביום  טוב  כי  נאמר  לא  למה  )תוכן: 
בראשית כנגד שיתא אלפי שני, ומבאר כל יום כנגד אלף– 

וענינו(

על מה שלא נאמר בשני כי טוב רבו בדברי רבותינו ז"ל 
)בראשית רבה ד, ח( הדעות, ואשר יראה שעשו עיקר הוא 
– על כי לא נגמרה בו מלאכת המים, ועזר לנגדם הוא מה 
שבשלישי נאמר כי טוב שני פעמים, אחד בהגמר מלאכת 
המים ואחד בהגמר יתר מלאכת היום. אך הלא יקשה למה 
לא השלים מלאכת המים הוא יתברך בשני ואמר עלי' כי 
טוב, ולא יאחר הדבר עד יום השלישי לאומרו בו זה פעמים.

ויתכן, כי הנה אין ספק כי ששת ימי בראשית הם רמז 
לשיתא אלפי שני דהוי עלמא, ויום השביעי אל עולם הבא 
שכולו שבת. נמצא יום הראשון רמז לאלף הראשון, שהיתה 
רשעים  היו  ההוא  באלף  כי  רמז  וחשך,  ובהו  תהו  הארץ 
מכעיסין ובאין, והיו ראוים ]ש[יעלו המים על הארץ ויציפו 
הכל, ויהיו תהו ובהו, על דרך מאמרם ז"ל שכשהרשע דורך 
על הארץ היא מתרעשת )עי' רש"י בראשית ד, טו(, שהוא 
אצלי על כי לא רקע הקב"ה הארץ על המים שלא כטבען, 
רק לשיעבדו את ה'. וכן אמרו )בראשית רבה ה, ה( כי מה 
שייראו  עשה  האלקים  כי  הוא  מארץ  גבוהים  הים  שמי 
ואין  נס מתקיימים,  כי על דרך  בני האדם  מלפניו, בראות 
וירדו המים  צריך ליפרע מהם רק להניח הדבר אל הטבע 
ורוח  פני תהום להעלותו,  הרוגז על  וחשך  וזהו  על הארץ. 
המים  פני  על  מרחפת  היתה  כבר  הדין  מדת  הוא  אלקים 
להציפן על הארץ, כאשר החל בדור אנוש שקרא למי הים 
וישפכם עד שלישו של עולם והי' גומר. אלא שבאלף ההוא 
וירא אלקים את האור כי טוב, הוא צדיק אחד שהוא חנוך, 
ויבדל אלקים כו', כי הבדילו והעלהו מעל לרקיע, ועל ידי כן 

ריחם על עולמו וירא אלקים כי טוב.

שני  הנה  כי  והוא  השני,  לאלף  רמז  הוא  השני  והיום 
על  ומפורסמים  גדולים  דברים  יתברך  הוא  עשה  פעמים 
ידי המים, אחד באלף השני והוא מבול המים שהי' בשנת 
קריעת  ענין  הוא  השלישי  באלף  שנית  שנה,  ותרנ"ו  אלף 
של  תחתונים  מים  שנתחברו   – המבול  ענין  והוא  סוף.  ים 
מעינות תהום עם מים עליונים, כי ארובות השמים נפתחו, 
עד שריחם הוא יתברך ויבדל ביניהם ויסכרו מעינות תהום 
ויהי  באומרו  שני  ביום  נרמז   – השמים  מן  הגשם  ויכלא 
אל  רמז  שהוא  כו',  המים  בין  ויבדל  למים  מים  בין  מבדיל 
ים סוף – שהי' באלף  וענין קריעת  מה שהי' באלף השני. 
ביום  נרמז   – היבשה  ונראית  נד  כמו  השלישי שנצבו מים 
השלישי יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה 
היתה  שבשני  המים  מעשה  שענין  למה  כן  ועל  היבשה. 
נח,  בהשאיר  עולמו  על  ה'  שרחם  שאף  מאד,  גדולה  צרה 
לא יבצר מהיותה רעה רבה, על כן לא נאמר בו כי טוב. אך 

מעשה המים שבשלישי שהוא רמז אל קריעת ים סוף שהי' 
טוב מאד, נאמר בו כי טוב. והיות ענין יקוו המים כו' בשני, 
הי' בלתי אפשר, כי איך ירמוז בשני מה שהי' עתיד להיות 
באלף השלישי, על כן לא נגמרה בו מלאכת הים, ולא נאמר 

בו כי טוב עד השלישי.

והנה ביום השלישי הוציאה הארץ עץ עושה פרי, שהוא 
ט(  ה,  )פרשה  במדרש  פנחס  ר'  מאמר  מתקבל  היותר 
כשהוסיפה על הצווי, כי הקב"ה אמר עץ עושה פרי, כי העץ 
פרי בלבד יהי' עושה פרי, אך לא אילני סרק, והיא הוסיפה 
ותוצא עץ עושה פרי, שבלי היות עץ פרי הי' עושה פרי. כן 
בשלהי אלף שלישי נבנה בית ראשון כמפורש בגמרא, כי 
אז הזהב שבו הי' עושה פירות, כמו שאמרו רז"ל )ירושלמי 
יומא פ"ד ה"ב( מזהב פרוים )דברי הימים ב, ג( ומגפן הזהב 
מה  מעין  והוא  מטבען.  חוץ  תדיר  פירות  עושה  שהיתה 
שביום השלישי אפילו אילני סרק עשו פירות. וגם לאומר 
פרי  עושה  פרי  עץ  אמר  הקב"ה  כי  הציווי,  על  שעברה 
שהעץ עצמה יהי' נאכל, והיא לא עשתה רק עץ עושה פרי. 
יהי' הרמז אל גפני הזהב, שהגפן הי' מין בלתי עושה פרי, 

ושם הצמיחה ויעשה פרי על איכות המקום.

וביום הרביעי נתלו המאורות ויאמר אלקים יהי מאורות 
נבנה בית שני,  כי באלף הרביעי  ברקיע השמים, הוא רמז 
ומארת כתיב חסר, על הדברים שחסרו ממנו. ואמר שעם 
אל  התחברותו  ממנו  נעדר  לא  הראשון,  אל  נדמה  שלא 
המאור  את  וזהו  בראשון.  הי'  כאשר  מעלה  של  המקדש 
הקטן  המאור  ואת  שלמעלה,  המקדש  בית  הוא  הגדול 
שלמטה. וכאשר במאורות הי' קטרוג, כן בנין בית שני הי' 
על ידי קטרוג מהאומות כנודע, ועל כן נכתב מארת חסר 

על חסרונו ועל קטרוגו כמדובר.

או יאמר כי באלף הרביעי נמצאו יחד שני מארת, האחד 
ורוב מציאותו ברביעי, והבית השני  שנבנה בסוף השלישי 

שנבנה ברביעי וכתיב מארת על מה שנחסר בשני.

כנגד המלכים  הגדולים,  התנינים  נבראו  וביום החמישי 
אשר גזרו שמדות והרג רב מהרוגי מלכות באלף החמישי.

בהמה  רמז  וזהו  ישראל,  את  הצרו  הששי  בתחלת  וגם 
יום הששי. ואחרי כן בששי עצמו נעשה  ורמש שבתחלת 
אדם, רמז לבן דוד הבא באלף הששי הוא אדם עצמו כנודע, 
כי על כן נתן לדוד שבעים שנה משני חייו, כי הוא הוא, וגם 
הוא משיחנו הבא באלף הששי. וירד מים עד ים ומנהר עד 
הים  בדגת  וירדו  באומרו  כנרמז  האומות,  בכל  ארץ  אפסי 
הרמז  כי  על  רבים,  לשון  וירדו  אומרו,  זה  לפי  ויצדק  וכו'. 
עם  אדם  עון  עתה  נזכר  לא  וגם  ישראל.  לכל  הוא  לעתיד 
היותו בששי, למה שלא יספר עתה אלא מה שהם רמז אל 
הברכה העתידה במלך משיחנו הנרמז באדם, כי אם אחר 

סיפור מעלות שבעת הימים.

שבאלף  המנוחה  אל  רמז  שבת  בא  הששי  יום  ואחר 
השביעי.

אלשיך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בראשית
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ß ixyz 'k oey`x mei ß

âì(à)äëøaä úàæåìàä Léà äLî Cøa øLàýíé §Ÿ́©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà
äëøáäúàæå

¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«
i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?-סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî ýåýé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ
úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàt øäî¥©´¨½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈

:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם) ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְִַָָ

מקֹום  ׁשל ׁשל ּבׁשבחֹו ּבצרכיהם ּפתח ואחרּֿכ , ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
זכּות  הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ּובּׁשבח ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָיׂשראל,

הם .ליׂשראל  ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּברכה  עליהם ׁשּתחּול a‡.אּלּו ÈÈqÓ∑ יצא ְֲֵֵֶֶָָָƒƒ«»ָָ

ּכחתן לקראתם  ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכּלה, ּפני להקּביל יט)הּיֹוצא "לקראת (שמות ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָ

ּכנגּדם  ׁשּיצא למדנּו ÈÚOÓ¯.האלהים", Á¯ÊÂ ְְְֱִֶֶַָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ
BÓÏ∑(ספרי),הּתֹורה את ׁשּיקּבלּו עׂשו לבני ׁשּפתח »ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

רצּו Ô¯‡t.להם ∑‰ÚÈÙB.ולא ¯‰Ó∑ ׁשם ׁשהל ְָֹƒ«ֶָ≈«»»ֶַָָ
רצּו ולא ׁשּיקּבלּוה, יׁשמעאל לבני ∑Â‡˙‰.ּופתח ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ¿»»

˜„L.(שם)ליׂשראל  ˙··¯Ó∑ רבבֹות מקצת וע ּמֹו ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְִִִָ
קדׁש ּכדרמלאכי ולא רּבם, ולא ּכּלם, ולא ְְְְְֲֵֶֶֶַָָֹֹֹֹֻֻ

ּביֹום  ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֿודם
c˙.חּפתֹו L‡∑ּבאׁש לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ָֻ≈»ְְְְֵֵֶָָָָָָ

לבנה  אׁש ּגּבי על ּכתב ,ׁשחֹורה ּבּלּוחֹות להם נתן ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָ
אחר  ּדבר ימינֹו. ׁשּנתנּהיד ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש : ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

האׁש מּתֹו .להם ִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dxezÎzgny - dkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר הּברכה" "וזאת ּפרׁשת ְְְְִִִַַַָָָָָָָֹּבּתחלת
מׁשה  לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"הוי'
ׁשניּתנה  היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון "מֹורׁשה" יעקב", קהלת ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹמֹורׁשה
ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּובאה
החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל הּברכה" "וזאת ּפרׁשת ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹוּסּיּום
הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא
ּדעת  והסּכימה לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבֹור לּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ"ׁשנׂשאֹו
ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת, אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו, ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּקּב"ה
לּוחֹות  לגּבי האחרֹונֹות הּלּוחֹות ׁשל עילּויים מרּמז ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבזה
על  ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהראׁשֹונֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניידי הּלּוחֹות את יׂשראל לׁשּבֹור ּפעל ּכל , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּתׁשּובה  עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבכל

עצמֹו. ּבכח עבֹודה -ְְֲַַָֹ
הּקּב"ה  להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוכאׁשר
יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
ּובלב  ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ּתׁשּובתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָקּבל
ּתהיה  ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשלם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד - ויגיעה ְְֲִִִַַַָָָָֹהעבֹודה
הּזמן  הּסּכֹות, ימי ז' לאחר לׁשמיני־עצרת ּבאים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻוכאׁשר
הּתֹורה  ּבחינת וגם ּבפנימּיּות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּכל

האמּתית  הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ּבלּוחֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשנּתנה
עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹוהׁשלימה

מתחילין  יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָולכן
ואת  הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹלקרֹוא
עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי על ּכי ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהארץ",
עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ(ועל
ּבמעׂשה  להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) התחּדׁשּות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻּובבחינת
ּבראׁשית  ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָּבראׁשית
ׁשוים  ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ּבׁשלימּותּה ׁשּתפּות ּכי -ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻ
אל  מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלגמרי.
אין  ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבדירה והן ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּפעל
מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻה"ּׁשּתפּות"
ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה עצמֹו, ּבכח היא ּכׁשעבֹודתֹו ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹאבל
מדבר  ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהיא
עֹוׂשה  (להּקּב"ה) ליּה" הּנין "ּדלא מעֹולם - הרצּוי ּדבר ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹהפכי
ׁשּתף  - לּבֹורא ּדֹומה נעׂשה זה ידי על ליּה", ּד"הנין ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעֹולם
ׁשנרגׁש "חדׁשים" וארץ ׁשמים ּובֹורא להּקּב"ה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשלימּות
מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבהם

ּבעֹולם. ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומסייעין

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»
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(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑ את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְִִֵֵֶַָָ
ּבנימין הּׁשבטים  ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּכׁשאמר להּולד עתיד היה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלבּדֹו
לה)ליעקב: מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ."ּגֹוי  ְְְֲִִִֶֶַַָֹ

E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑,אּתֹו ּגנּוזֹות הּצּדיקים נפׁשֹות »¿…»¿»∆ְְִִִַַַ
ׁשּנאמר: כה)ּכענין צרּורה (ש"א אדני נפׁש "והיתה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

"אלהי ה' את החּיים EÏ‚¯Ï.ּבצרֹור ekz Ì‰Â∑ ְֱִִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆
ּתחּתית  לתֹו עצמן "ּתּכּו" ׁשהרי ,לכ ראּויים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוהם

התוּכּו"ההר  ּפעלּו, לׁשֹון "ּתּכּו" ּבסיני. ,"לרגל ְְְְְֲִִֶַַַָָֻֻ
מרּגלֹותי לתֹו.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ עליהם נׂשאּו ְְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָ

ּתֹורת ליסֹוד ∑EÈ˙¯acÓ.על קרֹוב ּבֹו ,הּמ"ם ֶָֹƒ«¿…∆ְֵַַָ
ז)ּכמֹו: אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את (יחזקאל "וּיׁשמע ְְִִֵֵֶַַַַָ

אף ב) אלי', 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ"ואׁשמע
"מּדּברתי" ׁשה זה מה לאמר , להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש אונטעררעדנוגען)להם. .(ציינע ְֶַַָ
והּמ"ם  ,ּדברי עלּֿפי נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָואּונקלֹוס
"אף  אחר: ּדבר 'מן'. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ְְִִֵֶֶַַַָָּבֹו

האּמֹות  ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", ׁשהראית חבב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבידם  יׂשראל את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים .להם ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָ

E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ּכל »¿…»¿»∆ְְְִֵֵֶֶַָָ
ׁשֹומרם  ואּתה ,מאחרי מׁשּו ekz.ולא Ì‰Â ְְְֲֵֶַַָָָֹ¿≈À

EÏ‚¯Ï∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים .והם ¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַ
EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ƒ»ƒ«¿…∆ְְְְִֵֶֶַָ

ּדבריהם  ואּלה .ּבׂשמחה, ְְְְִִֵֵֶֶָ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב", ל"קהּלת היא מֹורׁשה" מׁשה, לנּו "צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
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אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
אדם  ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
חכמים  ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם נּכרים ּבֹו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשעמלים
ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָנּכרים

.(ׁשּבכ הּפרטים את ְְְִֶֶַַַָָָהרמּב"ם
ּתלמידי  אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא
ּבאפן  אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹחכמים,
הּנּכרת  וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, לגמרי, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחדׁש
ּתלמידי  ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ"ּבהילּוכם
עד־ּכדי־ ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש החּדּוׁש מהּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָחכמים,
הם  אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכ

"ׁשהחינּו"? ּברכת ּומברכים ּכ ּכל ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָׂשמחים
- מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻעל

היא  ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻהּתֹורה
הּתֹורה  - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, חׁשיבּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין

ּבירּׁשה. יהּודי לכל ְְֲִִֶֶָָֻמּועברת
ּבׂשמחת  - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּולפיכ
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּתֹורה,

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּבהּקפֹות  ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָולכן
על־ידי  ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכי  - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ּופעּלֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָֻּתנּועֹות
אּלא  הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת ה ּׂשמחה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָעּקר
ּבכל  אֹותנּו מחּיה - "ׁשהחינּו" היא ׁשהּתֹורה ּכ על ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבעּקר

ּבפעל. לעׂשיה עד ְְֲִִֵַַַָָֹעניננּו,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr hk jxk zegiyÎihewl)

היא וזהּו ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ועל  ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמארסה
ׁשהּנׁשמֹות  זה ׁשענין הינּו, יעקב", קהּלת "מֹורׁשה נאמר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹזה
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהם

עקב  יּו"ד יעקב, 'לי ּבבחינת ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
ּבחינת  והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּד'אׁשר' 'אׁשר', אֹותּיֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַֹראׁש',

ּכ ׁשּזהּו היא", ּבבחינת "טהֹורה מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֻ
מׁשּפיעים  הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּתענּוג.
ּדמּצד  ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ׁשאֹומרים מה ּגם וזהּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּתֹורה.

הינּו ּבמצֹותיו', 'קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא 'אׁשר' ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָּבחינת
מה  וזהּו הּמצֹות, את העֹוׂשים הם הם יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּנׁשמֹות
ועׂשיתם  ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצֹות ּכל את ּוזכרּתם ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּכתּוב
הוי' מצֹות מּבחינת עֹוׂשים ׁשּיׂשראל הינּו מצֹותי, ּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָאת
מחּברים  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצֹותי, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּיהיּו
ּבבחינת  הּוא זה וכל מּמׁש. ּבהקּב"ה ׁשּלמעלה, הּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
ׁשּגם  הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל.
ירדה  ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, יּו"ד יעקב, ּדבחינת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנׁשמֹות
ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלמּטה,
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יעקב: קהּלת מֹורׁשה מׁשה צּוה־לנּו ְֲִִֶַַָָָָָֹֹּֽֽֽתֹורה
נעזבּנה ולא רש"י)אחזנּוה ובפירוש ד. (לג, ְְְֲֶַַַָָֹ

הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש 'אחיזה' הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָצרי
וכּיֹוצא  לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּדלכאֹורה
ּגם  ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ּוכפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבזה,
ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָצרי
ּבמּתנה  נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ׁשאחזנּוה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה

נעזבּנה"? ולא "אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אּלא  אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן "אחזנּוה" ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָויׁש
ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאחּוזה,

חֹוזרת  אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו אחּוזה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבׂשדה
אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל  ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהם
ּבכל  אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא זֹו ׁשּׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּדמּכיון

ַָמּצב.
אּתם  ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּכמֹו
היא  הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּבקׁשר
ׁשּבני  ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ"מֹורׁשה
ּבּזמן  (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָיׂשראל
ׁשהּתֹורה  מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות ּבידי נמסרּו י ׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשּבני

יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהיא
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עליהם  מלכּותֹו על התאּסף ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד ּבכל ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵַָ

אסיפתם  חׁשּבֹון ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.ראׁשי "ּכיֿתּׂשא (שמות ְֲִֵֶָָָ»≈ְִִָ

אּלּו ראּויין ראׁש", אחר:ׁשאברכם את ּדבר . ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
וׁשלֹום  אחת ּבאגּדה יחד, ּבהתאּספם ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֻ"ּבהתאּסף",

מלּכם -ּביניהם  ּביניהם הּוא מחלקת ּכׁשּיׁש ולא ,. ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה לעֹולם ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ
ּבלהה הּבא  מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא ,.ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»

¯tÒÓ∑ ּכענין נמנין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר: יעקב (בראשית בני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמנין  מן יצא ׁשּלא עׂשר", .ׁשנים ְְִִֵֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא לראּובן,(מכות יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְִֵַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם (איוב מּפני ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ול טו) וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים א "אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוכם"עבר  צב).זר ׁשּכל (ב"ק רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְֵֵֶַַָָָָ

עצמֹות  היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָארּבעים
עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיהּודה

מד)ׁשּנאמר: אמר (בראשית הּימים", ּכל לאבי "וחטאתי ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּיֹודה  לראּובן ּגרם 'מי וכּו''?מׁשה: ÚÓL.יהּודה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿«

‰„e‰È ÏB˜ מּפני ∑‰' ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ
מּפני  וחזקּיה העּמֹונים, מּפני ויהֹוׁשפט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּכּוׁשים,

ep‡È·z.סנחריב  BnÚŒÏ‡Â∑ הּמלחמה מּפני לׁשלֹום ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְְִִֵַָָָ
הּמלחמה)( מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑וינקמּו ריבֹו יריבּו ְְֲִִִִֵַָָָ»»»ְְְִִִָ

È‰z‰.נקמתֹו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑,התּפּלל יהֹוׁשפט על ְִָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ְְִֵַַָָ
ּגלעד: רמֹות מלחמת יח)על יהֹוׁשפט,(דה"ב "וּיזעק ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

יהּודה", קֹול ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". (ספרי)וה' ְְֲֵַַַָָָָ
לׁשמעֹון  ּברכה רמז יהּודה.ּכאן ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו ְְְְְִִִֶַָָָָָָ

ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָואף
ׁשּנאמר: יהּודה, יט)ׁשל נחלת (יהושע יהּודה ּבני "מחבל ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשמעֹון". על ּבני עליו ּבלּבֹו ׁשהיה עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה .מה ְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ß ixyz `"k ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»



dkxadמד z`fe 'xt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"k ipy meil inei xeriy
i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆

ׁשכינה  מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ
הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑ּכתרּגּומֹו. ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְַ

לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּדבר
ּבעלילה  אמר:,לבא מׁשה כ)אם נא (במדבר "ׁשמעּו ְֲִִִֶַַָָָָֹֹ

עׂשּו?הּמֹורים" מה ּומרים אהרן ,. ְֲִִֶַַָָֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑ּכׁשחטאּו »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֶָ

ואמרּתי: לב)ּבעגל אלי (שמות נאספּו אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
והּוא  אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ּבני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָֹּכל
וכן  ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, "אחיו" את אֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָמּיׂשראל,
ו"אחיו" מּמׁש, "אביו" לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָעׂשּו.
ּומּׁשבט  הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, "ּבניו" וכן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמאביו,

ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי"(שם)לוי ּבני ."ּכל ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
E˙¯Ó‡ e¯ÓL Èk∑"ל יהיה אחרים"לא .אלהים ƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ

e¯ˆÈ E˙È¯·e∑ ּבּמדּבר ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ¿ƒ¿ƒ¿…ְְְִִִֶֶַָָָ
ּבניהם  את מלּו לא יׂשראל ּומלין ׁשל מּולין היּו והם , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

ּבניהם  ּבניהם,את את מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּולין) היּו .והם ְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עׂשּו וכן . . להרֹוג וצּויתים לוי ּבני ּכל אלי (רש"י נאספּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ט) תּׂשאלג, ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י זכּו(לב, ׁשהּכהנים ְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

על־ּפי־ ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו מּפני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלכהּונה
ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזה

עבֹודת  עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ּבמדּבר רׁש"י ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּוראה
ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאלילים,
הּטעם  ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלוי

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ְְְְְֵֵֶֶָָָָֹֹּדלא

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç ýåýé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו מחץ ¿«»¿«ƒ»»ְְִַַַַָָָ
ׁשּנאמר: סט)ּכענין המעד",(תהלים ּתמיד "ּומתניהם ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אחר  ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על הּמעֹוררין ראה ועל : ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָֻ
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשעתידין

ּבני  ׁשניםֿעׂשר מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָוהתּפּלל
נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר, ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָחׁשמֹונאי

ּתרצה" ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר".ŒÔÓ ÂÈ‡NÓe ְִֵֵֶַָָָֹ¿«¿»ƒ
ÔeÓe˜È∑ ּומׂשנאיו קמיו ּתקּומה מחץ להם .מהיֹות ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé ýåýé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְֲִִִֵֶַַַ
ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות,

לזה  זה מׁשּכן ,סמכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף וסמ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה עח)ׁשילה "וּימאס (שם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּולפי  וגֹו'", יֹוסף חביב ּבאהל עֹולמים ׁשּבית ְְְִִִֵֵֶֶָָֹ
ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ ÂÈÏÚ.מּׁשילה, ÛÙÁ∑ ְְְְִִִִִִֵָָֹ…≈»»

עליו  ּומגן אֹותֹו .לעֹולם ∑ÌBi‰ŒÏk.מכּסה ְֵֵֶַָָ»«ְָ

אחר  ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, .מּׁשּנבחרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
ÔÎL ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו הּמקּדׁשּבגבּה ּבית היה ≈¿≈»»≈ְְְִֵַַַָָָֹ

עיטם, מעין אּמה וׁשלׁש עׂשרים ׁשּנמּו אּלא ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבנּוי,
ּב'ׁשחיטת  ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָוׁשם
ּדכתיב: מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָקדׁשים':
יֹותר  ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו ְְֵֵֵֵֵֶַָָָ"ּובין

.מּכתפיו  ְִֵָ

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»



מה dkxad z`fe 'xt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּורתא ּביּה נחתי יב)אמרי, לג, אמּור (רש"י הּמקּדׁש ּבית ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ
לכן  .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹלהאיר
מּכדי  נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא
הּוא  ואז ּפּורתא", ּביּה "נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיּוכל
ּכל  ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּיי

התנּׂשאּות  ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹיהּודי:
היא  אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָוהבּדלה
– ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמתעּסקת

הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻנעׂשים

ß ixyz a"k iyily mei ß

(âé)íéîL ãânî Böøà ýåýé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְֲִֶַַַָָָֹ
יֹוסף  ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה לׁשֹון ∑nÓ‚„.ארץ ְְְֵֵֶֶֶַָָƒ∆∆ְ

ּומתק  ּומלחלח ∑ÌB‰zÓe.עדנים עֹולה ׁשהּתהֹום ֲִֶֶָƒ¿ְְְֵֶֶַַַ

מּלמּטה  הּׁשבטים אֹותּה ּבכל מֹוצא אּתה ׁשל . ּברכתֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין .מׁשה, ְֲִֵֵֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

טּוב  ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
יֹוסף ׁשל יג)ּכארצֹו לג, (רש"י ְְֵֶַ

ׁשּכבֹוד־קדּוׁשת־מֹורי־וחמי  הּנדירֹות הּפעמים ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָּבאחת
מברכת  'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֹאדמֹו"ר

הּכל, יׁש ּבארץ אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבכל
להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוכאׁשר
ּבגׁשם, והן מּטל", ׁשמים "מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁש'ארץ'

ּתחת". רֹובצת ְֶֶַָ"ּתהֹום

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ ּפתּוחה ארצֹו ׁשהיתה ƒ∆∆¿…»∆ְְְֶַָָָ
הּפרֹות  ּוממּתקת ÌÈÁ¯È.לחּמה, L¯b∑ ּפרֹות יׁש ְֵֶֶַַַַָ∆∆¿»ƒֵֵ

ּדבר  ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּלבנה

ּומֹוציאה  מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאחר:
.לחדׁשמחדׁש ְֵֶֶֹֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִִֵֵֶֶֹ
ּפרֹותיהם.הּפרֹות  ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד אחר: הרים ּדבר .לׁשאר ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ÌÏBÚ ˙BÚ·b∑ ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ƒ¿»ְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  מעצר .ּפֹוסקֹות ְְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְֵֵֶַ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָֹמברכת

ּבּסנה  ּתחּלה עלי ּופּיּוס,∑¯ˆÔB.הּנגלה רּוח נחת ְְְִִֶַַַָָָ¿ִַַַ

ׁשּבּמקרא  "רצֹון" ּכל זֹוּבר ∑B·z‡˙‰.וכן לראׁשכה ְְִֵֶַָָָ»»ְְָָֹ
‡ÂÈÁ.יֹוסף  ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ֵ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆



dkxadמו z`fe 'xt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"k iyily meil inei xeriy
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑ ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא "ּבכֹור" יׁש ¿ְְְֵֶָֻ

ׁשּנאמר: פט)ּומלכּות, אּתנהּו",(תהלים ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ
ד)וכן: יׂשראל"(שמות בכֹורי הּיֹוצא ∑BÎa¯."ּבני מל ְְְְִִִֵֵָ¿ֵֶֶַ

יהֹוׁשע  והּוא לכּבׁש∑B¯BL.מּמּנּו, ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְְִִֶֶֶַָֹֹֻ
מלכים  BÏ.ּכּמה ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון (במדבר ְִַָָ»»ֱֶֶַָ

עליו" מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑ ׁשֹור ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»
אבל  נאֹות, קרניו ואין קׁשה, נאֹות ּכחֹו קרניו ראם ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ

ויֹופי  ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻואין

ראם  מלכים.∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.קרני ואחד ׁשלׁשים ְְֵֵַ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ
היּו יׂשראל מארץ ׁשּכּלם ּכל ?אפׁשר ל אין אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּבארץ  ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה ג)יׂשראל, "נחלת (ירמיה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים"צבאֹות צבי  ˙B··¯ Ì‰Â∑ אֹותם ְְִִִ¿≈ƒ¿∆¿«ƒָ
מאפרים  ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם .הּמנּגחים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ

‰MÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑,ּבמדין ּגדעֹון ׁשהרג האלפים הם ¿≈«¿≈¿«∆ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ח)ׁשּנאמר: וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָֹֻ

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay
."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

ì"åçì úøöò éðéîùì äøèôä

ç ÷øô à íéëìî

çãðýåýé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk éäéå©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥¸¤§Ÿ̈½

éðôlî í÷ úàfä äpçzäå älôzä-ìk úà¥²¨©§¦¨¬§©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧

úBùøt åétëå åékøa-ìò òøkî ýåýé çaæî¦§©³§Ÿ̈¸¦§´Ÿ©©¦§½̈§©−̈§ª¬Ÿ

:íéîMääðìä÷-ìk úà Cøáéå ãîòiå ©¨¨«¦©©£¾Ÿ©§¾̈¤¥−¨§©´

:øîàì ìBãb ìB÷ ìàøNéåðìôð-àì øac øLà ìëk ìàøNé Bnòì äçeðî ïúð øLà ýåýé Ceøa ¦§¨¥®¬¨−¥«Ÿ¨´§Ÿ̈À£¤̧¨©³§¨¸§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´¦¥®«Ÿ¨©º

:Bcáò äLî ãéa øac øLà áBhä Bøác ìkî ãçà øácæðäéä øLàk eðnò eðéäìà ýåýé éäé ¨¨´¤À̈¦Ÿ¸§¨´©½£¤´¦¤½§©−Ÿ¤¬©§«§¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧¸¦½̈©£¤¬¨−̈

:eðLhé-ìàå eðáæòé-ìà eðéúáà-íòçðìå åéëøc-ìëa úëìì åéìà eðááì úBhäìåéúBöî øîL ¦£Ÿ¥®©©©§¥−§©¦§¥«§©¬§¨¥−¥®̈¨¤´¤§¨§¨À̈§¦§¸Ÿ¦§¨³

:eðéúáà-úà äeö øLà åéètLîe åéwçåèðíéáø÷ ýåýé éðôì ézðpçúä øLà älà éøáã eéäéå §ª¨¸¦§¨½̈£¤¬¦−̈¤£Ÿ¥«§¦§¸§¨©¹¥À¤£¤³¦§©©̧§¦¸¦§¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦²

îBé eðéäìà ýåýé-ìà:BîBéa íBé-øác ìàøNé Bnò ètLîe Bcáò ètLî úBùòì äìéìå íñïòîì ¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¨´¨®̈§¨©£´Ÿ¦§©´©§À¦§©²©¬¦§¨¥−§©¬§«§©À©

:ãBò ïéà íéäìàä àeä ýåýé ék õøàä énò-ìk úòcàñeðéäìà ýåýé íò íìL íëááì äéäå ©µ©¨©¥´¨½̈¤¦¬§Ÿ̈−´¨¡Ÿ¦®¥−«§¨¨³§©§¤¸¨¥½¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®

ìå åéwça úëìì:äfä íBik åéúBöî øîLáñ:ýåýé éðôì çáæ íéçáæ Bnò ìàøNé-ìëå Cìnäå ¨¤¯¤§ª¨²§¦§¬Ÿ¦§−̈©¬©¤«§©¤¾¤§¨¦§¨¥−¦®«Ÿ§¦¬¤−©¦§¥¬§Ÿ̈«

mixn zxhrmixn zxhr
ãðälôzä-ìk úà ýåýé-ìà ìltúäì äîìL úBlëk éäéå©§¦´§©´§ŸÀŸ§¦§©¥¸¤§Ÿ̈½¥²¨©§¦¨¬

åétëå åékøa-ìò òøkî ýåýé çaæî éðôlî í÷ úàfä äpçzäå§©§¦−̈©®Ÿº̈¦¦§¥̧¦§©³§Ÿ̈¸¦§´Ÿ©©¦§½̈§©−̈
íéîMä úBùøtBúlôz úòa:äðìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå ãîòiå §ª¬Ÿ©¨¨«¦§¥§¦¨©©£¾Ÿ©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®

:øîàì ìBãb ìB÷åðäðBLàøa 'ä úà Cøáì áBè ék äàø ,íòä úà Cøa íøè ¬¨−¥«Ÿ¤¤¥©¤¨¨¨¨¦§¨¥¤¨¦¨

:øîàåïúð øLà ýåýé Ceøa §¨©¨´§Ÿ̈À£¤̧¨©³
øLà ìëk ìàøNé Bnòì äçeðî§¨¸§©´¦§¨¥½§−Ÿ£¤´

ìôð-àì øacøñçð àìãçà øác ¦¥®«Ÿ¨©ºŸ¤§©¨¨´¤À̈
ãéa øac øLà áBhä Bøác ìkî¦Ÿ¸§¨´©½£¤´¦¤½§©−

:Bcáò äLîæðeðéäìà ýåýé éäé Ÿ¤¬©§«§¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧¸
eðéúáà-íò äéä øLàk eðnò¦½̈©£¤¬¨−̈¦£Ÿ¥®
äðéëMä äúéäL ,øaãnä øBc éLðà©§¥©¦§¨¤¨§¨©§¦¨

úeãéîúa íänò äøBLeðáæòé-ìà ¨¦¨¤¦§¦©©©§¥−
:eðLhé-ìàåçðeðááì úBhäì §©¦§¥«§©¬§¨¥−

åéìàíäì éeöî øeacä úBéäaúëìì ¥®̈¦§©¦¨¨¤¨¤´¤

ìå åéëøc-ìëa-úà äeö øLà åéètLîe åéwçå åéúBöî øîL §¨§¨À̈§¦§¸Ÿ¦§¨³§ª¨¸¦§¨½̈£¤¬¦−̈¤
:eðéúáàèðälà éøáã eéäéåäìòîì íéøeîàäéðôì ézðpçúä øLà £Ÿ¥«§¦§¸§¨©¹¥À¤¨£¦§©§¨£¤³¦§©©̧§¦¸¦§¥´

ìå íîBé eðéäìà ýåýé-ìà íéáø÷ ýåýéBcáò ètLî úBùòì äìé §Ÿ̈½§Ÿ¦²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−¨´¨®̈§¨©£´Ÿ¦§©´©§À
Bì Cøöpä øácìàøNé Bnò ètLîeáéBàä ãiî íðBaìò òBaúìíBé-øác ¨¨©¦§¨¦§©²©¬¦§¨¥−¦§©¤§¨¦©¨¥§©¬

:BîBéañénò-ìk úòc ïòîì §«§©À©©µ©¨©¥´
õøàääàìôpä BúçbLä íúBàøa ¨½̈¤¦§¨©§¨¨©¦§¨¨

Bnòaïéà íéäìàä àeä ýåýé ék §©¦¬§Ÿ̈−´¨¡Ÿ¦®¥−
:ãBòàñøLàk äéäé ïkäéäå «¥¦§¤©£¤§¨¨³

eðéäìà ýåýé íò íìL íëááì§©§¤¸¨¥½¦−§Ÿ̈´¡Ÿ¥®
ìå åéwça úëììåéúBöî øîL ¨¤¯¤§ª¨²§¦§¬Ÿ¦§−̈

äfä íBik,'ä íò íìL íëááì øLà ©¬©¤«£¤§©§¤¨¥¦

íb älôzä ìéòBz àì úàæ úìeæa ìáà£¨§©ŸŸ¦©§¦¨©

äfä úéaa äéäzL:áñ-ìëå Cìnäå ¤¦§¤©©¦©¤§©¤¾¤§¨
éðôì çáæ íéçáæ Bnò ìàøNé¦§¨¥−¦®«Ÿ§¦¬¤−©¦§¥¬



מז

âñçáæ øLà íéîìMä çáæ úà äîìL çaæiå©¦§©´§ŸÀŸ¥´¤©́©§¨¦»£¤´¨©´

äàî ïàöå óìà íéðLe íéøNò ø÷a ýåýéì©Ÿ̈¼¨À̈¤§¦³§©̧¦Æ¤½¤§¾Ÿ¥¨¬

Cìnä ýåýé úéa-úà eëðçiå óìà íéøNòå§¤§¦−®̈¤©©§§¸¤¥´§Ÿ̈½©¤−¤

:ìàøNé éða-ìëåãñCìnä Lc÷ àeää íBia §¨§¥¬¦§¨¥«©´©À¦©̧©¤¹¤

-ék ýåýé-úéá éðôì øLà øöçä CBz-úà¤´¤¨¥À£¤¸¦§¥´¥§Ÿ̈½¦

éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úà íL äùò̈¨Ÿ́À̈¤¨Ÿ¨¸§¤©¦§½̈§¥−¤§¥´

éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä-úà ìéëäî ïè÷ ýåýé éðôì øLà úLçpä çaæî-ék íéîìMä©§¨¦®¦¦§©³©§¸Ÿ¤¸£¤´¦§¥´§Ÿ̈½¨ÀŸ¥¨¦¸¤¨Ÿ¨´§¤©¦§½̈§¥−¤§¥¬

:íéîìMääñìçð-ãò úîç àBálî ìBãb ìä÷ Bnò ìàøNé-ìëå âçä-úà àéää-úòá äîìL Nòiå ©§¨¦«©©©́§Ÿ´Ÿ¨¥©¦´¤¤¿̈§¨¦§¨¥´¦Á¨¨̧¨¹¦§¬£¨´©©´©

:íBé øùò äòaøà íéîé úòáLå íéîé úòáL eðéäìà ýåýé éðôì íéøöîåñçlL éðéîMä íBia ¦§©À¦¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¦§©¬¨¦−§¦§©´¨¦®©§¨¨¬¨−̈Ÿ«©³©§¦¦¸¦©´

ýåýé äùò øLà äáBhä-ìk ìò áì éáBèå íéçîN íäéìäàì eëìiå Cìnä-úà eëøáéå íòä-úà¤¨½̈©§¨§−¤©¤®¤©¥§´§¨¢¥¤À§¥¦¸§´¥¥½©´¨©À̈£¤̧¨¨³Ÿ§Ÿ̈¸

:Bnò ìàøNéìe Bcáò ãåãì§¨¦´©§½§¦§¨¥−©«

äøåú úçîù-äëøáä úàæå úøèôä

à ÷øô òùåäéá

ààøîàiå ýåýé ãáò äLî úBî éøçà éäéå©§¦À©£¥²¬¤−¤´¤§Ÿ̈®©³Ÿ¤

:øîàì äLî úøLî ïeð-ïa òLBäé-ìà ýåýéáíe÷ äzòå úî écáò äLî §Ÿ̈Æ¤§ª´©¦½§¨¥¬Ÿ¤−¥«Ÿ¤¬©§¦−¥®§©¨Á¸

:ìàøNé éðáì íäì ïúð éëðà øLà õøàä-ìà äfä íòä-ìëå äzà äfä ïcøiä-úà øáòâíB÷î-ìk £¹Ÿ¤©©§¥´©¤À©¨Æ§¨¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¯¨Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−¦§¥¬¦§¨¥«¨¨À

:äLî-ìà ézøac øLàk åézúð íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLàãøäpä-ãòå äfä ïBðáläå øaãnäî £¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´§©¦®©£¤¬¦©−§¦¤Ÿ¤«¥©¦§¨Á§©§¨¸©¤¹§©©¨¨¯

:íëìeáb äéäé LîMä àBáî ìBãbä íiä-ãòå íézçä õøà ìk úøt-øäð ìBãbääLéà ávéúé-àì ©¨´§©§À̈µŸ¤´¤©¦¦½§©©¨¬©¨−§´©¨®¤¦§¤−§«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦Æ

éðôìEéiç éîé ìk:jáæòà àìå Etøà àì Cnò äéäà äLî-íò éúééä øLàk Eåék õîàå ÷æç §¨¤½−Ÿ§¥´©¤®©£¤̧¨¦³¦¦Ÿ¤Æ¤«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ¤«¤§¤«¨£©−¤«¡®̈¦´

:íäì úúì íúBáàì ézòaLð-øLà õøàä-úà äfä íòä-úà ìéçðz äzàæãàî õîàå ÷æç ÷ø ©À̈©§¦Æ¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¦§©¬§¦©£−̈¨¥¬¨¤«©Á£©̧¤«¡©¹§ÀŸ

mixn zxhrmixn zxhr

mixn zxhrmixn zxhr

:ýåýéâñø÷a ýåýéì çáæ øLà íéîìMä çáæ úà äîìL çaæiå §Ÿ̈«©¦§©´§ŸÀŸ¥´¤´©©§¨¦»£¤´¨©´©Ÿ̈¼¨À̈
úéa-úà eëðçiå óìà íéøNòå äàî ïàöå óìà íéðLe íéøNò¤§¦³§©̧¦Æ¤½¤§¾Ÿ¥¨¬§¤§¦−¨®¤©©§§¸¤¥´

:ìàøNé éða-ìëå Cìnä ýåýéãñàeää íBiaeáéø÷äL úBðaøwä áBøî §Ÿ̈½©¤−¤§¨§¥¬¦§¨¥«©´©À¥©¨§¨¤¦§¦

Cìnä Lc÷çaænä úMã÷aøöçä CBz-úàíéðäkä øöç úôöø úà ¦©̧©¤¹¤¦§ª©©¦§¥©¤´¤¨¥À¤¦§©£©©Ÿ£¦

äùò-ék ýåýé-úéá éðôì øLà£¤¸¦§¥´¥§Ÿ̈½¦¨¨Ÿ́
íLàéää ätöøä ìòäìòä-úà À̈©¨¦§¨©¦¤¨Ÿ¨¸

éáìç úàå äçðnä-úàå§¤©¦§½̈§¥−¤§¥´
úLçpä çaæî-ék íéîìMäøLà ©§¨¦®¦¦§©³©§¸Ÿ¤¸£¤

úLçð äteöî ÷ø äéäå äîìL äNò̈¨§ŸŸ§¨¨©§¤§¤

úBîìL íéðáà eéä åézçz ìáàøLà £¨©§¨¨£¨¦§¥£¤´
ýåýé éðôìíéøNò ìò íéøNò äéäå ¦§¥´§Ÿ̈½§¨¨¤§¦©¤§¦

änàìéëäî ïè÷÷éæçälî-úà ©¨¨ÀŸ¥¨¦¸¦§©£¦¤
éáìç úàå äçðnä-úàå äìòä̈Ÿ¨´§¤©¦§½̈§¥−¤§¥¬

:íéîìMääñâçä-úà àéää-úòá äîìL Nòiåúéaä úkeðç ©§¨¦«©©©́§Ÿ´Ÿ¨¥©¦´¤¤¿̈£©©©¦

úîç àBálî ìBãb ìä÷ Bnò ìàøNé-ìëåìàøNé õøà ìL dðBôöa §¨¦§¨¥´¦Á¨¨̧¨¹¦§¬£¨´¦§¨¤¤¤¦§¨¥

íéøöî ìçð-ãòdîBøãaíéîé úòáL eðéäìà ýåýé éðôìCepéç ìL ©©´©¦§©À¦¦§¨¦§¥̧§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¦§©¬¨¦−¤¦

íéîé úòáLåúBkqä âçíBé øùò äòaøàíéôeöø:åñéðéîMä íBia §¦§©´¨¦®©©ª©§¨¨¬¨−̈Ÿ«§¦©³©§¦¦¸
úøöòä éðéîL àeä ,âçä éîéîçlL ¦¥¤¨§¦¦¨£¤¤¦©´

íòä-úàúëìì úeLø epnî eìèð ¤¨½̈¨§¦¤§¨¤¤

eëìiå Cìnä-úà eëøáéå©§¨§−¤©¤®¤©¥§´
ìò áì éáBèå íéçîN íäéìäàì§¨¢¥¤À§¥¦¸§´¥¥½©´
ýåýé äùò øLà äáBhä-ìk̈©À̈£¤̧¨¨³Ÿ§Ÿ̈¸

Bcáò ãåãìøLà Búçèáä Bì íiwL §¨¦´©§½¤¦¥©§¨¨£¤

úéaä äða Bàñk ìò áLBiä Bða§©¥©¦§¨¨©©¦

Bnò ìàøNéìeäúøL øLà eàø ék §¦§¨¥−©«¦¨£¤¨§¨

éeðaä úéaa äðéëMä: ©§¦¨©©¦©¨

àïeð-ïa rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ýåýé ãár äLî úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥²¬¤−¤´¤§Ÿ̈®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª´©¦½
:øîàì äLî úøLîáúî écár äLîízìëé àì ,éç ïéãò äéä elà ék §¨¥¬Ÿ¤−¥«Ÿ¤¬©§¦−¥®¦¦¨¨£©¦©Ÿ§¨§¤

øBáòé ìáì øæâð åéìò ék ïcøiä úà øBáòìäfä ïcøiä-úà øár íe÷ äzrå ©£¤©©§¥¦¨¨¦§©§©©£§©¨Á¸£¹Ÿ¤©©§¥´©¤À
õøàä-ìà äfä írä-ìëå äzà©¨Æ§¨¨¨´©¤½¤¨¾̈¤
éðáì íäì ïúð éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−¦§¥¬

:ìàøNéâìòøLà íB÷î-ìk ¦§¨¥«©¨¨À£¤̧
íëì Ba íëìâø-ók Cøãz¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´
:äLî-ìà ézøac øLàk åézúð§©¦®©£¤¬¦©−§¦¤Ÿ¤«

ã-ãrå äfä ïBðáläå øaãnäî¥©¦§¨Á§©§¨¸©¤¹§©
õøà ìk úøt-øäð ìBãbä øäpä©¨¨¯©¨´§©§À̈µŸ¤´¤

ìBãbä íiä-ãrå íézçäçeøa:íëìeáb äéäé LîMä àBáî ©¦¦½§©©¨¬©¨−§©§´©®̈¤¦«§¤−§«§¤«
äéðôì Léà ávéúé-àìéiç éîé ìk EäLî-ír éúééä øLàk E «Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½−Ÿ§¥´©¤®©£¤̧¨¦³¦¦Ÿ¤Æ

Etøà àì Cnr äéäàìeç Eì ïzà àìäL:jáærà àìååõîàå ÷æç ¤«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−Ÿ¤¥§§¨§¬Ÿ¤«¤§¤«¨£©−¤«¡®̈
éeàøk íòä úâäðäaäzà ék §©§¨©¨¨¨¨¦´©À̈

-úà äfä írä-úà ìéçðz©§¦Æ¤¨¨´©¤½¤
íúBáàì ézraLð-øLà õøàä̈¾̈¤£¤¦§©¬§¦©«£−̈

:íäì úúìæõîàå ÷æç ÷ø ¨¥¬¨¤«©Á£©̧¤«¡©¹
ãàîäøBzaìúBNrì øîL §ÀŸ©¨¦§³Ÿ©«£Æ

äLî Eeö øLà äøBzä-ìëk§¨©À̈£¤³¦§ÆŸ¤´



מח

ìäLî Eeö øLà äøBzä-ìëk úBNòì øîL ¦§³Ÿ©£Æ§¨©À̈£¤³¦§ÆŸ¤´

ïòîì ìåàîNe ïéîé epnî øeñz-ìà écáò©§¦½©¨¬¦¤−¨¦´§®Ÿ§©´©

:Cìz øLà ìëa ìékNzçøôñ Leîé-àì ©§¦½§−Ÿ£¤¬¥¥««Ÿ¨¿¥Á¤Á

étî äfä äøBzääìéìå íîBé Ba úéâäå E ©¨¸©¤¹¦¦À§¨¦³¨Æ¨´¨©½§¨

æà-ék Ba áeúkä-ìëk úBùòì øîLz ïòîì§©̧©Æ¦§´Ÿ©£½Ÿ§¨©¨−®¦¨²

:ìékNz æàå Eëøc-úà çéìözèàBìä ©§¦¬©¤§¨¤−§¨¬©§¦«£³

éúéeöék úçz-ìàå õøòz-ìà õîàå ÷æç E ¦¦¦̧Æ£©´¤«¡½̈©©£−Ÿ§©¥®̈¦³

éäìà ýåýé Enò:Cìz øLà ìëa Eéåöéå ¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬¥¥«©§©´

:øîàì íòä éøèL-úà òLBäéàéíòä-úà eeöå äðçnä áø÷a | eøáò §ª½©¤«Ÿ§¥¬¨−̈¥«Ÿ¦§´§¤´¤©©£¤À§©³¤¨¨Æ

ìL | ãBòa ék äãö íëì eðéëä øîàìïcøiä-úà íéøáò ízà íéîé úL ¥½Ÿ¨¦¬¨¤−¥¨®¦º§´§´Ÿ¤¨¦À©¤³«Ÿ§¦Æ¤©©§¥´

:dzLøì íëì ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà úLøì àBáì äfä©¤½¨Æ¨¤´¤¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«

áé:øîàì òLBäé øîà äMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøìåâéøBëæ §¨«¥¦Æ§©¨¦½§©£¦−¥´¤©§©¤®¨©¬§ª−©¥«Ÿ¨Æ

íëéäìà ýåýé øîàì ýåýé-ãáò äLî íëúà äeö øLà øácä-úà¤©¨½̈£¤̧¦¨¬¤§¤²Ÿ¤¬¤«¤§Ÿ̈−¥®Ÿ§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ

:úàfä õøàä-úà íëì ïúðå íëì çéðîãéeáLé íëéð÷îe íëtè íëéLð ¥¦´©¨¤½§¨©¬¨¤−¤¨¨¬¤©«Ÿ§¥¤´©§¤»¦§¥¤¼¥§¾

éðôì íéLîç eøáòz ízàå ïcøiä øáòa äLî íëì ïúð øLà õøàä¾̈¤£¤̧¨©¬¨¤²Ÿ¤−§¥´¤©©§¥®§©¤Á©©§¸£ª¦¹¦§¥´

:íúBà ízøæòå ìéçä éøBab ìk íëéçàåè| ýåýé çéðé-øLà ãò £¥¤ÀµŸ¦¥´©©½¦©£©§¤−¨«©Â£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬

ýé-øLà õøàä-úà änä-íâ eLøéå íëk íëéçàìíäì ïúð íëéäìà ýå ©£¥¤»¨¤¼§¨§´©¥½¨¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®

ãáò äLî íëì ïúð | øLà dúBà ízLøéå íëúMøé õøàì ízáLå§©§¤º§¤³¤§ª©§¤Æ¦¦§¤´½̈£¤´¨©´¨¤ÀŸ¤Æ¤´¤

:LîMä çøæî ïcøiä øáòa ýåýéæèøLà-ìk-ìàå äùòð eðúéeö-øLà ìk øîàì òLBäé-úà eðòiå §Ÿ̈½§¥¬¤©©§¥−¦§©¬©¨«¤©©£½¤§ª−©¥®Ÿ³Ÿ£¤¦¦¨̧Æ©£¤½Ÿ§¤¨£¤¬

:Cìð eðçìLzæééìà òîLð ïk äLî-ìà eðòîL-øLà ìëkéäìà ýåýé äéäé ÷ø EøLàk Cnò E ¦§¨¥−¥¥«§³Ÿ£¤¨©Æ§Æ¤¤½¥−¦§©´¥¤®©Â¦§¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤ÆÆ¦½̈©£¤¬

:äLî-íò äéäçéét-úà äøîé-øLà Léà-ìkéøác-úà òîLé-àìå Eúîeé epeöz-øLà ìëì E ¨−̈¦¤«¨¦º£¤©§¤´¤¦À§«Ÿ¦§©¯¤§¨¤²§¬Ÿ£¤§©¤−¨®
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øBkæìäeö øLà øácä-úà ¦§¤©¨½̈£¤̧¦¨¬
øîàì ýåýé-ãár äLî íëúà¤§¤²Ÿ¤¬¤«¤§Ÿ̈−¥®Ÿ

íëì çéðî íëéäìà ýåýéïúBð §Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¥¦´©¨¤½¥
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íéLîç eøárzíéðiæîéðôì ©©§¸£ª¦¹§ª¨¦¦§¥´
ìéçä éøBab ìk íëéçàíëaL £¥¤ÀµŸ¦¥´©©½¦¤¨¤

íéöeìç eøáòé:íúBà ízøærå ©©§£¦©£©§¤−¨«
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íb äçeðî íB÷î-øLà õøàä-úà änä-íâ eLøéå íëk íëéçàì §§¨©©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½¨¤¨¾̈¤£¤
dúBà ízLøéå íëúMøé õøàì ízáLå íäì ïúð íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®§©§¤º§¤³¤§ª©§¤Æ¦¦§¤´½̈

õøàä úà øòøòî éìaî da eæçàz æàýåýé ãár äLî íëì ïúð | øLà ¨Ÿ£¨¦§¦§©§¥¤¨¨¤£¤´¨©´¨¤ÀŸ¤Æ¤´¤§Ÿ̈½
LîMä çøæî ïcøiä øáraéàðzä eîi÷úe ìéàBä ,éçøænä øáòa: §¥¬¤©©§¥−¦§©¬©¨«¤¨¥¤©¦§¨¦¦§©§©§©

æèìk øîàì rLBäé-úà eðriå©©£½¤§ª−©¥®Ÿ³Ÿ
äNrð eðúéeö-øLàøácä ãáì àìå £¤¦¦¨̧Æ©«£¤½§Ÿ§¨©¨¨

íb ék ,øLiä ãvî åéìò eðáiçL äfä©¤¤ª©§¨¨¦©©¤¦©

:Cìð eðçìLz øLà-ìk-ìàå§¤¨£¤¬¦§¨¥−¥¥«
æéäLî-ìà eðrîL-øLà ìëk§³Ÿ£¤¨©Æ§Æ¤¤½

éìà òîLð ïk÷ø Eíàäéäé ¥−¦§©´¥¤®©Â¦¦«§¤º
éýìû ýåýéäéä øLàk Cnr E §Ÿ̈³¡Ÿ¤ÆÆ¦½̈©£¤¬¨−̈

äLî-íríb ék ,ãáì úàæ àìå: ¦¤«§ŸŸ§¨¦©

çéäøîé-øLà Léà-ìkãBøîé ¨¦º£¤©§¤´¦§

ét-úàéøác-úà òîLé-àìå EE ¤¦À§«Ÿ¦§©¯¤§¨¤²
úîeé epeöz-øLà ìëìãøBî ïéãk §¬Ÿ£¤§©¤−®̈§¦¥

úeëìîaõîàå ÷æç ÷øLBðòì §©§©−£©¬¤«¡¨«©£

EãBák ìò ìBçîì àìå íéãøBnä: ©§¦§Ÿ¦§©§§

שמיני-עצרת הוא הכנה לשמחת-תורה; ההמשכה היא בשמיני-עצרת, אלא שזהו בהעלם עדיין, אם כי העלם שישנו במציאות ומוכן 
להתגלות, והגילוי הוא בשמחת-תורה. ולכן השמחה של שמחת-תורה היא גדולה יותר מהשמחה של שמיני-עצרת, מצד עניין הגילוי 

שבשמחת-תורה.
משיחת ליל שמחת תורה )קודם הקפות(, ה'תשכ"ח
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(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E

(éòéáøíåéíìåòäìëá)éùéìùíåé
§«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְֲִִֵֵֶַָָ
ׁשמֹותיהם  ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּבאחרֹונה:
ׁשּבכל  חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלחּזקם
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשבטים,

מז) לפי (בראשית אנׁשים", חמּׁשה לקח  אחיו ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ"ּומקצה
מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים .ׁשנראים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑ זבּולּון ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְ
ׁשּתפּות  עׂשּו יׁשּכן",ויּׂששכר יּמים לחֹוף "זבּולן : ְְְְִִִַָָָָֹֻֻ

ּפיו  לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָויֹוצא

לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשל
עלֿידי  יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהקּדים

היתה  E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ
לּתֹורה,∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  אהלי ּביׁשיבת הצלח ְִָ¿ƒ»»ְִִֶַַַַָָֹ

ׁשּנאמר: ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹליׁשב
יב) ראׁשיהם (דה"א לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ"ּומּבני

ועלּֿפי  ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמאתים",
ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי להר ∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספּו וׁשם .הּמֹורּיה היא, קריאה עלֿידי אסיפה ּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
ּברגלים  e˜ÈÈ.זבחיֿצדק יזּבחּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»

ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, .יּׂששכר ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ
ÏBÁ ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית (מגילה חֹול: טמּוני ,ּכּסּוי ¿À≈¿≈ְִִֵָ

ּוזכּוכית  החֹול,וחּלזֹון ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְִִִִִַַַָָָָ
ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ְְְְְִֶֶֶָָָָָּובחלקֹו

מגּלה: ה)ּבמּסכת נפׁשֹו(שופטים חרף עם "זבּולּון ְְְְִֵֵֶֶַַַָ
ׁשהיה למּות" ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום , ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ּוכרמים  ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמתרעם
ׁשּנאמר:∑ÈÙNe.וכּו' ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון "וּיסּפן (מ"א ְ¿À≈ְְְֱִִֶֶַַֹ

הּבית", ז)את ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", 'ּומטלל "וספּון ְְְְְִֶֶֶַַַַַָ

ּבכּסּוי)ּבכּיּורי אחרים: אחר ארזא'(ספרים ּדבר "עּמים . : ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּתּגרי  זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא עלֿידי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהרֿיקראּו",
הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָעֹובדיּֿכֹוכבים
עד  נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָוהם
ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻירּוׁשלים,
ואֹוכלים  אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהם
זה  ׁשל אלהּות ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים, לפי אחד, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמאכל
ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא
ּומתּגּירין  ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ÚÙL.ׁשם, Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
e˜ÈÈ ÌÈnÈ∑ ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר, זבּולּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

.ּבׁשפע  ְֶַ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה מלּמד »«¿ƒ»ְְֵֶֶַָָָ
מזרח  ּכלּפי והֹול ÔÎL.מרחיב ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי ְְְְִִֵֵַַָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ

לּספר. ּבאריֹות סמּו נמׁשל הּסמּוכים לפיכ ׁשּכל , ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

ּגּבֹורים  להיֹות צריכים ‡ŒÛ.לּספר ÚB¯Ê Û¯ËÂ ְְְִִִִִַָ¿»«¿««
הּזרֹוע ∑˜„˜„ עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו הרּוגיהן »¿…ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

אחת  .ּבמּכה ְַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אף־קדקד: זרֹוע ְְְַַַָָֹֽוטרף
אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהרּוגיהם

רש"י) ובפירוש כ. (לג,

ּגד  ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּפסּוק
ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָהיּו

ויחי, ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹוצרי

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ



dkxadנ z`fe 'xt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy
יהּודה  אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנאמר
ׁשּיהּודה  מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ּומּזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָגֹו'"
לפני  ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה

יהּודה? לבני ולא הארץ ּבכּבּוׁש ְְְְִִֵֶֶָָָָֹהחלּוץ
נאמר  יהּודה ׁשעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָויּובן
האֹויבים  היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד"ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּתּתה  "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש מּפניו, ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּבֹורחים
היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלי
ּבמּכה  הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, אֹותם ְְְְִִִִַַַָָָָֹהֹורגים

ַַאחת".
נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנה
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻולכן
ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהֹורגין
להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּגם

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, ּבימי רש"י ּכהּגבעֹונים (פירוש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹֻ
י) כט, על נצבים ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם .ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לפני  הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ּתעברּו "חלּוצים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּפסּוק
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָיׂשראל

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò ýåýé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«

i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ
ראׁשית  ׁשהיא ועֹוג, הארץ סיחֹון ÌLŒÈk.ּכּבּוׁש ְִִִִֵֶֶָָƒ»

˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ∑ חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע ּכי ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
מחקק  קבּורת מׁשה ׂשדה והּוא ,.ÔeÙÒ∑ חלקה אֹותּה ְְְְֵֵֶַֹֹ»ְֶָָ

ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל ּוטמּונה לד)ספּונה "ולא (לקמן ְְְְֱִִֶֶַָָָָֹ
קבּורתֹו" את איׁש ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡.ידע ÈL‡¯∑ ְִֶַָָ«≈≈ָ»≈»

לפי  הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָהם
אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, לב)ׁשהיּו "חלּוצים (במדבר ְֲִִִֵֵֶָ

וגֹו'" אחיכם לפני NÚ‰.ּתעברּו '‰ ˙˜„ˆ∑ ְְְֲִֵֵֶַַƒ¿«»»
הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהאמינּו

אחר  ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו "ראׁשי עד מׁשה. "וּיתא", : ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
NÚ‰.עם" '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ָƒ¿«»»ֶַָֹ

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא אף »«¿≈ְְִַַָָָָָ
ּבאריֹות  ÔLa‰ŒÔÓ.מֹוׁשלֹו ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, ְֲַָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ

מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן לׁשם מּמערת ׁשהיא והיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר: ּדן, ׁשל יט)ּבחלקֹו ּדן"(יהושע ללׁשם ,"וּיקראּו ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ

הּבׁשן  מן וקּלּוחֹו אחר וזּנּוקֹו ּדבר זה . ּזּנּוק מה : ְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָיֹוצא
ּבצפֹונית  נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ּדן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשל
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹמערבית,

לׁשם, עם ּבצפֹונית ונלחמּו והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָ
והּוא  ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמזרחית,
וכלה  לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמזרחּה
ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבקצה
והּוא  יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל

ּדן (שם)ׁשּנאמר: ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הרּוח  אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָוּיּלחמּו

ּבֹו לנחל .ׁשהתחילּו ְְִִִֶֹ

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé ýåýé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו ׁשהיתה ¿«»ְְְְֵֶַָָָָ
L¯È‰.יֹוׁשביה  ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ְֶָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ

חרם  חבל מלא חרמים ונטל לפרׂש ּבדרֹומּה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ
צּוּוי ∑L¯È‰.ּומכמֹורֹות  ּכמֹולׁשֹון א), "עלה (דברים ְַ¿»»ְְֲִֵ

ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה והּטעם ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָרׁש",

הּטעם  יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַידע,
ׁש ּכאן:למעלה: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְַַָָָָָָָָָָ

מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון ְְְְִִֶַָָָָָֹ"ירׁשה",
מלעיל  ּדטעמיהֹון צּוּוי לׁשֹון ּביתא' .ּב'אלפא ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ



ני dkxad z`fe 'xt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy
i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ אין ּב'ּספרי': ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְִִִֵֵַָ

ואיני  ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָל
ּכיצד  ‡ÂÈÁ.יֹודע Èeˆ¯ È‰È∑ מתרּצה ׁשהיה ֵֵַַ¿ƒ¿∆»ְִֶֶַָָ

אנּפיקינֹון  ּבׁשמן מרּצין לאחיו והם ּובקפלאֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
אחר  ּדבר ּבתבּואה. ׁשהיּולֹו אחיו", רצּוי "יהי : ְְְִִֵֶֶַָָָָָ

הּימים': ּב'דברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, (א ּבנֹותיו ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָ

נׂשּואֹות ז) ּבנֹותיו ׁשהיּו ּברזית", אבי ְְְֲִִֶָָָ"הּוא
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, Ï·ËÂ.לכהנים ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈

BÏ‚¯ ÔÓMa∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה «∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ
לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכמעין,

ּפּולמֹוסטּוס  להם ּכדאיתא מּנּו וכּו' אחד ְְְְִִִֶֶָָָ
.(פ"ה)ּב'מנחֹות' ְִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגדֹולים לכהנים נׂשּואֹות . . נאֹות ּבנֹותיו לג,ׁשהיּו (רש"י ְְְְֲִִֶָָָֹ
ּדהּנה כד) לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָהּנֹוי
ּכפי  ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ְְְְְְִִִִִִָָָָָּפנימה.
לּכהן  ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ּבּמדרׁש, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר
קמחית  זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָֹותעמיד

לּבנים  זֹוכה צנּועה אּׁשה ּגדֹולה. ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָלּבנים
הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ'ּכהנים
עׂשרת  חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ֲֲֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשם
הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא ְְְְִִֶַַַָָָָֹהּדּברֹות

אחד. ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָּוכמֹו

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«

i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְֵֶֶַַָ
הּספר  ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹונֹועלים
ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹהיא

אחר  נעּולה ּדבר ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל : ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבהרים

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆
ימי  ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּוכימי

זבים  ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ּכ ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָנעּורי
אחר  ּדבר ּוכימיּומתמֹוטטים. ,"ּדבא ּוכימי" : ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ימי ּכמנין ,ל טֹובים אּתם ׁשהם אׁשר הּימים ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצֹות  ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָעֹוׂשים
מברכת  ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ּכסף ּדֹובאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹיהיּו
ּוממׁשיכֹות  הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבפרֹות,
ּכלה  והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָלּה

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן .מהם, ְְְְִֵֵֶֶֶַָ

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ּדע ≈»≈¿Àְְֵֵֶַָֻ
צּורם  ּכצּור ולא העֹובדיּֿכֹוכבים, אלהי ¯Î·.ּבכל ְְְְְֱִֵֵָָָָֹֹ…≈

ÌÈÓL∑ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו רֹוכב הּוא הּוא ּובגאותֹו , »«ƒְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹ
.ׁשחקים  ְִָ

(æë)ìà äðòîýLøâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ é §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑ הּׁשחקים הם לאלהי למעֹון ¿…»¡…≈∆∆ְְִֵֵֵַָָֹ
לׁשבּתֹוקדם, ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת .ּומעֹונתֹו, ְְְְֲִִֵַַַַָָָ
ÌÏBÚ ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

ויזּועּו יחרדּו עלּֿכרחם לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְֱִֶֶַָָָָָָּוגבּורתֹו

,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש ְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹוכחם
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח EÈtÓ.והּוא L¯‚ÈÂ ְְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆

·ÈB‡∑ל אֹותם'ויאמר ּתבה ∑ÚÓ‰.'הׁשמד ּכל ≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ֵָָ
ּבסֹופּה ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, למ "ד .ׁשּצריכה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»



dkxadנב z`fe 'xt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy
i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ּגפנֹוּכל ּתחת "איׁש ∆«»»ְְִִִַַַָָָ

וליׁשב  להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ּתאנתֹו", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֻותחת
האֹויב  מּפני ÚÈ˜·.יחד ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו ינֹו"וע (במדבר ְִֵֵַַָ≈«¬…ְְֵ

הּבדלח" לא ּכעין יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ
ירמיה: ׁשאמר טו)ּכ"בדד" יׁשבּתי"(ירמיה אּלא "ּבדד , ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

יעקב: ׁשהבטיחם הבטחה מח)ּכעין "והיה (בראשית ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
אבֹותיכם" ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, .אלהים ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָֹ

eÙ¯ÚÈ∑יטיפּו.ÏËŒeÙ¯ÚÈ ÂÈÓL Û‡∑ּברכתֹו אף ««¿ִָ«»»««¿»ְִַָ
ּברכתֹו על נֹוספת יצחק יעקב ׁשל כז):ׁשל "ויּתןֿל(שם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

וגֹו' הּׁשמים מּטל ."האלהים ְֱִִִַַַָָֹ

(èë)éøLàïâî ýåýéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤̧¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,הּברכֹות להם ׁשּפרט לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶַַַָָ
הּכל  ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

EBÓÎ.ׁשּלכם' ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ּבה ּתׁשּועת ֶֶָ«¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְַָ
,עזר מגן הּוא הּוא)אׁשר ּגאות(ואׁשר eLÁkÈÂ.חרב ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ EÈ·È‡∑:ׁשאמרּו הּגבעֹונים ט)ּכגֹון "מארץ (יהושע …¿∆»ְְְִִֵֶֶֶַָ
וגֹו'" עבדי ּבאּו BÓÈ˙BÓaŒÏÚ.רחֹוקה ‰z‡Â ְְֲֶָָָ¿«»«»≈

C¯„˙∑:ׁשּנאמר י)ּכענין על (שם רגליכם את "ׂשימּו ƒ¿…ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
האּלה" הּמלכים .צּוארי ְְִֵֵֶַַָָ

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà ýåýé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑,היּו מעלֹות ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ֲַַָָ

אחת  ּבפסיעה מׁשה הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּופסען ְְִִֶַַָָָֹ∆»»»∆ְֶָ
ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל העתידין את והּמציקין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּה מציקין עֹובדים ∑ÔcŒ„Ú.להיֹות ּדן ּבני הראהּו ְְִִִָ«»ְְְִֵֶָָ

ׁשּנאמר: ּכֹוכבים, יח)עבֹודת ּבני (שופטים להם "וּיקימּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּדן

.למֹוׁשיע  ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָיׁשנם
ּבענין  אבל למצֹות", מקּדימין "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָמצוה,
ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - רׁשּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשל

הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - ְְִִֵֵַַָָֹדעהּו"
נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועל
היתה  לא הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלראֹות
מׁשה  "ויעל מּכל־מקֹום הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹענין
מׁשה  ּופסען היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹמערבֹות
ׁשּגם  למּדים ׁשּמּזה כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבפסיעה

זריזּות. ׁשל ּבאפן ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבעניני
הּזריזּות  ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָויׁש

לאברהם  ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ(ּבעניני
ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ויעקב ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹיצחק

מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִִֵֶַָָּובהקּדים
ועל־אחת־ מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיון
אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכמה־וכמה
ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּי
את  קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל

ְַָהּׁשבּועה?!
הּזריזּות  ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּובענין
יֹותר  נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ(ּבעניני

אבינּו. אברהם ׁשל מאמּונתֹו ְֱֲִִֵֶַָָָָאפּלּו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְֶַַָָָ
נלחמים  נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻוחרּבנּה,

וחילֹותיו  סיסרא MÓe‰.עם ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ ְְִִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆
יהֹוׁשע  והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֻֻהראהּו

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי עם ּבא נלחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ועמלק  מדין עם נלחם ı¯‡ŒÏk.מּמנּׁשה, ˙‡Â ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ¿≈»∆∆

‰„e‰È∑ ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ¿»ְְְְְְְֵֶַַָָָָָֻ
ונצחֹונם  ‰‡ÔB¯Á.ּדוד Ìi‰ „Ú∑ הּמערב ארץ ְְִִָָ««»»«¬ֲֶֶַַָ

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»



נג dkxad z`fe 'xt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy
"הּים  ּתקרי אל אחר: ּדבר ּובחרּבנּה. ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבׁשלותּה
הּקדֹוׁשֿ הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָָָהאחרֹון",

ליׂשראל  ליארע ׁשעתידין הּמארעֹות ּכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּברּוֿהּוא
הּמתים  ׁשּיחיּו .עד ְִִֵֶַַ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑ מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. ארץ ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: יג)הּמכּפלה, עד (במדבר וּיבא בּנגב, "וּיעלּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּבית ∑kk‰Œ˙‡Â¯.חברֹון" ּכלי יֹוצק ׁשלמה הראהּו ְֶ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֵֶָֹֹ

ׁשּנאמר: ז)הּמק ּדׁש, א הּמל(מלכים יצקם הּירּדן "ּבכּכר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
האדמה" .ּבמעבה ְֲֲֵַָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְֵֵֵֶ

ּוליעקב  ליצחק לאברהם, ׁשּנׁשּבע ותאמר 'ׁשבּועה : ְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹ
לכ "לאמר", וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִֵֶֶַָָָָָֹלכם

מּלפני  היא ּגזרה אבל ,ל לא הראיתיה ׁשּׁשּמה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּכ ׁשאּלּולי אֹותם תעבר, ׁשּתראה עד מקּימ הייתי , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים .נט ּועים ְְְְִִִֵֵֶַָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa ýåýé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מת,(ב"ב מׁשה אפׁשר  «»»»…∆ְֵֶֶָֹ
מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּוכתיב:
אפׁשר  אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב ואיל ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמּכאן

אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה לא)ספר "לקֹוח (לעיל : ְְֵֵֵֶַַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אּלא הּזה"? הּתֹורה ספר ֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

ּכֹותב  ּומׁשה ‰'.ּבדמע אֹומר, ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶַֹ«ƒְִִָ

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´¨½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑ּבכבֹודֹו (ספרי .הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא «ƒ¿……ְִַָָ
יׁשמע נשא) וזהּורּבי עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'את'ין מּׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד
ּבֹו ו)כּיֹוצא אֹותֹו",(במדבר יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְִִֵֵַָֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את מביא כב)הּוא "והּׂשיאּו(ויקרא ְְִִִֵֵֶַַ

אּלא  אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹאֹותם
עצמם  את מּׂשיאים BÚt¯.הם ˙Èa ÏeÓ∑קברֹו ְִִֵֶַַָ≈¿ְִ

מעׂשה  על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהיה
ּבין  ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפעֹור,

פ"ה)הּׁשמׁשֹות .(אבות ְַָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, ּתאר לחלּוחית נהּפ ולא …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
.ּפניו  ָָ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
אּׁשה  ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום ְְִִֵֵֵֵֵֵָָָרֹודף

נאמר: כ)לבעלּה, זכרים (במדבר יׂשראל", ּבית "ּכל ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹ
.ּונקבֹות  ְֵ

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆



dkxadנד z`fe 'xt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּונקבֹות זכרים . . ּבאהרן אבל ח)הּזכרים, לד, (רש"י ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹ
ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלכאֹורה,
ׁשּׁשּנה  על־ידי ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלגּבי
לפעל  מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת. מן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻקצת
מן  נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ויׁש זּו. ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּבדר

ּכזה  אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאמת.
מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּבׁשבילֹו
ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיה
את  הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָמּדת

אהרן. הנהגת ְֲֲַַַַַָֹמעלת

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt ýåýé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשהיה ¬∆¿»»ƒ∆»ƒִֶַָָ
ׁשרֹוצה  עת ּבכל אליו ּומדּבר ׁשּנאמר:ּבֹו ּכענין (שמות , ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה'",לב) אל אעלה ט)"ועּתה ואׁשמעה (במדבר "עמדּו ְְְְְֱִֶֶֶֶַָָ
לכם  ה' ּיצּוה ."מה ְֶֶַַָ

(àé)ýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבּלּוחֹות ׁשּקּבל ¿…«»«¬»»ִֵֶֶַַָ
‰ÏB„b.ּבידיו  ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ְָָ¿…«»«»ְִִ

והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑ ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈
לעיניהם  הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשּנׂשאֹו (לעיל , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿ"ט) ּדעת והסּכימה לעיניכם", ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָואׁשּברם
ׁשּנאמר:לדעּתֹוהּוא  י), ייׁשר (לעיל ׁשּברּת", "אׁשר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָ

ׁשּׁשּברּת פז)ּכח :(שבת ְֲִֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

יׂשראל ּכל סֹופּהלעיני הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
רז"ל ׁשהקׁשּו מה ּפי על ב)לתחּלתּה, לט, אין (נדרים והכתיב ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

האֹותֹות  לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת חדׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ּכי־אם) חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָוהּמֹופתים

ּכל  עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ּברא ְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָֹּבראׁשית
לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית ה,מעׂשה רבה (בראשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָ

ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות פירוש ב. קצח, זח"ב ה.

.ו)
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הּקּב"ה  לֹו אמר ׁשּברּת". "אׁשר לקיׁש, ריׁש ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאמר
ׁשּׁשּברּת ּכח ייׁשר ב)למׁשה: יד, .(ב"ב ְְֲִִֶֶַַָֹֹ

מעלה  מחמת אׁשר - הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה מעלת ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹוהּנה
ּגם  מעלה מהּוה - ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר הּקּב"ה לֹו אמר ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹזֹו,

ּוכדלקּמן: ליׂשראל, ְְְְְִִֵֵַַָָּבנֹוגע
ׁשּנתן  ּכח" ה"ייׁשר נתינת מּדּוע ההסּבר ּבהקּדם יּובן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהענין
ּבאֹותֹו מּיד היתה (לא הּלּוחֹות ׁשבירת על למׁשה ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֹהּקּב"ה
ּכעבֹור  היתה אּלא) להר, ּבעלֹותֹו מּיד - למחרתֹו אֹו ְְֲֲֳִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום,

לֹו אמר ּכׁשהּקּב"ה הּלּוחֹות: ׁשבירת לאחר יֹום ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָארּבעים
אׁשר  הראׁשֹונים "הּלּוחֹות לֹו אמר אז רק גֹו'", ל ְְֲִִֶַַַָָָָ"ּפסל
לֹו אמר לא לּמה לכאֹורה, ׁשּׁשּברּת". ּכח ייׁשר - ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּברּת

מּיד? ּכח" ִִַַַֹ"ייׁשר
ארּבעים  האמּור ׁשּברּת" "אׁשר הּפסּוק על יֹותר: ּגדֹול ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּפלא
ּכח "ייׁשר רׁש"י מפרׁש לא ּכּנ"ל, הּלּוחֹות, ׁשבירת אחר ְְֲִִִֵַַַַַַַַָֹֹיֹום
ׁשּנאמרה  הּברכה", "וזאת ּפרׁשת ּבסּיּום ּכי־אם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּׁשּברּת",
רׁש"י  מפרׁש אז רק - מּכן לאחר ׁשנה ארּבעים ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּכמעט

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
Èa dpÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

aÚÓÏ„יא  ÈÈ dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»¿∆¿«
È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏe¿»«¿≈

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈
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"ייׁשר  ּפירּוׁשֹו מּקֹודם) ׁשנה (ּדארּבעים ׁשּברּת" ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁש"אׁשר

ׁשּׁשּברּת". ְֲִֶַָֹּכח
ּכן  לפרׁש ההֹוכחה ּכי הּוא, לכ הּטעם ׁשּבפׁשטּות, ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָואף
אבל  - יׂשראל" ּכל "לעיני מהּמּלים הּוא הּפׁשט), ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ(על־ּפי

הם הּתֹורה עניני ׁשּכל מּובן,מּכיון ּגּופא מּזה הרי ּבדּיּוק, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
"ל "ּפסל אמירת ּבעת למׁשה הּקּב"ה ׁשּנתן ּכח" ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשה"ייׁשר

גֹו'". נבֹו הר אל גֹו' מׁשה ּכׁש"וּיעל רק ְְְְִֶֶֶַַַַַַָֹנתּגּלתה
עׂשּו "לא ּבגמרא: איתא העגל, חטא לגּבי הּדבר: ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבאּור
ּתׁשּובה". לבעלי ּפה ּפתחֹון ליּתן אּלא העגל את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיׂשראל
על  לׁשלֹוט הרע לּיצר אפׁשרּות נתן ׁשהּקּב"ה זה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדבר
ּדתׁשּובה  העילּוי לׁשם הּוא העגל, לעׂשֹות ּולפּתֹותם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
יֹותר  נעלית ּבמעלה עֹומד ׁשהאדם עד - החטא ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ(ּביטּול

על־ידי־זה. יּגיעּו ׁשאליו החטא), לפני ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּכפי
העגל  מחטא הּמסֹובב - הּלּוחֹות ׁשבירת לגּבי ּגם מּובן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּזה
יתוּסף  ׁשעל־ידי־זה ּכדי הּוא, (ּבפנימּיּות) לכ ׁשהּטעם -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
למעלה  עד - הּׁשבירה היפ) לּוחֹות ּב(ּתֹורה) עילּוי - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָעילּוי
המהּוים  הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ׁשּברּת"), אׁשר מה"לּוחֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָנעלית

הראׁשֹונֹות. הּלּוחֹות לגּבי לתּוׁשּיה" ְְְִִִִֵַַַָָ"ּכפלים
ּכׁשּדן  הּלּוחֹות, ּבׁשבירת רּבנּו מׁשה ּכּונת ׁשּגם ל ֹומר, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ[ויׁש
להם  לתת אי־אפׁשר מּומרים" ׁש"יׂשראל ּכיון ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּקל־וחמר:
אּלא  הּתֹורה, ּכבֹוד על הגנה לׁשם רק (לא היה הּתֹורה, ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאת

ּתׁשּובה. ׁשּיעׂשּו יׂשראל על לפעֹול ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָּגם)

חּוץ  ּדֹוחהּו ׁש"אביו עד ּכדבעי, אינּה ׁשהנהגתֹו הּבן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכמׁשל
מתּגּלית  ּדוקא ׁשעל־ידי־זה - אביו" ׁשאינֹו לֹו ואֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלביתֹו
ליּפרד  רֹוצה "ׁשאינֹו נפׁשֹו ּבמר ׁשּצֹועק עד לאביו, הּבן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאהבת

אביו". ּבׁשם יקרא ּכׁשּלא ּומּכל־ׁשּכן אֹופן, ּבׁשּום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמאביו
ׁשהּכתּוב  ּוכפי - לעיניכם" "ואׁשּברם הּדּיּוק מּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועל־ּפי־זה
הּמעלה  ּכי - יׂשראל" ּכל "לעיני הּתֹורה ּבסּיּום מדּגיׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּגם
לּבֹו ׁש"נׂשאֹו ּבזה היּו הּלּוחֹות ּבׁשבירת מׁשה ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּׁשבח
ּבתׁשּובה]. לׁשּוב הביאם זה ּדבר לעיניהם", הּלּוחֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָלׁשּבֹור
יֹום  ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה צֹום יֹום ּכיצד מבאר ּגם ְְְִֵֶַַַָָָָָֹּובזה

ּולׂשמחה: לׂשׂשֹון יהפ הּלּוחֹות, ְְְְִִֵֵַַָָָׁשבירת
ׁש"אּומה  ּגרמה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת אנּו רֹואים ּכאׁשר ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָּכּיֹום,
מה־ּׁשאין־ ּתענית. יֹום זה, יֹום מהּוה ּבהם", ׁשֹולטת ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָולׁשֹון
הּתׁשּובה  מעלת ּבׁשלמּות ּתתגּלה אז אׁשר לעתיד־לבא, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכן
ראׁשיתּה זֹו ּתׁשּובה ואׁשר העגל; חטא על יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשל  מעלתן ּגם - (ועל־ּדר־זה לעיניכם" ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּב"ואׁשּברם
יֹום  ּבתּמּוז, עׂשר ׁשבעה יֹום יהיה אז הּׁשנּיֹות), ְְְְִִִֶַַַָָָָהּלּוחֹות

וׂשמחה. ׂשׂשֹון יֹום - הּלּוחֹות ְְְִִַַָָׁשבירת
על  ּבּצּוּוי רק ׁשּׁשּברּת" ּכח "ייׁשר נאמר מּדּוע הּטעם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹוזהּו
(עֹולם  מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּובגילּוי, הּׁשנּיֹות. ְְְְִִִִֶַַָָהּלּוחֹות
הראה  ּכׁשהּקּב"ה הּתֹורה, ּבסּיּום רק הּדבר מתּגּלה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהעׂשּיה),
מתּגּלה  אז ּדוקא ּכי - האחרֹון" הּיֹום "עד רּבנּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמׁשה

הּלּוחֹות. ׁשבירת על־ידי יׂשראל הּגיעּו ׁשאליו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָהעילּוי
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ּכל־ לעיני מׁשה עׂשה אׁשר גו' החזקה הּיד ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּֽולכל
ְִֵָֽיׂשראל:

הּלּוחֹות  לׁשּבר לּבֹו ׁשּנׂשאֹו – יׂשראל ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹלעיני
רש"י)לעיניהם ובפירוש יב. (לד, ְֵֵֶ

על  מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוצרי־עּיּון
ּב"לעיני  יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמעלֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו יׂשראל", לעיניהם?ּכל הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י :(הובא ְְִִֵַַַָ

עם  ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ"מׁשל
עמד  רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהּׁשפחֹות,
להרגּה, הּמל יאמר אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשֹוׁשבינּה

הּׁשפחֹות  הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת אינּה עדין לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמר
אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאּלּו

ְִֵָיׂשראל".
הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַֹועל־ּפי־זה
ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמעלה
ּובפרט  רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל מּובן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשהרי
ּכאׁשר  ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
מקֹום  ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה רּבנּו, מׁשה ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹראה
ּביׂשראל  לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלחׁשֹוׁש
ּבני  את להּציל ּכדי מּיד ּוׁשברם ּכלל הּסס לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחס־וׁשלֹום,

מהענׁש. ְִֵֵֶָָֹיׂשראל
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת
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i"yx£˙ÈL‡¯a∑צרי היה לא יצחק: רּבי אמר ¿≈ƒְִִִַַָָָָָֹ

ׁשהיא  לכם", הּזה מ"החדׁש אּלא הּתֹורה את ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלהתחיל
ראׁש ׁשּנצטּוּומצוה ּפתח יׂשראל.ֹונה ּטעם ּומה ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּׁשּום קי"א)ּב"בראׁשית"? לעּמֹו(תהלים הּגיד מעׂשיו "ּכח : ְְֲִִִִִֵַַַָֹ
העֹולם  אּמֹות יאמרּו ׁשאם ּגֹוים", נחלת להם ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻלתת

אּתם  לסטים ּגֹוים,ליׂשראל: ׁשבעה ארצֹות ׁשּכבׁשּתם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל הארץ ּכל להם: אֹומרים ְִֵֶֶֶַָָָָָָהם
ּברצֹונֹו ּבעיניו, יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהיא,

לנּו ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו להם, ÈL‡¯a˙.נתנּה ְְְְִֵֶֶָָָָָָָָ¿≈ƒ
‡¯a∑ אּלא אֹומר הּזה הּמקרא ּכמֹוּדרׁשּוני אין , »»ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

הּתֹורה  ּבׁשביל זכרֹונםֿלברכה: חכמינּו ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָׁשּדרׁשּוהּו
ח)ׁשּנקראת ּדרּכֹו"(משלי "ראׁשית יׂשראל : ּובׁשביל , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ

ב)ׁשּנקראּו לפרׁשֹו(ירמיה ּבאת ואם ּתבּואתה". "ראׁשית : ְְְְְְִִִֵֶָָָָֹ
וארץ,ּכפׁשּוטֹו ׁשמים ּבריאת ּבראׁשית ּפרׁשהּו: ּכ , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אלהים  וּיאמר וגֹו', וחׁש ובהּו תהּו היתה ְְְְֱִֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹֹ"והארץ
הּמקר  ּבא ולא אֹור", הּבריאה,יהי סדר להֹורֹות א ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

לֹו היה ,ּכ להֹורֹות ּבא ׁשאם קדמּו, ׁשאּלּו ְְִֵֶֶַָָָָָלֹומר
ל ׁשאין וגֹו', הּׁשמים את ּברא ּבראׁשֹונה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹלכּתב:
ּכמֹו: ׁשּלאחריו, לּתבה ּדבּוק ׁשאינֹו ּבּמקרא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ראׁשית'
ממלכּתֹו", "ראׁשית יהֹויקים", ממלכת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ"ּבראׁשית
ּברא  "ּבראׁשית אֹומר: אּתה ּכאן אף ."ּדגנ ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ"ראׁשית

ּברא  ּבראׁשית ּכמֹו וגֹו'", הּׁשמים את ודֹומה ,אלהים ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָֹֹ
ּבהֹוׁשע" ה' ּדּבר "ּתחּלת ּדּבּורֹו,לֹו: ּתחּלת ּכלֹומר ְְְְִִִִֵֶַַַַ

הֹוׁשע  אל ה' "וּיאמר ּבהֹוׁשע: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשל

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zAWA did - dfl zEkiWA 'wcv¤¤§©¨§¤¨¨§©¨
.ziW`xA§¥¦

`"kyz (a zecreezd) ziy`xa zyxt zay zgiy

.(311 cenr h"k wlg mgpn zxez) f oniq seq

mr WOEg dWxR cEOil=] df caNn¦§©¤¦¨¨¨¨¦
a"yxedn x"Fnc`=] did [i"Wx WExR¥©¦¨¨©§
dfi` mr (WOEg) dxFY cnFl [r"p¥¨¨¦¥¤
.'zFti mipR'd mrR .xg` WExiR¥©¥©©©¨¦¨
mdxa` axd WExiR xaCÎlr iYl`Ẅ©§¦©§©¥¨©©§¨¨
.oM mB df WExiRW xn`e ,`xfr oA¤¤§¨§¨©¤¥¤©¥

ftw cenr migeprt mr - `"vxz oneid zniyx

.íéäìà àøa úéLàøa (à)iAx xn` §¥¦¨¨¡Ÿ¦¨©©¦
`l wgvididligzdl Kixv ¦§¨Ÿ¨¨¨¦§©§¦

`idW mkl dGd Wcgdn `N` dxFYd©¨¤¨¥©Ÿ¤©¤¨¤¤¦
,l`xUi DA EEhvPW dpFW`x devn¦§¨¦¨¤¦§©¨¦§¨¥
gM mEXn ziW`xaA gzR mrH dnE©©©¨©¦§¥¦¦Ÿ©
zFO` Exn`i m`W ,FOrl ciBd eiUrn©£¨¦¦§©¤¦Ÿ§ª
mkl mYyaMW mY` mihql mlFrd̈¨¦§¦©¤¤§©§¤¨¤
,mdl mixnF` md ,miFB draW zFvx ©̀§¦§¨¦¥§¦¨¤
,`id `Ed KExA WFcTd lW ux`d lM̈¨¨¤¤©¨¨¦
FpFvxaE ,eipirA xWi xW`l DpzpE§¨¨©£¤¨¨§¥¨¦§
DpzpE mdn Dlhp FpFvxaE ,mdl Dpzp§¨¨¨¤¦§§¨¨¥¤§¨¨
EpAx DazMW oFWNA dcB` Ffe .Epl̈§©¨¨©¨¤§¨¨©¥

:eiWExtA dnlW§ŸŸ§¥¨
Léå`Ed lFcB Kxv iM ,DA l`Wl §¥¦§Ÿ¨¦Ÿ¤¨

`xA ziW`xaA dxFYd ligzdl§©§¦©¨¦§¥¦¨¨
Fpi`We ,dpEn`d WxW `Ed iM ,midl ¡̀Ÿ¦¦Ÿ¤¨¡¨§¤¥
,oFncw mlFrdW aWFge dfA oin`n©£¦¨¤§¥¤¨¨©§
.llM dxFY Fl oi`e xTrA xtFM `Ed¥¨¦¨§¥¨§¨

,äáeLzäåziW`xA dUrOW ipRn §©§¨¦§¥¤©£¥§¥¦
on oaEn Fpi` wnr cFq¨Ÿ¥¨¦
`N` FixA lr rcEi `le ,zF`xwOd©¦§¨§Ÿ¦¨©©ª§¤¨
iRn EpiAx dWn cr dlATd iRn¦¦©©¨¨©¤©¥¦¦
,FzF` xiYqdl oiaIg eircFie ,dxEaBd©§¨§§¨©¨¦§©§¦

zlgzdl oi`W wgvi iAx xn` Kkl§¨¨©©¦¦§¨¤¥§©§¨©
xERQde ,`xA ziW`xaA Kxv dxFYd©¨Ÿ¤¦§¥¦¨¨§©¦
dUrP dnE oFW`x mFiA `xaPX dOA©¤¤¦§¨§¦©©£¨
zEkix`de ,minId x`WE ipW mFiA§¥¦§¨©¨¦§¨£¦
,mWpre m`hge ,dEge mc` zxiviA¦¦©¨¨§©¨§¤§¨§¨§¨
lM iM ,EPOn mc` WExbe ocr oB xERqe§¦©¥¤§¥¨¨¦¤¦¨
,miaEzMd on dnlW dpiA oaEi `l df¤Ÿ¨¦¨§¥¨¦©§¦
,dbltde lEAOd xFC xERq oMW lke§¨¤¥¦©©§©§¨¨
iWp`l wiRqie ,lFcB mdA KxSd oi`W¤¥©Ÿ¤¨¤¨§©§¦§©§¥
,dN`d miaEzMd icrlA dxFYd©¨¦§£¥©§¦¨¥¤
zxUrA mdl xMfPA llkA Epin`ie§©£¦¦§¨©¦§¨¨¤©£¤¤

zFxACd(`"i 'k zFnW)dUr mini zWW iM ©¦§§¦¥¤¨¦¨¨
mId z` ux`d z`e minXd z` 'd¤©¨©¦§¤¨¨¤¤©¨
,iriaXd mFIA gpIe mA xW` lM z`e§¤¨£¤¨©¨©©©§¦¦

ld mdAW micigil dricid x`Xzedk §¦¨¥©§¦¨¦¦¦¤¨¤£¨¨
:dR lrAW dxFYd mr ipiQn dWnl§¤¦¦©¦©¨¤§©¤

ïúðådligzd iM ,dfl mrh wgvi iAx §¨©©¦¦§¨©©¨¤¦¦§¦¨
midl` `xA ziW`xaA dxFYd©¨¦§¥¦¨¨¡Ÿ¦
z`ixA cr dxivid oipr lM xERqe§¦¨¦§¨©§¦¨©§¦©
zW lke eici dUrnA FliWndWe ,mc`̈¨§¤¦§¦§©£¥¨¨§¨¨
xgan `EdW ocr obe ,eilbx zgY©©©§¨§©¥¤¤¦§©
dUrp dGd mlFrA mi`xaPd zFnFwOd©§©¦§¨¦¨¨©¤©£¨
F`hg FzF` WxBW cr ,FYaWl oFkn̈§¦§©¤¥¥¤§
EWxB m`hgA lEAOd xFC iWp`e ,mXn¦¨§©§¥©©§¤§¨Ÿ§
FCal mdA wiCSde ,FNM mlFrd on¦¨¨ª§©©¦¨¤§©
mxB m`hg mrxfe ,eipaE `Ed hlnp¦§©¨¨§©§¨¤§¨¨©
mzFxflE zFnFwnA mvitdl mdl̈¤©£¦¨¦§§¨¨
zFnFwOd mdl EUtze ,zFvx`Ä£¨§¨§¨¤©§
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נבראּו ּתחּלה ׁשאּלּו ּבא, להֹורֹות ּתאמר ואם ,וגֹו'". ְְְְְְִִִֵֶַָָֹ

מקראֹות  ל ויׁש אּלּו', ּברא הּכל 'ּבראׁשית ְְְְִִֵֵֵֵַָָָֹּופרּוׁשֹו
"ּכי  ּכמֹו: אחת, ּתבה ּוממעטים לׁשֹונם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָׁשּמקּצרים
ּוכמֹו: הּסֹוגר. מי ּפרׁש ולא ּבטני", ּדלתי סגר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹֹלא
ּוכמֹו: יּׂשאּנּו. מי ּפרׁש ולא ּדּמׂשק", חיל את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ"יּׂשא
אדם  יחרׁש אם ּפרׁש ולא ּבּבקרים", יחרׁש ְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹֹֹ"אם
ּפרׁש ולא אחרית", מראׁשית "מּגיד ּוכמֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹּבּבקרים.

על  ּתמּה ּכן, אם ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמּגיד
ּכתיב:עצמ ׁשהרי קדמּו, הּמים ׁשהרי ב), א, (לקמן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָ

ּגּלה  לא ועדין הּמים", ּפני על מרחפת אלהים ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ"ורּוח
ּבריאת  ּכלּום, והמאחרים הּקֹודמים ּבסּדּור ְְְְְְְִִִִִַַַַָָֻהּמקרא,

היתה, מתי למדּתהּמים לארץ.הא הּמים ׁשּקדמּו , ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
לא  עלּֿכרח נבראּו, ּוממים מאׁש ׁשהּׁשמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹועֹוד
ּכלּום  והּמאחרים הּמקדמים ּבסדר הּמקרא .לּמד ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻֻ
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ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a∑ ּברא אמר עלה ה'ולא ׁשּבּתחּלה , »»¡…ƒְְִֶַַָָָָָָֹ

העֹולם  ׁשאין וראה הּדין, ּבמּדת לבראתֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּבמחׁשבה
הּדין, למּדת וׁשּתפּה רחמים מּדת והקּדים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַָמתקּים,

ּדכתיב  וׁשמים והינּו ארץ אלהים ה' עׂשֹות .""ּביֹום ְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(c"iyz'd ziy`xa zyxt zgiyn)

אלקים. ּברא ראׁשית ּבראׁשית ראׁשית, ּב' ענינֹו "ּבראׁשית" ְְְֱִִִִִִֵֵֵֵָָָֹ
אלקים, ּברא ּבראׁשית ּדהּתֹורה. וראׁשית העֹולם, ְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָֹּבריאת
את  ׁשּיגּלּו אלקים", "ּברא ׁשּיהיה ּכדי הם ראׁשית ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּב'
ראׁשית, היא הּכתר ספירת אלקים. ּדׁשם הּכּונה ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאמיּתית
היא  הּכתר ספירת ראׁשית ראׁשית. היא החכמה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּוספירת
חכמה  ראׁשית ּגילּוי, היא החכמה ספירת וראׁשית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהעלם,

ּבראׁשית  ּבׁשּבת ׁשּמאירים ּדחכמה וחּיּות האֹור ה'. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָיראת
החֹול  ימי הן הּׁשנה, ימי ׁשּכל הּׁשנה, ּכללּות על ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנמׁשכים
ּכל  ׁשל הּפרטּיים הּמֹועדים הן הּכללּיים, ּומֹועדים ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָוׁשּבת
האדם  חּיי ימי ּוׁשאר הּבר־מצוה יֹום לחדר, הּכניסה יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיחיד,

ּבראׁשית. מּׁשּבת מקּבלים ּכּולם ְְְְִִִֵַַָָָָּומאֹורעֹותיו,

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

מֹורי  קדּוׁשת ּכבֹוד מאמר ּבאּור ּבתֹוספת יּובן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָועל־ּפי־זה
לכל  נֹוגע ּבראׁשית ּבׁשּבת ההנהגה ׁשאפן אדמּו"ר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוחמי
הּפׁשּוט  הּפרּוׁש על נֹוסף ּדהּנה, ּבזה, והענין הּׁשנה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעניני
ּכל  על ּדקאי הּפנימי הּפרּוׁש ּגם יׁשנֹו הּׁשנה, עניני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבכל
ועל־ּדר] ׁשּנּוי, מּלׁשֹון הּוא ׁשנה ׁשהרי ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעניני
ׁשּדר  ׁשם על "הדר" ׁשּנקרא אתרֹוג ּגּבי ּבחסידּות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמבאר
והינּו הּׁשּנּויים, ּכל את סֹובל ׁשהּוא לׁשנה, מּׁשנה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבאילנֹו
הּׁשּנּויים  ּכל ּדהינּו, האחדּות], עֹולם הּוא האתרֹוג ׁשענין ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלפי

הּכלּול  האֹור לבחינת עד הׁשּתלׁשלּות, ּדסדר הּמדרגֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּבכל
ּבׁשּבת  ההנהגה אפן נֹוגע אּלּו מדרגֹות ּובכל ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבעצמּותֹו.
ּברא  "ּבראׁשית ּבּתֹורה קֹורין ׁשאז לפי והינּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבראׁשית,
החל  מדרגֹות, ּכּמה ּבזה ׁשּיׁש ב) (סעיף וכּנ"ל ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאלקים",
הּׁשמים  את ׁשּמהּוה האלקי הּכח על ּדקאי הּפׁשּוט ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹמהּפרּוׁש
הּפרּוׁש עם ּגם (ׁשּקׁשּור לּפרּוׁש ועד הּגׁשמּיים, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהארץ
על  קאי ּברא" ׁש"ּבראׁשית ּבפנימּיּותֹו) ויׁשנֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּפׁשּוט,
ּכל  ּתלּויים ׁשּבֹו האמּתי, ה'ראׁשית' ׁשהּוא ,יתּבר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָעצמּותֹו
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נט ziy`xa 'xt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy
האֹור  לבחינת עד ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשּבכל הּׁשּנּויים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעניני
ּבראׁשית  ּבׁשּבת הההנהגה ּכאׁשר ולכן, ּבעצמּותֹו. ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּכלּול

הענינים, ּבכל הרחבה נמׁשכת אזי הרחבה, ׁשל ּבאפן ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהיא
מ  למּטה עד מעלה ּטה.מּלמעלה ְְְְִַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 2 cenr d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

l`xUi ipA ici lr ux`d WEAM¦¨¨¤©§¥§¥¦§¨¥

הארץ: ואת הּׁשמים את אלהים ּברא ְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבראׁשית
את  להתחיל צרי היה לא יצחק רּבי אמר – ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבראׁשית
ּבבראׁשית, ּפתח טעם ּומה לכם.. הּזה מהחדׁש אּלא ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּתֹורה
ׁשאם  ּגֹוים, נחלת להם לתת לעּמֹו הּגיד מעׂשיו ּכח ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמּׁשּום
ׁשּכבׁשּתם  אּתם, לסטים ליׂשראל, העֹולם אּמֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻיאמרּו
ׁשל  הארץ ּכל להם, אֹומרים הם ּגֹוים, ׁשבעה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָארצֹות
ּבעיניו  יׁשר לאׁשר ּונתנּה ּבראּה הּוא היא, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא

לנּו" ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו . רש"י). ובפירוש א. (א, ְְְִֵֶָָָָָ
ּבכּבּוׁש הארץ את ּכבׁשּו יׂשראל ּבני הרי להבין: ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָוצרי
ׁשּלא  ּוכמֹו גזל. אּסּור ּבכלל אינֹו מלחמה וכּבּוׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹמלחמה,
הגם  מלחמה, ּדכּבּוׁש זה ענין על ׁשּתענׁש אּמה ׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמצינּו
הּיסֹוד  מהּו ּכן ואם נח. ּבני מצֹות מׁשבע  הּוא ּגזל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשאּסּור

אּתם"? "לסטים ְְֲִִֶַַָָלטענתם:
מּדרכי  ּבאחד לזּולתֹו אחד מאדם ּדבר ּבהעברת לֹומר: ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָויׁש
ּדבר  מׁשּתּנה אין וכּו'), מלחמה ּכּבּוׁש מּתנה, (מכירה, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּקנין
ּכׁשאּומה  ּבארץ: וכן ּבּבעלּות. רק הּוא והּׁשּנּוי החפץ, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבמהּות
מׁשּתּנית, לא הארץ מהּות אחרת, מאּמה ארץ ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּכֹובׁשת

אליה. ּולהחזירּה הארץ את לכּבֹוׁש יכֹולה הּׁשנּיה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻוהאּמה

נׁשּתנתה  ּכּבּוׁשּה, ׁשעל־ידי יׂשראל, ארץ היא מּכ ּבׁשֹונה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא
נׁשּתּנתה  ועכׁשו הארצֹות, ּככל ארץ היתה זה לפני ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמהּותּה:
ּולעֹולם, ּבפנימּיּותּה הּוא זה וׁשּנּוי יׂשראל. ארץ ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָלהיֹות
ּבזמן  וגם אחרת, אּמה לׁשּום להׁשּתּי יכֹולה אינּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּומעּתה
היא  אדמתנּו" מעל ונתרחקנּו מארצנּו "ּגלינּו ּכאׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּגלּות
לנכרי  אסּור מּזֹו: ויתרה ו"אדמתנּו"; "ארצנּו" ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָנקראת

ּבארצנּו. ְְְְִֵֵַַלהתיּׁשב
ארצֹות  ׁשּכבׁשּתם אּתם "לסטים העֹולם אּמֹות טענת ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֻוזֹוהי
נׁשּתּנתה  יׂשראל ּבני ּכּבּוׁש ידי ׁשעל ּביֹודעם, ּגֹוים": ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשבעה
ּומעּתה  יׂשראל, ארץ להיֹות ּתמידי ׁשּנּוי ּבמהּותּה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהארץ
מהם  נּטלה ּכן אם אחרת, לאּמה עֹוד להׁשּתּי יכֹולה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאינּה
ׁשאפׁשר  הארצֹות ׁשאר ּככּבּוׁש ולא לחלּוטין, לארץ ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּיכּותם

אּתם". "לסטים ּכן ואם ּולכבׁשם, ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹלחזר
ּבראּה הּוא היא, הּקּב"ה ׁשל הארץ "ּכל הּוא: לכ ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָוהּמענה
את  ּברא ׁשהּקּב"ה היֹות לנּו": ּונתנּה מהם נטלּה ּוברצֹונֹו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָָָוגֹו'
מציאּות  רק לא היינּו היא" הּקּב"ה ׁשל הארץ "ּכל לכן ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהארץ,
לׁשּנֹות  יכֹול הּוא ולכן מהּותּה, עצם ּגם אּלא ּבארץ ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשליטה

יׂשראל. ארץ להיֹות הארץ ׁשל מהּותּה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאת

(á)íBäú éðt-ìò CLçå eäáå eäú äúéä õøàäå§¨À̈¤¨«§¨¬¸ŸÆ¨½Ÿ§−¤©§¥´§®
:íénä éðt-ìò úôçøî íéäìà çeøå§´©¡Ÿ¦½§©¤−¤©§¥¬©¨«¦

i"yx£e‰·Â e‰˙∑ ׁשאדם וׁשּממֹון, ּתמּה לׁשֹון ּתהּו, …»…ְְִֵֶַָָָֹ
ׁשּבּה ּבהּו על ּומׁשּתֹומם אׁשטורדיׁשו"ן ∑‰e˙.ּתֹוהה ְִֵֶֶַָֹ…

וצדּולׁשֹון ∑·‰e.ּבלע"ז  אינֹו(ריקּות אחרים .)ּבספרים ְַָ…ְְְֲִִִֵֵֵָָ

ÌB‰˙ Èt ÏÚ∑ הּמים ּפני הארץ על Áe¯Â.ׁשעל «¿≈¿ְִֵֶֶַַַַָָ¿«

˙ÙÁ¯Ó ÌÈ‰Ï‡∑ הּכבֹוד ּומרחף ּכּסא ּבאויר עֹומד ¡…ƒ¿«∆∆ְֲִִֵֵֵַַָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל ּפיו ּברּוח הּמים ּפני ְְִִֵֶַַַַַָָעל
אקובטי"ר  הּקן, על המרחפת ּכיֹונה ְְְֲֵֶֶַַַַַָָּובמאמרֹו,

.ּבלע"ז  ְַַ
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איתא  – ּותהֹום" חֹוׁש ּבֹוהּו, "ּתֹוהּו, הּלׁשֹונֹות ד' ְְִֶַָאֹודֹות
לגמרי, הּטמאֹות קליּפֹות ג' קליּפֹות: ד' ּכנגד ׁשהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּבּספרים

נֹוגּה. ְִַַּוקליּפת
הּמים" על־ּפני מרחפת אלקים "רּוח על - זאת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹּולעּומת
נעלה  ּגילּוי ׁשּזהּו הּמׁשיח", מל ׁשל רּוחֹו "זה חז"ל ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָאמרּו

העצמּות. ּגילּוי ְְִֵַָּביֹותר,
אֹודֹות  מדּברים ׁשּכאׁשר היּתכן ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָולכאֹורה
מל ׁשל "רּוחֹו אֹודֹות אחד ּבהמׁש מזּכירים - ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָקליּפֹות

ִַַָהּמׁשיח"?!
ּגֹודל  על הּבט ׁשּמּבלי להדּגיׁש הּפסּוק ׁשּכּונת - ּבזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָוההסּברה
הּטמאֹות  קליּפֹות ג' מּצד ּובפרט ּבכלל, הּקליּפֹות מּצד ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהחֹוׁש

הּמׁשיח", מל ׁשל "רּוחֹו ּכבר ׁשּיׁשנֹו לידע צרי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלגמרי,

ּבית־ לחּורּבן ּבנֹוגע חז"ל ּבמדרׁשי ׁשּמצינּו ועל־ּדר –ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
אּלא  – יׂשראל ׁשל מֹוׁשיען נֹולד ּומּיד ׁשּתיכף ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש,

רק זאת.לגּלֹותׁשּצריכים ְְִִֶַַֹ
יהי  אלקים "וּיאמר הּכתּובים: ּבהמׁש מּודגׁש זה ענין ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹוגם
- ּגּופא ּובזה הּגילּוי, ענין על מֹורה ׁש"אֹור" אֹור", ויהי ְְִִִֶֶֶַַַַָָאֹור
הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא  ׁשּגנזֹו הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשּנברא האֹור ְְִִִֶֶַַָָָָָָּגילּוי
הּמׁשיח". מל ׁשל ּד"רּוחֹו הּגילּוי ּתֹוכן ׁשּזהּו ְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָלעתיד־לבֹוא,
"יהי  הּמדרׁש מּדברי ּכּמּובן - הּתֹורה על־ידי נעׂשה זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָוגילּוי

זה - אלפיםאברהם אֹור "ׁשני מתחילים ׁשּבֹו ",ּתֹורה ", ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ּגילּוי  נעׂשה ּתֹורה) אברהם, ׁשל ענינֹו על־ידי (הינּו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָועל־ידֹו

הּמׁשיח". מל ׁשל ִֶֶֶַַָ"רּוחֹו
האדם: ּבעבֹודת מּזה ְֲִֶַַַָָָָָוההֹוראה

ÏÚב  ‡ÎBLÁÂ ‡È˜È¯Â ‡È„ˆ ˙Â‰ ‡Ú¯‡Â¿«¿»¬»»¿»¿≈«¿»«¬»«
ÏÚ ‡·MÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áe¯Â ‡ÓB‰˙ Èt‡«≈¿»¿»ƒ√»¿»¿«¿»«

:‡iÓ Èt‡«≈«»
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ׁשּבמּצב  וטֹוענים ,החֹוׁש ּגֹודל מּפני ׁשּמתיראים ּכאּלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָיׁשנם
ּגדֹול, אֹור עם להתחיל אי־אפׁשר החֹוׁש התּגּברּות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשל

כּו'. והּמקֹום הּזמן ער לפי מצּומצם אֹור עם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָאּלא
- ּבראׁשית ּפרׁשת קריאת מהתחלת ההֹוראה ּבאה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָועל־זה

ׁשּנמצאים הסּתּים ּבהתחלתׁשּלמרֹות עּתה (זה העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
אּלא  עֹוד ולא הּׁשנה), ּכל עבֹודת ּומתחילה ּתׁשרי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹחֹודׁש

ּותהֹום ׁשּׂשוררים חֹוׁש ובהּו מתחילים ּתֹוהּו מּכל־מקֹום, , ְְְִִִִֶֶַָָָֹ
עם הּמׁשיח"מּיד מל ׁשל ּפנימּיּות "רּוחֹו נעלה, הכי אֹור - ְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָ

העֹולמֹות  ׁשאין מעֹולמֹות, ּובהבּדלה ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשכינה
ּבנפׁש ׁשּדּוגמתּה - מּקיף ּבאֹופן לא אפילּו לקּבלֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָֹיכֹולים

הּלב. ּפנימּיּות היא ְִִִֵַָָָהאדם
ההכרזה עם ממׁשיכים אֹור"ּומּיד ׁשּמּבלי "יהי הינּו, , ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

לאו, אם לכ ׁשּי הּוא אם העֹולם, ּומּצב ּבמעמד ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָלהתחּׁשב
את  להאיר ׁשּמתחילים אברהם", זה - אֹור "יהי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָמכריזים
יתּבר אלקּותֹו ׁשּפרסם אברהם ּכמֹו אלֹוקי, ּבאֹור ְְְְְֱֱִִִֵֵֶַָָָָָֹהעֹולם
לכ ראּויים הם אם להתחּׁשב מּבלי לערבים, ּגם ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָּבעֹולם

לאו. ִָאם
– אֹור"ואז טאקע "ויהי ווערט "עס ּבפֹועל, ּכן ׁשּנעׂשה , ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשהיה  אֹור - ּביֹותר ּגדֹול אֹור לגילּוי ועד ליכטיק", ְְְְְִִִֵֶַַָָָּבפֹועל
הראׁשֹון. ּבּיֹום ִִֵַָמאיר

(â):øBà-éäéå øBà éäé íéäìà øîàiå©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−§¦´®©«§¦«

(ã)íéäìà ìcáiå áBè-ék øBàä-úà íéäìà àøiå©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−¦®©©§¥´¡Ÿ¦½
:CLçä ïéáe øBàä ïéa¥¬¨−¥¬©«¤

i"yx£Ïc·iÂ ·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ∑ אף ««¿¡…ƒ∆»ƒ««¿≈ַ
אּגדה  לדברי צריכים אנּו ּכדאי :ּבזה ׁשאינֹו 'ראהּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לּצּדיקים  והבּדילֹו רׁשעים, ּבֹו לעתיד להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָ

ואין  טֹוב ּכי ראהּו ּפרׁשהּו: ּכ ּפׁשּוטֹו, ּולפי ְְְְִִֵֵָָָָָֹלבא'.
מׁשּתּמׁשין  ׁשּיהיּו ולחׁש לֹו וקבע ּבערּבּוביא נאה , ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּבּלילה  ּתחּומֹו ולזה ּבּיֹום, ּתחּומֹו .לזה ְְְְֶֶַַַָָָ

B‰¯‡:ג  ‰Â‰Â ‡¯B‰ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»«¬»¿»

ÔÈaד  ÈÈ L¯Ù‡Â ·Ë È¯‡ ‡¯B‰ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»¿»¬≈»¿«¿≈¿»≈
:‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»
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(ä)íéäìà àø÷iå|äìéì àø÷ CLçìå íBé øBàì ©¦§¨̧¡Ÿ¦³¨Æ½§©−¤¨´¨¨®§¨
:ãçà íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¤¨«

i"yx£È„Á‡ ÌB∑לֹו היה הּפרׁשה, לׁשֹון סדר לפי ∆»ְְִֵֶַָָָָָ
ראׁשֹון  יֹום ׁשני,לכּתב הּימים: ּבׁשאר ׁשּכתּוב ּכמֹו , ְְְִִִִִֵֶַָָָֹ

ׁשהיה  לפי "אחד"? ּכתב לּמה רביעי. ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָׁשליׁשי,

נבראּו ׁשּלא ּבעֹולמֹו, יחיד ְְְִִֶַָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
רּבה' ּב'בראׁשית מפרׁש ּכ ׁשני, יֹום עד .הּמלאכים ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

(å)ìécáî éäéå íénä CBúa òé÷ø éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©¨®¦¦¦´©§¦½
:íéîì íéî ïéa¥¬©−¦¨¨«¦

i"yx£ÚÈ˜¯ È‰È∑ׁשּנבראּו ׁשאףֿעלּֿפי הרקיע, יתחזק ¿ƒ»ƒ«ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּבּׁשני  וקרׁשּו היּו, לחים עדין הראשֹון, ּביֹום ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָׁשמים
וזהּו רקיע", "יהי ּבאמרֹו: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָמּגערת

ׁשמים  "עּמּודי ראׁשֹון,ׁשּכתּוב: יֹום ּכל ירֹופפּו" ְִִֵֶַַָָָָ
ועֹומד :ּובּׁשני  ׁשּמׁשּתֹומם ּכאדם מּגערתֹו", "ויתמהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

עליו  הּמאּים ‰ÌÈÓ.מּגערת CB˙a∑ הּמים ,ּבאמצע ְֲִֵַַַַָָ¿«»ƒְְִֶַַַ
מים  ּבין הפרׁש ּבין ׁשּיׁש ּכמֹו לרקיע, העליֹונים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּתלּויים  ׁשהם למדּת, הא הארץ. ׁשעל לּמים ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהרקיע
מל ׁשל .ּבמאמרֹו ְֲֶֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay)

ולא מּתחּל ּבמים, מים העֹולם היה (ׁשאז עֹולם ׁשל ּברּיתֹו ת ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּתחּתֹונים  למים עליֹונים מים ּבין התחּלקּות עדין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָהיתה
עֹולה  הּקּב"ה ׁשל קילּוסֹו היה לא הּמבּדיל) רקיע ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשעל־ידי
ּבתֹוכּה והֹוׁשיב ּפלטרין ׁשּבנה למל מׁשל הּמים, מן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ּברמיזה  מל ׁשל ּבׁשלֹומֹו וׁשֹואלין מׁשּכימין והיּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַָָאּלמים,
ּברמיזה, מקּלסין ׁשהיּו אּלמים ׁשּדּיּורים ּבזה, ּומבאר ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָֹכּו'.

ּבמקֹורם  ּבטלים ׁשהם ּדאתּכסיא ּדעלמא הּנבראים על ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקאי
אּלמים  ּדּיּורים ׁשל הּקילּוס מעלת ׁשּגדלה אף והּנה, ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָכּו'.
היתה  מּכל־מקֹום ּבמים, מים מלא העֹולם היה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָּכאׁשר
הּמבּדיל, רקיע על־ידי למים מים ּבין ההבּדלה ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָָאחר־ּכ
עלמא  ענין ׁשהּוא גֹו', הּיּבׁשה ותראה גֹו' הּמים ׁשּיּקוּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּובאֹופן
ּדוקא. יׁש מציאּות ּבבחינת הם ׁשּבֹו ׁשהּנבראים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּדאתּגליא,

ÓÓÈה  ‡¯B‰Ï ÈÈ ‡¯˜e‡¯˜ ‡ÎBLÁÏÂ ‡ ¿»¿»ƒ¿»¿»»¿«¬»¿»
:„Á ‡ÓBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ‡ÈÏÈÏ≈¿»«¬»¿««¬»¿«»»

È‰ÈÂו  ‡iÓ ˙eÚÈˆÓa ‡ÚÈ˜¯ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒƒ
:‡iÓÏ ‡iÓ ÔÈa LÈ¯ÙÓ«¿ƒ≈«»¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ecnr `l iM ,mEITd oicr odA xfb `le§Ÿ¨©¨¤£©¦©¦¦Ÿ¨§
oFW`xA `xaPd xngd on la` ,dkM̈¨£¨¦©Ÿ¤©¦§¨¨¦
Ecxtp iWilXaE ,riwx ipXA dUrp©£¨©¥¦¨¦©©§¦¦¦§§
D`xTW dWAId ziUrpe xtrde miOd©©¦§¤¨¨§©£¥©©¨¨¤§¨¨
mdA xn`e ,mEITd mdA xfB f`e ,"ux`"¤¤§¨¨©¨¤©¦§¨©¨¤

aFh iM midl` `xIe: ©©§¡Ÿ¦¦
ìcáiå.KWgd oiaE xF`d oiA midl` ©©§¥¡Ÿ¦¥¨¥©¤

wEqRA xMfPd KWgd EPpi ¥̀¤©¤©¦§¨©¨
zqit` `Ed la` ,W`d `EdW oFW`xd̈¦¤¨¥£¨£¦©
,xF`l dCn midl` ozp iM ,xF`d̈¦¨©¡Ÿ¦¦¨¨

:FaEW cr oM xg` xCrp didIWe§¤¦§¤¤§¨©©¥©
eøîàåmiWxtnd zvw('k 'a ixfEM oIr)iM §¨§§¨©§¨§¦©¥¨¦¦

lW eiptl `xap dGd xF`d̈©¤¦§¨§¨¨¤
,axrnA xnFlM ,`Ed KExA WFcTd©¨¨§©§©£¨
oM ixg`e ,dlil zCn icM cIn FrwWE§¨¦¨§¥¦©©§¨§©£¥¥

mrh dfe .mFi zCnM xi`daxr idie ¥¦§¦©§¤©©©§¦¤¤
,xwa idieKM xg`e dlil did mcTW ©§¦Ÿ¤¤Ÿ¤¨¨©§¨§©©¨

EPpi`e .xF`d zied ixg` mdipWE ,mFi§¥¤©£¥£¨©¨§¥¤
ini zWW lr EtiqFi iM ,llM oFkp̈§¨¦¦©¥¤§¥

:xvw mFi ziW`xA§¥¦¨¨
ìáà`xap xF`d iM ,xn`PW okYi £¨¦¨¥¤Ÿ©¦¨¦§¨

hXRzp `le KxAzi eiptl§¨¨¦§¨©§Ÿ¦§©¥
oiaE FpiA liCade ,mixMfPd zFcFqiA©§©¦§¨¦§¦§¦¥¥

eiptl cnre ,dCn mdipWl ozPW KWgd©¤¤¨©¦§¥¤¦¨§¨©§¨¨
lr FzF` gixfd KM xg`e ,dlil zCnM§¦©©§¨§©©¨¦§¦©©

:xwAl axrd mcw dPde ,zFcFqid©§§¦¥¨©¨¤¤©Ÿ¤
ãBòåminXd E`vIXn iM ,xn`PW okYi §¦¨¥¤Ÿ©¦¦¤¨§©¨©¦

xMfPd WId l` qt`d on ux`de§¨¨¤¦¨¤¤¤©¥©¦§¨
lr s` iM ,onf didp ,oFW`xd wEqRA©¨¨¦¦§¨§¨¦©©
xF`A mdW zFrWe mirbxA EpPnGW iR¦¤§©¥¦§¨¦§¨¤¥§
m`e .onf FA UtYi Wi didIXn ,KWgaE§¤¦¤¦§¤¥¦¨¥§¨§¦
zCnM oM Ecnre ux`e minW E`xap oM¥¦§§¨©¦¨¨¤§¨§¥§¦©

xn`e ,xF` ilAn dlilidie xF` idi ©§¨¦§¦§¨©§¦©§¦
,xF`,oFW`xd zCnM cnrIW eilr xfbe§¨©¨¨¤©£Ÿ§¦©¨¦

,zFcFqid on xcri KM xg`eaxr idie §©©¨¥¨¥¦©§©§¦¤¤
xwa idie:d dxez ©§¦Ÿ¤

.íBé øBàì íéäìà àø÷iå (ä)xn`i ©¦§¨¡Ÿ¦¨Ÿ©
mFi zCn dUre onGd `xap iM¦¦§¨©§¨§¨¨¦©

oipre .dlil zCnE,`xwIemc`dW ipRn ¦©©§¨§¦§©©¦§¨¦§¥¤¨¨¨
mcw EUrPW EN`A xn` ,zFnXd `xẅ¨©¥¨©§¥¤©£Ÿ¤
.zFnW mdl `xw midl`d iM ,FzFid¡¦¨¡Ÿ¦¨¨¨¤¥
oiprW ,oFkPde .mdxa` iAx zrC dfe§¤©©©¦©§¨¨§©¨¤¦§©
dlCadd `id o`kA EN`A "d`ixw"§¦¨§¥§¨¦©©§¨¨
Kke .mzxEv EWaNWM mdA zlAbOd©ª§¤¤¨¤§¤¨§¨¨§¨

Exn`('f 'b x"a)dlile ,LnEgY `di mFi ¨§§¥§§§©§¨
:LnEgY `di§¥§§

éäéåxr.cg` mFi xwa idie aaxr did ©§¦¤¤©§¦Ÿ¤¤¨¨¨¤¤
`xwIe .cg` mFi lW xwA dide§¨¨Ÿ¤¤¤¨©¦§¨
EaxrzIW xEarA "axr" dliNd zNgY§¦©©©§¨¤¤©£¤¦§¨§
xTaIW "xwA" mFId zNgzE ,zFxESd FA©§¦©©Ÿ¤¤§©¥
.mdxa` iAx WxR KM .mzFpiA mc`̈¨¥¨¨¥¥©¦©§¨¨

ìòåmFi" xnFl okYi `l hWRd KxC §©¤¤©§¨Ÿ¦¨¥©
dUrp `l oicrW xEarA "oFW`x¦©£¤£©¦Ÿ©£¨
F` oipnA ipXl mcFw oFW`xd iM ,ipXd©¥¦¦¨¦¥©¥¦§¦§¨
,mi`vnp mdipW la` ,dlrnA§©£¨£¨§¥¤¦§¨¦

:ipW lr dxFi `l "cg`"de§¨¤¨Ÿ¤©¥¦
LéåmiWxtn('l 'a mikFap dxFn)fnx df iM §¥§¨§¦¥§¦¦¤¤¤

ux`d lM ipR lr lBlBd zrEpzl¦§©©©§©©§¥¨¨¨¤
mdn rbx lMW ,zFrW rAx`e mixUrA§¤§¦§©§©¨¤¨¤©¥¤
axre ,miPYWn zFnFwnA xwAŸ¤¦§¦§©¦§¤¤
xW`l fnxi oM m`e .mCbpMW zFnFwOA©§¤§¤§¨§¦¥¦§Ÿ©£¤
zFxF`Od ozPd ixg` riwxA didi¦§¤¨¨¦©©£¥¦¨¥©§

:minXd riwxAe dxez ¦§¦©©¨©¦
.òé÷ø éäé (å)dNgzA dedd xngd §¦¨¦©©Ÿ¤©Ÿ¤¦§¦¨

riwx didIW xn` ,oi`n F`xAW¤§¨¥©¦¨©¤¦§¤¨¦©
liCan didie ,miOd KFzA ld`M gEzn̈©§Ÿ¤§©©¦§¦§¤©§¦
mxn`A EpEM dfl `OWe .minl min oiA¥©¦§©¦§¤¨¨¤¦§§¨§¨

('` ,'c x"a)mFIA minW Eid migl xn` ax©¨©©¦¨¨©¦©
xn` ax ,EWxw ipXd mFIaE ,oFW`xd̈¦©©¥¦¨§©¨©



ziy`xaסב 'xt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy

(æ)øLà íénä ïéa ìcáiå òé÷øä-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ
:ïë-éäéå òé÷øì ìòî øLà íénä ïéáe òé÷øì úçzî¦©´©¨«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©©«§¦¥«

i"yx£ÚÈ˜¯‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂ∑,עמדֹו על ּתּקנֹו «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְְִַָ
ּכמֹו עׂשּיתֹו, צּפרניה":והיא את ÏÚÓ."ועׂשתה ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָ≈«

ÚÈ˜¯Ï∑","לרקיע "מעל אּלא נאמר, לא הרקיע" על »»ƒ«ֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
"ּכי  נאמר: לא מה ּומּפני ּבאויר. ּתלּויים ׁשהן ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹלפי

ׁשני  ּביֹום הּמים ?טֹוב" מלאכת נגמר היה ׁשּלא לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּלא  ודבר ּבּׁשני, ּבּה התחיל והרי ׁשליׁשי, יֹום ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעד
מלאכת  ׁשּנגמרה ּובּׁשליׁשי וטּובֹו. ּבמּלּואֹו אינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָנגמר
"ּכי  ּבֹו ּכפל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמים

הּׁשני  מלאכת לגמר אחד ּפעמים, ׁשּתי ואחד טֹוב", ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הּיֹום  מלאכת .לגמר ְְִֶֶַַ

(ç)ø÷á-éäéå áøò-éäéå íéîL òé÷øì íéäìà àø÷iå©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤
:éðL íBé¬¥¦«

i"yx£ÌÈÓL ÚÈ˜¯Ï ÌÈ‰Ï‡ ‡¯˜iÂ∑ מים מים ,ׂשא ׁשמים.ׁשם מהם ועׂשה ּבזה זה ׁשערבן ּומים אׁש , «ƒ¿»¡…ƒ»»ƒ«»»ƒְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּומים ( אׁש אחר: ּדבר מים, ׁשם ׁשמים, אחרים: .)ּבספרים ְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

Ècז  ‡iÓ ÔÈa LÈ¯Ù‡Â ‡ÚÈ˜¯ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿ƒ»¿«¿≈≈«»ƒ
‡ÚÈ˜¯Ï ÏÚÓ Èc ‡iÓ ÔÈ·e ‡ÚÈ˜¯Ï Ú¯ÏÓƒ¿«ƒ¿ƒ»≈«»ƒ≈«ƒ¿ƒ»

:ÔÎ ‰Â‰Â«¬»≈

Â‰Â‰ח  LÓ¯ ‰Â‰Â ‡iÓL ‡ÚÈ˜¯Ï ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»ƒ¿ƒ»¿«»«¬»¿««¬»
:ÔÈz ÌBÈ ¯Ù¿̂«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

riwx idiiAxA dcEdi iAx .riwxd wfgi §¦¨¦©¤¡©¨¨¦©©¦§¨§©¦
dnM ,riwxd zilHn dUri xn` oFniq¦¨©¥¨¤©§¦¨¨¦©§©

xn` Y`C('b h"l zFnW)igR z` ErTxie §©¨©§©§©§¤©¥
:'Fbe adGd©¨¨§

CBúa.miOdmin oiA ,miOd rvn`A §©¨¦§¤§©©©¦¥©¦
FnM .mipFYgYd miOl mipFilrd̈¤§¦©©¦©©§¦§
lrW miOl riwxd oiA Wxtd WIW¤¥¤§¥¥¨¨¦©©©¦¤©
mipFilrd min oiA Wxtd Wi KM ,ux`d̈¨¤¨¥¤§¥¥©¦¨¤§¦
miiElY odW Ycnl `d ,riwxl̈¨¦©¨¨©§¨¤¥§¦

Ax ziW`xA .xn`OAd('a 'c)DazkE ©©£¨§¥¦©¨§¨¨
.i"Xx©¦

äæål`e ,`Ed ziW`xA dUrn oiprn §¤¥¦§¨©£¥§¥¦§©
,xaC FA aYk`W iPOn dEwY§©¤¦¤¦¤¤§Ÿ¨¨
oi`e ,dxFYd ixzQn `Ed oiprdW¤¨¦§¨¦¦§¥©¨§¥
`l iM ,dGd xE`Al mikixv miwEqRd©§¦§¦¦©¥©¤¦Ÿ
xEq` WExRde ,FpiprA aEzMd Kix`i©£¦©¨§¦§¨§©¥¨

:Epil` oMW lke eircFilf dxez §§¨§¨¤¥¥¥
.òé÷øä úà íéäìà Nòiå (æ)oFWl ©©©¡Ÿ¦¤¨¨¦©§

lr xaCd oETY mFwn lkA dIUr£¦¨§¨¨¦©¨¨©
:FYpMzn©§ª§

éäéå.ok"xF` idie" oFW`xA aiYkd ©§¦¥¦§¦¨¦©§¦
,"xF` idi midl` xn`Ie" xg ©̀©©Ÿ¤¡Ÿ¦§¦
lrRd l` `vIW WxR dxin`d xg ©̀©¨£¦¨¥¥¤¨¨¤©Ÿ©
xg` o`kA la` ,xfbp xW`M dide§¨¨©£¤¦§©£¨§¨©©

aEzM "riwx idi" zxin`midl` UrIe £¦©§¦¨¦©¨©©©¡Ÿ¦
,lCaIe riwxd z`siqFd dOleidie ¤¨¨¦©©©§¥§¨¨¦©§¦

.oklM cinY oM didW xnFl `Ed la` ¥£¨©¤¨¨¥¨¦¨
`Ed iM WxR mdxa` iAxe .mlFr ini§¥¨§©¦©§¨¨¥©¦
ok did xW`M ,eixg` `Ad mr waC̈¥¦©¨©£¨©£¤¨¨¥

:oFkp Fpi`e .minW riwxl `xẅ¨¨¨¦©¨©¦§¥¨
úéLàøááedAx('e 'c)Exn`UrIe ¦§¥¦©¨¨§©©©

,riwxd z` midl`on cg` Ff ¡Ÿ¦¤¨¨¦©¤¨¦
z` `nFf oA WirxdW zF`xwOd©¦§¨¤¦§¦¤¨¤

,mlFrdmidl` UrIexn`nA`lde 'Eke ¨¨©©©¡Ÿ¦§©£Ÿ§©£¨
EUrp minW 'd xacA('e b"l miNdY)oi`e . ¦§©¨©¦©£§¦¦§¥

,FCal "UrIe" oFWNn FGd dWrxdd©©§¨¨©¦§©©©§©
."UrIe" aEzM iXWaE iriaxA ixdW¤£¥¦§¦¦§¦¦¨©©©
iM xEarA ,iYxn`W dGn did la £̀¨¨¨¦¤¤¨©§¦©£¦
idie" dxin`d xg` aEzM minId x`WA¦§¨©¨¦¨©©¨£¦¨©§¦
xg` skY cIn oM didPW xnFl ,"ok¥©¤¦§¨¥¦¨¥¤©©

xg` o`M la` ,dxin`dmidl` xn`Ie ¨£¦¨£¨¨©©©Ÿ¤¡Ÿ¦
aEzM.UrIeid ilE`e .FziWw `id Ffd ¨©©©¦ª§¨§©¨¨

FcFq zFNbl dvx `l xYqp WExR Fl¥¦§¨Ÿ¨¨§©
:Wrxd oipr dfeg dxez §¤¦§©¨©©

.íéîL òé÷øì íéäìà àø÷iå (ç)mFIA ©¦§¨¡Ÿ¦¨¨¦©¨¨¦©
xW`M dGd mXA m`xw ipXd©¥¦§¨¨©¥©¤©£¤
oFW`xA iM ,riwx zxEv mzF` WiAld¦§¦¨©¨¦©¦¨¦
mXd oi` la` ,d`ixAA minW Eid̈¨©¦©§¦¨£¨¥©¥

.FGd dxESd EWaNW cr mdA URzp¦§©¨¤©¤¨§©¨©
LeøôecEwp `Ed EN`M dGd mXd ¥©¥©¤§¦¨

zNnM ,o"iXd zgY lFBqA§¤©©©¦§¦©
('f '` y"dy)EN`M ,dihrM did` "dnNW"©¨¨¤§¤§Ÿ§¨§¦

ld`M EgYnpe ErwxPW md miOW xn`̈©¤©¦¥¤¦§§§¦§§§Ÿ¤
,mipFYgYde mipFilrd miOd KFzA§©©¦¨¤§¦§©©§¦

:mzxivi cFq dGd mXA ricFd¦©©¥©¤§¦¨¨
àøîbáedbibg zkQnA(.a"i)i`n Exn` ©§¨¨§©¤¤£¦¨¨§©

,minW`Ed oM m`e .min mW ¨©¦¥©¦§¦¥
iYW zExAgzdl cg` m"n xqgi¤§©¤¤¨§¦§©§§¥

"lrAxi" zNnM ,zFeW zFIzF`mihtFW) ¦¨§¦©§ª©©§¦

(cFre a"l 'emW xnFlM ,min mW xn`ie . §§Ÿ©¥©¦§©¥
dfe .zxg` dxEv mWalA miOl `xTW¤¨¨©©¦§¨§¨¨©¤¤§¤
azMW dGd KxCd lr miaEzMd hWR§©©§¦©©¤¤©¤¤¨©

EpxMfdW ax zrC `Ede .i"Xx('e wEqtA). ©¦§©©©¤¦§©§§¨

wEqRA "ux`d"e "minXd" mW idie©§¦¥©¨©¦§¨¨¤©¨
`l iM ,mdl `xwl cizrd lr oFW`xd̈¦©¤¨¦¦§Ÿ¨¤¦Ÿ

:dGd oFWNA wx mricFdl okYi¦¨¥§¦¨©©¨©¤
ìáàmiaEzMd hWR itl oFkp xzFi £¨¥¨§¦§©©§¦

mixMfPd minXd iM ,xn`PW¤Ÿ©¦©¨©¦©¦§¨¦
mipFilrd minXd md oFW`xd wEqRA©¨¨¦¥©¨©¦¨¤§¦
dlrnl md la` ,miNBlBd llMn mpi ¥̀¨¦§©©©§©¦£¨¥§©§¨
iW`x lr zEncE oiprM ,daMxOd on¦©¤§¨¨§¦§©§©¨¥
iEhp `xFPd gxTd oirM riwx dIgd©©¨¨¦©§¥©¤©©¨¨

dlrnln mdiW`x lr(a"k '` l`wfgi), ©¨¥¤¦§¨§¨§¤§¥

akx" `Ed KExA WFcTd `xwp mdnE¥¤¦§¨©¨¨Ÿ¥
"minW(e"k b"l mixaC)aEzMd xRq `le , ¨©¦§¨¦§Ÿ¦¥©¨

xiMfd `l xW`M ,xaC mz`ixaA¦§¦¨¨¨¨©£¤Ÿ¦§¦
xaC lke daMxOd zFIge mik`lOd©©§¨¦§©©¤§¨¨§¨¨¨
xiMfd wx ,sEB lrA Fpi`W cxtp¦§¨¤¥©©©¦§¦
xnFlM ,mi`xap mdW minXA©¨©¦¤¥¦§¨¦§©

:qt` mzEncTW¤©§¨¨©
øîàå,miOd KFzA riwx didIW ipXA §¨©©¥¦¤¦§¤¨¦©§©©¦

miOd on dEdzIW xnFlM§©¤¦§©¤¦©©¦
rTxn xaC ,mz`ixA xiMfdW ,mixMfPd©¦§¨¦¤¦§¦§¦¨¨¨¨§ª¨
EN`l mB `xwe ,mdipiA liCan©§¦¥¥¤§¨¨©§¥
mipFilrd minXdmWMminW mixECMd©©¦¨©¦§¥©¨©¦¨¤§¦

dWxRA m`xwi okle ,mipFW`xdwEqtA) ¨¦¦§¨¥¦§¨¥©¨¨¨§¨

(f"i"minXd riwx"midl` mz` oYIe §¦©©¨¨¦©¦¥Ÿ¨¡Ÿ¦
,minXd riwxAmixMfPd mpi`W x`al ¦§¦©©¨¨¦§¨¥¤¥¨©¦§¨¦

m`xTW miriwxd wx ,minXd mWA§¥©¨©¦©¨§¦¦¤§¨¨
:minẄ©¦

íâåEdExiMfd ,EpizFAx zrC df §©¤©©©¥¦§¦
dAx ziW`xaA('a 'c)lM Exn` , ¦§¥¦©¨¨§¨

iAxe ,dippg iAx mWA Dl oixn` oipAx©¨¦£¨¦¨§¥©¦£©§¨§©¦



סג ziy`xa 'xt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy

(è)íéîMä úçzî íénä eåwé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ
:ïë-éäéå äLaiä äàøúå ãçà íB÷î-ìà¤¨´¤½̈§¥«¨¤−©©¨¨®©«§¦¥«

i"yx£ÌÈn‰ eÂwÈ∑ הּיּמים ׁשּבכל הּגדֹול הּים הּוא ּבאֹוקינֹוס, והקום הארץ ּכל ּפני על היּו .ׁשטּוחין ƒ»««ƒְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

(é)íéäìà àø÷iå|àø÷ íénä äå÷îìe õøà äLaiì ©¦§¨̧¡Ÿ¦³©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´
:áBè-ék íéäìà àøiå íéné©¦®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

i"yx£ÌÈnÈ אחד ∑˜¯‡ ים הּים הּוא והלא מן העֹולה ּדג טעם ּדֹומה אינֹו אּלא מן ? העֹולה לדג ּבעּכֹו, »»«ƒְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
.ּבאסּפמיא הּים ְְְַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz ,ycegd mikxan ,gxw zyxt zay)

מחלֹוקת, נבראת ׁשּבֹו לפי ּכי־טֹוב, ּכתיב לא ׁשּבּׁשני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹאף
אחד  ּפעמים, ׁשּתי ּכי־טֹוב ּבּׁשליׁשי ּכתּוב ְְְִִִִִֵֶַָָָָָמּכל־מקֹום
והּמחלֹוקת, ההבּדלה ׁשעל־ידי לפי כּו', הּמים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלמלאכת

יֹותר, נעלה ּבאֹופן והתּכּללּות אחדּות ׁשל ענין ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָנעׂשה
לאלקּות. ּכלי נעׂשית ּגּופא הּיׁש ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָֹׁשּמציאּות

iÓL‡ט  ˙BÁzÓ ‡iÓ ÔeLpk˙È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿¿«»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡zLaÈ ÈÊÁ˙˙Â „Á ¯˙‡Ï«¬«»¿ƒ¿¬≈«∆¿»«¬»≈

eLÈk˙י  ˙È·Ïe ‡Ú¯‡ ‡zLaÈÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿«∆¿»«¿»¿≈¿ƒ
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ÈÓÓÈ ‡¯˜ ‡iÓ«»¿»«¿≈«¬»¿»¬≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

iAx mWA ,oia` iAxA awri iAxe qgpR¦§¨§©¦©£Ÿ§©¦¨¦§¥©¦
xn`W drWA ,ongp iAxA l`EnW§¥§©¦©§¨§¨¨¤¨©
KFzA riwx idi" `Ed KExA WFcTd©¨¨§¦¨¦©§
EUrpe zirvn`d dRh dclB "miOd©¨¦¨§¨¦¨¨¤§¨¦§©£
minXd inWE mipFYgYd minẄ©¦©©§¦§¥©¨©¦
ixECkl hXRzi df xn`nE .mipFilrd̈¤§¦©£¨¤¦§©¥§©¥
,mipFilre mipFYgY mdAW milBlBd©©§©¦¤¨¤©§¦§¤§¦

aizkcM ,"minXd inW" mi`xwpmiNdY) ¦§¨¦§¥©¨¨¦§¦§¦§¦¦

('cÎ'b g"nwEdElld gxie WnW EdElld©§¤¤§¨¥©©§
minXd inW EdElld xF` iakFM lM̈§¥©§§¥©¨¨¦
minXd la` .minXd lrn xW` miOde§©©¦£¤¥©©¨¨¦£¨©¨©¦
lW F`qM mXW oFW`xA mixMfPd©¦§¨¦¨¦¤¨¦§¤

aizkC ,`Ed KExA WFcTd('` e"q dirWi) ©¨¨¦§¦§©§¨

df zNgzA mixMfPd md ,i`qM minXd©¨©¦¦§¦¥©¦§¨¦¦§¦©¤
xFnfOd('aÎ'` g"nw miNdY)on 'd z` Elld ©¦§§¦¦©§¤¦

lk EdElld minFxOA EdElld minXd©¨©¦©§©§¦©§¨
:eik`ln©§¨¨

äæår ,aEzMd hWtA oFkp oFWNdm §¤©¨¨¦§©©¨¦
mWaE minXd mWA cFr WIX dn©¤¥§¥©¨©¦§¥
minW Wi iM ,mlrpe aBUp cFq `QMd©¦¥¦§¨§¤¡¨¦¥¨©¦
mixnF` dGnE .`QMl `Qke minXl©¨©¦§¦¥©¦¥¦¤§¦

minkgd(.b"i zFkxA)lr eilr lAwl icM ©£¨¦§¨§¥§©¥¨¨Ÿ
Exn`e ,minW zEkln(.'g mW)z`xi ©§¨©¦§¨§¨¦§©

`InW ohNW iC xn` aEzMde .minẄ©¦§©¨¨©¦©¦¦§©¨
(b"k 'c l`IpC)`ltp Wxcn mdl Wie .xtq) ¨¦¥§¥¨¤¦§¨¦§¨¥¤

('w zF` xidAdrnWY dY`e aEzMX dnA ©¨¦§©¤¨§©¨¦§©
minXd(a"l 'g `"n)fnxp EP`xi df lke . ©¨©¦§¨¤¦§¤¦§©

Ex`A dPde .Fl dkFGd ,oFW`xd wEqRA©¨¨¦©¤§¦¥¥£
md mipFW`xd mi`xaPd iM miaEzMd©§¦¦©¦§¨¦¨¦¦¥
xngd on m`vFn x`Xde ,oi`n¥©¦§©§¨¨¨¦©Ÿ¤

.`xaPd oFW`xd̈¦©¦§¨
ìàåxfril` iAx xn`n Lilr dWwi §©¦§¤¨¤©£©©¦¡¦¤¤

lFcBd('b `"xc iwxR)minW xn`W ©¨¦§¥¤¨©¨©¦
WFcTd lW FWEal xF`n E`xap okidn¥¥¨¦§§¥§¤©¨
dAx ziW`xaA `Ed oke ,`Ed KExÄ§¥¦§¥¦©¨
cFr minkgd EvxIW xEarA iM ,cFr¦©£¤¦§©£¨¦
zilkY cr oFW`xd xngd zFlrdl§©£©Ÿ¤¨¦©©§¦
E`xi `l ,miTCd on wC FzFUrle§©£©¦©©¦Ÿ¦§
xng lrA rrFpzn sEB mdW minXdW¤©¨©¦¤¥¦§¥©©©Ÿ¤
xF` la` ,oi`d on mi`xaPd md dxEve§¨¥©¦§¨¦¦¨©¦£¨
EPOnE ,oFW`xd `xaPd `Ed WEaNd©§©¦§¨¨¦¦¤
ux`l ozpe .minXA WOOd xng `vï¨Ÿ¤©©¨©¨©¦§¨©¨¨¤
`Ede ,oFW`xd zETcM EPpi`e xg` xngŸ¤©¥§¥¤§©¨¦§
`QM iM ,cFaMd `QM zgYW blW¤¤¤©©¦¥©¨¦¦¥
blXd did EPOnE ,`xap cFaMd©¨¦§¨¦¤¨¨©¤¤
,ux`d xng dUrp EPOnE ,eiYgYW¤©§¨¦¤©£¨Ÿ¤¨¨¤

:d`ixAA iWilW `Ed dPdeh dxez §¦¥§¦¦©§¦¨
.íéîMä úçzî íénä eåwé (è)did ¦¨©©¦¦©©©¨©¦¨¨

oirM xtre min `EdW mFdYd©§¤©¦§¨¨§¥
EeTIW miOd lr xfbe ,mixEkrd miOd©©¦¨£¦§¨©©©©¦¤¦¨
xfbe ,zF`Rd lM aaFqn cg` mFwnA§¨¤¨§¥¨©¥§¨©

cr dlrIW xtrd lrmiOd lr d`xIW ©¤¨¨¤©£¤©¤¥¨¤©©©¦
diE`x dgEhW dWAi didze ,Waiie§¦©§¦§¤©¨¨§¨§¨
miOd lr ux`d rwxl aEzM oke ,aEXil§¦§¥¨§Ÿ©¨¨¤©©¨¦

('e e"lw miNdY)zixECM didYW `OW F` . §¦¦¤¨¤¦§¤©¦
Enci xW`zrTWnDAxe dNbn DzvTn¦§¨¨§ª¨§ª¨§ª©©£¤¦§
:miYtnd F`mi`xPdmdiztFnAmipeId©§¨¦§§¥¤©¦§¦©§©¦

äpäåmipipr ipW xnFlM ,zFxfB iYW od §¦¥¥§¥§¥§©§¥¦§¨¦
on Ktd midl` utgA miUrp©£¦§¥¤¡Ÿ¦¥¤¦
zEcakl iE`xd iM ,mrahA zF`Pd©¨§¦§¨¦¨¨¦§¥

zFidl ,DCbpM miOd zENwlE xtrd¤¨¨§©©©¦§¤§¨¦§
miQkn miOde ,irvn` ux`d cEOr©¨¨¤¤§¨¦§©©¦§©¦
oM lre .cv lMn DzF` mitiTn dilr̈¤¨©¦¦¨¦¨©§©¥

xn`,minXd zgYn miOd EeTixnFlM ¨©¦¨©©¦¦©©©¨©¦§©
xn`e ,zEltW mFwn l`d`xze ¤§¦§§¨©§¥¨¤

,dWAIdmzFidA zFnW mdl `xwe ©©¨¨§¨¨¨¤¥¦§¨
did dNgYn iM ,EN`d zFxESd miWaFl§¦©¨¥¦¦§¦¨¨¨

:"mFdY" mnWi dxez §¨§
(é)xn`i .ux` dWAIl midl` `xwIe©¦§¨¡Ÿ¦©©¨¨¤¤Ÿ©

iM ,"dWAi" Dl iE`xd DnW iM¦§¨¨¨¨©¨¨¦
,dWai `id xtrd on miOd cxRdA§¦¨¥©©¦¦¤¨¨¦¨§¨
llM mWM "ux`" DzF` `xwi la £̀¨¦§¨¨¤¤§¥§©
iM ,mrHde .oFW`xA `xaPd zFcFqid©§©¦§¨¨¦§©©©¦
,mc`l aEXi didYW ,E`xap DxEarA©£¨¦§§¤¦§¤¦¨¨¨
.FzlEf F`xFA xiMn mipFYgYA oi`W¤¥©©§¦©¦§¨

àø÷å`Ed EN`M ,"miOi" miOd dewnl §¨¨§¦§¥©©¦©¦§¦
dewOd rwxTW itl ,"min mi"©©¦§¦¤©§©©¦§¤

aizkcM ,"mi" `xwp('h `"i dirWi)miOM ¦§¨¨§¦§¦§©§¨©©¦
lrn cxFd mId z`e oke .miQkn mIl©¨§©¦§¥§¤©¨¦¥©

xwAd(f"i f"h a"n)dewn `EdW ipRn iM , ©¨¨¦¦§¥¤¦§¥
:oM `xTi lFcB min©¦¨¦¨¥¥

àøiå.aFh iM midl`mnEIw `Ed ©©§¡Ÿ¦¦¦¨
xW`M iM ,oiprde .FvtgA§¤§§¨¦§¨¦©£¤
dide mdA utg FGd dxEvd mWiAld¦§¦¨©¨©¨¥¨¤§¨¨

iYWxRW FnM ,mEITd('c wEqtA)dn dfe . ©¦§¤¥©§¦§¨§¤©
EpizFAx Exn`X('g 'c x"a)`N dn ipRn ¤¨§©¥¦§¥©Ÿ

dxnbp `NW itl ,ipXA aFh iM xn`p¤¡©¦©¥¦§¦¤Ÿ¦§§¨
iWilXA aEzM Kkitl ,miOd zk`ln§¤¤©©¦§¦¨¨©§¦¦
cg`e miOd zk`lnl cg` ,minrR ipW§¥§¨¦¤¨¦§¤¤©©¦§¤¨

:mFId zk`lnl`i dxez ¦§¤¤©
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(àé)òéøæî áNò àLc õøàä àLãz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À©§¥³¨¨̧¤Æ¤À¤¥µ¤©§¦´©
Bá-Bòøæ øLà Bðéîì éøt äNò éøt õò òøæ¤½©¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−

:ïë-éäéå õøàä-ìò©¨¨®¤©«§¦¥«
i"yx£·NÚ ‡Lc ı¯‡‰ ‡L„z∑ לׁשֹון ּדׁשא לא «¿≈»»∆∆∆≈∆ְֶֶֹ

הּמקרא  לׁשֹון היה ולא ּדׁשא, לׁשֹון עׂשב ולא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹעׂשב
אחד  ּכל מחּלקין, ּדׁשאין ׁשּמיני הארץ, ּתעׂשיב ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻלֹומר
לֹומר  לּמדּבר לׁשֹון ואין ּפלֹוני, עׂשב נקרא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָלעצמֹו
ּבעׂשבים  הארץ לביׁשת הּוא ּדׁשא ׁשּלׁשֹון ּפלֹוני, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּדׁשא

ּבדׁשאים  מתמּלאת ‰‡¯ı.ּכׁשהיא ‡L„z∑ ּתתמּלא ְְְִִִִֵֶַָ«¿≈»»∆ְִֵַ
ּדׁשא  נקרא לע"ז ּבלׁשֹון עׂשבים, לבּוׁש ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָותתּכּסה
נקרא  לעצמֹו ׁשרׁש וכל ּבערּבּוביא, ּכּלן ְְְְְְְִִֶַָָָָֹֻארבאז"י,

Ú¯Ê.עׂשב  ÚÈ¯ÊÓ∑מּמּנּו לזרע זרע ּבֹו ׁשּיגּדל ֵֶ«¿ƒ«∆«ְְִִִֶֶֶַַַֹ
אחר  È¯t.ּבמקֹום ıÚ∑ ּכטעם העץ טעם ׁשּיהא ְֵַָ≈¿ƒְְֵֵֶַַַַָ

וגֹו' הארץ "וּתֹוצא אּלא ּכן, עׂשתה לא והיא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּפרי.
ּפרי" "ועץ ולא ּפרי" עׂשה ּכׁשּנתקּלל ועץ לפיכ , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ

עונֹו על ונתקּללה.אדם עונּה על היא ּגם נפקדה , ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֹֹ
ודֹו"ק ( אינֹו, אחרים B·ŒBÚ¯Ê.)ספרים ¯L‡∑ ּכל ּגרעיני הן ְְֲִִֵֵָ¬∆«¿ְִֵֵַָ

צֹומח  האילן ׁשּמהן אֹותֹוּפרי .ּכׁשּנֹוטעים ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

(áé)eäðéîì òøæ òéøæî áNò àLc õøàä àöBzå©¥̧¨¹̈¤Â¤¤¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½
íéäìà àøiå eäðéîì Bá-Bòøæ øLà éøt-äNò õòå§¥¯«Ÿ¤§¦²£¤¬©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ék¦«
i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ‡ˆBzÂ∑ נאמר ׁשּלא אףֿעלּֿפי «≈»»∆¿ֱִֶֶַַַֹ

האילנֹות  ׁשּנצטּוּו ׁשמעּו ּבצּוּוייהן, ּבּדׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ"למינהּו"
ּבעצמן  קלֿוחמר ונׂשאּו ,ּכ ּבאּגדה ,על ּכמפרׁש ְְְְְֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
חּלין' .ּב'ׁשחיטת ְִִִַֻ

(âé):éLéìL íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

c·¯יא  ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙È‡„z ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«
dÊÏ ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÈ¯Èt ÔÏÈ‡ Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê«¿≈ƒ¿¿«ƒ«≈ƒ»≈≈ƒƒ¿≈

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ da dÚ¯Ê ¯· Ècƒ««¿≈≈««¿»«¬»≈

dÚ¯Êיב  ¯·c ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙˜t‡Â¿«≈««¿»ƒ¿»ƒ¿»¿««¿≈
dÚ¯Ê ¯·c ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÏÈ‡Â È‰BÊÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»≈≈ƒ¿««¿≈

:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ da≈ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

È‡˙ÈÏz:יג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

õøàä àLãz íéäìà øîàiå (àé)©Ÿ¤¡Ÿ¦©§¥¨¨¤
.àLczFclFzA didIW xfB ¤¤¨©¤¦§¤§§

icM rxf cilFnE gnFSd gM ux`d̈¨¤Ÿ©©¥©¦¤©§¥
:crl mIw oiOd didIW¤¦§¤©¦©¨¨©

ïëzéåwEqRA zxMfPd ux`A fnxIW §¦¨¥¤¦§Ÿ¨¨¤©¦§¤¤©¨
gM DPOn KWOIW ,oFW`xd̈¦¤¦¨¥¦¤¨Ÿ©
zFcFqid DgMn Elv`p dPde .ginvn©§¦©§¦¥¤¤§¦Ÿ¨©§
mi`WC ocr obA Egnv mdnE ,mdipinl§¦¥¤¥¤¨§§©¥¤§¨¦
Exn`W Edfe .mlFrA mdnE ,zFpli`e§¦¨¥¤¨¨§¤¤¨§

('i `"i x"a),zFIxA WlW `xA iWilXA©§¦¦¨¨¨§¦
Exn` cFre .ocr obe mi`WcE zFpli ¦̀¨§¨¦§©¥¤§¨§

('f 'i mW)dHnNn aUre aUr lM Ll oi` ¨¥§¨¥¤¨¥¤¦§©¨
xnF`e FzF` dMnE riwxA lGn Fl oi`W¤¥©¨¨¨¦©©¤§¥

aizkC `Ed `cd ,lcB Fl(b"l g"l aFI`) §¥£¨¦§¦¦

FxhWn miUY m` minW zFTg Yrcid£¨©§¨ª¨¨¦¦¨¦¦§¨
.xhFW ,ux`ä¨¤¥

øîàåxEQ``Ede ,Edpinl df lM didIW §¨©¤¦§¤¨¤§¦¥§¦
Wigkn mzF` rxFGd iM ,mi`lMd©¦§©¦¦©¥©¨©§¦
FA x`a` cFre .ziW`xA dUrn gkA§Ÿ©©£¥§¥¦§£¨¥

mXd zxfrA:(h"i h"i `xwIeA) §¤§©©¥§©¦§¨

áúëå,dnlW EpAx,aUr `WC`l §¨©©¥§ŸŸ¤¤¥¤Ÿ
oFWl aUr`le aUr oFWl`WC¤¤§¥¤§Ÿ¥¤§
ux`d zWial `WC oFWNW .`WC¤¤¤§¤¤§¦©¨¨¤
lke ,ipFlR `WC xnFl oi`e ,miaUrA©£¨¦§¥©¤¤§¦§¨
df FxaC oi`e .aUr `xwp Fnvrl WxWŸ¤§©§¦§¨¥¤§¥§¨¤
,dAxzi `l "`WC" oFWl oM m`W ,oFkp̈¤¦¥§¤¤Ÿ¦§©¤
ipin ipW aiMxd mixnF` minkge©£¨¦§¦¦§¦§¥¦¥
Fnvr axde .(.'q oiNg) Edn mi`WC§¨¦©ª¦§¨©©§

:mi`WC xiMfn©§¦§¨¦
ìáàaUre ,gnFSd ohTd `Ed `WC £¨¤¤©¨¨©¥©§¥¤

xn`i okle ,rixfOd lFcBd `Ed©¨©©§¦©§¨¥Ÿ©
,ux`d `WcYxnFl okYi `le ©§¥¨¨¤§Ÿ¦¨¥©

ux`d on gnFSd ohw lke ."aiUrY"©£¦§¨¨¨©¥©¦¨¨¤
KWOi okle ,zFpli`A s` "`WC" `xTi¦¨¥¤¤©§¦¨§¨¥¦¨¥

,ixR ur ux`d `WcYxn` `l iM ©§¥¨¨¤¥§¦¦Ÿ¨©
ur `ivFze aUr `WC ux`d `WcY"©§¥¨¨¤¤¤¥¤§¦¥
iM oke .dginv mrhM `Ed dPde ."ixR§¦§¦¥§©©§¦¨§¥¦
Fixt `Up ur iM xAcn zF`p E`Wc̈§§¦§¨¦¥¨¨¦§

(a"k 'a l`Fi): ¥

éðàåipli` aEzMd xiMfd `l Ki` ,DnY ©£¦¨¥©¥Ÿ¦§¦©¨¦¨¥
.FCal ixR urA dEv Ki`e ,wxQd©§¨§¥¦¨§¥§¦§©
Exn`W EpizFAx ExxFrzp dfA ilE`e§©¨¤¦§§©¥¤¨§

('h 'd x"a)m`e .zFxR EUr wxq ipli` s ©̀¦¨¥§¨¨¥§¦
"dnc`d dxEx`" zllTn iM xn`p oM¥Ÿ©¦¦¦§©£¨¨£¨¨

(f"i 'b oNdl):wxq Eid §©¨¨§¨
ïëzéåginvY aEzMd WExR didIW §¦¨¥¤¦§¤¥©¨©§¦©

,rxf rixfn aUre ,gnv ux`d̈¨¤¤©§¥¤©§¦©¤©
xfB dNgzA dPde .ixR dUFr ure§¥¤§¦§¦¥¦§¦¨¨©
dOnE .wxQd ipli`aE wxQd iaUrA§¦§¥©§¨§¦¨¥©§¨¦©

"Fa Frxf xW` ixR dUr" xn`XwEqR) ¤¨©Ÿ¤§¦£¤©§¨

(a"iEgnvi zFpli`d lM iM cnlp ,¦§Ÿ¦¨¨¦¨¦§§
mzvTnA bdpOdW iR lr s` ,mrxGn¦©§¨©©¦¤©¦§¨§¦§¨¨

:sprd mdn rHlai dxez ¦©¥¤¤¨¨
.áBè ék íéäìà àøiå (áé)oipiOd mEIw ©©§¡Ÿ¦¦¦©¦¦

xn`Ol mFi cgizp `l dPde .crl̈©§¦¥Ÿ¦§©¥©©£¨
,cgin dUrn EPpi`W ipRn ,FCal dGd©¤§©¦§¥¤¥¤©£¤§ª¨
didYW F` ginvY xW`M ux`d iM¦¨¨¤©£¤©§¦©¤¦§¤

:`id zg` dgiln ux`bi dxez ¤¤§¦¨©©¦
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(ãé)íéîMä òé÷øa úøàî éäé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦
íéãòBîìe úúàì eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³§ŸŸÆ§´£¦½

:íéðLå íéîéìe§¨¦−§¨¦«
i"yx£'B‚Â ˙¯‡Ó È‰È∑נבראּו ראׁשֹון ּוברביעי ,מּיֹום ¿ƒ¿……¿ְְְִִִִִָ

ׁשמים  ּתֹולדֹות ּכל וכן ּברקיע. להּתלֹות עליהם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָצּוה
נקּבע  ואחד אחד וכל ראׁשֹון, ּביֹום נבראּו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָוארץ
לרּבֹות  הּׁשמים", "את ׁשּכתּוב: הּוא עליו, ׁשּנגזר ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּבּיֹום

ּתֹולדֹותיה  לרּבֹות הארץ", "ואת È‰È.ּתֹולדֹותיהם, ְְְְֵֵֶֶֶַָָָ¿ƒ
˙¯‡Ó∑,מארה יֹום ׁשהּוא ׁשם על ּכתיב, וי"ו חסר ¿……ְְִֵֵֵֶַָָָ

היּו 'ּברביעי, ׁשּׁשנינּו: הּוא ּבתינֹוקֹות, אסּכרה ְְְִִִִִֶַָָָָָֹלּפל
ּבּתינֹוקֹות' ּתּפל ׁשּלא אסּכרה, על ÏÈc·‰Ï.מתעּנים ְְִִִִֶַַַַָָֹֹ¿«¿ƒ

‰ÏÈl‰ ÔÈ·e ÌBi‰ ÔÈa∑ הראׁשֹון האֹור אבל מּׁשּנגנז , ≈«≈«»¿»ְֲִִִֶַָָָ
ּבראׁשית  ימי והחׁשּבׁשבעת האֹור ׁשּמׁשּו , ְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹ

ּבּלילה הראׁשֹונים  ּובין ּבּיֹום ּבין Ï‡˙˙.יחד, eÈ‰Â∑ ְִִֵֵַַַַַָָ¿»¿……

ׁשּנאמר  לעֹולם, הּוא רע סימן לֹוקין, ְְֱִִֶֶֶַַַָָָּכׁשהּמאֹורֹות
י) אל (ירמיה הּׁשמים "ּומאתֹות רצֹון : ּבעׂשֹותכם ּתחּתּו", ְְֲִֵֵֶַַַַַָֹ

מן  לדאג צריכין אּתם אין ְְִִִִֵֶַַָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ׁשעתידים ∑ÌÈ„ÚBÓÏe.הּפרענּות  העתיד, ׁשם על ְַָֻ¿¬ƒֲִִִֵֶֶַָ

למֹולד  נמנים והם הּמֹועדֹות, על להצטּוֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָיׂשראל
וׁשּמּוׁש∑ÌÈÓÈÏe.הּלבנה  יֹום, חצי החּמה ׁשּמּוׁש ְַָָ¿»ƒְֲִִִַַָ

הרי  חציֹו, ׁשלם הּלבנה שס"ה ∑ÌÈLÂ.יֹום לסֹוף ְְֲֵֵֶַָָָ¿»ƒְ
יֹום (ימים ּורביע אחרים: ּבי"ב )ספרים מהלכן יגמרּו מּזלֹות , ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ

ׁשנה. והיא אֹותם, יֹום (הּמׁשרתים שס"ה והּוא אחרים: ספרים ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָ

יֹום  ּבּגלּגל )ּורביע לסּבב ׁשנּיה ּפעם ּומתחילים וחֹוזרים , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָ
הראׁשֹון  .ּכמהלכן ְֲִַָָָ

„iÓM‡יד  ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰ ÔB‰È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»
ÔB‰ÈÂ ‡ÈÏÈÏ ÔÈ·e ‡ÓÓÈ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»≈≈¿»ƒ
:ÔÈLe ÔÈÓBÈ ÔB‰· ÈÓÓÏe ÔÈÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.úøàî éäé (ãé)mFiA `xap xF`d dPd §¦§ŸŸ¦¥¨¦§¨§
xW`ke ,zFcFqiA xi`nE oFW`x¦¥¦©§§©£¤
rpnE xF`A wiqtd ipXA riwxd dUrp©£¨¨¨¦©©¥¦¦§¦¨¨©
.mipFYgYd zFcFqiA xi`dn FzF`¥¨¦©§©©§¦
iWilXA ux`d z`xap xW`M dPde§¦¥©£¤¦§¥¨¨¤©§¦¦

Yre ,xF` `le KWg DA didiriaxA d ¨¨¨¤§Ÿ§©¨¨§¦¦
riwxA EidIW `Ed KExA WFcTd dvẍ¨©¨¨¤¦§¨¨¦©
mrh dfe .ux`l xF` miriBn zFxF`n§©¦¦¨¨¤§¤©©
iM ,"ux`d lr xi`dl minXd riwxA"¦§¦©©¨©¦§¨¦©¨¨¤¦
xi`d `le riwxd on dlrnl did xF`d̈¨¨§©§¨¦¨¨¦©§Ÿ¥¦

:ux`d lr©¨¨¤
ïéðòå,zx`n idiminXd xngn iM §¦§¨§¦§ŸŸ¦¥Ÿ¤©¨©¦

zCnA xF` didIW oFW`xA xfB̈©¨¦¤¦§¤§¦©
EPOn dEdzie mXBzIW xfB dYre ,mFId©§©¨¨©¤¦§©¥§¦§©¤¦¤
xg` sEbe ,dxF`d lFcB mFIA xi`n sEB¥¦©§¨¨§©¥
mdipW ElYie ,dliNA xi`n dxF`d ohw§©¨¨¥¦©©§¨§¦¨§¥¤

.dHnl mB Exi`IW ,minXd riwxA¦§¦©©¨©¦¤¨¦©§©¨
,ïëzéågM ux`A mVW FnM iM §¦¨¥¦§¤¨¨¨¤Ÿ©

oM ,DPOn zFnFwnA dginSd©§¦¨¦§¦¤¨¥
mipOfnE mipkEn zFnFwn riwxA mÜ¨¨¦©§¨¦§ª¨¦
ilAwn dN`d mitEBde ,dxF`d lAwl§©¥¨¨§©¦¨¥¤§©§¥
zF`ixlwRq`d oFbM ,mixidfn xF`©§¦¦§¨©§©§©§§

m`xwi okle ,mdXd ipa`e,zFxF`n §©§¥©Ÿ©§¨¥¦§¨¥§
xFnfOd m`xTW iR lr s` ,mixF` `lŸ¦©©¦¤§¨¨©¦§

oM('f e"lw miNdY). ¥§¦¦

ìécáäì.dliNd oiaE mFId oiAazM §©§¦¥©¥©¨§¨¨©
xF`d fpbPXn ,i"Xx©¦¦¤¦§©¨

ziW`xA ini zWWA la` ,oFW`xd̈¦£¨§¥¤§¥§¥¦
dfe mFIA df KWgde xF`d EWOW¦§¨§©¤¤©§¤
zrC df didIW d`Fx ipi`e .dliNA©©§¨§¥¦¤¤¦§¤¤©©
xF`d lr "dfipB" mixiMfOd EpizFAx©¥©©§¦¦§¦¨©¨
oFW`xd xF`d mYrcl la` .oFW`xd̈¦£¨§©§¨¨¨¦
lv`p iriaxaE ,mini dWlW WOW¦¥§¨¨¦¨§¦¦¤¡©
zFxF`Od ipW EPOn f` FA EUrpe EPOn¦¤§©£¨¦¤§¥©§

Exn`W FnM ,dN`d('f f"i x"a)zlaFp ¨¥¤§¤¨§¤¤
itl iM ,dOg lBlB dlrn lW dxF`¨¤©§¨©§©©¨¦§¦
WOYWdl iE`x dGd mlFrd did `NW¤Ÿ¨¨¨¨©¤¨§¦§©¥
FfpB ,zErvn` ilA `Edd xF`Ä©§¦¤§¨§¨
zlaFPA EWOWe ,`Ad mlFrl miwiCSl©©¦¦¨¨©¨§¦§©¤¤

.Kli`e iriax mFIn FGd©¦§¦¦¨¥¨
CkdAxziW`xaA Exn`('e 'b)dxF` ipY ¨¨§¦§¥¦©¨¨¦¨

,ziW`xA ini zWWA z`xaPW¤¦§¥§¥¤§¥§¥¦
i` mFIA xi`dl`idW ipRn ,dlFki Dp §¨¦©¥¨§¨¦§¥¤¦

dlFki Dpi` dliNA ,dOg lBlB ddkn©§¨©§©©¨©©§¨¥¨§¨
okide ,mFIA `N` xi`dl z`xap `NW¤Ÿ¦§¥§¨¦¤¨©§¥¨
zpTzn ,`id okide ,dfpbp ,`id¦¦§§¨§¥¨¦§ª¤¤

xn`PW ,`Fal cizrl miwiCSl'l dirWi) ©©¦¦¤¨¦¨¤¤¡©§©§¨

(e"kxF`e dOgd xF`M dpaNd xF` dide§¨¨©§¨¨§©©¨§
zraW xF`M mizraW didi dOgd©©¨¦§¤¦§¨©¦§¦§©
,od dWlW `l ,ddnz` draW ,minId©¨¦¦§¨¤§§¨Ÿ§¨¥
draWl ciwtn `p` oM" xn`C Wpi`M§¦¨§¨©¥£¨©§¦§¦§¨
mc` ipA oFWl ,xnFlM ."izFYWnC inFi¥§¦§¥§©§§¥¨¨
df xnFWe ciwtn ip`" xn`IW `Ed¤Ÿ©£¦©§¦§¥¤
`l ,"iNW dYWOd ini zraWl xUAd©¨¨§¦§©§¥©¦§¤¤¦Ÿ

`ivFIW `N` ,mNM draXl Fl wiRqIW¤©§¦©¦§¨ª¨¤¨¤¦
zraW" Exn` Kke .mkFzA FzF`§¨§¨¨§¦§©
mdd minIA didW xF`M ,"minId©¨¦¨¤¨¨©¨¦¨¥

cFr Exn`mWe .mzvTnA('f 'b x"a),lCaIe §¦§¨¨§¨¨§©©§¥
,Fl FliCad xn` oFniq iAxA dcEdi iAx©¦§¨§©¦¦¨©¦§¦
cizrl miwiCSl FliCad oixn` opAxe§©¨¨£¨¦¦§¦©©¦¦¤¨¦

:`Fal̈
íàåmxn`A mzpEM zrcl lkEY §¦©¨©©©¨¨¨§¨§¨

zx`tY zxhr" dpaNd zMxaA§¦§©©§¨¨£¤¤¦§¤¤
oFW`xd xF`d cFq rcY ,"ohA iqEnrl©£¥¨¤¥©¨¨¦
,Fl FliCad xn`W dlCadde dfipBde§©§¦¨§©©§¨¨¤¨©¦§¦
xzkA miWOYWOd miklOd ipW cFqe§§¥©§¨¦©¦§©§¦§¤¤
dpaNd xF` didIW sFQA xW`M ,cg ¤̀¨©£¤©¤¦§¤©§¨¨
dOgd xF` didIW xg` dOgd xF`M§©©¨©©¤¦§¤©©¨

:mizraW¦§¨©¦
eéäå.zz`lEUrie EcilFIW iEPXd §¨§ŸŸ©¦¤¦§©£

minXA miztFnE zFzF` EPOn¦¤§¦©¨©¦
oWr zFxnize W`e mC ux`aE'b l`Fi) ¨¨¤¨¨¥§¦§¨¨¥

('bEYgY l` minXd zFz`nE oFWNM ,©¨¥Ÿ©¨©¦©¥¨
.('a 'i dinxi).micrFnlExivwe rxf ¦§§¨§£¦¤©§¨¦

.sxge uiwe mge xwe(a"k 'g oNdl):.minilE §Ÿ¨Ÿ§©¦¨Ÿ¤§©¨§¨¦
:dlil zCnE mFi zCn.mipWeEnilWIW ¦©¦©©§¨§¨¦¤©§¦

KxCA aEWl zipW EtiqFie ,mkldn©£¨¨§¦¥¦¨©¤¤
d"qyA dOgd zpWE ,DA Ekld xW £̀¤¨§¨§©©©¨§
miWlWA dpaNd zpWE ,mFi§©©§¨¨¦§¦

:mFieh dxez
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(åè)õøàä-ìò øéàäì íéîMä òé÷øa úøBàîì eéäå§¨³¦§ŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤
:ïë-éäéå©«§¦¥«

i"yx£˙¯B‡ÓÏ eÈ‰Â∑ׁשּיאירּו יׁשּמׁשּו, זאת .לעֹולם עֹוד ¿»ƒ¿…ְְִֶַָָָֹ

(æè)-úà íéìãbä úøànä éðL-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®¤
ïèwä øBànä-úàå íBiä úìLîîì ìãbä øBànä©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½§¤©¨³©¨ŸÆ

:íéáëBkä úàå äìélä úìLîîì§¤§¤´¤©©½§¨§¥−©«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÌÈÏ„b‰ ˙¯‡n‰∑נבראּו ונתמעטה ׁשוים , «¿……«¿…ƒ¿ְְְְֲִִִַָָ

מלכים  לׁשני אפׁשר "אי ואמרה: ׁשּקטרגה על ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּלבנה
אחד" ּבכתר ‰ÌÈ·ÎBk.ׁשּיׁשּתּמׁשּו ˙‡Â∑ עלֿידי ְְְִֶֶֶֶַָ¿≈«»ƒְֵַ

הּלבנה  את ּדעּתּהׁשּמעט להפיס צבאיה הרּבה ,. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

(æé)øéàäì íéîMä òé÷øa íéäìà íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−¦§¦´©©¨¨®¦§¨¦−
:õøàä-ìò©¨¨«¤

(çé)ïéáe øBàä ïéa ìécáäìe äìéláe íBia ìLîìå§¦§ŸÆ©´©©½§¨«£©§¦½¥¬¨−¥´
:áBè-ék íéäìà àøiå CLçä©®¤©©¬§¡Ÿ¦−¦«

(èé):éòéáø íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«

‡Ï‰¯‡טו  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»«¬»≈

È˙טז  ‡i·¯·¯ ‡i¯B‰ ÔÈ¯z ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿≈¿«»«¿¿«»»
‡¯B‰ ˙ÈÂ ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏ ‡a¯ ‡¯B‰¿»«»¿ƒ¿«ƒ»»¿»¿»

:‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡ÈÏÈÏa ËÏLÓÏ ‡¯ÚÊ¿≈»¿ƒ¿«¿≈¿»¿»¿«»

‡Ï‰¯‡יז  ‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÈÈ ÔB‰˙È ·‰ÈÂƒ«»¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«»¿«¿»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

ÔÈaיח  ‡L¯Ù‡Ïe ‡ÈÏÈÏ·e ‡ÓÓÈa ËÏLÓÏe¿ƒ¿«ƒ»»¿≈¿»¿«¿»»≈
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ ‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰¿»≈¬»«¬»¿»¬≈»

¯·È‡ÚÈ:יט  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íéîMä òé÷øa úøBàîì eéäå (åè)§¨¦§Ÿ¦§¦©©¨©¦
.õøàä ìò øéàäìdidIW siqFd §¨¦©¨¨¤¦¤¦§¤

d`xIW xWt` iM ,ux`l riBn mxF`¨©¦©¨¨¤¦¤§¨¤¥¨¤
miUrOd lM EUrie minXA xF` mdl̈¤©¨©¦§©£¨©©£¦
KklE ,ux`A Exi`IW ilAn mixMfPd©¦§¨¦¦§¦¤¨¦¨¨¤§¨
minXd riwxA zxF`nl EidIW xn`̈©¤¦§¦§Ÿ¦§¦©©¨©¦

:dilr Exi`ie ux`A hiAnEfh dxez ©¦¨¨¤§¨¦¨¤¨
íúà ïziå .íéäìà Nòiå (æé-æè)©©©¡Ÿ¦©¦¥Ÿ¨

.íéäìàEN` Eidp `NW cOln ¡Ÿ¦§©¥¤Ÿ¦§¥
mitEB la` ,riwxd sEBn zFxF`Od©§¦¨¨¦©£¨¦

(mirAhp):FA mirAwpgi dxez ¦§¨¦¦§¨¦
.äìéláe íBia ìLîìå (çé)oipr §¦§Ÿ©©©§¨¦§©

ilAn xg` xaC dlWnOd©¤§¨¨¨¨©¥¦§¦
xn`X dn llki iM ,xiMfdW dxF`d̈¨¤¦§¦¦¦§Ÿ©¤¨©
Wi iM ,"micrFnlE zz`l Eide" dNgY§¦¨§¨§ŸŸ§£¦¦¥
xW` diiEPWA ux`A dlWnn mdl̈¤¤§¨¨¨¨¤§¦¤¨£¤
cqtdaE diedA dlWnnE ,DA EcilFi¦¨¤§¨¨©£¨¨§¤§¥
FYlWnnA WnXd iM ,miltXd lkA§¨©§¨¦¦©¤¤§¤§©§
miOgd lkA lCbie cilFie ginvi mFIA©©§¦©§¦¦©¥§¨©©¦
dxti FYlWnnA gxIde ,miWaide§©§¥¦§©¨¥©§¤§©§©§¤
.mixTde migNd lke miOIaE zFpirOA©©£¨©©¦§¨©©¦§©¨¦

mzq xn` oM lre,dliNaE mFIA lWnle §©¥¨©§¨§¦§Ÿ©©©§¨

:mdl miltXd zlWnn iM¦¤§¤¤©§¨¦¨¤
ïëzéåzEliv` gM cFr dlWnOdW §¦¨¥¤©¤§¨¨Ÿ©£¦

,mipFYgYd ibidpn mdW¤¥©§¦¥©©§¦
gnFSd lGOde ,lWFn lM lWni mgkaE§Ÿ¨¦§Ÿ¨¥§©©¨©¥©
dliNA gnFSd lGOde ,FA lWni mFIA©¦§Ÿ§©©¨©¥©©©§¨
(h"i 'c mixaC) aEzMW oiprM ,DA lWni¦§Ÿ¨¨¦§¨¤¨§¨¦
.miOrd lkl mz` Lidl` 'd wlg xW £̀¤¨©¡Ÿ¤Ÿ¨§Ÿ¨©¦

aEzMd xn`X dn `Ede('c f"nw miNdY) §©¤¨©©¨§¦¦

zFnW mNkl miakFMl xRqn dpFn¤¦§¨©¨¦§ª¨¥
`xwi mWA mNkl oke ,`xwi'n dirWi) ¦§¨§¥§ª¨§¥¦§¨§©§¨

(e"kdlCadd `id zFnXd z`ixw iM .¦§¦©©¥¦©©§¨¨
dfle ,xWIde wcSd gM dfl ,mzFgkA§Ÿ¨¨¤Ÿ©©¤¤§©¤§¨¤
rEcIM ,zFgMd lkA oke ,axgde mCdgMŸ©©¨§©¤¤§¥§¨©Ÿ©¨©
,FpFvxle oFilr gkA lMde ,zEpipbhv`Ä¦§©§¦§©Ÿ§Ÿ©¤§§¦§

gM axe EpipFc` lFcB xn` KklEmiNdY) §¨¨©¨£¥§©Ÿ©§¦¦

('d f"nwgM axe mNM lr lFcB `Ed iM ,¦¨©ª¨§©Ÿ©
gM uiO`e mipF` axn xn` oke ,mdilr£¥¤§¥¨©¥Ÿ¦§©¦Ÿ©

(e"k 'n dirWi)Ll iYfnxW cFQd KxC lre : §©§¨§©¤¤©¤¨©§¦§
:zn`A dxEnB dlWnn didY¦§¤¤§¨¨§¨¤¡¤

ìécáäìe.KWgd oiaE xF`d oiAxn` §©§¦¥¨¥©¤¨©
z`vA iM mdxa` iAx©¦©§¨¨¦§¥
dliNA dpaNd xF`e mFIA WnXd©¤¤©§©§¨¨©©§¨

itlE .KWgd oiaE xF`d oiA EliCai©§¦¥¨¥©¤§¦
iM iYrCxF`d,mFId `Ed o`kA xMfPd ©§¦¦¨©¦§¨§¨©

eKWgdFnM ,mnW ok iM ,dliNd `ed §©¤©©§¨¦¥§¨§
xn`W('d wEqR lirl)xF`l midl` `xwIe ¤¨©§¥¨©¦§¨¡Ÿ¦¨

dlil `xw KWgle mFi: §©¤¨¨¨§¨
äpäåxiMfi ziW`xA dUrn lkA §¦¥§¨©£¥§¥¦©§¦

,dUrOd xRqie d`ESd aEzMd©¨©©¨¨¦©¥©©£¤
"zxF`nl Eide" dEv o`kaEwEqR lirl) §¨¦¨§¨¦§Ÿ§¥¨

(e"h"midl` mz` oYIe" xRqe ,wEqR lirl) §¦¥©¦¥Ÿ¨¡Ÿ¦§¥¨

(f"ixn`e ,,dliNaE mFIA lWnledidIW §¨©§¦§Ÿ©©©§¨¤¦§¤
,dliNA lWFn dfe mFiA lWFn df¤¥©§¤¥©©§¨
zz`l Eide" dESX dn `Ed dlWnOde§©¤§¨¨©¤¦¨§¨§ŸŸ

"micrFnlE(c"i wEqR lirl)oi`W xRqe , §£¦§¥¨§¦¥¤¥
la` ,deW mdipW zlWnnoiA liCadl ¤§¤¤§¥¤¨¨£¨§©§¦¥

,KWgd oiaE xF`dlWni lFcBd iM ¨¥©¤¦©¨¦§Ÿ
oi`W mFwnA mB ,xF` FNM didie ,mFIA©§¦§¤ª©§¨¤¥
dliNA lWni ohTde ,riBn WnXd©¤¤©¦©§©¨¨¦§Ÿ©©§¨
.FMWg DiBIW gxId izlEf ,KWg didie§¦§¤¤¨¦©¨¥©¤©¦©¤§
mFId oiA liCadl" xn`W d`ESd `ide§¦©©¨¨¤¨©§©§¦¥©

"dliNd oiaE(mW)midl` lCaIe" FnM , ¥©¨§¨¨§©©§¥¡Ÿ¦
"KWgd oiaE xF`d oiA('c lirl):hi dxez ¥¨¥©¤§¥



סז ziy`xa 'xt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy

(ë)äiç Lôð õøL íénä eöøLé íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½¦§§´©©½¦¤−¤¤´¤©¨®
:íéîMä òé÷ø éðt-ìò õøàä-ìò óôBòé óBòå§Æ§¥´©¨½̈¤©§¥−§¦¬©©¨¨«¦

i"yx£‰iÁ LÙ∑ּבּה חי ∑ı¯L.חּיּות ׁשּיהא ּדבר ּכל ∆∆«»ְִֵֶָ∆∆ַָָָ
ּגבּה זבּובים.ׁשאינֹו ּכגֹון ּבעֹוף, ׁשרץ: קרּוי הארץ, מן ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

נמלים  ּכגֹון ותֹולעים.ּבׁשקצים, ,ּובּברּיֹות וחּפּוׁשים ְְְְְְִִִִִִִַָָָ
הּדגים  וכל ּבהם, וכּיֹוצא וחמט ועכּבר חלד .ּכגֹון ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(àë)-ìk úàå íéìãbä íðépzä-úà íéäìà àøáiå©¦§¨´¡Ÿ¦½¤©©¦¦−©§Ÿ¦®§¥´¨
äiçä Lôð|íäðéîì íénä eöøL øLà úNîøä ¤´¤©«©¨´¨«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦§¦«¥¤À

ðk óBò-ìk úàå:áBè-ék íéäìà àøiå eäðéîì ó §¥̧¨³¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−¦«
i"yx£ÌÈpz‰∑:אּגדה ּובדברי ׁשּבּים. ּגדֹולים ּדגים ««ƒƒְְְִִִֵֶַַָָָָ
את לוי הּוא  והרג ּונקבה, זכר ׁשּבראם זּוג ֹו, ּובן תן ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

לעתידֿלבא  לּצּדיקים ּומלחּה יפרּוהּנקבה ׁשאם , ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

ּכתיב  "הּתּנינם" ּבפניהם. העֹולם יתקּים לא - .וירּבּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
‰iÁ‰ LÙ∑ חּיּות ּבּה ׁשּיׁש .נפׁש ∆∆««»ִֵֶֶֶָ

ÈÁ˙‡כ  ‡LÙ LÁ¯ ‡iÓ ÔeLÁ¯È ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿¬«»¿≈«¿»«¿»
‡ÚÈ˜¯ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯‡ ÏÚ Á¯ÙÈ ‡ÙBÚÂ¿»¿»«««¿»««≈¿ƒ»

:‡iÓL„ƒ¿«»

LÙ‡כא  Ïk ˙ÈÂ ‡i·¯·¯ ‡iÈpz ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»«ƒ«»«¿¿«»¿»»«¿»
˙ÈÂ ÔB‰ÈÊÏ ‡iÓ eLÈÁ¯‡ Èc ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ«¿»¿»≈»ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈¿»
:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ Á¯Ù„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿»«ƒ¿ƒ«¬»¿»¬≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.õøL íénä eöøLé (ë)i"Xx azM ¦§§©©¦¤¤¨©©¦
ux`d on DFaB Fpi`W ig xaC lM̈¨¨©¤¥¨©¦¨¨¤
mivwWA ,miaEaf oFbM sFrA ,uxW iExẅ¤¤§§§¦¦§¨¦

zFixaA ,mirlFze milnp oFbMclg oFbM §§¨¦§¨¦¦§¦§Ÿ¤
dnE .mibCd lke mdA `vFIke xAkre§©§¨§©¥¨¤§¨©¨¦©
EaxE ExR mY`e wEqRA axd xn`IŸ©¨©©¨§©¤§§
eipaE gpA xn`PW Da EaxE ux`a EvxW¦§¨¨¤§¨¤¤¡©§Ÿ©¨¨

('f 'h oNdl)"miOd EvxW xW`" oke .wEqRA) §©¨§¥£¤¨§©©¦©¨

(`AdxW`" xn`IW FGd zrCd itl iE`x ©¨¨§¦©©©©¤Ÿ©£¤
mpi`W miAx zFtFre ."miOA EvxẄ§©©¦§©¦¤¥¨
,clgd DabM ,ux`d on midFaB§¦¦¨¨¤§Ÿ©©Ÿ¤
,c`n milbxd ohw sNhrde ,xAkrd̈©§¨§¨£©¥§©¨©§©¦§Ÿ

:"sFrd uxW" `xTi `l dOle§¨¨Ÿ¦¨¥¤¤¨
úòãåmrhM dvixW oiprW qElwp` §©©ª§§¤¦§©§¦¨§©©

UnxaE uxWA xn` ,drEpY§¨¨©§¤¤§¤¤
WigxC `Wgx(c"n `"i `xwIe).WxR dtie , ¦£¨§¨¥©¦§¨§¨¤¥©

mzrEpYW xEarA oM mivxXd E`xTie§¦¨§©§¨¦¥©£¤§¨¨
,aMxn oFWl `EdW okYie .zicinY§¦¦§¦¨¥¤¨ª§¨
`EdW Unxe ,"ux `EdW" uxW `xTi¦¨¥¤¤¤¨§¤¤¤
rce .gEpi `le hwWi `l ,ux`d UnFx¥¨¨¤Ÿ¦§Ÿ§Ÿ¨©§©
milbx rAx` Fl xW` sFrd lM iM¦¨¨£¤©§©©§©¦

"sFrd uxW" `xTi(b"kÎ'k `"i `xwIe)ipRn , ¦¨¥¤¤¨©¦§¨¦§¥
xW`e ,mivxXM rEpie Knqi eilbxAW¤§©§¨¦§Ÿ§¨©©§¨¦©£¤
xTrW ,"spM sFr" `xTi oM EPpi ¥̀¤¥¦¨¥¨¨¤¦©

.stFrl FzrEpY§¨§¥
äéäéåEaxe ExtE ux`a EvxWe" mrh §¦§¤©©§¨§¨¨¤¨§¨

"ux`d lr(f"i 'g oNdl)EidIW , ©¨¨¤§©¨¤¦§
.dilr EAxie Extie DNkA mikNdzn¦§©§¦§ª¨§¦§§¦§¨¤¨

"Da EaxE ux`a EvxW"('f 'h oNdl), ¦§¨¨¤§¨§©¨

mrh `Ede .DA EAxze DNkA ErrFpzd¦§£§ª¨§¦§¨§©©
m`e :wEqRA minrR ipW "EaxE" ltMd©¤¤§§¥§¨¦©¨§¦

"miOd EvxW xW`" Wxtp oMwEqR oNdl) ¥§¨¥£¤¨§©©¦§©¨¨

(`"koke .miOd EkilFde Eripd xW` ,£¤¥¦§¦©©¦§¥
mirCxtv x`id uxWe(g"k 'f zFnW)oke , §¨©©§Ÿ§©§§¦§§¥

EvxWIe ExR('f '` mW)ErEpIe Eaxe ExRW , ¨©¦§§¨¤¨§¨©¨
.mdn ux`d `lOYW cr ,mAxl§ª¨©¤¦¨¥¨¨¤¥¤

ìáà"ux`a EvxW"A xzR qElwp` £¨ª§§¨©§¦§¨¨¤
('f 'h oNdl)Eciliz`" dclFY oipr §©¨¦§©¨¨¦§§¦

l`Wn oFWNd dUr `Ed iM ,"`rx`A§©§¨¦¨¨©¨ª§¨
mivxWM EaxE ExR mY`e ,mivxXd on¦©§¨¦§©¤§§¦§¨¦

"EvxWIe ExR" oke .Da EaxE ux`AzFnW) ¨¨¤§¨§¥¨©¦§§§

('f '`:axl mivxWM mzFclFzA EidW¤¨§§¨¦§¨¦¨Ÿ
óBòå.ux`d lr stFridid dGd mFIA §§¥©¨¨¤©©¤¨¨

mFIA dide ,miOA d`ixAd xn`n©£©©§¦¨©©¦§¨¨©
WExR oM m` ,ux`A iXXdstFri sFre ©¦¦¨¨¤¦¥¥§§¥

ux`d lruxW miOd EvxWi ,KWnp ©¨¨¤¦§©¦§§©©¦¤¤
xn`W aEzMde .stFrIW sFre dIg Wtp¤¤©¨§¤§¥§©¨¤¨©
zIg lM dnc`d on midl` 'd xvIe©¦¤¡Ÿ¦¦¨£¨¨¨©©

minXd sFr lM z`e dcVd(h"i 'a oNdl), ©¨¤§¥¨©¨©¦§©¨

lM z` midl` 'd xvIe" xn` EN`M§¦¨©©¦¤¡Ÿ¦¥¨
lM z` xvIe dnc`d on dcVd zIg©©©¨¤¦¨£¨¨©¦¤¥¨
zrC oke .EdFnM miAxe ,"minXd sFr©¨©¦§©¦¨§¥©©

eiwxtA lFcBd xfril` iAx('h wxR Wix), ©¦¡¦¤¤©¨¦§¨¨¥¤¤

lM miOd on uixWd iWingA xn`W¤¨©©£¦¦¦§¦¦©©¦¨
:spM sFr¨¨

ìáà`xnBA(:f"k oiNg)Wi ,FA Ewlgp £¨©§¨¨ª¦¤§§¥
,E`xap miOd oOW oM oixnF`§¦¥¤¦©©¦¦§§
,`xap mdipXn sFrdW oixnF` Wie§¥§¦¤¨¦§¥¤¦§¨
xEarA oM m`e .E`xap wwxdn Exn`̈§¥¨¨¨¦§§§¦¥©£
rwxwA wwxde ,miOA dzid mzFclFYW¤§¨¨§¨©©¦§¨¨¨§©§©

n ,`Ed mIdmdA xn`Od did df ipR ©¨¦§¥¤¨¨©©£¨¨¤
:iWingd mFIA©©£¦¦

äpäåxn`Wtp uxW miOd EvxWi §¦¥¨©¦§§©©¦¤¤¤¤
,dIgon mWtpe mtEB mibCd iM ©¨¦©¨¦¨§©§¨¦

gEx mdl `iadW midl`d xacA miOd©©¦¦§©¨¡Ÿ¦¤¥¦¨¤©
FtEB cixtdW mc`M `l ,zFcFqid on¦©§Ÿ§¨¨¤¦§¦
midl` 'd xviIe xn`W FnM ,FWtPn¦©§§¤¨©©¦¤¡Ÿ¦
eiR`A gRIe dnc`d on xtr mc`d z ¤̀¨¨¨¨¨¦¨£¨¨©¦©§©¨

miIg znWp('f 'a oNdl)xiMfd `le . ¦§©©¦§©¨§Ÿ¦§¦
gM oi` iM ,llM Wtp gnFSA iWilXA©§¦¦©¥©¤¤§¨¦¥Ÿ©
calA drEpYd ilraA wx ,Wtp lECBd©¦¤¤©§©£¥©§¨¦§©

:`id¦
ìòåoi`W mWM ,mixnF`W mipeId zrC §©©©©§¨¦¤§¦§¥¤¥

KM ,WtPA wx rrFpznA lECBd©¦§¦§¥©©©¤¤¨
z`f iM ,Wxtddidi ,lcBiWtPA gnFSA©¥©©¤¤¦¨¥¦§¤¤§¥¦Ÿ

,dIg WtpiM ,zEIg FA WIW Wtp xnFlM ¤¤©¨§©¤¤¤¥©¦
Wtp `ide ,zEIg DA oi` Wtp Wi¥¤¤¥¨©§¦¤¤

EpizFAx ExiMfde .zgnFSd('` `"n x"a) ©©©§¦§¦©¥
gM `Ed ilE`e .de`Y mixnYd ipli`A§¦¨¥©§¨¦©£¨§©Ÿ©

:Wtp `xTi `l dginSA`k dxez ©§¦¨Ÿ¦¨¥¤¤
íðépzä úà íéäìà àøáiå (àë)©¦§¨¡Ÿ¦¤©©¦¦

.íéìãbämi`xaPd lcB xEarA ©§Ÿ¦©£Ÿ¤©¦§¨¦
,zFAx zF`qxR mMx` mdnWIW dN`d̈¥¤¤¥¥¤¨§¨©§¨©
mdn ErcIW mdixtqA mipeId EciBd¦¦©§¨¦§¦§¥¤¤¨§¥¤
mB EpizFAxe ,dqxR zF`n Wng miMx £̀ª¦£¥¥©§¨§©¥©

mdA Ebiltd oM(:b"r a"a oIr)df xEarA , ¥¦§¦¨¤©¥©£¤
`Ed iM ,midl`l d`ixAd mdA qgi¦¥¨¤©§¦¨¥Ÿ¦¦
xW`M ,ziW`xAn oi`n m`ivndW¤¦§¦¨¥©¦¦§¥¦©£¤

d`ixA oFWl iYWxR('` wEqR lirl)oke . ¥©§¦§§¦¨§¥¨§¥
`Ed iM ricFdl ,Fzlrnl mc`A dUri©£¤¨¨¨§©£¨§¦©¦

:FlkUe FYrC mr oi`n `vFn¨¥©¦¦©§§¦§
éðàådGd mFIA xn` `l dOl DnY ©£¦¨¥©¨¨Ÿ¨©©©¤

die"xiMfdl okYi `l ilE`e ."ok i ©§¦¥§©Ÿ¦¨¥§©§¦
dpFW`xAn iM ,"ok idie" ixg` "`xaIe"©¦§¨©£¥©§¦¥¦¦¨¦¨

Exn` EpizFAxe .xAci(:c"r `xzA `aA)iM §©¥§©¥¨§¨¨©§¨¦
FbEf zaE oziel `Ed milFcBd mipiPYd©©¦¦©§¦¦§¨¨©



ziy`xaסח 'xt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

xag Ll dpw§¥§¨¥

הּגדלים  את־הּתּנינם אלהים ְְֱִִִִִֶַַַַָֹֹוּיברא
זּוגֹו ּובן לויתן רש"י)הּוא ובפירוש כא. (א, ְִֶָָ

החסידּות: ּדר על־ּפי זה לפרׁש ְֲִִֵֵֶֶֶַַָיׁש
ּתֹורה" "לּקּוטי ב)ּבּספר יח, הּזקן (שמיני אדמּו"ר מבאר ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

אלי", איׁשי יּלוה הּפעם ּכמֹו התחּברּות "לׁשֹון הּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּלויתן
ה'. לעבֹודת ּכּלֹו ּכל ׁשּמחּבר צּדיק על ְְֲִֵֶַַַַַָָֻֻּומרּמז

הּוא  ה' ּבעבֹודת ּגדֹול ׁשּכלל ׁשאף לחׁשב אפׁשר היה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּנה,
אחד  ּכל צרי ה' ּבעבֹודת להצליח ׁשּבׁשביל חבר", ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"קנה
ּכל  על להתּגּבר לרעהּו אחד ׁשּיעזרּו חבר, לֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיהיה

ּבנֹוגע  רק ׁשּזהּו הּדעת על ׁשּיעלה אפׁשר הרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהּמכׁשֹולים,
ּבדרּגת  ׁשהם ּבאנׁשים ּכׁשּמדּבר אבל רגילים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻלאנׁשים
להסּתּדר  ויכֹולים ל"חבר", צריכים הם אין אּולי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָ"לויתן",

ה'. ּבעבֹודת ְֲַַַלבד
זּוג", "ּבן ה' ּברא לֹו ׁשּגם מהּלויתן ההֹוראה ּבאה זה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָועל
ּגבֹוּה ּבאפן היא לקֹונֹו ׁשעבֹודתֹו מי אצל ׁשּגם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלהראֹות

ה'. ּבעבֹודת זּוג" ּו"בן ל"חבר" צרי הּוא ּגם ְְֲִֵֵֶַַַָָּביֹותר,
ה' ּבעבֹודת זּוג" ּו"בן "חבר" חׁשּוב היכן עד ראיה ְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ(ּומּכאן

"לויתן"). ׁשּבבחינת מאּלּו ּובקל־וחמר אחד, ּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאצל

(áë)eàìîe eáøe eøt øîàì íéäìà íúà Cøáéå©§¨¯¤Ÿ¨²¡Ÿ¦−¥®Ÿ§´§À¦§³
:õøàa áøé óBòäå íénia íénä-úà¤©©̧¦Æ©©¦½§¨−¦¬¤¨¨«¤

i"yx£Ì˙‡ C¯·ÈÂ∑ מהם וצדין אֹותם, ׁשּמחּסרים לפי «¿»∆…»ְְְְִִִֵֶֶַָָ
הצרכּו החּיֹות ואף לברכה, הצרכּו אֹותם, ְְְְְְְְִִַַַָָָֻֻואֹוכלין
לא  לכ לקללה, ׁשעתיד הּנחׁש מּפני אּלא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹלברכה,

ּבּכלל ּברכן  הּוא יהא ׁשּלא ,.e¯t∑ ּכלֹומר ּפרי, לׁשֹון ְְְֵֵֶַָָֹ¿ְְְִַ

ּפרֹות  היה ∑e·¯e.עׂשּו "ּפרּו", אּלא אמר לא אם ֲֵ¿ְִֶַָָָָֹ
ׁשאחד  "ּורבּו", ּובא יֹותר, ולא אחד מֹוליד ְְִֵֶֶֶֶָָָָֹאחד

.הרּבה מֹוליד  ְִֵַ

(âë):éLéîç íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«

(ãë)dðéîì äiç Lôð õøàä àöBz íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈
:ïë-éäéå dðéîì õøà-Búéçå Nîøå äîäa§¥¨¬¨¤²¤§©«§¤−¤§¦¨®©«§¦¥«

i"yx£ı¯‡‰ ‡ˆBz∑ מּיֹום נברא ׁשהּכל ׁשּפרׁשּתי, הּוא ≈»»∆ְְִִִֵֶֶַַָֹ
להֹוציאם ,ראׁשֹון  אּלא הצרכּו iÁ‰.ולא LÙ∑ ְְְְִִֶָָֹֻ∆∆«»

ּבּה נמּוכים ∑NÓ¯Â.חּיּות ׁשּיׁש ׁשהם ׁשרצים, הם ִֵֶָ»∆∆ְְִִֵֵֶָ

ׁשאין  נגררים, ּכאּלּו ונראים הארץ על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָורֹומׂשים
ּבלׁשֹוננּו ו"ׁשרץ", "רמׂש" לׁשֹון ּכל נּכר. ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָהּלּוכן

.קונמוברי"ש 

eÏÓeכב  e‚Òe eLet ¯ÓÈÓÏ ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»¿≈»¿¿
:‡Ú¯‡a ÈbÒÈ ‡ÙBÚÂ ‡iÓÓÈa ‡iÓ ˙È»«»¿«¿«»¿»ƒ¿≈¿«¿»

È‡LÈÓÁ:כג  ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¬ƒ»≈

dÊÏכד  ‡˙ÈÁ ‡LÙ ‡Ú¯‡ ˜tz ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿»«¿»«¿»ƒ¿«
:ÔÎ ‰Â‰Â dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁÂ LÁ¯e ¯ÈÚa¿ƒ¿≈¿≈««¿»ƒ¿««¬»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dawPd bxde ,dawpE xkf m`xAW¤§¨¨¨¨§¥¨§¨©©§¥¨
xWt`e .`Fal cizrl miwiCSl DglnE§¨¨©©¦¦¤¨¦¨§¤§¨
mdA xn`IW iE`x did `l df ipRn iM¦¦§¥¤Ÿ¨¨¨¤¥¨¥¨¤

:cFr Ecnr `l iM ,"ok idie"ak dxez ©§¦¥¦Ÿ¨§
.øîàì íéäìà íúà Cøáéå (áë)xfB ©§¨¤Ÿ¨¡Ÿ¦¥Ÿ¨©

ExtIW mdA xn`e dkxAd mdÄ¤©§¨¨§¨©¨¤¤¦§
,miAx zFxR EUrIW xnFlM ,EAxie§¦§§©¤©£¥©¦
oipre .FzFnM miAx cg`d `ivFIW¤¦¨¤¨©¦§§¦§©
diYkxaE xn`W oiprM ,dciliA dkxAd©§¨¨¦¦¨¨¦§¨¤¨©¥©§¦¨

miFbl dzide(f"h f"i oNdl)mignSA mbe : §¨§¨§¦§©¨§©©§¨¦
dkxA oFWl `aY(`"k d"k `xwIe)iziEve ¨Ÿ§§¨¨©¦§¨§¦¦¦

la` .ziXXd dpXA mkl izkxA z ¤̀¦§¨¦¨¤©¨¨©¦¦£¨
mi`xaPdW itl ,iWilXA oM xn`p `lŸ¤¡©¥©§¦¦§¦¤©¦§¨¦
xkf ,calA mipW Eid WtPd ilrA lkA§¨©£¥©¤¤¨§©¦¦§©¨¨
Ekxvde ,mc`A oiprM ,mdipinl dawpE§¥¨§¦¥¤§¦§¨¨¨¨§ª§§
mignSA la` ,c`n EAxIW dkxal¦§¨¨¤¦§§Ÿ£¨©§¨¦

c`n miAx dnc`d lM ipR lr Egnv̈§©§¥¨¨£¨¨©¦§Ÿ
:mFId md xW`M©£¤¥©

àìå,dkxA zFIgaE zFndaA xn` §Ÿ¨©¦§¥§©§¨¨
ilraA xfBW dxfBd z`GOW¤¦Ÿ©§¥¨¤¨©§©£¥
EAxzp ,iEAxd miOAW drEpYd WtPd©¤¤©§¨¤©©¦¨¦¦§©
ilrA iM ,ux`AW drEpYd Wtp ilrA©£¥¤¤©§¨¤¨¨¤¦©£¥
cg` oipr mNMzxAcn Dpi`WdIgWtp¤¤©¨¤¥¨§©¤¤ª¨¦§¨¤¨

Exn` EpizFAxe .mz`ixaA('a `"i x"a)iM ¦§¦¨¨§©¥¨§¦
mdn micv mc` ipA zFid xEarA©£¡§¥¨¨¨¦¥¤

:dkxal Ekxvd milkF`e§§¦ª§§¦§¨¨
eàìîe.miOIA miOd z`mzF` KxA ¦§¤©©¦©©¦¥¥¨

s` miOId mAxl E`NnIW¤§©§§ª¨©©¦©
m`ENOW F` ,minb`de milgPdmiOIA ©§¨¦§¨£¨¦¤¦¨©©¦

:md miHrn milgPA iM ,`Edaxi sFrde ¦©§¨¦§©¦¥§¨¦¤
.ux`A,miOd on Fz`ixAW iR lr s` ¨¨¤©©¦¤§¦¨¦©©¦

didY FzkxAtIW ux`A,dilr EAxie Ex ¦§¨¦§¤¨¨¤¤¦§§¦§¨¤¨

ElCbie miOA eiviA liHIW sFrA oi` iM¦¥¨¤©¦¥¨©©¦§¦§§
mipFGpe miOA cinY mipkFXd wx ,mẄ©©§¦¨¦©©¦§¦¦
miclFpe ux`A mdiviA oiUFr mdn¥¤¦¥¥¤¨¨¤§¨¦

:DAbk dxez ¨
äîäa (ãë)milkF`d mipiOd md §¥¨¥©¦¦¨§¦

:ixAcn oiA iaEXi oiA ,aUr¥¤¥¦¦¥¦§¨¦
.ux` FzigezFIg `xwi xUAd ilkF` §©§¤¤§¥©¨¨¦§¨©
:Etxhi mNke§ª¨¦§Ÿ

NîøåmikEnp mivxW md i"Xx azM ¨¤¤¨©©¦¥§¨¦§¦
EN`M oi`xp ux`d lr miUnFxe§§¦©¨¨¤¦§¦§¦

z`Gd dWxRA dPde .oixxbpwEqR oNdl) ¦§¨¦§¦¥©¨¨¨©Ÿ§©¨¨

(g"k,ux`d lr zUnxd dIgd lkaE§¨©©¨¨Ÿ¤¤©¨¨¤
aizkE(`"k 'f oNdl)Unxd xUA lM rebIe §¦§©¨©¦§©¨¨¨¨Ÿ¥

lkaE dIgaE dndAaE sFrA ux`d lr©¨¨¤¨©§¥¨©©¨§¨
aizkE ,ux`d lr uxXd uxXdmiNdY) ©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤§¦§¦¦

('k c"wla` .xri Fzig lM Unxz FA¦§Ÿ¨©§¨©£¨



סט ziy`xa 'xt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy

(äë)-úàå dðéîì õøàä úiç-úà íéäìà Nòiå©©©́¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤
eäðéîì äîãàä Nîø-ìk úàå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¥²¨¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®

:áBè-ék íéäìà àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¦«
i"yx£NÚiÂ∑ ּבצביֹונם ּבתּקּונן ּתּקנם .ּובקֹומתן , «««ְְְְְִִִָָָָָ

(åë)eðúeîãk eðîìöa íãà äNòð íéäìà øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²§©§¥−¦§¥®
-ìëáe äîäaáe íéîMä óBòáe íiä úâãá ecøéå§¦§Á¦§©̧©¹̈§´©¨©À¦©§¥¨Æ§¨

:õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe õøàä̈½̈¤§¨¨¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£Ì„‡ ‰NÚ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל ענותנּותֹו «¬∆»»ְְֶַַָָָ

הּמלאכים  ּבדמּות הּוא ׁשהאדם לפי מּכאן: ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָלמדנּו
את  ּדן ּוכׁשהּוא ּבהם. נמל לפיכ ּבֹו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָויתקּנאּו

ּבפמליא  נמל הּוא מצינּוהּמלכים ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
על  יֹוׁשב ה' את "ראיתי מיכה: לֹו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבאחאב,

מימינֹו עליו עֹומד הּׁשמים צבא וכל ְְְִִִִֵַַָָָָָּכסאֹו,
אּלּו אּלא לפניו? ּוׂשמאל ימין יׁש וכי ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹּומּׂשמאלֹו".
"ּבגזרת  וכן לחֹובה, מׂשמאילים ואּלּו לזכּות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָמימינים

ּפתּגמא  ּכאן עירין אף ׁשאלּתא". קּדיׁשין ּובמאמר ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּבעליֹונים  יׁש להם: אמר רׁשּות, נטל ׁשּלֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבפמליא

ÈÚa¯‡כה  ˙ÈÂ dÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»≈««¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»
ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰BÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁ¯ Ïk ˙ÈÂ dÊÏƒ¿«¿»»ƒ¬»¿«¿»ƒ¿ƒ«¬»¿»

:·Ë È¯‡¬≈»

ÓÏˆa‡כו  ‡LÈ‡ „È·Ú ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¬ƒ≈»»¿«¿»»
‡ÙBÚ·e ‡nÈ Èea ÔeËÏLÈÂ ‡˙eÓ„kƒ¿»»¿ƒ¿¿¿≈«»¿»
‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡Ú¯‡ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··e ‡iÓL„ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿»«¿»¿»ƒ¬»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

on ,K"nqA oiprM "dUinx" WExR¥§¦¨§¦§¨§¨¤¦
lbx dPqnxY('e e"k dirWi)eixage ,l`wfgi) ¦§§¤¨¨¤§©§¨©£¥¨§¤§¥

(h"iÎg"i c"l.
øîàålr Unx" dndAaE dIgA §¨©©©¨©§¥¨Ÿ¥©

mixxbPd mivxXaE ,"ux`d̈¨¤©§¨¦©¦§¨¦
"dnc`d Unx"(d"k wEqR)xEarA , ¤¤¨£¨¨¨©£

:mtEB lkA dnc`A mzkixCWdk dxez ¤§¦¨¨©£¨¨§¨¨
.íãà äNòð íéäìà øîàiå (åë)©Ÿ¤¡Ÿ¦©£¤¨¨
xn`n mc`d zIUrA cgizp¦§©¥©£¦©¨¨¨©£¨
rahM Frah oi` iM ,Fzlrn lcB xEarA©£Ÿ¤©£¨¦¥¦§§¤©
xn`OA `xA xW` dndAde dIgd©©¨§©§¥¨£¤¨¨©©£¨

:Fl mcFTd©¥
èLtäåzNnA oFkPddUrpipRn ,`Ed §©§¨©¨§¦©©£¤¦§¥

zrcl zi`xd xaMWwEqR lirl) ¤§¨¨§¥¨¨©©§¥¨

('`mFIA oi`n Wi `xA midl`d iM¦¨¡Ÿ¦¨¨¥¥©¦©
on KM xg`e ,FCal oFW`xdzFcFqid ¨¦§©§©©¨¦©§

ozp xW`ke .dUre xvi mi`xaPd mdd̈¥©¦§¨¦¨©§¨¨§©£¤¨©
dide dIg Wtp uxWl uExXd gM miOA©©¦Ÿ©©¥¦§Ÿ¤¤©¨§¨¨
dide ,"miOd EvxWi" mdA xn`Od©©£¨¨¤¦§§©©¦§¨¨
xn` ,"ux`d `vFY" dndAA xn`Od©©£¨©§¥¨¥¨¨¤¨©

mc`A,dUrpux`de ip` xnFlM ¨¨¨©£¤§©£¦§¨¨¤
zxMfPd,mc` dUrpux`d `ivFYW ©¦§¤¤©£¤¨¨¤¦¨¨¤

dndAA dzUr xW`M dicFqin sEBd©¦¤¨©£¤¨§¨©§¥¨
aizkcM ,dIgaE('f 'a oNdl)'d xviIe ©©¨§¦§¦§©¨©¦¤

,dnc`d on xtr mc`d z` midl ¡̀Ÿ¦¤¨¨¨¨¨¦¨£¨¨
,oFilr iRn gExd KxAzi `Ed oYIe©¦¥¦§¨©¨©¦¦¤§

aizkcM(mW):miIg znWp eiR`A gRIe §¦§¦¨©¦©§©¨¦§©©¦
.eðúeîãk eðîìöa øîàådnci iM §¨©§©§¥¦§¥¦¦§¤

ux`l FtEB zpMznA ,mdipWl¦§¥¤§©§Ÿ¤¨¨¤

gExA dncie ,dPOn gTl xW £̀¤ª©¦¤¨§¦§¤¨©
xn`e .zEnY `le sEB Dpi`W ,mipFilrl̈¤§¦¤¥¨§Ÿ¨§¨©

ipXd aEzMA,FzF` `xA midl` mlvA ©¨©¥¦§¤¤¡Ÿ¦¨¨
x`Xn FA `ltp xW` `lRd xRql§©¥©¤¤£¤¦§¨¦§¨
dGd `xwOd hWR dfe .mi`xaPd©¦§¨¦§¤§©©¦§¨©¤
`Ede ,ignTd sqFi iAxl eiz`vn§¨¦§©¦¥©¦§¦§

:FA EaWgX dn lMn d`xPd©¦§¤¦¨©¤¨§
íìö LeøôeidFRp` mlvE ,x`Y FnM ¥¤¤§Ÿ©§¥©§¦

iPYW`(h"i 'b l`IpC)K` oke , ¤§©¦¨¦¥§¥©
Wi` KNdzi mlvA('f h"l miNdY)xirA §¤¤¦§©¤¦§¦¦¨¦

dfaY mnlv('k b"r mW).Fzi`xn x`Y , ©§¨¦§¤¨Ÿ©©§¦
,dUrnaE dxEvA oFinC `Ed "zEnc"E§¦§§¨§©£¤
df minFC E`xTi oiprA miaFxTd iM¦©§¦¨¦§¨¦¨§¦¤
mipFYgYl dnFC mc`d dPde :dfl̈¤§¦¥¨¨¨¤©©§¦

aizkcM ,xcde x`zA mipFilrlemiNdY) §¨¤§¦§Ÿ©§¨¨§¦§¦§¦¦

('e 'gzObn `Ede ,EdxHrY xcde cFake§¨§¨¨§©§¥§§©©
,dUrOd oFxWke zrcaE dnkgA eipR̈¨§¨§¨§©©§¦§©©£¤
xtrl FtEB dncIW ,WOn zEncaE¦§©¨¤¦§¤¤¨¨

:mipFilrl FWtpe§©§¨¤§¦
øéå.íiä úâãá ecxkf FzFid xEarA §¦§¦§©©¨©£¡¨¨

xn` dawpE,mId zbca ECxie §¥¨¨©§¦§¦§©©¨
:miAx oFWl§©¦
úéLàøááedAx('f 'f)Exn``vFY ¦§¥¦©¨¨§¥

,Dpinl dIg Wtp ux`d̈¨¤¤¤©¨§¦¨
Ff dIg Wtp xfrl` iAx xn`lW FgEx ¨©©¦¤§¨¨¤¤©¨¤

iAx xn`IW okYi `le .oFW`xd mc`̈¨¨¦§Ÿ¦¨¥¤Ÿ©©¦
WxRzi "ux`d `vFY" iM xfrl ¤̀§¨¨¦¥¨¨¤¦§¨¥
`N` ,llM oFW`xd mc` lW FWtpA§©§¤¨¨¨¦§¨¤¨

xnFl iYxMfdX dnl oEMzIWzxivi iM ¤¦§©¥§©¤¦§©§¦©¦§¦©

mCA xW` WtPd `Ed ,FgExA mc`d̈¨¨§©¤¤£¤©¨
dIgd xn`nM ux`d on dUrp©£¨¦¨¨¤§©£©©©¨
EUrp drEpYd zFWtp lM iM ,dndAde§©§¥¨¦¨©§©§¨©£
dUr ,zFtEB mdl `xA oM xg`e ,cgi©©§©©¥¨¨¨¤¨¨
KM xg`e ,dIgde dndAd itEB dNgY§¦¨¥©§¥¨§©©¨§©©¨
xg`e ,FGd WtPd FA ozpe ,mc`d sEB¨¨¨§¨©©¤¤©§©©
WtPd iM ,zipFilr dnWp FA gtp oM¥¨©§¨¨¤§¦¦©¤¤
DA cgizPW `id ,FA xW` zcxtPd©¦§¤¤£¤¦¤¦§©¥¨
,Dpzp xW` midl`d l` xg` xn`n©£¨©¥¤¨¡Ÿ¦£¤§¨¨

aizkcM('f 'a oNdl)znWp eiR`A gRIe §¦§¦§©¨©¦©§©¨¦§©
:miIg©¦
CøãåliMUOl rcEi dGd wEqRA zn`d §¤¤¨¡¤©¨©¤¦¨©©©§¦

Fl oEMzPW xWt`e .ipXd wEqRA©¨©¥¦§¤§¨¤¦§©¥
ux` "ux`d `vFz"A Wxce xfrl` iAx©¦¤§¨¨§¨©§¥¨¨¤¤¤
mlFrl Dpinl dIg Wtp `vFYW ,miIgd©©¦¤¥¤¤©¨§¦¨§¨
`xA dawpE xkf xn`X dn oke .zcnFr¤¤§¥©¤¨©¨¨§¥¨¨¨

mzF`('a 'd oNdl)d`ixAd dzid iM , ¨§©¨¦¨§¨©§¦¨
dlElM FznWpe dawpE xkGn dNgYn¦§¦¨¦¨¨§¥¨§¦§¨§¨
mc`l dxivi dzid dxivid la` .mdÄ¤£¨©§¦¨¨§¨§¦¨¨¨¨
,sFQA xRqi xW`M dX`l rlv oipaE¦§©¤©¨¦¨©£¤§©¥©
lW dWxtaE "d`ixA" o`M xiMfd okle§¨¥¦§¦¨§¦¨§¨¨¨¤
:oiai liMUOde ."dxivi" xiMfd dHn©¨¦§¦§¦¨§©©§¦¨¦

ecøéå íòèåmibCA dwfgA ElWnIW §©©§¦§¤¦§§§¨§¨©¨¦
.Unxd lkaE dndAaE sFraE¨©§¥¨§¨¨¤¤

xn`e .dIgd llkY "dndA"delkaE §©§¥¨¦§Ÿ©©¨§¨©§¨
ux`dxwrl Dnvr ux`A ElWnIW ¨¨¤¤¦§§¨¨¤©§¨©£Ÿ

.lfxaE zWgp avgle xRgle uYple§¦§Ÿ§©§Ÿ§©§Ÿ§¤©§¤
oFc`d zlWnn "dIcx" oFWlE§§¦¨¤§¤¤¨¨

:FCarAfk dxez §©§



ziy`xaע 'xt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy
קנאה  יׁש הרי ּבּתחּתֹונים, ּכדמּותי אין אם ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָּכדמּותי.

ּבראׁשית  ‡„Ì.ּבמעׂשה ‰NÚ∑ ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְְֲִֵֵַ«¬∆»»ִֶַַֹ
לא  לרּדֹות, לאּפיקֹורסים מקֹום ויׁש ּביצירתֹו ְְְְִִִִִִֵֶָָָֹסּיעּוהּו
ׁשּיהא  ענוה, ּומּדת ארץ' ּדר' מּללּמד הּכתּוב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנמנע

הּקטן  מן רׁשּות ונֹוטל נמל "אעׂשה הּגדֹול ּכתב ואם , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָ
אּלא  ּדינֹו, ּבית עם מדּבר ׁשהיה למדנּו לא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאדם",

ּותׁשּובתֹו עצמֹו, את עם אלהים "וּיברא ּבצּדֹו: ּכתב ְְְְֱִִִִֶַַַָָָֹ
'וּיבראּו' ּכתב ולא .ׁשּלנּוּבדפּוס ∑eÓÏˆa.האדם" ְְְִַַָָָָֹ¿«¿≈ְִֶָ

e˙eÓ„k∑ ּולהׂשּכיל להבין.Ìi‰ ˙‚„· ec¯ÈÂ∑יׁש ƒ¿≈ְְְִִַָ¿ƒ¿ƒ¿««»ֵ
רּדּוי  לׁשֹון הּזה רֹודה ּבּלׁשֹון זכה, ירידה: ּולׁשֹון ְְְִִֶֶַַָָָָ

והחּיה  לפניהם ירּוד נעׂשה זכה, לא ּובּבהמֹות. ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבחּיֹות
ּבֹו .מֹוׁשלת ֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay xn`nn)

ּכדמּותנּו ּבצלמנּו אדם על נעׂשה קאי זה ּפסּוק הּנה . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבכּמה  ּכמבאר ׁשּלמעלה, ּודמּות ּבצלם ׁשהם יׂשראל, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנׁשמֹות
ּבצלמנּו אדם "נעׂשה וזהּו ּו"דמּות", ּד"צלם" הענין ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָמקֹומֹות

ּדגמא  הם למּטה ּבהיֹותם ּגם יׂשראל ּדנׁשמֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֻּכדמּותנּו",
הראׁשֹון. הּׁשרׁש עד ׁשּלמעלה הּבחינֹות ּכל ּבתֹוכם ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹוכֹוללים

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ׁשּלֹו ּבפמליא נמל כו)הּוא א, (רש"י ְְְִֶַַָָ
א)ּבּגמרא מא, חבּורת (זבחים ּכניסת 'ּפמליא': ּתבת רׁש"י ּפרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

אבל  אליהם. סתרֹו ּדברי אׁשר לדעּתֹו, ּומהּמסּכימים ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָעצתֹו
ּתבה  זֹו היתה ּדבזמנֹו ונראה, ּפרׁשּה. ולא זֹו ּתבה ּכתב ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכאן
לפרׁשּה; הצר לא ולכן ּביתֹו, ּבני ׁשּפרּוׁשּה הּמדינה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבׂשפת

(ּכניסת  ּפרטים להֹוסיף ׁשהצר מּׁשּום ּפרׁשּה ּבּגמרא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻא
ּבירּוׁשלמי - כו'). עצתֹו ספ"ה)חבּורת פמיליי (סוטה א.איתא: ְְֲֲִִִִֵַַַָָ

ולא  חרּוקה), מ"ם רפּויה, (פ"א פמיליא לבּטאּה יׁש זה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹּולפי
ּפתּוחה). מ"ם ּדגּוׁשה, (פ"א ְְְַָָָָּפמליא

(æë)íéäìà àøáiå|íéäìà íìöa Bîìöa íãàä-úà ©¦§¸̈¡Ÿ¦³¤¨«¨¨Æ§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−
:íúà àøa äá÷ðe øëæ Búà àøä¨´Ÿ®¨¨¬§¥−̈¨¨¬Ÿ¨«

i"yx£BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯·iÂ∑ ּבדפּוס «ƒ¿»¡…ƒ∆»»»¿«¿ְִ
לֹו ּבידים,העׂשּוי נברא והּוא ּבמאמר נברא ׁשהּכל , ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ

קלט)ׁשּנאמר ּבחֹותם (תהלים נעׂשה ּכּפכה", עלי "וּתׁשת : ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבלע"ז, קֹוני"ו ׁשּקֹורין רׁשם, עלֿידי העׂשּויה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכמטּבע

חֹותם" ּכחמר ּתתהּפ" אֹומר: הּוא ÌÏˆa.וכן ְְְִֵֵֵֶַָֹ¿∆∆
B˙‡ ‡¯a ÌÈ‰Ï‡∑ הּמתּקן צלם ׁשאֹותֹו ל ּפרׁש ¡…ƒ»»…ְְֵֶֶֶַַָֻ

הּוא  יֹוצרֹו ּדיֹוקן צלם ‡˙Ì.לֹו, ‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ∑ ְְֶֶַ»»¿≈»»»…»
מדרׁש וגֹו'". מּצלעתיו אחת "וּיּקח אֹומר: הּוא ְְְְִִִֵַַַַַַַָָֹּולהּלן
ראׁשֹונה, ּבבריאה ּפרצּופים ׁשני ׁשּנבראּו ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָאּגדה,
הֹודיע ּכאן מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חּלקֹו. ְְְְֲִִִֶַַָָָואחרּֿכ
ּברּיתן, ּכיצד ל ּפרׁש ולא ּבּׁשּׁשי, ׁשניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשנבראּו

אחר  ּבמקֹום ל .ּופרׁש ְְֵֵַַָ

(çë)eøt íéäìà íäì øîàiå íéäìà íúà Cøáéå©§¨´¤Ÿ¨»¡Ÿ¦¼©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬
íiä úâãa eãøe äLáëå õøàä-úà eàìîe eáøe§²¦§¬¤¨−̈¤§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ
:õøàä-ìò úNîøä äiç-ìëáe íéîMä óBòáe§´©¨©½¦§¨©−̈¨«Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

i"yx£‰L·ÎÂ∑ וי"ו ׁשּדרּכֹו,חסר ׁשהאיׁש ללּמד ועֹוד, יצאנית. ּתהא ׁשּלא הּנקבה את ּכֹובׁש ׁשהּזכר ללּמד ¿ƒ¿À»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
האּׁשה  ולא - ּורבּיה ּפרּיה על מצּוה .לכּבׁש, ְְְְְִִִִֶַָָָָֹֹֻ

‡ÔÈ‰Ïכז  ÌÏˆa dÓÏˆa Ì„‡ ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»»»¿«¿≈¿≈«¡»ƒ
:ÔB‰˙È ‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc d˙È ‡¯a¿»»≈¿«¿¿»¿»»¿

e‚Òeכח  eLet ÈÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈÈ ÔB‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿¿»«¬«¿¿»¿
Èea eËeÏLe dÏÚ eÙe˜˙e ‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe¿»«¿»¿¬«¿¿≈
‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ÏÎ·e ‡iÓL„ ‡ÙBÚ·e ‡nÈ«»¿»ƒ¿«»¿»«¿»¿»≈»

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íéäìà íúBà Cøáéå (çë)dkxA Ff ©§¨¤¨¡Ÿ¦§¨¨
DA aEzM Kkitl ,WOnxn`Ie ©¨§¦¨¨¨©Ÿ¤

,midl` mdlKxaie aEzM dlrnl la` ¨¤¡Ÿ¦£¨§©§¨¨©§¨¤
dkxAdW Wxti ,xn`l midl` mzF`¨¡Ÿ¦¥Ÿ§¨¥¤©§¨¨
`l ,dclFYd gM ozPW xn`Od `id¦©©£¨¤¨©Ÿ©©¨¨Ÿ

:mikxan FA EidIW cg` xEACE`lnE ¦¤¨¤¦§§Ÿ¨¦¦§
.ux`d z`mlFrd `NnIW dkxA ¤¨¨¤§¨¨¤§©¥¨¨

E`NnIW mzF` Kxai iYrC itlE .mAxl§ª¨§¦©§¦§¨¥¨¤§©§
mzFgRWnl miFBd EcxRie ux`d lM̈¨¨¤§¦¨§©¦§¦§§¨

mFwnA Eidi `le ,mAxl laY ievwA§©§¥¥¥§ª¨§Ÿ¦§§¨
:dbltd xFC iWp` zaWgnM cg ¤̀¨§©§¤¤©§¥©§¨¨

.äLáëåux`A dlWnnE gM mdl ozp §¦§ª¨¨©¨¤Ÿ©¤§¨¨¨¨¤
zFndAA mpFvxM zFUrl©£¦§¨©§¥
,zFpale ,xtr ilgFf lke mivxXaE©§¨¦§¨£¥¨¨§¦§
,zWgp avgl dixxdnE ,rEhp xwrle§©£Ÿ¨©¥£¨¤¨©§Ÿ§¤
xn`X dn llki dfe .dfA `vFIke§©¥¨¤§¤¦§Ÿ©¤¨©

"ux`d lkaE"(e"k wEqR lirl): §¨¨¨¤§¥¨

.íiä úâãa eãøemicFx EidIW xn` §¦§©©¨¨©¤¦§¦

sFraE ,mdn miqkPd mId ibcA mB©¦§¥©¨©¦§¦¥¤§
lkA mB ,dnc`A mdOr mpi`W minXd©¨©¦¤¥¨¦¨¤¨£¨¨©§¨
,mz`ixaM mzF` xCqe .drx dIg©¨¨¨§¦¥¨¦§¦¨¨
,oM xg` dIgde ,dNgY sFrde mibCd©¨¦§¨§¦¨§©©¨©©¥

aEzMd xn` Kke('hÎ'f 'g miNdY)EdliWnY §¨¨©©¨§¦¦©§¦¥
dpFv eilbx zgz dYW lM Lici dUrnA§©£¥¨¤Ÿ©¨©©©§¨¤
xFRv icU zFndA mbe mNM mitl`e©£¨¦ª¨§©©£¨¨¦
EnU EpizFAxe .'Fbe mId ibcE minẄ©¦§¥©¨§§©¥¨

:dIcxE dWiaM oiA Wxtdhk dxez ¤§¥¥§¦¨§¦¨



עי ziy`xa 'xt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy

(èë)áNò-ìk-úà íëì ézúð äpä íéäìà øîàiå| ©Ÿ́¤¡Ÿ¦À¦¥Á¨©̧¦¨¤¹¤¨¥´¤
õòä-ìk-úàå õøàä-ìë éðt-ìò øLà òøæ òøæŸ¥´©¤À©£¤Æ©§¥´¨¨½̈¤§¤¨¨¥²
:äìëàì äéäé íëì òøæ òøæ õò-éøô Ba-øLà£¤¬§¦¥−Ÿ¥´©®̈©¨¤¬¦«§¤−§¨§¨«

i"yx£ı¯‡‰ ˙iÁ ÏÎÏe ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑ הׁשוה »∆ƒ¿∆¿»¿»¿»««»»∆ְִָ
למאכל  וחּיֹות ּבהמֹות ּולאׁשּתֹולהם לאדם הרׁשה ולא ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ

ּברּיה  יאכלּולהמית עׂשב ירק ּכל א ּבׂשר, ולאכל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּכּלם  ׁשּנאמר:יחד ּבׂשר, להם הּתיר נח, ּבני ּוכׁשּבאּו . ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ׁשהּתרּתי  עׂשב", "ּכירק וגֹו'", חי הּוא אׁשר רמׂש ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ"ּכל

ּכל  את לכם "נתּתי הראׁשֹון, ."לאדם ְִִֶֶַָָָָָֹ

(ì)ìëìe íéîMä óBò-ìëìe õøàä úiç-ìëìe|NîBø §¨©©´Â¨Â̈¤§¨¸©¨©¹¦§´Ÿ¥´
áNò ÷øé-ìk-úà äiç Lôð Ba-øLà õøàä-ìò©¨À̈¤£¤Æ¤´¤©½̈¤¨¤¬¤¥−¤

:ïë-éäéå äìëàì§¨§¨®©«§¦¥«

(àì)áBè-äpäå äNò øLà-ìk-úà íéäìà àøiå©©³§¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´¨½̈§¦¥−
:éMMä íBé ø÷á-éäéå áøò-éäéå ãàî§®Ÿ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬©¦¦«

i"yx£ÈMM‰ ÌBÈ∑ מעׂשה ּבגמר ּבּׁשּׁשי, ה' הֹוסיף «ƒƒְֲִִִִֵַַַ
עלֿמנת  עּמהם ׁשהתנה לֹומר ׁשּיקּבלּוּבראׁשית, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

"יֹום  אחר: ּדבר ּתֹורה. חּמׁשי חמּׁשה יׂשראל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻעליהם
ּכּלם  ה הּׁשּׁשי", "יֹום עד ועֹומדים ּׁשּׁשי",ּתלּויים ְְְִִִִִִַַַָֻ

ּבסיון. ׁשּׁשי יׂשראל (הּוא ׁשּקּבלּו ּבסיון, ו' ׁשּביֹום אחרים, ספרים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָ

"יֹום  וזהּו עּתה, העֹולם נברא ּכאּלּו ונחׁשב ּבראׁשית, יצירת ּכל נתחּזקּו ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּתֹורה,

ּבסיון  ו' יֹום אֹותֹו ּבה"א, ּתֹורה )הּׁשּׁשי" למּתן .הּמּוכן ְְְִִִֵַַַַָָָ

aÒÚ‡כט  Ïk ˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»¿»ƒ¿»»ƒ¿»
˙ÈÂ ‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ Èc Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê ¯·c¿««¿≈ƒ¿¿«ƒ««≈»«¿»¿»
dÚ¯Ê ¯·c ‡ÏÈ‡ È¯Èt d· Èc ‡ÏÈ‡ Ïk»ƒ»»ƒ≈≈≈ƒ»»¿««¿≈

:ÏÎÈÓÏ ‡‰È ÔBÎÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿»¿¿≈¿≈»

„iÓL‡ל  ‡ÙBÚ ÏÎÏe ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎÏe¿»≈««¿»¿»»ƒ¿«»
‡˙ÈÁ ‡LÙ d· Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ÏÎÏe¿…¿»≈««¿»ƒ≈«¿»«¿»

:ÔÎ ‰Â‰Â ÏÎÈÓÏ ‡aÒÚ ˜B¯È Ïk ˙È»»¿ƒ¿»¿≈»«¬»≈

ÁÏ„‡לא  ÔÈw˙ ‡‰Â „·Ú Èc Ïk ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»»ƒ¬«¿»«ƒ«¬»
:È‡˙È˙L ÌBÈ ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«¿ƒ»≈
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á(à):íàáö-ìëå õøàäå íéîMä elëéå©§ª²©¨©¬¦§¨−̈¤§¨§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãg"kyz'd (` zecreezd) ,oeeyg g"dan ,ziy`xa t"y)

ּבתיבת  ּפירּוׁשים ּכּמה הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' ה'צמח ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמביא
ּכפׁשּוטֹו הּוא הא' ּפירּוׁש ּפירּוׁשים. ג' הם ּובכללּות ְְְִִִֵֵֵַָָֻ'ויכלּו',
מּלׁשֹון  הּוא ׁש'ויכלּו' ּפׁשּוטֹו) מידי יֹוצא מקרא אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ(ׁשהרי
הּוא  הּב' ּפירּוׁש וארץ. ׁשמים ּבריאת מלאכת ׁשּנגמרה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּגמר,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּתענּוג, מּלׁשֹון הּוא הג' ּופירּוׁש ּכּליֹון. ְְְֲִִִֵֶַַָָמּלׁשֹון
ּכּמה  (לדעת 'ּתכלה' ּתיבת ׁשּפירּוׁש קץ, ראיתי ּתכלה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכל

ּתענּוג. לׁשֹון הּוא ְְְֲִַָמפרׁשים)

(á)äNò øLà Bzëàìî éòéáMä íBia íéäìà ìëéå©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−£¤´¨¨®
:äNò øLà Bzëàìî-ìkî éòéáMä íBia úaLiå©¦§ŸÆ©´©§¦¦½¦¨§©§−£¤¬¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ∑ ׁשמעֹון רּבי «¿«¡…ƒ««¿ƒƒְִִַ
צרי:אֹומר  ּורגעיו, עּתיו יֹודע ׁשאינֹו ּבׂשרֿודם ְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אבל הּקדׁש, על מחל ְֲִֵֶַַַָָָֹֹלהֹוסיף
ע  ּורגעיו,ׁשּיֹודע ּבֹוּתיו הּׂשערה נכנס ונראה ּכחּוט ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

העֹולם  היה מה אחר: ּדבר ּבּיֹום. ּבֹו ּכּלה ְִִֵֶַַָָָָָָָּכאּלּו
מנּוחה  ּכלתה חסר? מנּוחה, ּבאת ׁשּבת, ּבאת ונגמרה . ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָ

.הּמלאכה  ְַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr ,d jxk zegiyÎihewl)

הּׁשביעי ּבּיֹום אלהים ב)ויכל (ב, ְְֱִִִַַַַֹ
ּבׂשר־ודם  אֹומר, ׁשמעֹון רּבי הּׁשביעי: ּבּיֹום אלקים ְְְֱִִִִִֵַַַַַָָָָֹויכל
הּקֹודׁש; על מחֹול להֹוסיף צרי ּורגעיו, עּתיו יֹודע ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאינֹו
ּכחּוט  ּבֹו נכנס ּורגעיו, עּתיו ׁשּיֹודע הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא, ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָאבל

ּבּיֹום ּבֹו ּכלה ּכאילּו ונראה (רש"י)הּׂשערה ְְְְִִֶַַָָָָ
מהם? אחד ּכל מׁשמעּות ּומה ּו"רגעיו" "עּתיו" הּכפל ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמהּו
יכֹולה  הּׁשּבת, ּכניסת ׁשעת ידיעת ּכגֹון מסּוים, זמן ְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָידיעת

ּדרכים: ּבׁשּתי ְְְִִִֵָלהיֹות
מהּׁשּבת  ׁשעברּו והרגעים הּׁשעֹות הּימים, ספירת על־ידי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָא)
ׁשעֹות  וכ וכ ימים חמּׁשה ּוכׁשעֹוברים עּתה, עד ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשעברה
הּׁשּבת. יֹום מתחיל ׁשעכׁשיו יֹודעים הּׁשיׁשי, הּיֹום ׁשל ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָּורגעים
מּגיעה. ּכׁשהיא עצמּה, הּׁשּבת את ׁש'מרּגיׁשים' על־ידי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָב)

נכנסת  הּׁשּבת מתי יֹודע הּׁשּבת קדּוׁשת את הּמרּגיׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָיהּודי
לעּׁשן  ׁשּנהג מרּוז'ין, יׂשראל רּבי הּקדֹוׁש הרב על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ(וכמסּוּפר
הּׁשּבת, ּכניסת זמן את ּוכׁשהרּגיׁש ׁשּבת, ּבערב ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמקטרת

נׁשּתּנּו). ּופניו מּידֹו הּמקטרת את ְְִִִֶֶֶַַַָָָָזרק
ּו"רגעיו": "עּתיו" ׁשּברׁש"י, הּלׁשֹונֹות ׁשני מׁשמעּות ְְְְְִִֵֶַַַָָָָזֹו

עצמֹו,עּתיו מחמת הּזמן את ׁשּמרּגיׁש לּידיעה מכּון – ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֻ
הּׁשּבת. קדּוׁשת הרּגׁשת מּתֹו נכנסת ׁשהּׁשּבת ׁשּיֹודע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָּדהינּו
גֹו' ללדת "עת ּכמֹו מסּויים, לענין זמן ּפירּוׁשּה "עת" ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ[ּכי

גֹו'" לׂשחק ג)עת ].(קהלת ְִֵֹ
ספירת רגעיו מּתֹו הּדבר ּבֹוא על ׁשּיֹודע לּידיעה מכּון – ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ

הּׁשּבת  ּכניסת על ׁשּיֹודע ּדהינּו עּתה, עד ׁשעבר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָהּזמן
ׁשעברה. מהּׁשּבת והרגעים הּׁשעֹות הּימים, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמּספירת

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oeyg xn g"xc 'a gp t"y)

הּׁשביעי ּבּיֹום אלהים ב)ויכל ב, (רש"י ְְֱִִִַַַַֹ
הּצמצּום  מּדת ּומדרגת ּבחינת ׁשּכלתה ּפרּוׁש אלקים, ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹויכל
לעיל  וכּנזּכר הוי', ׁשם התּגּלּות ונמׁש אלקים ּדׁשם ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוההסּתר
וׁשמים". ארץ אלקים הוי' עׂשֹות "ּביֹום ׁשּנאמר מה ְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּזהּו
אלקים, ּדׁשם וההסּתר ההעלם את לברר צרי ׁשּלא ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹוכיון

ּבעׂשּית  אּסּור יׁש ואּדרּבה, הּמלאכה, ּבענין צֹור אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלכן
ועׂשּית  כּו', מלּכא קמי ּבמחֹוג דמחוי ּדמאן מּׁשּום ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמלאכה,
ה'לעּומת  את ׁשּמכניס חּלּול, ּבׁשם נקראת ּבּׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמלאכה

כּו'. הּקדּׁשה ׁשל והּמקֹום החלל לתֹו ְְְֶֶֶַַָָָָֻזה'

ã ycew zegiyn zecewp ã(31 'nr d jxk zegiy ihewl)

הּׂשערה ּכחּוט ּבֹו נכנס . . הקּב"ה ב)אבל ב, (רש"י ְְְֲִַַַָָָָָ
ּבבין  רק אינֹו הּקדׁש על מחל להֹוסיף החּיּוב הרי לׁשאל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹֹיׁש

ּבׁשעה  ּגם אּלא לילה, ספק יֹום ספק ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשמׁשֹות,
אינֹו ׁשאדם מּפני הּוא ּגּופא זה ּכי ואם יֹום. וּדאי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

ÔB‰ÈÏÈÁ:א  ÏÎÂ ‡Ú¯‡Â ‡iÓL eÏÏÎzL‡Â¿ƒ¿«¿»¿«»¿«¿»¿»≈≈

Ú·„ב  Èc dz„·Ú ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ÈÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈¿»¿»¿ƒ»»¬ƒ¿≈ƒ¬»
:„·Ú Èc dz„·Ú ÏkÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ÁÂ¿«¿»¿ƒ»»ƒ»¬ƒ¿≈ƒ¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

gaWA siqFd mc`d zlrn ipRn¦§¥©£©¨¨¨¦§¤©
`Ed iM FA dxividc`n aFh:` dxez ©§¦¨¦§Ÿ
.íàáö ìëå (à)md "ux`d `av" §¨§¨¨§¨¨¨¤¥

lke mibce Unxe dIg ,mixMfPd©¦§¨¦©¨¨¤¤§¨¦§¨
ipW "minXd `av"E .mc`d mB ,gnFSd©¥©©¨¨¨§¨©¨©¦§¥

otE oiprM ,mixMfPdmiakFMdezFxF`nd©§§©¨¦©¦§¨¦§¦§¨¤
WnXdz`zi`xe dninXd Lipir `VY¦¨¥¤©¨©§¨§¨¦¨¤©¤¤
`av lM miakFMd z`e gxId z`e§¤©¨¥©§¤©¨¦Ÿ§¨

minXd(h"i 'c mixaC)milkVd llki mB . ©¨©¦§¨¦©¦§Ÿ©§¨¦
lr aWi 'd z` izi`x oiprM ,milCaPd©¦§¨¦§¦§¨¨¦¦¤¥©

'Fbe eilr cnr minXd `av lke F`qM¦§§¨§¨©¨©¦Ÿ¥¨¨§
(h"i a"k `"n)mFxOd `av lr 'd cwti oke ,§¥¦§Ÿ©§¨©¨
mFxOA(`"k c"k dirWi)lr fnx o`kAdPde . ©¨§©§¨§¦¥§¨¨©©

oke .ziW`xAdUrnAmik`lOdzxivi§¦©©©§¨¦§©£¥§¥¦§¥
:dPd minXd `av mc`d zFWtpa dxez ©§¨¨¨§¨©¨©¦¥¨



עג ziy`xa 'xt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy
סֹוף  סֹוף הרי – ׁשּבת לחּלל עלּול והּוא ּורגעיו, עּתיו ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָיֹודע
לתרץ  ּכדי (ּכביכֹול). לקּיימֹו חּיב הקּב"ה וגם ּכזה, חּיּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׁש
רּבי  – אֹומרֹו ּבׁשם הּמימרא את רׁש"י מביא זֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשאלה

ּדקרא  טעמא הּדֹורׁש א)ׁשמעֹון, קטו, ׁשּטעם (ב"מ ּומּכיון , ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
הזה. הּדין ּגם אצלֹו אין הקּב"ה, אצל ׁשּי לא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחּיּוב

ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr ,` jxk ,g"nyz zegiydÎxtq)

עׂשה אׁשר מלאכּתֹו הּׁשביעי ּבּיֹום אלקים ב)ויכל (ב, ְְְְֱֲִִִֶַַַַַָָֹ
מּבעֹוד  הגּביהּה – הּסּדן על־ּגּבי ּבּקּורנס מּכה ׁשהּוא  ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכזה

מּׁשּתחׁש והֹורידּה ט)יֹום פ"י, רבה .(בראשית ְְִִֶֶַָ
ה  סיים מה  לׁשם לׁשאֹול, מלאכת יׁש את ּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּׁשּבת, יֹום לתֹו ּתיּכנס ׁשהּמלאכה ּכזה ּבאֹופן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּבריאה
ּכאילּו ונראה הּׂשערה ּכחּוט ּבֹו "נכנס - ּכאן רׁש"י ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּובלׁשֹון

ּבּיֹום". ּבֹו ִַָּכילה
צריכים  ּכּמה עד לנּו הֹורה הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ׁשּבזה לֹומר, ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש
הּקּורנס  הֹורדת ׁשל זֹו ּפעּולה ׁשּכן ּפעּולה, וכל רגע ּכל ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלייקר

יֹום  מנּוחת ּבאה ּומּיד הּבריאה, מלאכת ּכל את ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָהׁשלימה
ויחידה, אחת טֹובה ּבפעּולה ּכׁשמדּוּבר ׁשּגם ללּמדנּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשּבת.
ּפעּולה  הרי ּבלבד, הּׂשערה' 'ּכחּוט קטּנה, ּפעּולה ּתהיה ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָולּו
זמן  עבֹודת ּכל נׁשלמת ׁשעל־ידּה ּבּפּטיׁש', ה'ּמּכה היא ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָזֹו

ּומנּוחה. ׁשּבת ׁשּכּולֹו ליֹום מּיד ונכנסים ְְְְִִִֶַַַָָָָהּגלּות
ּברמּב"ם הּוא מפֹורׁש הלכה ּופסק־ּדין ג, פרק תשובה (הלכות ְְְִַַַָָ

העֹולם ד) ּכל ואת עצמֹו את הכריע אחת, מצוה  "עׂשה :ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
והּצלה". ּתׁשּועה ולהם לֹו וגרם זכּות, לכף ְְְְְְֶַַַָָָָָּכּולֹו

(â)ék Búà Lc÷éå éòéáMä íBé-úà íéäìà Cøáéå©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤´©§¦¦½©§©¥−Ÿ®¦´
:úBNòì íéäìà àøa-øLà Bzëàìî-ìkî úáL Bá³¨©Æ¦¨§©§½£¤¨¨¬¡Ÿ¦−©«£«

i"yx£Lc˜ÈÂ C¯·ÈÂ∑ ּבּמן הּׁשבּוע ,ּברכֹו ימי ׁשּכל «¿»∆«¿«≈ְְֵֵֶַַַָָָ
וקּדׁשֹו מׁשנה", "לחם ּובּׁשּׁשי לּגלּגלת, עמר להם ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻירד

ּכתב ּבּמ והּמקרא ּבׁשּבת, ּכלל ירד ׁשּלא העתיד ן .על ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

˙BNÚÏ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ¯L‡∑ ראּויה הּמלאכה ׁשהיתה ¬∆»»¡…ƒ«¬ְְְֶַָָָָָ
ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבּׁשּׁשי, ועׂשאּה ּכפל ּבׁשּבת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות

רּבה' .ּב'בראׁשית ְִִֵַָ
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d`ixAAW oFxQgde zEnlXd©§¥§©¦¨¤©§¦¨

לעׂשֹות: אלהים ג)אׁשר־ּברא (ב, ֱֲֲִֶַָָֹֽֽ
הדא  עׂשּיה, צריכין ּבראׁשית ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנברא מה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכל
ועׂשה  ּברא אׁשר לעׂשֹות, אלקים ּברא אׁשר ּדכתיב ְְֱֲֲֲִִִֶֶַָָָָָָֹהּוא

ּתּקּון צרי ׁשהּכל לֹומר לעׂשֹות, אּלא ּכאן ּכתיב (בראשית אין ְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ו) יא, פרשה רבה

מליאתֹו על "עֹולם ז"ל למאמרם סֹותר זה מאמר ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָלכאֹורה
עץ  ּבחטא ואחר־ּכ נברא, מּלּואֹו ׁשעל לתרץ (ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָנברא"
ּברא" ּד"אׁשר הלׁשֹון מּפׁשט יקׁשה ּדעדין נתקלקל, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻהּדעת

עצמּה). הּבריאה מּצד הּוא ְְְִִִַַַַָָָּדהחּסרֹון
ּבׁשׁשת  ׁשּנברא ּכפי ׁשהעֹולם אמת הן ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָויׁש
הּׁשביעי, יֹום מּגיע ּכאׁשר א נברא, מּלּואֹו על ּבראׁשית, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָימי
נעלית  לדרּגא להתעּלֹות אפׁשר הּׁשּבת ּדיֹום העּלּוי מּצד ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּנה
ּכמֹו – העֹולם זֹו, ּדרּגא ּולגּבי החל. ימי מּבׁשׁשת ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹיֹותר

ּתּקּון. וצרי חסר – החל ימי ּבׁשׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּנברא

יֹותר, נעלית לדרּגא האדם מתעּלה ּכאׁשר ה': ּבעבֹודת ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּוכמֹו
מּצבֹו לגּבי ּכי יֹותר, נעלה ּבאפן ה' את לעבד מּמּנּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹנדרׁש
מּצבֹו ׁשּלגּבי (הגם ּבׁשלמּות אינּה הּקֹודמת עבֹודתֹו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעּתה,

ׁשלמה). עבֹודתֹו היתה ְְֲֵֵַָָָָהּקֹודם
ּגדל  לפי הּוא הּצדקה נתינת חּיּוב הּצדקה: מצות ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֻּובדגמת
להרּבֹות  עליו רכּוׁשֹו, ּגדל ׁשּכאׁשר מּובן זה ּולפי ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָרכּוׁשֹו.
להסּתּפק  יכֹול ואינֹו עּתה, מּצבֹו ּכפי ולתת ּבצדקה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָיֹותר
מצות  קּים הּקֹודם ׁשּבמּצבֹו (אף־על־ּגב ּכמּקדם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּבנתינתֹו

ּבׁשלמּות). ְְִֵַָָהּצדקה
ימי  ּבׁששת ׁשּנברא ּכפי העֹולם ּדידן: ּבּנּדֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָועל־ּדר־זה
"ימי  - ּומּצבֹו מעמדֹו מּצד הּׁשלמּות ּבתכלית היה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבראׁשית,
ּבעֹולם  ונמׁשכת הּׁשּבת יֹום מּגיע ּכאׁשר א ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּמעׂשה",
נחׁשבת  החל ימי ּדׁשׁשת הּׁשלמּות לגּביו הּנה נעלית, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻקדּׁשה

ּתּקּון". ו"צרי ְְִִֶֶָּכ"חסר"

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"hyz ziy`xa zyxt zgiyn)

לעׂשֹות אלקים ּברא ג)אׁשר (ב, ֱֲֲִֶַָָֹ
ּברא  "אׁשר אּלא ּכאן, ּכתיב אין ועׂשה" אלקים ּברא ְְֱֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹ"אׁשר

ּתיקּון צרי ׁשהּכל לֹומר לעׂשֹות", פי"א)אלקים לב"ר (רׁש"י ֱֲִִִִֶַַַַָֹֹ

את  ּולהעלֹות לתּקן מּמּנּו ּדֹורׁשים ּכיצד לחׁשֹוב: עלּול ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאדם
ּברא  הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא והרי עבֹודתֹו, על־ידי העֹולם ְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָעניני
מה  את ויׁשּנה הּוא יבֹוא וכיצד ׁשהּוא, ּכפי העֹולם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָאת

ּבעֹולמֹו?! קבע ְֶַַָָָָּׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא
לתּקן". לעׂשֹות, אלקים ּברא "אׁשר - היא על־ּכ ְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹהּתׁשּובה
הּקדֹוׁש־ לתּקן: - היא העֹולמֹות ּבריאת ׁשל הּכּונה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָּתכלית
ׁשעל־ידי  מּיׂשראל אחד לכל ויכֹולת ּכֹוח נֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּברּו־הּוא

ׁשלימּות! לידי ויביאֹו ּבעֹולם החסר את יתּקן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָעבֹודתֹו
אפֹוא והּתכלית זֹוהי ּכּולֹו.הּכּונה העֹולם ּבריאת ׁשל ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

(ã)õøàäå íéîMä úBãìBú älàaäíBéa íàøa ¥´¤«§¯©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§¨®§À
:íéîLå õøà íéäìà ýåýé úBNò£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦

‡˙e‡È¯aד  „k ‡Ú¯‡Â ‡iÓL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«¿«»¿«¿»«ƒ¿¿ƒ
:‡iÓLe ‡Ú¯‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¬«¿»¡…ƒ«¿»¿«»
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עה ziy`xa 'xt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy
i"yx£‰l‡∑ למעלה האמּורים.ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ≈∆ְְֲִַָָ¿«»«ƒ

'‰ ˙BNÚ ÌBÈa Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â∑ ׁשּכּלם ללּמד ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬ְְֶֶַָֻ
ּבראם  ּבה"א "ּבהּבראם", אחר: ּדבר ּבראׁשֹון. ,נבראּו ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

אּלּו אֹותּיֹות ּבב' עֹולמים", צּור ה' "ּביּה ְְֱִִֵֶֶַָָׁשּנאמר:
ׁשהעֹולם  ּכאן, ולּמד עֹולמים, ׁשני יצר הּׁשם, ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשל

ּבה"א.הּזה  למּטה,(נברא ּפתּוחה ׁשהה"א ּכמֹו רמז אחרים: ספרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּצּדיקים  לֹומר ּביּו"ד, נברא הּבא ועֹולם ּבתׁשּובה, לּׁשבים ּפתּוח העֹולם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָּכ

ּבאֹותּיֹות  קטּנה ׁשהיא י' ּכמֹו מּועטים זמן ׁשּירדּו)ׁשּבאֹותֹו רמז ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשחת  לראֹות למּטה ׁשּסתּומה הרׁשעים זאת ּכה"א , ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ

ׁשם  ּדר לרדת למּטה, ּופתּוחה צדדיה .מּכל ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

(ä)ìëå|áNò-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä çéN §´Ÿ¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤
íéäìà ýåýé øéèîä àì ék çîöé íøè äãOä©¨¤−¤´¤¦§¨®¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ

:äîãàä-úà ãáòì ïéà íãàå õøàä-ìò©¨½̈¤§¨¨´©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«
i"yx£ı¯‡· ‰È‰È Ì¯Ë∑ לׁשֹון ׁשּבּמקרא "טרם" ּכל ∆∆ƒ¿∆»»∆ְְִֶֶֶַָָ

לא' לֹומר 'עד נפעל, ואינֹו קדם, לׁשֹון ואינֹו הּוא, ְְְְִֵֵֶַַַֹֹ
וזה  הקּדים, יאמר ּכאׁשר אחר הטרים, ועֹוד :מֹוכיח. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַֹ

ּתיראּון  לא עדין ּתיראּון", טרם ּתפרׁש:"ּכי זה ואף . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ
ּבּׁשּׁשי  העֹולם ּבריאת ּכׁשּנגמרה ּבארץ, היה לא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹעדין

אדם  ׁשּנברא ‰O„‰.קדם ·NÚ ÏÎÂ∑ לא עדין ְִֶֶָָָֹ¿»≈∆«»∆ֲִַֹ
יצאּו, לא הארץ", "וּתֹוצא ׁשּכתּוב ּובּׁשליׁשי ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹצמח,
ולּמה? ׁשׁשי, יֹום עד עמדּו הּקרקע ּפתח על .אּלא ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ

¯ÈËÓ‰ ‡Ï Èk∑ לפי המטיר"? "לא טעם ּומה ƒ…ƒ¿ƒְְִִִַַַֹ
ּבטֹובתן  מּכיר ואין האדמה" את לעבד אין ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁש"אדם
לעֹולם  צר ׁשהם וידע אדם ּוכׁשּבא ּגׁשמים, ,ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

והּדׁשאים: האילנֹות וצמחּו וירדּו, עליהם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהתּפּלל
ÌÈ‰Ï‡ ׁשמֹו∑‰' הּוא ׁשּליט .ה' ׁשהּוא אלהים, ¡…ƒְֱִִֶַֹ

ּכל,וׁשֹופט  ּפׁשּוטֹו:על לפי מקֹום ּבכל זה ּפרּוׁש וכן ְְְְְִֵֵֵֶַָָֹ
אלהים  ׁשהּוא .ה' ֱִֶֹ

(å)éðt-ìk-úà ä÷Läå õøàä-ïî äìòé ãàå§¥−©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤¨§¥¬
:äîãàä̈«£¨¨«

i"yx£‰ÏÚÈ „‡Â∑ העלה ּברּיתֹולענין אדם. ׁשל ¿≈«¬∆ְְְֱִִֶֶַָָָָ
אדם,הּתהֹום  ונברא העפר, לׁשרֹות עננים והׁשקה ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָ

ׁש זה, אף ּכגּבל העּסה, את לׁש ואחרּֿכ מים ּנֹותן ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
"וּייצר  ואחרּֿכ "והׁשקה", ."ּכאן ְְְִִֶַַַָָָ

(æ)äîãàä-ïî øôò íãàä-úà íéäìà ýåýé øöéiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤¨«¨À̈¨¨Æ¦¨´£¨½̈
:äiç Lôðì íãàä éäéå íéiç úîLð åétàa çtiå©¦©¬§©−̈¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈§¤¬¤©¨«

i"yx£¯ˆÈiÂ∑ ויצירה הּזה לעֹולם יצירה יצירֹות, ׁשּתי «ƒ∆ְְְִִִִֵֶַָָָָ
הּמתים. לּדין,לתחּית עֹומדת ׁשאינּה ּבבהמה, אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

יּודי"ן  ׁשני ּביצירתּה נכּתב ‰‡„Ó‰.לא ÔÓ ¯ÙÚ∑ ְְִִִִֵַָָֹ»»ƒ»¬»»
מּכל  עפרֹו מקֹום צבר ׁשּבכל רּוחֹות, מארּבע האדמה ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָ

ÏÎÂה  ‡Ú¯‡· eÂ‰ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á ÈÏÈ‡ ÏÎÂ¿…ƒ»≈«¿»«»¬¿«¿»¿»
˙ÈÁ‡ ‡Ï È¯‡ ÁÓˆ ‡Ï „Ú ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»«»¿»¬≈»»ƒ
˙ÈÏ Lp‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯ËÓƒ¿»¿»¡…ƒ««¿»¿∆««ƒ

:‡˙Ó„‡ ˙È ÁÏÙÓÏ¿ƒ¿«»«¿¿»

Ïkו  ˙È È˜L‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜ÈÏÒ ‰Â‰ ‡ÚÂ«¬»»¬»»ƒƒ«¿»¿«¿≈»»
:‡˙Ó„‡ Èt‡«≈«¿¿»

‡„Ó˙‡ז  ÔÓ ‡¯ÙÚ Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e¿»¿»¡…ƒ»»»«¿»ƒ«¿¿»
Ì„‡a ˙Â‰Â ÈiÁ„ ‡˙ÓL È‰Bt‡a ÁÙe¿«¿«¿ƒƒ¿¿»¿«≈«¬«¿»»

:‡ÏÏÓÓ Áe¯Ï¿«¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

E`xap xW`M dginvaE xhnA ux`de§¨¨¤§¨¨¦§¦¨©£¤¦§§
mNh EpYi minXd iM ,mpETzM EUrpe§©£§¦¨¦©¨©¦¦§©¨
mEIw mde ,dlEai oYY ux`de ,mxhnE¦§¨§¨¨¤¦¥§¨§¥¦

:ig lM̈©
íàøaäa æîøå`"dA Exn`X dn §¨©§¦¨§¨©¤¨§§¥

cr xiMfd `l df ipRnE .m`xA§¨¨¦§¥¤Ÿ¦§¦©
zNn wx dPd,midl`aEzMA WxtnE ¥¨©¦©¡Ÿ¦§Ÿ¨©¨

('a e"q dirWi),dzUr ici dN` lM z`e §©§¨§¤¨¥¤¨¦¨¨¨
dN` lkA rci `l in aFI` xn` oke§¥¨©¦¦Ÿ¨©§¨¥¤

z`f dzUr 'd ci iM('h a"i aFI`)oM m` . ¦©¨§¨Ÿ¦¦¥
fnxYmidl` 'd zFUr mFiAzNnl ¦§Ÿ§£¡Ÿ¦§¦©

:Epxn`W FnM ziW`xAd dxez §¥¦§¤¨©§
.äãOä çéN ìëå (ä)EpizFAx zrC lr §Ÿ¦©©¨¤©©©©¥

[:'q oiNg oIr] dAx ziW`xaA¦§¥¦©¨©¥ª¦

rwxw gzR lr Ecnr iWilXA,ux`d ©§¦¦¨§©¤©©§©¨¨¤
.mdilr xihndW xg`l Egnv iXXaE©¦¦¨§§©©¤¦§¦£¥¤
iWilXA iM ,hWRd itM iYrC lre§©©§¦§¦©§¨¦©§¦¦
ixRd ure aUrd ux`d d`ivFd¦¨¨¨¤¨¥¤§¥©§¦
,mdA dzEv xW`M mpFiave mzFnFwA§¨§¦§¨©£¤ª§¨¨¤
rxFfe rhFp oi` iM aEzMd xRqi eiWkre§©§¨§©¥©¨¦¥¥©§¥©
dlr xW` cr ,gOvY `l `ide ,mdn¥¤§¦Ÿ§©©©£¤¨¨
mc`d xvFpe DzF` dwWde dPOn c ¥̀¦¤¨§¦§¨¨§¨¨¨¨
Edfe .xnWle rhple rxfl DzF` caFrd̈¥¨¦§Ÿ©§¦§Ÿ©§¦§Ÿ§¤
`NW ,"gnvi mxh dcVd giU" mrh©©¦©©¨¤¤¤¦§¨¤Ÿ
carPd mFwOd iM ,"dnc`d giU" xn`̈©¦©¨£¨¨¦©¨©¤¡¨

dcVA rxfY xW` ,"dcU" `xTizFnW) ¦¨¥¨¤£¤¦§©©¨¤§

(f"h b"kmxkaE dcUA xarp `l ,'k xAcOA) Ÿ©£Ÿ§¨¤§¤¤©¦§¨

(f"ididPW mlFr lW FWinWY Edfe .§¤©§¦¤¨¤¦§¨

lM d`lde ziW`xA ini zWW ixg`n¥©£¥¥¤§¥§¥¦¨¨§¨¨
Exihni c`d zAqA iM ,mlFr ini§¥¨¦§¦©¨¥©§¦
dirExf ux`d mzAqaE minXd©¨©¦§¦¨¨¨¨¤¥¤¨

:ginvYe dxez ©§¦©
.íéiç úîLð åétàa çtiå (æ)fnxi ©¦©§©¨¦§©©¦¦§Ÿ

WtPd zlrn dGd aEzMd Epl̈©¨©¤©£©©¤¤
,`ln mW DA xiMfd iM ,DcFqe DcFqi§¨§¨¦¦§¦¨¥¨¥
,miIg znWp eiR`A gtp `Ed iM xn`e§¨©¦¨©§©¨¦§©©¦
zFcFqid on FA d`A `l iM ricFdl§¦©¦Ÿ¨¨¦©§

drEpYd WtpA fnx xW`M('k '` lirl), ©£¤¨©§¤¤©§¨§¥

milkVd on zElWlYWdA `l mB©Ÿ§¦§©§§¦©§¨¦
,lFcBd mXd gEx `id la` ,milCaPd©¦§¨¦£¨¦©©¥©¨
iR`A gtFPd iM ,dpEazE zrC eiRn¦¦©©§¨¦©¥©§©¥

xn`PW dfe .FA oYi FznWPn xg`aFI`) ©¥¦¦§¨¦¥§¤¤¤¡©¦



ziy`xaעו 'xt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy
קֹולטּתֹו ּתהא ׁשם נטל ׁשּימּות, אחר: ּדבר לקבּורה. ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

לי", ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבֹו: ׁשּנאמר מּמקֹום ְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָעפרֹו
לעמד  ויּוכל ּכּפרה לֹו ּתהיה הלואי ÁtiÂ.אמר: ְְְֲִֶַַַַַַָָָֹ«ƒ«

ÂÈt‡a∑ מן ּגּוף העליֹונים, ּומן הּתחּתֹונים מן עׂשאֹו ¿«»ְְֲִִִִִֶַַָָ
ראׁשֹון  ׁשּביֹום לפי העליֹונים. מן ּונׁשמה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָהּתחּתֹונים
לעליֹונים. רקיע ּברא ּבּׁשני, וארץ. ׁשמים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָנבראּו
ּברא  ּברביעי, לּתחּתֹונים. הּיּבׁשה" "ּתראה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּׁשליׁשי,

הּמים" "יׁשרצּו ּבחמּׁשי, לעליֹונים. ְְְְֲִִִִִֶַַַָמאֹורֹות
ּבעליֹונים  ּבֹו לבראֹות ּבּׁשּׁשי הזקק ְְְְִִִִִֶַַַַָֻלּתחּתֹונים.
ּבראׁשית, ּבמעׂשה קנאה יׁש לאו, ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּוּבּתחּתֹונים,

אחד  יֹום ּבבריאת אּלּו על רּבים אּלּו LÙ.ׁשּיהיּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָ∆∆
‰iÁ∑זֹו א חּיה", "נפׁש נקראּו: וחּיה ּבהמה אף «»ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ודּבּור  ּדעה לֹו ׁשּנּתֹוסף ׁשּבכּלן, ח ּיה – אדם .ׁשל ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

(ç)íL íNiå íãwî ïãòa-ïb íéýìà ýåýé òhiå©¦©º§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²©§¥−¤¦¤®¤©¨´¤½̈
:øöé øLà íãàä-úà¤¨«¨−̈£¤¬¨¨«

i"yx£Ì„wÓ∑ואם ּבמזרחֹו הּגן. את נטע עדן, ׁשל ƒ∆∆ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
ּכתיב  והרי וגֹו'"?ּתאמר, האדם את וגֹו' "וּיברא : ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

יֹוסי  רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּבבריתא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָראיתי
נדרׁש ׁשהּתֹורה מּדֹות מל"ב מהן,הּגלילי, אחת וזֹו ת, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

"וּיברא  ראׁשֹון: ׁשל ּפרטֹו הּוא מעׂשה, ׁשּלאחריו ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָּכלל
וסתם  מהיכן, ּבריאתֹו סתם ּכלל, זהּו האדם" את ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָוגֹו'
וּיצמח  וגֹו'" אלהים ה' "וּייצר ּופרׁש חזר ְְֱֲִִֵֶַַַַַַַָָֹמעׂשיו.

ּתרּדמה. עליו וּיּפל ּבגןֿעדן, וּיּניחהּו ּגןֿעדן, ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָלֹו
ּפרטֹו אּלא ואינֹו אחר, מעׂשה ׁשהּוא סבּור ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשֹומע
ה' "וּיצר וכתב: חזר הּבהמה, אצל וכן ראׁשֹון. ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשל
"וּיבא  לפרׁש ּכדי הּׂשדה" חּית ּכל האדמה מן ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוגֹו'
ׁשּנבראּו העֹופֹות על ּוללּמד ׁשם, לקרֹות האדם" ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָאל

הרקק  .מן ְִָָ

ÔÈÓ„˜lÓח  Ô„Ú· ‡˙Èb ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ·Èˆe¿ƒ¿»¡…ƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ
:‡¯· Èc Ì„‡ ˙È Ôn˙ ÈÂL‡Â¿«¿≈«»»»»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

('g a"lcFqin `id iM :mpiaY iCW znWpe§¦§©©©§¦¥¦¦¦
`Ede ,dpEn`e zn` KxcA dpiAd©¦¨§¤¤¡¤¤¡¨§

ixtqA mxn`n(zFHn zWxR Wix)mixcp ©£¨¨§¦§¦¥¨¨©©§¨¦
rAWpM zFrEaW ,KlOd iIgA rAWpM§¦§©§©¥©¤¤§§¦§©
di`x oi`W iR lr s` ,Fnvr KlOA©¤¤©§©©¦¤¥§¨¨
xnFbe LWtp ige 'd ig xaCl xkf xaCl©¨¨¥¤©¨¨©§¥©§§§¥

('l 'c a"n):
BLøãîáedpTd oA dipgp iAx lWxtq) §¦§¨¤©¦§ª§¨¤©¨¨¥¤

(f"p zF` xidAd,WtPIe i`n ©¨¦©©¦¨©
,zFWtPd lM mIwn zAXd mFIW cOln§©¥¤©©¨§©¥¨©§¨
zxaC oiaY o`MnE .WtPIe xn`PW¤¤¡©©¦¨©¦¨¨¦¦§©

:oiai liMUOde ,midl` zrEaW§©¡Ÿ¦§©©§¦¨¦
òãåEwlg xwgnA minMgzOd iM §©¦©¦§©§¦§¤§¨¨§

Exn`i mdn .mc`A,`iUPd g"a`x) ¨¨¨¥¤Ÿ§©¨¦

(d"k b"k zFnW r"a`x,zFWtp WlW mc`A iM §¦¨¨¨¨§¨
gM FfA xn`Y F` ,gnFvM lECBd Wtp¤¤©¦§¥©Ÿ©§Ÿ©
DxiMfdW drEpYd Wtp cFr FaE ,lECBd©¦¤¤©§¨¤¦§¦¨

aEzMd(c"kÎ'k '` lirl)lkaE dIgaE mibcA ©¨§¥§¨¦§©¨§¨
WtPd ziWilXde ,ux`d lr UnFx¥©¨¨¤§©§¦¦©¤¤

Exn`i mdnE .zlMUOdmiwxR dpFnW) ©©§¤¤¥¤Ÿ§§¨§¨¦

(`"g m"Anxdlmc`A xW` WtPd z`f iM §¨©§©¦Ÿ©¤¤£¤¨¨¨
zFgMd WlW E`vOi DA ,oFilr iRn¦¦¤§¨¦¨§§©Ÿ
dGd aEzMde .dcigi `id wxe ,dN`d̈¥¤§©¦§¦¨§©¨©¤
xvIW xn`i iM ,oM fnxi FrnWn itM§¦©§¨¦§Ÿ¥¦Ÿ©¤¨©
dide dnc`d on xtr mc`d z` mXd©¥¤¨¨¨¨¨¦¨£¨¨§¨¨
KExA WFcTde ,mnFC oa`M mlB lHnª¨Ÿ¤§¤¤¥§©¨¨
xfg f`e ,miIg znWp eiR`A gtp `Ed¨©§©¨¦§©©¦§¨¨©
DA rrFpzIW "dIg Wtp" zFidl mc`d̈¨¨¦§¤¤©¨¤¦§¥©¨

mdA xn`W mibCde zFIgd FnMlirl) §©©§©¨¦¤¨©¨¤§¥

(c"k 'k '`"dIg Wtp uxW miOd EvxWi"¦§§©©¦¤¤¤¤©¨
mrh dfe ."dIg Wtp ux`d `vFz"e§¥¨¨¤¤¤©¨§¤©©

,dIg WtplzFidl mc`d aXW xnFlM §¤¤©¨§©¤¨¨¨¨¦§
z` Uxg didW ixg` ,miIg DA Wtp¤¤¨©¦©£¥¤¨¨¤¤¤
mikERdA `aY c"nNd iM ,dnc` iUxg©§¥£¨¨¦©¨¤¨Ÿ§¦¦

zWAIA mcl Eide FnM('h 'c zFnW)idie , §§¨§¨©©¨¤§©§¦
Wgpl('b 'c mW)daxgl mId z` mUIe , §¨¨¨©¨¤¤©¨¤¨¨¨

(`"k c"i mW): ¨

ìáàgExl mc`A zede xn` qElwp` £¨ª§§¨©©£©¨¨¨§©
ixacM FYrCW d`xp .`llnn§©§¨¦§¤¤©§§¦§¥
z`fe zFpFW zFWtp FA WIW mixnF`d̈§¦¤¥§¨§Ÿ
mXd Dgtp xW` zlMUOd WtPd©¤¤©©§¤¤£¤§¨¨©¥
oke .zxAcn Wtpl FA dzid eiR`A§©¨¨§¨§¤¤§©¤¤§¥
Exn`X dOn ,EpizFAx zrCn il d`xp¦§¤¦¦©©©¥¦©¤¨§

(:d"q oixcdpq)dixcW `xaB `xA `Ax ©§¤§¦©¨§¨©§¨§¨¥
dil dirYWn dEd `xif iAxC diOwl§©¥§©¦¥¨©¥¦§¨¥¥
Y` `IxagC onC xn` ,irYW` `le§Ÿ¦§¨¦¨©§¦§©§©¨©

dAx `xwIeaE .Kxtrl aEY('a a"l)xn` ©£¨¨§©¦§¨©¨¨©
xnF` sEBd oWi mc`W drWA oia` iAx©¦¨¦§¨¨¤¨¨¨¥©¥
WtPde ,WtPl zxnF` dnWPde ,dnWPl©§¨¨§©§¨¨¤¤©¤¤§©¤¤
eil` FznWpe FgEx oke .K`lOl zxnF`¤¤©©§¨§¥§¦§¨¥¨

sq`i(c"i c"l aFI`)odW FrnWn itM dxFi , ¤¡Ÿ¦¤§¦©§¨¤¥
:miYW§©¦

íàåaEzMd xn`i oMmidl` 'd xviIe §¦¥Ÿ©©¨©¦¤¡Ÿ¦
.mc`d z`didW drEpY zxivi ¤¨¨¨§¦©§¨¤¨¨

iM ,drEpY lrA xnFlM ,xvFp mc`d̈¨¨¨§©©©§¨¦
mdAW ,WBxdde zEIgd `id dxivid©§¦¨¦©©§©¤§¥¤¨¤

xn`W FnkE ,xtrd lEaB `l mc` `Ed¨¨Ÿ§¤¨¨§¤¨©
zIg lM dnc`d on midl` 'd xvIe©¦¤¡Ÿ¦¦¨£¨¨¨©©

mc`d l` `aIe dcVd(h"i 'a oNdl), ©¨¤©¨¥¤¨¨¨§©¨

eiR`A gtp dWBxdA FxvIW ixg`e§©£¥¤§¨§©§¨¨¨©§©¨
WtPd siqFdl oFilr iRn miIg znWp¦§©©¦¦¦¤§§¦©¤¤

,zxMfPd dxivid lr z`Gdmc`d idie ©Ÿ©©§¦¨©¦§¤¤©§¦¨¨¨
FNM,dIg Wtplz`Gd dnWPA iM ª§¤¤©¨¦©§¨¨©Ÿ

,dUrn lM dUri DaE ,xAcie liMUi©§¦¦©¥¨©£¤¨©£¤
:dpiidY Dl ozFgke zFWtPd lke§¨©§¨§Ÿ¨¨¦§¤¨

ã"îläåipc` FnM ,oipTd c"nl FGd §©¨¤©¨¤©¦§¨§£Ÿ¦
il xW` lke ip` Ll KlOd©¤¤§£¦§¨£¤¦

('c 'k `"n)eizxcl Fz` dpTl ,d"k `xwIe) ©Ÿ¤Ÿ§ŸŸ¨©¦§¨

('lipriWFd ip` Ll ,(c"v h"iw miNdY)F` . §£¦¦¥¦§¦¦

Wi`l KRdpe ,dIg Wtp FNM xfgW xn`iŸ©¤¨©ª¤¤©¨§¤§©§¦
WtPl dYr Eid eizFxivi lM iM xg ©̀¥¦¨§¦¨¨©¨©¤¤

:z`Gdg dxez ©Ÿ
.íãwî ïãòa ïb íéäìà 'ä òhiå (ç)©¦©¡Ÿ¦©§¥¤¦¤¤
rhp ocr lW FgxfnA i"Xx WxR¥©©¦§¦§¨¤¥¤¨©
Kke ,oinCwNn mBxY qElwp`e .oBd©©§ª§§¦§¥¦§©§¦§¨

dAx ziW`xaA Exn`('b e"h)`Ede , ¨§¦§¥¦©¨§
mrh oi`e .oFkPdrHIezFpli`d `iadW ©¨§¥©©©¦©¤¥¦¨¦¨

mFwOd on iM ,mW orhpE xg` mFwOn¦¨©¥§¨¨¨¦¦©¨
'd gnvIe xn`PW FnM ,mginvd `Edd©¦§¦¨§¤¤¡©©©§©

oipr la` .'Fbe midl`,midl` 'd rHIe ¡Ÿ¦§£¨¦§©©¦©¡Ÿ¦
xfBW mxh iM ,'d rHn EidW ciBdl§©¦¤¨©©¦¤¤¤¨©
xfB "`WC ux`d `vFY" ux`d lr©¨¨¤¥¨¨¤¤¤¨©
xn`e ,oB mW didIW `Edd mFwOA©¨©¤¦§¤¨©§¨©
oli` o`kaE ipFlR oli` didi o`kA"§¨¦§¤¦¨§¦§¨¦¨
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(è)ãîçð õò-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé çîöiå©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬
õòå ïbä CBúa íéiçä õòå ìëàîì áBèå äàøîì§©§¤−§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈§¥¾

:òøå áBè úòcä©©−©¬¨¨«
i"yx£ÁÓˆiÂ∑ מדּבר לענין הּכתּוב ‰Ôb.הּגן, CB˙a∑ הּגן .ּבאמצע ««¿«ְְְִֵַַַַַָ¿«»ְְֶַַָ

‡ÔÏÈט  Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ÁÓˆ‡Â¿«¿«¿»¡…ƒƒ«¿»»ƒ»
‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Â ÏÎÈÓÏ ·ËÂ ÈÊÁÓÏ ‚b¯Ócƒ¿««¿∆¡≈¿«¿≈«¿ƒ««»
È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Â ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓaƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ≈«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

did `le ,mirHOd zbExrM "ipFlR§¦©£©©©¨¦§Ÿ¨¨
xn`W ux`d zFnFwn x`W KxcM§¤¤§¨§¨¨¤¤¨©
"ixR ure `WC ux`d `WcY"©§¥¨¨¤¤¤§¥§¦

:xcq `lA dginvde§¦§¦¨§Ÿ¥¤
äpäåzFUrl mdA xfB ocr oB ipli` §¦¥¦¨¥©¥¤¨©¨¤©£

,mlFrl crl ixR z`Ule spr̈¨§¨¥§¦¨©§¨
`l xtraE ,mWxW ux`A oiwfi `lŸ©§¦¨¨¤¨§¨§¨¨Ÿ
,xnFfe caFrl oikixv oi` ,mrfB zEnï¦§¨¥§¦¦§¥§¥
WxBW ixg` ,dcFar oikixv Eid EN`W¤¦¨§¦¦£¨©£¥¤ª©
mrh df mB .mzF` cAr in mXn mc`d̈¨¨¦¨¦¦¥¨©¤©©

,midl` 'd rHIedUrn eirHn EidW ©¦©¡Ÿ¦¤¨©¨¨©£¥
xn`PW oiprM ,minlFrl minIwe eicï¨§©¨¦§¨¦§¦§¨¤¤¡©

(a"i f"n l`wfgi)mYi `le Edlr lFAi `l §¤§¥Ÿ¦¨¥§Ÿ¦Ÿ
dOd WCwOd on einin iM ,'Eke FixR¦§§¦¥¨¦©¦§¨¥¨

.mi`vFi§¦
íàocr oba EdgPIe" mrH dn oM ¦¥©©©©©¦¥§©¥¤

,"DxnWlE Dcarl(e"h wEqR oNdl), §¨§¨§¨§¨§©¨¨

ipinE miHg Fl rxFf zFidl mW FgiPdW¤¦¦¨¦§¥©¦¦¦¥
zFbExre rxf rxFf aUr lke zF`EaY§§¨¥¤¥©¤©©£
,FpFvxM lkF`e WlFze xvFwe ,minUAd©§¨¦§¥§¥§¥¦§
carl ,"DxnWlE Dcarl" mrh dfe§¤©©§¨§¨§¨§¨©£Ÿ
iM ,mW dUrIW zFbExrd oBd znc ©̀§©©©¨£¤©£¤¨¦
okYie .FcAri `l zFpli`d mdW oBd©©¤¥¨¦¨Ÿ§©§§¦¨¥
dPbkE FnM ,dawp oFWlA oBd dPMW¤¦¨©©¦§§¥¨§§©¨

ginvz dirExf(`"i `"q dirWi)zFPb ErHpe , ¥¤¨©§¦©§©§¨§¦§©
inxi)('d h"k d: ¦§§¨

eðéúBaøåExn` ,dfA ExxFrzp §©¥¦§§¨¤¨§
dAx ziW`xaA('d f"h) ¦§¥¦©¨

,DxnWlE Dcarl,zFpAxTd EN` §¨§¨§¨§¨¥©¨§¨
z` oEcarY (a"i 'b zFnW) xn`PW¤¤¡©§©©§¤

aizkC `Ed `cd ,midl`dg"k xAcOA) ¨¡Ÿ¦£¨¦§¦©¦§¨

('adpEMde .FcrFnA il aixwdl ExnWY¦§§§©§¦¦§£§©©¨¨
ilrA lke mignSd iM xnFl dfA mdl̈¤¨¤©¦©§¨¦§¨©£¥
`"q] zFpFW`xd zFgMl mikixv miIg©¦§¦¦©Ÿ©¦
,lECBd mdl `ai mdnE [zFpFilrd̈¤§¥¤¨Ÿ¨¤©¦
mipFilrl dkxAd KWn didi zFpAxwaE§¨§¨¦§¤¤¤©§¨¨¨¤§¦
Eigie Eidi mdnE ,ocr oB ignvl mdnE¥¤§¦§¥©¥¤¥¤¦§§¦§
,DA ElCbIW dkxaE oFvx inWbA mlFrl§¨§¦§¥¨§¨¨¤¦§§¨

Exn`W FnM('` e"h x"a)'d ivr ErAUi §¤¨§¦§§£¥
rhp xW` oFpal ifx`(f"h c"w miNdY), ©§¥§¨£¤¨¨§¦¦

ErAUi ,odiIg ErAUi `pipg iAx xn`̈©©¦£¦¨¦§§©¥¤¦§§
"odiIg" iM ,oYrHn ErAUi ,odinin¥¥¤¦§§©©§¨¦©¥¤

FxvF` "mdinin"E ,mipFilrd mzFcFqi§¨¨¤§¦¥¥¤¨
mgM "oYrHn"E ,mWBd cixFOd aFHd©©¦©¤¤©©§¨Ÿ¨

Exn`W FnM ,minXA('e 'i x"a)Ll oi` ©¨©¦§¤¨§¥§
lGn Fl oi`W dHnNn aUre aUr lM̈¥¤¨¥¤¦§©¨¤¥©¨
,lcB Fl xnF`e FzF` dMn `Ede riwxÄ¨¦©§©¤§¥§¥

xn`PW(b"l g"l aFI`)minW zFTg Yrcid ¤¤¡©¦£¨©§¨ª¨¨¦
:xhFW ,ux`a FxhWn miUY m`h dxez ¦¨¦¦§¨¨¨¤¥

úòcä õòå ïbä CBúa íéiçä õòå (è)§¥©©¦§©¨§¥©©©
.òøå áBèaEzMd xn`W xEarA ¨¨©£¤¨©©¨

,oBd KFzA miIgd ure,"oBA" xn` `le §¥©©¦§©¨§Ÿ¨©©¨
xn`W ,cFre('b 'b oNdl)xW` urd ixRnE §¤¨©§©¨¦§¦¨¥£¤

,Elk`z `l midl` xn` oBd KFzA§©¨¨©¡Ÿ¦ŸŸ§
,xg` mWA FricFd `le FxiMfd `NW¤Ÿ¦§¦§Ÿ¦§¥©¥
rEci mFwn `EdW FhEWR itl xn`p¤¡©§¦§¤¨¨©

oBA`EdW.KFzAqElwp` mBxY KklE ©¨¤§§¨¦§¥ª§§
ur eixacl dPde ."`zpB zErivnA"¦§¦¦§¨§¦¥¦§¨¨¥

gd,rvn`A Eid mdipW zrCd ure miI ©©¦§¥©©©§¥¤¨¨¤§©
dUrY EN`M `EdW xn`p oM m`e§¦¥Ÿ©¤§¦©£¤
DaE ,dbEq zg` dbExr oBd rvn`A§¤§©©©£¨©©¨¨
rvn`d didie .dN`d zFpli`d ipW§¥¨¦¨¨¥¤§¦§¤¨¤§©
xaM wCd rvn` iM ,agx rvn` dGd©¤¤§©¨¨¦¤§©©©§¨
dCwPd zYn` FA rcFi oi`W Exn`̈§¤¥¥©£¦©©§ª¨
,oli` ,miIgd ure .FCal mXd iYlA¦§¦©¥§©§¥©©¦¦¨

:miMx` miIg eilkF`A ozFp FixR¦§¥§§¨©¦£ª¦
õòåmiWxtnd Exn` .rxe aFh zrCd §¥©©©¨¨¨§©§¨§¦

,lBWOd ze`Y cilFn FixR did iM¦¨¨¦§¦©£©©¦§¨
mlk` ixg` mdinExrn EQM okle§¨¥¦©£¥¤©£¥¨§¨
xn`n df oFWlA dnFC Fl E`iade .EPOn¦¤§¥¦¤§¨¤©£©

rxl aFh oiA rc`d icrlBd iNfxAa"y) ©§¦©©¦§¨¦©¥©¥§¨
(e"l h"i.`idd de`Yd EPOn dlhA iM ,¦¨§¨¦¤©©£¨©¦
epðéàåxn`W xEarA ilv` oFkp §¥¤¨¤§¦©£¤¨©

aFh irci midl`M mziide¦§¦¤¥Ÿ¦Ÿ§¥
rxe('d 'b oNdl),Dl WgM xn`Y m`e . ¨¨§©¨§¦Ÿ©¦¥¨

did mc`d od midl` 'd xn`Ie :dPd¦¥©Ÿ¤¡Ÿ¦¥¨¨¨¨¨
rxe aFh zrcl EPOn cg`M(a"k 'b oNdl). §©©¦¤¨©©¨¨§©¨

Exn` xakEdWlWC `aA ,WFcTd EpAxC `wxR) §¨¨§¦§¨§©¥©¨¨¨¦§¨

(f"hmlFrd on Eca`e zn` Exn` dWlW§¨¨§¡¤§¨§¦¨¨
inFc`d b`Fce milBxnE Wgp od EN`e§¥¥¨¨§©§¦§¥¨¡¦

:izFx`Ad©§¥¦
äôiäådUFr did mc`d iM ,ipirA §©¨¤§¥©¦¨¨¨¨¨¤

itM zFUrl iE`xX dn FrahA§¦§©¤¨©£§¦
lke minXd EUri xW`M ,zclFYd©¨¤©£¤©£©¨©¦§¨

`le zn` mzNrRW zn` ilrFR ,m`av§¨¨£¥¡¤¤§ª¨¨¡¤§Ÿ
mdiUrnA mdl oi`e ,mciwtY z` EPWi§©¤©§¦¨§¥¨¤§©£¥¤
did dGd oli`d ixtE .d`pU F` dad ©̀£¨¦§¨§¦¨¦¨©¤¨¨
eilkF` ExgaIW utgde oFvxd cilFn¦¨¨§©¥¤¤¦§£§¨
okle .rxl F` aFhl FMtdA F` xaCA©¨¨§¤§§§©§¨¥

`xwp,rxe aFh zrCd ur"zrC"d iM ¦§¨¥©©©¨¨¦©©©
mpFWlM ,oFvxd lr EppFWlA xn`i¥¨¥¦§¥©¨¨¦§¨

(.'e migqR),xfgl FYrCW `N` EpW `l §¨¦Ÿ¨¤¨¤©§©£Ÿ
aEzMd oFWlaE .FzFPtl FYrCWemiNdY) §¤©§§©¦§©¨§¦¦

('b c"nwdvxze uRgY ,EdrCYe mc` dn̈¨¨©¥¨¥©§Ÿ§¦§¤
mWa LiYrci ,FA(a"i b"l zFnW)LiYxgA , §©§¦§¥§§©§¦

rc`d iNfxA xn`n oke ,mc`d lMn¦¨¨¨¨§¥©£©©§¦©©¥©
,oFirxd gM EPOn ca`W ,rxl aFh oiA¥§¨¤¨©¦¤Ÿ©¨©£
dide ,FA uw `le xaCd xgFA did `lŸ¨¨¥©¨¨§Ÿ¨§¨¨
ilAn rnFWe mrhIW ilAn lkF`¥¦§¦¤¦§©§¥©¦§¦

:xiWA bPrzIW¤¦§©¥§¦
äpäåmc` oiA did `l z`Gd zrA §¦¥¨¥©ŸŸ¨¨¥¨¨

la` ,de`zl lBWOd FYW`e§¦§©¦§¨§©£¨£¨
okle ,EcilFie ExAgzi dclFdd zrA§¥©¨¨¦§©§§¦§¨¥
mipRM mdipirA mNM mixa`d Eid̈¨¥¨¦ª¨§¥¥¤©¨¦
ixg` dPde .mdA EWWFAzi `le micIde§©¨©¦§Ÿ¦§§¨¤§¦¥©£¥
,dxigAd FciA dzid urd on Flk`̈§¦¨¥¨§¨§¨©§¦¨
oiA Fl oiA aihidl F` rxdl FpFvxaE¦§§¨©§¥¦¥¥
,cg` cSn zidl` dCn Ffe ,mixg`l©£¥¦§¦¨¡Ÿ¦¦©¤¨
:de`Yd xvi DA Fl zFidA mc`l drxe§¨¨¨¨¨¦§¨¥¤©©£¨

øLôàådGd oiprl aEzMd oEMzPW §¤§¨¤¦§©¥©¨¨¦§¨©¤
midl`d dUr xW` xn`WM§¤¨©£¤¨¨¨¡Ÿ¦
zFpaXg EWwa dOde xWi mc`d z ¤̀¨¨¨¨¨§¥¨¦§¦§Ÿ

miAx(h"k 'f zldw)KxC fg`IW "xWI"d . ©¦Ÿ¤¤©¤¤¤¡Ÿ¤¤
zFpFaXgA dWTA"de ,dxWi zg ©̀©§¨¨§©©¨¨§¦§
miPYWn miUrn Fl WTaIW "miAx©¦¤§©¥©£¦¦§©¦

.EPOn dxigaA¦§¦¨¦¤
øLàëålr `Ed KExA WFcTd EdEv §©£¤¦¨©¨¨©

`l EPOn lk`i `NW urd̈¥¤ŸŸ©¦¤Ÿ
xn` wx ,z`Gd dCOd FA iM FricFd¦¦©¦¨©Ÿ©¨©
,"oBd KFzA xW` urd ixRnE" mzq Fl§¨¦§¦¨¥£¤§©¨
lk`Y `l FzErvn`A rEcId xnFlM§©©¨©§¤§¨ŸŸ©
.WgPd l` dX`d xn`n `Ede ,EPOn¦¤§©£©¨¦¨¤©¨¨

xn`W aEzMderxe aFh zrCd urnE §©¨¤¨©¥¥©©©¨¨
EPOn lk`z `l(f"i wEqR oNdl)FxiMfd , ŸŸ©¦¤§©¨¨¦§¦

:FnWA Epil` aEzMdi dxez ©¨¥¥¦§



ziy`xaעח 'xt - a - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy

(é)ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì ïãòî àöé øäðå§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½
:íéLàø äòaøàì äéäå§¨−̈§©§¨¨¬¨¦«

(àé)õøà-ìk úà ááqä àeä ïBLét ãçàä íL¥¬¨«¤−̈¦®´©Ÿ¥À¥µ¨¤´¤
:áäfä íL-øLà äìéåçä©«£¦½̈£¤−̈©¨¨«

i"yx£ÔBLÈt∑ ׁשם ועל מצרים, נהר נילּוס הּוא ƒְְְִִִֵַַַ
מתּברכין  נקרא ׁשּמימיו הארץ, את ּומׁשקין ועֹולין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

"ּפיׁשֹון", אחר: ּדבר ּפרׁשיו". "ּופׁשּו ּכמֹו ְִִֵַָָָָָָּפיׁשֹון,

"ּובֹוׁשּו מצרים: אצל ׁשּנאמר ּפׁשּתן, מגּדל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּוא
ּפׁשּתים  ."עֹובדי ְְִִֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ziy`xa zyxt zay zgiy)

ּפיׁשֹון נקרא . . מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם יא)ועל ב, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
(והרי  הּנהר ׁשם את לפרׁש רׁש"י את ּמכריח מה לׁשאל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיׁש
הּתֹורה  ּדהּנה לֹומר, ויׁש החוילה"). "ארץ הּׁשם את ּפרׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא
למראה  נחמד עץ "ּכל ה'ּגן': ׁשל ּומעלתֹו ּבׁשבחֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמאריכה
אּלּו ׁשּנהרֹות (הינּו ראׁשים" לארּבעה "והיה למאכל", ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָוטֹוב

. . הּזהב ׁשם "אׁשר ׁשּבעֹולם), הּנהרֹות לכל הּמקֹור ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָהם
על  מֹורה הּנהר ׁשם ׁשּגם רׁש"י מפרׁש לכן הׁשהם". ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹואבן

הּנהרֹות: ּבׁשאר וכן מתּברכין. מימיו - וׁשבח ּגיחֹון מעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
והֹומה. הֹול וקּלין.חּדקל– חּדין מימיו מימיו ּפרת– – ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

האדם. את ּומברין ורבים ְְִִִֶַָָָָָּפרים

(áé)ïáàå çìãaä íL áBè àåää õøàä áäæe«£©²¨¨¬¤©¦−®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤
:íäMä©«Ÿ©

(âé)õøà-ìk úà ááBqä àeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´©¥½¥−¨¤¬¤
:Lek«

i"yx£ÔBÁÈb∑ והֹומה והֹול ׁשּמנּגח יּגח", "וכי ּכמֹו: מאד, ּגדֹולה והמיתֹו והֹומה, הֹול .ׁשהיה ƒְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(ãé)úîã÷ Cìää àeä ì÷cç éLéìMä øäpä-íLå§¥«©¨¨³©§¦¦Æ¦¤½¤¬©«Ÿ¥−¦§©´
:úøô àeä éòéáøä øäpäå øeMà©®§©¨¨¬¨«§¦¦−¬§¨«

i"yx£Ï˜cÁ∑ וקּלין חּדין ׁשּמימיו ∑t¯˙.ׁשּמימיו ƒ∆∆ְִִֵֶַַָ¿»ֵֶָ
האדם  את ּומברין ורבין, eM‡Â¯.ּפרין Lek∑ עדין ְְִִִֶַָָָָָ¿«ֲִַ

היּו העתיד לא ׁשם על הּמקרא וכתב ,.˙Ó„˜ ְְִִֵֶַַַָָָָֹƒ¿«

¯eM‡∑אּׁשּור למזרחּה Ù¯˙.ׁשל ‡e‰∑ החׁשּוב «ְְִֶַָָ¿»ֶָ
ּכּלם  הּנזּכר על יׂשראל , ארץ ׁשם .על ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

(åè)ïãò-ïâá eäçpiå íãàä-úà íéäìà ýåýé çwiå©¦©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©©¦¥´§©¥½¤
ìe dãáòì:døîL §¨§−̈§¨§¨«

i"yx£ÁwiÂ∑ּופּתהּולקחֹו נאים 'ּבדברים רּבה'ליּכנס. .ּבראׁשית «ƒ«ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ

È˙י  ‰‡˜L‡Ï Ô„ÚÓ ˜ÈÙ ‰Â‰ ‡¯‰Â¿«¬»¬»»ƒ≈≈∆¿«¿»»»
ÈLÈ¯ ‰Úa¯‡Ï ÈÂ‰Â L¯t˙È ÔnzÓe ‡˙Èbƒ¿»ƒ«»ƒ¿»««¬≈¿«¿¿»≈≈

:ÔÈ¯‰«¬ƒ

‡¯Úיא  Ïk ˙È ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBLÈt „Á ÌeL»ƒ«ƒ»»¬«
:‡·‰c Ôn˙ Èc ‰ÏÈÂÁcƒ¬ƒ»ƒ«»«¬»

ÁÏ„a‡יב  Ônz ·Ë ‡È‰‰ ‡Ú¯‡c ‡·‰„Â¿«¬»¿«¿»«ƒ»«»¿»¿»
:‡Ï¯e· È·‡Â¿«¿≈¿»

È˙יג  ÛÈwÓ ‡e‰ ÔBÁÈb ‡È˙ ‡¯‰ ÌeLÂ¿«¬»ƒ¿»»ƒ«ƒ»
:LeÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»ƒ

Cl‰Óיד  ‡e‰ ˙Ï‚Èc ‰‡˙ÈÏz ‡¯‰ ÌeLÂ¿«¬»¿ƒ»»ƒ¿«¿«≈
:˙¯Ù ‡e‰ ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯‰Â ¯ez‡„ ‡ÁcÓÏ¿«ƒ¿»¿«¿«¬»¿ƒ»»¿»

È‚a˙‡טו  d¯L‡Â Ì„‡ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯a„Â¿«»¿»¡…ƒ»»»¿«¿≈¿ƒ¿»
:d¯hÓÏe dÁÏÙÓÏ Ô„Ú„¿≈∆¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íL øLà äìéåçä õøà (áé-àé)¤¤©£¦¨£¤¨
.áäfädlieg Dpi`W x`al ©¨¨§¨¥¤¥¨£¦¨

dliegn EpMWIe DA xn`W mixvn lW¤¦§©¦¤¨©¨©¦§§¥£¦¨
xEW cr(g"i d"k oNdl).gxfOd gxfn Ff iM , ©§©¨¦¦§©©¦§¨

:cFr xiMfde,glcAd mW,xdPd gaWl §¦§¦¨©§Ÿ©§¤©©¨¨
`vOi FztU lre FA xW` lFgA iM¦©£¤§©§¨¦¨¥

iM ,mdXde glcAde aFHd `Edd adGd©¨¨©©§©§Ÿ©§©Ÿ©¦
mW `vOIW mdn ,zFxdpA `vOi ok¥¦¨¥¦§¨¥¤¤¦¨¥¨
,sqMd mdA `vOi xW` mdnE ,adGd©¨¨¥¤£¤¦¨¥¨¤©¤¤
zFxdpA zFaFHd mipa`de glcAd oke§¥©§Ÿ©§¨£¨¦©¦§¨

.mAx E`vOi¦¨§ª¨
ìòåmipFW`xd zrC`Ed oke ,b"qxe ,i"Xx) §©©©¨¦¦©¦§§¥

(.d"kw dxU iIg WFcTd xdGAoFWiRqElip `Ed ©Ÿ©©¨©¥¨¨¦¦
z`Gd dliegd ux` lM aaFqi mixvn¦§©¦§¥¨¤¤©£¦¨©Ÿ
cr mixvn ux` lM ipR lr mXn `aie§¨Ÿ¦¨©§¥¨¤¤¦§©¦©
lW `IxCpqMl`A lFcBd mIA Fltp̈§©¨©¨§©¤§©§§¦¨¤

:mixvnbi dxez ¦§©¦
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(æè)ïbä-õò ìkî øîàì íãàä-ìò íéäìà ýåýé åöéå©§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½©¨«¨−̈¥®Ÿ¦¬Ÿ¥«©−̈
:ìëàz ìëà̈¬ŸŸ¥«

(æé)íBéa ék epnî ìëàú àì òøå áBè úòcä õòîe¥¥À©©̧©Æ´¨½̈¬ŸŸ©−¦¤®¦À§²
:úeîz úBî epnî Eìëà£¨§¬¦¤−¬¨«

(çé)Bcáì íãàä úBéä áBè-àì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½Ÿ²¡¬¨«¨−̈§©®
:Bcâðk øæò Bl-äNòà¤«¡¤¬¥−¤§¤§«

i"yx£'B‚Â ˙BÈ‰ ·BËŒ‡Ï∑ רׁשּיֹות ׁשּתי יאמרּו ׁשּלא …¡¿ְְֵֶָֹֹֻ
זּוג, לֹו ואין ּבעליֹונים יחיד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֵֵֶַָָָָהן,

זּוג  לֹו ואין ּבּתחּתֹונים Bc‚k.וזה ¯ÊÚ∑– זכה ְְְִֵֶַַ≈∆¿∆¿ָָ
זכה  לא להּלחם "עזר", "ּכנגּדֹו" –. ְְְִֵֵֶֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr d jxk zegiy ihewl)

הן רׁשּיֹות ׁשּתי יאמרּו יח)ׁשּלא ב, (רש"י ְְֵֵֶָֹֹֻ
להיֹות  לאדם ּׁשּקׁשה ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוקׁשה,
לבּדֹו" היֹות לאדם טֹוב "לא ּדהּנה לֹומר, וי ׁש ּבֹודד. ְְְְֱִֵֵֵַַַָָָֹלבד,
אפֹוא, מּובן לבּדֹו". האדם היֹות טֹוב "לא אּלא נאמר, ְֱֱֵֶֶַַָָָָָֹֹלא
לאדם. טֹוב לא ׁשּזה רק ולא טֹוב, אינֹו לבּדֹו היֹותֹו ְְֱֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשעצם

יאמרּו ׁשּלא – ּבעצם טֹוב" "לא זה מּדּוע רׁש"י מפרׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלכן
את  הּמתחיל' ּב'דּבּור מעּתיק זה ּומּטעם הן. רׁשּיֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻׁשּתי

וגֹו'הּתבֹות היֹות טֹוב קּים לא אּלה ּבתבֹות ּכי לא), (ותּו ְְְֱִֵֵֵֶַַָֹֹ
לפרּוׁשֹו. וההכרח ְְְְֵֵֶַַַהּיסֹוד

ÏkÓטז  ¯ÓÈÓÏ Ì„‡ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙe«ƒ¿»¡…ƒ«»»¿≈»ƒ…
:ÏeÎÈz ÏÎÈÓ ‡˙Èb ÔÏÈ‡ƒ«ƒ¿»≈«≈

Ë·יז  ÔÈa ÔÈÓÈkÁ È‰B¯Èt ÔÈÏÎ‡c ÔÏÈ‡Óe≈ƒ»¿»¿ƒ≈ƒ«ƒƒ≈«
ÏeÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ dpÓ ÏeÎÈ˙ ‡Ï LÈ·Ï¿ƒ»≈ƒ≈¬≈¿»¿≈

:˙eÓz ˙ÓÈÓ dpÓƒ≈≈«¿

‡„Ìיח  ÈÂ‰ÓÏ ÔÈw˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»«ƒ¿∆¡≈»»
:dÏ·˜Ï CÓÒ dÏ „ÈaÚ‡ È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ∆¿ƒ≈»≈¿ƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.epnî ìëàú àì (æé),EPxidfi ixRd on ŸŸ©¦¤¦©§¦©§¦¤
dHnl xn` oke .lk`p Fpi` urd iM¦¨¥¥¤¡¨§¥¨©§©¨

('b 'b oNdl).oBd KFzA xW` urd ixRn §©¨¦§¦¨¥£¤§©¨
Fzp`Y Wi`e FptB Wi` Elk`e EdFnke§¨§¦§¦©§§¦§¥¨

(`"l g"i a"n)dPlk`Y oFaSrA oke ,oNdl) §¥§¦¨Ÿ£¤¨§©¨

(f"i 'b:DixR lk`Y ,Ÿ©¦§¨
.úeîz úBî epnî Eìëà íBéazrA §£¨§¦¤¨§¥

.zen oA didY EPOn lk`YW¤Ÿ©¦¤¦§¤¤¨¤
dp`e dp` Yklde Lz`v mFiA EdFnke§¨§¥§§¨©§¨¨¤¨¨¨

zEnY zFn iM rcY rci(a"n 'a `"n)oi`W , ¨Ÿ©¥©¦¨¤¥
dpEMd oi`e ,mFIA FA cIn zEnIW dpEMd©©¨¨¤¨¦¨©§¥©©¨¨
miIgd iM ,zEnIW rcIW calA dricil¦¦¨¦§©¤¥©¤¨¦©©¦
iM dpEMd la` .mNM EzEnIW mircFi§¦¤¨ª¨£¨©©¨¨¦
,KlOl dzin aIg didi `vIW zrA§¥¤¥¥¦§¤©¨¦¨©¤¤
`le .dvxi xW`M FzF` zini `Ede§¨¦©£¤¦§¤§Ÿ
Ezne WcTd z` rNaM zF`xl E`aïŸ¦§§©©¤©Ÿ¤¨¥

('k 'c xAcOA)EznE `hg eilr E`Ui `le , ©¦§¨§Ÿ¦§¨¨¥§¥
EdlNgi iM Fa('h a"k `xwIe)mpipr oi` , ¦§©§ª©¦§¨¥¦§¨¨

EzEnie dzin miaIg EidIW `N ¤̀¨¤¦§©¨¦¦¨§¨
:df m`hgA§¤§¨¤

ìòåmc`d did raHd iWp` zrC §©©©©§¥©¤©¨¨¨¨¨
dxivid zNgYn dzinl cYrn§ª¨§¦¨¦§¦©©§¦¨
m`W dYr xfB la` ,aMxn FzFid ipRn¦§¥¡ª§¨£¨¨©©¨¤¦
dzin iaIg KxcM F`hgA zEni `hgi¤¡¨¨§¤§§¤¤©¨¥¦¨
lkF`d xf oFbM ,zFxarA minW iciA¦¥¨©¦©£¥§¨¨¥

dnExY('i a"k `xwIe)oii iEzWE ,('h 'i mW), §¨©¦§¨§©¦¨

EWOXW micbA xQgnE(b"n g"k zFnW), §ª¨§¨¦¤¦§§

m`hgA EzEnIW mdA dpEMdW ,mzlEfe§¨¨¤©©¨¨¨¤¤¨§¤§¨
cr WprA xn` KklE .mnFi `A mxh¤¤Ÿ¨§¨¨©¨Ÿ¤©
iM YgTl dPOn iM dnc`d l` LaEW§¤¨£¨¨¦¦¤¨ª¨§¨¦

LrahA aEWY xtr l`e dY` xtroNdl) ¨¨©¨§¤¨¨¨§¦§£§©¨

(h"i 'bixRn lkF` did dNgYn mbe .§©¦§¦¨¨¨¥¦§¦
FA dzid oM m` ,ux`d rxGnE urd̈¥¦¤©¨¨¤¦¥¨§¨

:cqtde died zAqe dkYd©¨¨§¦©£¨¨§¤§¥
ìòåEpizFAx zrC(:d"p zAW oIr)`lnl` §©©©©¥©¥©¨¦§¨¥

dnWPd iM ,mlFrl zn `l `hgW¤¨¨Ÿ¥§¨¦©§¨¨
utgde ,crl miIg Fl zpzFp zipFilrd̈¤§¦¤¤©¦¨©§©¥¤
didi dxivid zrA FA xW` ,idl`d̈¡Ÿ¦£¤§¥©§¦¨¦§¤
,crl FzF` mIwi `Ede ,cinY FA waC̈¥¨¦§§©¥¨©
iM midl` `xIe zNnA iYWxRW FnM§¤¥©§¦§¦©©©§¡Ÿ¦¦

aFh('c '` lirl): §¥

òãåcqtdd lr dxFn daMxdd oi` iM §©¦¥©©§¨¨¨©¨¤§¥
iM dpn` iPhw zrcl `N ¤̀¨§©©§©¥£¨¨¦
iWp` zrcl la` .aEIgA `id d`ixAd©§¦¨¦§¦£¨§©©©§¥
WCgn mlFrd iM mixnF`d dpEn`d̈¡¨¨§¦¦¨¨§ª¨
FA didi mEITd mB ,hEWR idl` utgA§¥¤¡Ÿ¥¨©©¦¦§¤
:xExA zn` dfe .utgd ini lM crl̈©¨§¥©¥¤§¤¡¤¨
,zEnY zFn EPOn Llk` mFiA oM m ¦̀¥§£¨§¦¤¨
crl mIwzY `l ,zen oA didY f`W¤¨¦§¤¤¨¤Ÿ¦§©¥¨©
dNgYn Fl dzid dlik`de .ivtgA§¤§¦§¨£¦¨¨§¨¦§¦¨

.bprl§Ÿ¤
ïëzéåmixa`A mirlap ocr oB zFxRW §¦¨¥¤¥©¥¤¦§¨¦¨¥¨¦

xW`ke ,mdilkF` z` minIwnE onM§¨§©§¦¤§¥¤§©£¤
,dcVd aUr z` Ylk`e eilr xfB̈©¨¨§¨©§¨¤¥¤©¨¤
did ,dnc`d mgl lk`i eiR` zrfaE§¥©©¨Ÿ©¤¤¨£¨¨¨¨
xtre ,`Ed xtr iM ,cqtdl dAq df¤¦¨©¤§¥¦¨¨§¨¨

:aEWi xtr l`e ,lk`igi dxez Ÿ©§¤¨¨¨
.Bcáì íãàä úBéä áBè àì (çé)Ÿ¡¨¨¨§©
mc`d `xaPW d`xp EPpi ¥̀¤¦§¨¤¦§¨¨¨¨
lMW ,cilFi `le mlFrA cigi zFidl¦§¨¦¨¨§Ÿ¦¤¨
E`xap xUA lMn dawpE xkf mi`xaPd©¦§¨¦¨¨§¥¨¦¨¨¨¦§§
mrxf urde aUrd mbe ,rxf miwdl§¨¦¤©§©¨¥¤§¨¥©§¨
ixacM did iM xnFl okYi la` .mdÄ¤£¨¦¨¥©¦¨¨§¦§¥

xnF`d(.`"q zFkxA),E`xap mitEvxR EC ¨¥§¨©§¦¦§§
ixai`A `ian rah mdA didIW EUrpe§©£¤¦§¤¨¤¤©¥¦§¥¨¥
,cilFn gM dawPl xkGd on dclFdd©¨¨¦©¨¨©§¥¨Ÿ©¦
rEcId zwlgOd itM ,rxf xn`Y F`Ÿ©¤©§¦©©§Ÿ¤©¨©
xfr ipXd sEvxRd dide .xEArÄ¦§¨¨©©§©¥¦¥¤
KExA WFcTd d`xe ,FYclFzA oFW`xl̈¦§©§§¨¨©¨¨

iM `Ed,FCbpl cnFr xfrd didIW aFh ¦¤¦§¤¨¥¤¥§¤§
eil` xAgzie EPOn cxRie ,EP`xi `Ede§¦§¤§¦¨¥¦¤§¦§©¥¥¨

xn`W Edfe .FpFvx itMxfr Fl dUr` §¦§§¤¤¨©¤¡¤¥¤
FCbpM. §¤§

,áBè àì íòèåaFh iM FA xn`i `NW §©©Ÿ¤Ÿ¥¨¥¦
.oM mIwzi `NW ,FCal FzFidA¦§§©¤Ÿ¦§©¥¥
,mEITd `Ed "aFH"d ziW`xA dUrnA§©£¥§¥¦©©¦
midl` `xIe" xn`OA iYWxR xW`M©£¤¥©§¦©©£©©©§¡Ÿ¦

"aFh iM('c '` lirl):hi dxez ¦§¥
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(èé)äãOä úiç-ìk äîãàä-ïî íéäìà ýåýé øöiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈¨©©³©¨¤Æ
úBàøì íãàä-ìà àáiå íéîMä óBò-ìk úàå§¥Æ¨´©¨©½¦©¨¥Æ¤¨´¨½̈¦§−
äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é øLà ìëå Bì-àø÷i-äî©¦§¨®§ŸÁ£¤̧¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©−̈

:BîL àeä¬§«
i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ 'B‚Â ¯ˆiÂ∑ עׂשּיה היא יצירה, היא «ƒ∆¿ƒ»¬»»ְֲִִִִָָ

הארץ  חּית את אלהים "וּיעׂש למעלה: ְְֱֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹהאמּורה
הרקק. מן נבראּו ׁשהעֹופֹות ּופרׁש ּבא אּלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָוגֹו'",
מן  אמר, וכאן נבראּו, הּמים מן למעלה, ׁשאמר ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָלפי

ׁשּבׁשעת  ּכאן, לּמד ועֹוד, נבראּו. יצירתן האדמה ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ
ׁשם. להם לקרֹות האדם אל הביאם ּבּיֹום ּבֹו ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָמּיד

ּכמֹו: וכּבּוׁש, רּדּוי לׁשֹון זֹו, יצירה אּגדה: ְְְְְְִִִִֵַָָָּולדברי
אדם  ׁשל ידֹו ּתחת ׁשּכבׁשן עיר", אל תצּור ."ּכי ְִִֶֶֶַַָָָָָָ

'B‚Â ‰iÁ LÙ Ì„‡‰ BÏ ‡¯˜È ¯L‡ ÏÎÂ∑סרסהּו ¿…¬∆ƒ¿»»»»∆∆«»¿ְֵָ
ׁשם  האדם לֹו יקרא אׁשר חּיה נפׁש "ּכל ,ּופרׁשהּו: ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

לעֹולם  ׁשמֹו ."הּוא ְְָ

(ë)óBòìe äîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¨̧¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´
øæò àöî-àì íãàìe äãOä úiç ìëìe íéîMä©¨©½¦§−Ÿ©©´©¨¤®§¨¾̈«Ÿ¨¨¬¥−¤

:Bcâðk§¤§«

(àë)íéäìà ýåýé ìtiå|ïLéiå íãàä-ìò äîcøz ©©¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯©§¥¨²©¨«¨−̈©¦¨®
:äpzçz øNa øbñiå åéúòìvî úçà çwiå©¦©À©©Æ¦©§Ÿ½̈©¦§¬Ÿ¨−̈©§¤«¨

i"yx£¯ÊÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì„‡Ïe∑ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏtiÂ ¿»»…»»≈∆««≈¡…ƒ
‰Óc¯z. ּומי מין ּכל לפניו הביאן זכר ּכׁשהביאן, ן, «¿≈»ְְֱֱִִִִֶָָָָָָָ

מּיד: זּוג, ּבן אין ולי זּוג, ּבן יׁש לכּלם אמר: ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּונקבה,
"ּולצלע ,מּסטריו ∑ÂÈ˙ÚÏvÓ."וּיּפל" ּכמֹו: ֵַַƒ«¿…»ְְְִֶַָָ

ּפרצּופין  "ׁשני ׁשאמרּו: זהּו .נבראּו"הּמׁשּכן", ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ
¯bÒiÂ∑החת ÁwiÂ.מקֹום ÔLÈiÂ∑ יראה ׁשּלא «ƒ¿…ְֲַָ«ƒ»«ƒ«ְִֶֶֹ

הּבׂשר  עליו חתיכת ותתּבּזה נבראת, .ׁשּמּמּנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd dxez zgny mei zgiyn)

קצר, הּוא ׁשהּזמן לֹומר ּברצֹוני ְְִִֵֶַַַָָאין
ּבוינא, אדמֹו"ר מֹורי־וחמי קדׁשת ּכבֹוד ּכׁשהיה ּפעם ׁשּכן, -ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
קדם  זמן מׁש ּבאּו אנ"ׁש, אצל וכרגיל ללוֹותֹו, אנ"ׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבאּו
אחד  ׁשם עמד מעׂשה ּבׁשעת הרּכבת. ׁשל נסיעתּה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָזמן
מינּוטע". "איינע יׁש ׁשעדין ואמר דיטׁש"), ("א אׁשּכנז ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמיהּודי
"ּבׁשעּתא  ׁשהרי רב, זמן הּוא אחד רגע אכן, ואמר: הרּבי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָנענה
ׁשזדֹונֹות  ועד ּתׁשּובה, לעׂשֹות אפׁשר חדא" ּוברגעא ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָחדא

- ּכזכיֹות". לֹו ְֲִִַֻנעׂשים

הּוא ׁשהּזמן אני אמר זה יקר אּלא זמן למלא יׁש ולכן, . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׂשמחה. ּבנּגּון - מלא ְְְִִֵֶָָֹּבתכן

ׁשעֹות  ּביֹותר, מּועט זמן ליׁשן נהג מצאנז הּקדֹוׁש ְְְִִֵַַַַַָָָָָֹהרב
הּנֹוגע  ענין זה הרי וׁשאלּוהּו: הּמעת־לעת. ּבמׁש ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחדֹות
"ּתפיסה  ּבעל ׁשהנני עלי אֹומרים וענה: הּגּוף? ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָלבריאּות
אצל  ׁשּנמׁש ׁשּדבר - מהירה"? "ּתפיסה ּפרּוׁש מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמהירה".
מּועט. זמן הּמהירה הּתפיסה ּבעל אצל נמׁש רב, זמן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָאחר

מהר... יׁשן הנני - הּׁשינה ּבענין ּגם ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָּובמילא,

a¯‡יט  ˙ÂÁ Ïk ‡Ú¯‡ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯·e¿»¿»¡…ƒƒ«¿»»≈«»»
Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡iÓLc ‡ÙBÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»»ƒ¿«»¿«¿≈¿«»»
dÏ È¯˜ ‰Â‰ Èc ÏÎÂ dÏ È¯˜È ‰Ó ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«ƒ¿≈≈¿…ƒ¬»»≈≈

:dÓL ‡e‰ ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ì„‡»»«¿»«¿»¿≈

ÙBÚÏe‡כ  ‡¯ÈÚa ÏÎÏ Ô‰ÓL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»¿»»¿»¿ƒ»¿»
ÁkL‡ ‡Ï Ì„‡Ïe ‡¯a ˙ÂÁ ÏÎÏe ‡iÓL„ƒ¿«»¿…≈«»»¿»»»«¿«

:dÏ·˜Ï CÓÒ»≈¿ƒ¿≈

CÓ„eכא  Ì„‡ ÏÚ ‡˙L ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó¯e¿»¿»¡…ƒƒ¿»«»»¿≈
:d˙BÁz ‡¯N· ÈÏÓe È‰BÚÏÚÓ ‡„Á ·ÈÒÂ¿»ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äiç Lôð íãàä Bì àø÷é øLà (èé)£¤¦§¨¨¨¨¤¤©¨
lke ,EdWxtE Edqxq i"Xx oFWl§©¦¨§¥¨§¥§¨
,mW mc`d Fl `xwi xW` dIg Wtp¤¤©¨£¤¦§¨¨¨¨¥
xn` mdxa` iAxe .mlFrl FnW `Ed§§¨§©¦©§¨¨¨©

c"nl iMFl `xwi xW`,KWnplke ¦¨¤£¤¦§¨¦§¨§¨
mc`d Fl `xwi xW`l`Ed dIg Wtp £¤¦§¨¨¨¨§¤¤©¨

FnW:mlFrl §§¨
ïëzéå,xfrd oiprA FWExR didIW §¦¨¥¤¦§¤¥§¦§©¨¥¤

iM xnFl dpEMdeWtp mc`d §©©¨¨©¦¨¨¨¤¤

,dIgdIg Wtpl mc`d idie xn`W FnM ©¨§¤¨©©§¦¨¨¨§¤¤©¨
('f 'a lirl)eiptl `iade ,iYWxRW FnkE , §¥§¤¥©§¦§¥¦§¨¨

EP`xwIW mdn oin lke ,oNM oipiOd©¦¦ª¨§¨¦¥¤¤¦§§¤
mc`d`EdW FA xn`ie ,FnWAWtp ¨¨¨¦§§Ÿ©¤¤¤

dIg,FzFnM`Eddidi,FnWFl didie ©¨§¦§¤§§¦§¤
`vn `le oNkl `xw `Ede .FCbpM xfrl§¥¤§¤§§¨¨§ª¨§Ÿ¨¨

Fl `xwIW xfr FnvrldIg Wtp §©§¥¤¤¦§¨¤¤©¨
:FnWMk dxez ¦§

.Bcâðk øæò àöî àì íãàìå (âë-ë)§¨¨¨Ÿ¨¨¥¤§¤§

xkf eiptl o`iad o`iadWM i"Xx oFWl§©¦§¤¥¦¨¥¦¨§¨¨¨¨
oA oi` ile bEf oA Wi lMl xn` ,dawpE§¥¨¨©©Ÿ¥¤§¦¥¤

cIn ,bEf.dnCxY eilr midl` 'd lRIe ¦¨©©¥¡Ÿ¦¨¨©§¥¨
iwEqR qipkd xW`M iM ,WxR dtie§¨¤¥©¦©£¤¦§¦§¥
gixki xfrd xaC KFzA zFnXd z`ixw§¦©©¥§§©¨¥¤©§¦©

:df¤
úàéø÷emiWxtnd zrC lr zFnXd §¦©©¥©©©©§¨§¦

(w"cxe ,i"Xx)`dIW ,FhEWtM ©¦§©©¦§¤§¥
EidIW icM ,Fnvrl mW cg` lkl§¨¤¨¥§©§§¥¤¦§
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הּׁשנה  ראׁש ּבערב הדּורמיטא. ענין יׁשנֹו הּׁשנה ׁשּבראׁש ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹידּוע,
על־ידי  ּולאחרי־זה העֹולמֹות, עלּית היא הּׁשנה ראׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּובליל
ההכּתרה  יׁשנּה ׁשֹופר, ּותקיעת הּׁשנה ראׁש ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹּתפיּלֹות
עצרת. ּבׁשמיני הּוא והּקליטה ההמׁשכה ׁשּגמר עד ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָוההמׁשכה,
ּגם  הּוא ּכן הּׁשנה, ימי ּבמׁש ּבכללּות, הּוא ׁשהענין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכׁשם
ׁשּבת, וליל ׁשּבת ערב ּבכל הּׁשבּוע: ימי ּבמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבפרטּיּות
ּדּורמיטא, ענין ׁשהּוא העֹולמֹות, עלּית ישנּה ׁשּבּתא", ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ"מעלי

ההמׁשכה.ּו היא ְְִַַַָָָבׁשּבת
ּתרּדמה  . . "ויּפל היה הּׁשּׁשי, ּביֹום הראׁשֹון אדם ּבבריאת ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָוכן
הּיחּוד, ּולאחרי־זה הּנסירה, היתה ּולאחרי־זה האדם", ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל

קדׁש. ּבּׁשּבת ְְְֶַַַָָָֹוההמׁשכה
סּפר, נׁשמתֹו־עדן (מֹוהרׁש"ּב) אדמֹו"ר ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֻּכבֹוד־קדׁשת
ּכי  ערב, לפנֹות הּׁשּׁשי ּביֹום נרּדם היה הּזקן ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאדמֹו"ר
עלּית  ענין ׁשּזהּו לֹומר ויׁש ׁשינה. זמן הּוא אז ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלמעלה

ׁשּבת. ּבערב ְֶֶַָָָהעֹולמֹות
ּכ הּׁשנה, וימי הּׁשבּוע ּבימי הדּורמיטא ענין ׁשיׁשנֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשם
ׁשּבסֹוף  עלמא", ּדקיימא ׁשנין אלפי ּב"ׁשית ּגם ּבכללּות ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָיׁשנֹו
יׁשנּה דכללּות, ערב לפנֹות הּׁשּׁשי יֹום ׁשנין", אלפי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָ"ׁשית
הגזירֹות  ּכל עם מׁשיח, חבלי נמׁשכים ׁשּמּזה וסּלּוק, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהעלּיה

הּמׁשיח. ּבביאת ההמׁשכה היא ּולאחרי־זה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָרחמנא־לצלן,
לעניננּו: ְְְִֵֵַָּבנֹוגע

לפנֹות  הּׁשּׁשי יֹום ּביחד: הענינים ג' ּכל נצטרפּו ׁשהּיֹום ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכיון
ּבסיּום  ּכבר ונמצאים ׁשמיני־עצרת; דׁשּבת; ההתחלה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָערב,
הסדר  ּכבר להתחיל צרי - מׁשיח קדם ׁשנין", אלפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ׁשית
לקראת  נל ּתֹורה וׂשמחת עצרת מּׁשמיני ׁשּמּיד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָדהמׁשכֹות,
לא  מּמׁש, ּבקרֹוב ׁשּתהיה והׁשלימה, האמּתית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּגאּלה

"ּבעגלא אּלא  דידיּה", טפחים,ּדידן "ּבעגלא מעׂשרה למּטה ," ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָ
אמן. ּבימינּו ְְִֵֵֵָָָּבמהרה

(áë)íéäìà ýåýé ïáiå|ç÷ì-øLà òìvä-úà ©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¯¤©¥¨²£¤¨©¬
:íãàä-ìà äàáéå äMàì íãàä-ïî¦¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«

i"yx£Ô·iÂ∑,מלמעלה ּוקצרה מּלמּטה רחבה ּכּבנין, «ƒ∆ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָ
מּלמּטה  רחב ׁשהּוא חּטים, ׁשל ּכאֹוצר הּולד. ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלקּבל
קירֹותיו  על מּׂשאֹו יכּביד ׁשּלא מלמעלה, .וקצר ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹ

‰M‡Ï 'B‚Â ÚÏv‰ ˙‡ 'B‚Â Ô·iÂ∑ אּׁשה,להיֹות «ƒ∆¿∆«≈»¿¿ƒ»ְִִָ
אפֹוד  להיֹות לאפֹוד", ּגדעֹון אֹותֹו "וּיעׂש .ּכמֹו: ְְְְִִֵֵַַַ

‡„Ìכב  ÔÓ ·ÈÒc ‡ÚÏÚ ˙È ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡·e¿»¿»¡…ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒƒ»»
:Ì„‡ ˙ÂÏ d˙È‡Â ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¿«¿«¿«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zFnXA eizFclFzl mixMpe mirEci§¦§¦¨¦§§¨©¥
.mlFrl FnW didi iM ,mdl `xwi xW £̀¤¦§¨¨¤¦¦§¤§§¨
zFUrldvxWM`Ed KExAWFcTddPde§¦¥©¨¨§¤¨¨©£
Kixv did iM ,eiptl m`iad f` xfrd Fl¨¥¤¨¥¦¨§¨¨¦¨¨¨¦
mB mW `xwl zFbEf Fl m`iadl©£¦¨¦§Ÿ¥©
mWA m`xTW mdn iM ,mdizFawpl¦§¥¥¤¦¥¤¤§¨¨§¥
Wize ,dxtE xFWM ,miwElg mdnE ,cg ¤̀¨¥¤£¦§¨¨§©¦
d`xWkE .mzlEfe ,lgxe Uake ,fre§¥§¤¤§¨¥§¨¨§¤¨¨
,mdl dE`zp df mr df mibEfn mzF`¨§ª¨¦¤¦¤¦§©¤¨¤
Fnvrl xfr mkFzA `vn `l xW`ke§©£¤Ÿ¨¨§¨¥¤§©§
eilr liRd midl`de .oWiIe avrp¤¡©©¦©§¨¡Ÿ¦¦¦¨¨
FtEBn rlvzxqdAWiBxi `NWdnCxY©§¥¨¤Ÿ©§¦©£¨©¤©¦

(a"i `"cxt):
éôìe.xfrd `Ed mXd z`ixTW iYrC §¦©§¦¤§¦©©¥¨¥¤

`Ed KExA WFcTd iM ,oiprde§¨¦§¨¦©¨¨
minXd sFr lke dcVd zIg lM `iad¥¦¨©©©¨¤§¨©¨©¦
`xwe mrah xiMd `Ede ,mc` iptl¦§¥¨¨§¦¦¦§¨§¨¨
mdl iE`xd mXd xnFlM ,zFnW mdl̈¤¥§©©¥¨¨¨¤
iE`xd x`Azp zFnXaE .mdirah itM§¦¦§¥¤©¥¦§¨¥¨¨
miiE`xd xnFlM ,Fxagl xfr zFidl¦§¥¤©£¥§©¨§¦

.dGn df cilFdl§¦¤¦¤
elôàåmdW zFnXA oin`p m` ©£¦¦©£¦©¥¤¥

zFIrah `l ,dnMqdA'a p"en) §©§¨¨Ÿ¦§¦

('lzlCad `id zFnXdz`ixTW xn`p ,Ÿ©¤§¦©©¥¦©§¨©
dawpE xkf eiptl Exar iM ,mipiOd©¦¦¦¨§§¨¨¨¨§¥¨
xfr mdn dfi` ,mrahA opFAzde§¦§¥§¦§¨¥¤¥¤¥¤
ricFde ,EPOn cilFOd xnFlM ,Fxagl©£¥§©©¦¦¤§¦©
`xw dTCd dndAd iM ,zFnXA df¤©¥¦©§¥¨©©¨¨¨
dclFzA dfl df xfr oNMW ,xg` mWA§¥©¥¤ª¨¥¤¤¨¤§¨¨
,xg` mWA dQBde ,dGn df EcilFIW¤¦¤¦¤§©©¨§¥©¥
df oin EcilFi `NW ,xg` mWA dIgde§©©¨§¥©¥¤Ÿ¦¦¤
didYW oNkA `vn `le .oNM oke ,dGn¦¤§¥ª¨§Ÿ¨¨§ª¨¤¦§¤
iM ,FnWA `xTze Fl xfr DrahA§¦§¨¥¤§¦¨¥¦§¦
mipiOd zlCad `id zFnXd z`ixw§¦©©¥¦©§¨©©¦¦
iYWxR xW`M ,dGn df mzFgM cxRde§¦¨¥Ÿ¨¤¦¤©£¤¥©§¦

:dlrnl§©§¨
ïéàå`vnl mc`d ciA didIW oiprd §¥¨¦§¨¤¦§¤§©¨¨¨¦§Ÿ

,E`xap mrahA iM ,Fl xfr mdÄ¤¥¤¦§¦§¨¦§§
cg`A zF`p Frah d`xi m`W la £̀¨¤¦¦§¤¦§¨§©©
`EdKExAWFcTddid ,FAxgaie mipiOd©¦¦§¦§©¨¨©¨¨
,rlSA dUr xW`M eil` Frah oTzn§©¥¦§¥¨©£¤¨¨©¤©
mrh dfe .Wcg oipA FzFpal Kxhvi `le§Ÿ¦§¨¥¦§¦§¨¨¨§¤©©
`Ed dIg Wtp mc`d Fl `xwi xW` lk"Ÿ£¤¦§¨¨¨¨¤¤©¨
WFcTdW ,FnW didi `Ed xnFlM ,"FnW§§©¦§¤§¤©¨
oipr lr `Edd mXd FA mIwi `Ed KExÄ§©¥©¥©©¦§¨

:iYWxRW¤¥©§¦

ïBëpäåeiptl utgd did `l iM ,ipirA §©¨§¥©¦Ÿ¨¨©¥¤§¨¨
cr EPOn Frlv zgwl KxAzi¦§¨©¨©©©§¦¤©
,Fl xfr mi`xaPA oi`W mc` rcIW¤¥©¨¨¤¥©¦§¨¦¥¤

zFnM xfr Fl didIW dE`zIWeipRnE .m §¤¦§©¤¤¦§¤¥¤§¨¦§¥
zg` EPOn zgwl Kixv did df¤¨¨¨¦¨©©¦¤©©

mrh dfe .eizFrlSn`vn `l mc`le ¦©§¨§¤©©§¨¨¨Ÿ¨¨
,FCbpM xfr`l mc`d mWlE xnFlM ¥¤§¤§§©§¥¨¨¨Ÿ

`xTze FCbpM iE`x didIW xfr `vn̈¨¥¤¤¦§¤¨§¤§§¦¨¥
o`kA Kxv oi`e .EPOn cilFIW FnWA¦§¤¦¦¤§¥Ÿ¤§¨

miWxtnd ixacl(w"cxde ,g"i wEqtA r"a`x) §¦§¥©§¨§¦§¨§¨©©

,iEPMd mFwnA mW o`kA `ai iM Exn`W¤¨§¦¨Ÿ§¨¥¦§©¦
,FCbpM xfr `vn `l FleKnl iWp KxcM §Ÿ¨¨¥¤§¤§§¤¤§¥¤¤

(b"k 'c oNdl)l`EnW z`e gYti z`e ,`"y) §©¨§¤¦§¨§¤§¥
(`"i a"i.
eäæåxn`W,mrRd z`fmrRd xnFlM §¤¤¨©Ÿ©©©§©©©©

`NW ,il xfr iz`vn z`Gd©Ÿ¨¨¦¥¤¦¤Ÿ
iM ,mipiOd x`WA dPd cr iz`vn̈¨¦©¥¨¦§¨©¦¦¦

`id,ixUAn xUaE invrn mvriE`xe ¦¤¤¥£¨©¨¨¦§¨¦§¨
:dGn df cilFp iM ,WOn inWA `xTYW¤¦¨¥¦§¦©¨¦¦¤¦¤

zNnaEz`fEpixaCn rcEi ,cFq §¦©Ÿ¦¨©¦¦§¥
ixEv ipkxai m` ,dkxAd z`fe zWxtA§¨¨©§Ÿ©§¨¨¦§¨§¥¦¦

xifgd KklE .mW riBdlWi`n iM §©¦©¨§¨¤¡¦¦¥¦
.z`G dgwl:oadeck dxez ª¢¨Ÿ§¨¥
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(âë)øNáe éîöòî íöò íòtä úàæ íãàä øîàiå©Ÿ»¤»¨«¨¨¼Ÿ́©©À©¤µ¤¥«£¨©½¨−̈
:úàf-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì éøNaî¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨«Ÿ

i"yx£ÌÚt‰ ˙‡Ê∑ ּבהמה מלּמד ּכל על אדם ׁשּבא …«««ְְֵֵֶַַָָָָָ
חּוה  על ׁשּבא עד ּדעּתֹו נתקררה ולא ÊÏ‡˙.וחּיה, ְְְְְִֶַַַַַָָָָָֹ¿…

'B‚Â LÈ‡Ó Èk ‰M‡ ‡¯wÈ∑,לׁשֹון על נֹופל לׁשֹון ƒ»≈ƒ»ƒ≈ƒ¿ֵַָָ
הּקדׁש ּבלׁשֹון העֹולם ׁשּנברא .מּכאן ְְִִִֶֶַָָָָֹ

(ãë)÷áãå Bnà-úàå åéáà-úà Léà-áæòé ïk-ìò©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤¦®§¨©´
:ãçà øNáì eéäå BzLàa§¦§½§¨−§¨¨¬¤¨«

i"yx£LÈ‡Œ·ÊÚÈ Ôk ÏÚ∑הּקדׁש ּכן,רּוח נח אֹומרת ּבני על העריֹות לאסר ‡Á„.את ¯N·Ï∑ נֹוצר הּולד «≈«¬»ƒְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ¿»»∆»ַָָָ
נעׂשה  וׁשם ׁשניהם, אחד עלֿידי .ּבׂשרם ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ

(äë)àìå BzLàå íãàä íéneøò íäéðL eéäiå©¦«§³§¥¤Æ£¦½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ
:eLLaúé¦§¨«

i"yx£eLLa˙È ‡ÏÂ∑ּדר יֹודעים היּו צניעּות,ׁשּלא ¿…ƒ¿…»ְְִִֶֶֶָֹ
ּדעה  ּבֹו ׁשּנּתנה ואףֿעלּֿפי לרע, טֹוב ּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלהבחין

מן  אכלֹו עד יצרֿהרע ּבֹו נּתן לא ׁשמֹות, ְְִִִֵֵֶַַָָָֹלקרֹות
לרע  טֹוב ּבין מה וידע הרע, יצר ּבֹו ונכנס .העץ, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ

â(à)øLà äãOä úiç ìkî íeøò äéä Lçpäå§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ©©´©¨¤½£¤¬
øîà-ék óà äMàä-ìà øîàiå íéäìà ýåýé äNò̈−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©¸Ÿ¤Æ¤¨´¦½̈©µ¦«¨©´

:ïbä õò ìkî eìëàú àì íéäìà¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½¦−Ÿ¥¬©¨«
i"yx£Ìe¯Ú ‰È‰ LÁp‰Â∑ היה לכאן, זה ענין מה ¿«»»»»»ְְִֶָָָָָ

ּולאׁשּתֹו לאדם "וּיעׂש :לסמ עֹור לֹו ּכתנֹות ְְְְְִִַַַָָָֹ
אּל הּנחׁשוּילּבׁשם"? קפץ סּבה מאיזֹו ,ללּמד א ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּבתׁשמיׁש ועֹוסקים ערּמים אֹותם ראה לעין עליהם, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֻ
לּה ונתאּוה ÏkÓ.ּכל Ìe¯Ú∑ּוגדּלתֹו ערמתֹו ,לפי ְְִַָָֹ»ƒ…ְְְִָָָֻ

מּכל" "ארּור מּכל", "ערּום מּפלּתֹו: רבה)היתה .(בראשית ְְִִַַָָָָֹֹ
'B‚Â ¯Ó‡ŒÈk Û‡∑ לכם ׁשּמא תאכלּואמר "לא : «ƒ»«¿ְֶֶַָָָֹֹ

אֹוכלים  אֹותם ׁשראה ואףֿעלּֿפי וגֹו", מּׁשאר מּכל ְְְְִִִִֶַַָָָָֹ
לדּבר  ויבא ׁשּתׁשיבּנּו ּכדי ּדברים עליה הרּבה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּפרֹות,

העץ  .ּבאֹותֹו ְֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr i jxk zegiy ihewl)

מּפלּתֹו היתה ּוגדּלתֹו ערמתֹו א)לפי ג, (רש"י ְְְְְִַַָָָָָֻ
ּכּכתּוב  אדם, ּכמֹו מדּבר הּנחׁש היה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָעל
ערמה  ּגם היתה ׁשּלּנחׁש רׁש"י ּכתב לכן האּׁשה". אל ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ"וּיאמר
ּכח  - הערמה את לבּטא לֹו ׁשאפׁשרה נֹוספת ּתכּונה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוגם

אין  ּכאן ּכי ודּבּורֹו", "ערמתֹו ּבמפרׁש ּכתב לא א ְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹהּדּבּור.
ערמתֹו (לפי מעלה ׁשהּוא ּכפי אּלא ּכׁשּלעצמֹו, לדּבּור ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּכונה

ׁשּלפי לֹומר יֹותר מתאים ּכן ואם מּפלּתֹו), היתה . ּגדּלתֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
מעלה. הּוא ׁשהּדּבּור מדּגׁש ׁשּבזה מּפלּתֹו, ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֻהיתה

(á):ìëàð ïbä-õò éøtî Lçpä-ìà äMàä øîàzå©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®¦§¦¬¥«©−̈Ÿ¥«

ÈÓ¯bÓכג  ‡Ó¯b ‡ÓÊ ‡„‰ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»¬»ƒ¿»«¿»ƒ«¿«
È¯‡ ‡˙z‡ È¯˜˙È ‡„Ï È¯ÒaÓ ‡¯Ò·eƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»¬≈

:‡„ ‡·ÈÒ ‡ÏÚaÓƒ«¿»¿ƒ»»

‡·È‰eכד  È·kLÓ ˙Èa ¯·b ˜BaLÈ Ôk ÏÚ«≈ƒ¿¿«≈ƒ¿¿≈»ƒ
:„Á ‡¯Ò·Ï ÔB‰ÈÂ d˙z‡a ˜a„ÈÂ dn‡Â¿ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»

d˙z‡Âכה  Ì„‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú ÔB‰ÈÂ¯˙ ÂB‰Â«¬«¿≈«¿ƒ»ƒ»»¿ƒ¿≈
:ÔÈÓlk˙Ó ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÈא  „·Úc ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓ ÌÈkÁ ‰Â‰ ‡ÈÂÁÂ¿ƒ¿»¬»«ƒƒ…≈«»»ƒ¬«¿»
ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡ ‡ËLe˜a ‡˙z‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ‰Ï‡¡ƒ«¬«¿ƒ¿»¿¿»¬≈¬«¿»

:‡˙Èb ÔÏÈ‡ ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ…ƒ«ƒ¿»

Èb˙‡ב  ÔÏÈ‡ È¯ÈtÓ ‡ÈÂÁÏ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»
:ÏeÎÈ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

úàå åéáà úà Léà áæòé ïk ìò (ãë)©¥©£¨¦¤¨¦§¤
.'Bâå BzLàa ÷áãå BnàgEx ¦§¨©§¦§§©

ipal zFixrd xq`l oM zxnF` WcTd©Ÿ¤¤¤¥¤¡Ÿ¨£¨¦§¥
.gp,cg` xUal Eideici lr xvFp clEd Ÿ©§¨§¨¨¤¨©¨¨¨©§¥

oFWl ,cg` mxUA dUrp mWe mdipW§¥¤§¨©£¨§¨¨¤¨§
dndAd mB iM ,mrh dfA oi`e .i"Xx©¦§¥¨¤©©¦©©§¥¨
:mdizFcleA cg` xUal Eidi dIgde§©©¨¦§§¨¨¤¨¦§¨¥¤

ïBëpäåoi` dIgde dndAd iM ,ipirA §©¨§¥©¦©§¥¨§©©¨¥

`ai la` ,odizFawpA zEwaC mdl̈¤§¥¦§¥¥¤£¨¨Ÿ
Eklie ,`vnIW dawp dfi` lr xkGd©¨¨©¥¤§¥¨¤¦§¨§¥§
xEarA ,aEzMd xn` df ipRnE ,mdl̈¤¦§¥¤¨©©¨©£
einvrn mvr dzid mc`d zawPW¤§¥©¨¨¨¨§¨¤¤¥£¨¨
FwigA dzide ,DA wace ,FxUAn xUaE¨¨¦§¨§¨©¨§¨§¨§¥

M.FOr cinY DzFidl DA uRgie ,FxUa ¦§¨§©§Ÿ¨¦§¨¨¦¦
Frah mUEd ,mc`A df did xW`ke§©£¤¨¨¤¨¨¨©¦§
mdn mixkGd zFidl ,eizFclFzA§§¨¦§©§¨¦¥¤

mdia` z` miafFr ,mdizFWpA miwaC§¥¦¦§¥¤§¦¤£¦¤
EN`M odizFWp z` mi`Fxe ,mO` z`e§¤¦¨§¦¤§¥¤§¦
Epig` iM oke .cg` xUal mOr od¥¦¨§¨¨¤¨§¥¦¨¦

`Ed EpxUa(f"k f"l oNdl)x`W lM l` , §¨¥§©¨¤¨§¥
FxUA('e g"i `xwIe)dgRWOA miaFxTd . §¨©¦§¨©§¦©¦§¨¨

x`W afri dPde ."xUA x`W" E`xTi¦¨§§¥¨¨§¦¥©£Ÿ§¥
FYW`W d`xie ,mzaxwe FO`e eia`̈¦§¦§ª§¨¨§¦§¤¤¦§

:mdn Fl daFxwdk dxez §¨¥¤



פג ziy`xa 'xt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy

(â)àì íéäìà øîà ïbä-CBúa øLà õòä éøtîe¦§¦´¨¥»£¤´§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À³Ÿ
:ïeúîz-ït Ba eòbú àìå epnî eìëàú«Ÿ§Æ¦¤½§¬Ÿ¦§−®¤§ª«

i"yx£Ba eÚb˙ ‡ÏÂ∑,הּצּוּוי על ׁשּנאמר:הֹוסיפה הּוא ּגרעֹון, לידי ּבאה ל)לפיכ על (משלי "אלּֿתֹוסף ¿…ƒ¿ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
.ּדבריו" ְָָ

(ã):ïeúîz úBî-àì äMàä-ìà Lçpä øîàiå©¬Ÿ¤©¨−̈¤¨«¦¨®Ÿ−§ª«
i"yx£Ôe˙Óz ˙BÓŒ‡Ï∑ עד ּבנגיעה ּדחפּה מיתה ׁשאין 'ּכׁשם לּה: אמר ּבֹו, ּבאכילה'ׁשּנגעה מיתה אין ּכ , …¿Àְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

רבה) .(בראשית

(ä)eç÷ôðå epnî íëìëà íBéa ék íéäìà òãé ék¦ µŸ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½§¦§§−
:òøå áBè éòãé íéäìàk íúééäå íëéðéò¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬¨¨«

i"yx£Ú„È Èk∑ אכל העץ מן אּמנּותֹו, ּבני ׂשֹונא אּמן העֹולםּכל את רבה)ּוברא ÌÈ‰Ï‡k.(בראשית Ì˙ÈÈ‰Â∑ ƒ…≈«ְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻƒ¿ƒ∆≈…ƒ
עֹולמֹות  .יֹוצרי ְֵָ

(å)-äåàú éëå ìëàîì õòä áBè ék äMàä àøzå©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈§¦¯©«£¨
Béøtî çwzå ìékNäì õòä ãîçðå íéðéòì àeä́¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½©¦©¬¦¦§−

:ìëàiå dnò dLéàì-íb ïzzå ìëàzå©Ÿ©®©¦¥¯©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«
i"yx£‰M‡‰ ‡¯zÂ∑ ּדבריו נחׁשראתה לּהׁשל והּנאּו «≈∆»ƒ»ְְְֲִֶָָָָָָָ

רבה)והאמינּתּו ‰ıÚ.(בראשית ·BË Èk∑ ּכאלהים להיֹות. ְֱִֶַƒ»≈ְִִֵֹ
ÌÈÈÚÏ ‡e‰Œ‰Â‡˙ ÈÎÂ∑ונפקחּו" לּה: ׁשאמר ּכמֹו ¿ƒ«¬»»≈«ƒְְְְִֶַָָ

ÏÈkN‰Ï.עיניכם" „ÓÁÂ∑ יֹודעי" לּה ׁשאמר ּכמֹו ֵֵֶ¿∆¿»¿«¿ƒְְֵֶַָָ
ורע" dLÈ‡Ï.טֹוב Ìb ÔzzÂ∑ ויחיה היא, ּתמּות ׁשּלא ָָ«ƒ≈«¿ƒ»ְְִִֶֶָֹ
אחרת הּוא  ּבהמה ∑Ìb.ויּׂשא .וחּיה לרּבֹות ְִֶֶַָ«ְְְֵַַָָ

(æ)íä ínøéò ék eòãiå íäéðL éðéò äðç÷tzå©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬¥«ª¦−¥®
:úøâç íäì eNòiå äðàú äìò eøtúiå©¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬¨¤−£Ÿ«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Á˜tzÂ∑ החכמה הּכתּוב,לענין ּדּבר «ƒ»«¿»¿ְְְִִֶַַַָָָ
מֹוכיח  הּמקרא וסֹוף מּמׁש, ראּיה לענין eÚ„iÂ.ולא ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹ«≈¿

Ì‰ Ìn¯ÈÚ Èk∑ אּלא ערם, ּכׁשהּוא יֹודע הּסּומא אף ƒ≈Àƒ≈ְֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבידם  היתה אחת מצוה הם"? ערּמים ּכי "וּידעּו ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻמהּו

הימּנה רבה)ונתערטלּו ˙‡‰.(בראשית ‰ÏÚ∑ העץ הּוא ְְְְִֵֶַָ¬≈¿≈»ֵָ

נתקנּוׁשאכלּו ּבֹו ׁשּנתקלקלּו, ּבּדבר ע)מּמּנּו, ,(סנהדרין ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
מה  ּומּפני עליהם. מּלּטל מנעּום העצים ׁשאר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹאבל

העץ  נתּפרסם חפץ לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין ? ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ויאמר  יכלימּוהּו ׁשּלא ּברּיה, ׁשּלקה להֹונֹות 'זהּו ּו: ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֹ

עלֿידֹו' תנחומא)העֹולם רבי .(מדרש ַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr ck jxk zegiy ihewl)

מּמּנּו ׁשאכלּו העץ ז)הּוא ג, (רש"י ְִֵֶֶָָ
ועל־ּפי  ּתאנים, ּבאכילת נאסרּו וחּוה ׁשאדם נמצא, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלפי־זה

הרי  חז"ל) מדרׁשי על־ּפי (מה־ּׁשאין־ּכן מקרא ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּפׁשּוטֹו
עֹולם! אּסּור ִֶָזה

ÈÈג  ¯Ó‡ ‡˙Èb ˙eÚÈˆÓ· Èc ‡ÏÈ‡ È¯ÈtÓeƒ≈≈ƒ»»ƒƒ¿ƒƒ¿»¬«¿»
‡ÓÏÈc da Ôe·¯˜˙ ‡ÏÂ dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈¿»¿«¿≈ƒ¿»

:Ôe˙eÓz¿

Ôe˙eÓz:ד  ˙eÓ ‡Ï ‡˙z‡Ï ‡ÈÂÁ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿ƒ¿»»¿

dpÓה  ÔeÏÎÈ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÈÏb È¯‡¬≈«≈√»¿»¬≈¿»¿≈¿ƒ≈
ÔÈÓÈkÁ ÔÈ·¯·¯Î ÔB‰˙e ÔBÎÈÈÚ ÔÁzt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈa≈«¿ƒ

È¯‡Âו  ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ ·Ë È¯‡ ‡˙z‡ ˙ÊÁÂ«¬«ƒ¿»¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈
‡ÏkzÒ‡Ï ‡ÏÈ‡ ‚b¯Óe ÔÈÈÚÏ ‡e‰ Èq‡«≈»≈ƒ¿««ƒ»»¿ƒ¿«¿»
Û‡ ˙·‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â da‡Ó ˙·ÈÒe d·≈¿ƒ«≈ƒ≈«¬»«ƒ»««

:ÏÎ‡Â dnÚ dÏÚ·Ï¿«¿«ƒ««¬»

‡¯Èז  eÚ„ÈÂ ÔB‰ÈÂ¯˙ ÈÈÚ ‡Ázt˙‡Â¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈ƒ»¬≈
ÔÈ‡˙ ÈÙ¯Ë ÔB‰Ï eËÈhÁÂ ÔeÈ‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ

:ÔÈÊ¯Ê ÔB‰Ï e„·ÚÂ«¬«¿¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ìëàîì õòä áBè ék (å)dxEaq dzid ¦¨¥§©£¨¨§¨§¨
EPxidfi okle ,zeOd mqe xn `Ed iM¦©§©©¨¤§¨¥©§¦¤
aFh lk`n `Ed iM dz`x dYre .EPOn¦¤§©¨¨£¨¦©£¨

:wFznE,mipirl `Ed de`z ikeFAW ¨§¦©£¨¨¥©¦¤
:eipir xg` xEzie dE`ziurd cngpe ¦§©¤§¨©©¥¨§¤§¨¨¥

.liMUdldpYpe ,cngl liMUi FA iM §©§¦¦©§¦©£Ÿ§¦§¨
.lkVA dCngde mipirl de`Yd©©£¨¨¥©¦§©¤§¨©¥¤
F` xaCA uRgie dvxi FA iM ,llMde§©§¨¦¦§¤§©§Ÿ©¨¨

:FMtdAf dxez §¤§
.íäéðL éðéò äðç÷tzå (æ)oiprl ©¦¨©§¨¥¥§¥¤§¦§©

dI`x oiprl `le ,aEzMd xAC dnkgd©¨§¨¦¥©¨§Ÿ§¦§©§¦¨
,gikFn FtFqe ,WOnmOxir iM ErcIe ©¨§¦©©¥§¦¥ª¦

,mddhiA`e ipir lB oke .i"Xx oFWlM ¥¦§©¦§¥©¥©§©¦¨
LzxFYn zF`ltp(g"i h"iw miNdY):g dxez ¦§¨¦¨¤§¦¦



ziy`xaפד 'xt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy

(ç)çeøì ïba Cläúî íéäìà ýåýé ìB÷-úà eòîLiå©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¦§©¥¬©−̈§´©
íéäìà ýåýé éðtî BzLàå íãàä àaçúiå íBiä©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈§¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½

:ïbä õò CBúa§−¥¬©¨«
i"yx£eÚÓLiÂ∑ סּדרּום ּוכבר רּבים, אּגדה מדרׁשי יׁש «ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵַַָָָ

מדרׁשֹות, ּובׁשאר רּבה' ּב'בראׁשית מכֹונם על ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָרּבֹותינּו
ּולאּגדה  מקרא, ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי לא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹואני
אפניו  על ּדבּור ּדבר הּמקרא ּדברי .המיּׁשבת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

eÚÓLiÂ∑ֿהּקדֹוׁשּֿברּו קֹול את ׁשמעּו ּׁשמעּו? מה «ƒ¿¿ְְֶַַָָָָ

ׁשהיה  ּבּגן הּוא, מתהּל.ÌBi‰ Áe¯Ï∑ רּוח לאֹותֹו ְִֵֶַַַָָ¿««ְַ
ודֹו"ק  לׁשם, אחרים: (ספרים מּׁשם ּבאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהּׁשמׁש
חּמה  ערב ׁשּלפנֹות מערבית, היא וזֹו עּקר), כן ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּכי

והם לח)ּבּמערב, ּבעׂשירית (שם .סרחּו ְְֲֲִִֵַַָָָ

(è):äkià Bì øîàiå íãàä-ìà íéäìà ýåýé àø÷iå©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨¨®©¬Ÿ¤−©¤«¨
i"yx£‰ki‡∑עּמֹויֹו לּכנס אּלא הּוא, היכן היה דע «∆»ִִֵֵֵֶַָָָָָ

ּפתאם  יעניׁשהּו אם להׁשיב נבהל יהא ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֹּבדברים,
רבה) לֹו:(בראשית אמר ּבקין וכן ד). הבל (בראשית "אי ְְִֵֵֶֶַַָ

ּבבלעם: וכן ?"כב)אחי האּלה (במדבר האנׁשים "מי ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָ
ּבדברים  עּמהם לּכנס ?"ּבׁשלּוחי עּמ ּבחזקּיהּו, וכן , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
ּבלאדן לט)מרֹוד .(ישעיה ְְֲַָָ

(é)íøéò-ék àøéàå ïba ézòîL Eì÷-úà øîàiå©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ
:àáçàå éëðà̈−Ÿ¦¨¥«¨¥«

(àé)õòä-ïîä äzà íøéò ék Eì ãébä éî øîàiå©¾Ÿ¤¦µ¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À
éúéeö øLà:zìëà epnî-ìëà ézìáì E £¤¯¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨

i"yx£EÏ „Èb‰ ÈÓ∑ לדעת ל ּבעֹומד מאין יׁש ּבׁשת .ּבתמיהה ∑‰ıÚ‰ŒÔÓ.ערם?מה ƒƒƒ¿ְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ¬ƒ»≈ְִִָ

(áé)àåä éãnò äzúð øLà äMàä íãàä øîàiå©−Ÿ¤¨«¨¨®¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²
:ìëàå õòä-ïî él-äðúð̈«§¨¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«

i"yx£È„nÚ ‰z˙ ¯L‡∑(ה ּבּטֹובה (ע"ז ּכפר .ּכאן ¬∆»«»ƒ»ƒַַָָָ

Cl‰Óח  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È eÚÓLe¿»»«≈¿»«¿»¡…ƒ¿«≈
d˙z‡Â Ì„‡ ¯nËÈ‡Â ‡ÓBÈ ÁÓÏ ‡˙È‚a¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ««»»¿ƒ¿≈

:‡˙È‚ ÔÏÈ‡ B‚a ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ«ƒ¿»

‡z:ט  Ô‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¡…ƒ¿»»«¬«≈»»¿

È‚a˙‡י  ˙ÈÚÓL C¯ÓÈÓ Ï˜ ˙È ¯Ó‡Â«¬«»«≈¿»«¿ƒ¿ƒ¿»
:˙È¯nËÈ‡Â ‡‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ ˙ÈÏÈÁ„e¿≈ƒ¬≈«¿ƒ«¬»¿ƒ«»ƒ

‰ÔÓיא  z‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡ CÏ ÈeÁ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»¬≈«¿ƒ«»¿¬ƒ
dpÓ ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Cz„wÙc ‡ÏÈ‡ƒ»»ƒ«∆¿»¿ƒ¿»¿≈«ƒ≈

:zÏÎ‡¬«¿»

‰È‡יב  ÈnÚ z·‰Èc ‡˙z‡ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒƒ
:˙ÈÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ ÔÓ ÈÏ ˙·‰È«¬«ƒƒƒ»»«¬»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íéäìà 'ä ìB÷ úà eòîLiå (ç)©¦§§¤¡Ÿ¦
.íBiä çeøì ïba CläúîExn` ¦§©¥©¨§©©¨§

dAx ziW`xaA(a"i h"i)itlig iAx xn` ¦§¥¦©¨¨©©¦¦§¦
xn`PW ,lFTl KENd WIW EprnẄ©§¤¥¦©¤¤¡©

midl` 'd lFw z` ErnWIeKNdzn ©¦§§¤¡Ÿ¦¦§©¥
,oBAokemikFaPd dxFnA axd azM'`) ©¨§¥¨©¨©§¥©§¦

(c"kiM ,mdxa` iAx zrC oke ,KNdzn §¥©©©¦©§¨¨¦¦§©¥
Kli WgPM DlFw oiprM ,lFTl iEPMdinxi) ¦©§¦§©¨©¨¨¥¥¦§§¨

(a"k e"nmrh iM xn` `Ede .mFId gExl §¨©¦©©§©©
mWA xiMfde .axr zFptl lFTd ErnXW¤¨§©¦§¤¤§¦§¦§¥
oBA KNdzn mc`de mrHd iM dpFi iAx©¦¨¦©©©§¨¨¨¦§©¥©©

:mFId gExl§©©
éôìemrh iM iYrCoBA KNdzn:mrhM §¦©§¦¦©©¦§©¥©¨§©©

mkkFzA iYkNdzde(a"i e"k `xwIe), §¦§©©§¦§§¤©¦§¨

mdxa` l` xAcl dNM xW`M 'd KlIe©¥¤©£¤¦¨§©¥¤©§¨¨
(b"l g"i oNdl)inFwn l` daEW` Kl` , §©¨¥¥¨¨¤§¦

(e"h 'd rWFd)dpikW iENB oipr `Ede , ¥©§¦§©¦§¦¨
mFwOd on FzEwNYqd F` ,`Edd mFwOA©¨©¦§©§¦©¨

:FA dlbPW¤¦§¨
.íBiä çeøì íòèådpikXd zFlBdA iM §©©§©©¦§¦¨©§¦¨

oiprM ,wfge dlFcB gEx `aŸŸ©§¨§¨¨¨¦§¨
xn`PW(`"i h"i `"n)gExe xar 'd dPde ¤¤¡©§¦¥Ÿ¥§©

mirlq xAWnE mixd wxtn wfge dlFcB§¨§¨¨§¨¥¨¦§©¥§¨¦
gEx itpM lr `cIe oke ,'d iptlmiNdY) ¦§¥§¥©¥¤©©§¥©§¦¦

(`"i g"iaFI`A aEzke ,('` g"l aFI`)'d orIe §¨§¦¦©©©
xn` KkitlE ,dxrQd on aFI` z ¤̀¦¦©§¨¨§¦¨¨©
dNBzPW 'd lFw ErnW iM o`kA§¨¦¨§¤¦§©¨

mdil` axwznM oBA dpikXdgExl ©§¦¨©©§¦§¨¥£¥¤§©
,mFIdgExM oBA FA daWp 'd gEx iM ©¦©¨§¨©©§©

dfgOA wfge dlFcB gEx `l ,miOId©©¦Ÿ©§¨§¨¨©©£¤
.EldAie Ecgti `NW ,zF`EaPd x`WA¦§¨©§¤Ÿ¦§£§¦¨£
ipRn E`Agzp ok iR lr s` iM xn`e§¨©¦©©¦¥¦§©§¦§¥

:mdinExrn©£¥¤
úéLàøááedAx('f h"i)xn` Exn` inp ¦§¥¦©¨¨¥¨§¨©

KNdn `pdM xA `A` iAx©¦©¨©©£¨§©¥
`N` o`M aEzM oi`,KNdznuRwn ¥¨¨¤¨¦§©¥§©¥

oFWlM F`Ur `A` iAx dPd .dlFre§¤¦¥©¦©¨£¨§¨
oFWlA EpWxRW FnM ,"'d KlIe"©¥¤§¤¥©§¦§
aEzMd xzR `EdW ilE` ,dkildd©£¦¨©¤¨©©¨
dxFW dzidW ,dpikXd zEwNYqdl§¦§©§©§¦¨¤¨§¨¨
lW F`hgA EPOn dwNYqpe ocr obA§©¥¤§¦§©§¨¦¤§¤§¤
inFwn l` daEW` Kl` oiprM ,mc`̈¨§¦§¨¥¥¨¨¤§¦

(e"h 'd rWFd)iENbl FzF` miWxtn Ep`e , ¥©§¨§¨§¦§¦
oFkPd `Ede ,`Edd mFwOA dpikXd©§¦¨©¨©§©¨

:aEzMA zF`Pdeh dxez §©¨©¨
(áé).icOr dYzp xW` dX`d mrhe§©©¨¦¨£¤¨©¨¦¨¦

dY` xW` dX`d ,xnFlM§©¨¦¨£¤©¨
,xfrl il DzF` Yzp LcFakAdpzp `id ¦§§¨©¨¨¦§¥¤¦¨§¨



פה ziy`xa 'xt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy

(âé)úéNò úàf-äî äMàì íéäìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²¨«¦−̈©´Ÿ¨¦®
:ìëàå éðàéMä Lçpä äMàä øîàzå©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬¦¦©−¦¨«Ÿ¥«

i"yx£È‡ÈM‰∑:ּכמֹו לו)הטעני, חזקּיהּו(ישעיה לכם יּׁשיא .""אל ƒƒ«ƒְְְִִִִִֶַַַָָ

(ãé)íéäìà ýåýé øîàiå|úàf úéNò ék Lçpä-ìà ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼
äãOä úiç ìkîe äîäaä-ìkî äzà øeøà̈³©¨Æ¦¨©§¥½̈¦−Ÿ©©´©¨¤®

ðçb-ìòéiç éîé-ìk ìëàz øôòå Cìú E:E ©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬©¤«
i"yx£˙‡f ˙ÈNÚ Èk∑ּבזכּותֹו מהּפכים ׁשאין מּכאן ƒ»ƒ»…ְְְִִִֵֶַָ

לֹו היה זאת? עׂשית לּמה ׁשאלֹו: ׁשאּלּו מסית, ְִִִֵֶֶָָָָָָָֹׁשל
הּתלמיד  ודברי הרב ּדברי ׁשֹומעין?להׁשיב: מי ּדברי , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָ

כט) ‰O„‰.(סנהדרין ˙iÁ ÏkÓe ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑ אם ƒ»«¿≈»ƒ…«««»∆ִ

מחּיה  נתקּלל, רּבֹותינּומּבהמה העמידּו ּכלֿׁשּכן? לא ְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זה ח)מדרׁש עּבּורֹו(דף ׁשּימי ללּמד , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

נחׁש ˙CÏ.ׁשנים ׁשבע ׁשל EÁbŒÏÚ∑היּו רגלים ִֶֶַָָָ«¿…¿≈≈ְִַַָ
.ונקצצּולֹו ְְְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 13 cenr i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WgPd lW FxEAC¦¤©¨¨

אּתה  ארּור ּזאת עׂשית ּכי אל־הּנחׁש | אלהים יי ְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹוּיאמר
הּׂשדה חּית ּומּכל יד)מּכל־הּבהמה (ג, ְִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר  ּוכמֹו הּדּבּור, ּכח לּנחׁש היה החטא ׁשקֹודם מצינּו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּנה
ּכח  להם אין עכׁשו ׁשהּנחׁשים ּומאחר וגֹו'. הּנחׁש" ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ"וּיאמר
לֹומר  ּומסּתּבר זה. ּכח מהם ׁשּנּטל לֹומר צרי על־ּכן ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּדּבּור,
וצרי חטאֹו. עבּור ּבזה ונתקּלל הּקדמֹוני, ּבּנחׁש ארע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּזה
ּגם  הּנחׁש ׁשּנתקּלל ּבּכתּוב נתּפרׁש ּלא מה מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלהבין

ְִּבדּבּורֹו?
עׂשית  "ּכי לֹו ואמר ה' ּׁשהֹוסיף מה ּבהקּדים יּובן ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָוהענין
מהמׁש ׁשהרי מיּתר, ּדלכאֹורה וגֹו')" מּכל אּתה (ארּור ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻזאת

זה. עבּור הּוא ׁשהענׁש מׁשמע ּכבר ְְֲִֶֶֶַַַָָֹהּסּפּור
הּוא  ׁשּמקּבל ׁשהענׁש להּנחׁש מסּבירֹו ּדבזה לֹומר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹונראה

ׁשעּקר  ּומּכיון זאת". עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבבחינת
הרי  הּנחׁש, ׁשל והּׁשכנּוע הּדּבּור ּכח ידי על ּבא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהחטא
מכּון  אּתה" ארּור זאת עׂשית "ּכי מּדה ּכנגד מּדה ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻׁשהענׁש
את  רק לא מאּתֹו לֹוקח ׁשהּקּב"ה הּדּבּור, ּכח ּכנגד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבעּקר
יּוכל  ׁשּלא ועד ּבכלל, הּקֹול את ּגם א ּלא ּכאדם, הּדּבּור ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּכח
נהימה  (ׁשאגה, אחרֹות וחּיֹות ּכבהמֹות קֹולֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָלהׁשמיע

אּתה "ארּור ּבזה) ּבאֹותן וכּיֹוצא מהם ּפחֹות ׁשהּוא מּכל". ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מהם. מבחר ׁשהיה ְְֵֶֶָָָֻּתכּונֹות

וגֹו'" ּגחנ "על הּקללֹות, ׁשאר את ּגם ּומפרט מֹוסיף זה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹועל
זאת" עׂשית "ּכי ּדהּנחׁש ההסתה ּבמעׂשה נכללּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹמּכיון

לפרטם. הּכתּוב הצר ְְְֵַַָָָָֻלכן

(åè)äáéàå|ðéa úéLàïéáe Eòøæ ïéáe äMàä ïéáe E §¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬©§£−¥´
:á÷ò epôeLz äzàå Làø EôeLé àeä dòøæ©§¨®µ§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬¨¥«

Ú·„˙יג  ‡c ‰Ó ‡˙z‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»«»«¿»
:˙ÈÏÎ‡Â ˙ÈÈÚË‡ ‡ÈÂÁ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒƒ«¬»ƒ

c‡יד  z„·Ú È¯‡ ‡ÈÂÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ¿ƒ¿»¬≈¬«¿»»
ÏÚ ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓe ‡¯ÈÚa ÏkÓ z‡ ËÈÏƒ«¿ƒ»¿ƒ»ƒ…≈«»»«
:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk ÏeÎÈ˙ ‡¯ÙÚÂ ÏÈÊÈz CÚÓ¿»≈ƒ¿«¿»≈»≈«»

Caטו  ÔÈ·e ‡˙z‡ ÔÈ·e CÈa ÈÂL‡ e··„e¿»∆«ƒ≈»≈ƒ¿»≈¿»
z„·Úc ‰Ó CÏ ¯ÈÎc È‰È ‡e‰ d‰a ÔÈ·e≈¿»«¿≈¿ƒ»«ƒ¬«¿»
:‡ÙBÒÏ dÏ ¯ÈË È‰z z‡Â ÔÈÓ„˜lÓ dÏ≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿≈»ƒ≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,urd on ilxW` lMW aWFg iziide ¦¦¨¥§¨¦¦¥¤¨£¤
.lirFdlE xfrl il didi il` xn`YŸ©¥©¦§¤¦§¥¤§¦
lFwl YrnW iM" FWprA xn`X dn Edfe§¤©¤¨©§¨§¦¨©§¨§
lr xarl iE`x ziid `NW ,"LYW ¦̀§¤¤Ÿ¨¦¨¨©£Ÿ©

.Dzvr xEarA izevn¦§¨¦©££¨¨
(.'ä æ"ò úëqîa) eðéúBaøåoixFw §©¥§©¤¤¦

Evxi .daFh iEtM dfA FzF`¨¤§¨¦§
il YnxB dY` FzF` dprW Wxtl§¨¥¤¨¨©¨¨©§¨¦
xfrl dX` il YzPW ,dGd lFWkOd©¦§©¤¤¨©¨¦¦¨§¥¤

:riWxdl ipzvri `idebi dxez §¦§¨©§¦§©§¦©
(âé)mrhe.ziUr z`G dnlr xarl §©©©Ÿ¨¦©£Ÿ©

zxdf` llkA dX`d iM ,izevn¦§¨¦¦¨¦¨¦§©©§¨©

zrA einvrn mvr dzid iM ,mc`̈¨¦¨§¨¤¤¥£¨¨¨¥
`le .FNW Wprd llkA `id oke ,`idd©¦§¥¦¦§©¨Ÿ¤¤§Ÿ
iM ,"urd on ilk`Ye" dX`A xn`̈©¨¦¨©Ÿ§¦¦¨¥¦
,Dzvr lre Dzlik` lr dWprp `id¦¤¤§¨©£¦¨¨§©£¨¨
,dxn` oM lre .WgPd Wprp xW`M©£¤¤¡©©¨¨§©¥¨§¨

,lk`e ip`iXd WgPdlFcBd Wprd iM ©¨¨¦¦©¦¨Ÿ¥¦¨Ÿ¤©¨
cnll lkEp o`Mn dPde .dlik`d lr©¨£¦¨§¦¥¦¨©¦§Ÿ
xW`M ,xacA mc` i`ihgnl WprŸ¤§©£¦¥¨¨§¨¨©£¤

EpizFAx EpEcnl(.'e f"r :a"k migqR)wEqRA ¦§©¥§¨¦©¨
lWkn oYz `l xEr iptleh"i `xwIe) §¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ©¦§¨

(c"i:ci dxez

.äãOä úiç ìkîe äîäaä ìkî (ãé)¦¨©§¥¨¦Ÿ©©©¨¤

iM dGd `xwOd on rWFdi iAx opFAzd¦§¥©¦§ª©¦©¦§¨©¤¦
mipW raWl cilFn WgPd(:'g zFxFkA), ©¨¨¦§¤©¨¦§

xaCd ok iM E`vnE EwcaE('f 'k x"a)iM , ¨§¨§¦¥©¨¨¦
,milAwn mdifnxe aEzMd iWxcn¦§§¥©¨§¦§¥¤§ª¨¦
zFclFYA miTnr zFcFq mdl mdaE¨¤¨¤£ª¦©¨
iYxMfd xW`M ,xaC lkaE§¨¨¨©£¤¦§©§¦

:izgiztAeh dxez ¦§¦¨¦
(åè)mrhe.awr EPtEWYmc`l didIW §©©§¤¨¥¤¦§¤¨¨¨

iM ,dai`A Lilr oFxziLtEWi `Ed ¦§¨¤¨¥¨¦§§
dY`e W`x`lEPtEWYwx,FawrA Ÿ§©¨Ÿ§¤©©£¥

:mW Lgn uSxiefh dxez ¦©¥Ÿ£¨



ziy`xaפו 'xt - b - mebxz cg`e `xwn mipye (iriax mei mlerd lka) iyily meil inei xeriy
i"yx£˙ÈL‡ ‰·È‡Â∑ ׁשּימּות אּלא נתּכּונּת לא אּתה ¿≈»»ƒְְִֶֶַַַָָָָֹ

הּוא  ּכׁשּיאכל חּוה אדם, את וּתּׂשא ּבאת ּתחּלה, ולא , ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ
קּלֹות  ּדעּתן ׁשהּנׁשים לפי אּלא ּתחּלה חּוה אל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָלדּבר
:לפיכ ּבעליהן, את לפּתֹות ויֹודעֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָלהתּפּתֹות

אׁשית" ט)∑EÙeLÈ."ואיבה ּכמֹו:(סוטה ,דברים יכּתת) ְִֵָָ¿¿ְְְֶַ
יתּה'ט) 'וׁשפית ותרּגּומֹו: אֹותֹו" z‡Â‰."ואּכת ְְְִֵֶַָָָֹ¿«»

·˜Ú epÙeLz∑ קֹומה ל יהא ּבעקבֹו,לא ותּׁשכּנּו ¿∆»≈ְְְְֲִֵֵֶַָֹ
ּתמיתּנּו מּׁשם ּכמֹו:ואף 'ּתׁשּופּנּו', ּולׁשֹון מ). (ישעיה ְְְְְִִֶֶַָ

ּכמין  נֹוׁשף הּוא לנׁש ּבא ּכׁשהּנחׁש ּבהם", ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ"נׁשף
ׁשהּלׁשֹו ּולפי הּלׁשֹון ׁשריקה. על נֹופל לׁשֹון ,ן ּכתב ְְְִִֵֶַַַַָָָָ

ּבׁשניהם  .נׁשיפה ְְִִֵֶָ

(æè)ðBávò äaøà äaøä øîà äMàä-ìàðøäå CC ¤¨«¦¨´¨©À©§¨³©§¤Æ¦§¥´§¥«Ÿ¥½
àeäå Cú÷eLz CLéà-ìàå íéðá éãìz áöòa§¤−¤¥«§¦´¨¦®§¤¦¥Æ§´¨¥½§−

:Ca-ìLîé¦§¨¨«
i"yx£CB·vÚ∑ ּבנים ּגּדּול צער צער ∑C¯‰Â.זה זה ƒ¿≈ִִֶַַָ¿≈…≈ֶַַ

·ÌÈ.העּבּור  È„Ïz ·ˆÚa∑ הּלדה צער .זה ִָ¿∆∆≈¿ƒ»ƒֵֶַַַָ
C˙˜eLz CLÈ‡ŒÏ‡Â∑ אין ואףֿעלּֿפיֿכן לתׁשמיׁש, ¿∆ƒ≈¿»≈ְְְִִֵֵַַַ

הּכל ל ,"ימׁשלּֿב "הּוא אּלא ּבּפה, לתבעֹו מצח ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמֹו:∑C˙˜eLz.מּמולא מּמּנּו ,כט)ּתאות (ישעיה ְִִֵֶֹ¿»≈ְֲֵַָ

ׁשֹוקקה  .""ונפׁשֹו ְְֵַָ

(æé)ìëàzå EzLà ìB÷ì zòîL ék øîà íãàìe§¨¨´¨©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ
éúéeö øLà õòä-ïîäøeøà epnî ìëàú àì øîàì E ¦¨¥½£¤³¦¦¦̧Æ¥½Ÿ¬ŸŸ©−¦¤®£¨³

éiç éîé ìk äpìëàz ïBávòa Eøeáòa äîãàä:E ¨«£¨¨Æ©«£¤½§¦¨Æ«Ÿ£¤½¨−Ÿ§¥¬©¤«
i"yx£E¯e·Úa ‰Ó„‡‰ ‰¯e¯‡∑ּדברים ּת ל עלה ¬»»¬»»«¬∆ְְֲִֶַָ

ּונמלים  ּופרעֹוׁשים זבּובים, ּכגֹון: מׁשל .ארּורים, ְְְְֲִִִִַָָָ
ׁשּינק  ׁשדים מקּללֹות והּברּיֹות רעה, לתרּבּות ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָלּיֹוצא

.מהם  ֵֶ

(çé)áNò-úà zìëàå Cì çéîöz øcøãå õB÷å§¬§©§©−©§¦´©¨®§¨«©§−̈¤¥¬¤
:äãOä©¨¤«

i"yx£CÏ ÁÈÓˆz ¯c¯„Â ıB˜Â∑ ּכׁשּתזרעּנה הארץ, ¿¿«¿««¿ƒ«»ְְְִֶֶֶָָָ
ועּכבּיֹות  קּונּדס ודרּדר, קֹוץ ּתצמיח זרעים, ,מיני ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

נאכלים  לד)ּתּקּוןעלֿידי והן ‡˙NÚŒ·.(ביצה zÏÎ‡Â ְְֱִִֵֵֶַָ¿»«¿»∆≈∆
‰„O‰∑:לֹו נאמר ּבּברכה והלא זֹו, היא ּקללה ּומה «»∆ְְֱֲִֶַַַַָָָָֹ

אּלא  וגֹו"? זרע זֹורע עׂשב ּכל את לכם נתּתי ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ"הּנה

ּבעבּור האדמה "ארּורה הענין: ּבראׁש ּכאן אמּור ְְֲֲֲִֶַָָָָָָָָָֹמה
ודרּדר  "וקֹוץ העּצבֹון: ואחר ּתאכלּנה", ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹּבעּצבֹון
היא  ּגּנה, ירקֹות אֹו קטניֹות, ּכׁשּתזרעּנה ,"ל ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּתצמיח
הּׂשדה, עׂשבי ּוׁשאר ודרּדרים קֹוצים ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּתצמיח

ּתאכלם  ועלּֿכרח. ְְְֲֵַָֹ

(èé)étà úòæaäîãàä-ìà EáeL ãò íçì ìëàz E §¥©³©¤̧Æ´Ÿ©¤½¤©³«§Æ¤¨´£¨½̈
:áeLz øôò-ìàå äzà øôò-ék zçwì äpnî ék¦¬¦¤−¨ª®̈§¨¦«¨¨´©½¨§¤¨−̈¨«

i"yx£EÈt‡ ˙ÚÊa∑ ׁשּתטריח .הרּבה ּבֹולאחר ¿≈««∆ְְְִֵֶַַַַַ

ˆÈÎÈ¯Úטז  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ¯Ó‡ ‡˙z‡Ï¿ƒ¿»¬««¿»»«¿≈«¬«¿ƒ
‡‰z CÏÚa ˙Âle ÔÈ· È„Ïz ¯Úˆa ÈÎÈÈecÚÂ¿ƒ«¿ƒƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ¿««¿≈¿≈

:Ca ËÏLÈ ‡e‰Â CÈz·e‡zƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

‡C˙zיז  ¯ÓÈÓÏ zÏÈa˜ È¯‡ ¯Ó‡ Ì„‡Ïe¿»»¬«¬≈«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»
‡Ï ¯ÓÈÓÏ Cz„ÈwÙ Èc ‡ÏÈ‡ ÔÓ zÏÎ‡Â«¬«¿»ƒƒ»»ƒ«ƒ¿»¿≈«»
ÏÓÚa CÏÈ„a ‡Ú¯‡ ‡ËÈÏ dpÓ ÏeÎÈ≈̇ƒ≈ƒ»«¿»¿ƒ»«¬«

:CÈiÁ ÈÓBÈ Ïk dÈÏÎÈzƒ¿ƒ«»≈«»

È˙יח  ÏeÎÈ˙Â CÏ ÁÓˆz ÔÈcË‡Â ÔÈ·eÎÂ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«»¿≈»
:‡Ï˜Á„ ‡aÒÚƒ¿»¿«¿»

e˙È˙c·יט  „Ú ‡ÓÁÏ ÏeÎÈz Ct‡„ ‡˙ÚÊa¿ƒ¬»¿«»≈«¿»«¿ƒ
z‡ ‡¯ÙÚ È¯‡ ‡˙È¯a˙‡ dpÓc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿ƒ«ƒ¿¿≈»¬≈«¿»«¿

:·e˙z ‡¯ÙÚÏe¿«¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Cú÷eLz CLéà ìàå (æè),WinWzl §¤¦¥§¨¥§©§¦
Frazl gvn Kl oi` ok iR lr s`e§©©¦¥¥¨¥©§¨§

`N` ,dRA,KA lWni `EdEPOn lMd ©¤¤¨¦§¨¨©Ÿ¦¤
iM ,oFkp EPpi`e .i"Xx oFWl ,KOn `le§Ÿ¦¥§©¦§¥¤¨¦

Exn`W FnM ,dX`A gaW df(:'w oiaExr) ¤¤©¨¦¨§¤¨§¥¦

xn` mdxa` iAxe .miWPA dti dCn Ffe§¦¨¨¨©¨¦§©¦©§¨¨¨©
,KzwEWY KWi` l`emrHde .KYrnWn §¤¦¥§¨¥¦§©§¥§©©©

iM ,Kilr dEvi xW` lM l` irnWYW¤¦§§¦¤¨£¤§©¤¨©¦¦
iz`vn `le .Fvtg zFUrl FzEWxA Y ©̀§¦§©£¤§§Ÿ¨¨¦

:de`ze wWgA wx dwEWY oFWl§§¨©§¥¤§©£¨
ïBëpäådidYW DzF` WiprdW ipirA §©¨§¥©¤¤¡¦¨¤¦§¤

`le ,DlrA l` c`n ztqkp¦§¤¤§Ÿ¤©§¨§Ÿ
`Ede ,dcNde oFixdd xrvl WEgŸ§©©©¥¨§©¥¨§
zFidl bdpOd oi`e ,dgtWM DA wifgi©£¦¨§¦§¨§¥©¦§¨¦§

,Fnvrl oFc` zFpwl wwFYWn card̈¤¤¦§¥¦§¨§©§
dCn Ff dPde .FpFvxA EPOn gxai la £̀¨¦§©¦¤¦§§¦¥¦¨
DX`l mB dpYp `id iM ,dCn cbpM§¤¤¦¨¦¦¦§¨©¨¦¨
didY `NW DWpre ,DzevnA lk`ie§Ÿ©§¦§¨¨©£¨¨¤Ÿ¦§¤
dilr dEvi `Ede ,cFr eilr dEvn `id¦§©¨¨¨§§©¤¨¤¨

:FpFvx lMfi dxez ¨§



פז ziy`xa 'xt - b - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iriax meil inei xeriy

(ë)äúéä àåä ék äeç BzLà íL íãàä àø÷iå©¦§¨¯¨«¨¨²¥¬¦§−©¨®¦²¦¬¨«§−̈
:éç-ìk íà¥¬¨¨«

i"yx£Ì„‡‰ ‡¯˜iÂ∑:הראׁשֹון לענינֹו הּכתּוב חזר «ƒ¿»»»»ְְִִַַָָָָ
ללּמד אּלא הפסיק ולא ׁשמֹות", האדם ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ"וּיקרא
ׁשּכתּוב  ּכמֹו חּוה, לֹו נזּדּוגה ׁשמֹות קריאת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשעלֿידי
"וּיּפל... :לפיכ ּכנגּדֹו". עזר מצא לא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ"ּולאדם
ערּוּמים", ׁשניהם "וּיהיּו ׁשּכתב: ועלֿידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּתרּדמה",

אֹותם סמ  ׁשראה ׁשּמּתֹו להֹודיע הּנחׁש, ּפרׁשת לֹו  ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָ
לּה נתאּוה ּבתׁשמיׁש, עסּוקים אֹותם וראה ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֻערּמים

ּובמרמה  ּבמחׁשבה עליהם על ∑eÁ‰.ּובא נֹופל ְְְֲֲִֵֶַָָָָ«»ֵַ
חּיה  ולדֹותיה,לׁשֹון את ׁשּמחּיה ּתאמר, (קהלת ּכאׁשר ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

כב) היה ב ּבלׁשֹון לאדם" הוה "מה :. ְִֶֶָָָָָֹ

(àë)øBò úBðúk BzLàìe íãàì íéäìà ýåýé Nòiå©©Á©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹§¨¨¯§¦§²¨§¬−
:íLaìiå©©§¦¥«

i"yx£¯BÚ ˙B˙k∑ אֹומרים אּגדה ּדברי חלקים :יׁש »¿ְְֲִִִֵֵַָָָ
ּדבר  אֹומרים: ויׁש עֹורן. על מדּבקים היּו ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻּכצּפרן

וחם, ר ׁשהּוא הארנבים צמר ּכגֹון העֹור, מן ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהּבא
מּמּנּו ּכּתנֹות להם .ועׂשה ְֳִֶֶָָָֻ

ß (iriax mei jynd mlerd lka) ixyz b"k iriax mei ß

(áë)øîàiå|ãçàk äéä íãàä ïä íéäìà ýåýé ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ§©©´
äzòå òøå áBè úòãì epnî|ç÷ìå Bãé çìLé-ït ¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´¨À§¨©Æ

:íìòì éçå ìëàå íéiçä õòî íb©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«
i"yx£epnÓ „Á‡k ‰È‰∑,ּבּתחּתֹונים יחיד הּוא הרי »»¿««ƒ∆ְֲִִֵַַָ

יחיד  ׁשאני "לדעת ּכמֹו יחידתֹו? היא ּומה ּבעליֹונים, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ
וחּיה  ּבבהמה מהּֿׁשאיןּֿכן ורע", zÚÂ‰.טֹוב ְְִֵֵֵֶַַָָָָ¿«»

'B‚Â B„È ÁÏLÈŒÔt∑ הּוא הרי לעֹולם, ּומּׁשּיחיה ∆ƒ¿«»¿ְְֲִִֵֶֶָ
אלֹוּה. הּוא אף ולֹומר אחריו, הּברּיֹות להטעֹות ְְְְֱֲִַַַַַַָָקרֹוב

ּפׁשּוטֹו על מיּׁשבין אין אבל אּגדה, מדרׁשי .ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֻ

‰Â˙כ  ‡È‰ È¯‡ ‰eÁ d˙z‡ ÌL Ì„‡ ‡¯˜e¿»»»≈ƒ¿≈«»¬≈ƒ¬«
:‡L‡ Èa ÏÎ„ ‡n‡ƒ»¿»¿≈¡»»

ÔÈLe·Ïכא  d˙z‡Ïe Ì„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»¡…ƒ¿»»¿ƒ¿≈¿ƒ
:ÔepLÈaÏ‡Â ÔB‰È¯Na CLÓ ÏÚ ¯˜Ècƒ««¿«ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

È„ÈÁÈכב  ‰Â‰ Ì„‡ ‡‰ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡…ƒ»»»¬»¿ƒƒ
‡ÓÏÈc ÔÚÎe LÈ·e ·Ë Ú„ÈÓÏ dpÓ ‡ÓÏÚa¿«¿»ƒ≈¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿»
ÏeÎÈÂ ‡ÈiÁ ÔÏÈ‡Ó Û‡ ·qÈÂ d„È ËÈLBÈƒ¿≈¿ƒ««≈ƒ««»¿≈

:ÌÏÚÏ ÈÁÈÂƒ≈¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Bãé çìLé ït äzòå (áë)WFcTd dvx §©¨¤¦§©¨¨¨©¨
FzxfB mIwzYW `Ed KExÄ¤¦§©¥§¥¨
miIgd urn lk`i m`e ,mc`d zzinA§¦©¨¨¨§¦Ÿ©¥¥©©¦
lHAY mlFr iIg eilkF`l zzl `xaPW¤¦§¨¨¥§§¨©¥¨¦¨¥
`NW F` ,llM zEni `NW F` ,dxfBd©§¥¨¤Ÿ¨§¨¤Ÿ
lre eilr xfbPd zrA FnFi `Faï¨¥©¦§¨¨¨§©
dxigA Fl dzidWdYr dPde .eizFclFY§¨§¦¥©¨¤¨§¨§¦¨
`l dNgYn iM ,EPOn dGd urd xnẄ©¨¥©¤¦¤¦¦§¦¨Ÿ
lk` `le ,dEvIX dn `N` dUFr did̈¨¤¤¨©¤§©¤§Ÿ¨©

:Kixv did `l iM EPOn¦¤¦Ÿ¨¨¨¦
òãåur FaE ,ux`A ocr oB iM on`de §©§©£¥¦©¥¤¨¨¤¥

`vi mXnE zrCd ure miIgd©©¦§¥©©©¦¨¥¥
mi`xPd miW`x drAx`l cxRie xdPd©¨¨§¦¨¥§©§¨¨¨¦©¦§¦
oFWitE ,EplEabaE Epvx`A zxR iM ,Epl̈¦§¨§©§¥¦§¥¦
.mipFW`xd ixacM ,mixvn qElip `Ed¦¦§©¦§¦§¥¨¦¦
minXA Wi oM ux`A md xW`M la £̀¨©£¤¥¨¨¤¥¥©¨©¦
FnM ,cFqi dN`l mde .oM E`xTi mixaC§¨¦¦¨§¥§¥§¥¤§§

Exn`W('c '` `hEf y"dy Wxcn)ip`iad ¤¨§¦§©¨¡¦©¦
WFcTd cizrW cOln ,eixcg KlOd©¤¤£¨¨§©¥¤¨¦©¨
ifpB l`xUi z` zF`xdl `Ed KExÄ§©§¤¦§¨¥¦§¥

,xg` xaC .minXAW mixcgd mFxn§©£¨¦¤©¨©¦¨¨©¥
,ocr oB ixcg EN` ,eixcg KlOd ip`iad¡¦©¦©¤¤£¨¨¥©§¥©¥¤
oB dUrn riwxd dUrnM Exn` o`Mn¦¨¨§§©£¥¨¨¦©©£¥©

:ocr¥¤
øäpäå,mFxOAW zFpgn rAx` cbpM §©¨¨§¤¤©§©©£¤©¨

zFIklOd gM KWOi mXnE¦¨¦¨¥Ÿ©©©§ª
aEzMW FnM ,ux`AW(`"k c"k dirWi)lre ¤¨¨¤§¤¨§©§¨§©

dnc`d ikln lre mFxOA mFxOd `av§¨©¨©¨§©©§¥¨£¨¨
dAx ziW`xaA Exn` KM .dnc`Af"h) ¨£¨¨¨¨§¦§¥¦©¨

('c,zFIkln 'c EN` ,miW`x drAx` :©§¨¨¨¦¥©§ª
.'Eke laA df ,oFWiR cg`d mW¥¨¤¨¦¤¨¤§
ure miIgd ur mi`xwPd mixaCde§©§¨¦©¦§¨¦¥©©¦§¥
:aBUpe dlrp mcFq ,dlrnl zrCd©©©§©§¨¨©£¤§¦§¨

íãàäåoFYgY zrCd ur ixtA `hg §¨¨¨¨¨¦§¦¥©©©©§
,oFilre.daWgnaE dUrnA §¤§§©£¤§©§¨¨

lk`nl mc`l aFh urd did m`e§¦¨¨¨¥¨¨¨§©£¨
,EPOn Frpn dOl ,liMUdl eil` cngpe§¤§¨¥¨§©§¦¨¨§¨¦¤
rpni `l ,aihOde aFHd `Ed midl`de§¨¡Ÿ¦©§©¥¦Ÿ¦§©
FA oi` WgPde .minzA miklFdl aFh©§¦§¨¦§©¨¨¥
FA dzid m`e ,zxAcn Wtp mFId©¤¤§©¤¤§¦¨§¨

ml`IW FzllwA xiMfn did dNgYn¦§¦¨¨¨©§¦§¦§¨¤¥¨¥
zvxnp dllw Fl dzid `id iM ,eiR¦¦¦¨§¨§¨¨¦§¤¤
,milEtM mixaC dN` lM la` .oNMn¦ª¨£¨¨¥¤§¨¦§¦

.zn` mdA mEzgde iElBd©¨§¤¨¨¤¡¤
úéLàøááedAx('d f"h),xg` xaC ¦§¥¦©¨¨¨©¥

EN` ,DxnWlE Dcarl§¨§¨§¨§¨¥
xn`PW ,zFpAxTd(a"i 'b zFnW)oEcarY ©¨§¨¤¤¡©§©©§

`Ed `cd ,dGd xdd lr midl`d z ¤̀¨¡Ÿ¦©¨¨©¤£¨
aizkC('a g"k xAcOA)il aixwdl ExnWY ¦§¦©¦§¨¦§§§©§¦¦

Eginvi zFpAxTd iM Efnx .FcrFnA§£¨§¦©¨§¨©§¦
ivr lke zrCd ure miIgd urA ElCbie§¦§§§¥©©¦§¥©©©§¨£¥
:mdA dxinXde dcFard mde ,ocr oB©¥¤§¥¨£¨§©§¦¨¨¤

éaøåiM Exn`X dn Wigkn mdxa` §©¦©§¨¨©§¦©¤¨§¦
xEarA ,qElip `Ed oFWiR¦¦©£
okle ,dpFaNd xdn `vFi Ed`vnIW¤¦§§¥¥¥©©§¨§¨¥
zFxdp ErcFp xakE .uiTd iniA lCbi¦§©¦¥©©¦§¨§§¨
,dAxd EkWOie xFwOd on E`vi miAx©¦¥§¦©¨§¦¨§©§¥
Kldn ux` zFIYgzA EqpMi oM xg`e§©©¥¦¨§§©§¦¨¤©£©
cg` zgY miraFp Eidie Erwaie ,minï¦§¦§§§¦§§¦©©©©

:wFgx mFwnA mixddbk dxez ¤¨¦§¨¨



ziy`xaפח 'xt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iriax meil inei xeriy

(âë)-úà ãáòì ïãò-ïbî íéäìà ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤
:íMî çwì øLà äîãàä́̈£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«

(ãë)-úà ïãò-ïâì íãwî ïkLiå íãàä-úà Løâéå©§−̈¤¤¨«¨¨®©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤
ì úëtäúnä áøçä èäì úàå íéáøkäøîL ©§ª¦À§¥̧©³©©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ

:íéiçä õò Cøc-úà¤¤−¤¥¬©«©¦«
i"yx£Ô„Ú ÔbÏ Ì„wÓ∑חּוץ ּבמזרחֹו עדן, ּגן ׁשל ƒ∆∆¿«≈∆ְְִֵֶֶַָ
חּבלה ∑‡˙ÌÈ·¯k‰Œ.לּגן  ‰Á¯·.מלאכי ַַ∆«¿Àƒְֲֵַַָָ«∆∆

˙Ît‰˙n‰∑לּגולּה עֹוד מּלּכנס עליו לאּים ן.להט «ƒ¿«∆∆ְְִִֵֵַַַַַָָָָ

לע"ז  ּובלׁשֹון ׁשננא, ׁשלף ּכמֹו ׁשנן, "להט", ְְְְְְִַַַַַַָָָּתרּגּום
אּלא (קלינגע)לאמ"ה ּבא איני ואני יׁש, אּגדה ּומדרׁשי ,ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ

.לפׁשּוטֹו ְִ

ã(à)ãìzå øäzå BzLà äeç-úà òãé íãàäå§¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®©©̧©Æ©¥´¤
:ýåýé-úà Léà éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤§Ÿ̈«

i"yx£Ú„È Ì„‡‰Â∑ מעלה ׁשל הענין קדם קדם ּכבר , ¿»»»»«ְְְִֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשאם  והּלדה, ההריֹון וכן מּגןֿעדן, ונטרד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשחטא

ׁשּנטרד  ׁשּלאחר נׁשמע אדם", "וּידע לֹוּכתּוב היּו ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
"קניתי"∑˜ÔÈ.ּבנים  ׁשם ‰'.על ה',∑‡˙ עם ּכמֹו ִָ«ƒִִֵַָ∆ְִ

ּבזה  אבל ּבראנּו. לבּדֹו איׁשי, ואת אֹותי ,ּכׁשּברא ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָ

עּמֹו אנּו לא)ׁשּתפים ‡˙Œ.(נדה ÂÈÁ‡Œ˙‡ ÔÈ˜Œ˙‡ ִִָָֻ∆«ƒ∆»ƒ∆
Ï·‰∑ נֹולדה ׁשּתאֹומה מלּמד הם, רּבּויים 'את'ים ג' »∆ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

נאמר  לכ ׁשּתים, נֹולדּו הבל ועם קין, "וּתסף"עם ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָֹ
רבה) .(בראשית

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr g jxk zegiy ihewl)

הם רּבּויים 'את'ים א)ׁשלׁשה ד, (רׁש"י ְִִִִֵֶַָֹ

ה'" "את ּופרׁש הּמאחר את רׁש"י הקּדים מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש
וּתלד לדרׁש הכרח אין ּדהּנה לֹומר, ויׁש קין". "את את לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹ

– חנֹו את וּתלד (ּכמֹו הּכתּוב לׁשֹון סגנֹון זהּו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָקין,
"את", ּפעמים נאמר הּבא ׁשּבּפסּוק מאחר אבל יז). ֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָפסוק

הּׁשלׁשה  ׁשּכל מכריח זה הרי – לרּבֹות ּובא מיּתר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשאחד
איׁש קניתי ׁשּנאמר ּומאחר הם. רּבּויים ׁשּבּפסּוק ֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ'את'ים

ּופרּוׁשֹו ה', 'את'ים עםאת הּׁשלׁשה ׁשאר ׁשּגם מּובן ה', ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
נֹולדהעם ּפרּוׁשם ּתאֹומה  ׁשּתים.עם: נֹולדּו הבל ועם קין, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ

(á)äòø ìáä-éäéå ìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦¤̧¤Æ´Ÿ¥
:äîãà ãáò äéä ïé÷å ïàö½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«

i"yx£Ô‡ˆ ‰Ú¯∑ האדמה ׁשּנתקּללה מעבֹודתּהלפי לֹו ּפרׁש ,. …≈…ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

(â)äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî éäéå©§¦−¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

ÁÏÙÓÏכג  Ô„Ú„ ‡˙ÈbÓ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ dÁlLÂ¿«¿≈¿»∆…ƒƒƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«
:ÔnzÓ È¯a˙È‡c ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«»

È‚Ï˙‡כד  ÔÈÓ„˜lÓ È¯L‡Â Ì„‡ ˙È CÈ¯˙Â¿»ƒ»»»¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
‡Ît‰˙Óc ‡a¯Á ÔL ˙ÈÂ ‡i·e¯k ˙È Ô„Ú„¿≈∆»¿«»¿»¿««¿»¿ƒ¿«¿»

:‡ÈiÁ ÔÏÈ‡ Á¯B‡ ˙È ¯ËÈÓÏ¿ƒ«»«ƒ««»

ÈÏÈÂ„˙א  ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ‰eÁ ˙È Ú„È Ì„‡Â¿»»¿«»«»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«
ÔÈ˜ ˙È:ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ) ‡¯·‚ È˙È˜ ˙¯Ó‡Â »«ƒ«¬∆∆»ƒƒ«¿»ƒ√»¿»

Â‰Â‰ב  Ï·‰ ˙È È‰BÁ‡ ˙È „ÏÈÓÏ ˙ÙÈÒB‡Â¿ƒ«¿≈«»«ƒ»»∆«¬»
:‡Ú¯‡a ÁÏt ‰Â‰ ÔÈ˜Â ‡Ú ÈÚ¯ Ï·‰∆∆»≈»»¿«ƒ¬»»«¿«¿»

a‡Ó‡ג  ÔÈ˜ È˙È‡Â ÔÈÓBÈ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ≈ƒ»
:ÈÈ Ì„˜ ‡z·¯˜z ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿À¿»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ïé÷ úà ãìzå øäzå (à)clYe Fpipr ©©©©¥¤¤©¦¦§¨©¥¥
iM oiw FnW z` `xwYe ,oAdxn` ¥©¦§¨¤§©¦¦¨§¨

.'d z` Wi` izipwKFpg z` clYe oke ¨¦¦¦¤§¥©¥¤¤£
(f"i 'c oNdl)zFnFwnaE dWxRA miAxe . §©¨§©¦©¨¨¨¦§
.mixg`.'d z`izF` `xAWM ,'d mr £¥¦¤¦§¤¨¨¦

dfA la` ,Ep`xA FCal `Ed iWi` z`e§¤¦¦§©§¨¨£¨¨¤
.i"Xx oFWl ,FOr oitYW Ep`̈ª¨¦¦§©¦

ïBëpäåil didi dGd oAd dxn`W ,il §©¨¦¤¨§¨©¥©¤¦§¤¦

di zEnp xW`M iM ,'dl oipwdi ¦§¨©¦©£¤¨¦§¤
zrC oke .F`xFA z` carl EpinFwnA¦§¥©£Ÿ¤§§¥©©

EdFnke .'d mcw xn`W qElwp`(d`xpe) ª§§¤¨©¢¨§¨§¦§¤

(h"n b"i `xwIe) odMd z` [d`xde]WBIe ,odMl , §¨§¨¤©Ÿ¥©¦§¨©Ÿ¥©¦©
mrd z` ceC(`"k 'l `"y):mrd l` , ¨¦¤¨¨¤¨¨

Bàdidi'd z`z` KFpg KNdzIe FnM ¦§¤¤§©¦§©¥£¤
z` ,(a"k 'd oNdl) midl`d̈¡Ÿ¦§©¨¤

gp KNdzd midl`d('h 'e oNdl)d`xwe . ¨¡Ÿ¦¦§©¤Ÿ©§©¨§¨§¨

oipw iM ,lad ipXde oipw mWA cg`d̈¤¨§¥¦§¨§©¥¦¤¤¦¦§©
Wxtl dzvx `le ,dnC ladl mc`d̈¨¨§¤¤¨¨§Ÿ¨§¨§¨¥
.ipXd mXA mrh aYkp `l oM lr ,df¤©¥Ÿ¦§©©©©¥©¥¦
lFcB lad oiprA lAwnd cFQde§©©§ª¨§¦§©¤¤¨

:c`na dxez §Ÿ
äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå (ã-â)©¨¥©¦¦§¦¨£¨¨¦§¨

.àeä íb àéáä ìáäå .'äìEpiad ©§¤¤¥¦©¥¦
zFpAxTdn lFcB cFq dN`d miWp`d̈£¨¦¨¥¤¨¥©¨§¨



פט ziy`xa 'xt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iriax meil inei xeriy
i"yx£‰Ó„‡‰ È¯tÓ∑ אּגדה הּגרּוע,מן היה'.ׁשאֹומרת ויׁש ּפׁשּתן 'זרע ולא (: טֹוב לא לידֹו, ׁשּבא מאיזה מּפרי, אחר: ּדבר ƒ¿ƒ»¬»»ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

.)מבחר  ְָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 20 cenr eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

rExb F` gAEWn oiw lW FpAxẅ§¨¤©¦§¨¨©

ליי: מנחה האדמה מּפרי קין אּגדה וּיבא ויׁש הּגרּוע, מן ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֽֽ
היה ּפׁשּתן זרע רש"י)ׁשאֹומרת ובפירוש ג. (ד, ְִֶֶֶֶַָָָ

קין  ׁשל ׁשּקרּבנֹו האּגדה את רׁש"י הביא מּדּוע לעּין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיׁש
הּכתּובים? להבנת נֹוגע ּזה מה היה", ּפׁשּתן ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ"זרע

ּביֹותר: ּתמּוּה ּדבר ּבאר ּדבזה ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָויׁש
ואם־ּכן  ,יתּבר לפניו ותֹודה ּכּמנחה קרּבן הביא קין  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָהרי
לאחרי  מּזֹו: ויתירה הּגרּוע"? "מן קרּבן הביא מּדּוע ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּתמּוּה
"וּיחר  ּכתּוב ּבּׁשמים, נתקּבל ׁשּלא וראה הּקרּבן את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשהביא

הּגרּוע" "מן יקריב ׁשאם חׁשׁש לא וכי פניו", וּיּפלּו מאד ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹלקין
קרּבנֹו? יתקּבל ְְִֵַָָֹלא

ׁשּפׁשּתן  ּפׁשּתן", "זרע ׁשהביא האּגדה את רׁש"י הביא זה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
ׁשהביא  ׁשאף ׁשחׁשב היתה קין ׁשל ּדטעּותֹו מׁשּבח. מין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּוא
ׁשהביא  מּכיון הרי "ּגרּוע", מין ׁשהּוא הּצֹומח מּסּוג ֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָרק
ׁשחרה  הּטעם ּומּובן קרּבנֹו. יתקּבל הּצֹומח ׁשּבמין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻמהמבחר
לא  להביא ּדיׁש טעּותֹו, היתה וזֹו קרּבנֹו. נתקּבל ּכׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹלֹו
וק"ל. החי סּוג יֹותר, נעלה מּסּוג אּלא הּמׁשּבח מהּמין ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻרק

(ã)ïäáìçîe Bðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−¥«¤§¥¤®
:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé òLiå©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«

i"yx£ÚLiÂ∑ לא ׁשעה", לא מנחתֹו "ואל וכן: וּיפן, «ƒ«ְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ
וכן: יפנּו. לא יׁשעּו", "ואל וכן יד)ּפנה. "ׁשעה (איוב ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹ

מעליו  ּפנה אׁש∑ÚLiÂ.מעליו", ולחכה ירדה ְֵֵֵָָָָ«ƒ«ְְֲִֵָָָ
.מנחתֹו ְִָ

(ä)ãàî ïé÷ì øçiå äòL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨¨®©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ
:åéðt eìtiå©¦§−¨¨«

(å)eìôð änìå Cì äøç änì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨¨´¨½̈§−̈¨¨«§¬
éðô:E ¨¤«

(æ)çútì áéèéú àì íàå úàN áéèéz-íà àBìä£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ´Ÿ¥¦½©¤−©
éìàå õáø úàhç:Ba-ìLîz äzàå Bú÷eLz E ©¨´Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½§©−̈¦§¨«

i"yx£·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰∑ּפרּוׁשֹו Á˙tÏ.ּכתרּגּומֹו ¬…ƒ≈ƒְְֵַ«∆«
ı·¯ ˙‡hÁ∑קבר ׁשמּור לפתח חּטא.EÈÏ‡Â «»…≈ְְְֲִֶַַָָ¿≈∆

B˙˜eLz∑ ׁשֹוקק ּתמיד הרע, יצר הּוא חּטאת, ׁשל ¿»ִֵֵֶֶַָָָָ

להכׁשיל BaŒÏLÓz.ּומתאּוה ‰z‡Â∑,ּתרצה אם ְְְְִִֶַַ¿«»ƒ¿»ְִִֶ
עליו  .ּתתּגּבר ְִֵַָָ

dÚד  È¯ÈkaÓ ‡e‰ Û‡ È˙È‡ Ï·‰Â¿∆∆«¿ƒ«ƒ«ƒ≈»≈
Ï·‰Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ ˙Â‰Â ÔB‰nMÓeƒ«ƒ¿«¬««¿»ƒ√»¿»¿∆∆

:da¯e˜Ïe¿¿»≈

Û˜˙eה  ‡ÂÚ¯ ˙Â‰ ‡Ï da¯e˜Ïe ÔÈ˜Ïe¿«ƒ¿¿»≈»¬««¿»¿≈
:È‰Bt‡ eLÈ·k˙‡Â ‡„ÁÏ ÔÈ˜Ï¿«ƒ«¬»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ

ÓÏe‡ו  CÏ ÛÈ˜z ‡ÓÏ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»
:CÈt‡ eLÈ·k˙‡ƒ¿¿ƒ«»

Ì‡Âז  CÏ ˜·zLÈ C„·BÚ ·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¿¿≈»¿ƒ
¯ÈË ˙‡ËÁ ‡Èc ÌBÈÏ C„·BÚ ·ÈËÈ˙ ‡Ï»≈ƒ»»¿ƒ»««¿ƒ
Ì‡Â ·e˙˙ ‡Ï Ì‡ CpÓ ‡Ú¯t˙‡Ï „È˙Ú„Â¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ»¿¿ƒ

:CÏ ˜·zLÈ ·e˙z¿ƒ¿¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oke ,zFgpOdeExn` EpizFAxe .gpf"r) §©§¨§¥Ÿ©§©¥¨§
(.'g.xR xFW aixwd oFW`xd mc` mBW¤©¨¨¨¦¦§¦¨

mrhA milidaOd iR mqgi dfe§¤©£Ÿ¦©©§¦¦§©©
,lFcB xTr FA fnx` cFre .zFpAxTd©¨§¨§¤§Ÿ¦¨¨

`Ed KExA WFcTd oFvxA'` `xwIe oIre) ¦§©¨¨§©¥©¦§¨

('h:d dxez

.úàN áéèéz íà àìä (æ)zrC lr £Ÿ¦¥¦§¥©©©
miWxtnd(w"cxe ,i"Xx ,qElwp`)z`U ©§¨§¦ª§©¦§©©§¥

mdxa` iAx zrC lre .Kperz`ULipR £Ÿ¥§©©©©¦©§¨¨§¥¨¤
WIAzOd iM ,LipR Eltp dOl cbpM§¤¤¨¨¨§¨¤¦©¦§©¥

`l ipR xF`e oke .dHnl mipR WaFM¥¨¦§©¨§¥§¨©Ÿ
oEliRi(c"k h"k aFI`)EN`M FcAknde , ©¦¦§©§©§§¦

`Vi ilE` mrh dfe .dlrnl eipR `UFp¥¨¨§©§¨§¤©©©¦¨
ipt(`"k a"l oNdl)lc ipt `Vz `l ,`xwIe) ¨¨§©¨Ÿ¦¨§¥¨©¦§¨

(e"h h"i:
ìòå,iYrCaihiY m`xzi Ll didi §©©§¦¦¥¦¦§¤§¤¤

z`U.xFkAd dY` iM ,Lig` lr §¥©¨¦¦©¨©§
mrh dfe,Kl dxg dOlFYyaA iM §¤©©¨¨¨¨¨¦§¨§

.Fbxd EPOn Fz`PwaE ,eipR Eltp eig`n¥¨¦¨§¨¨§©§Ÿ¦¤£¨
Fl xn` dPdeKl dxg dOlLig` lr §¦¥¨©¨¨¨¨¨©¨¦

Lipt Eltp dOle,EPOnaihiY m` `ld §¨¨¨§¨¤¦¤£Ÿ¦¥¦
xzi Ll didiz`U,eilraihiz `l m`e ¦§¤§¤¤§¥¨¨§¦Ÿ¥¦

iM ,drx L`FaY calA FOr `lgzRl Ÿ¦¦§©§£¨¨¦©¤©
LziAuaFx Lz`hglkA LliWkdl ¥§£¨§¥§©§¦§§¨

:LikxC.FzwEWY Lil`ewwFYWi `EdW §¨¤§¥¤§¨¤¦§¥
la` ,minId lM LA waC zFidldY` ¦§¨¥§¨©¨¦£¨©¨

FA lWnYLikxC aihiz iM ,uRgY m` ¦§¨¦©§Ÿ¦¥¦§¨¤
,daEWYd lr EdxFd .Lilrn EPxiqzE§¦¤¥¨¤¥©©§¨
zr lkA aEWl FciA dpEzp `idW¤¦§¨§¨¨§¨¥

:Fl glqie dvxIWg dxez ¤¦§¤§¦§©



ziy`xaצ 'xt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iriax meil inei xeriy

(ç)äãOa íúBéäa éäéå åéçà ìáä-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤¨¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½
:eäâøäiå åéçà ìáä-ìà ïé÷ í÷iå©¨¬̈©²¦¤¤¬¤¨¦−©©«©§¥«

i"yx£ÔÈ˜ ¯Ó‡iÂ∑ ּומּצה ריב ּבדברי עּמֹו זה ,נכנס א אּגדה, מדרׁשי ּבזה ויׁש להרגֹו, עליו להתעֹולל «…∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מקרא  ׁשל .יּׁשּובֹו ְִִֶָ

(è)éçà ìáä éà ïé÷-ìà ýåýé øîàiåàì øîàiå E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−¤´¤¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:éëðà éçà øîLä ézòãé̈©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦

i"yx£EÈÁ‡ Ï·‰ È‡∑ אּולי נחת, ּבדברי עּמֹו להּכנס ≈∆∆»ƒְְְִִִֵֵַַַָ
ל'יׁשּוב  וחטאתי הרגּתיו 'אני ויאמר: ,.ÈzÚ„È ‡Ï∑ ְְְְֲֲִִִַַָָָֹ…»«¿ƒ

ּכגֹונב  העליֹונה נעׂשה ‡ÈÁ.ּדעת ¯ÓL‰∑ לׁשֹון ְְֲֵֶַַַָָָ¬…≈»ƒְ
ּפּת"ח  ּבחטף הּנקּודה ה"א ּכל וכן הּוא, .ּתמּה ְְֲֵֵֵַַַַַָָָ

(é)éçà éîc ìB÷ úéNò äî øîàiåéìà íé÷òö E ©−Ÿ¤¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½«Ÿ£¦¬¥©−
:äîãàä-ïî¦¨«£¨¨«

i"yx£EÈÁ‡ ÈÓc∑ הרּבה ּפצעים ּבֹו ׁשעׂשה אחר, ּדבר זרעּיֹותיו. ודם נפׁשֹו,ּדמֹו מהיכן יֹודע היה ׁשּלא ¿≈»ƒְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לז)יֹוצאה .(סנהדרין ְָ

(àé)äúöt øLà äîãàä-ïî äzà øeøà äzòå§©−̈¨´¨®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´
éçà éîc-úà úç÷ì äét-úà:Eãiî E ¤¦½¨¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ó„‡‰ ÔÓ∑ ּכבר היא ּׁשּנתקּללה מּמה יֹותר ƒ»¬»»ְְְִִִֵֶַַָָ
הֹוסיפה ּבעונּה, ּבזֹו tˆ˙‰.לחטא וגם ¯L‡ ְֲֲִַַַָָָֹֹ¬∆»¿»

'B‚Â EÈÁ‡ ÈÓcŒ˙‡ ˙Á˜Ï ‰ÈtŒ˙‡∑ מֹוסיף והנני ∆ƒ»»««∆¿≈»ƒ¿ְְִִִ

ּתתּֿכחּה" תסף "לא :אצל קללה אחרים:(לּה ספרים ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹֹֹ

ּכאן  עד האדמה" מ"מן אחד, ּדּבּור .)הּכל ֲִִִֶַַָָָָָֹ

(áé)Cì dçk-úz óñú-àì äîãàä-úà ãáòú ék¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®
:õøàá äéäz ãðå òð̈¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤

i"yx£„Â Ú∑ אחד ּבמקֹום לדּור רׁשּות ל .אין »»»ְְְֵֶָָָ

ÔB‰ÈÂ‰Óaח  ‰Â‰Â È‰BÁ‡ Ï·‰Ï ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ¿∆∆«ƒ«¬»¿∆¡≈
:dÏË˜Â È‰BÁ‡ Ï·‰a ÔÈ˜ Ì˜Â ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»«ƒ¿∆∆«ƒ¿«¿≈

Ï‡ט  ¯Ó‡Â CeÁ‡ Ï·‰ Ô‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ»∆∆»«¬«»
:‡‡ ÈÁ‡ ¯Ë‰ ‡Ú„È»«¿»¬»≈»ƒ»»

ÔÈ„È˙Úcי  ÔÈÚ¯Ê Ìc Ï˜ ‡z„·Ú ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«∆¬»¿»«««¿ƒƒ¬ƒƒ
:‡Ú¯‡ ÔÓ ÈÓ„˜ ÔÈÏÈa˜ CeÁ‡ ÔÓ ˜tÓÏ¿ƒ«ƒ»«ƒƒ√»«ƒ«¿»

dÓetיא  ˙È ˙Á˙Ùc ‡Ú¯‡ ÔÓ z‡ ËÈÏ ÔÚÎe¿«ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿««»«
:C„È ÔÓ CeÁ‡c dÓc ˙È ˙ÏÈa˜Â¿«ƒ«»¿≈¿»ƒ¿»

ÔzÓÏיב  ÛÈÒB˙ ‡Ï ‡Ú¯‡a ÁÏÙ˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿ƒ«
:‡Ú¯‡· È‰z ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ CÏ dÏÈÁ≈«»ƒ«¿«¿»≈¿≈¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ç)mrhe.eig` lad l` oiw xn`Ie §©©©Ÿ¤©¦¤¤¤¨¦
dSnE aix ixacA FOr qpkPW¤¦§©¦§¦§¥¦©¨

oFWl ,FbxdlE eilr llFBzdl.i"Xx §¦§¥¨¨§¨§§©¦
,eil` aFxTd iM xn` mdxa` iAxe§©¦©§¨¨¨©¦©¨¥¨
:mXd FgikFdW zFgkFYd lM Fl xn`W¤¨©¨©¥¤¦©¥

ìòå:mr waC `EdW ,iYrCidie §©©§¦¤¨¥¦©§¦
,dcVA mzFidA`vp Fl xn` iM ¦§¨©¨¤¦¨©¥¥

okYie .xzQA mW FzF` bxde dcVd©¨¤§¨©¨©¥¤§¦¨¥
,EPOn mlFrd dpAIW FzbixdA oEMzPW¤¦§©¥©£¦¨¤¦¨¤¨¨¦¤
xg` rxf eia`l didi `NW aWg iM¦¨©¤Ÿ¦§¤§¨¦¤©©¥
FpipA xTr didi `NW cgR mB ,cFr©¨©¤Ÿ¦§¤¦©¦§¨
dlAwzPW eig`n mlFr lW¤¨¥¨¦¤¦§©§¨

:Fzgpnh dxez ¦§¨
.äîãàä ïî äzà øeøà (áé-àé)xzFi ¨¨¨¦¨£¨¨¥

xaM `id dlNwzPX dOn¦©¤¦§©§¨¦§¨

`hgl dtiqFd FfA mbe ,DperAxW` ©£Ÿ¨§©§¦¨©£Ÿ£¤
,diR z` dzvR,dllw Dl siqFn ippde ¨§¨¤¦¨§¦§¦¦¨§¨¨

,DgM zY sqFz `lEPpi`e .i"Xx oFWl Ÿ¥¥Ÿ¨§©¦§¥¤
FxEarA dnc`d xx` `l o`kA iM ,oFkp̈¦§¨Ÿ¨©¨£¨¨©£
`Ed didIW xn` la` .eia`A xW`M©£¤§¨¦£¨¨©¤¦§¤
siqFY `NW dllTd WxtE .DPOn xEx`̈¦¤¨¥©©§¨¨¤Ÿ¦

.DA cpe rp didIWe ,eil` DgM zY¥Ÿ¨¥¨§¤¦§¤¨¨¨¨
,äîãàä úà ãáòú ék øîàålkA iM §¨©¦©£Ÿ¤¨£¨¨¦§¨

DzF` carl DA gxhY xW £̀¤¦§©¨©£Ÿ¨
dcFar lkaE xECre dWixgA iE`xM̈¨©£¦¨§¦§¨£¨

obdM DzF` rxfze dcVAsiqFz `l ©¨¤§¦§©¨¨Ÿ¤Ÿ¦
,Kl DgM zY`iaze dAxd rxfY la` ¥Ÿ¨¨£¨¦§©©§¥§¨¦

izFx`e mrhM ,dxix`d `id Ffe .hrn§©§¦¨£¦¨§©©§¨¦
mkizFkxAz`('a 'a ik`ln)cbpM oM xn`e . ¤¦§¥¤©§¨¦§¨©¥§¤¤

dPde ,dnc` caFr did `Ed iM ,FzEpO ª̀¨¦¨¨¥£¨¨§¦¥

mrh dfe .eiUrn xx`DgM zY sqz `l ¨©©£¨§¤©©ŸŸ¥¥Ÿ¨
,Kldzid xW`M LlDgM cFr oYY`NW ¨¤Ÿ¦¥Ÿ¨§©£¤¨§¨

Kke .DzF` caFr LzFidA dPd cr dUFr¨©¥¨¦§§¥¨§¨
:mdxa` iAx WxR¥¥©¦©§¨¨

ïëzéåoYY `NW dnc`d on Fxx`W §¦¨¥¤£¨¦¨£¨¨¤Ÿ¦¥
dp`Y ,eil` DgM Dnvrn `id¦¥©§¨Ÿ¨¥¨§¥¨
dcVd ure ,FzGg`A mlig EpYi `l otbë¤¤Ÿ¦§¥¨©£ª¨§¥©¨¤

oM mB xn`e xfge .FixR eil` oYi `liM Ÿ¦¥¥¨¦§§¨©§¨©©¥¦
carzrxfle Wxgl DzF`sqFz `l ©£Ÿ¨©£§¦§Ÿ©Ÿ¥

Kl DgM zYod dPde .dNgzA xW`M ¥Ÿ¨¨©£¤¦§¦¨§¦¥¥
ziWilXde ,FzEpO`A zFllw iYW§¥§¨§ª¨§©§¦¦

.DA cpe rp didIWgEpi `NW ,mrHde ¤¦§¤¨¨¨¨§©©©¤Ÿ¨©
cg` mFwnA cnrl hwWi `le FAl¦§Ÿ¦§Ÿ©£Ÿ§¨¤¨
Wpr iM ,mlFrl dlFB didi la` ,DPOn¦¤¨£¨¦§¤¤§¨¦Ÿ¤

:zElB migvFxd̈§¦¨



צי ziy`xa 'xt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"k iriax meil inei xeriy

(âé):àBNpî éðBò ìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiå©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬£¦−¦§«
i"yx£‡BNpÓ ÈÂÚ ÏB„b∑ ותחּתֹונים ,ּבתמיהה עליֹונים טֹוען לטען?אּתה ל אפׁשר אי ועוני .(ב"ר), »¬…ƒƒ¿ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

(ãé)éðtîe äîãàä éðt ìòî íBiä éúà zLøb ïäE ¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ§¥´¨«£¨½̈¦¨¤−
éàöî-ìë äéäå õøàa ãðå òð éúééäå øúqà¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−

:éðâøäé©«©§¥«¦

(åè)íwé íéúòáL ïé÷ âøä-ìk ïëì ýåýé Bì øîàiå©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À¨¥Æ¨Ÿ¥´©½¦¦§¨©−¦ª®̈
:Bàöî-ìk Búà-úBkä ézìáì úBà ïé÷ì ýåýé íNiå©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ½§¦§¦¬©«Ÿ−¨«Ÿ§«

i"yx£ÔÈ˜ ‚¯‰ŒÏk ÔÎÏ∑ הּמקראֹות מן אחד זה »≈»…≈«ƒְִִֶֶַָָ
ורמזּו ּדבריהם, ּכלֿהרג ׁשּקּצרּו "לכן ּפרׁשּו: ולא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

ולא  ענׁשֹו, וכ ּכ לֹו, יעׂשה ּכה ּגערה, לׁשֹון ְְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹקין",
ענׁשֹו ÌwÈ.ּפרׁש ÌÈ˙Ú·L∑ להּנק רֹוצה מּקין איני ם ְֵַָƒ¿»«ƒÀ»ְִִִִֵֵֶַָ

מּמּנּו, נקמתי נֹוקם אני ּדֹורֹות ׁשבעה לסֹוף ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָעכׁשו,
הּמקרא  וסֹוף ויהרגהּו, ּבניו מּבני למ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיעמד

הבל  נקמת והּוא יּקם", "ׁשבעתים מּקין,ׁשאמר: ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻ
לׁשֹון  הּמקרא ׁשּתחּלת ּתהא למדנּו ׁשּלא היא ּגערה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבֹו וכּיֹוצא מּזיקּתּו. ה)ּברּיה ב ּכל (שמואל ּדוד "וּיאמר : ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
לֹו, ּיעׂשה מה ּפרׁש ולא ּבּצּנֹור", ויּגע יבּוסי ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמּכה

ּברמז  הּכתּוב ּדּבר ּבּצּנֹור אבל וּיּגע יבּוסי מּכה "ּכל , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
וּיכּבׁשּנּו הּׁשער אל וגם וּיקרב וגֹו'", העורים ואת , ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָ

יבא  לא והּפּסח 'העּור אמרּו: אׁשר על יּכה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹאֹותם
ראׁש אעׂשּנּו אני אּלּו, את הּמּכה הּבית', ּתֹו ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאל

א' הּימים' ּוב'דברי ּדבריו, קּצר ּכאן ו)וׂשר, ּפרׁש:(יא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ּולׂשר  לראׁש ‡B˙.יהיה ÔÈ˜Ï '‰ ÌNiÂ∑לֹו חקק ְְְִֶַֹ«»∆¿«ƒַָ

מּׁשמֹו אחרים:(ּבמצחֹו.אֹות אחר )ספרים "ּכל ּדבר : ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָ
אדם  ּבני אבל והחּיֹות, הּבהמֹות יהרגני", ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָמֹוצאי
לא  ּומהם ואּמֹו, אביו רק מהם, ׁשּיירא היּו לא ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעדין
ּפחּדתי  היה עכׁשו עד אמר: אּלא ׁשּיהרגּוהּו, ירא ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהיה
ועכׁשו, וגֹו'", "ּומֹוראכם ׁשּכתּוב: ּכמֹו החּיֹות, ּכל ְְְְֲֶֶַַַַַָָָעל
מּיד: ויהרגּוני, החּיֹות מּמּני ייראּו לא זה עון ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבׁשביל

הּכל  על מֹוראֹו החזיר אֹות", לקין ה' ."וּיׂשם ְֱִִֶֶַַַַָָֹ

aLÓlÓ˜:יג  È·BÁ ÈbÒ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ˜ ¯Ó‡Â«¬««ƒ√»¿»«ƒƒƒ¿ƒ¿»

‡Ètיד  ÏÚÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙È ‡zÎÈ¯˙ ‡‰»»ƒ¿»»ƒ»≈≈««≈
‡¯nh‡Ï ¯LÙ‡ ˙ÈÏ CÓ„˜ ÔÓe ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»»≈∆¿»¿ƒ«»»
ÏÎ È‰ÈÂ ‡Ú¯‡a ÈÏ‚Â ÏËÏhÓ È‰‡Â»≈ƒƒ«¿«¿»≈¿«¿»ƒ≈»

:ÈÈÏË˜È ÈpÁkLÈc¿ƒ¿¿À»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ

Ú·LÏ‡טו  ÔÈ˜ ÏÈË˜ Ïk ÔÎÏ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»»ƒ«ƒ¿«¿»
ÏÈ„a ‡˙‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ÈeLÂ dpÓ Ú¯t˙È ÔÈ¯„»ƒƒ¿¿«ƒ≈¿«ƒ¿»¿«ƒ»»¿ƒ

:dpÁkLÈ„ Ïk d˙È ÏË˜ÓÏ ‡Ïc¿»¿ƒ¿«»≈»¿ƒ¿¿ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äét úà äúöt øLà íòèå,xn`l §©©£¤¨§¨¤¦¨¥Ÿ
ziQke Lig` z` Ybxd dY ©̀¨¨©§¨¤¨¦§¦¦¨

xfb` ip`e ,dnc`A FnC z`dilr ¤¨¨£¨¨©£¦¤§Ÿ¨¤¨
lr cFr dQkz `le ,dinC z` dNbYW¤§©¤¤¨¤¨§Ÿ§©¤©
dQkY xW` lkaE DA Wprz iM ,dibExd£¤¨¦¥¨¥¨§¨£¤§©¤
Wpr dfe .drihPde drixGd oFbM ,DÄ§©§¦¨§©§¦¨§¤Ÿ¤
aEzMW oiprM ,ux`A mC zEkitW lM̈§¦¨¨¨¤¨¦§¨¤¨

(b"l d"l xAcOA)z` sipgi `Ed mCd iM ©¦§¨¦©¨©£¦¤
,dizFxtA dx`n ux`d ztpge ,ux`d̈¨¤©£ª©¨¨¤§¥¨§¥¤¨
mixUr znxr l` `A mzFidn oiprM̈¦§©¦§¨¨¤£¥©¤§¦
sUgl awId l` `A ,dxUr dzide§¨§¨£¨¨¨¤©¤¤©£Ÿ

mixUr dzide dxER miXng'a iBg) £¦¦¨§¨§¨¤§¦©©

(f"h:bi dxez

.àBNpî éðåò ìBãb (ãé-âé),dInzA ¨£Ÿ¦¦§¦§¦¨
,mipFYgze mipFilr orFh dY ©̀¨¥¤§¦§©§¦
i"Xx oFWl ,orhl xWt` i` ipere©£Ÿ¦¦¤§¨¦§Ÿ§©¦

dAx ziW`xAn(`"i a"k): ¦§¥¦©¨
ïBëpäåzn` ,xn` .iECe `EdW hWRA §©¨©§¨¤¦¨©¡¤

,glqNn lFcB iper iMwiCve ¦£Ÿ¦¨¦¦§Ÿ©§©¦

iR lr s` ,LihRWn xWie 'd dY ©̀¨§¨¨¦§¨¤©©¦
dPde .c`n dAxd izF` YWprWYWxB ¤¨©§¨¦©§¥§Ÿ§¦¥¥©§¨

,dnc`d ipR lrn mFId iz`iMizFidA Ÿ¦©¥©§¥¨£¨¨¦¦§¦
cpe rpcg` mFwnA cnrl lkE` `le ¨¨¨§Ÿ©©£Ÿ§¨¤¨

ikp` dPddnc`d on WxbnmFwn oi`e ¦¥¨Ÿ¦§Ÿ¨¦¨£¨¨§¥¨
,izgEpnl,xzQ` LipRnElkE` `l iM ¦§¨¦¦¨¤¤¨¥¦Ÿ©

oAxw aixwdl F`lNRzdl Liptl cnrl©£Ÿ§¨¤§¦§©¥§©§¦¨§¨
iz`Up iM iYnlkp mbe iYWA iM ,dgpnE¦§¨¦§¦§©¦§©§¦¦¨¨¦

iM dUr` dn la` .ixErp zRxglk ¤§©§©£¨¨¤¡¤¦¨
,ipbxdi i`vn`l miAxd LCqgA dY`e Ÿ§¦©©§¥¦§©¨§©§§¨©¦Ÿ

:dzin izF` YaIg¦©§¨¦¦¨
,ïéðòäålFcB i`hg dPd eiptl xn`W §¨¦§¨¤¨©§¨¨¦¥¤§¦¨

ipxnW la` ,Wpr ilr ziAxde§¦§¥¨¨©Ÿ¤£¨¨§¥¦
iM ,izF` YaIgX dOn xzFi Wpr` `NW¤Ÿ¥¨¥¥¦©¤¦©§¨¦¦
ziA il dpa``le cpe rp did`WxEarA©£¤¤§¤¨¨¨§Ÿ¤§¤¦©¦
iM ,zFIgd ipEbxdi ,mFwn mEWA zFxcbE§¥§¨©©§¦©©¦
EPpi` mc`d iM dcFd .ilrn LNv xq̈¦§¥¨©¨¦¨¨¨¥¤
oFilr zxinWA wx ,FgkA hlnpe aBUp¦§¨§¦§¨§Ÿ©¦§¦©¤§

:eilreh dxez ¨¨
(åè)xn`W ipRnE.zF` oiwl 'd mUIe ¦§¥¤¨©©¨¤§©¦

F` ,zF` mXd Fl "oYIe" xn` `le§Ÿ¨©©¦¥©¥
rEaw zF`d Fl mVW dxFi ,"UrIe"©©©¤¤¨¨¨©
rqFp didWM ilE` .cinY FOr didIW¤¦§¤¦¨¦©§¤¨¨¥©
,mXd z`n zF` Fl did mFwnl mFwOn¦¨§¨¨¨¥¥©¥
rci dfaE ,DA Kli xW` KxCd Fl dxFn¤©¤¤£¤¥¥¨¨¤¨©

:`Edd KxCA oFq` EP`xwi `NW¤Ÿ¦§§¤¨©¤¤©
úéLàøááedAx(a"i a"k)oiprM Exn` ¦§¥¦©¨¨§§¦§¨

alM xn` `A` iAx df¤©¦©¨¨©¤¤
zFIgd on FCgR didW ipRn iM .Fl xqn̈©¦¦§¥¤¨¨©§¦©©
,eiptl KlYW odn zg` Fl xqn̈©©©¥¤¤¥¥§¨¨
iM rci zkll alMd dptIW mFwnlE§¨¤¦§¤©¤¤¨¤¤¥©¦
ExiMfd .DA bxdi `le mXd Fl dEv mẄ¦¨©¥§Ÿ¥¨¥¨¦§¦
,Fl iE`xM dfap zF` minkgd on FA¦©£¨¦¦§¤¨¨
cinY zF`d FOr didW dpEMd la £̀¨©©¨¨¤¨¨¦¨¨¦
ok iM ,DA KlIW KxCd eiptl zFxFdl§§¨¨©¤¤¤¥¥¨¦¥

:"mUIe" oFWlfh dxez §©¨¤



ziy`xaצב 'xt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"k iying meil inei xeriy

(æè)-úîã÷ ãBð-õøàa áLiå ýåýé éðôlî ïé÷ àöiå©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤§¤«¤−¦§©
:ïãò¥«¤

i"yx£ÔÈ˜ ‡ˆiÂ∑ ּבהכנעה העליֹונה ,יצא ּדעת .ּכגֹונב «≈≈«ƒְְְְֵֶַַַָָָָָָ
„B ı¯‡a∑ ׁשם נדים הּגֹולים ׁשּכל ˜„Ó˙.ּבארץ ¿∆∆ְִִֶֶֶַָָָƒ¿«

Ô„Ú∑:ׁשּנאמר מּגןֿעדן, ּכׁשּגרׁש אביו ּגלה ׁשם ≈∆ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדר ׁשמירת את לׁשמר וגֹו'", לגןֿעדן מּקדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ"וּיׁשּכן

ׁשם  אדם ׁשהיה ללמד ׁשּיׁש הּגן, רּוח מבֹוא ּומצינּו , ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר:מ  הרֹוצחים, את מקֹום ּבכל קֹולטת זרחית ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
ד) ּדבר (דברים ׁשמׁש". מזרחה וגֹו' מׁשה יבּדיל ְְְְִִֶֶַָָָָָֹ"אז

הארץ  היתה ,ׁשהל מקֹום ּכל נֹוד", "ּבארץ ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאחר:
ּתחּתיו  מעליו,מזּדעזעת "סּורּו אֹומרים: והּברּיֹות , ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָ

אחיו  את ׁשהרג ."זהּו ִֶֶֶַָָ

(æé)éäéå CBðç-úà ãìzå øäzå BzLà-úà ïé÷ òãiå©¥³©©̧¦Æ¤¦§½©©−©©¥´¤¤£®©«§¦Æ
:CBðç Bða íLk øéòä íL àø÷iå øéò äðáŸ¤¦½©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«

i"yx£È‰ÈÂ∑ עיר "ּבנה חנֹוקין ּבנֹו לזכר העיר" ׁשם .וּיקרא «¿ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

(çé)ìàéeçî-úà ãìé ãøéòå ãøéò-úà CBðçì ãìeiå©¦¨¥³©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤§«¨¥®
-úà ãìé ìàLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìàéiçîe§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−¨©¬¤

:Cîì̈«¤
i"yx£„ÏÈ „¯ÈÚÂ∑ ּבזכר אֹומר ׁשהּוא מקֹום יׁש ¿ƒ»»«ְֵֵֶָָָ

ׁשהּלדה  'ילד', אֹומר ׁשהּוא מקֹום ויׁש ְִֵֵֵֶֶַַָָָ'הֹוליד',
ניׁשטר"א  האּׁשה, לדת לׁשֹונֹות: ׁשּתי ְְְִֵֵֶֶַַָָמׁשּמׁשת
ּבלע"ז. אינזינד"ר האיׁש, ּתֹולדֹות ּוזריעת ְְְְִִַַַַַָּבלע"ז,

ּבלדת  מדּבר הפעיל, ּבלׁשֹון 'הֹוליד', אֹומר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַּכׁשהּוא
ּוכׁשהּוא  ּבת. אֹו ּבן אׁשּתֹו, את הֹוליד ּפלֹוני ְְְִִִִֵֶֶַָָהאּׁשה:
ּבלע"ז  והּוא האיׁש, ּבזריעת מדּבר 'ילד', ְְְְִִִֵֵַַַַַָָאֹומר

.אניידרי"ר 
ß ixyz c"k iying mei ß

(èé)íLå äãò úçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ¨½̈§¥¬
:älö úéðMä©¥¦−¦¨«

i"yx£CÓÏ BÏ ÁwiÂ∑ היה זה,לא ּכל לפרׁש לֹו «ƒ«∆∆ְֵֶָָָָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשּקּים הענין מּסֹוף למדנּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאּלא

למ ועמד קין", יּקם "ׁשבעתים ׁשאמר: ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהבטחתֹו
קין, את והרג ׁשביעי ּדֹור ועׂשה ּבנים ׁשהֹוליד ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָלאחר

ÈÏbטז  ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈ˜ ˜Ùe¿««ƒƒ√»¿»ƒƒ¿«¿»»≈
ÔÈÓ„˜ÏÓ È‰BÏÚ ‡„È·Ú ‰Â‰c ÏËÏhÓeƒ«¿«ƒ¬»¬ƒ»¬ƒƒ¿«¿ƒ

:Ô„Ú„ ‡˙È‚c¿ƒ¿»¿≈∆

È˙יז  ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ ˙È ÔÈ˜ Ú„ÈÂƒ««ƒ»ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«»
‡z¯˜„ ‡ÓL ‡¯˜e ‡z¯˜ Èa ‰Â‰Â CBÁ¬«¬»»≈«¿»¿»¿»¿«¿»

:CBÁ d¯a ÌeLk¿¿≈¬

È˙יח  „ÈÏB‡ „¯ÈÚÂ „¯ÈÚ ˙È CBÁÏ „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ»¿ƒ»ƒ»
Ï‡Le˙Ó ˙È „ÈÏB‡ Ï‡ÈiÁÓe Ï‡ÈeÁÓ¿»≈¿ƒ»≈ƒ»¿»≈

:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡Le˙Óe¿»≈ƒ»»∆

Ú„‰יט  „Á ÌeL ÔÈL ÔÈz¯z CÓÏ dÏ ·ÈÒe¿ƒ≈∆∆«¿≈¿ƒ»»»
:‰lˆ ‡˙Èz ÌeLÂ¿ƒ¿»»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(æè)mrhe.'d iptNn oiw `vIecFr iM §©©©¥¥©¦¦¦§¥¦
mrhM ,mlFrl eiptl cnr `lŸ¨©§¨¨§¨§©©

mrhe :xzQ` LipRnE xn`WaWIe ¤¨©¦¨¤¤¨¥§©©©¥¤
.cFp ux`A,mlFrd lkA Kld `NW §¤¤¤Ÿ¨©§¨¨¨

,cinY ccFp ,aWi ux`d DzF`A la £̀¨§¨¨¨¤¨©¥¨¦
z`xwpe .llM DPOn mFwOA gEpi `lŸ¨©©¨¦¤¨§¨§¦§¥

cFp ux`:mlFrl FnW lrfi dxez ¤¤©§§¨
(æé)mrhexird mW `xwIe xir dpA idie §©©©§¦Ÿ¤¦©¦§¨¥¨¦

.KFpgFpAmWMaWFgdiddNgYniM §¥§£¦¦§¦¨¨¨¥
ixixr zFidlFl clFPW ixg`e ,FpFrA ¦§£¦¦©£§©£¥¤©

,DAaWFi FpAzFidlxirzFpallgdrxf¤©¥¥¦§¦¦§§¥¨
Egilvi`leiUrnExEx``EdiMxEaraE©£¦¨©£¨Ÿ©§¦

F`xw,KFpg,Fnvrl D`pA `l iM ciBdl §¨£§©¦¦Ÿ§¨¨§©§

rp iM ,ux`A aWFnE xir Fl oi` `Ed iM¦¥¦¨¨¨¤¦¨
EN`kE ,KFpgl oipAd didi la` ,`Ed cpë¨£¨¦§¤©¦§¨©£§¦
xn` `NW ipRnE .FWtpl D`pA KFpg£§¨¨§©§¦§¥¤Ÿ¨©
depip z` oaIe xn`i xW`M ,"xir oaIe"©¦¤¦©£¤Ÿ©©¦¤¤¦§¥

(`"i 'i oNdl)oaiC z`cb ipa EpaIe ,a"l xAcOA) §©¨©¦§§¥¨¤¦Ÿ©¦§¨

(c"liM ,xird dpFA eini lM did iM dxFi ,¤¦¨¨¨¨¨¤¨¦¦
,lnre gxhAhrndpai ,mixEx` eiUrn©£¨£¦¦§¤§©§Ÿ©¨¨¨
mW xfgie ,`Edd mFwOd on cEpie rEpie§¨©§¨¦©¨©§©£Ÿ¨

:eikxC z` gilvi `le ,hrn dpaie§¦§¤§©§Ÿ©§¦©¤§¨¨
eázëðåricFdl ,eiUrnE oiw zFclFY §¦§§§©¦©£¨§¦©

Kix`de miR` Kx` mXd iM¦©¥¤¤©©¦§¤¡¦
xiMfde .mipa ipaE mipA cilFd iM ,Fl¦¦¨¦§¥¨¦§¦§¦
.Frxf zxkpe mipA lr zFa` oFr cwR iM¦¨©£¨©¨¦§¦§©©§

Exn` EpizFAxe(f"i `"l dAx zFnW)digW §©¥¨§§©¨¤¨¨
cixFd `le ,lEAOA znE zFAx mipẄ¦©¥©©§Ÿ¦
zxMdA d`x wx lF`W mFlWA FzaU¥¨§¨§©¨¨§¦¨¥

:FY` Frxf lke `Ed§¨©§¦
,áBøwäådXW wx eizFclFY Eid `l iM §©¨¦Ÿ¨§¨©¦¨

Eide ,lEAOd cr zFxFC©©©§¨
`NW F` ,xzFi zFxFC ipW zW zFclFzA§§¥§¥¥¤Ÿ
dN`A xRqe ,mdA xRql Kixv did̈¨¨¦§©¥¨¤§¦¥§¥¤
oipaA miligzOd Eid in ricFdl§¦©¦¨©©§¦¦§¦§©
oEBPd znkge o`Sd drxnaE mixrd¤¨¦§¦§¥©Ÿ§¨§©©¦
Knl zgkFY azke .zFkYOd zk`lnE§¤¤©©¨§¨©¥©¤¤
K` ,`Ed cilFd iM ciBdl ,eiWp mr¦¨¨§©¦¦¦©

:mcilFd mxh Ezxkp eipAgi dxez ¨¨¦§§¤¤¦¨



צג ziy`xa 'xt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz d"k iyiy meil inei xeriy
וגֹו'" לפצעי הרגּתי איׁש "ּכי ׁשאמר ÈzL.זהּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָ¿≈

ÌÈL∑(ב"ר) אחת הּמּבּול: ּדֹור ׁשל ּדרּכן היה ּכ »ƒְֶַַַַַָָָָ
לּתׁשמיׁש ׁשהיא זֹו לתׁשמיׁש, ואחת ּורבּיה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָלפרּיה

עקרין ׁשל ּכֹוס אינֹו(מׁשקּה אחרים ׁשּתעקר,)ספרים ּכדי , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּככּל נזּופה ּומקּׁשטת וחברּתּה מעדּנים, ּומאכילּה ה ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ

אּיֹוב ׁשּפרׁש וזהּו ּכאלמנה. כא)ואבלה "רֹועה (כד : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּמפרׁש ּכמֹו ייטיב", לא ואלמנה תלד, לא ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹעקרה
חלק' ׁשם ∑Ú„‰.ּב'אּגדת על ּורבּיה, ּפרּיה ׁשל היא ְֵֶַַָ»»ְְִִִֵֶַָָ

מאצלֹו ּומּוסרת עליו מּמאכלֹו(ׁשּמגּנה אחרים: .)ספרים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

סּורה  ׁשל ּתרּגּום ּתׁשמיׁש,∑ˆl‰."עדה" ׁשל היא ְֶַָָָƒ»ְִִֶַ
הם  אּגדה ּדברי ּבצּלֹו, ּתמיד ׁשּיֹוׁשבת ׁשם ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעל

רּבה' .ּב'בראׁשית ְִִֵַָ

(ë)ìäà áLé éáà äéä àeä ìáé-úà äãò ãìzå©¥¬¤¨−̈¤¨¨®´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤
:äð÷îe¦§¤«

i"yx£‰˜Óe Ï‰‡ ·LÈ È·‡∑ הראׁשֹון היה הּוא ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆ִָָָ
ּבהמֹות  ּכאן לרֹועי חדׁש אהלים, ויֹוׁשב ּבּמדּברֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹ

הּמרעה  ּוכׁשּכלה צאנֹו, מרעה ּבׁשביל ּכאן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָֹֹוחדׁש
ּומדרׁש אחר. ּבמקֹום אהלֹו ותֹוקע הֹול זה, ְְְְֳִֵֵֵֶַַַָָָּבמקֹום

אמר  ּדאּת ּכמה אלילים, לעבֹודת ּבּתים ּבֹונה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָאּגדה:
ג) ח "ּתפׂש(יחזקאל אחיו: וכן הּמקנה", הּקנאה "סמל :ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אלילים  לעבֹודת לזּמר ועּוגב" .ּכּנֹור ְְֱֲִִִֵַַַָ

(àë)øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé åéçà íLå§¥¬¨¦−¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−
:áâeòå§¨«

(áë)Lèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾
:äîòð ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð Løç-ìk̈Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦©«£¨«

i"yx£ÔÈ˜ Ï·ez∑ לׁשֹון ּתּובל, קין. ׁשל אּמנּותֹו ּתֹוּבל ««ƒְִֵֶַַָֻ
ּכלי  לעׂשֹות קין, ׁשל אּמנּותֹו והתקין ּתֹוּבל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֻּתבלין,

לרֹוצחים  ÏÊ¯·e.זין ˙LÁ L¯ÁŒÏk LËÏ∑ מחּדד ְְִִַ…≈»…≈¿…∆«¿∆ְֵַ
ּכמֹו ּוברזל, נחׁשת ט)אּמנּות טז עיניו (איוב "ילטׁש : ְְְְִֵֶֶַָָֹֹֻ

פעל לׁשֹון אינֹו "חרׁש", ּפֹועל )ּבסגֹו"ל (לי". לׁשֹון אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶָֹֹ
ּכלֹומר )ּבצירי ( למּטה, וטעמֹו קטן קמץ נקּוד ׁשהרי , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָ

אּמנּות  ּכלי ּכל ּומצחצח ּוברזל נ מחּדד ∑ÓÚ‰.חׁשת ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻ«¬»
ׁשל היא  רּבה'אׁשּתֹו ּב'בראׁשית .נח, ְְִִִִֵֶַַָֹ

ß ixyz d"k iyiy mei ß

(âë)éLð éìB÷ ïòîL älöå äãò åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½§¥´
ãìéå éòöôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä Cîì¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½§¤−¤

:éúøaçì§©ª«¨¦«

ÏÎcכ  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·È ˙È ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»»»»¬»«¿¿»
:¯ÈÚ· È¯Óe ÔÈkLÓ È·˙Èc¿»¿≈«¿¿ƒ»≈¿ƒ

ÏÎcכא  ÔB‰a¯ ‰Â‰ ‡e‰ Ï·eÈ È‰BÁ‡ ÌeLÂ¿«ƒ»¬»«¿¿»
‡¯Bpk ¯ÓÊ ÈÚ„È ‡Ï· Ìet ÏÚ ÔbÓcƒ¿«≈«ƒ¿»»¿≈¿«ƒ»

:‡·ea‡Â¿«»

¯ÔB‰aכב  ÔÈ˜ Ï·ez ˙È ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‰lˆÂ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»««ƒ«¿
d˙Á‡Â ‡ÏÊ¯Ùe ‡LÁ ˙„È·ÈÚ ÈÚ„È ÏÎc¿»»¿≈ƒƒ«¿»»«¿¿»«¬»≈

:‰ÓÚ ÔÈ˜ Ï·e˙c¿««ƒ«¬»

ÔÚÓLכג  ‰lˆÂ ‰„Ú È‰BLÏ CÓÏ ¯Ó‡Â«¬«∆∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ»ƒ¿«
‡¯·‚ ‡Ï È¯ÓÓÏ ‡˙Èˆ‡ CÓÏ ÈL ÈÏ»̃ƒ¿≈∆∆»≈»¿∆¿ƒ»«¿»
‡Ï Û‡Â ÔÈ·BÁ ÏÈ·Ò ‡‡ dÏÈ„·c ˙ÈÏË¿̃≈ƒƒ¿ƒ≈¬»»ƒƒ¿«»
:ÈÚ¯Ê ÈˆÈzLÈ dÏÈ„·c ˙ÈÏaÁ ‡ÓÈÏBÚƒ»¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(áë).lfxaE zWgp Wxg lM WhlŸ¥¨Ÿ¥§¤©§¤
lMWxFgeWhFldid`Ed ,FxErW¦¨¨¥§¥¨

,xn`i .lfxaE zWgpcCgn did `Ed iM §¤©§¤Ÿ©¦¨¨§©¥
Ednke ,lfxaE zWgp zk`ln lM WxFge§¥¨§¤¤§¤©§¤§¨Ÿ

aFh gwe oer `VY lM('b c"i rWFd)lre . ¨¦¨¨Ÿ§©¥©§©
,mipFW`xdmiaEzMAwaCqElwp`zrC©©ª§§¨¥©§¦¨¦¦
zWgp Wxg lM Whl ia` did `Ed¨¨£¦Ÿ¥¨Ÿ¥§¤

:lfxaE©§¤
.äîòð ïé÷ ìáez úBçàåxnF`M ©£©©¦©£¨§¥

,dnrp DnWE zFg` Fl dclFpe§§¨¨§¨©£¨
rpnY ohFl zFg`e oke(a"k e"l oNdl)z`e , §¥©£¨¦§¨§©¨§¥

mzg` mixn(h"p e"k xAcOA)Fzg` mWe , ¦§¨£Ÿ¨©¦§¨§¥£Ÿ

dkrn(e"h 'f `"idc)dAx ziW`xaaE .b"k) ©£¨¦§¥¦©¨
('b,dzid gp lW FYW` mixnF` Wi¥§¦¦§¤Ÿ©¨§¨

EidW ,dnrp DzF` oixFw Eid dOle§¨¨¨¦¨©£¨¤¨
,xnFl EpEMzp .minirpE mi`p diUrn©£¤¨¨¦§¦¦¦§©§©
dzid iM mdd zFxFCA mW Dl didW¤¨¨¨¥©¨¥¦¨§¨
dPxiMfi okle ,miwiCv dcilFde zwCv©¤¤§¦¨©¦¦§¨¥©§¦¤¨
hrn xkf oiwl x`Wp oM m`e .aEzMd©¨§¦¥¦§©§©¦¥¤§©
dX`d Dpi`W xn`p m`e .mlFrÄ¨§¦Ÿ©¤¥¨¨¦¨
oM m` ,eipA zWlW DPOn gp cilFdW¤¦Ÿ©¦¤¨§¤¨¨¦¥

:DxiMfdl mrh dfA oi ¥̀¨¤©©§©§¦¨
LøãîedX`d `idW EpizFAxl xg` ¦§¨©¥§©¥¤¦¨¦¨

ErY DPOOW c`n `id dtId©¨¨¦§Ÿ¤¦¤¨¨

wEqRA zfnxPd `ide ,midl`d ipA§¥¨¡Ÿ¦§¦©¦§¤¤©¨
mc`d zFpA z` midl`d ipa E`xIe©¦§§¥¨¡Ÿ¦¤§¨¨¨

('a 'e oNdl)iAx iwxtA xMfOW FnM , §©¨§¤ª§¨§¦§¥©¦
xfril`(a"k)Exn` mixg`e .'` Wcg xdf) ¡¦¤¤©£¥¦¨§Ÿ©¨¨

('a h"im` ,oFCnW zW` dzid `id iM¦¦¨§¨¥¤¤§¥
ok iM ,micXd EclFp DPOnE ,i`CnW ©̀§§©¦¤¨§©¥¦¦¥
.micXd iWEOW iazkA DnW `vOi¦¨¥§¨§¦§¥¦¥©¥¦
zFnElrzA xSwie fnxi aEzMde§©¨¦§Ÿ¦©¥§©£

:dN`Mbk dxez ¨¥¤
.åéLðì Cîì øîàiå (âë)Eknq ©Ÿ¤¤¤§¨¨¨§

miWxtnd(r"a`xde ,i"Xx)oiprA ©§¨§¦©¦§¨©§¦§©
WxRW ,qElwp` zrC lr dGd aEzMd©¨©¤©©©ª§§¤¥¥



ziy`xaצד 'xt - c - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz d"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÈÏB˜ ÔÚÓL∑מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו ׁשהיּו ¿««ƒְִֶֶָָָ

ּבנֹו, קין ּתּובל ואת קין את ׁשהרג לפי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָמּתׁשמיׁש,
קין  את וראה מֹוׁשכֹו, קין ותּובל סּומא למ ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
והרגֹו, ּבּקׁשת, למׁש לאביו ואמר ּכחּיה, לֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹונדמה
וספק  ּכף אל ּכף הּכה זקנֹו, קין ׁשהּוא ׁשּידע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכיון
והּוא  מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו והיּו והרגֹו, ּביניהם ּבנֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָאת

˜ÈÏB.מפּיסן  ÔÚÓL∑ וכי' לתׁשמיׁש: לי להּׁשמע ְְַָ¿««ƒְְְְִִִִַַָ
ּפצעּתיו  אני וכי נהרג, הּוא לפצעי הרגּתי, אׁשר ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַָאיׁש
הרגּתי, אׁשר וילד ׁשמי? על קרּוי הּפצע ׁשּיהא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמזיד,
ּבתמיהה. חּברתי, עלֿידי ּכלֹומר נהרג? ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָָָֻֻלחּברתי
זהּו ולא ּפצעי זהּו לא מזיד, ולא אני ׁשֹוגג ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַֹֹֹֹוהלא

ּבלע"ז ∑Úˆt.חּברתי  מקאדור"ה חץ, אֹו חרב, .מּכת ִַָֻ∆«ְֵֶֶַַַַ

(ãë):äòáLå íéòáL Cîìå ïé÷-íwé íéúòáL ék¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤¦§¦¬§¦§¨«

i"yx£ÔÈ˜ ÌwÈ ÌÈ˙Ú·L Èk∑ נתלה מזיד, ׁשהרג קין, ƒƒ¿»«ƒÀ«»ƒְִִִֵֶַַָָ
ּכלֿׁשּכן  לא ׁשֹוגג, ׁשהרגּתי אני ּדֹורֹות, ׁשבעה עד ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלֹו

הרּבה? ׁשביעּיֹות לי Ú·LÂ‰.ׁשיּתלה ÌÈÚ·L∑ ְְִִִִֵֶֶַָƒ¿ƒ¿ƒ¿»
ּתנח  רּבי ּדרׁש ּכ לֹו, אחז ׁשביעּיֹות רּבּוי ּומא.לׁשֹון ְְְִִִִַַַַָָָָ

ונׁשיו  ּכלּום, למ הרג לא רּבה': 'ּבראׁשית ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּומדרׁש
ּורבּיה  ּפרּיה מּׁשּקּימּו מּמּנּו ׁשּנגזרה ּפֹורׁשֹות לפי , ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָ

אמרּו: ּדֹורֹות, ׁשבעה לאחר קין ׁשל זרעֹו לכּלֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָּגזרה
וׁשֹוטף  ּבא הּמּבּול למחר לּבהלה. יֹולדֹות אנּו ְְְֵֶַַַָָָָָָָ'מה

הּכל' לפצעי",את הרגּתי איׁש "וכי להן: אֹומר והּוא . ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹ
וילד  ּבקֹומה איׁש ׁשהיה הבל את הרגּתי אני ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָוכי
ׁשהרג, ּקין ּומה עון? ּבאֹותֹו ּכלה זרעי ׁשּיהא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבׁשנים,
ּכלֿׁשּכן  לא הרגּתי, ׁשּלא אני ּדֹורֹות, ׁשבעה לֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹנתלה
ׁשטּות  ׁשל קלֿוחמר וזהּו הרּבה? ׁשביעּיֹות לי .ׁשּיּתלּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּומקּים  חֹובֹו את ּגֹובה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אין ּכן, ְִֵֵֵֶֶַַָָאם
ּדברֹו .את ְֶָ

(äë)àø÷zå ïa ãìzå BzLà-úà ãBò íãà òãiå©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½©¥´¤¥½©¦§¨¬
úçz øçà òøæ íéäìà éì-úL ék úL BîL-úà¤§−¥®¦´¨«¦³¡Ÿ¦Æ¤´©©¥½©´©

:ïé÷ Bâøä ék ìáä¤½¤¦¬£¨−¨«¦
i"yx£'B‚Â Ì„‡ Ú„iÂ∑ הראׁשֹון אדם אצל למ לֹו ּבא «≈«»»¿ִֵֶֶֶָָָָ

על  לדקּדק עליכם 'וכי להם: אמר נׁשיו, על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוקבל
מקֹום  ׁשל יעׂשה ?ּגזרתֹו והּוא מצותכם, עׂשּו אּתם ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּפרׁשּת והלא ּתחּלה, עצמ 'קׁשט לֹו: אמרּו ׁשּלֹו'. ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹֹאת

זה  מיתה מאׁשּת מּׁשּנקנסה ׁשנה, ּוׁשלׁשים מאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ללּמד, 'עֹוד'? ּומהּו וגֹו'", אדם "וּידע מּיד: ,'ְְְִֵֵַַַַַָָָָעלֿיד

ּתאוה  לֹו ּתאותֹוׁשּנּתֹוספה רבה)על .(בראשית ְֲֲִֶַַַָָָ

‰Ï‡כד  ÔÈ˜Ï ÔÈÏ˙È‡ ÔÈ¯„ ‡Ú·LÏ È¯‡¬≈¿«¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¬»
:‡Ú·LÂ ÔÈÚ·L d¯a CÓÏÏ¿∆∆¿≈«¿ƒ¿«¿»

a¯כה  ˙„ÈÏÈÂ d˙z‡ ˙È „BÚ Ì„‡ Ú„ÈÂƒ«»»»ƒ¿≈ƒƒ««
¯a ÈÈ ÈÏ ·‰È ¯Ó‡ È¯‡ ˙L dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¬≈¬«¿«ƒ¿»«

:ÔÈ˜ dÏË˜c Ï·‰ ÛÏÁ Ô¯Á‡»√»¬«∆∆ƒ«¿≈»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mTi mizraW oiw bxd lM okl'c lirl) ¨¥¨Ÿ¥©¦¦§¨©¦ª¨§¥

(e"h`le EPOn mTi zFxFC draWl iM ,¦§¦§¨ª¨¦¤§Ÿ
dPde .EPOn FR` Kix`d mXd iM ,dYr©¨¦©¥¤¡¦©¦¤§¦¥
xEarA mipA cilFdl EcgR Knl iWp§¥¤¤¨£§¦¨¦©£
z` mgp `Ede ,oIwl miIriaW EidIW¤¦§§¦¦¦§©¦§¦¥¤
miraW cFr Fl Kix`i mXdW eiWp̈¨¤©¥©£¦¦§¦
Kx` `Ed iM ,eiptl lNRzi iM ,draWe§¦§¨¦¦§©¥§¨¨¦¤¤
xnge lw didW F` .eilr mgxie miR ©̀©¦¦©¥¨¨¤¨¨©¨Ÿ¤
.i"Xx xiMfdW WxcOd itM ,zEhW lW¤§§¦©¦§¨¤¦§¦©¦
oiw bxFd lM okl xn`i oM m`e§¦¥Ÿ©¨¥¨¥©¦
Edfe .einiA `le EPOn mTi mizraWl§¦§¨©¦ª©¦¤§Ÿ§¨¨§¤
oiw lhwic lM qElwp` lW FnEBxY©§¤ª§§¨§¦§©©¦
did oM m`e .Dipin rxRzi oixC draWl§©§¨¨¦¦§§©¦¥§¦¥¨¨

didIW iE`xeiWpl Knl xn`Ie.mCwn ¨¤¦§¤©Ÿ¤¤¤§¨¨ª§¨
éôìemrh oi` iYrCmizraWdraWl §¦©§¦¥©©¦§¨©¦§¦§¨

z`Gd dNOd xn`Y `l iM ,zFxFC¦Ÿ¥¨¥©¦¨©Ÿ
ltMd lr wx ,micxtPd draXd lr©©¦§¨©¦§¨¦©©¦¨¥
wTfn FnM ,minrR draW cg` xaC̈¨¤¨¦§¨§¨¦§§ª¨

mizraW('f a"i miNdY)mizraW mNWi , ¦§¨¨¦§¦¦§©¥¦§¨¨¦
(`"l 'e ilWn)mizraW didi dOgd xF`e , ¦§¥§©©¨¦§¤¦§¨©¦
(e"k 'l dirWi):miwlg draW lRknE lEtM , §©§¨¨§ª¨¦§¨£¨¦

,FhEWtM "oiw bxd lM" WExR la £̀¨¥¨Ÿ¥©¦¦§
z` bxdi xW` lM okl ,mXd xn`W¤¨©©¥¨¥¨£¤©£Ÿ¤
Wipr` iM ,EPOn mTi mizraW oiw©¦¦§¨©¦ª©¦¤¦©£¦
ip` iM ,Fz`Hg lr raW FzF` bxFdd©¥¤©©©¨¦£¦
xEarA ,bxdi `NW oiw z` iYghad¦§©§¦¤©¦¤Ÿ¥¨¥©£

.iptl FzFCezde izF` Fz`xi¦§¨¦§¦§©§¨©
ìáàFxiMfd `l eiWp mr Knl oipr £¨¦§©¤¤¦¨¨Ÿ¦§¦

oM mB xnFl lkEpe .xE`aA aEzMd©¨§¥§©©©¥
oerAKnlbxdi`NWWprnzF`xi EidW¤¨§¥¥Ÿ¤¤Ÿ¥¨¥¤¤©£Ÿ
,Ll iYglq oiwl xn` `l mXd iM ,eia`̈¦¦©¥Ÿ¨©§©¦¨©§¦§
,FrxGn FaFg dAbi la` ,bxdi `NW wx©¤Ÿ¥¨¥£¨¦§¤¦©§
mgp Knle .xaCddid oke .izn Erci`le§Ÿ¥§¨©§¥¨¨©¨¨§¤¤¦¥
xW`M eilr mgxi mXd iM ,xn`l ozF`¨¥Ÿ¦©¥§©¥¨¨©£¤
,EPOn miRM iwp `Ed iM ,oiw lr mgx¦¥©©¦¦§¦©©¦¦¤
:FzNtY rnWie `Ed mB eiptl lNRzie§¦§©¥§¨¨©§¦§©§¦¨

ìáàWi` Knl did iM ,ipirA d`xPd £¨©¦§¤§¥©¦¨¨¤¤¦
,zaWgn zk`ln lkA c`n mkg̈¨§Ÿ§¨§¤¤©§¤¤
itM drxOd oipr xFkAd Fpal cOle§¦¥¦§©§¦§©©¦§¤§¦
znkg ipXd z` cOle ,zFndAd irah¦§¥©§¥§¦¥¤©¥¦¨§©
Whll iWilXd z` cOle ,oEBPd©¦§¦¥¤©§¦¦¦§
lke mignxE zFzipge zFaxg zFUrle§©££¨©£¦§¨¦§¨
`NWzFcgRzneiWpEide .dnglOdilM§¥©¦§¨¨§¨¨¨¦§©£¤Ÿ
,mlFrA dgivxde axgd `iad iM ,Wpri¥¨¥¦¥¦©¤¤§¨§¦¨¨¨
iM ,FciA eizFa`dUrnUtFY`Ed dPde§¦¥¥©£¥£¨§¨¦
zigWn `xaE ,oFW`xd gSxnd oA `Ed¤©§©¥©¨¦¨¨©§¦
iYbxd `l ip` odl xn` `Ede .lAgl§©¥§¨©¨¤£¦Ÿ¨©§¦
xW`M zFxEAgl cli `le mirvRl Wi ¦̀©§¨¦§Ÿ¤¤©©©£¤
la` ,mXd ipWipri `le ,oiw dUr̈¨©¦§Ÿ©£¦¥¦©¥£¨
xiMfde .EPOn xzFi dbixdd on ipxnWi¦§§¥¦¦©£¦¨¥¦¤§¦§¦
mc` lFki zipge axgA `l iM ,xnFl oM¥©¦Ÿ§¤¤©£¦¨¨¨
dzinA zinIW ,zFxEAge mirvtA bxdl©£Ÿ¦§¨¦¨©¤¨¦§¦¨
mxFB axgd oi`e ,axgd on xzFi drẍ¨¥¦©¤¤§¥©¤¤¥

:`hg FUFrd lr oi`e ,dgivxdck dxez ¨§¦¨§¥©¨¥§



צה ziy`xa 'xt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz d"k iyiy meil inei xeriy

(åë)ìeLBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®
:ýåýé íLa àø÷ì ìçeä æà́̈©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÏÁe‰ Ê‡∑,ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל ּבׁשמֹו העצּבים ׁשמֹות ואת האדם ׁשמֹות את לקרא חּלין, לׁשֹון »«ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
אלהּות  ולקרֹותן אלילים .לעׂשֹותן ְְֱֱֲִִִַָָָ

ä(à)íãà íéäìà àøa íBéa íãà úãìBz øôñ äæ¤´¥½¤«§−Ÿ¨¨®§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈
:Búà äNò íéäìà úeîãa¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«

i"yx£Ì„‡ ˙„ÏBz ¯ÙÒ ‰Ê∑ רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי אדם, ּתֹולדֹות ספירת היא B‚Â'.זֹו ‡¯a ÌBÈa∑ ∆≈∆¿…»»ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ¿¿…¿
ׁשּנברא  ׁשּביֹום .הֹוליד ,מּגיד ְִִִֶֶַַָ

(á)íîL-úà àø÷iå íúà Cøáéå íàøa äá÷ðe øëæ̈¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨´¤ŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ
:íàøaä íBéa íãà̈½̈§−¦¨«§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(80 'nr bl jxk mgpn zxez)

אדם ׁשמם את וּיקרא אֹותם ב)וּיבר (ה, ְְְִֶֶַַָָָָָָ
ּתארים. ּבארּבעה נקרא הּׂשכל.אדםהאדם מעלת –איׁש– ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

הּמּדֹות. אֹוּגברמעלת הּׂשכל מעלת להּׂשיג ההתּגּברּות – ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַ
למעלת  להגּביהֹו האנֹוׁש, עם עֹוסק ׁשּגבר הינּו הּמּדֹות, ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָמעלת

ׁשמם את וּיקרא אֹותם ויבר זהּו איׁש. למעלת אֹו אדם אדם ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ויׁש האדם. ׁשלמּות ּתכלית על הּמֹורה ּביֹותר, הּנעלה הּׁשם –ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

חמד' מ'ּׂשדי עו)להעיר אות א מע' כללים ּכּנּוי (א הּוא אדם : ְְִִִֵֶֶָָָ
ּבארּכה. ׁשם עּין כו', חכם ּתלמיד ׁשאינֹו ּדעלמא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלאיניׁש

(â)ìL íãà éçéåBúeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−
:úL BîL-úà àø÷iå Bîìök§©§®©¦§¨¬¤§−¥«

i"yx£‰L ˙‡Óe ÌÈLÏL∑האּׁשה מן ּפרׁש ּכאן .(ב"ר)עד ¿…ƒ¿«»»ִִֵֵַָָָ

dÓLכו  ˙È ‡¯˜e ¯a „ÈÏÈ˙‡ ‡e‰ Û‡ ˙LÏe¿≈«ƒ¿¿ƒ«¿»»¿≈
‰‡lˆlÓ ‡LÈ‡ È· eÏÁ È‰BÓBÈa ÔÎa LB‡¡¿≈¿ƒ»¿≈≈»»ƒ¿«»»

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÈÈא  ‡¯·c ‡ÓBÈa Ì„‡ ˙„Ïez ¯ÙÒ ÔÈc≈¿«¿«»»¿»ƒ¿»¿»
:d˙È „·Ú ÌÈ‰Ï‡ ˙eÓ„a Ì„‡»»ƒ¿¡…ƒ»≈»≈

È˙ב  ‡¯˜e ÔB‰˙È CÈ¯·e Ôe‡¯a ‡·˜eÂ ¯Îc¿«¿¿»¿»»ƒ»¿¿»»
:e‡È¯a˙‡„ ‡ÓBÈa Ì„‡ ÔB‰ÓL¿»»»¿»¿ƒ¿¿ƒ

ÈÏB‡Â„ג  ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ì„‡ ‡ÈÁÂ«¬»»»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ
:˙L dÓL ˙È ‡¯˜e dÏ ÈÓ„c d˙eÓ„aƒ¿≈¿»≈≈¿»»¿≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íãà úãìBz øôñ äæ (á-à)mipAd ¤¥¤§Ÿ¨¨©¨¦
iYrC itlE .dWxRA xiMfi xW £̀¤©§¦©¨¨¨§¦©§¦
DNM dxFYd lM iM ,dxFYd lkl fnxi¦§Ÿ§¨©¨¦¨©¨ª¨
o`kA xn` oM lr ,mc` zFclFY xtq¥¤§¨¨©¥¨©§¨

xtq,"mc` zFclFY dN`e" xn` `le ¥¤§Ÿ¨©§¥¤§¨¨
zFnFwn x`WA xn`i xW`Md"k oNdl) ©£¤Ÿ©¦§¨§§©¨

(a"izclY dN`edN`e ,l`rnWi §¥¤Ÿ§Ÿ¦§¨¥§¥¤
wgvi zclFY(h"i wEqR mW):oNM oke , §Ÿ¦§¨¨¨§¥ª¨

.íãà íéäìà àøa íBéa íòèåKWnp §©©§§Ÿ¡Ÿ¦¨¨¦§¨
,Fnvr mc`A ligzi iM ,eiptl§¨¨¦©§¦¨¨¨©§

xn` KklE ,oi`n `xaPW FA xiMfimFiA ©§¦¤¦§¨¥©¦§¨¨©§
midl` `xAoi`nmc`d,xMfPd dGd §Ÿ¡Ÿ¦¥©¦¨¨¨©¤©¦§¨

.F`Ur midl` zEncA`EdW Wxti ¦§¡Ÿ¦£¨§¨¥¤
xiMfde .midl` zEncaE midl` dUrn©£¥¡Ÿ¦¦§¡Ÿ¦§¦§¦
z` `xA oM ,oi`n FzF` `xA xW`M iM¦©£¤¨¨¥©¦¥¨¨¤

xn`e :FYW`.mz` KxaiemdA ozPW ¦§§¨©©§¨¤Ÿ¨¤¨©¨¤

zFpaE mipaA crl KxAzdl dclFY gMŸ©¨¨§¦§¨¥¨©§¨¦¨
zFclFYd iM xnFl dpEMde .c`n miAx©¦§Ÿ§©©¨¨©¦©¨
la` EclFp `l md iM ,midl` zMxAn¦¦§©¡Ÿ¦¦¥Ÿ§£¨

:oM zFUrl EkxAzpe ,oi`n E`xap¦§§¥©¦§¦§¨§©£¥
.íãà íîL úà àø÷iå íòèåipRn §©©©¦§¨¤§¨¨¨¦§¥

oiOd lkl llM mc` mXW¤¥¨¨§¨§¨©¦
bEGd `xw midl`d iM xiMfd ,iWFp`d̈¡¦¦§¦¦¨¡Ÿ¦¨¨©
mdA mNMW ipRn ,df mWA oFW`xd̈¦§¥¤¦§¥¤ª¨¨¤

xnF` `Ed mdilre ,gkAxtq df §Ÿ©©£¥¤¥¤¥¤
mc` zclFY: §Ÿ¨¨

áúëåExqOW ,oF`Bd `xixW EpAx §¨©©¥§¦¨©¨¤¨§
zxMd Fxagl cg` minkg£¨¦¤¨©£¥©¨©
mixEn` ozvTn ,oihEhxU ixcqe mipR̈¦§¦§¥¦§¦¦§¨¨£¦

wEqR xcqA,mc` zclFY xtq df §¥¤¨¤¥¤§Ÿ¨¨
eixg` lW wEqR xcqA ozvTnExkf ¦§¨¨§¥¤¨¤©£¨¨¨

.m`xA dawpEdxFY ixzq mixqFn oi`e §¥¨§¨¨§¥§¦¦§¥¨

oipniq FA oi`FxW inl `N` oifxe§¨¦¤¨§¦¤¦¦¨¦
`le .oF`Bd ixaC EN` .Kkl iE`xW¤¨§¨¥¦§¥©¨§Ÿ

:mdA Epikfb dxez ¨¦¨¤
(â)lM iM ,rEci .FnlvM FzEncA clFIe©¤¦§§©§¨©¦¨

zEncA Eidi miIgd on miclFPd©¨¦¦©©¦¦§¦§
xEarA la` ,mnlvaE micilFOd©¦¦§©§¨£¨©£
xn`W ,Fnlve FzEncA mc`d dNrzPW¤¦§©¨¨¨¨¦§§©§¤¨©

FA('` 'd lirl),Fz` dUr midl` zEncA §¥¦§¡Ÿ¦¨¨Ÿ
FzF`A oM Eid eizFclFY s`W o`M WxR¥©¨¤©§¨¨¥§
oiwA df xn` `le .dNrnd zEnCd©§©§ª¨§Ÿ¨©¤§©¦
la` ,mdA Kix`dl dvx `l iM ,lade§¤¤¦Ÿ¨¨§©£¦¨¤£¨
.EPOn zYWd mlFrdW zWA oM WxR¥¥¥§¥¤¨¨ª§©¦¤
zilkzA `xap mc`dW ipRn F`¦§¥¤¨¨¨¦§¨§©§¦
did iM zWA ciBd ,dxivid zEnlW§¥©§¦¨¦¦§¥¦¨¨

:itiaE gkA EdFnMc dxez ¨§Ÿ©§Ÿ¦



ziy`xaצו 'xt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz d"k iyiy meil inei xeriy

(ã)äðîL úL-úà BãéìBä éøçà íãà-éîé eéäiå©¦«§´§¥«¨À̈©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ä)äðL úBàî òLz éç-øLà íãà éîé-ìk eéäiå©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½§©³¥Æ¨½̈
ìLe:úîiå äðL íéL §¦−¨¨®©¨«Ÿ

(å)-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨¨®©−¤¤
:LBðà¡«

(æ)íéðL òáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©¨¦½
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ç)òLúe äðL äøNò íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(è):ïðé÷-úà ãìBiå äðL íéòLz LBðà éçéå©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®©−¤¤¥¨«

(é)äøNò Lîç ïðé÷-úà BãéìBä éøçà LBðà éçéå©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´¤¥½̈£¥³¤§¥Æ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àé)úBàî òLúe íéðL Lîç LBðà éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´¨¦½§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

ÈÓzד  ˙L ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ì„‡ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈»»»«¿ƒ»≈«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰ה  ÚLz ‡iÁc Ì„‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈»»ƒ«»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿ƒƒ

È˙ו  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ‰‡Ó ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:LB‡¡

ÈÓzז  LB‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ˙L ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»¡«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL Ú·Le ‰‡Ó¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

z¯˙Â‡ח  ‰‡Ó ÚLz ˙L ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈¿«¿»¿«¿»
:˙ÈÓe ÔÈL È¯NÚ«¿≈¿ƒƒ

˜ÔÈ:ט  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚLz LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»

ÈÓzי  ÔÈ˜ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a LB‡ ‡ÈÁÂ«¬»¡»«¿ƒ»≈»«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL È¯NÚ LÓÁÂ ‰‡Ó¿»«¬≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

LÓÁÂיא  ‰‡Ó ÚLz LB‡ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¡¿«¿»«¬≈
:˙ÈÓe ÔÈL¿ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

úà BãéìBä øçà íãà éîé eéäiå (ã)©¦§§¥¨¨©©¦¤
.úLdN` iIg Kx` xEarA ¥©£Ÿ¤©¥¥¤

mcilFd mcw mdini hxti mipFW`xd̈¦¦¦§Ÿ§¥¤Ÿ¤¦¨
cr ,sFQA mNM llkie ,KM xg` mbe§©©©¨§¦§Ÿª¨©©
dAQde .lEAOd xg`W zFxFCd©¤©©©©§©¦¨
,oFW`xd mc` iM ,mdini zEkix`A©£¦§¥¤¦¨¨¨¦
,`Ed KExA WFcTd lW eici dUrn©£¥¨¨¤©¨¨
,gkA ,iFpA zEnlXd zilkzA dUrp©£¨§©§¦©§¥§§Ÿ©
didIW eilr qpwPW ixg` mbe .dnFwA§¨§©©£¥¤¦§©¨¨¤¦§¤
.ax onf zFigl FrahA did zen oA¤¨¤¨¨§¦§¦§§¨©
lwlwzp ux`d lr lEAOd `A xW`ke§©£¤¨©©©¨¨¤¦§©§¥
KFld mzFni Eklde ,xie`d mdilr£¥¤¨£¦§¨§§¨¨
Kx`A mdini Eid lEAOd cr iM ,xFqge§¨¦©©©¨§¥¤¨Ÿ¤

.mc`n xzFi EigW mdn Wie ,`Edd©§¥¥¤¤¨¥¥¨¨
íLåWW dIg lEAOd mcw clFPW §¥¤©Ÿ¤©©©¨¥

clFPW wfgd Fl lirFd ,zF`n¥¦©Ÿ¤¤©

eipaE .lwlwzPW xie`d Fl wiGde ,FA§¦¦¨£¦¤¦§©§¥¨¨
,mzFni ExSwzp lEAOd xg` miclFPd©¨¦©©©©¦§©§§¨
df didW d`xze .zF`n rAx`l EaWe§¨§©§©¥§¦§¤¤¨¨¤
mdilr lWn xW`ke ,dbltd cr mdÄ¤©©§¨¨§©£¤¨©£¥¤
cFr ExSwzp dbltdA zExie`d iEPW¦¨£¦§©§¨¨¦§©§
dbltp einiA xW` ,blR iM ,mdini§¥¤¦¤¤£¤§¨¨¦§§¨
.dpW miz`nl mdini ivgl aW ,ux`d̈¨¤¨©£¦§¥¤§¨©¦¨¨

äàøðåawrie wgvi mdxa` zFxFcA iM §¦§¤¦§©§¨¨¦§¨§©£Ÿ
miraW mrA minId Eid̈©¨¦¨¨¦§¦
EpAx dWn xiMfd xW`M ,dpW mipFnWE§¦¨¨©£¤¦§¦¤©¥
miwiCSd la` .('i 'v miNdY) FzNtzA¦§¦¨§¦¦£¨©©¦¦
mini mdA siqFY 'd z`xi mzFxFcA§¨¦§©¦¨¤¨¦

(f"k 'i ilWn),awri lr DnY drxR iM , ¦§¥¦©§Ÿ¨©©©£Ÿ
FnM ,eizFa` iniA Fl biltd `Ede§¦§¦¦¥£¨§
iIg ipW ini z` EbiVd `le xn`W¤¨©§Ÿ¦¦¤§¥§¥©¥

mdixEbn iniA iza`('h f"n oNdl): £Ÿ©¦¥§¥¤§©¨

àìåazMW axd xn`n ipirA xWki §Ÿ¦§©§¥©©£©¨©¤¨©
mikFaPd dxFnA(f"n 'a)did `l iM §¥©§¦¦Ÿ¨¨

pXd Kx`dN`d micigiA wx mi Ÿ¤©¨¦©©§¦¦¨¥¤
mdd zFxFCA mc` ipA x`WE ,mixMfPd©¦§¨¦§¨§¥¨¨©¨¥
miIraHd mipXd mdiIg zFpW Eid̈§©¥¤©¨¦©¦§¦¦
dGd WECgd did iM ,xn`e .milBxOd©ª§¨¦§¨©¦¨¨©¦©¤
lr F` ,FpFfnE FzbdpdA `Edd Wi`Ä¦©§©§¨¨§©

:qp KxC¤¤¥
äpäåqPd didi dOle .gEx ixaC dN` §¦¥¥¤¦§¥©§¨¨¦§¤©¥

`le mi`iap mpi` mde ,mdA dGd©¤¨¤§¥¥¨§¦¦§Ÿ
iM s` ,qp mdl zFUrl miaFhe miwiCv©¦¦§¦©£¨¤¥©¦
oFfOde dbdpdd oETze .xFC xg` xFC©©§¦©©§¨¨§©¨
lMn miltM iltM mdini Kix`Y Ki ¥̀©£¦§¥¤¦§¥¦§©¦¦¨
mB mixg` EidIW okYie .`Edd xFCd©©§¦¨¥¤¦§£¥¦©
,`idd dbdpdd aFhA mibdpzn oM¥¦§©£¦§©©§¨¨©¦
riBY `l Ki`e .mAxl F` mNkl Kix`ze§©£¦§ª¨§ª¨§¥Ÿ©¦©



צז ziy`xa 'xt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz d"k iyiy meil inei xeriy

(áé):ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéòáL ïðé÷ éçéå©§¦¬¥−̈¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«

(âé)íéòaøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà ïðé÷ éçéå©§¦´¥À̈©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ãé)úBàî òLúe íéðL øNò ïðé÷ éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

(åè)ãìBiå äðL íéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´¨¨®©−¤
:ãøé-úà¤¨«¤

(æè)ìL ãøé-úà BãéìBä éøçà ìàììäî éçéåíéL ©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe äðL̈½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æé)äðL íéòLúå Lîç ìàììäî éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥´©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈
:úîiå äðL úBàî äðîLe§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çé)ãìBiå äðL úàîe äðL íéMLå íézL ãøé-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤
:CBðç-úà¤£«

(èé)à BãéìBä éøçà ãøé-éçéåúBàî äðîL CBðç-ú ©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−
:úBðáe íéða ãìBiå äðL̈¨®©¬¤¨¦−¨«

(ë)òLúe äðL íéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(àë)-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç CBðç éçéå©§¦´£½¨¥¬§¦¦−¨¨®©−¤¤
:çìLeúî§¨«©

(áë)BãéìBä éøçà íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´
ìL çìLeúî-úà:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî L ¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(âë)ìLe äðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéåL ©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈§¬
:äðL úBàî¥−¨¨«

È˙יב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚ·L ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÏÏ‰Ó«¬«¿≈

ÈÓzיג  Ï‡ÏÏ‰Ó ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÔÈ˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»»«¿ƒ»«¬«¿≈«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚa¯‡Â ‰‡Ó¿»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈLיד  ¯NÚÂ ‰‡Ó ÚLz ÔÈ˜ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈≈»¿«¿»«¬«¿ƒ
:˙ÈÓeƒ

ÈÏB‡Â„טו  ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ
:„¯È ˙È»»∆

ÈÓzטז  „¯È ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ«¬»«¬«¿≈»«¿ƒ»∆∆«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ó‡‰יז  ÈÓz Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈«¬«¿≈«¿≈¿»
:˙ÈÓe ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒƒ

ÔÈLיח  ÔÈz¯˙Â ÔÈzLÂ ‰‡Ó „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿ƒƒ¿«¿≈¿ƒ
:CBÁ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»¬

ÈÓzיט  CBÁ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „¯È ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¬«¿≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈzLÂכ  ‰‡Ó ÚLz „¯È ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÔÈz¯˙Â¿«¿≈¿ƒƒ

È˙כא  „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈzL CBÁ ‡ÈÁÂ«¬»¬ƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»
:ÁÏLe˙Ó¿»«

ÈÏB‡c„כב  ¯˙a ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈÏ‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»»«¿ƒ
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó ˙Ïz ÁÏLe˙Ó ˙È»¿∆«¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

ÔÈzLÂכג  ‰‡Ó ˙Ïz CBÁ ÈÓBÈ Ïk ‰Â‰Â«¬»»≈¬¿«¿»¿ƒƒ
:ÔÈL LÓÁÂ«¬≈¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

zhrnzn `ide ,mzFa` znkgn zvw mdA did la` .lEAOd xg` gp ipA lMn cg`l `idd daFHd dbdpdA dnkgd©¨§¨©©§¨¨©¨©¦§¤¨¦¨§¥Ÿ©©©©©£¨¨¨¨¤§¨¥¨§©£¨§¦¦§©¤¤
:xFC xg` xFC zklFded dxez §¤¤©©



ziy`xaצח 'xt - d - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k ycew zayl inei xeriy

(ãë)Búà ç÷ì-ék epðéàå íéäìàä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥¬£−¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−
:íéäìà¡Ÿ¦«

i"yx£CBÁ Cl‰˙iÂ∑(ב"ר)וקל היה אחרים:(צּדיק ספרים «ƒ¿«≈¬ְְֲִִִֵַַָָָ

הּקדֹוׁשּֿבדעּתֹו)וקּבל  מהר ,לפיכ ּולהרׁשיע. לׁשּוב ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
ׁשּׁשּנה  וזהּו זמּנֹו, קדם והמיתֹו וסּלקֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָֹּברּוֿהּוא

למּלאֹות  ּבעֹולם "ואינּנּו" לכּתב: ּבמיתתֹו ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹהּכתּוב
‡˙B.ׁשנֹותיו  Á˜Ï Èk∑:ּכמֹו זמּנֹו, כד)לפני (יחזקאל ְָƒ»«…ְְְִֵַ

עיני מחמד את מּמ לֹוקח .""הנני ְְְִִִֵֵֶֶַַַ

ß ixyz e"k ycew zay ß

(äë)äðL úàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®
:Cîì-úà ãìBiå©−¤¤¨«¤

(åë)íézL Cîì-úà BãéìBä éøçà çìLeúî éçéå©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§©³¦
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òáLe äðL íéðBîLe§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æë)ðL íéMLå òLz çìLeúî éîé-ìk eéäiåòLúe ä ©¦«§Æ¨§¥´§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(çë)äðL úàîe äðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®
:ïa ãìBiå©−¤¥«

i"yx£Ôa „ÏBiÂ∑ נבנה .העֹולם ׁשּמּמּנּו «∆≈ְִִֶֶָָָ

(èë)eðNònî eðîçðé äæ øîàì çð BîL-úà àø÷iå©¦§¨¯¤§²−Ÿ©¥®ŸÂ¤º§©«£¥³¦©«£¥̧Æ
:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïî eðéãé ïBávòîe¥«¦§´¨¥½¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«

i"yx£eÓÁÈ ‰Ê∑ עד ידינּו. עּצבֹון את מּמּנּו יּניח ∆¿«¬≈ְִִִֵֶֶַַַָ
הכין  והּוא מחרׁשה, ּכלי להם היה לא נח, ּבא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא
ודרּדרים  קֹוצים מֹוציאה הארץ והיתה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָלהם,
ּובימי  הראׁשֹון, אדם ׁשל מּקללתֹו חּטים, ְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָּכׁשּזֹורעים

ּכ ּתפרׁשהּו לא ואם "ינחמנּו". וזהּו נחה, אין ,נח ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
ׁשמֹו לקרֹות צרי ואּתה הּׁשם, על נֹופל הּלׁשֹון ְְְִִֵֵַַַַַַָָָטעם

.מנחם  ְֵַ

(ì)íéòLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà Cîì-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçå äðL̈½̈©«£¥¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(àì)òáLe äðL íéòáLå òáL Cîì-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàî¥−¨¨®©¨«Ÿ

(áì)íL-úà çð ãìBiå äðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨¨®©´¤½Ÿ©¤¥−
:úôé-úàå íç-úà¤¨¬§¤¨«¤

‡¯Èכד  È‰B˙ÈÏÂ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a CBÁ CÈl‰Â¿«ƒ¬¿««¿»«¿»¿≈ƒ¬≈
:ÈÈ d˙È ˙ÈÓ‡ (‡Ï)»¬≈»≈¿»

ÔÈLכה  Ú·Le ÔÓ˙e ‰‡Ó ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«¿»¿»»¿«¿ƒ
:CÓÏ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»∆

CÓÏכו  ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ«¬»¿∆«»«¿ƒ»∆∆
ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô·e¿»

ÔÈzLÂכז  ‰‡Ó ÚLz ÁÏLe˙Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈¿∆«¿«¿»¿ƒƒ
:˙ÈÓe ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒƒ

ÔÈLכח  ÔÈz¯˙Â ÔÓ˙e ‰‡Ó CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»¿»»¿«¿≈¿ƒ
:¯a „ÈÏB‡Â¿ƒ»

pÓÁÈ‡כט  ÔÈc ¯ÓÈÓÏ Áp dÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿≈…«¿≈»≈¿«¬ƒ»»
dËËÏ Èc ‡Ú¯‡ ÔÓ ‡„È ˙e‡lÓe ‡„·BÚÓ≈»»»ƒ≈¿»»ƒ«¿»ƒ«¿«

:ÈÈ¿»

Ó‡‰ל  LÓÁ Á ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a CÓÏ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»…«¬≈¿»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÚ·LÂלא  ‰‡Ó Ú·L CÓÏ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈∆∆¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒƒ

Áלב  „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó LÓÁ ¯a Á ‰Â‰Â«¬»…««¬≈¿»¿ƒ¿ƒ…«
:˙ÙÈ ˙ÈÂ ÌÁ ˙È ÌL ˙È»≈»»¿»»∆



צט ziy`xa 'xt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰L ˙B‡Ó LÓÁ Ôa∑ מה יּודן: רּבי אמר ∆¬≈≈»»ִַַַָָ

לחמׁש וזה ׁשנה, למאה הֹולידּו הּדֹורֹות ּכל ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּטעם
'אם  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר הם,מאֹות? רׁשעים ְִִֵֵַַָָָָ

ּב זהיאבדּו לצּדיק ורע צּדיק (ּמים ׁשל לזרע אחרים: ספרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

לעׂשֹות )זה  עליו אטריח הם, צּדיקים ואם ּתבֹות , ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
מאֹות  חמׁש עד הֹוליד ולא מעינֹו את ּכבׁש ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹהרּבה?

לענׁשין  ראּוי ׁשּבבניו, הּגדֹול יפת, יהא ׁשּלא ּכדי ְְְֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשנה,
הּמּבּול ּדכתיב:(ב"ר)לפני סב), מאה (ישעיה ּבן הּנער "ּכי ְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

לפני  וכן לעתיד, לענׁש ראּוי ימּות", ּתֹורה ׁשנה .מּתן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
˙ÙÈŒ˙‡Â ÌÁŒ˙‡ ÌLŒ˙‡∑!?הּוא הּגדֹול יפת והלא ∆≈∆»¿∆»∆ֲֶֶַַָֹ
ּדֹורׁש אּתה ּבּתחּלה, ונֹולד אּלא צּדיק, ׁשהּוא את ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

וכּו' מּמּנּו יצא וׁשאברהם מהּול רבה)ּכׁשהּוא .(בבראשית ְְְְִֶֶֶַָָָָָ

å(à)äîãàä éðt-ìò áøì íãàä ìçä-ék éäéå©«§¦Æ¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®
:íäì eãlé úBðáe¨−ª§¬¨¤«

(á)úáè ék íãàä úBða-úà íéäìàä-éðá eàøiå©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ
:eøça øLà ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ£¤¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ŒÈ·∑ ּדבר והּׁשֹופטים. הּׂשרים ּבני ¿≈»¡…ƒְְְִִֵַַָָָ
ּבׁשליחּותֹו ההֹולכים הּׂשרים הם האלהים, ּבני ְְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹאחר:
'אלהים' ּכל ּבהם. מתערבים היּו הם אף מקֹום, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשל

יֹוכיח: וזה מרּות, לׁשֹון ד)ׁשּבּמקרא "ואּתה (שמות ְְְְִִֶֶַַַָָָ
לאלהים", לֹו י)ּתהיה אלהים"(שם נתּתי Èk."ראה ְְְֱִִִִֵֵֶַֹֹƒ

‰p‰ ˙·Ë∑ּכׁשהיּו ּכתיב, "טבת" יּודן: רּבי אמר ……≈»ְְִִֶַַַָָָָ
נכנס מיטיבין  ּגדֹול היה לחּפה, ליּכנס מקּׁשטת אֹותּה ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻ

ּתחּלה e¯Áa.(ב"ר)ּובֹועלּה ¯L‡ ÏkÓ∑ ּבעּולת אף ְֲִָָƒ…¬∆»»ְַַ
והּבהמהּבעל, הּזכר .(ב"ר)אף ְְֵַַַַַָָָ

(â)íbLa íìòì íãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ§Ÿ½̈§©−̈
:äðL íéøNòå äàî åéîé eéäå øNá àeä́¨¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−¨¨«

i"yx£Ì„‡· ÈÁe¯ ÔB„ÈŒ‡Ï∑ רּוחי ויריב יתרעם לא …»ƒ»»»ְְִִִֵַָֹ
ּבׁשביל  ימים ∑ÌÏÚÏ.האדם עלי רּוחי לאר הּנה , ְִִַָָָָ¿…»ְִִִֵֶָֹ

לרחם  ואם להׁשחית אם ּבקרּבי מדֹון ,נדֹון יהיה לא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
ימים  לאר ּכלֹומר, לעֹולם, ּברּוחי ‰e‡.זה ÌbLa ְְְְִִֶֶַָָֹ¿«»

¯N·∑ ּבסגֹו"ל ּבׁשּגם זאת ּכמֹו ׁשּגם ּבׁשביל ּכלֹומר, , »»ְְְְְִִֶֶֶַַַֹ
ּומה  לפני, נכנע אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן ּבׂשר ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבֹו,

ּבֹו: ּכּיֹוצא קׁשה? ּדבר אֹו אׁש, יהיה ה)אם (שופטים ְִִֵֵֶֶַָָָ
"ׁשאּתה  וכן ׁשּקמּתי, ּכמֹו ּדבֹורה", ׁשּקמּתי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ"עד

ּבׁשּגם  ּכמֹו "ּבׁשּגם" אף ׁשאּתה, ּכמֹו עּמי", .מדּבר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
'B‚Â ÂÈÓÈ eÈ‰Â∑ להם אארי ׁשנה ועׂשרים מאה עד ¿»»»¿ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ּתאמר: ואם מּבּול. עליהם אביא יׁשּובּו, לא ואם ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹאּפי,
אין  ׁשנה, מאה אּלא אינֹו הּמּבּול עד יפת ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּנֹולד

ּבּתֹורה ּומאחר ו)מקּדם ּגזּורה (פסחים הּגזרה היתה ּכבר . ְְְְְְֵַַָָָָָָָָֻֻ
מצינּו וכן ּתֹולדֹות, נח ׁשהֹוליד קדם ׁשנה ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹעׂשרים
ידֹון", ּב"לא רּבים אּגדה מדרׁשי ויׁש עֹולם'. ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹּב'סדר

ּפׁשּוטֹו צחצּוח הּוא זה .אבל ְְֲִֶַָ

ÏÚא  ÈbÒÓÏ ‡L‡ È· e‡È¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ¿≈¡»»¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡ ‡˙·e ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿»»ƒ¿¿ƒ¿

‡¯Èב  ‡L‡ ˙a ˙È ‡i·¯·¯ È· BÊÁÂ«¬¿≈«¿¿«»»¿«¡»»¬≈
Èc ÏkÓ ÔÈL ÔB‰Ï e·ÈÒe ÔÈp‡ Ô¯ÈtL«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒƒ…ƒ

:e‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ

˜„ÈÓג  ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯c Ìi˜˙È ‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»ƒ»»≈√»«
‡iLÈa ÔB‰È„·BÚÂ ‡¯Na Ôep‡c ÏÈ„a ÌÏÚÏ¿»»¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»≈ƒ«»
Ì‡ ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÔB‰Ï ˙·È‰È ‡Î¯‡«¿»¿ƒ«¿¿»¿«¿ƒ¿ƒƒ

:Ôe·e˙È¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(à)ipR lr axl mc`d lgd iM idie©§¦¦¥¥¨¨¨¨Ÿ©§¥
gp aEzMd xiMfd xW`M .dnc`d̈£¨¨©£¤¦§¦©¨Ÿ©
,lEAOd oiprA ligzdl dvxe eipaE¨¨§¨¨§©§¦§¦§©©©
mc`d ipA ENgd xW`M cIn iM xn`̈©¦¦¨©£¤¥¥§¥¨¨¨
mini m`hgA Ecnre ,`hgl ENgd axl̈Ÿ¥¥©£Ÿ§¨§§¤§¨¨¦
zF`n 'c oA gp didW cr ,miAx©¦©¤¨¨Ÿ©¤¥
WFcTd mdilr xfB f`e .dpW mipFnWE§¦¨¨§¨¨©£¥¤©¨
,mlFrl mdA FgEx oFci `NW `Ed KExÄ¤Ÿ¨¨¤§¨
`lOYW cr mipW mdl cFr Kix`i la £̀¨©£¦¨¤¨¦©¤¦¨¥

:midl`d hRWn ok iM ,mz`qa dxez §¨¨¦¥¦§©¨¡Ÿ¦
(á)mixVd ipA .midl`d ipa§¥¨¡Ÿ¦§¥©¨¦

`Ed Kke ,i"Xx oFWl ,mihtFXde§©§¦§©¦§¨

dAx ziW`xaA('d e"k)xRqi oM m` . ¦§¥¦©¨¦¥§©¥
zFUrl mdl xW` ,oipICd iM ,aEzMd©¨¦©©¨¦£¤¨¤©£
iElbA qngd miUFr mdipA ,hRWOd©¦§¨§¥¤¦¤¨¨§¨

:mzF` rpFn oi`e§¥¥©¨
.äpä úáè ékxFng d`xz iM FnM ¦ŸŸ¥¨§¦¦§¤£

L`pU('d b"k zFnW)xFRv ow `xTi iM , Ÿ©£§¦¦¨¥©¦
Liptl('e a"k mixaC)zFaFh dPd xW`M , §¨¤§¨¦©£¤¥¨

TixRqe .qp`A miWpl mdl ozF` Eg ¦§¨¨¤§¨¦§Ÿ¤§¦¥
cFr xn`e ,qngd aEzMdxW` lMn ©¨¤¨¨§¨©¦Ÿ£¤

,ExgAla` .mixg`l zF`EUPd qipkdl ¨¨§©§¦©§©£¥¦£¨
,WExtA mdA xEQ`d aEzMd xiMfd `lŸ¦§¦©¨¨¦¨¤§¥
,qngd lr wx Wprd mdilr xfbp `le§Ÿ¦§©£¥¤¨Ÿ¤©©¤¨¨

Kixv EPpi` lMUn oipr `EdW itl§¦¤¦§¨ª§¨¥¤¨¦
:dxFYlb dxez ©¨

.øNá àeä íbLa (â).lFBqA mBWA FnM §©¨¨¨§§¤©§¤
FA z`f mBW liaWA i"Xx WxtE¥©©¦¦§¦¤©Ÿ
rpkp EPpi` ok iR lr s`e ,xUA `EdW¤¨¨§©©¦¥¥¤¦§©
.dWw xaC F` W` didi m` dnE .iptNn¦§¨©¨¦¦§¤¥¨¨¨¤
iAxe .gix F` mrh dGd WExRA oi`e§¥©¥©¤©©¥©§©¦
igEx cnri `l xn`i iM WxR mdxa ©̀§¨¨¥©¦Ÿ©Ÿ©£Ÿ¦
cFre ,dGd qngd xEarA mlFrl mc`Ä¨¨§¨©£¤¨¨©¤§
zr cr riBie xUA mc`dW xEarA©£¤¨¨¨¨¨§©¦©©¥
.xUA `EdWA mB FnM `Ed dPde .xqgie§¤§©§¦¥§©§¤¨¨
xUA iM rEcie .z`Gd dprHl KxS dnE©Ÿ¤©©£¨©Ÿ§¨©¦¨¨



ziy`xaק 'xt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k ycew zayl inei xeriy

(ã)ïë-éøçà íâå íää íéîia õøàá eéä íéìôpä©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´©«£¥¥À
eãìéå íãàä úBða-ìà íéäìàä éða eàáé øLà£¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈§¨«§−
:íMä éLðà íìBòî øLà íéøabä änä íäì̈¤®¥¯¨©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈©§¥¬©¥«

i"yx£ÌÈÏÙp‰∑ׁשּנפלּו ׁשם העֹולם.והּפילּועל את «¿ƒƒְְִִֵֶֶַָָָ
הּוא  ענקים לׁשֹון עברית, ‰‰Ì.ּובלׁשֹון ÌÈÓia∑ ְְְֲִִִָָ«»ƒ»≈

קין (ב"ר) ּובני אנֹוׁש ּדֹור ‡ÔÎŒÈ¯Á.ּבימי Ì‚Â∑ ְֱִִֵֵַ¿««¬≈≈
ׁשעלה  אנֹוׁש, ּדֹור ׁשל ּבאבדן ׁשראּו ְְֱִֶֶֶַַָָָָָאףֿעלּֿפי
הּמּבּול  ּדֹור נכנע לא העֹולם, ׁשליׁש והציף ְְְְִִִֵַַַָָָֹאֹוקינֹוס

מהם  e‡·È.ללמד ¯L‡∑ יֹולדֹות ּכמֹותם היּו .ענקים ְִֵֶֹ¬∆»…ְְֲִָָָ
ÌÈ¯ab‰∑ ּבּמקֹום ‰ÌM.למרד ÈL‡∑ׁשּנּקבּו אֹותם «ƒ…ƒְִַָֹ«¿≈«≈ְִֶָ

מתּוׁשאל  מחּויאל, עירד, ׁשם ּבׁשמֹות: על ׁשּנּקבּו ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
ׁשּממֹון,אבדן, אנׁשי אחר: ּדבר והּותׁשּו. ׁשּנּמֹוחּו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

העֹולם  את .ׁשּׁשּממּו ְִֶֶָָ

(ä)øöé-ìëå õøàa íãàä úòø äaø ék ýåýé àøiå©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ
:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçî©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«

(å)ávòúiå õøàa íãàä-úà äNò-ék ýåýé íçpiå©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈¨¨®¤©¦§©¥−
:Baì-ìà¤¦«

Û‡Âד  Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‡Ú¯‡· BÂ‰ ‡i¯abƒ»«»¬¿«¿»¿«»»ƒ¿«
˙a ˙ÂÏ ‡i·¯·¯ Èa ÔÈÏÚ Èc Ôk ¯˙a»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿¿«»¿«¿«
‡ÓÏÚÓc ‡i¯ab Ôep‡ ÔB‰Ï Ô„ÈÏÈÂ ‡L‡¡»»ƒƒ»¿ƒƒ»«»ƒ≈»¿»

:‡ÓLc ÔÈL‡¡»ƒƒ¿»

Ú¯‡a‡ה  ‡L‡ ˙LÈa ˙‡È‚Ò È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ«ƒ«¡»»¿«¿»
Ïk LÈa „BÁÏ daÏ ˙·LÁÓ ‡¯ˆÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»«¿¿«ƒ≈¿ƒ»

:‡ÓBÈ»

‡L‡ו  ˙È „·Ú È¯‡ d¯ÓÈÓa ÈÈ ·˙Â¿»¿»¿≈¿≈¬≈¬«»¬»»
ÔB‰t˜z ¯·zÓÏ d¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â ‡Ú¯‡a¿«¿»«¬«¿≈¿≈¿ƒ¿«»¿¿

:d˙eÚ¯kƒ¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dY`xtr iM ,dziOdmdilrxfbpe dOd¥¨§¦§©£¥¤©¦¨¦¨¨©¨
aEWY xtr l`e(h"i 'b lirl): §¤¨¨¨§¥

ïBëpäågEx cnri `l xn`i iM ,ipirA §©¨§¥©¦Ÿ©Ÿ©£Ÿ©
mBW xEarA ,mlFrl mc`Ä¨¨§¨©£¤©
lr UnFxd xUA lkM xUA `Ed mc`d̈¨¨¨¨§¨¨¨¨¥©
EPpi`e ,dIgaE dndAaE sFrA ux`d̈¨¤¨©§¥¨©©¨§¥¤

.FAxwA midl` gEx zFidl iE`ẍ¦§©¡Ÿ¦§¦§
ïéðòäåz` dUr midl`d iM ,xnFl §¨¦§¨©¦¨¡Ÿ¦¨¨¤

ik`lnM FzFidl xWi mc`d̈¨¨¨¨¦§§©§£¥
KWnp dPde ,FA ozPW WtPA zxXd©¨¥©¤¤¤¨©§¦¥¦§¨
lWnp zFIptEBd zFe`YaE xUAd xg ©̀©©¨¨©©£©¨¦¦§¨
gEx cFr oFci `l okle ,Encp zFndaM¦§¥¦§§¨¥Ÿ¨©
idl` `le iptEB `Ed iM ,FAxwA midl ¡̀Ÿ¦§¦§¦¨¦§Ÿ¡Ÿ¦
df dPde .EaEWi m` mdl Kix`i la £̀¨©£¦¨¤¦¨§¦¥¤
KlFd gEx dOd xUa iM xMfIe mrhM§©©©¦§Ÿ¦¨¨¥¨©¥

aEWi `le(h"l g"r miNdY):c dxez §Ÿ¨§¦¦

.íéìôpä (ã)mW lr ,i"Xx oFWl ©§¦¦§©¦©¥
EliRde EltPW`Ede .mlFrd z` ¤¨§§¦¦¤¨¨§

dAx ziW`xaA('f e"k)oFWNd ilraE . ¦§¥¦©¨©£¥©¨
Exn`(w"cxde ,r"a`xd)xEarA oM E`xwPW ¨§¨§¨©©¤¦§§¥©£

oke ,mCgRn eilr mc`d al lRIW¤¦Ÿ¥¨¨¨¨¨¦©§¨§¥
mini`d('d c"i oNdl): ¨¥¦§©¨

.íää íéîiaxFC iniA ,i"Xx oFWl ©¨¦¨¥§©¦¦¥
E`xW ,oM ixg` mbe ,WFp ¡̀§©©£¥¥¤¨
qEpiw`d dlrW WFp` xFC oCa`A§¨§©¡¤¨¨¨ª§¨
Erpkp `le mlFr lW FWilW siSde§¦¦§¦¤¨§Ÿ¦§§
mB WxR mdxa` iAxe .mdn cnll¦§Ÿ¥¤§©¦©§¨¨¥©©
zgRWOn Eid wpr ipA iM ,lEAOd ixg ©̀£¥©©¦§¥£¨¨¦¦§©©
iWp dpidY F` ,oM m`e .midl`d ipA§¥¨¡Ÿ¦§¦¥¦§¤¨§¥

dcFIW F` ,mdl Encie mrxGn gp ipA§¥Ÿ©¦©§¨§¦§¨¤¤¤
xn`OA(.`"q dCp)on hlRW brA WxFCd ©©£©¦¨©¥§Ÿ¤¨©¦

mixg` mB EhlnPW `Ed siqFie ,lEAOd©©§¦¤¦§§©£¥¦
:FOr¦

ïBëpäåE`xTi FYW`e mc` iM ,ipirA §©¨§¥©¦¨¨§¦§¦¨§
midl`d ipAEidW xEarA §¥¨¡Ÿ¦©£¤¨

a` mdl oi` ,mdia` `Ede eici dUrn©£¥¨¨§£¦¤¥¨¤¨
aEzMM ,miAx mipA cilFd `Ede ,FzlEf¨§¦¨¦©¦©¨

('c 'd lirl)Eide .zFpaE mipA clFIe §¥©¤¨¦¨§¨
mipFW`x miclFPd dN`d miWp`d̈£¨¦¨¥¤©¨¦¦¦
DaBd on dlFcB zEnlWA m`e a`n¥¨¨¥¦§¥§¨¦©Ÿ©
aEzMM ,mdia` zEncA EclFp iM ,wfgde§©Ÿ¤¦§¦§£¦¤©¨

zWA('b 'd lirl).FnlvM FzEncA clFIe §¥§¥©¤¦§§©§
ïëzéåmc` mipFncTd ipA lM EidW §¦¨¥¤¨¨§¥©©§¦¨¨

mi`xwp WFp` zWipA ¥¡¦§¨¦§¥
,midl`ddN`d miWp`d 'b Eid iM ¨¡Ÿ¦¦¨¨£¨¦¨¥¤

dcFar carl lgEd f`e midl` zEncA¦§¡Ÿ¦§¨©©£Ÿ£¨
,dxfdWlg miWp`A `al lgEde ¨¨§©¨Ÿ¨£¨¦ª§¨

dAx ziW`xaA Exn` Kke .oFitxec"k) §¦§§¨¨§¦§¥¦©¨
('eoi`e ,mc` zFclFY xtq df¤¥¤§¨¨§¥

.zEdl` od dnE ,zFclFY mipFW`xd̈¦¦¨©¥¡Ÿ
zW mc` `lCxA odM `A` inEw oErÄ¦©¨Ÿ¥©§§¨¨¨¥
mlvA o`M cr ,oFl xn` .wzWe ,WFp ¡̀§¨©¨©©¨§¤¤
:oipxhpw opiw Kli`e o`Mn ,zEncaE¦§¦¨¨¥¨¥¨©§§¨¦

øLàëåmdl EclFpe axl mc`d lgd §©£¤¥¥¨¨¨¨Ÿ§§¨¤
ipA dN` Eid ,zFpAd©¨¨¥¤§¥
Eid mze`Y axlE ,mwfgA mipFW`xd̈¦¦§¨§¨§Ÿ©£¨¨¨
dnFTd zFlrA zFaFHd miWPd mixgFA£¦©¨¦©©£©¨

dNgzA xRqe .zF`ixAde('a wEqtA)iM §©§¦§¦¥¦§¦¨§¨¦

KM xg`e ,qng KxC miWpl mz` Egwi¦§Ÿ¨§¨¦¤¤¨¨§©©¨
mc`d zFpA l` zEpf KxC E`ai iM xRq¦¥¦¨Ÿ¤¤§¤§¨¨¨
xaCd rcEi `le ,dlrOd DzF`A opi`W¤¥¨§¨©©£¨§Ÿ¦¨©©¨¨
mpi` iM ExiMie mipA mdl EcilFIW cr©¤¦¨¤¨¦§©¦¦¥¨
midl`d ipal wx ,miWp`d x`W ipAn¦§¥§¨¨£¨¦©¦§¥¨¡Ÿ¦
la` ,c`n milFcB mdW ,EclFp dN`d̈¥¤§¤¥§¦§Ÿ£¨
oFWNM ,gke DabA mzFa`n miltFp md¥§¦¥£¨§Ÿ©§Ÿ©©¨

mMn ikp` ltp `l('b a"i aFI`)dOde , ŸŸ¥¨Ÿ¦¦¤¦§¥¨
xn`e .mc`d ipA x`W cbpM mixFAB¦¦§¤¤§¨§¥¨¨¨§¨©
Eid xW` mipFW`xd zFxFCA df didW¤¨¨¤©¨¦¦£¤¨
mzFidA "midl`d ipA" mi`xwp¦§¨¦§¥¨¡Ÿ¦¦§¨
zFpAn EcilFIW zEnlXd zilkzA§©§¦©§¥¤¦¦§
iM ,oM ixg` mbe ,militp mc`d̈¨¨§¦¦§©©£¥¥¦
:mdn militp EcilFi mnvr militPd©§¦¦©§¨¦§¦¦¥¤

,íìBòî øLà Leøôeixg` miWp`d iM ¥£¤¥¨¦¨£¨¦©£¥
,mixFAB E`xi xW`M lEAOd©©©£¤¦§¦¦
mixFAB Eid xaM Exn`ie dN` ExiMfi©§¦¥¤§Ÿ§§¨¨¦¦
Eide ,Epiptl Eid xW` minlFrl dN`n¥¥¤§¨¦£¤¨§¨¥§¨

mXd iWp`.oM ixg` zFxFCd lkA ©§¥©¥§¨©©£¥¥
äæåla` .z`Gd dWxRA oEbd hWR §¤§¨¨©¨¨¨©Ÿ£¨

xfril` iAxl xW` WxcOd©¦§¨£¤§©¦¡¦¤¤
EltPW mik`lOd lr eiwxtA lFcBd©¨¦§¨¨©©©§¨¦¤¨§
xMfde ,minXd on ozWcw mFwOn¦§§ª¨¨¦©¨©¦§ª§©

`nFi zkQnA `xnBA(:f"q)zE`Pd `Ed , ©§¨¨§©¤¤¨©¨
WIW `N` ,lMd on xzFi aEzMd oFWlA¦§©¨¥¦©Ÿ¤¨¤¥

:`Edd oiprd cFqA Kix`dl Kxvd dxez Ÿ¤§©£¦§¨¦§¨©
.Baì ìà ávòúiå .'ä íçpiå (å)dxAC ©¦¨¤©¦§©¥¤¦¦§¨

iM ,oiprde .mc` ipA oFWlM dxFY¨¦§§¥¨¨§¨¦§¨¦
FWcw gEx z` EaSre Exn.mdirWtA ¨§¦§¤©¨§§¦§¥¤



קי ziy`xa 'xt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰NÚŒÈk '‰ ÌÁpiÂ∑ׁשּבראֹו לפניו היתה נחמה «ƒ»∆ƒ»»ְְְֶֶָָָָָָָ

היה  העליֹונים, מן היה ׁשאּלּו ממרידן.ּבּתחּתֹונים, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
רּבה' ׁשל ∑‡BaÏŒÏ.האדם ∑vÚ˙iÂ·.ּב'בראׁשית ְִִֵַָ«ƒ¿«≈ָָָ∆ƒֶ

ּתרּגּום .מקֹום  זה להעציבֹו, מקֹום ׁשל ּבמחׁשבּתֹו עלה ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָ
ׁשל  מחׁשבּתֹו נהפכה "וּיּנחם", אחר: ּדבר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּונקלֹוס.
ּבמחׁשבה  עלה הּדין, למּדת רחמים מּמּדת ְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָָמקֹום

ּבאדם  ּלעׂשֹות מה לׁשֹון לפניו ּכל וכן ּבארץ. ׁשעׂשה ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָָָָָ
ּלעׂשֹות: מה נמל לׁשֹון ׁשּבּמקרא, כג)'נחּום' (במדבר ְְְֲִִִֶַַַָָ

ויתנחם", לב)"ּובןֿאדם יתנחם",(דברים עבדיו "ועל ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ
לב) הרעה",(שמות על ה' טו)"וּיּנחם א ּכי (שמואל "נחמּתי ְִִִִֶַַַָָָָ

הם  אחרת מחׁשבה לׁשֹון ּכּלם vÚ˙iÂ·.המלכּתי". ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻ«ƒ¿«≈
BaÏŒÏ‡∑:ּכמֹו ידיו, מעׂשה אבדן על (שמואל נתאּבל ∆ƒְְְֲִֵֵַַַָָָָ

יט) לתׁשּובת ב ּכתבּתי וזה ּבנֹו", על הּמל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָ"נעצב
קרחה, ּבן יהֹוׁשע רּבי את ׁשּׁשאל אחד ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאּפיקֹורֹוס
רֹואה  ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מֹודים אּתם 'אין לֹו: ִֵֶֶֶַַַָָָאמר
ּכתיב  'והא לֹו: אמר 'הן'. לֹו: אמר הּנֹולד'? ְְִֵֶַַַָָָָאת
זכר  ּבן ל 'נֹולד לֹו: אמר אלֿלּבֹו"?' ְְִִֵֵֶַַַַָָָ"וּיתעּצב
אמר  עׂשית'? 'ּומה לֹו: אמר 'הן', לֹו: אמר ?'ִִֵֶֶַַַָָָָָָמּימי

וׂשּמחּתי  'ׂשמחּתי הּכלֹו: היית את 'ולא לֹו: אמר ל'. ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹ
– חדותא 'ּבׁשעת לֹו: אמר למּות'? ׁשּסֹופֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָיֹודע
מעׂשה  ּכ' לֹו: אמר אבלא'. – אבלא ּבׁשעת ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָחדותא,

ׁשּסֹופן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לפניו ׁשּגלּוי אףֿעלּֿפי , ְִֶֶַַַָָָָָָ
מּלבראן נמנע לא ּולאּבדן, ברא"ם)לחטא ּבׁשביל (ועיין ְְְְְְֲִִִִַַַָָָֹֹ

מהם'הּצּדיקים  לעמד .העתידים ֲֲִִִִֵֶַַַָֹ

(æ)éúàøa-øLà íãàä-úà äçîà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¤§¤̧¤¨«¨¨³£¤¨¸̈¦Æ
Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî äîãàä éðt ìòî¥©¸§¥´¨«£¨½̈¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤

:íúéNò ék ézîçð ék íéîMä óBò-ãòå§©´©¨¨®¦¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«
i"yx£Ì„‡‰Œ˙‡ ‰ÁÓ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑,עפר הּוא «…∆∆¿∆∆»»»ָָ

לׁשֹון  נאמר לכ אֹותֹו, ואמחה מים עליו ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָואביא
Ó‰aŒ„Ú‰.'מחּוי' Ì„‡Ó∑ הם ּדרּכם אף הׁשחיתּו ִ≈»»«¿≈»ְְִִֵַַָ

ׁשהּוא (ב"ר) וכיון אדם, ּבׁשביל נברא הּכל אחר: ּדבר .ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּבאּלּו? ּצר מה Ì˙ÈNÚ.ּכלה, Èk ÈzÓÁ Èk∑ ְֵֶֶַָֹƒƒ«¿ƒƒ¬ƒƒ

עׂשיתים  אׁשר על ּלעׂשֹות מה .חׁשב ּתי ְֲֲֲִִִֶַַַַָ

(ç):ýåýé éðéòa ïç àöî çðå§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(113 'nr gi jxk mgpn zxez)

ה' ּבעיני חן מצא ח)ונח (ו, ְְֵֵֵַָָֹ
הּזהר  ּכמאמר לבֹוא, לעתיד ּתהיה החן מציאת ׁשלמּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּגּלּוי
וכּמבאר  ּדוקא, הּזה ּבעֹולם יהיה והּגּלּוי ּדאתי. לעלמא ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנייחא
עֹולם  אּלא העליֹונים העֹולמֹות אינּה הּכונה ׁשּתכלית ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּבּתניא,

ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּדוקא. הּתחּתֹון א)הּזה לא, חן (ירמיה מצא ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׂשרף  נחׁש מקֹום ּב'ּמדּבר', ּדוקא מתּגּלה ה'חן' – ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבּמדּבר

מים. אין אׁשר וצּמאֹון ְְְֲִִֵֶַַָָועקרב

סימן. יחזקיהו אמציה, פסוקים, קמ"ו בראשית פפפ פרשת חסלת

ÏÚÓז  È˙‡¯· Èc ‡L‡ ˙È ÈÁÓ‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»∆¿≈»¬»»ƒ¿≈ƒ≈«
‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»≈¬»»«¿ƒ»«ƒ¬»
È¯‡ È¯ÓÈÓa ˙È·˙ È¯‡ ‡iÓL„ ‡ÙBÚ „ÚÂ¿«»ƒ¿«»¬≈»ƒ¿≈¿ƒ¬≈

:Ôepz„·Ú¬«¿ƒ

ÈÈ:ח  Ì„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ ÁÂ¿…««¿««¬ƒ√»¿»

âôø ¯ ôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôä

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oipre,FAl l``iapl df ciBd `l iM §¦§©¤¦¦Ÿ¦¦¤§¨¦
,aXgnA oFWNd oke ,mdil` gElẄ©£¥¤§¥©¨¦§ª¨

iAl l`xAclKxcM(d"n c"k oNdl):FzlEfe , §¤¤§©¥¤¦¦§©¨§¨
úéLàøááedAx('c f"k)oipr dfA Exn` ¦§¥¦©¨¨§¨¤¦§¨

on E`iadW lWnA cAkp¦§¨§¨¨¤¥¦¦
lFcB cFq `Ede ,lkiCx`de xEqxQd©©§§¨©§¦¨§¨
dnl opFAzi FrcFIde ,azMl oYp `lŸ¦¨¦¨¥§©§¦§¥§¨

dWxRd lkaE ,cgind mW o`kA xn`̈©§¨¥©§ª¨§¨©¨¨¨
:midl` mW lEAOd oipref dxez §¦§©©©¥¡Ÿ¦

(ç)mrhe.'d ipirA og `vn gpeEidW §©©§Ÿ©¨¨¥§¥¥¤¨
.minirpE mi`p eiptl eiUrn lM̈©£¨§¨¨¨¦§¦¦
mWA Lrc`e ipirA og z`vn iM oke§¥¦¨¨¨¥§¥©¨¥¨£§¥

(f"i b"l zFnW)xU ipirA FPg oYIe KxcM , §§¤¤©¦¥¦§¥¥©
xdQd ziA(`"k h"l oNdl)xYq` idYe , ¥©Ÿ©§©¨©§¦¤§¥

di`x lM ipirA og z`Up(e"h 'a xYq`). Ÿ¥¥§¥¥¨Ÿ¤¨¤§¥

EidW FxFcA xn`X dn cbpM df xiMfde§¦§¦¤§¤¤©¤¨©§¤¨
,KxAzi eiptl oFaSrl mdiUrn lM̈©£¥¤§¦¨§¨¨¦§¨©
oM xg`e .eipirA ogl didW FA xn`e§¨©¤¨¨§¥§¥¨§©©¥
iM ,midl`d iptl aFh did rECn xRq¦¥©©¨¨¦§¥¨¡Ÿ¦¦

:minY wiCv did̈¨©¦¨¦



קב

יום ראשון - כ' תשרי
פרק כ, מפרק צז
עד סוף פרק קג

יום רביעי - כ"ג תשרי
פרק כ, מפרק קח
עד סוף פרק קיב

יום שני - כ"א תשרי
פרק כ, מפרק קד
עד סוף פרק קה

יום חמישי - כ"ד תשרי
פרק כ, מפרק קיג
עד סוף פרק קיח

יום שלישי - כ"ב תשרי
פרק כ, מפרק קו
עד סוף פרק קז

יום שישי - כ"ה תשרי
פרק כ, פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

שבת קודש - כ"ו תשרי
פרק כ, פרק קיט מפסוק צז עד סוף הפרק

לשבוע פרשת בראשית תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



קג ixyz 'k oey`x mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ' ראשון יום
אגרת כג  ,270 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéøéò úøéæâá .âë,elw 'nr cr.òãî éðéáîì
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z`xyd dze` ,oky - dpiky dxey cg` mewna cgi mi`vnpd

wx `id dpikydmdilrwlga xne`y itk ,siwn zpigaa ,
micedi dxyryk j` ,`"i wxt seq "`ipz"d xtq ly oey`xd

dpikyd dxey - cgia dxez micnel"mdipia",zeinipta ,ék¦
.íãàä ìk äæzekxaa zyxtn `xnbdy itk -6weqtd z`7: ¤¨¨¨¨

,"df liaya `l` `xap `l elek mlerd lk" :"mc`d lk df ik"
äfä íìBòa Búãéøé ìk äúéä úàæ íb óàådnypd zcixi - §©©Ÿ¨§¨¨§¦¨¨¨©¤

mlerl ddeabd dzbixcnndf`id ef dcixi zilkz ixd -
,Bæ äiìò Cøöìdxez cenil iciÎlr zilrzn dnypdy - §Ÿ¤£¦¨

,xeaiva.äpîéä äìòîì äiìò ïéà øLàdilrd ,xnelk - £¤¥£¦¨§©§¨¥¤¨
rp ,dnypd zcixi dzid dllbaywx `l ziyixg`,dcixid

dpyi seba `id dnypd cera `l` ,sebd z` zafer dnypdyk
z`xyd oipra llk zeidl xyt` i` dpnn deaby dilr xak

,miaxa dxezd cenil iciÎlr icedia dyrpy - dpikydék¦
íéîMä éîLe íéîMäå ,íéîBøî éäáâa øLà Bfò úðéëL§¦©ª£¤§¨§¥§¦§©¨©¦§¥©¨©¦
,ìàøNé éða CBúa ìcbúúå ïkLz ¯ dúîéà eìkìëé àìŸ§©§§¥¨¨¦§Ÿ§¦§©¥§§¥¦§¨¥

áeúkL Bîk8éãé-ìò ¯ "ìàøNé éða CBúa ïëBL 'ä éðà ék" : §¤¨¦£¦¥§§¥¦§¨¥©§¥
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ïëì äéúåçë ìëá úéìëúå ìåáâ úìòá àéä ùôðäå
ùáìúîå íöîåöî éìåáâ àåä äá øéàîä 'ä øåà íâ
äìôúä úòùá 'ä éù÷áî áì ìòôúé ë"òå äëåúá
ïðøå úìéâ óà ìéâéå íáì çîùé åá éë äá àöåéëå

] 'ä íòåðá íùôð âðòúúåà"ðåúåìâäá åøåàå ['ä ìò
åæå åöç ÷øáë àöéå äøåúä àéäù åùåáì äèòîî
äìîò ùôðá ãéîú äòåá÷ä äøåúä øëù úòéá÷ àéä
'ä øåàî äîåöò äøàä àéä äàøùää ìáà .äá
ùáìúäì ìåëé åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá äá øéàîä

é÷î à"ë úéìåáâ ùôðáãòå äùàøî äìòîìî äéìò ó
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.16:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(מ"ב) שם דבאבות בזה, הקושיא שכינהÔÈ‡Âשיושבין˘ÌÈ"ידועה ד"ת וי"ל ˘¯ÈÂ'ביניהם ביניהם.
הבי' ע"פ (2 זו. באגה"ק אחרת גירסא (1 ח"ו סוף אבות במגן א. ו, ברכות תקמב. ע' עקב באוה"ת משנ"ת לקוח ˘Ìע"פ (כנראה

.48 שורה 13 הערה רסא ע' מהדו"ק תניא גם ראה הנ"ל". לתרץ יש - ב.17.מהצ"צ) קד, ˘ËÈÏ"‡:18.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
שע"י  כמו תורתו" "אור אור, תורה ע"י ה'" ש"מאיר ראי' להביא הכוונה כאן אבל - אור ותורה מצוה נר כי הכתוב ע"ז מובא "בכ"מ

שהוא מפני - מצ"ע אור תורה לגבי עילוי שזהו - אור נק' [ולכן בה. דהמלובש ענינים כמה מתגלים יתגלה˘ÓÏ‰"שלמה" ].‰'שע"י
אור". עוטה עה"פ הצ"צ ˘ËÈÏ"‡:19.ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כו ממקור שזהו טו סו"ס אגה"ק ב.20."ראה לט, קידושין

ixyz `"k ipy mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,laben izlad '"d xe`"a mitwen ytpd zegekeøîàL Bîk§¤¨§
ì"æç5,"àéøL àzðéëL äøNò éa ìkà" :dxyr lk lr - £©©¨¥£¨¨§¦§¨¨§¨

,dpiky dxey micedi,äìòîlî íäéìò ,øîBìkixd - §©£¥¤¦§©§¨
dxeyd dpikyd z`xyd oipra mixne` l"f epizeaxy jxcÎlr

lrlkmb ,l`xyi ipa
dxez micnel md oi`yk
my ,(oldl xiaqiy itk)
`id dpeekdy i`ce ixd
,siwn zpigaa d`xydl

" oeyld itke`" ,"lklr
zpigaa mdilry ,"lk
z`xyd dxi`n siwn
mb dfÎjxcÎlr ,dpikyd
lry dpikyd z`xyda
ixd - miax ly dxez ici
ok mb `ed xe`d xwir
xe` df ,oky .siwn ote`a
lekiy leabÎila zpigaay
ote`a wx ytpa lawzdl

.siwn lyáeúkL Bîk21: §¤¨
,eðéìò 'ä íòð éäéå"¦¦Ÿ©¨¥
äððBk eðéãé äNòîe©£¥¨¥§¨
íòð" ék ,øîBìk ,"eðéìò̈¥§©¦Ÿ©
òéôBä øLà "'ä£¤¦©

"eðéãé äNòî"a22÷ñòa , §©£¥¨¥§¥¤
,úBönäå äøBzä©¨§©¦§

éøa-àLã÷å àúéøBàc-C §©§¨§ª§¨§¦
ãç àlk àeäcg` xac md `edÎjexaÎyecwde dxezdy - ª¨©

,ixnbl,äìòîlî eðéìò äøLéå ïðBkúé-"epilr",epilrn , ¦§¥§¦§¤¨¥¦§©§¨
,siwn zpigaaLaìúî Bðéàå úéìëúå ìeáb éìa BúBéäì¦§§¦§§©§¦§¥¦§©¥

ïk ìòå ,eðìëNå eðLôða,okle -eðìëNa íéâéOî eðà ïéà §©§¥§¦§¥§©¥¥¨©¦¦§¦§¥
äðéëMä åéæå "'ä íòp"î úeáøòäå úeîéòpä,`edy -éìa ©§¦§¨£¥¦Ÿ©§¦©§¦¨§¦
a eðéìò äøBLå ïðBkúî øLà ,úéìëúå ìeáb,"eðéãé äNòî" §§©§¦£¤¦§¥§¤¨¥§©£¥¨¥

äøBúa,zcnlpd -úBöîe,zeyrpd -.à÷åc íéaøa- §¨¦§¨©¦©§¨
`edy xe`n d`xyd dpyi ,miaxay zeevnae dxeza `wecy

,leab ilaì"æ eðéúBaø eøîà äæ ìòå20éàäa äåöî øëN" : §©¤¨§©¥©§©¦§¨§©
,"àkéì àîìòlr aqen dfy .oi` - dfd mlera devn xky - ¨§¨¥¨

- devn ici lr ze`ad ,zelaben izlad zelbzdde xe`d
mlera dppi` ef zelbzddfdbdpzn ixd dfd mlerd ,oky .

izla xe` zelbzd dfd mlera oi` okle - zlaben dxeva
,laben,BâéOäì íìBòì øLôà éà ék`edy xe`d z` - ¦¦¤§¨¨¨§©¦

,leabÎila.óebäî Lôpä úeèMtúäa íà-ékoi`yk ,f` - ¦¦§¦§©§©¤¤¥©

zelbzd biydl ytpd geka ,sebd ony zelabdd ytpd lr
,zlaben izlaúàæ íb óàå- f` z`f biydl ytpd gekay - §©©Ÿ

df ixd,ãñçä Cøc ìò`edÎjexaÎyecwdn cqg df ixd - ©¤¤©¤¤
,efk zelbzd "qetzl" ytpl gekd ozepyáeúkL Bîk23Eìe" : §¤¨§

ílLz äzà ék ,ãñç 'ä¨¤¦©¨§©¥
"eäNòîk Léàì24- , §¦§©£¥

itl xkyd melyzy
cqg `ed mc`d iyrn

,`edÎjexaÎyecwdnBîëe§
ì"æø eøîàL25, ¤¨§©©

àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨
.'eë íé÷écva çk ïúBð- ¥Ÿ©©©¦¦

cizrl mxky z` lawl
`ed xkyd ,oky .`eal
icke ,laben izla ixd
zlaben `idy dnypdy
`idy ixg` mb -
oi`e sebdn zhytzn
- sebd zelabd dilr
`edy xky lawl lkez
yecwd jixv ,laben izla
gek dl wiprdl `ed jexa

.jk lrïk-ïéàM-äî©¤¥¥
íéëàìna26oi`y - , ©©§¨¦

zelbzd lawl mgeka
,zlaben izlaBîk§

,éúBaøî ézòîML- ¤¨©§¦¥©©
,yhixfnn cibnde aehÎmyÎlrad lr dpeekdàöîð elà ék¦¦¦§¨

Càìî27ãçà28,ãçéa ìàøNiî äøNò ãîòîa ãîBòixd - ©§¨¤¨¥§©£©£¨¨¦¦§¨¥§©©
dxyr ia lk`"y - cgi mi`vnp micedi dxyry dn wx df

,dpikyd my ixd dxey - "`ixy `zpikyíéøaãî íðéàL óà©¤¥¨§©§¦
,úéìëúå ìeáb éìa ãçôå äúîéà åéìò ìtz ¯ äøBz éøáãa§¦§¥¨¦Ÿ¨¨¥¨¨¨©©§¦§§©§¦

,eäéìò àéøLc àzðéëMî,mdilr dxeyd dpikydn -ãò ¦§¦§¨§¨§¨£©§©
.éøîâì Búeàéönî ìhaúî äéäLcgtde lehiad cvn - ¤¨¨¦§©¥¦§¦§©§¥

lr dxeyd dpikyd z`xyd eilr dxyn dzidy milecbd
dyrn zrya miwqer md oi`y zexnl ,cgi l`xyin dxyr

dxeza29c"yz zegiyd xtqa .30v"iixedn x"enc` w"k `ian
ixd ,dipyd mrta ef dyecw zxb` ez` cnl eia`yk ,r"p
zenypd zlrn zece` xacn owfd epaxy dnl ribdy drya
iaxd xaic - 'eke "izeaxn izrnyy enk" miiqne ,mik`ln iabl
lirly - "izeaxn izrnyy" oeyld zece` r"p (a"yxedn)
,"ixenn izrnyy" oeyld aezk (ddbda) d"l wxt "`ipz"a
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ùã÷ä úøâà
àúðéëù äøùò éá ìëà ì"æç åøîàù åîë äìâø
'ä íòåð éäéå ù"îë äìòîìî íäéìò øîåìë àéøù
'ä íòåð éë øîåìë åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò
úåöîäå äøåúä ÷ñòá åðéãé äùòîá òéôåä øùà
åðéìò äøùéå ïðåëúé ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã
ùáìúî åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá åúåéäì äìòîìî
úåîéòðä åðìëùá íéâéùî åðà ïéà ë"òå åðìëùå åðùôðá
úéìëúå ìåáâ éìá äðéëùä åéæå 'ä íòåðî úåáéøòäå
äøåúá åðéãé äùòîá åðéìò äøåùå ïðåëúî øùà
éàäá äåöî øëù ì"æøà æ"òå .à÷åã íéáøá úåöîå
íà éë åâéùäì íìåòì øùôà éà éë àëéì àîìò
êøã ìò úàæ íâ óàå óåâäî ùôðä úåèùôúäá
ùéàì íìùú äúà éë ãñç 'ä êìå ù"îë ãñçä
íé÷éãöá çë ïúåð ä"á÷äù ì"æøàù åîëå åäùòîë
éë éúåáøî éúòîùù åîë íéëàìîá ë"àùî .'åë
ìàøùéî äøùò ãîòîá ãîåò ãçà êàìî àöîð åìéà
åéìò ìåôú äøåú éøáãá íéøáãî íðéàù óà ãçéá
àéøùã àúðéëùî úéìëúå ìåáâ éìá ãçôå äúîéà

éøîâì åúåàéöîî ìèáúî äéäù ãò åäééìò
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יז.21. צ, ˘ËÈÏ"‡:22.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'התומ"צ 'עסק שזהו ידינו" ב"מעשה הפי' יג.23."צ"ע סב, ‰Ú¯˙24.תהלים
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î לקבלו"."דלכא שיכול שזהו אלא - החסד מהו - כמעשהו  זהו באם ב.25.ורה ק, Î"˜26.סנהדרין ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."הכח להם ניתן ˘ËÈÏ"‡:27."שלא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דצבור גם התפלות מעלים מלאכים שהרי "צ"ע
.28:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."?הכוונה - ˘ËÈÏ"‡:29."צ "ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בפחד ואינם  כו' בטלים  אינם  דהעשרה  "והא

בטלה  - לאו דאם כן להיות ומוכרח א]), ג, [מגילה דניאל בחברי וכמרז"ל בחרדה צ"ל (דאז מזלייהו אפילו חזי דלא משום עכצ"ל כו'
להעבודה". (בהעלם) סיוע - שריא דשכינתא והתועלת דניאל. חברי ממצב כמובן 30.97ֿ98.הבחירה ע'



ixyzקו a"k iyily mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ב שלישי יום
,272 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðéòá òø ë"òå,272 'nr cr.÷"äåæá

lr xn` `ede ,"izeaxn izrnyy" oeyld xne` `ed o`k eli`e
axd zyecw ceak cedl oeekzn `ed "ixenn izrnyy" :jk
Îlrad epxenl dpeekd "izeaxn izrnyy"e ,yhixfnn cibnd
w"k my xne` ,okn xg`l .yhixfnn cibnd axde aehÎmy
ipec`) x"en`` zyecw ceak ced xn` ,r"p v"iixden x"enc`
zece` ocrÎoba micnely zeklddn od el`y ,(iaxe ixen ia`
milhazn (mik`lnd) mdy itk ,mik`ln iabl zenypd zlrn
dxyr cnrna (dxey dpikydy) `ixy `zpikyy '"ied xe`"n
jiynn - `ede ,dxez ixaca mixacn md oi`y zexnl ,l`xyin
mixetiq dpeny il xtiq - xtql r"p v"iixden x"enc` w"k

"`ipz"a `ed df lke :miiqe ,ocr oba micnely zekldl rbepa
`edy ,"awri oir" cenll mei lka zeriaw zeyrl ,jkl dncwd
lr xtkn dfe ea mixzqen dxezd zeceq aexy jk lr xne`

oldl .mc`d zepeer31r"p (a"yxden) iaxdy ,my `ian `ed
mcenil wga zeriaw dzid miptln miciqgly ,f` mb el xn`
lr sqepy ,(xeari la wegk mei lk micnel eidy micenila)
`wqt micnel mb eid ,`ipze `xnb cenr ,zeipyna mixeriyd
ipy jexr ogley xeviwa zg` dkld miptÎlkÎlre ,"awri oir"a

mitirq32didy dfk ote`a micnel eid lecb sirq df did m` ,
,mitirq ipya dwelg zg` dkld aex it lre ,zg` dkld df

,ïk ìòå,okle -äNònä éðéòa òø33úçz äNòð øLà §©¥©§¥©©©£¤£¤©£¨©©
,ììëa LîMä,dceara e` wqra miwqery dl`a ,xnelk - ©¤¤¦§¨

on `lirl" `idy dxez enk `l) ynyd zgzy mipipr mdy
`edy dn miyer mdyk mb ixd ,(ynyd on dlrnl ,"`yny

iptly ,oldl xne`
,dltzd ixg` e` dltzd
,dxez micnel md oi`
mivl ayen dyrp df `l`
,"ipira rx" df ixd -
éòøå éçà ïéa èøôáe¦§¨¥©©§¥©

'ä ìà íéLbpä34äLbä" , ©¦¨¦¤©¨¨
"älôz Bæ ¯35xnelk - , §¦¨

zceara miwqerd dl`
,dltzdälôzä øçàå§©©©§¦¨

áLBî" äNòð äéðôì Bà§¨¤¨©£¨©
,ïìvì-àðîçø "íéöì¥¦©£¨¨¦§¨

ì"æø eøîàL Bîk36: §¤¨§©©
ïéàå ïéáLBiL íéðL"§©¦¤§¦§¥
,"'eë äøBz éøác íäéðéa¥¥¤¦§¥¨
,"mivl ayen df ixd -
áLBî" äNòð íàå§¦©£¨©

,äøNòa "íéöì- ¥¦©£¨¨
,l`xyinàzðéëLc¦§¦§¨

eäéìò àéøL,mdilr dxey dpikydy -àðBaìò Eì ïéà ¨§¨£©§¥§¤§¨
àzðéëLc àðì÷e,dpikyd oelwe oealr -äfî ìBãb §¨¨¦§¦§¨¨¦¤

ì"æø eøîà íàå ,ïìvì-àðîçø37øúqa äøáò øáBòä ìò ©£¨¨¦§¨§¦¨§©©©¨¥£¥¨©¥¤
,íBìLå-ñç "äðéëMä éìâø ÷çBc"L,ixd -äøáò øáBòä ¤¥©§¥©§¦¨©§¨¨¥£¥¨

úéLàøa øöBé ìL äîB÷ øeòL ìk ÷çBc ¯ íéaøä©¦¥¨¦¨¤¥§¥¦
ìBëéák38ì"æø eøîàL Bîk ,39,"'eëå àeäå éðà ïéà" :- ¦§¨§¤¨§©©¥£¦§§

,ixnbl dpikyd z` dgec `edy ixd ,"mlera xecl oileki
.my zexyl dleki `id oi`y"íéèäøa øeñà Cìn"L àlà¤¨¤¤¤¨¨§¨¦

'eë40`id dpikyd - .
- "xeq`" ly ote`a
`ly dpevx cbp dxeywk
ixd - dfk mewna zexyl
oealr meyn jka yi
z`vnpd dpikyl oelwe
jln" ly ote`a my

.'"eke xeq`éå" ìáà£¨©
ïé÷çãc ïàîì§©§¨£¦

ìdì íé÷Bé ãk àzðéëL ¦§¦§¨©¦¨
éøa-àLã÷,àeä-Cie - ª§¨§¦

z` 'miwgec'y dl`l
Îyecwd xy`k ,dpikyd
,dze` miwi `edÎjexa

:dì àîééå:dl xn`ie - §¥¨¨
éîe÷ øôòî éøòðúä"¦§©£¦¥¨¨¦

"'Bâå41ïélî úìz ìòå , §§©§©¦¦
ìàøNé éákòúî¦§©§¥¦§¨¥

:àúeìâadyly lr - §¨¨
:zelba l`xyi ipa miakrzn mixacì ïé÷çãc ìò,àzðéëL ©§¨£¦¦§¦§¨

,dpikyl mixivn mdy lr -àzðéëLa àðì÷ ïéãáòc ìòå§©§¨§¦§¨¨¦§¦§¨
,dpikyl oelw minxeby lre -øäfa áeúkL Bîk ,"'eëå§§¤¨©Ÿ©

LBãwä42. ©¨
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ùã÷ä úøâà
òø ë"òå
èøôáå ììëá ùîùä úçú äùòð øùà äùòîä éðéòá
øçàå äìôú åæ äùâä 'ä ìà íéùâðä ééòøå ééçà ïéá
ì"æøàù åîë ì"ø íéöì áùåî äùòð äéðôì åà äìôúä
áùåî äùòð íàå 'åë ú"ã íäéðéá ïéàå ïéáùåéù íéðù
àðåáìò êì ïéà åäééìò àéøù àúðéëùã äøùòá íéöì
åøîà íàå ïìöéì àðîçø äæî ìåãâ àúðéëùã àðì÷å
äðéëùä éìâø ÷çåãù øúñá äøéáò øáåòä ìò ì"æø
ìù äîå÷ øåòéù ìë ÷çåã íéáøá äøéáò øáåòä å"ç
'åëå àåäå éðà ïéà ì"æø ù"îë ìåëéáë úéùàøá øöåé
ïé÷çãã ïàîì éåå ìáà .'åë íéèäøá øåñà êìîù àìà
éøòðúä äì àîééå ä"á àùãå÷ äì íé÷åé ãë àúðéëùì
ìàøùé éáëòúî ïéìéî úìú ìòå 'åâå éîå÷ øôòî
àðì÷ ïéãáòã ìòå àúðéëùì ïé÷çãã ìò àúåìâá

.÷"äåæá ù"îë 'åëå àúðéëùá
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.31.101 ˘ËÈÏ"‡:32.ע' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בדורות אפילו ברוסיה לימודו נפוץ הי' לא (1 טה"ד: אינו אם ÌÈÂ¯Á‡‰(2"צע"ג .
- לראשונה נדפס (3 בפ"ע. הל' - סעיף כל רוב ומחוץ·ÛÂÒע"פ הצ"צ נדפסÈÒÂ¯Ï‡ימי אדה"ז שו"ע (4 .˙ÏÁ˙·,אדהאמ"צ נשיאות

ולהחליף?!". לשנות יגרום ומה פסוקות. הל' לימוד וה"ז מאז. בו שיעורים נקבעו ˘ËÈÏ"‡:33.ובטח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הכתוב "ל'
יז". ב, קהלת -.34:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תקנום קרבנות במקום ותפלות כב. יט, יתרו פרש"י ‡„ÂÓ"¯35."ראה ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."עה"פ פרש"י פמ"ט. ב'.36."ב"ר משנה ג' פרק א.37.אבות לא, ˘ËÈÏ"‡:38.קידושין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"ח "ראה
ואילך". תקעג ע' אור יהל פ"ז. השמות א.39.ש' ה, ˘ËÈÏ"‡:40.סוטה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רפ"ז מאגה"ת כמ"ש 41."להעיר

ב. נב, ב.42.בישעי' עה, ח"ג



קז ixyz a"k iyily mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ב שלישי יום
,272 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðéòá òø ë"òå,272 'nr cr.÷"äåæá

lr xn` `ede ,"izeaxn izrnyy" oeyld xne` `ed o`k eli`e
axd zyecw ceak cedl oeekzn `ed "ixenn izrnyy" :jk
Îlrad epxenl dpeekd "izeaxn izrnyy"e ,yhixfnn cibnd
w"k my xne` ,okn xg`l .yhixfnn cibnd axde aehÎmy
ipec`) x"en`` zyecw ceak ced xn` ,r"p v"iixden x"enc`
zece` ocrÎoba micnely zeklddn od el`y ,(iaxe ixen ia`
milhazn (mik`lnd) mdy itk ,mik`ln iabl zenypd zlrn
dxyr cnrna (dxey dpikydy) `ixy `zpikyy '"ied xe`"n
jiynn - `ede ,dxez ixaca mixacn md oi`y zexnl ,l`xyin
mixetiq dpeny il xtiq - xtql r"p v"iixden x"enc` w"k

"`ipz"a `ed df lke :miiqe ,ocr oba micnely zekldl rbepa
`edy ,"awri oir" cenll mei lka zeriaw zeyrl ,jkl dncwd
lr xtkn dfe ea mixzqen dxezd zeceq aexy jk lr xne`

oldl .mc`d zepeer31r"p (a"yxden) iaxdy ,my `ian `ed
mcenil wga zeriaw dzid miptln miciqgly ,f` mb el xn`
lr sqepy ,(xeari la wegk mei lk micnel eidy micenila)
`wqt micnel mb eid ,`ipze `xnb cenr ,zeipyna mixeriyd
ipy jexr ogley xeviwa zg` dkld miptÎlkÎlre ,"awri oir"a

mitirq32didy dfk ote`a micnel eid lecb sirq df did m` ,
,mitirq ipya dwelg zg` dkld aex it lre ,zg` dkld df

,ïk ìòå,okle -äNònä éðéòa òø33úçz äNòð øLà §©¥©§¥©©©£¤£¤©£¨©©
,ììëa LîMä,dceara e` wqra miwqery dl`a ,xnelk - ©¤¤¦§¨

on `lirl" `idy dxez enk `l) ynyd zgzy mipipr mdy
`edy dn miyer mdyk mb ixd ,(ynyd on dlrnl ,"`yny

iptly ,oldl xne`
,dltzd ixg` e` dltzd
,dxez micnel md oi`
mivl ayen dyrp df `l`
,"ipira rx" df ixd -
éòøå éçà ïéa èøôáe¦§¨¥©©§¥©

'ä ìà íéLbpä34äLbä" , ©¦¨¦¤©¨¨
"älôz Bæ ¯35xnelk - , §¦¨

zceara miwqerd dl`
,dltzdälôzä øçàå§©©©§¦¨

áLBî" äNòð äéðôì Bà§¨¤¨©£¨©
,ïìvì-àðîçø "íéöì¥¦©£¨¨¦§¨

ì"æø eøîàL Bîk36: §¤¨§©©
ïéàå ïéáLBiL íéðL"§©¦¤§¦§¥
,"'eë äøBz éøác íäéðéa¥¥¤¦§¥¨
,"mivl ayen df ixd -
áLBî" äNòð íàå§¦©£¨©

,äøNòa "íéöì- ¥¦©£¨¨
,l`xyinàzðéëLc¦§¦§¨

eäéìò àéøL,mdilr dxey dpikydy -àðBaìò Eì ïéà ¨§¨£©§¥§¤§¨
àzðéëLc àðì÷e,dpikyd oelwe oealr -äfî ìBãb §¨¨¦§¦§¨¨¦¤

ì"æø eøîà íàå ,ïìvì-àðîçø37øúqa äøáò øáBòä ìò ©£¨¨¦§¨§¦¨§©©©¨¥£¥¨©¥¤
,íBìLå-ñç "äðéëMä éìâø ÷çBc"L,ixd -äøáò øáBòä ¤¥©§¥©§¦¨©§¨¨¥£¥¨

úéLàøa øöBé ìL äîB÷ øeòL ìk ÷çBc ¯ íéaøä©¦¥¨¦¨¤¥§¥¦
ìBëéák38ì"æø eøîàL Bîk ,39,"'eëå àeäå éðà ïéà" :- ¦§¨§¤¨§©©¥£¦§§

,ixnbl dpikyd z` dgec `edy ixd ,"mlera xecl oileki
.my zexyl dleki `id oi`y"íéèäøa øeñà Cìn"L àlà¤¨¤¤¤¨¨§¨¦

'eë40`id dpikyd - .
- "xeq`" ly ote`a
`ly dpevx cbp dxeywk
ixd - dfk mewna zexyl
oealr meyn jka yi
z`vnpd dpikyl oelwe
jln" ly ote`a my

.'"eke xeq`éå" ìáà£¨©
ïé÷çãc ïàîì§©§¨£¦

ìdì íé÷Bé ãk àzðéëL ¦§¦§¨©¦¨
éøa-àLã÷,àeä-Cie - ª§¨§¦

z` 'miwgec'y dl`l
Îyecwd xy`k ,dpikyd
,dze` miwi `edÎjexa

:dì àîééå:dl xn`ie - §¥¨¨
éîe÷ øôòî éøòðúä"¦§©£¦¥¨¨¦

"'Bâå41ïélî úìz ìòå , §§©§©¦¦
ìàøNé éákòúî¦§©§¥¦§¨¥

:àúeìâadyly lr - §¨¨
:zelba l`xyi ipa miakrzn mixacì ïé÷çãc ìò,àzðéëL ©§¨£¦¦§¦§¨

,dpikyl mixivn mdy lr -àzðéëLa àðì÷ ïéãáòc ìòå§©§¨§¦§¨¨¦§¦§¨
,dpikyl oelw minxeby lre -øäfa áeúkL Bîk ,"'eëå§§¤¨©Ÿ©

LBãwä42. ©¨
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ùã÷ä úøâà
òø ë"òå
èøôáå ììëá ùîùä úçú äùòð øùà äùòîä éðéòá
øçàå äìôú åæ äùâä 'ä ìà íéùâðä ééòøå ééçà ïéá
ì"æøàù åîë ì"ø íéöì áùåî äùòð äéðôì åà äìôúä
áùåî äùòð íàå 'åë ú"ã íäéðéá ïéàå ïéáùåéù íéðù
àðåáìò êì ïéà åäééìò àéøù àúðéëùã äøùòá íéöì
åøîà íàå ïìöéì àðîçø äæî ìåãâ àúðéëùã àðì÷å
äðéëùä éìâø ÷çåãù øúñá äøéáò øáåòä ìò ì"æø
ìù äîå÷ øåòéù ìë ÷çåã íéáøá äøéáò øáåòä å"ç
'åëå àåäå éðà ïéà ì"æø ù"îë ìåëéáë úéùàøá øöåé
ïé÷çãã ïàîì éåå ìáà .'åë íéèäøá øåñà êìîù àìà
éøòðúä äì àîééå ä"á àùãå÷ äì íé÷åé ãë àúðéëùì
ìàøùé éáëòúî ïéìéî úìú ìòå 'åâå éîå÷ øôòî
àðì÷ ïéãáòã ìòå àúðéëùì ïé÷çãã ìò àúåìâá

.÷"äåæá ù"îë 'åëå àúðéëùá
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.31.101 ˘ËÈÏ"‡:32.ע' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בדורות אפילו ברוסיה לימודו נפוץ הי' לא (1 טה"ד: אינו אם ÌÈÂ¯Á‡‰(2"צע"ג .
- לראשונה נדפס (3 בפ"ע. הל' - סעיף כל רוב ומחוץ·ÛÂÒע"פ הצ"צ נדפסÈÒÂ¯Ï‡ימי אדה"ז שו"ע (4 .˙ÏÁ˙·,אדהאמ"צ נשיאות

ולהחליף?!". לשנות יגרום ומה פסוקות. הל' לימוד וה"ז מאז. בו שיעורים נקבעו ˘ËÈÏ"‡:33.ובטח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הכתוב "ל'
יז". ב, קהלת -.34:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תקנום קרבנות במקום ותפלות כב. יט, יתרו פרש"י ‡„ÂÓ"¯35."ראה ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."עה"פ פרש"י פמ"ט. ב'.36."ב"ר משנה ג' פרק א.37.אבות לא, ˘ËÈÏ"‡:38.קידושין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ע"ח "ראה
ואילך". תקעג ע' אור יהל פ"ז. השמות א.39.ש' ה, ˘ËÈÏ"‡:40.סוטה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רפ"ז מאגה"ת כמ"ש 41."להעיר

ב. נב, ב.42.בישעי' עה, ח"ג

ixyz b"k iriax mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ג רביעי יום
pyl xeriy dxen,272 'nrn :dheyt d...ééáåäà ïë ìò,flw 'nr cr:ïåöø éäé

,ïk ìò,okl -äòøä eòøz àð ìà ,éòøå éçà éáeäà ©¥£©©©§¥©©¨¨¥¨¨¨
,úàfä äìBãbä,dltzd ixg` e` dltzd iptl ,zeyrl - ©§¨©Ÿ

,olvilÎ`pngx mivl ayeníøèa íëéäìà 'äì ãBák eðúe§¨©¡Ÿ¥¤§¤¤
CLçé43ìçä úBîé ìk áéøòîì äçðî ïéa eðéäc ,44ãîìì , ©§¦§©§¥¦§¨§©£¦¨§©Ÿ¦§Ÿ

úeiîéðt äøNòa©£¨¨§¦¦
äãbà àéäL ,äøBzä©¨¤¦©¨¨
,"á÷òé ïéò" øôñaL¤§¥¤¥©£Ÿ
äøBzä úBãBñ áøL¤Ÿ©¨
úøtëîe ,da ïéæeðb§¦¨§©¤¤
,íãà ìL åéúBðBò£¨¤¨¨
éáúëa øàáîk©§Ÿ¨§¦§¥

ì"æéøàä45úBìâpäå , ¨£¦©§©¦§
daL,dxezd zeceq - ¤¨

,xn` ixdoifepbdcb`a
mixacde ,"awri oir"ay
micnel mzece` miielbd
,dcb`d ly dlbpd wlga
íäa CìiL 'ä éëøc ïä¥©§¥¤¥¥¨¤
úBöò úéLéå ,íãàä̈¨¨§¨¦¥

àiîLc élîa BLôða- §©§§¦¥¦§©¨
,zeevne dxez ipipra

,àîìòc élîáeipipra - §¦¥§©§¨
,mleréîëç ìëì òeãiëå§©¨©§¨©§¥

èòî ãîìì íâå .áìoia - ¥§©¦§Ÿ§©
,aixrnl dgpnïçìL'a§ª§¨

úBëìä íéiç-çøà 'Ceøò̈Ÿ©©¦£¨
,íãà ìëì úBëéøvä- ©§¦§¨¨¨

"miig gxe`" wlgd ixdy
lkl uegp jexrÎogleyay

,eizekld zrcl cg`ìòå§©
ì"æø eøîà äæ46,"'eë íBé ìëa úBëìä äðBMä ìk" :ghaen - ¤¨§©©¨©¤£¨§¨

,"`ad mler oa `edy eläëìä úB÷eñôe úBøeøa úBëìä ïäL¤¥£¨§§£¨¨
,äNòîì,lreta zeyrl ji` zrcl -é"Lø Leøôa øàáîk §©£¤©§Ÿ¨§¥©¦
íL ì"æ47ila ,zexexa zekldl `xnbd zpeekzn "zekld"ay - . ©¨

dlibna yxtn i"yxy itk ,xacay zwelgnde `ixheÎ`lwyd
dpey" lr ctqdl rbepa `l` ,"zekld dpeyd lk" xn`nd iptl
,'eke `ixheÎ`lwyd ila onvr zekldd z` cnly "zekld

lr dcp 'qnae,zeipyn od el`y ,i"yx yxtn envr df xn`n
ly `ixheÎ`lwyd ila od mby ,ipiqn dynl dklde zeziixa

zekldl dpeekd 'jexr ogley'l rbepa dfÎjxcÎlre ,`xnbd
.dyrnl zerbepd zexexa zeweqtúBìòa Lã÷ úaLáe§©¨Ÿ¤©£

àúaø àúëìä" ék ,úaL úBëìäa e÷ñòé ¯ äçðnä©¦§¨©©§§¦§©¨¦¦§§¨©§¨
ì,"àúaLyiy zekld daxd opyi ,dlecb dkld `id zay - §©§¨

,zayl rbepa ozrcl
ìLkì íãàä ìBëé ì÷áe§©¨¨¨¨¦¨¥
elôà ,íBìLå-ñç dä©§¨£¦
,äìé÷ñe úøk øeqàa§¦¨¥§¦¨

,äòéãé ïBøñçîly - ¥¤§§¦¨
,mipicdãeîìz úââL"å§¦§©©§

,íBìLå-ñç "ïBãæ äìBò¨¨©§¨
ilan xeqi` miyeryk -
i`e ,xeqi` dfy zrcl
`ly iptn `ed dricid
eli`k xacd aygp - cnl
Îqg cifna z`f dyr
dpyndy itk ,melye

zea`a zxne`48ixd .
ly mixeqi`a elit`y
mileki dliwqe zxk
melyeÎqg lykidl
zekld mircei `lyk

,zayéøö ïéàåøîBì C §¥¨¦©
,íéøôBñ éøác éøeqàa§¦¥¦§¥§¦
,äìòîì eaø Bîk eaøL¤©§©§©§¨
äö÷î éøeqàa èøôáe¦§¨§¦¥ª§¤

,àáeè éçéëLcmixewd - ¦§¦¥¨
,c`n zeaexw mizrl
íéøôBñ éøác íéøeîçå©£¦¦§¥§¦

,opaxcnc -éøácî øúBé¥¦¦§¥
äøBz49ì"æø eøîàL Bîk ,50íéîëç éøác ìò øáBòä ìkL , ¨§¤¨§©©¤¨¨¥©¦§¥£¨¦

,íäéøác ìL ì÷ øeqàa elôà,edexq` minkgdy -Bîk £¦§¦©¤¦§¥¤§
÷ ìëBàäàðåb éàäëe úéáøò úlôz íã,dnecke -áiç ¨¥Ÿ¤§¦©©§¦§©©§¨©¨

äøBzaL úBøeîç ìò øáBòk äúéî51rbep miptÎlkÎlr - . ¦¨§¥©£¤©¨
ecnli okl xy` ,zay ipice zekld zrcle cenll c`n xacd

,zay ly dgpnd zelra zay zekldLøôé ìà ãéçé ìëå§¨¨¦©¦§Ÿ
øeavä ïî Bîöòmixen`d micenild cnel xeaivdy drya - ©§¦©¦

,dnecke "jexr ogley" ,"awri oir"a,øçà ïéðò ãîìì elôà- £¦¦§Ÿ¦§¨©¥
,xeaivd on cigid yexti l` ok mbíà-éksxhvi -øáãa ¦¦©¨¨
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ùã÷ä úøâà
ééçà ééáåäà ïë ìò
ãåáë åðúå úàæä äìåãâä äòøä åòøú àð ìà ééòøå
áéøòîì äçðî ïéá åðééäã êùçé íøèá íëéäìà 'äì
àéäù äøåúä úåéîéðô äøùòá ãåîìì ìåçä úåîé ìë
úøôëîå äá ïéæåðâ äøåúä úåãåñ áåøù é"ò 'ñáù äãâà
äáù úåìâðäå ì"æéøàäëá øàåáîë íãà ìù åéúåðåò
åùôðá úåöò úéùéå íãàä íäá êìéù 'ä éëøã ïä
áì éîëç ìëì òåãéëå àîìòã éìéîáå àéîùã éìéîá
ìëì úåëéøöä úåëìä ç"åà ò"åùá èòî ãåîìì íâå
ïäù 'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìë ì"æøà æ"òå íãà
øàåáîë äùòîì äëìä úå÷åñôå úåøåøá úåëìä
å÷ñòé äçðîä úåìòá ùã÷ úáùáå íù ì"æ é"ùøôá
ìåëé ì÷áå àúáùì àúáø àúëìä éë úáù 'ìäá
äìé÷ñå úøë øåñéàá åìéôà å"ç äá ìùëéì íãàä
ì"öàå å"ç ïåãæ äìåò ãåîìú úââùå äòéãé ïåøñçî
èøôáå äìòîì åáø åîë åáøù íéøôåñ éøáã éøåñéàá
øúåé ñ"ã íéøåîçå àáåè éçéëùã äö÷åî éøåñéàá
åìéôà íéîëç éøáã ìò øáåòä ìëù ì"æø ù"îë ú"ãî
úìôú íãå÷ ìëåàä åîë íäéøáã ìù ì÷ øåñéàá
äøåúáù úåøåîç ìò øáåòë äúéî áééç â"äëå úéáøò
ãåîìì åìéôà øåáéöä ïî åîöò ùåøôé ìà ãéçé ìëå
àìù ì"öàå åá ïé÷åñò øåáéöäù øáãá à"ë øçà ïéðò
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טז.43. יג, ירמי' - הכתוב ל' ˘ËÈÏ"‡:44.ע"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הרי אז כי - שחרית הא', לתפלה בנוגע מתחיל דאינו הא "י"ל
(סקנ"ה  לביהמ"ד מביהכנ"ס דרבים, ת"ת צ"ל שלאחרי' וכן התפלה, קודם בצרכיו לעסוק דאסור ס"ד) (ספ"ט בשו"ע הוא מפורש דין

השירים.45.ס"א)". לשיר הרמב"ן הקדמת קה"ת). (בהוצאת שם ובנסמן ה"ב פ"ב הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות כח,46.ראה מגילה
א. עג, נדה סק"ב.47.ב. סרמ"ו יו"ד ט"ז י"ב.48.ראה משנה ד' ה"ד.49.פרק פ"א ברכות ב.50.ירושלמי ד, Î"˜51.ברכות ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡- קמ"ל מאי שד"ח ÂË·‡"לכאורה ס"ה. סס "ג אדה"ז שו"ע  וראה כוונתו . וגוזמא דלהפלגה כהדעות שלא קמ"ל
ואילך". תקצט ע' יד תלמודית אנציק' בארוכה. - טו ח, השדה פאת .386 ע' כללים



ixyzקח c"k iying mei Ð ck zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ד חמישי יום
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ãîòìå3,Bæ äòLa åéðôì §©£Ÿ§¨¨§¨¨
,dltz ly -úò àéäL¤¦¥

úBlbúäì ,åéðôì ïBöø̈§¨¨§¦§©
Lc÷n"ä ìà àBáì̈¤©¦§¨

,"èòî"ycwnd zia" - §©
zia `xwpy itk ,ohwd
micedi ea zqpkd

milltzn4ã÷ôì ,¦§Ÿ
ìïëBMä ,BãBák úðéëL ¦§¦©§©¥

íúBàîè CBúa ízà5,- ¦¨§ª§¨
lye zelb ly avna mby
z`f lka zpkey - d`neh
,l`xyi ipa mr dpikyd
ly oevxd zrya ixd
lekiak `a ,dltz
xwal `edÎjexaÎyecwd
zpkeyd dpikyd z`

,mzi`åéLøBãì àönäìe§¦¨¥§§¨
.åéìçéîe åéLwáîe- §©§¨§©£¨

ixd ,dltzd zry `idy ef oevx zrae¯ åéëøöa øtñîäå§©§©¥¦§¨¨
ãBák éelâa úBàøìå ïðBaúäì õôç BðéàL Bîöòa äàøî©§¤§©§¤¥¨¥§¦§¥§¦§§¦§

äàîè äákøî äNòðå ,Búeëìîdakxn enk lha dyrp - ©§§©£¨¤§¨¨§¥¨
,ïBéìòä ìéñkì,"oeilrd liqk" z`xwpd ,dtilwl -øîàpL ©§¦¨¤§¤¤¡©

åéìò6tçé àì" :øäfä eáúkL Bîk ,"'eë äðeáúa ìéñk õ7 ¨¨Ÿ©§Ÿ§¦¦§¨§¤¨§©Ÿ©
ì"æ é"øàäå8ø÷éa úBàøìå ïðBaúäì õôç BðéàL eðéäc , §¨£¦©§©§¤¥¨¥§¦§¥§¦§¦¨

,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìî ìL Búlãb úøàôz¦§¤¤§ª¨¤¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
,Bæ äòLa äìòîì úBìâpäoevx zr ixd `id dltzd zryy - ©¦§§©§¨§¨¨

,dlrnlíâådlbzp df -íéöôçä ìà ähîì,inipt oevxa - §©§©¨¤©£¥¦
úBáz CBúa Laìúîe óhòúnä ,Bìãâå BãBák ìà èéaäì§©¦¤§§¨§©¦§©¥¦§©¥§¥
éôa äøeãqä älôzä©§¦¨©§¨§¦
ãçà ìëì älbúîe ,ìkŸ¦§©¤§¨¤¨

BìëN éôì,ezpade - §¦¦§
:áéúëãk ,BúîLð LøLå§Ÿ¤¦§¨§¦§¦

aezky enk -9:éôì"§¦
¯ "Léà ìläé BìëN¦§§ª©¦

;áéúk "ìläé"e"`e ila - §©¥§¦
m`zday ,ezernyny -
zlecba ezpadle elkyl
lldn ,`edÎjexaÎyecwd
ÎjexaÎyecwd z` mc`d
,dltzd zrya `ed
ïéòk òé÷øc àúeëìîe©§¨§¨¦©§¥

àòøàc àúeëìî10,- ©§¨§©§¨
dnec minyd zekln
,ux`d lr zeklnl
,dhnl zeklnd zbdpdl
úBéäì Cìnä CøcL¤¤¤©¤¤¦§

"Bfò ïBéáç"11éøãça ¤§ª§©§¥
íéøîBL änëå ,íéøãç£¨¦§©¨§¦
øLà (ãò) ,íéçútä ìò©©§¨¦©£¤
íéîé íétöî änëå änk©¨§©¨§©¦¨¦
Bfò úBàøì íéðLå§¨¦¦§ª
BðBöø äìòLëe ,BãBáëe§§¤¨¨§
øéáòäå ,ìkì úBlbúäì§¦§©©Ÿ§¤¡¦
Búeëìî ìëa ìB÷§¨©§
,åéðôì ãîòìå ìäwäì§¦¨¥§©£Ÿ§¨¨
Búeëìî ãBák íúBàøäì§©§¨§©§
éî ,Búlãb úøàôz ø÷éå¦¨¦§¤¤§ª¨¦
Bðéàå åéðôì ãîBòL¤¥§¨¨§¥
÷qòúîe BúBàøì LLBç¥¦§¦§©¥
òeøb änk ¯ åéëøöa¦§¨¨©¨¨©
ìLîðå ,àeä éúôe ìëñå§¨¨¤¦§¦§©
ìk éðéòa äîãð úBîäak©§¥¦§¤§¥¥¨

BðéàL åéðôì BúBàøäa ¯ Cìnä ïBéæa àeä íâå .úBiøaä- ©§¦§©¦§©¤¤§©§§¨¨¤¥
epi` jlndyïeôñaeyg -íéòeLòLå úçð ìa÷ì åéðéòa ¨§¥¨§©¥©©§©£¦

àeä íâå .åéëøö ÷ñòî øúBé ,Béôéå BãBák ìà èéaäî¥©¦¤§§¨§¥¥¥¤§¨¨§©
Cìnä úà BðBéæáe BðBì÷ úBàøä ìò ,Cìnì BLôða áiçúî¦§©¥§©§©¤¤©¥¨§¦§¤©¤¤

øîàð äæ ìòå ,äàBø ìk ïéòì12,"ïBì÷ íéøî íéìéñëe" : §¥¨¤§©¤¤¡©§¦¦¥¦¨
äéäiL ,"ïBì÷ íéøî" äéäé àì ¯ ìéñk àeäL óà :øîBìk§©©¤§¦Ÿ¦§¤¥¦¨¤¦§¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

ùã÷ä úøâà
ééáåäà ãëíéáåäàä íéòéø åòøú àð ìà ééçà

äùòé ìàå íøöéì íéàåðùå íøöåéì
øçá øùà íå÷îä éðôì úçà äòù òùø åîöò íãà
àéäù åæ äòùá åéðôì ãåîòìå ìä÷äì íåéä ìëî äá
èòî ùã÷îä ìà àåáì úåìâúäì åéðôì ïåöø úò
íúåàîåè êåúá íúà ïëåùä åãåáë úðéëùì ãå÷ôì
åéëøöá øôñîäå åéìçééîå åéù÷áîå åéùøåãì àöîäìå
éåìéâá úåàøìå ïðåáúäì õôç åðéàù åîöòá äàøî
ïåéìòä ìéñëì äàîè äáëøî äùòðå åúåëìî ãåáë
ù"îë 'åë äðåáúá ìéñë õåôçé àì åéìò øîàðù
úåàøìå ïðåáúäì õôç åðéàù åðééäã ì"æéøàäå øäæä
úåìâðä ä"á÷ä î"äî êìî ìù åúìåãâ úøàôú ø÷éá
ìà èéáäì íéöôçä ìà äèîì íâå åæ äòùá äìòîì
äìôúä úåáéú êåúá ùáìúîå óèòúîä åìãâå åãåáë
ùøåùå åìëù éôì ãçà ìëì äìâúîå ìë éôá äøåãñä
áéúë ììäé ùéà ììåäé åìëù éôì áéúëãë åúîùð
êìîä êøãù àòøàã àúåëìî ïéòë òé÷øã àúåëìîå
ìò íéøîåù äîëå íéøãç éøãçá åæåò ïåéáç úåéäì
íéðùå íéîé íéôöî äîëå äîë øùà (ãò) íéçúôä
ìëì úåìâúäì åðåöø äìòùëå åãåáëå åæåò úåàøì
åéðôì ãåîòìå ìä÷äì åúåëìî ìëá ìå÷ øéáòäå
éî åúìåãâ úøàôú ø÷éå åúåëìî ãåáë íúåàøäì
åéëøöá ÷ñòúîå åúåàøì ùùåç åðéàå åéðôì ãîåòù
äîãð úåîäáë ìùîðå àåä éúôå ìëñå òåøâ äîë
åúåàøäá êìîä ïåéæá àåä íâå úåéøáä ìë éðéòá
èéáäî íéòåùòùå úçð ìá÷ì åéðéòá ïåôñ åðéàù åéðôì
áééçúî àåä íâå åéëøö ÷ñòî øúåé åéôéå åãåáë ìà
ïéòì êìîä úà åðåéæáå åðåì÷ úåàøä ìò êìîì åùôðá
óà øîåìë ïåì÷ íéøî íéìéñëå øîàð æ"òå äàåø ìë
ïåì÷ä äàøð 'éäéù ïåì÷ íéøî 'éäé àì ìéñë àåäù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

.3:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב ו, (ברכות תפלה אלא עמידה אין ממחז"ל א.4."להעיר כט, תניא 5.מגילה וראה טז. טז, אחרי
ב.6.פמ"ה. יח, א.7.משלי קעט, זח"א שם.8.ראה לזח"א רמ"ז יח.9.ראה יב, א.10.משלי נח, ‡„ÂÓ"¯11.ברכות ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."כביכול למטה, מובן שמזה למע' עוזו חביון דרגת בי' שבתון) שבת סד"ה - יוהכ"פ (דרושי מלקו"ת ג,12."להעיר משלי
לה.



ixyzקי d"k iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ה שישי יום
אגרת כה  ,glw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éøîà ïéáäì äë,276 'nr cr.'åâå åì

.ìk ïéòì ïBìwä äàøðipirl jlnd ly epelw eze`xd lre - ¦§¤©¨§¥Ÿ
.jlnl eytpa aiigzn `l` jlnd z` dfan wx `l ixd `ed ,lk

ïk ìòå,okle -:älôza ì"æç eòá÷zeidl dilry -elàk §©¥¨§£©©§¦¨§¦
Cìnä éðôì ãîBò13.ikln jln iptl cner ixd `ed zn`ay - ¥¦§¥©¤¤

recn okÎm` ,miklnd
mixne`"eli`k"cner

dpeekd ,`l` ?jlnd iptl
:`idäéäé íéðt-ìk-ìò©¨¨¦¦§¤

elàk Bîöòa äàøî©§¤§©§§¦
'eë ãîBò,jlnd iptl - ¥

envr d`xi jkìk ïéòì§¥¨
ìà øNa éðéòa äàBø¤§¥¥¨¨¤

,åéøeaãå åéNòîlky - ©£¨§¦¨
eiyrny d`xi cg`
mdy itk md eixeaice
`edyk zeidl mikixv

,jlnd iptl cneróà©
.ìéñëì äáLçî Bì ïéàL¤¥©£¨¨©§¦
ezaygna yibxdl -
`ed dltza ecnray

,jlnd iptl cneräæ ìòå§©¤
ïéðòäiptl micnery - ¨¦§¨

df onf rawy jlnd
miyxecd lkl zelbzdl

,eze`ï÷úð14ìk ¦§©¨
íäa ïðBaúnì ,úBlôzä©§¦©¦§¥¨¤
äàøî BðéàL éîe .áèéä¥¥¦¤¥©§¤

LBãwä øäfa eøîà åéìòå .BLôða áiçúî ¯ ïk15âéäðàc" : ¥¦§©¥§©§§¨¨¨§©Ÿ©©¨§©§¦
äàlò àðewúa àðì÷,oeilrd oewiza oelw qipkn `ed -éæçàå §¨¨§¦¨¦¨¨§©£¥

,àãeøt(dyecwn) zecxtid d`xne -à÷ìç déì úéìå ¥¨§¥¥ª§¨
àäìàa,"ìàøNéc,l`xyi iwl`a wlg ,el oi`e --àðîçø ¤¡¨¨§¦§¨¥©£¨¨

.ïìvì-ïk ìò,owfd epax xne` ,okl -à÷ ì"æøc eäéúeçéìL ¦§©©¥§¦©§§©©¨
,àðãéáò,l"f epizeax ly mzegily ip` miiwn -äøæb øæâì16 £¦§¨¦§Ÿ§¥¨

çéìMä ìéçúiMî äìèa äçéN çeNì àlL ,Lôð ìëì äåL̈¨§¨¤¤¤Ÿ¨©¦¨§¥¨¦¤©§¦©§¦©
øeaö,ofgd -,àøúa Léc÷ øîb ãò älôzä ìltúäìcr - ¦§¦§©¥©§¦¨©§©©¦©§¨

seq,oexg`d yicwdäçðîe úéáøò úéøçL17øáBòäå .'eëå ©£¦©§¦¦§¨§§¨¥
ìLî Lwáéå õøàä ìò áLé ¯ ïBãæa äæ ìòíéLðà äL ©¤§¨¥¥©¨¨¤¦©¥¦§Ÿ¨£¨¦

éecð Bì eøéziL¤©¦¦
,äìòîlLinl ribny - ¤§©§¨

,exfby dxifb lr xaery
áLå",daeyz dyri - §¨

zrya xzei xacl `ly
,dltzdàìå ,"Bì àôøå§¨¨§Ÿ

éecð íeL åéìò ìç̈¨¨¦
,øwò ìk òøôîìef `l - §©§¥©¨¦¨

lr iecipdn `txiiy cala
ef daeyz `l` ,`adl
`l dligzklny znxeb

,iecip mey eilr didék¦
ìç àì Búlçzî- ¦§¦¨Ÿ¨

,iecipdìò íà-ék¦¦©
,íéòLBtäå íéãøBnä©§¦§©§¦
ììk íéLLBç íðéàL¤¥¨§¦§¨
íéîMä ïî äøtk Lwáì§©¥©¨¨¦©¨©¦
ïBòä ìò úBiøaä ïîe¦©§¦©¤¨
à÷åc íâå .äfä éìéìt§¦¦©¤§©©§¨
èàLa ïBãæa íéøaãnLk§¤§©§¦§¨¦§¨
Bà çëBMä ìò àìå ,Lôð¤¤§Ÿ©©¥©
änk åétî e÷øæpL¤¦§§¦¦©¨
,ïekúî àìa úBáz¥§Ÿ¦§©¥

éøö BðéàL,ììk äøzä Cxaciy ine ,iecipd z` el exiziy - ¤¥¨¦©¨¨§¨
:xne` `ed eilr - 'eke oiekzna `ly df didy xn`ie cifna

"÷écö íé÷ìà úBéìëe úBaì ïçBáe"18íéáBhì 'ä äáéèä" , ¥¦§¨¡Ÿ¦©¦¥¦¨©¦
,llk xacln mnvr mixneye aeh miyery dl`l -íéøLéìå§¦¨¦

"íúBaìa19:dnk mditn ewxfp `l` ,xacl mala eayg `ly - §¦¨
.aeh 'd dyri mdl mb - oiekzna `ly zeaiz

.dkly dxez lr xe`ia `ed ,d"k oniq ,ycewd zxb` ly dpkez

z`veda k"w oniq) "y"aixd z`eev" xtqa dqtcpy ,aehÎmyÎlrad

Îyecwdn zehytzd `ed xac lk ji` xaecn da ,(d"lyz zpyn z"dw

dad`dy zeidl lekiy `l` ,d`xie dad` zecnd zervn`a `edÎjexa

.'eke zelba od d`xid e`

`edy drya xacn edyin rney `edyk mb xacd jky ,my aezk jynda

fldy o`k `edÎjexaÎyecwd ize` `iad dn myl" envrl aeygi ,lltzn

`ed xeaicd ,`l` ,"zihxt dgbyda lkd df ixd ,izlitz zrya xaci

d my aezk jk) "dzxy" (dpikyd) `ide dpikydoeylxiaqiy itk j` ,

m`Îik "dzxy" `l `id dni`znd oeyld (ef zxb`a) owfd epax

hxtae ,dltzd zceara wfgz`y ick ,mc` eze` ly eita ("dyalzp"

dnvnv dpikydy `vei ixd ,ohw e` ieb `ed xacnd m` (oldl my aezk)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

ùã÷ä úøâà
éðôì ãîåò åìàë äìôúá ì"æç åòá÷ ë"òå .ìë ïéòì
ïéòì 'åë ãîåò åìàë åîöòá äàøî 'éäé ô"ëò êìîä
ïéàù óà åéøåáéãå åéùòî ìà øùá éðéòá äàåø ìë
úåìôúä ìë ï÷úð ïéðòä æ"òå ìéñëì äáùçî åì
áééçúî ïë äàøî åðéàù éîå áèéä íäá ïðåáúîì
àðå÷úá àðì÷ âéäðàã '÷ä øäæá åøîà åéìòå åùôðá
ìàøùéã àäìàá à÷ìåç äéì úéìå àãåøô éæçàå äàìéò
äøéæâ øåæâì àðãéáò à÷ ì"æøã åäééúåçéìù ë"ò ì"ø
ìéçúéùî äìèá äçéù çåùì àìù ùôð ìëì äåù
úéøçù àøúá ùéã÷ øîâ ãò äìôúä ììôúäì õ"ùä
õøàä ìò áùé ïåãæá æ"ò øáåòäå .'åëå äçðîå úéáøò
áùå äìòîìù éåãéð åì åøéúéù íéùðà 'âî ù÷áéå
ø÷éò ìë òøôîì éåãéð íåù åéìò ìç àìå åì àôøå
íðéàù íéòùåôäå íéãøåîä ìò à"ë ìç àì åúìçúî éë
úåéøáä ïîå íéîùä ïî äøôë ù÷áì ììë íéùùåç
ïåãæá íéøáãîùë à÷åã íâå .äæä éìéìô ïåòä ìò
äîë åéôî å÷øæðù åà çëåùä ìò àìå ùôð èàùá
úåáì ïçåáå ììë äøúä ö"àù ïéåëúî àìá úåáéú
:íúåáìá íéøùéìå íéáåèì 'ä äáéèä .÷éãö íé÷ìà úåéìëå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

א.13. לג, ˘ËÈÏ"‡:14.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'נתקנו' הצ"ל הדפוסים בשאר ב.15."לברר קלא, סימן 16.ח"א סוף סמ"ק עיין
˘ËÈÏ"‡:17.יא. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰)ו ערבית שחרית הסדר: לתרץ בדא"פ בהמשך ‡ÂÏÈÙ"נ"ל שבאה מנחה בתפלת אפילו היינו, מנחה, (

למנחה  גם ששייכת דשחרית ק"ש בין בפשטות שמפסיק (ואף שיחה הפסק חמורה כך כל ג"כ עוה"פ), ק"ש אצ"ל (שלכן שחרית לתפלת
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.'eke zelba od d`xid e`

`edy drya xacn edyin rney `edyk mb xacd jky ,my aezk jynda

fldy o`k `edÎjexaÎyecwd ize` `iad dn myl" envrl aeygi ,lltzn

`ed xeaicd ,`l` ,"zihxt dgbyda lkd df ixd ,izlitz zrya xaci

d my aezk jk) "dzxy" (dpikyd) `ide dpikydoeylxiaqiy itk j` ,

m`Îik "dzxy" `l `id dni`znd oeyld (ef zxb`a) owfd epax

hxtae ,dltzd zceara wfgz`y ick ,mc` eze` ly eita ("dyalzp"

dnvnv dpikydy `vei ixd ,ohw e` ieb `ed xacnd m` (oldl my aezk)
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ùã÷ä úøâà
éðôì ãîåò åìàë äìôúá ì"æç åòá÷ ë"òå .ìë ïéòì
ïéòì 'åë ãîåò åìàë åîöòá äàøî 'éäé ô"ëò êìîä
ïéàù óà åéøåáéãå åéùòî ìà øùá éðéòá äàåø ìë
úåìôúä ìë ï÷úð ïéðòä æ"òå ìéñëì äáùçî åì
áééçúî ïë äàøî åðéàù éîå áèéä íäá ïðåáúîì
àðå÷úá àðì÷ âéäðàã '÷ä øäæá åøîà åéìòå åùôðá
ìàøùéã àäìàá à÷ìåç äéì úéìå àãåøô éæçàå äàìéò
äøéæâ øåæâì àðãéáò à÷ ì"æøã åäééúåçéìù ë"ò ì"ø
ìéçúéùî äìèá äçéù çåùì àìù ùôð ìëì äåù
úéøçù àøúá ùéã÷ øîâ ãò äìôúä ììôúäì õ"ùä
õøàä ìò áùé ïåãæá æ"ò øáåòäå .'åëå äçðîå úéáøò
áùå äìòîìù éåãéð åì åøéúéù íéùðà 'âî ù÷áéå
ø÷éò ìë òøôîì éåãéð íåù åéìò ìç àìå åì àôøå
íðéàù íéòùåôäå íéãøåîä ìò à"ë ìç àì åúìçúî éë
úåéøáä ïîå íéîùä ïî äøôë ù÷áì ììë íéùùåç
ïåãæá íéøáãîùë à÷åã íâå .äæä éìéìô ïåòä ìò
äîë åéôî å÷øæðù åà çëåùä ìò àìå ùôð èàùá
úåáì ïçåáå ììë äøúä ö"àù ïéåëúî àìá úåáéú
:íúåáìá íéøùéìå íéáåèì 'ä äáéèä .÷éãö íé÷ìà úåéìëå
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א.13. לג, ˘ËÈÏ"‡:14.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'נתקנו' הצ"ל הדפוסים בשאר ב.15."לברר קלא, סימן 16.ח"א סוף סמ"ק עיין
˘ËÈÏ"‡:17.יא. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰)ו ערבית שחרית הסדר: לתרץ בדא"פ בהמשך ‡ÂÏÈÙ"נ"ל שבאה מנחה בתפלת אפילו היינו, מנחה, (

למנחה  גם ששייכת דשחרית ק"ש בין בפשטות שמפסיק (ואף שיחה הפסק חמורה כך כל ג"כ עוה"פ), ק"ש אצ"ל (שלכן שחרית לתפלת
למנחה)". י.18.- ז, תהלים - הכתוב ד.19.ל' קכה, תהלים - הכתוב ל'

ixyz d"k iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xzi fexifl eze` `iadl i`cea xacd jixv ,dfk mc` beqa lekiak dnvr

ly df xn`nl zeciqgd zxez icbpn elkpzd ,d`xpd itk .ezceara

dpikydy xne`d aehÎmyÎlraddzxyicediy drya xacnd ieba

elit` e`) d`xyd ly oipr xnel ,mdipira dyw did xacd - lltzn

ieba dpikyd ly (zeyalzd

owfd epax `a df oipr .'eke

zncwda ,ef zxb`a xiaqdl

lk" l"f epizeax xn`n xe`ia

dcear caer eli`k qrekd

lky zrcl icedi lry - "dxf

,`edÎjexaÎyecwdn `ed xac

xaic e` eze` dkd fldyke

e`iadl milelrd mixeaic

dfa dyalzd ,qrk icil

lk dignd dpikydn dx`d

,mc` eze` mb llek `xap

eze` dkdyk ,dyrn zrya

.mixeaic mze` xaicyk e`

jk lr di`x `ian `edy itke

jlnd cec xn`y dnn

:eze` lliw `xb oa irnyyk

xn`i `edÎjexaÎyecwdy mi`ven ep` oi`y zexnly ,"llw el xn` 'd"

z` dyrn zrya digd jxazi eit gexy oeeik ixd j` ,irnyl z`f

el ozpe irnygekd'd" jkl `xew `ed ,mixeaic mze` xaclxn`el

dpikyd zx`d zeyalzd oipr hexhexta xiaqn owfd epaxy itke ,"llw

aehÎmyÎlrad ly exn`n `ian owfd epax oi`y dn .'eke zetilwa mb

ep`y dn jxcÎlr ,xnel ile` xyt` - eilr eywdy dxen`d `iyewde

`ly ynn lreta eytp xqny ,owfd epax ly exq`n ixetiqa mi`ven

dlw dryl `l s` ,aehÎmyÎlrad ly drepzn melyeÎqg cxtp zeidl

oir zi`xnl `l s`e1xikfdl `ly mb xdfp owfd epaxy ,eppipra mb jk ,

,oiprd z` xiaqn `ed `l` ,aehÎmyÎlrad zxez lr `iyew ly oipr

.jk lr eywdy `iyewd zvxezn `linae

,äðéá éøîà ïéáäìoeyld jxcÎlr ,dxez ly dpada - §¨¦¦§¥¦¨
ilyna2`xnbd xn`n jxcÎlre ,3sl` - z"iaÎs"l`" :

,dxez cenl :i"yx yxtn ,"dpiaàø÷pä øôqa áeúkM äî©¤¨©¥¤©¦§¨
eö","L"áéø úà- (aeh) myÎlra l`xyi iax ly ez`eev - ©¨©¦©

,xtqd `xwp jkììk Búàeö dðéà úîàaL íâä4å ,- £©¤¤¡¤¥¨©¨¨§¨§
,aehÎmyÎlrad÷ø ,Búøéèt éðôì ììk äeö àìmipiprd - Ÿ¦¨§¨¦§¥§¦¨©

,xtqayúBøBähä åéúBøîà éèewì íädxedh" jxcÎlr - ¥¦¥¦§¨©§
dnypd zbixcn oiivnd ,dnypd iabl xn`pd "`id

"xdehl minyd mvrk" oeyln "dxedh" ;"zeliv`"ay5,
,éèe÷ì øúa éèe÷ì eèwlLz` hwil cg` `ly ,xnelk - ¤¦§§¥¨©§¥

Îlrad zxezn zexni` ehwly dnke dnk eid `l` ,mixacd
ziprz zkqna oeyl `ed "ihewl xza ihewl" .aehÎmy6,àìå§Ÿ

lä ïeëì eòãé,Bzðkúî ìò ïBLokez z` wiecna `hazy - ¨§§©¥©¨©©§ª§
ezxez xne` did aehÎmyÎlrady ,oldl xiaqiy itk ,oiprd
opeyl "y"aixd z`eev" xtqay zexezd eli`e ,yici` ztya

,ycewd oeyl.Bzîàì úîà àeä ïeëîä Càligzn z`fe - ©©§ª¨¡¤©£¦
xiaqdl owfd epax
z`eev"a `aend xn`nd

:k"w oniq "y"aixd,àeäå§
,xaqei xn`nd -íéc÷äa§©§¦
ì"æø øîàî7ìk" : ©£©©©¨

ãáBò elàk ñòBkä©¥§¦¥
íòhäå ,"'eëå í"ekò- ©§§©©©

eli`k `ed qrekd recn
,dxf dcear caerïáeî¨

äðéa éòãBéì8éôì , §§¥¦¨§¦
ä÷lzñð Bñòk úòaL¤§¥©£¦§©§¨

;äðeîàä epnî- ¦¤¨¡¨
`edÎjexaÎyecwda

dgbyd `idy ,ezgbyde
`xap lk lr zihxt

,`xapeäéä elà ék¦¦¨¨
äúéä 'ä úànL ïéîàî©£¦¤¥¥¨§¨

¯ Bì úàæ- qrk icil eze` e`iady miyrnd e` mixeaicd Ÿ
`a mdy,`edÎjexaÎyecwdn e.ììk ñòëa äéä àìin lr - Ÿ¨¨§©©§¨

.miyrn mze` dyr e` mixeaic mze` xaicyíãà-ïaL óàå§©¤¤¨¨
,BðBîî ÷éfî Bà eäkî Bà Bìl÷î äøéça ìòa àeäL¤©©§¦¨§©§©¥©¦¨

Búøéça òø ìò íéîL éðéãáe íãà éðéãa áiçúîexgay - ¦§©¥§¦¥¨¨§¦¥¨©¦©Ÿ©§¦¨
xyt` i` ,'eke ezekdl e` ellwl ,dl` mirx miyrn zeyrl
cala gily `edy iptn ,my` `l `edy xnel ,dxe`kl ,ixd
`ed ixdy ,xacl di`xe ;ezgbyde `edÎjexaÎyecwd ly

?miny ipicae mc` ipica aiiegnøák ÷fpä ìò ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©©¦¨§¨
,íéîMä ïî øæâðdid `l mc` eze` m`e ,wfp eze`a wfpiiy - ¦§©¦©¨©¦

xegal dvex did `ly iptn z`f dyer,fldl rxdl ezxigaa
:oky ,dke dk oia lawn fld did wfpd z` ixdäaøäå§©§¥

.íB÷nì íéçeìLxaecnd oiprd lk .dxfbpy dxifb rval - §¦©¨
weqtd lr (i"yx `iany) `zliknd jxcÎlr `ed ,o`k9:

aezky dn edfy ,"ecil dp` miwl`de"10`vi miryxn" :
aaqn - wfp eze` lawl wfipd lr xfbpy zexnly ,"ryx
wifiy wifnd didi miieqn mc` eze`y `edÎjexaÎyecwd

xaecn my ,j` .wfiplbbeya`ed xacdyk okÎoi`yÎdn ,
cifnadid `l `ed m`e ,ezxigaa z`f dyer wifndyk ,

ziprz zkqna zxne` `xnbdy itk) ixd ,z`f dyer11(
ÎlkÎlr .dxifbd z` mciÎlr rval mewnl migely daxd
mc`d lr qrka zeidl wfipl oi`y ,xen`dn gken ,mipt

did `ed `l oky ,dnecke el wifdydaiqdrxi`y dn lr
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ùã÷ä úøâà
ïéáäì äë'÷ðä øôñá ù"î äðéá éøîà

úîàáù íâä ù"áéø úàååö
íä ÷ø åúøéèô éðôì ììë äåéö àìå åúàååö äðéà
éèå÷ì øúá éèå÷ì åè÷ìù úåøåäèä åéúåøîà éèå÷ì
ïååëîä êà .åúðåëúî ìò ïåùìä ïéåëì åòãé àìå
ñòåëä ìë ì"æøàî íéã÷äá àåäå .åúéîàì úîà àåä
äðéá éòãåéì ïáåî íòèäå .'åëå í"åëò ãáåò åìéàë
äéä åìéà éë äðåîàä åðîî ä÷ìúñð åñòë úòáù éôì
ììë ñòëá äéä àì åì úàæ äúéä 'ä úàîù ïéîàî
åäëî åà åìì÷î äøéçá ìòá àåäù íãà ïáù óàå
ìò íéîù éðéãáå íãà éðéãá áééçúîå åðåîî ÷éæî åà
íéîùä ïî øæâð øáë ÷æéðä ìò ë"éôòà åúøéçá òåø
äòùá åìéôà àìà ãåò àìå íå÷îì íéçåìù äáøäå
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נו.1. ע' ב' חוברת ב.2."התמים" א.3.א, קד, הצ"צ,4.שבת אדמו"ר כ"ק הגהת ע"פ וניתוספה "כלל", לתיבת ליתא לפנינו בתניא
קה"ת. הוצאת התניא  ספר שבסוף התיקון" ב"לוח ו.5.הובאה כד, ב.6.משפטים דעות 7.ו, הל' רמב"ם א. קעט , ח"ג  ב. כז, זח"א

ובכ"מ. הראשונים". "חכמים בשם ה"ג "יודעי8.פ"ב דתואר הקשר כאן.·È‰"ביאור לתניא יצחק לוי לקוטי ראה - משפטים 9.דוקא
יג. יד.10.כא, כד, א' ב.11.שמואל יח,



ixyzקיב e"k ycew zay mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ו קודש שבת יום
,276 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...è"ùòáä ù"î òãåðëå,hlw 'nr cr.úééðçåø

owfd epax xn`i oldl .minyd on oicd xfb `id daiqd ,el
ozepd xac ,oicd xfb did xakyk cala ef `ly ,efn dxizi
elit` `l` - el rxdl lkei fldy zillkd zexyt`d z`
zeyrl dyrn zrya el yiy gekde zlefl rxdl oeirxd

ixd ,z`fgekddf oeirxl
`edÎjexaÎyecwdn `a
eze`y xacd oaen `l`)
,dxiga lra `edy mc`
daygn zegcl leki did
eze` zeyrl `le ef
`ed eqrk j` ,(dyrn
fibxny iptn `l ixd

y eze`fldxga
`l` ,el rxdl ezxigaa
`ed dnl eze` fibxn
iptn z`fe ,el wifd

minyd on oicÎxfb `id ewfidl daiqdy dpen`d el dxqgy
:owfd epax oeylae .fld ly drxd ezxiga `le,ãBò àìå- §Ÿ

zexyt`de zeyxd z` dpzp minyd on dxifbdy dn
zillkd,wfpii `edyeäknL Lnî Bæ äòLa elôà àlà¤¨£¦§¨¨©¨¤©¥

Bìl÷î Bàa ixd -eze`,ynn onfBa Laìúî,wifna - §©§¦§©¥
Bîëe ,Bîi÷îe eäiçîä Cøaúé åét çeøå 'ä çkŸ©§©¦¦§¨¥©§©¥§©§§

áeúkL12,"ìl÷ Bì øîà 'ä ék" :,z`f xne` cec - ¤¨¦¨©©¥
,cec z` llwl `xb oa irnyl xn` `edÎjexaÎyecwdy

øîà ïëéäå`edÎjexaÎyecwd -ì?éòîLmi`ven okid - §¥¨¨©§¦§¦
?cec z` llwl irnyl xn`i `edÎjexaÎyecwdy ep`àlà¤¨

ì äìôpL Bæ äáLçnLBçîe Baìa éòîL,cec z` llwl - ¤©£¨¨¤¨§¨§¦§¦§¦Ÿ
,'ä úàî äãøédlrzy zeaiqd aaiq `edÎjexaÎyecwd - ¨§¨¥¥

,ef daygn irny ly egenae eala"åét çeø"åly - §©¦

,`edÎjexaÎyecwdíàáö ìk äiçîäweqtd oeylk -13: ©§©¤¨§¨¨
,"m`av lk eit gexae"øacL äòLa éòîL ìL Bçeø äéçä¤¡¨¤¦§¦§¨¨¤¦¤

÷lzñð elà ék ;ãåãì elà íéøácòâø Cøaúé "åét çeø" §¨¦¥§¨¦¦¦¦§©¥©¦¦§¨¥¤©
eäæå) .äîeàî øaãì ìBëé àì ¯ éòîL ìL Bçeøî ãçà¤¨¥¤¦§¦Ÿ¨§©¥§¨§¤
úòa ¯ "Bì øîà 'ä ék"¦¨©¨¥

Lnî àéääxaicyk - ©¦©¨
,mixeaic mze`"ìl÷"©¥

,ãåc úàzryay jka - ¤¨¦
ozpe eze` digd dyrn
mze` xacl gekd el

,mixeaicBì øîàé éîe"¦Ÿ©
."'Bâå,ok ziyr recn - §

oiivn "el" dlnd lr
mipewize zexrd"a iaxd
qtcpy) "xyt` jxca

y ("`ipz"d seqadxe`kl
o`k weqta ixdy ,zxzein ("el") ef dln14xn`i ine" :aezk

xne` iaxdy dn - ."el" dlnd ila ,"ok ziyr recn
iptn dfy ,yxtl mivexy yi ,zxzein "el" dlnd "dxe`kl"y

zldwa xg` weqt lr `id owfd epax zpeeky zeidl lekiy15:
xn`i ine [oehly jln xac xy`a]"el,"dyrz dn

xnel leki in" ezernyny`edÎjexaÎyecwdldz` dn
weqtd zece` exacay xnel wgec ixdy oeeik j` ;"?dyer
,(zldwa) xg` weqt owfd epax `iai ,"xn`i ine"a miizqnd
`l `id owfd epax `iany "el" dlndy ,xnel ile` xyt`
oi` "ok ziyr recn xn`i in"y yxtn `ed `l` ,weqtdn
dpeekd `l` (jk miyxtn yiy itk) `xb oa irnyl dpeekd
ÎjexaÎyecwdl xnel leki in" :"llw el xn`"y 'dl "el" `id

."cec z` llwl irnyl zeevl jk ziyr recn `ed

÷eñt ìò ì"æ áBè-íL-ìòaä áúkM äî òãBpëå16íìBòì" : §©©©¤¨©©©©¥©©¨§¨
,"íéîMa ávð Eøác 'ädf weqt aehÎmyÎlrad xiaqd - §¨§¦¨©¨¨¦
uitde xe`iaae zekix`a
z`aend dcewpd z`
`aenk) 'mildz yxcn'a
cegid xry" - lirl
,('` wxt "dpen`de

pL úBiúBà óeøvLeàøá ¤¥¦¤¦§§
àeäL ,íéîMä ïää¤©¨©¦¤
"'eë òé÷ø éäé" :øîàî©£©§¦¨¦©

"mind jeza -17,
e`xap df xn`nny

,minydïä,df xn`n ly eizeize` -úBãîBòå úBávð ¥¦¨§§
.íîi÷ìe íúBéçäì íìBòì íéîMa úBLaìîxaqeny itke - §ª¨©¨©¦§¨§©£¨§©§¨

jky - 'a wxte '` wxt "dpen`de cegid xry"a hexhexta
.mi`xapd lka xacdäçbLäa íéøôBkL íéôBñBìéôäk àìå§Ÿ§©¦¦¤§¦§©§¨¨

,úéèøtezgbyda - §¨¦
Îyecwd ly zihxtd
`xap lk lr `edÎjexa
mixaeq mde ,xvepe
`xap mlerdy zexnly
epi`e `edÎjexaÎyecwdn
Îyecwd oi` j` ,oencw
lr gibyn `edÎjexa

,oky .mi`xapdïénãîe§©¦
úà áæBkä íðBéîãa§¦§¨©¥¤
LBðà äNòîì ,"õøàå íéîL äNò" ,'ä äNòî©£¥Ÿ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡

;åéúBìeaçúåe` adf zkizgn) mlebn dyer mc`y miyrnl - §©§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

çåøå 'ä çë åá ùáìúî åìì÷î åà åäëîù ùîî åæ
ìì÷ åì øîà 'ä éë ù"îëå åîéé÷îå åäééçîä 'úé åéô
éòîùì äìôðù åæ äáùçîù àìà éòîùì øîà ïëéäå
íàáö ìë 'éçîä åéô çåøå 'ä úàî äãøé åçåîå åáìá
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קיג ixyz e"k ycew zay mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ו קודש שבת יום
,276 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...è"ùòáä ù"î òãåðëå,hlw 'nr cr.úééðçåø

owfd epax xn`i oldl .minyd on oicd xfb `id daiqd ,el
ozepd xac ,oicd xfb did xakyk cala ef `ly ,efn dxizi
elit` `l` - el rxdl lkei fldy zillkd zexyt`d z`
zeyrl dyrn zrya el yiy gekde zlefl rxdl oeirxd

ixd ,z`fgekddf oeirxl
`edÎjexaÎyecwdn `a
eze`y xacd oaen `l`)
,dxiga lra `edy mc`
daygn zegcl leki did
eze` zeyrl `le ef
`ed eqrk j` ,(dyrn
fibxny iptn `l ixd

y eze`fldxga
`l` ,el rxdl ezxigaa
`ed dnl eze` fibxn
iptn z`fe ,el wifd

minyd on oicÎxfb `id ewfidl daiqdy dpen`d el dxqgy
:owfd epax oeylae .fld ly drxd ezxiga `le,ãBò àìå- §Ÿ

zexyt`de zeyxd z` dpzp minyd on dxifbdy dn
zillkd,wfpii `edyeäknL Lnî Bæ äòLa elôà àlà¤¨£¦§¨¨©¨¤©¥

Bìl÷î Bàa ixd -eze`,ynn onfBa Laìúî,wifna - §©§¦§©¥
Bîëe ,Bîi÷îe eäiçîä Cøaúé åét çeøå 'ä çkŸ©§©¦¦§¨¥©§©¥§©§§

áeúkL12,"ìl÷ Bì øîà 'ä ék" :,z`f xne` cec - ¤¨¦¨©©¥
,cec z` llwl `xb oa irnyl xn` `edÎjexaÎyecwdy

øîà ïëéäå`edÎjexaÎyecwd -ì?éòîLmi`ven okid - §¥¨¨©§¦§¦
?cec z` llwl irnyl xn`i `edÎjexaÎyecwdy ep`àlà¤¨

ì äìôpL Bæ äáLçnLBçîe Baìa éòîL,cec z` llwl - ¤©£¨¨¤¨§¨§¦§¦§¦Ÿ
,'ä úàî äãøédlrzy zeaiqd aaiq `edÎjexaÎyecwd - ¨§¨¥¥

,ef daygn irny ly egenae eala"åét çeø"åly - §©¦

,`edÎjexaÎyecwdíàáö ìk äiçîäweqtd oeylk -13: ©§©¤¨§¨¨
,"m`av lk eit gexae"øacL äòLa éòîL ìL Bçeø äéçä¤¡¨¤¦§¦§¨¨¤¦¤

÷lzñð elà ék ;ãåãì elà íéøácòâø Cøaúé "åét çeø" §¨¦¥§¨¦¦¦¦§©¥©¦¦§¨¥¤©
eäæå) .äîeàî øaãì ìBëé àì ¯ éòîL ìL Bçeøî ãçà¤¨¥¤¦§¦Ÿ¨§©¥§¨§¤
úòa ¯ "Bì øîà 'ä ék"¦¨©¨¥

Lnî àéääxaicyk - ©¦©¨
,mixeaic mze`"ìl÷"©¥

,ãåc úàzryay jka - ¤¨¦
ozpe eze` digd dyrn
mze` xacl gekd el

,mixeaicBì øîàé éîe"¦Ÿ©
."'Bâå,ok ziyr recn - §

oiivn "el" dlnd lr
mipewize zexrd"a iaxd
qtcpy) "xyt` jxca

y ("`ipz"d seqadxe`kl
o`k weqta ixdy ,zxzein ("el") ef dln14xn`i ine" :aezk

xne` iaxdy dn - ."el" dlnd ila ,"ok ziyr recn
iptn dfy ,yxtl mivexy yi ,zxzein "el" dlnd "dxe`kl"y

zldwa xg` weqt lr `id owfd epax zpeeky zeidl lekiy15:
xn`i ine [oehly jln xac xy`a]"el,"dyrz dn

xnel leki in" ezernyny`edÎjexaÎyecwdldz` dn
weqtd zece` exacay xnel wgec ixdy oeeik j` ;"?dyer
,(zldwa) xg` weqt owfd epax `iai ,"xn`i ine"a miizqnd
`l `id owfd epax `iany "el" dlndy ,xnel ile` xyt`
oi` "ok ziyr recn xn`i in"y yxtn `ed `l` ,weqtdn
dpeekd `l` (jk miyxtn yiy itk) `xb oa irnyl dpeekd
ÎjexaÎyecwdl xnel leki in" :"llw el xn`"y 'dl "el" `id

."cec z` llwl irnyl zeevl jk ziyr recn `ed

÷eñt ìò ì"æ áBè-íL-ìòaä áúkM äî òãBpëå16íìBòì" : §©©©¤¨©©©©¥©©¨§¨
,"íéîMa ávð Eøác 'ädf weqt aehÎmyÎlrad xiaqd - §¨§¦¨©¨¨¦
uitde xe`iaae zekix`a
z`aend dcewpd z`
`aenk) 'mildz yxcn'a
cegid xry" - lirl
,('` wxt "dpen`de

pL úBiúBà óeøvLeàøá ¤¥¦¤¦§§
àeäL ,íéîMä ïää¤©¨©¦¤
"'eë òé÷ø éäé" :øîàî©£©§¦¨¦©

"mind jeza -17,
e`xap df xn`nny

,minydïä,df xn`n ly eizeize` -úBãîBòå úBávð ¥¦¨§§
.íîi÷ìe íúBéçäì íìBòì íéîMa úBLaìîxaqeny itke - §ª¨©¨©¦§¨§©£¨§©§¨

jky - 'a wxte '` wxt "dpen`de cegid xry"a hexhexta
.mi`xapd lka xacdäçbLäa íéøôBkL íéôBñBìéôäk àìå§Ÿ§©¦¦¤§¦§©§¨¨

,úéèøtezgbyda - §¨¦
Îyecwd ly zihxtd
`xap lk lr `edÎjexa
mixaeq mde ,xvepe
`xap mlerdy zexnly
epi`e `edÎjexaÎyecwdn
Îyecwd oi` j` ,oencw
lr gibyn `edÎjexa

,oky .mi`xapdïénãîe§©¦
úà áæBkä íðBéîãa§¦§¨©¥¤
LBðà äNòîì ,"õøàå íéîL äNò" ,'ä äNòî©£¥Ÿ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡

;åéúBìeaçúåe` adf zkizgn) mlebn dyer mc`y miyrnl - §©§¨
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ùã÷ä úøâà

çåøå 'ä çë åá ùáìúî åìì÷î åà åäëîù ùîî åæ
ìì÷ åì øîà 'ä éë ù"îëå åîéé÷îå åäééçîä 'úé åéô
éòîùì äìôðù åæ äáùçîù àìà éòîùì øîà ïëéäå
íàáö ìë 'éçîä åéô çåøå 'ä úàî äãøé åçåîå åáìá
ãåãì åìà íéøáã øáéãù äòùá éòîù ìù åçåø äéçä
éòîù ìù åçåøî ãçà òâø 'úé åéô çåø ÷ìúñð åìéà éë
àéää úòá åì øîà 'ä éë åäæå) äîåàî øáãì ìåëé àì

'åâå åì øîàé éîå ãåã úà ìì÷ ùîî

ù"î òãåðëå
óåøéöù íéîùá áöð êøáã 'ä íìåòì ô"ò ì"æ è"ùòáä
òé÷ø éäé øîàî àåäù íéîùä ïäá åàøáðù úåéúåà
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

י.12. טז, ב' ו.13.שמואל לג, שם.14.תהלים ד.15.ש"ב פט.16.ח, קיט, ו.17.תהלים א, בראשית

ixyz e"k ycew zay mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dyere mipey mixneg aaxrny eizeleagzle ,ilk (dnecke sqk
,ilk mdnéøö éìkä ïéà áeL ¯ éìk óøBvì àöé øLàk ékC ¦©£¤¥¥©¥§¦¥©§¦¨¦

åéãiL óàL ,óøBvä éãéì,gtpd ly -epîéä úB÷lñî- ¦¥©¥¤©¤¨¨§ª¨¥¤
,ilkdnàeä,ilkd -.Bîöòî íi÷jk ;gtpd ly ezxfr ila - ©¨¥©§

,md miayeg ,xacd
,ux`e miny z`ixaa
ÎjexaÎyecwdy ixg`y
md oi` ,mze` `xa `ed
melyeÎqg xzei miwewf
okle ,`edÎjexaÎyecwdl
dgbyda mixtek md
Îyecwd lry - zihxt
cinz gibydl `edÎjexa

,mi`xapd lrçèå§¨
,íäéðéò úBàøî- ¥§¥¥¤

,ze`xln zeweac mdipir
ïéaL ìBãbä ìcáää©¤§¥©¨¤¥
LBðà äNòî©£¥¡
Lé àeäL ,åéúBìeaçúå§©§¨¤¥

Liîlynl enk ,ipy "yi" mc`d xvei miiw xaky xacn - ¦¥
ixd ,ilk mc`d xvei ,epyi xak ely xnegdy ,sqk zkizgn
,miiw did xak df oky ,xviil jixv did `l `ed sqkd z`y

,äðeîzäå äøevä äpLnL ÷ø`ed sqkd xneg zxevn - ©¤§©¤©¨§©§¨
xac mey xvi `ly oeeik ,ixd ;ilkd ly ezxeve ezenc xviin

ycg`edy ilkd ly ezipaz s`e ,xak miiw did xacd oky ,
dppi` ,sqkdn xviyecigyi sqkl oky ,sqka sqep

ixdy ,ilk epnn zeyrl (zexyt`d) "zeilelr"d dligzkln
ixd ,`idy dxev lka ettekl milekiy ,jk `xap sqkd

`l mc`dyycigilkd oi` ,ezxivi xg`l okl ,xac mey jka
z` mi`ex miteqelitd oi` - ,eze` xviy mc`d icil wewf

,dl` mc` dyrn oia lcaddàeäL ,õøàå íéîL äNòîì§©£¥¨©¦¨¨¤¤
.ïéàî Lémiiw did `l ,ux`e miny z`ixa iptl -xac mey, ¥¥©¦

did `ly ixnbl ycg `edy xac ,"yi" deedzp ,mz`ixa mre
xac `xapyk ,f`e ,llk df iptl miiwycgowfd epax xiaqi)

ea didi ,ycgd xacd z` `xay gekdy gxkdd on (oldl
.lhazn ycgd xacd did jk `leli`y ,cinz eze` ycgie

,"oi`n yi" `id ux`e miny z`ixa ixd ,miptÎlkÎlràeäå§
øLà ,ìLî-Cøc ìò óeñ-íé úòéøwî øúBé ìBãb àìt¤¤¨¥¦§¦©©©¤¤¨¨£¤

éìBä'ä C,mid z` -äìélä ìk äfò íéã÷ çeøagekd - ¦§©¨¦©¨¨©©§¨
,dfr zigxfn gexa yalzd mid z` rway iwl`deò÷aiå©¦¨§

íénä18,,dnegk eavpe -íénä eéä ¯ òâøk çeøä ÷ñt elàå ©¨¦§¦¨©¨©§¤©¨©©¦
,äîBçk eî÷ àìå ,íòáèå íkøãk ãøBna íéøbðå íéøæBç§¦§¦¨¦©¨§©§¨§¦§¨§Ÿ¨§¨
,xnelk ,"wtq ila" dfy siqen `ed "dpen`de cegid xry"a -
dnegk miavip mix`yp eid mindy aeygl mewn mey oi`y

` ,rbxl zwqet dzid gexdy ixg`mixfeg i`ceea eid md `l
mexfl mrahl,cxenaíéna äæ òáhL óàmixbip zeidl - ©¤¤©¤©©¦

,cxena,ïéàî Lé Lcçîe àøáð ïk-íb àeäiptly mewnay - ©¥¦§¨§ª¨¥¥©¦
.dfk rah xvep ,"yi" xvep ,dfk rah did `l ,"oi`" did df
minxef mdy ,mina df rah ,iaxd ly eyexitl m`zda ,xnelk
`xap `ed envr df rah ,dnegk mewna miavip mpi`e cxena
,xnelk .mina "oi`n yi"
mnvr mindy lr sqep
`xap - "oi`n yi" e`xap

ajezzeidl rahd mind
mewna cenrl `le minxef
d`ayk ,ixd ;dnegk
drityde dfrd gexd
miavip zeidl mina
gexd lr did dn ,dnegk
did `l - ?mina lertl
,ycg xac xevil gexd lr
did `l` ,"oi`"n "yi"
cg` "yi" zepyl dilr
z` zepyl ,ipy "yi"l
minxef zeidln mind rah
lkae ,dnegk miavip zeidl ,rah ly xg` "yi"l ,mirrepzne
dnegk miavip zeidl mina yecig meyn jka yiy oeeik ,z`f
z` dzyry gexd ,yecigd z` lrty gek eze`y gxkdd on -
- df gek wqet wxyne ,rbx lk yecigd z` xvii ,miavip mind
on "yin yi" ly yeciga mby giken df ixd ,yecigd lhazn
.yecigd z` cinz lertle zeidl ycgnd gekd lry gxkdd
yi" `xap `ed ,cxena mixbip zeidl mina rahdy jk lr ,`l`
,mina invr oipr df oi`y ,oldl di`x owfd epax `ian - "oi`n
gxkdd on ,min edfy ,(`xapy xac) `xap epyi m`y xn`py
qtez" `xapy dny xn`py lynl enk ,cxena `lina mexfiy
cgeina ze`xaidl jixv df oi`e ,`xapa invr oipr `ed "mewn
`edy ote`a `lina `ed `xapd z`ixa mr `l` ,"oi`n yi"
ixd mpyi ,oky - jk dppi` mind znixf j` ;"mewn qtez"
,ixnbl xg` `ed mdly rahd ,jk epi` mdly rahdy mi`xap
dwewf dpi`e - zcnery mipa` zneg lynl enk ,micner md

:owfd epax oeylae ,dze` wifgiy uegd on xaclúîBç éøäL¤£¥©
.ïk Bðéà íénä òáhL ÷ø ,çeø éìa dîöòî úávð íéðáà£¨¦¦¤¤¥©§¨§¦©©¤¤©©©¦¥¥
minxef zeidl `l` micner zeidl `ly mind raha yi m`e -

ixd ,cxenadf rah,dn .mind jeza "oi`n yi" `xap xac `ed
`ed - ?lertl ,gexa yalzdy iwl`d gekd lr did ,`eti`
`ly ixnbl ycg xac xevil ,"oi`n yi" lertl jixv did `l

l cg` "yi" zepyl wx eilr did ,mi`xapa df iptl did"yi"
`lt df z`f lkae ,(dnegk zeaivid rahl dnixfd rahn) xg`
lrty gekd - ycgnd gekd lry mipian ep`y ,"yecig" ,lecb
,cin yecigd lhazi zxg` ,yeciga cinz lertl - df yecig
ly yecigay ,owfd epax oldl xiaqi ,xnegeÎlwe okyÎlk ixd
ony i`cea - mi`xapd lk z`ixaa xacdy itk ,"oi`n yi"
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ùã÷ä úøâà
óàù óøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë óøåöì
úåàøî çèå åîöòî íéé÷ àåä åðîéä úå÷ìåñî åéãéù
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
äùòîì äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù
øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé àåäù õøàå íéîù
äæò íéã÷ çåøá 'ä êéìåä øùà î"ãò óåñ íé úòéø÷î
åéä òâøë çåøä ÷ñô åìéàå íéîä åò÷áéå äìéìä ìë
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ixyzקיד e"k ycew zay mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xacd z` `xay iwl`d gekd - ycgnd gekd lry gxkdd
cin xefgl `le ,"yi" didi xacdy ,yecigd z` cinz lertl -
dnecnd d`eeydl m`zda mby ixd ."oi`"l dligzak
egekay mc` dyrnl ux`e miny dyrn miteqelitd mincny

ixd - "yin yi" wx xevil
ote`a - "yin yi"a mb

zeidl jixvyyecig,
"yi"l cg` "yi"n iepiy
mind rahn enk) xg`
ly rahl cxena mexfl
on (dnegk micner zeidl
gekd lry gxkdd
ixd ,cinz lertl ycgnd
iwl`d gekdy ,aiign df
on ,`xapd z` `xay
cinz didiy gxkdd
lr sqepy ixd .`xapa

yep` dyrnl ux`e miny dyrn mz`eeyday xwyd
on df oi`y miayeg mdy jka mb mireh md ,eizeleagze
,o`k m`e ,ycegnd xaca cinz cenri ycgnd gekdy gxkdd
gxkdd on - ipy "yi"l cg` "yi" iepiya wx `ed yecigdy

- ycegnd xaca cinz lrtie cenri ycgnd gekdyïkL-ìëå§¨¤¥
,òáhäî äìòîì àéäL ,ïéàî Lé úàéøáa øîçå-ì÷å§©¨Ÿ¤¦§¦©¥¥©¦¤¦§©§¨¥©¤©

,óeñ-íé úòéøwî øúBé àìôå àìôäåixd-änk-úçà-ìò §©§¥¨¤¤¥¦§¦©©©©©©¨
ïî ïéàî Lé àøBaä çk íBìLå-ñç úe÷lzñäaL änëå§©¨¤§¦§©§©§¨Ÿ©©¥¥¥©¦¦

éøö àlà ,Lnî ñôàå ïéàì àøápä áeLé ¯ àøápäúBéäì C ©¦§¨¨©¦§¨§©¦¨¤¤©¨¤¨¨¦¦§
ìòBtä çk,`xapd z` lrete xveid gekd -ìòôpa,`xapa - Ÿ©©¥©¦§¨

Bæ äðéçáe ,Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz19`xead gek ly - ¨¦§©£§©§§¦¨
,eniiwle ezeigdl `xapa cinz cnerdçeø"å "'ä øác" àeä§©§©

,íìBòä àøáð ïäaL úBøîàî äøNòaL "åét"'d xac" - ¦¤©£¨¨©£¨¤¨¤¦§¨¨¨
,`xapa cinz cner ,`xapd z` `xead zexn`n dxyray

ize` itexiv mi`a zexn`nd dxyrnyzeaikxnd xeaicd ze
cegid xry"a xne` `edy itk ,`xap lk `xead "'d xac" z`
mby ,'` wxta "dpen`de
mixkfp mpi`y mi`xapd
jynp zexn`nd dxyra
dxyrn zeig mdl
itexiv iciÎlr zexn`nd
iciÎlre mipeyd zeize`d
ly zexenze mitelig
zg` ze`y) zeize`d
,('eke dipy ze` dtilgn
Bælä õøà elôàå©£¦¤¤©¥
íîBc úðéçáe úéîLbä©©§¦§¦©¥

daLxtry -20ea yi ¤¨
gnevd gek mb ixd
genvl zeig ea d`xpy oipr ixd `id dginve ,mignv ginvdl
ly oipr mey ea d`xp `ly ,xtray mnecd eli`e ,lecbl ohwn

lecbl ohwn dginv ly zeig `l elit` ,zeigïîei÷å ïúeiç©¨§¦¨
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,zeig mey dxe`kl.úéiðçeø úeiçå Lôð úðéça íäa Lé- ¥¨¤§¦©¤¤§©¨¦¦

mnec zeidl eze` miiwne digne eze` `xay "'d xac" `ede
iptl eid mind e` xtrd e` oa`dy itk "oi`" zeidl aeyl `le
lk deednd "'d xac"y ,owfd epax xiaqn oldl .eedzpy
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äæ 'éçáå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë
ïäáù úåøîàî äøùòáù åéô çåøå 'ä øáã àåä
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà åìéôàå íìåòä àøáð
ùáåìîä úåøîàî 'éî 'ä øáã àåä ïîåé÷å ïúåéç äáù
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כבפנים.19. "זו", שצ"ל רבינו כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "זה", לפנינו: ¯·ÂÈ:ה 20.בתניא ˜"Î ˙¯Ú דכאן "ארץ" מפרש "כנראה
ב) נצב ה' ל(דברך בניגוד - כאן הפי' נראה לי הארץ). בתדשא (כמו עפר -ÌÈÓ˘ שהיוחה"א) ותחתונים" עליונים ול"עולמות שקדמו,

לחילוקÈÈÚ"˘פ"א וא"צ .(ÁÎ„כאבנים "בדומם תומ"י מפרש והרי כו'. שם 21.כו"'.ÙÚÂ¯הצומח ג"כ וראה ג. פרק ל"ט שער ע"ח
נ'. שער

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dvia(ycew zay meil)

,`qkdïãcöì øzeîdf lv` df maxwl -äaø déáéúéà .áBè íBéa ¨§©§¨§¥¦¥©¨
,ïîçð áøìepizpyna epipy ixdì úBiáç ézL ïéôéwî ïéàúBtL §©©§¨¥©¦¦§¥¨¦¦§

äøãwä úà ïäéìòmb ok m`e ,h"eia oipa dyerk d`xpy meyn £¥¤¤©§¥¨
.xeq` `di mipa`d z` ccvldéì øîà,ongp axíúä éðàL ¨©¥©¦¨¨

xq`py zeiagaàìäà ãéáò à÷c íeMîmr mdilr lid`ny - ¦§¨¨¦¨¢¨
.bbk dyrp epi`e utg gipn epi` mipa`d lr la` ,dxicwdøîà̈©

äzòî àlà ,éMà áøì àèeæ äaø déì`ed oipa aeyg epi`y mrhdy ¥©¨¨§©©¦¤¨¥©¨
ok m` ,bb el oi`y meynàaèöà äðahihe mipaln oipa ly `qk - ¨¨¦§©¨

àìäà ãéáò àìc ,áBè íBéa,ayend zgz llg oi`y -énð éëä §§Ÿ¨¦¨¢¨¨¦©¦
éøLcs` h"eia xenb oipa zepal xeq` i`ce ixde ,h"eia ezeyrl §¨¥

.ld` epi`ydéì øîà,iy` axíúä`ed `ahvi`aðaòá÷ ïé ¨©¥¨¨¦§©¤©
eäøñàeze`d,äøBzla`ïéða ¨§¨¨¦§©

.éøéàî .éøéàîxehde(ciwz 'iq).ixi`n .dakn meyn xeq`y yxit
.ci xg`lk oewiz `edy meyn xzeneéàøòmiiwzdl cner epi`y £©

ïðaø eøæâå ,äøBz äøñà àìmbéàøò ïéða ìò[bb el oi`y s`]íeMî Ÿ¨§¨¨§¨§©¨¨©¦§©£©¦
àëäå ,òá÷ ïéða,`qkd zia ly mipa` iablBãBák íeMîceak - ¦§©¤©§¨¨¦§

zeixadïðaø déa eøæb àì.irx` oipa xeq`l Ÿ¨§¥©¨¨
àzøeãî éàä ,äãeäé áø øîà,mixy iptl miyery lecb wqid - ¨©©§¨©§§¨

mivr ly zexey rax` zeyrl zelecb zexecn iyer jxce
m` ,lde`l dnece dlrnln mivr mdilr migipne zegex rax`a

eze` dyer,ähîì äìòîlîjk xg`e bbdn mcew ligzny ¦§©§¨§©¨
,milzkd ivr z` micinrnéøL,oipa jxc epi`y meyn ,xzen - ¨¥

eze` dpea m` la`,äìòîì ähîlîmilzkd z` xcqn mcewy ¦§©¨§©§¨
,bbd z` mdilr gipn jk xg`e,øeñà.`ed oipa jxcy meyn ¨
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המשך ביאור למס' ביצה ליום שבת קודש עמ' ב



קטו היום יום . . .  ixyz e"k ycew zay mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xacd z` `xay iwl`d gekd - ycgnd gekd lry gxkdd
cin xefgl `le ,"yi" didi xacdy ,yecigd z` cinz lertl -
dnecnd d`eeydl m`zda mby ixd ."oi`"l dligzak
egekay mc` dyrnl ux`e miny dyrn miteqelitd mincny

ixd - "yin yi" wx xevil
ote`a - "yin yi"a mb

zeidl jixvyyecig,
"yi"l cg` "yi"n iepiy
mind rahn enk) xg`
ly rahl cxena mexfl
on (dnegk micner zeidl
gekd lry gxkdd
ixd ,cinz lertl ycgnd
iwl`d gekdy ,aiign df
on ,`xapd z` `xay
cinz didiy gxkdd
lr sqepy ixd .`xapa

yep` dyrnl ux`e miny dyrn mz`eeyday xwyd
on df oi`y miayeg mdy jka mb mireh md ,eizeleagze
,o`k m`e ,ycegnd xaca cinz cenri ycgnd gekdy gxkdd
gxkdd on - ipy "yi"l cg` "yi" iepiya wx `ed yecigdy
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cegid xry"a xne` `edy itk ,`xap lk `xead "'d xac" z`
mby ,'` wxta "dpen`de
mixkfp mpi`y mi`xapd
jynp zexn`nd dxyra
dxyrn zeig mdl
itexiv iciÎlr zexn`nd
iciÎlre mipeyd zeize`d
ly zexenze mitelig
zg` ze`y) zeize`d
,('eke dipy ze` dtilgn
Bælä õøà elôàå©£¦¤¤©¥
íîBc úðéçáe úéîLbä©©§¦§¦©¥

daLxtry -20ea yi ¤¨
gnevd gek mb ixd
genvl zeig ea d`xpy oipr ixd `id dginve ,mignv ginvdl
ly oipr mey ea d`xp `ly ,xtray mnecd eli`e ,lecbl ohwn

lecbl ohwn dginv ly zeig `l elit` ,zeigïîei÷å ïúeiç©¨§¦¨
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,zeig mey dxe`kl.úéiðçeø úeiçå Lôð úðéça íäa Lé- ¥¨¤§¦©¤¤§©¨¦¦

mnec zeidl eze` miiwne digne eze` `xay "'d xac" `ede
iptl eid mind e` xtrd e` oa`dy itk "oi`" zeidl aeyl `le
lk deednd "'d xac"y ,owfd epax xiaqn oldl .eedzpy
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äæ 'éçáå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë
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ב) נצב ה' ל(דברך בניגוד - כאן הפי' נראה לי הארץ). בתדשא (כמו עפר -ÌÈÓ˘ שהיוחה"א) ותחתונים" עליונים ול"עולמות שקדמו,

לחילוקÈÈÚ"˘פ"א וא"צ .(ÁÎ„כאבנים "בדומם תומ"י מפרש והרי כו'. שם 21.כו"'.ÙÚÂ¯הצומח ג"כ וראה ג. פרק ל"ט שער ע"ח
נ'. שער

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dvia(ycew zay meil)
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xq`py zeiagaàìäà ãéáò à÷c íeMîmr mdilr lid`ny - ¦§¨¨¦¨¢¨
.bbk dyrp epi`e utg gipn epi` mipa`d lr la` ,dxicwdøîà̈©

äzòî àlà ,éMà áøì àèeæ äaø déì`ed oipa aeyg epi`y mrhdy ¥©¨¨§©©¦¤¨¥©¨
ok m` ,bb el oi`y meynàaèöà äðahihe mipaln oipa ly `qk - ¨¨¦§©¨

àìäà ãéáò àìc ,áBè íBéa,ayend zgz llg oi`y -énð éëä §§Ÿ¨¦¨¢¨¨¦©¦
éøLcs` h"eia xenb oipa zepal xeq` i`ce ixde ,h"eia ezeyrl §¨¥
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àzøeãî éàä ,äãeäé áø øîà,mixy iptl miyery lecb wqid - ¨©©§¨©§§¨

mivr ly zexey rax` zeyrl zelecb zexecn iyer jxce
m` ,lde`l dnece dlrnln mivr mdilr migipne zegex rax`a

eze` dyer,ähîì äìòîlîjk xg`e bbdn mcew ligzny ¦§©§¨§©¨
,milzkd ivr z` micinrnéøL,oipa jxc epi`y meyn ,xzen - ¨¥
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ה'תש"דכ תשרי, ד דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וע"כ . . . כמ"ש בזה"ק.

ְמנּו". ֲאִמיַרת "ָאׁשַ ים ּבַ ּכִ ּמַ יַע ַעד ֶהָחֶזה, ָמקֹום ׁשֶ ְענּוִעים ָצִריְך ְלַהּגִ ֵעת ַהּנִ ּבְ

ַעל־ְיֵדי  מֹו ָהִעְנָין ׁשֶ הּו ּכְ ּזֶ ׁש לֹוַמר ׁשֶ ּיֵ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות, ׁשֶ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֲעלּות  ְך ִהְתּפַ ְוָקא ָיכֹול ִלְהיֹות ַאַחר־ּכָ ַנְפׁשֹו, ַעל־ְיֵדי־ֶזה ּדַ ְתַמְרֵמר ּבְ ּמִ ה, ׁשֶ ִפּלָ ּקֶֹדם ַהּתְ ַהּכֶֹבד רֹאׁש ׁשֶ

ה. ִפּלָ ּתְ ּדֹות ּבַ ַהּמִ

ה'תש"דכא תשרי, הושענא רבהיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ע"כ אהוביי . . . בפירש"י ז"ל שם.

ֲאדֹוִני  ַעם ַאַחת ִמְקָרא - ָהיּו ְיִחיִדים ׁשֶ ָרָכה" אֹוְמִרים ַרק ּפַ ה "ּבְ ָרׁשָ ם ּפָ ה ּגַ ְעָנא ַרּבָ ִתּקּון ֵליל הֹוׁשַ ּבְ
ים. ּוְבֶעֶרב  "י, ְוֵאיָנּה הֹוָרָאה ָלַרּבִ רּוׁש ַרׁשִ ה ִעם ּפֵ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ ם ְלָאְמָרּה ּבְ "ּב[ ִצּוָ י ]ָהַרׁשַ ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ְרּגּום. ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ ְמַחת ּתֹוָרה אֹוְמִרים אֹוָתּה ׁשְ ׂשִ

ַיַחד.  יִנים  ַהּמִ ג'  ִדים  ַאּגְ ַהּמְ ַהג'  ַרק  ָאִרים  ְוִנׁשְ ַהּלּוָלב,  ַעל  ׁשֶ ִריכֹות  ַהּכְ י  ּתֵ ׁשְ ְמִסיִרים  ל  ַהּלֵ ֹקֶדם 
ְמַחת  ְוׂשִ ִמיִני ֲעֶצֶרת  ׁשְ ּבִ ְדַבׁש, ֲאָבל לֹא  ּבִ רּוַסת ַהּמֹוִציא  ה טֹוְבִלים ּפְ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ יִלין. ּבְ ְבׁשִ ּתַ ֵערּוב 

ּתֹוָרה.

ה'תש"דכב תשרי, שמיני עצרת ]בארץ ישראל - שמע"צ ושמח"ת[יום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ובשבת קדש . . . יהי רצון.

ַכּלֹות  ִמיִני ֲעֶצֶרת. ַהְפטֹוָרה: ַוְיִהי ּכְ ֵליל ׁשְ ּיֹום. ַהָקפֹות ּבְ ין ּבַ ְיָלה ּבֵ ּלַ ין ּבַ ה ּבֵ ּכָ ּסֻ ים ְואֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּבַ ׁשִ ְמַקּדְ
ָרֵאל ַעּמֹו. - ּוְלִיׂשְ

ה. ּכָ ִציָאה ִמן ַהּסֻ ּיְ ִהי ָרצֹון" ּבַ ֵאין אֹוְמִרים ַה"ּיְ
ָנה  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ּבְ א ׁשֶ נֹות ְוִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים, ֶאּלָ ּוָ ה ִעְנְיֵני ּכַ ַכּמָ ים ּבְ ּוִ ּתַ ָנה ִמׁשְ ָ ִמיִני ֲעֶצֶרת ְורֹאׁש ַהּשׁ ׁשְ
ַהְכָנָעה  ַתֲחנּוִנים ּבְ ָנה ָהֲעבֹוָדה ּבְ ָ רֹאׁש־ַהּשׁ ָכה. ּבְ ִעְנַין ַהַהְמׁשָ ִמיִני־ֲעֶצֶרת ֵהם ּבְ ה ּוִבׁשְ ִעְנַין ָהֲעִלּיָ ֵהם ּבְ

ְמָחה. ַקו ַהּשִׂ ִמיִני־ֲעֶצֶרת ִהיא ּבְ ּוִבְמִרירּות ֲעצּוָמה, ּוִבׁשְ

ה'תש"דכג תשרי, שמחת תורה ]בחו"ל. בא"י - אסרו חג[יום ששי
י ָהעֹוִלים ַלֲחַתן  ית ַעל ָראׁשֵ ֲחִרית. ֵאין נֹוֲהִגים ִלְפרֹוׂש ַטּלִ ׁשַ ִים ּבְ ּפַ ִאים ּכַ ְיָלה. נֹוׂשְ ּלַ ּתֹוָרה ּבַ ֵאין קֹוְרִאים ּבַ

ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵק.  ית. ּגַ ֵראׁשִ ּתֹוָרה אֹו ַלֲחַתן ּבְ
חומש: ברכה, ששי ושביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קח־קיב.
תניא: כד. אהוביי . . . קלח לעין כל.

ָגה  ַהּשָׂ ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו   – ּה"  ּבָ ֲחִזיִקים  ַלּמַ ִהיא  ים  ַחּיִ "ֵעץ  ֵקן:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  תק"מ  ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ּבְ
ְגִליְקַלאְך,  ר"  ָ "ְמֻאּשׁ ּתֹוָרה.  ּבַ ָהעֹוְסִקים  ֲעבֹוָדה  ֲעֵלי  ּבַ ֵאּלּו   – ר"  ָ ְמֻאּשׁ "ְותֹוְמֶכיָה  ּתֹוָרה.  ַהּלֹוְמִדים 
יִכים  ַמְמׁשִ ֲעבֹוָדָתם  ַעל־ְיֵדי  ּדְ 'ֵמרֹאׁשֹו',  א  ֶאּלָ ר'  ָ 'ְמֻאּשׁ ְקִרי  ּתִ ַאל  נג. ב(,  ג'  )ֵחֶלק  ּזַֹהר  ּבַ ְדִאיָתא  ּכִ  –

ְוָקא. ם ֶאת ָהרֹאׁש ּדַ רּוְך־הּוא, ּוְכַמֲעַלת ָהֶרֶגל ַהְמַקּיֵ ִניִמּיּות ָהֵאין־סֹוף ּבָ ֵמרֹאׁשֹו, ַהְינּו ִמּפְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . קטז

ה'תש"דכד תשרי, אסרו חג ]בחו"ל[שבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָון. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ַמרֶחׁשְ

יר. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - ְוַיְאּדִ
חומש: בראשית, כל הסדרה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: וע"כ קבעו . . . בלבותם.

ַאַחת  ִהיא  ְפָרט,  ּבִ ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּבְ אֹו  ת  ּבָ ּוְבׁשַ ְכָלל,  ּבִ ים  ַרּבִ ּבָ  – ֵרייְנגֶען  פַאְרּבְ  – ַהִהְתַוֲעדּות 
ָרֵאל. ַאֲהַבת ִיׂשְ ְצָוה ַהְיסֹוִדית ּדְ ַדְרֵכי ַהֲחִסיִדים ְוַהֲחִסידּות, ּוֶפַתח ּוָמבֹוא ַלּמִ ַהְיסֹודֹות ּבְ

ים  ַהְמֻסּבִ ֵמֵאת  ּתֹוְבִעים  ִרים  ַהְמַדּבְ י  ָראׁשֵ ֲהֵרי  ִהְתַוֲעדּות  ָכל  ּבְ ה  ִהּנֵ ַהִמְקִרים[,  ]ּברֹוב  א  ֻרּבָ ּדְ א  ֻרּבָ
ְמרּו  ׁשְ ּיִ ים ִלְלֹמד דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ְוׁשֶ עּו ִעּתִ ְקּבְ ּיִ ִטיבּו ַהְנָהגֹוֵתיֶהם ְוַדְרֵכיֶהם, ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ
ְמֹבָאר  ַהּתֹוָכָחה  ְוֹאֶפן  ִעְנַין  ָללּות  ּכְ ה  ְוִהּנֵ  – ם.  ּוְלַקּיֵ ִלְלֹמד  ַעל־ְמָנת  ִיְהֶיה  ּמּוד  ַהּלִ ר  ַוֲאׁשֶ ִביעּות,  ַהּקְ
ֵמַאַנ"ׁש  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ָראּוי  ר  ֲאׁשֶ )ֻקְנְטֵרס למ"ד(,  ל"  ַהּמֹוׁשֵ רּוַח  "ְוִאם  ְתִחיל  ִדּבּור־ַהּמַ ּבְ ֵהיֵטב 
ָבִרים  ֵעת ַהִהְתַוֲעדּות ִהיא ַרק ַעל ּדְ יּה ]=ִעם ַעְצמֹו[ – ָאְמָנם הֹוָכָחה זֹו ּבְ ַנְפׁשֵ א ּדְ ְעּתָ ְלָלְמדֹו ֵהיֵטב ַאּדַ
ר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו  ֶדם, ֲאׁשֶ ּוִמּקֶ ָהָיה ֵמָאז  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנים ְולֹא ְכלּום,  ּפָ ַנת  ַהְלּבָ ּום  ֶהם ִמּשׁ ּבָ ֵאין  ׁשֶ ְוִעְנָיִנים 

דֹוָלה. ה ּגְ ַאֲהָבה ּוְבִחּבָ הֹוִכיחֹו ּבְ

ה'תש"דכה תשרייום ראשון

חומש: נח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: כה. להבין...לדבר מאומה.

ָרם. ַעְצמֹו ִחּבְ הּוא ּבְ ֵקן ׁשֶ נּו ַהּזָ ְלַבד – ְמֻיָחִסים ְלַרּבֵ נּועֹות ּבִ ָרה ִנּגּוִנים – ֵמֶהם ּתְ ֲעׂשָ

הּוא  ׁשֶ לֹא  ֲאָבל  ְלָפָניו,  אֹוָתם  ִנים  ְמַנּגְ ְוָהיּו  ְזַמּנֹו  ּבִ רּו  ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ַהְינּו  ָהֶאְמָצִעי,  נּו  ְלַרּבֵ ַהְמֻיָחִסים 
י'ס קַאּפֶעלֶע"  ֶרּבִ ם "ּדֶעם ִמיטֶעלֶען  ׁשֵ ּבְ ִוידּוָעה  ִנים –  ְמַנּגְ ַאְבֵרִכים  ֶאְצלֹו ְקבּוַצת  ְוָהְיָתה  ָרם.  ְמַחּבְ
ֵכִלים  ֶפה, ּוַבֲעֵלי ִזְמָרה – ּבְ יר – ּבְ ֲעֵלי ׁשִ ֻלּגֹות: ּבַ י ּפְ ּתֵ י ָהֶאְמָצִעי"[ – ְוֶנְחְלָקה ִלׁשְ ל ָהַרּבִ ]="ַמְקֵהָלתֹו ׁשֶ

ׁשֹוִנים.

ה'תש"דכו תשרייום שני

חומש: נח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה...לא שכחתי.
תניא: וזהו כי...קלט רוחניית.

ֶרק  ַער ַהִיחּוד ְוָהֱאמּוָנה ּפֶ ֵקן )ׁשַ נּו ַהּזָ ָמִים", ֵמִביא ַרּבֵ ָ ּשׁ ב ּבַ ָבְרָך ִנּצָ סּוק "ְלעֹוָלם ה' ּדְ ָהִעְנָין ַעל ּפָ
ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ּוְכמֹו  ים,  ִהּלִ ּתְ ִמְדָרׁש  ּבְ ֶזה  ִעְנָין  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֲהַגם  ם־טֹוב,  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ם  ׁשֵ ּבְ ַהּקֶֹדׁש כ"ה(  ֶרת  ִאּגֶ א, 
ִני ָהָיה  יֹום ׁשֵ י ּבְ ֶזה, ּכִ ָנה ְמֻיֶחֶדת ּבָ ר", ְוַכּוָ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ ְתִחיל "ּכִ ִדּבּור־ַהּמַ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה" ּבְ ם ּבְ ּגַ
ִני ח"י ֱאלּול נֹוַלד  יֹום ׁשֵ י ּבְ ַמִים – ְוֶזה ִיְהֶיה ְלִזְכרֹון עֹוָלם, ּכִ ָ ּשׁ ב ּבַ ּצָ הּוא ַהּנִ ֲאָמר "ְיִהי ָרִקיַע" – ׁשֶ ַהּמַ

ם־טֹוב. ַעל־ׁשֵ ַהּבַ

יום 
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יום 
שישי
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קודש
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קיז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"ב  תשרי כ' ראשון יום חפץ  להעלם שבועה העלם בין

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰àlL òaLð íà ìáà£¨¦¦§©¤Ÿ
¯ íéøBòN út àéäL úòc ìò ïéhç út ìëàå ,ïéhç út ìëàéŸ©©¦¦§¨©©¦¦©©©¤¦©§¦

.øeèôe ,ñeðà äæ éøä£¥¤¨¨
ל'העלם שבועה ' 'העלם בין ההבדל  מבואר  אלו בהלכות 

חפץ ':

נשבע "כגון שבועה ': 'העלם  דין התבאר  הקודמת  בהלכה 

חטים פת  שיאכל שנשבע ודמה ושגג חטים  פת  יאכל  שלא 

ממנו  נעלמה שזה  הואdreaydואכלה . והרי  היתה , היאך

את  זוutgdזוכר בהלכה  ואילו קרבן . שחייב  עליו", שנשבע 

פת לאכול  שלא השבועה את שזוכר  חפץ ' 'העלם  דין מתבאר 

שהיא דעת  על חטים  פת  "ואכל החפץ  ממנו  נעלם אבל חטים 

בגמרא  נלמד  זה  ודין  פטור . זה ובמקרה שעורים", (שבועות פת 

א) האדםכו, יבטא  אשר  "לכל הקרבן : בחיוב  העוסק  מהפסוק

המילים סמיכות את  ודורשים ממנו ". ונעלם  בשבועה

חייב , הוא שבועה  העלם  "על כי ללמד ונעלם " "השבועה 

חפץ". העלם  על חייב  ואינו

משנה ': ה 'כסף והקשה 

ש "הרי מפני חפץ ' 'העלם  של  הפטור  את  נימק הרמב "ם 

מדברי הרמב "ם  שינה מדוע  א. לתמוה : ויש  ופטור". אנוס  זה

הוא הפטור  טעם  ב.אם אונס? מצד - אחר  טעם  והביא  הגמרא 

שבועה ' ב 'העלם  גם  אזי - אונס  הקודמת)מצד לפטור(שבהלכה יש 

לא לשבועה  נזכר  היה  דאילו הוא , אנוס  "דהא  אונס , מטעם 

אוכל ". היה 

אכן הדין מן  כי בזו, זו מתורצות  השאלות  ששתי ומבאר 

ובין שבועה ' ב 'העלם בין אונס  מטעם  לפטור  צריך היה 

ונעלם", "השבועה  של  הלימוד בא  שכאן  אלא  חפץ ' ב 'העלם 

ואולם אנוס . שהוא  למרות  שבועה ' ב 'העלם  קרבן  חיוב  לחדש 

ב 'העלם רק  וחייב  חידושו , אלא בו  לך אין  חידוש  שזהו כיון

להיות שצריך כפי הדין נשאר  חפץ ' ב 'העלם אבל שבועה ',

"הרי חפץ 'ֿ ב'העלם  הרמב "ם  שכתב וזהו  ופטור . אונס  מטעם 

ופטור". אנוס  זה

להוסיף : יש  זה  ולפי 

גם ממנו  נעלמו  שאם הדין  הובא  (ה "י) הבאה  בהלכה 

ודייק כאנוס ". זה ש "הרי מפני פטור החפץ , וגם  השבועה 

" וכתב ב 'העלםkהרמב "ם הרי כי  ממש  אנוס  ולא אנוס ",

כיון אלא  אנוס, שאינו כמי ועשאתו  תורה  חידשה שבועה '

'אנוס ' עליו  לומר  שייך לא  – ממנו  נעלמה  השבועה  גם  שכאן 

כאנוס". זה  "הרי  אלא  ממש ,

ה'תשפ"ב  תשרי כ"א שי יום סוכה? לבנות מצוה יש האם

:ÂË - „È ˙ÂÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰ìháì òaLpä©¦§¨§©¥
òaLpL ïBâk ?ãöék ...àåL úòeáL íeMî ä÷Bì ...äåönä úà¤©¦§¨¤¦§©¨§¥©§¤¦§©
íeMî ä÷Bì äæ éøä ...ïélôz Laìé àlLå ,äkñ äNòé àlL¤Ÿ©£¤ª¨§¤Ÿ¦§©§¦¦£¥¤¤¦

.àåL úòeáL§©¨§
אלא  סוכה  לעשות  איננה  המצוה  בסוכה ,zaylלכאורה ,

שבועת משום  לוקה  סוכה  לעשות  שלא  הנשבע  כן אם ומדוע 

שווא ?

היא והכוונה  דווקא , לאו הלשון אמנם כי שפירשו  ויש 

בסוכה לשבת  שלא מנחת שנשבע  יט, תנט, סי' או"ח נזר אבני (ראה

נה) ד, סי' .אלעזר

נזר' ה 'אבני את(שם)אך להוציא שאין  וכתב  זאת  דחה 

בעצם מצוה  יש  אכן כי  ללמוד יש  ומכאן  ממשמעותה, המילה 

הנצי "ב  כתב  וכן הסוכה . קסט)עשיית  שאלה ש "אע"ג(העמק ,

הכנה , אלא  אינה  והעשייה  הישיבה  היא  סוכה  מצות  דעיקר

בה  יש  שהכנה(בעשייה)מכלֿמקום משום הוא  והטעם  מצוה ",

הסוכות  "חג בפסוק כנאמר בתורה  נזכרה  ולכןdyrzזו לך ",

או הלולב  איגוד כגון מצוה  של  הכנות  לשאר דומה  אינה

את לעשות  מצוה  זה ומטעם  בתורה, נזכרו  שלא  השופר  הכנת 

מבשלוחו". יותר בו  "מצוה  משום בעצמו הסוכה

לב ' פז)וה 'חקרי  ב, סי' הסוכה(יו"ד עשיית אין  שאמנם פירש 

שבועת זו הרי סוכה  יעשה  שלא כשנשבע  ומכל ֿמקום  מצוה ,

לו תהיה  לא אם  שהרי בכך  תלוי המצוה  וקיום  מאחר  שווא 

מכשירי ביטול על שבועה ואף  בה , לשבת  יוכל לא  סוכה 

שווא . שבועת  היא  המצוה 

הרשב "ש  על נחלק כך א)ומתוך  סי' שהנשבע(שו"ת שכתב 

אינה המצוה  כי  חלה  שבועתו ישראל  לארץ  יעלה  שלא 

הרי האמור  לפי אך  ישראל, בארץ במגורים אלא  בעלייה 

אם – מצוה  מכשירי  לבטל  כשנשבע  שאף  מבואר  מכאן 

שווא . שבועת  זו הרי בלעדיהם , להתקיים תוכל לא  המצוה 

בבניית בהכרח תלויה  אינה  סוכה  ישיבת  שמצוות  ואעפ"י

אחר , של בסוכה  המצוה את  לקיים  יוכל שהרי בעצמו סוכה 

שלא ויתכן  לחברו סוכה אדם שישאיל מצוי הדבר  ואין  מאחר 

סוכה יבנה  שלא  השבועה  כי נמצא  להשאלה , סוכה  ימצא 

dlelr. חלה איננה  ולכן בסוכה  יישב  שלא כך לידי  להביא

ה'תשפ"ב  תשרי כ"ב שלישי יום 'קנס' בתביעת הפקדון משבועת הפטור

:· ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰:Bøáçì øîBàä ïëå§¥¨¥©£¥
øîàå Baø òázL ãáòäå ,òaLðå øôëå ,'écáò úà EøBL úéîä'¥¦§¤©§¦§¨©§¦§©§¨¤¤¤¨©©§¨©
úòeáMî øeèt ¯ òaLðå øôëå ,'éðéò úénñå épL zìtä' :Bì¦©§¨¦¦§¦¦¨¥¦§¨©§¦§©¨¦§©

.ñð÷ àeäL éðtî ,ílLî äéä àì ¯ äãBä elàL ;ïBãwtä©¦¨¤¦¨Ÿ¨¨§©¥¦§¥¤§¨
שורו אם  שקלים שלושים  לשלם  השור בעל של  החיוב 

ממה יותר  "המשלם  כי 'ממון', ולא  'קנס' הוא  עבד  המית 

קנס " הוי  בתורה  קצובים  שדמיו או  אם(רדב"ז)שהזיק ולכן, .

– לשקר ונשבע  המית  ששורו  הודה  כך ואחר  ונשבע  הכחיש 

הפקדון משבועת  גזילות)פטור  אשם וקרבן וחומש קרן רק(תשלום כי  ,

הפקדון  בשבועת  מתחייבים  'ממון' כפירת  לשקר)על נשבע (אם
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'קנס '. כפירת  על ולא 

אחרונים  נו והקשו חינוך מנחת לג, סי' אלגזי למהרי"ט יו"ט (שמחת

הואסקכ"ו) העבד המתת  על שקלים  שלושים  תשלום  אמנם  :

'ממון' שהוא  העבד דמי  גם כלולים  זה  בתשלום  אבל 'קנס',

כלום) שווה שאינו עבד יש אם וצ"ע כלום. שווה ואינו שחין מוכה העבד אם (אלא

הפקדון ! שבועת  המחייבת  'ממון ' כפירת  גם כאן  יש  כן ואם 

אלגזי מהרי"ט עבד (שם)וביאר  שנגח בשור  הדין, מן  :

לו יש  העבד כי שוויו, מדמי  אפילו  לגמרי , לפטור  היה  ראוי

שוויה , את  לשלם שחייב  בהמה  שנגח לשור  דומה  ואינו דעת 

והתשלום שקלים  שלושים  לשלם היא  הכתוב גזירת  אלא

הירושלמי  מסקנת  וכן  'קנס '. ה"י)כולו פ"ג שכל (כתובות

העבד. שווי  בתוכם שכלול אף  'קנס ' הם  השקלים  שלושים 

שיני 'הפלת  אדונו  את התובע שעבד  הרמב "ם, דברי ועל 

הפקדון משבועת  פטור ונשבע , כפר  והאדון  עיני ' וסימית 

החושן ' ה 'קצות  הקשה  - קנס " שהוא  סק"ח)"מפני צח :(סי'

שזו משום  הוא  שהפטור לבאר  הרמב "ם הוצרך  מדוע

הפקדון, משבועת  פטורים  עבד תביעת  בכל  הרי 'קנס ', כפירת

הפקדון משבועת  הפטורים  לקרקעות  הוקשו  עבדים  (לעיל כי

ה"גֿד) ?פ"ז

עיני' וסימית  שיני  'הפלת  היא  העבד  תביעת  ותירץ :

חורין בן תביעת זו והרי  לחירות  לצאת  הוא  שראוי ומשמעה 

שהאדון הרמב "ם  כתב ולכן הפקדון . משבועת  לפוטרו  ואין

שזו משום הפקדון בשבועת חייב  אינו שקר  על שנשבע 

'קנס '. כפירת 

ה'תשפ"ב  תשרי כ"ג רביעי יום דין? בבית להישבע מצוה מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰àåL úòeáML íLk§¥¤§©¨§
äòeáL áiçúpL éî òáMiL äNò úåöî Ck ¯ äNòú-àìa ø÷Lå̈¤¤§Ÿ©£¤¨¦§©£¥¤¦¨©¦¤¦§©¥§¨
...äNò úåöî Bæ ¯ "òáMz BîLáe" :øîàpL ,íMa ïéc úéáa§¥¦©¥¤¤¡©¦§¦¨¥©¦§©£¥

.BîLa òáMäì àeä ìBãb Lec÷å§¦¨§¦¨©¦§
עליו מצוה  דין, בבית  שבועה  המתחייב  הרמב "ם, לדעת

כתב וכן  תשבע '. 'ובשמו מהפסוק  זאת  ולמדים  להישבע.

המצוות  ז)בספר  יתעלה(מ"ע בשמו להישבע "שציונו

'ובשמו אמרו והוא  הדברים ... מן  דבר  לקיים  כשנצטרך

גידל רב מאמר  את  שם והביא  ב)תשבע'". ג, "מנין(תמורה

תשבע". ובשמו שנאמר המצוה , את  לקיים  שנשבעין 

שמח' ה 'לב  שם)וכתב  רב(סהמ"צ דברי שמשמעות  אף :

היא הרמב "םxzenyגידל וכלשון  מצוה, לקיים (להלן להישבע

אתה"ג) לזרז כדי לעשותה  המצוה על להשבע  לאדם "ומותר 

המצוה את  לקיים  להישבע  שמותר  מכך מקום , מכל – עצמו "

שכאשר ללמוד יש  לבטלה , תהא  שהשבועה  חשש  שיש אף 

– לבטלה  שבועה  של חשש  ואין  דין בבית  שבועה  מתחייב 

להישבע . וחובה  מצוה 

הרמב"ן לדעת שם)אך  לסהמ"צ בשמו(בהשגותיו השבועה "אין 

בידינו... היא  רשות  אבל ומצות ֿעשה , חובה  הצורך בעת

הרב כדברי שלא רשות , אלא  מצוה  אינו  הזה  והכתוב 

".[הרמב"ם]

סופרים ' שם)וה 'קנאת  הרמב "ם :(סהמ"צ שיטת  את  ביאר 

הרמב "ם  שבועה")דברי שנתחייב מי שישבע עשה אינם("מצות

ואם להישבע עליו  שחובה  היינו , השבועה , עצם  על מכוונים 

שהרי והראיה, מצותֿעשה, על הוא עובר  להישבע  ירצה  לא 

במקצת' ה 'מודה  ה"ה)אם להלן הרמב"ם שהביא לשלם(בדוגמא יבחר 

הרשות ודאי עליו , להישבע  במקום בו שכפר  המקצת  את 

להישבע ! ולא  לשלם  בידו 

רשות אכן היא עצמה  שהשבועה  היא הרמב "ם כוונת  אלא 

להישבע  ירצה  במקצת ' ה 'מודה  אם  אך חובה, (במקום ולא 

"בשמולשלם) להישבע  היינו כדין , להישבע  מצות ֿעשה  אזי

שמו" עם אחר  בדבר להישבע  ואסור  והקדוש ... (בדומה הגדול 

לשחוט  מצותֿעשה - לאכול ירצה אם אלא חיובית מצוה שאינה השחיטה, למצות

האכילה) .קודם

ה'תשפ"ב  תשרי כ"ד חמישי יום בעלים? מרשות מפקיע הפקר האם

:„È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰ét ìò óà ,ø÷ôää©¤§¥©©¦
.Ba øæçì Bì øeñàL ,øãð Bîk àeä éøä ¯ øãð BðéàL¤¥¤¤£¥§¤¤¤¨©£Ÿ

החושן ' סק"א)ה 'קצות רעג נחשב(סי' הפקר שאין מכאן למד

לאחר גם אלא  הבעלים , מרשות הדבר את  המפקיע לקנין 

לחזור הבעלים  על  האיסור לכן , ברשותו. הדבר נשאר  ההפקר 

עושה "דאי – דיבורו את לחלל רשאי שאינו נדר, מדין הוא  בו

מרשותו". יצאה  דכבר ליה  תיפוק הא  לכאן, נדר  ענין מאי  קנין

הדבר יישאר  ומת הפקיר שאם  לומר  צידד זה , ולפי 

נדר , משום  אלא  שאינו "כיון  היורשים  ברשות  שהפקיר

אבל  כו'". נדרו  לקיים  מחויבין היורשין  אין ומת  והנודר 

סופר' שטז)ה'חתם  סי' יו"ד ומת (שו"ת שהנודר  לחלק איןכתב 

חל  ולא  הנדר נתקיים  שלא  "מפני לקיימו מחויבין היורשין

מפקיר ' 'הריני  בעלמא  "בדיבור כאן  ואילו  ידועים ", נכסים  על 

עם לבניו ו"מה  הפקר  נעשו והנכסים  הנדר " נתקיים  כבר 

עוד ". הנכסים

השלחן ' ד)וה'ערוך  רעג, מסתלק(סי' אכן שהמפקיר  כתב 

עליו אוסר  שהנדר  בגלל ולא שמפקיר  אמירתו ע "י  מנכסיו 

דוגמא רק היא לנדר  הרמב "ם  של וההשוואה  בו. לחזור 

לרשות שיכנס מבלי גם  בעלמא , בדיבור משלו  אדם שיסתלק

יהנה שלא  "שכשנדר נדר : מדין  בדוגמא השתמש  ולכן  אחרת .

נכנסו". לא אחר  ולרשות  פיו, בדבור  מהם  מסתלק מנכסיו

" הרמב "ם בלשון  לדייק  יש  זה , לפי בו",`xeqאך לחזור 

מרשותו יצא  הדבר  lekiהרי epi`e? בו לחזור

הסמ"ע סק"ד)ופירש  שבא(שם במי  ולמחות  לחזור  שאסור

אפרים ' וב'מחנה  ח)(הל'לזכות . סו"ס מהפקר שגםזכיה כתב ,

לפרוע או ההפקר מן זכיה  בתורת  שלא  לעצמו  ולקחת לחזור 

יכולים אנו שאין  – בלבד איסור  אלא  "ליכא  חובו לבעל

תובעים". לו שאין  ממון  דהוי ידו מתחת  להוציאו
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'קנס '. כפירת  על ולא 

אחרונים  נו והקשו חינוך מנחת לג, סי' אלגזי למהרי"ט יו"ט (שמחת

הואסקכ"ו) העבד המתת  על שקלים  שלושים  תשלום  אמנם  :

'ממון' שהוא  העבד דמי  גם כלולים  זה  בתשלום  אבל 'קנס',

כלום) שווה שאינו עבד יש אם וצ"ע כלום. שווה ואינו שחין מוכה העבד אם (אלא

הפקדון ! שבועת  המחייבת  'ממון ' כפירת  גם כאן  יש  כן ואם 

אלגזי מהרי"ט עבד (שם)וביאר  שנגח בשור  הדין, מן  :

לו יש  העבד כי שוויו, מדמי  אפילו  לגמרי , לפטור  היה  ראוי

שוויה , את  לשלם שחייב  בהמה  שנגח לשור  דומה  ואינו דעת 

והתשלום שקלים  שלושים  לשלם היא  הכתוב גזירת  אלא

הירושלמי  מסקנת  וכן  'קנס '. ה"י)כולו פ"ג שכל (כתובות

העבד. שווי  בתוכם שכלול אף  'קנס ' הם  השקלים  שלושים 

שיני 'הפלת  אדונו  את התובע שעבד  הרמב "ם, דברי ועל 

הפקדון משבועת  פטור ונשבע , כפר  והאדון  עיני ' וסימית 

החושן ' ה 'קצות  הקשה  - קנס " שהוא  סק"ח)"מפני צח :(סי'

שזו משום  הוא  שהפטור לבאר  הרמב "ם הוצרך  מדוע

הפקדון, משבועת  פטורים  עבד תביעת  בכל  הרי 'קנס ', כפירת

הפקדון משבועת  הפטורים  לקרקעות  הוקשו  עבדים  (לעיל כי

ה"גֿד) ?פ"ז

עיני' וסימית  שיני  'הפלת  היא  העבד  תביעת  ותירץ :

חורין בן תביעת זו והרי  לחירות  לצאת  הוא  שראוי ומשמעה 

שהאדון הרמב "ם  כתב ולכן הפקדון . משבועת  לפוטרו  ואין

שזו משום הפקדון בשבועת חייב  אינו שקר  על שנשבע 

'קנס '. כפירת 

ה'תשפ"ב  תשרי כ"ג רביעי יום דין? בבית להישבע מצוה מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰àåL úòeáML íLk§¥¤§©¨§
äòeáL áiçúpL éî òáMiL äNò úåöî Ck ¯ äNòú-àìa ø÷Lå̈¤¤§Ÿ©£¤¨¦§©£¥¤¦¨©¦¤¦§©¥§¨
...äNò úåöî Bæ ¯ "òáMz BîLáe" :øîàpL ,íMa ïéc úéáa§¥¦©¥¤¤¡©¦§¦¨¥©¦§©£¥

.BîLa òáMäì àeä ìBãb Lec÷å§¦¨§¦¨©¦§
עליו מצוה  דין, בבית  שבועה  המתחייב  הרמב "ם, לדעת

כתב וכן  תשבע '. 'ובשמו מהפסוק  זאת  ולמדים  להישבע.

המצוות  ז)בספר  יתעלה(מ"ע בשמו להישבע "שציונו

'ובשמו אמרו והוא  הדברים ... מן  דבר  לקיים  כשנצטרך

גידל רב מאמר  את  שם והביא  ב)תשבע'". ג, "מנין(תמורה

תשבע". ובשמו שנאמר המצוה , את  לקיים  שנשבעין 

שמח' ה 'לב  שם)וכתב  רב(סהמ"צ דברי שמשמעות  אף :

היא הרמב "םxzenyגידל וכלשון  מצוה, לקיים (להלן להישבע

אתה"ג) לזרז כדי לעשותה  המצוה על להשבע  לאדם "ומותר 

המצוה את  לקיים  להישבע  שמותר  מכך מקום , מכל – עצמו "

שכאשר ללמוד יש  לבטלה , תהא  שהשבועה  חשש  שיש אף 

– לבטלה  שבועה  של חשש  ואין  דין בבית  שבועה  מתחייב 

להישבע . וחובה  מצוה 

הרמב"ן לדעת שם)אך  לסהמ"צ בשמו(בהשגותיו השבועה "אין 

בידינו... היא  רשות  אבל ומצות ֿעשה , חובה  הצורך בעת

הרב כדברי שלא רשות , אלא  מצוה  אינו  הזה  והכתוב 

".[הרמב"ם]

סופרים ' שם)וה 'קנאת  הרמב "ם :(סהמ"צ שיטת  את  ביאר 

הרמב "ם  שבועה")דברי שנתחייב מי שישבע עשה אינם("מצות

ואם להישבע עליו  שחובה  היינו , השבועה , עצם  על מכוונים 

שהרי והראיה, מצותֿעשה, על הוא עובר  להישבע  ירצה  לא 

במקצת' ה 'מודה  ה"ה)אם להלן הרמב"ם שהביא לשלם(בדוגמא יבחר 

הרשות ודאי עליו , להישבע  במקום בו שכפר  המקצת  את 

להישבע ! ולא  לשלם  בידו 

רשות אכן היא עצמה  שהשבועה  היא הרמב "ם כוונת  אלא 

להישבע  ירצה  במקצת ' ה 'מודה  אם  אך חובה, (במקום ולא 

"בשמולשלם) להישבע  היינו כדין , להישבע  מצות ֿעשה  אזי

שמו" עם אחר  בדבר להישבע  ואסור  והקדוש ... (בדומה הגדול 

לשחוט  מצותֿעשה - לאכול ירצה אם אלא חיובית מצוה שאינה השחיטה, למצות

האכילה) .קודם

ה'תשפ"ב  תשרי כ"ד חמישי יום בעלים? מרשות מפקיע הפקר האם

:„È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰ét ìò óà ,ø÷ôää©¤§¥©©¦
.Ba øæçì Bì øeñàL ,øãð Bîk àeä éøä ¯ øãð BðéàL¤¥¤¤£¥§¤¤¤¨©£Ÿ

החושן ' סק"א)ה 'קצות רעג נחשב(סי' הפקר שאין מכאן למד

לאחר גם אלא  הבעלים , מרשות הדבר את  המפקיע לקנין 

לחזור הבעלים  על  האיסור לכן , ברשותו. הדבר נשאר  ההפקר 

עושה "דאי – דיבורו את לחלל רשאי שאינו נדר, מדין הוא  בו

מרשותו". יצאה  דכבר ליה  תיפוק הא  לכאן, נדר  ענין מאי  קנין

הדבר יישאר  ומת הפקיר שאם  לומר  צידד זה , ולפי 

נדר , משום  אלא  שאינו "כיון  היורשים  ברשות  שהפקיר

אבל  כו'". נדרו  לקיים  מחויבין היורשין  אין ומת  והנודר 

סופר' שטז)ה'חתם  סי' יו"ד ומת (שו"ת שהנודר  לחלק איןכתב 

חל  ולא  הנדר נתקיים  שלא  "מפני לקיימו מחויבין היורשין

מפקיר ' 'הריני  בעלמא  "בדיבור כאן  ואילו  ידועים ", נכסים  על 

עם לבניו ו"מה  הפקר  נעשו והנכסים  הנדר " נתקיים  כבר 

עוד ". הנכסים

השלחן ' ד)וה'ערוך  רעג, מסתלק(סי' אכן שהמפקיר  כתב 

עליו אוסר  שהנדר  בגלל ולא שמפקיר  אמירתו ע "י  מנכסיו 

דוגמא רק היא לנדר  הרמב "ם  של וההשוואה  בו. לחזור 

לרשות שיכנס מבלי גם  בעלמא , בדיבור משלו  אדם שיסתלק

יהנה שלא  "שכשנדר נדר : מדין  בדוגמא השתמש  ולכן  אחרת .

נכנסו". לא אחר  ולרשות  פיו, בדבור  מהם  מסתלק מנכסיו

" הרמב "ם בלשון  לדייק  יש  זה , לפי בו",`xeqאך לחזור 

מרשותו יצא  הדבר  lekiהרי epi`e? בו לחזור

הסמ"ע סק"ד)ופירש  שבא(שם במי  ולמחות  לחזור  שאסור

אפרים ' וב'מחנה  ח)(הל'לזכות . סו"ס מהפקר שגםזכיה כתב ,

לפרוע או ההפקר מן זכיה  בתורת  שלא  לעצמו  ולקחת לחזור 

יכולים אנו שאין  – בלבד איסור  אלא  "ליכא  חובו לבעל

תובעים". לו שאין  ממון  דהוי ידו מתחת  להוציאו

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"ב  תשרי כ"ה שישי יום בהנאה  האסורים בנכסים שימוש אפשרויות

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰úMøéa øeñàä ïaä äæ¤©¥¨¨¦ª©
ïëå ;øzî äæ éøä ¯ åéðáì Bà åéçàì åéáà úMøé ïúð íà ,åéáà̈¦¦¨©§ª©¨¦§¨¦§¨¨£¥¤ª¨§¥

éøöå .BzLà úaúëa Bà BáBça dòøt íàéñëð elàL ïòéãBäì C ¦§¨¨§¦§ª©¦§§¨¦§¦¨¤¥¦§¥
.éìò ïøñàL éáà̈¦¤£¨¨¨©

רכג)והטור  סי' דבריו !(יו"ד מבין  "איני  וכתב: זה  על תמה 

הרי עליו", האסורים  מנכסים  חובו  לפרוע  לו מותר  יהא  היאך

לבן היתר אין ודאי  אלא  בהם ? ונהנה  משתמש  הוא בכך

אך  בהנאה, עליו  האסורים  מהנכסים חובו את  בעצמו לפרוע

בעצמם . מהם  ולהיפרע לבוא  יכולים  החוב  בעלי 

יכולים החוב  שבעלי מאחר כי לפרש  יש  הרמב "ם ולדעת 

בכך  הנאה תוספת  כל  אין  שוב  כורחו , בעל ממנו  להיפרע 

ממנו נלקחים הנכסים  היו בלאו ֿהכי שהרי  בעצמו להם  שנותן

א) קט, ב"ק מאירי .(ראה

את לתת  שיכול  הרמב "ם  כתב כיצד לתמוה : יש  ועדיין 

לאחרים מתנה  נתינת הרי  לבניו, או  לאחיו  במתנה  הנכסים 

לו יכירו  זו  נתינה  ידי  שעל משום  האסורה הנאה  בכלל  היא 

טובה ?

יוסף ' ה'בית  רטז)ומבאר סי' הרמב "ם(יו"ד כתב  זה  מטעם  כי 

ידי ועל עלי ", שאסרם  אבי  נכסי שאלו להודיעם  ש "צריך

טובה לו  יחזיקו  לא  שהרי בנתינה  הנאה לו  אין  שוב זו הודעה

בזה להשתמש  יכול היה  לא  שבלאו ֿהכי שיידעו מאחר  כך על 

בעצמו.

א)והרשב "א  קט, הרמב "ם :(ב"ק דעת  את  מבאר 

יורש הוא  אין בהנאה , הבן על  נאסרו והנכסים  מאחר 

אינו לאחרים  שבנתינתם  ונמצא כלל, לו שייכים  ואינם  אותם 

חברו. בעבור ההפקר  מן מציאה  כמגביה  אלא  משלו דבר נותן

למלווה אומר  והוא  מאחר חובו, לפירעון כשנותנם וכן

שלו ואינם  בהנאה  עליו אסורים  אלו  שנכסים בפירוש 

לו שאמר  כמו  זה  הרי  החוב , תמורת  לקחתם מסכים  והמלווה

מחובך ", בכך והיפטר הפקר  של זה חפץ לי "תן המלווה :

אלא ישיר  באופן  מהנכסים  נהנה  הלווה  שאין ונמצא

הוא זאת  ותמורת  ההפקר  מן  בהם  זוכה  המלווה  בעקיפין:

החוב . את  מוחל 

ה'תשפ"ב  תשרי כ"ו קודש שבת אברהם' ב'זרע נכלל אינו מי

:‡Î ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰¯ íäøáà òøfî øãð̈©¦¤©©§¨¨
øeñà Bðéàå ,åNò éðááe ìàòîLé éðáa øzî,ìàøNéa àlà ª¨¦§¥¦§¨¥¦§¥¥¨§¥¨¤¨§¦§¨¥

:á÷òéì øîà ÷çöé éøäå ,"òøæ Eì àøwé ÷çöéá ék" :øîàpL¤¤¡©¦§¦§¨¦¨¥§¨©©£¥¦§¨¨©§©£Ÿ
."íäøáà úkøa úà Eì ïzéå"§¦¤§¤¦§©©§¨¨

א)בגמרא  לא, זרע(נדרים רק נקרא  אברהם' ש 'זרע מבואר 

- זרע לך יקרא  ביצחק  "כי שנאמר  עשיו, זרע  ולא  יעקב ,

"והרי כך: על הוסיף  הרמב "ם  אולם  יצחק ". כל ולא  ביצחק 

הוסיף ומדוע  אברהם ". ברכת  את  לך ויתן ליעקב  אמר יצחק 

בגמרא ? הובא  שלא  פסוק 

המפרשים  ו)ותירצו סי' או"ח ב, מהרי"ט שו"ת לח"מ, משנה, (מגיד

אין עדיין  יצחק " כל ולא  "ביצחק, הגמרא דברי  לאחר גם כי

את "לרבות  ומניין נתמעט, ומי יצחק בזרע  נכלל  מי  יודעים 

הפסוק את  הרמב "ם  הוסיף לכן עשיו"? את ולהוציא  יעקב 

"ויתן  - ליעקב  יצחק  להודיעjlשאמר  אברהם ", ברכת  את 

העיקר . הוא  שיעקב 

יעקב' מג)וה 'שבות  סי' ביצחק(ח"ג "כי הפסוק  (ולא מיישב :

יצחק) לאברהם .כל נאמר  עשיו , את  הממעט זרע " לך יקרא 

זרע  מלהיקרא  נתמעט  שעשיו רק מובן אולם`mdxaוממנו  ,

של  בזרעו  נכלל שעשיו  יתכן הוסיףwgviעדיין  לפיכך  ;

שאמר הפסוק את  –(ליעקב)wgviהרמב "ם  לך..." "ויתן 

יצחק . זרע  גם  נקרא אינו שעשיו להודיע 

של  מוסף  בתפילת  הנאמר  את  מבאר הוא  זה  פירוש  ולפי 

ויש תזכור ", ברחמים  היום  לזרעו יצחק "ועקידת  השנה ראש 

את לשלול כדי  יעקב ", של "לזרעו ולומר  להוסיף  שנהגו

ערוך' ה 'שלחן אולם  ס"ז)עשיו. תקצא, סי' דברי(או"ח פי  על כתב 

משנה – תזכור  יעקב לזרע  לומר ש "המדקדק  הריב "ש 

שכן טועה", אלא  ואינו  בברכות  חכמים  שטבעו  ממטבע 

כל  ולא  'ביצחק' – זרע  לך יקרא "ביצחק  בגמרא  מבואר

אברהם' וה 'מגן סק"ז)יצחק ". מילתא(שם "דהא כך : על הקשה 

נקרא אבל  שמו, על  יקרא  לא  שעשיו  לאברהם  הקב "ה  אמר

על  שהוסיף  הרמב "ם , דברי  פי  על  אולם  יצחק"! שם על

"ויתן  ליעקב  יצחק  שאמר  הפסוק  את  הגמרא  –jlדברי  "...

יצחק . זרע  בכלל גם  נקרא  אינו שעשיו ללמוד ניתן

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dvia(oey`x meil)
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ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
חייבים 1) ומה שבועות, מיני ארבעה על כללית סקירה

עליהן.

.‡˙Úe·Le ,Èeha ˙Úe·L :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ≈¿≈¿«ƒ¿«
˙Úe·L .˙e„Ú‰ ˙Úe·Le ,ÔB„wt‰ ˙Úe·Le ,‡ÂL»¿¿««ƒ»¿«»≈¿«

Èeha2Ú·M˙ Èk LÙ B‡ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‡e‰‡h·Ï ƒ∆∆¡««»∆∆ƒƒ»«¿«≈
Ú¯‰Ï ÌÈ˙ÙO·3·ÈËÈ‰Ï B‡4‰Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡È‰Â . ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ∆¡∆∆¿«¿»»

‡a‰Ï ÌÈzL :ÌÈ˜ÏÁ5¯·ÚLÏ ÌÈzLe ,6ÔB‚k . ¬»ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒ¿∆»«¿
ÏÚÂ ,‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚpL ¯·ÚL ¯·c ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»»∆»«∆«¬»∆…«¬»¿«

‰OÚÈ ‡lLÂ ‰OÚiL ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL ¯·c7. »»∆»ƒƒ¿∆≈»∆¿∆…≈»∆

בשעת 2) האדם מלב היוצא דבר הוא - ביטוי לשון
בוטה  "יש הכתוב כלשון ובהתפעלותה נפשו התרגשות
בנדרים  להתרגל לאדם ראוי שאין ומפני חרב" כמדקרות
לכתחילה  המורה לשון לכתוב התורה רצתה לא ושבועות
בשפתיים", "לבטא הדגישה: לכן השבועה, היתר על
הנפש  התרגשות בעת ממנו השבועה שיצאה כלומר,

לח). אות ה, ויקרא תמימה (תורה כגון 3)והתפעלותה
מחר. או היום יאכל בין 4)שלא (שיאכל), לעצמו בין

שידבר  כגון לעשותה שבידו הטבה עמהם שייטיב לאחרים
יכבדם. או לשלטונות יאכל.5)עליהם לא או שיאכל

"להרע 6) הכתוב שלשון פי על ואף אכלתי. לא או שאכלתי
הכתוב  מריבוי - להיות, העתיד על רק משמעה להטיב" או

שעבר. דבר על גם דורשים יבטא" אשר ואם 7)"לכל
שבועתו. חילל והחליף, מאלה אחת אל נשבע

.·¯LÙ‡L ÌÈ¯·„a ‡l‡ ˙‚‰B Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡Â¿≈¿«ƒ∆∆∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿»

¯·ÚLÏ „ˆÈk .¯·ÚLÏ ÔÈa ‡a‰Ï ÔÈa ,Ô˙BOÚÏ BÏ8? «¬»≈¿«»≈¿∆»«≈«¿∆»«
ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯fL B‡ ,ÈzÏÎ‡L9ÌÚ ÈBÏt ¯acL B‡ , ∆»«¿ƒ∆»«¿ƒ∆∆«»∆ƒ≈¿ƒƒ

ÈBÏt10,ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯Ê ‡lL B‡ ,ÈzÏÎ‡ ‡lL B‡ ; ¿ƒ∆…»«¿ƒ∆…»«¿ƒ∆∆«»
ÈBÏt ÌÚ ÈBÏt ¯ac ‡lL B‡11?‡a‰Ï „ˆÈk . ∆…ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿«»

Ô·‡ ˜¯Ê‡ ‡lL B‡ ˜¯Ê‡L B‡ ,ÏÎ‡ ‡lL B‡ ÏÎ‡L∆…«∆……«∆∆¿…∆…∆¿…∆∆
ÌiÏ12¯·ÚLÏ ÌÈzL el‡ È¯‰ .13.‡a‰Ï ÌÈzLe «»¬≈≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«»

שאינה 8) פי על אף לשעבר, שבועה לפרש רבינו הקדים
מפורשת  להבא" "ששבועה בעוד בתורה, מפורש כתובה
ממדרש  הנלמד דבר כל כי להיטיב"? או "להרע בתורה:
להקדים  הוא בדין ועוד, תחילה. לפרשו עליו חביב חכמים
לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה שכן לשעבר" "שבועה
אינו  להבא" "שבועה ואילו שקר, שנשבע בנפשו שיודע
לא  שנשבע מה ויעשה דברו את שיחליף עד עליה חייב
שבועתו  את עשה כשהחליף זמן לאחר שרק נמצא לעשות
חייב, זאת ובכל לשקר מפיו יצאה לא שבועתו ובשעת שקר,
וסידר  חידוש, יותר בה יש להבא" "שבועה כורחך ועל

זו". אף זו "לא בדרך דבריו את שאין 9)רבינו פי על אף
הטבה. ולא הרעה לא בו 10)בה אין שהדיבור פי על אף

אחרים. של אלא עצמו של דבר זה אין וגם אף 11)ממש,
ברשותו, זה אין שהרי בלהבא, אינה זו ששבועה פי על
ב"לשעבר". עליה חייב ידבר, לא או ידבר שפלוני

משום 12) עליה חייב אינו פלוני עם פלוני שידבר אבל
מכת  ולוקה לעשות, באפשרותו זה שאין בטוי שבועת

שווא. לשבועת שגרם אכלתי.13)מרדות ולא אכלתי
אין  ואפילו ולאו" "הן בכלל: שהוא דבר לכל הדין והוא
לא  או לים צרור זרקתי כגון והטבה" "הרעה משום בו

האדם". יבטא אשר "לכל הכתוב: מריבוי - זרקתי

.‚ÔB‚k ,ÛÈÏÁ‰Â el‡ ˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ó ˙Á‡ ÚaLƒ¿«««≈«¿««¬≈¿∆¡ƒ¿
ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL14,ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡iL B‡ ,ÏÎ‡Â ∆ƒ¿«∆……«¿»«∆…«¿…»«

È¯‰ - ÏÎ‡Â ÈzÏÎ‡ ‡lL ,ÏÎ‡ ‡Ï ‡e‰Â ÈzÏÎ‡L B‡∆»«¿ƒ¿…»«∆…»«¿ƒ¿»«¬≈
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ .¯˜L ˙Úe·L BÊ15‡Ï :¯Ó‡ ¿«∆∆¿«∆¿«≈∆¡«…

¯˜MÏ ÈÓL· eÚ·M˙16„ÈÊÓa ¯˜MÏ ÚaL Ì‡Â .17- ƒ»¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒƒ¿««∆∆¿≈ƒ
‰˜BÏ18‚‚BLa .19„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -20; ∆¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈

.¯ÓB‚Â ÌL‡Â Ú„È ‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿»«¿»≈¿≈

זו.14) כיכר יאכל שלא או לא 15)היום, או זרקתי כגון
שבועת  וכן לעיל, הנזכרים פלוני עם פלוני שדיבר או זרקתי
העדות. שבועת וגם לקמן. המפורשת הפיקדון

שבועה 16) זוהי - שקר תהא לא שבועה בשעת שמשמעו
לאחר  לשקר כדי בשמי תישבעו לא משמעו: וגם לשעבר
לאו  בו להתרות צריך בו והמתרה להבא. שבועה זוהי - זמן
כשנשבע  דברו", יחל "לא על גם שעובר הדין והוא זה.
לאווין  למנות רבינו של דרכו שאין אלא ומחליף. להבא
שורש  המצוות במניין שהגדיר כפי, אחת, מצוה על הרבה
הזכיר  לא ולכן המצוות" ירבו הלאווין בריבוי לא "כי ט
נדרו. על לעובר גם משותף שהוא יחל" "לא  לאו
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á"ôùú'ä éøùú 'ë ïåùàø íåé

È„nÏ EÈËtLÓe ,ÈÈ ‡ ‰ˆ¯ Èt ˙B·„ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿»∆«¿≈ƒ

d`ltd xtq `Ede iXW xtq¥¤¦¦§¥¤©§¨¨
.· .˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .Úa¯‡ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿«¿∆ƒ»ƒ¿¿
ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ .„ .˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ .‚ .ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿¬»ƒ

.ÔÈÓ¯ÁÂ
zFrEaWzFkld-d̀ltdxtq

«¬»ƒ
¦§§

-d̀ltdxtq
zFrEaW zFkld¦§§

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ :˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«¿«
Ú·MÏ ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ»«
‡lL (‚ .‡ÂMÏ BÓL ‡OÏ ‡lL (· .¯˜MÏ BÓLaƒ¿«∆∆∆…ƒ»¿«»¿∆…
(‰ .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÏ ‡lL („ .ÔB„wÙa ¯tÎÏƒ¿…¿ƒ»∆…ƒ»««¿ƒ«»

.˙Ó‡a BÓLa Ú·MÏƒ»«ƒ¿∆¡∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
חייבים 1) ומה שבועות, מיני ארבעה על כללית סקירה

עליהן.

.‡˙Úe·Le ,Èeha ˙Úe·L :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ≈¿≈¿«ƒ¿«
˙Úe·L .˙e„Ú‰ ˙Úe·Le ,ÔB„wt‰ ˙Úe·Le ,‡ÂL»¿¿««ƒ»¿«»≈¿«

Èeha2Ú·M˙ Èk LÙ B‡ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‡e‰‡h·Ï ƒ∆∆¡««»∆∆ƒƒ»«¿«≈
Ú¯‰Ï ÌÈ˙ÙO·3·ÈËÈ‰Ï B‡4‰Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡È‰Â . ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ∆¡∆∆¿«¿»»

‡a‰Ï ÌÈzL :ÌÈ˜ÏÁ5¯·ÚLÏ ÌÈzLe ,6ÔB‚k . ¬»ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒ¿∆»«¿
ÏÚÂ ,‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚpL ¯·ÚL ¯·c ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»»∆»«∆«¬»∆…«¬»¿«

‰OÚÈ ‡lLÂ ‰OÚiL ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL ¯·c7. »»∆»ƒƒ¿∆≈»∆¿∆…≈»∆

בשעת 2) האדם מלב היוצא דבר הוא - ביטוי לשון
בוטה  "יש הכתוב כלשון ובהתפעלותה נפשו התרגשות
בנדרים  להתרגל לאדם ראוי שאין ומפני חרב" כמדקרות
לכתחילה  המורה לשון לכתוב התורה רצתה לא ושבועות
בשפתיים", "לבטא הדגישה: לכן השבועה, היתר על
הנפש  התרגשות בעת ממנו השבועה שיצאה כלומר,

לח). אות ה, ויקרא תמימה (תורה כגון 3)והתפעלותה
מחר. או היום יאכל בין 4)שלא (שיאכל), לעצמו בין

שידבר  כגון לעשותה שבידו הטבה עמהם שייטיב לאחרים
יכבדם. או לשלטונות יאכל.5)עליהם לא או שיאכל

"להרע 6) הכתוב שלשון פי על ואף אכלתי. לא או שאכלתי
הכתוב  מריבוי - להיות, העתיד על רק משמעה להטיב" או

שעבר. דבר על גם דורשים יבטא" אשר ואם 7)"לכל
שבועתו. חילל והחליף, מאלה אחת אל נשבע

.·¯LÙ‡L ÌÈ¯·„a ‡l‡ ˙‚‰B Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡Â¿≈¿«ƒ∆∆∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿»

¯·ÚLÏ „ˆÈk .¯·ÚLÏ ÔÈa ‡a‰Ï ÔÈa ,Ô˙BOÚÏ BÏ8? «¬»≈¿«»≈¿∆»«≈«¿∆»«
ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯fL B‡ ,ÈzÏÎ‡L9ÌÚ ÈBÏt ¯acL B‡ , ∆»«¿ƒ∆»«¿ƒ∆∆«»∆ƒ≈¿ƒƒ

ÈBÏt10,ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯Ê ‡lL B‡ ,ÈzÏÎ‡ ‡lL B‡ ; ¿ƒ∆…»«¿ƒ∆…»«¿ƒ∆∆«»
ÈBÏt ÌÚ ÈBÏt ¯ac ‡lL B‡11?‡a‰Ï „ˆÈk . ∆…ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿«»

Ô·‡ ˜¯Ê‡ ‡lL B‡ ˜¯Ê‡L B‡ ,ÏÎ‡ ‡lL B‡ ÏÎ‡L∆…«∆……«∆∆¿…∆…∆¿…∆∆
ÌiÏ12¯·ÚLÏ ÌÈzL el‡ È¯‰ .13.‡a‰Ï ÌÈzLe «»¬≈≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«»

שאינה 8) פי על אף לשעבר, שבועה לפרש רבינו הקדים
מפורשת  להבא" "ששבועה בעוד בתורה, מפורש כתובה
ממדרש  הנלמד דבר כל כי להיטיב"? או "להרע בתורה:
להקדים  הוא בדין ועוד, תחילה. לפרשו עליו חביב חכמים
לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה שכן לשעבר" "שבועה
אינו  להבא" "שבועה ואילו שקר, שנשבע בנפשו שיודע
לא  שנשבע מה ויעשה דברו את שיחליף עד עליה חייב
שבועתו  את עשה כשהחליף זמן לאחר שרק נמצא לעשות
חייב, זאת ובכל לשקר מפיו יצאה לא שבועתו ובשעת שקר,
וסידר  חידוש, יותר בה יש להבא" "שבועה כורחך ועל

זו". אף זו "לא בדרך דבריו את שאין 9)רבינו פי על אף
הטבה. ולא הרעה לא בו 10)בה אין שהדיבור פי על אף

אחרים. של אלא עצמו של דבר זה אין וגם אף 11)ממש,
ברשותו, זה אין שהרי בלהבא, אינה זו ששבועה פי על
ב"לשעבר". עליה חייב ידבר, לא או ידבר שפלוני

משום 12) עליה חייב אינו פלוני עם פלוני שידבר אבל
מכת  ולוקה לעשות, באפשרותו זה שאין בטוי שבועת

שווא. לשבועת שגרם אכלתי.13)מרדות ולא אכלתי
אין  ואפילו ולאו" "הן בכלל: שהוא דבר לכל הדין והוא
לא  או לים צרור זרקתי כגון והטבה" "הרעה משום בו

האדם". יבטא אשר "לכל הכתוב: מריבוי - זרקתי

.‚ÔB‚k ,ÛÈÏÁ‰Â el‡ ˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ó ˙Á‡ ÚaLƒ¿«««≈«¿««¬≈¿∆¡ƒ¿
ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL14,ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡iL B‡ ,ÏÎ‡Â ∆ƒ¿«∆……«¿»«∆…«¿…»«

È¯‰ - ÏÎ‡Â ÈzÏÎ‡ ‡lL ,ÏÎ‡ ‡Ï ‡e‰Â ÈzÏÎ‡L B‡∆»«¿ƒ¿…»«∆…»«¿ƒ¿»«¬≈
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ .¯˜L ˙Úe·L BÊ15‡Ï :¯Ó‡ ¿«∆∆¿«∆¿«≈∆¡«…

¯˜MÏ ÈÓL· eÚ·M˙16„ÈÊÓa ¯˜MÏ ÚaL Ì‡Â .17- ƒ»¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒƒ¿««∆∆¿≈ƒ
‰˜BÏ18‚‚BLa .19„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -20; ∆¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈

.¯ÓB‚Â ÌL‡Â Ú„È ‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿»«¿»≈¿≈

זו.14) כיכר יאכל שלא או לא 15)היום, או זרקתי כגון
שבועת  וכן לעיל, הנזכרים פלוני עם פלוני שדיבר או זרקתי
העדות. שבועת וגם לקמן. המפורשת הפיקדון

שבועה 16) זוהי - שקר תהא לא שבועה בשעת שמשמעו
לאחר  לשקר כדי בשמי תישבעו לא משמעו: וגם לשעבר
לאו  בו להתרות צריך בו והמתרה להבא. שבועה זוהי - זמן
כשנשבע  דברו", יחל "לא על גם שעובר הדין והוא זה.
לאווין  למנות רבינו של דרכו שאין אלא ומחליף. להבא
שורש  המצוות במניין שהגדיר כפי, אחת, מצוה על הרבה
הזכיר  לא ולכן המצוות" ירבו הלאווין בריבוי לא "כי ט
נדרו. על לעובר גם משותף שהוא יחל" "לא  לאו
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זה.17) לאו משום בו חסר 18)והתרו ארבעים מלקות
בטוי, משבועת חלקים בשלושה רק מדובר זה וכל אחת.
מעשה, בו שיש לאו על שעבר ואכל יאכל שלא נשבע כגון
מעשה, עשה שלא פי על אף אכל, ולא שאכל בנשבע וכן
הנשבע  אבל נשבע", לשקר שבועתו "שמשעת מפני חייב,
אינו  שקר, שבועת על שעבר פי על אף אכל ולא שיאכל
משעת  שקר שבועת זו אין וגם מעשה עשה לא שהרי לוקה,

שאכל,19)שבועה. יודע והוא אכל, שלא שנשבע כגון
קרבן. עליה שחייבים ידע לא אבל אסורה, זו ושבועה

חטאת 20) מביא עשיר היה אם אלא קבוע, שאינו קרבן הוא
עשירית  מביא דלות ובדלי עוף, מביא עני היה ואם בהמה
יעמוד  לא כי ויורד עולה נקרא זה "ומפני סולת. האיפה
מחוייב  החוטא יד השגת לפי הכול אלא אחד במין (הקרבן)
הגדול  בשם הנשבע "כי ל: מצוה החינוך וכתב הקרבן".
מקיל  הוא הנה בפיו, ששקר יודע והוא שהיה, דבר לאמת
שפתיו  תאלמנה - אמת שאין בליבו כאומר אלוקים, ביראת
בפיו  ואומר בליבו האדם שגומר הוא, נשבע פירוש כי ...
כמו  לעולם ישנהו ולא עליו שנשבע דבר אותו לקיים
יבוא  שבועה לשון וזה ישתנה, לא קיים הוא ברוך שהשם
להיותו  בדבריו (גופו) שנפעל כלומר נפעל, בלשון לעולם

הוא". ברוך בקיומו שאמר כמו קיים

.„˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡ÂL ˙Úe·L21˙Á‡‰ : ¿«»¿∆¡∆∆¿«¿««¬»««
Ôk ÔÈ‡L Úe„i‰ ¯·c ÏÚ ÚaLpL -22ÔB‚k ?„ˆÈk . ∆ƒ¿««»»«»«∆≈≈≈«¿

‡e‰L ‰M‡‰ ÏÚÂ ,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»¿«»ƒ»∆
Ïk ÔÎÂ .·‰Ê ÏL ‡e‰L LÈL ÏL „enÚ ÏÚÂ ,LÈ‡ƒ¿««∆«ƒ∆∆»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

מחלקות.21) התימנים: יד שניכר 22)ובכתב "והוא
אנשים  שלושה בו שיודעים דבר שכל אדם". בני לשלושה

וידוע. מפורסם זה הרי

.‰˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L Úe„È ¯·c ÏÚ ÚaLpL - ‰iM‰«¿ƒ»∆ƒ¿««»»»«∆≈»≈
‡e‰L ÌÈÓM‰ ÏÚ ÚaLpL ÔB‚k .Ôk ‡e‰L Ì„‡Ï¿»»∆≈¿∆ƒ¿«««»«ƒ∆
Ì‰L ÌÈM‰ ÏÚÂ ,Ô·‡ ‡È‰L BÊ Ô·‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÓL»«ƒ¿«»∆∆∆ƒ∆∆¿««¿«ƒ∆≈

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈL23˜ÙÒ Ba ÔÈ‡ ¯·c‰ ‰fL . ¿«ƒ¿≈…«≈»∆∆∆«»»≈»≈
ÌÏL Ì„‡Ï24.‰Úe·La ¯·c‰ ˜cˆÏ È„k ¿»»»≈¿≈¿«≈«»»ƒ¿»

בזול,23) יהיו שהפירות ונשבע יורד מטר ראה אמרו ושם
וארב  עשרים שווא, שבועת משום בדרום לוקה היו ערים ע

אמת. שהיא שווא שבועת על חרבו בדעתו 24)וכולן
לו  אסור שלם, בלתי אדם עם כשמדבר ואפילו ובשכלו,
והכתוב  כך, על להישבע לו מה כי הידוע, דבר על להישבע

כאיוולתו". כסיל תען "אל אומר

.Â?„ˆÈk .‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLpL - ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆ƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»≈«
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k25LaÏÈ ‡lL , ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒƒ∆…ƒ¿«

ÔÈlÙz26˙Bkq‰ ‚Áa ‰kÒa ·LÈ ‡lLÂ ,27ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿ƒƒ¿∆…≈≈¿À»¿««À¿……«
ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ28ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa ‰pÚ˙iL B‡ , «»¿≈≈«∆«∆ƒ¿«∆¿«»¿»ƒ
ÌÈ·BË29.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈…«≈»∆

ציצית,25) בה יטיל ולא בציצית המחוייבת טלית שילבש
ביטול  זו אין בציצית יתעטף שלא סתם נשבע אם אבל

ואין  בציצית. מחוייב שאינו בגד ללבוש יכול שהרי מצוה,
כדי  בה ולהתעטף טלית לקנות הדין) (מצד מחוייב אדם

ציצית. בה אלא 26)שיעשה נשבעתי לא טוען ואפילו
כי  ולוקה, לו שומעים אין נקי גוף צריכים שהתפילין מפני
לבטל  נשבע ונמצא הכושר שעת לו תהיה שלא אפשר אי

שעה. באותה אין 27)המצוה סתם סוכה אמר ואפילו
לסוכת  כוונתו אלא מצוה של שאינה צל לסוכת כוונתו
אדם. בני לשון אחר הלך ובשבועות בנדרים כי מצוה,

מצוה. לבטל נשבע זה הרי לאכול 28)ולפיכך שמצוה
לארץ  בחוץ ידובר וכאן בניסן. עשר חמישה בליל מצה כזית
נשבע  אם ולפיכך, הספק, מן טובים ימים שני בו שעושים
ערב  שהרי פנים, כל על לוקה הפסח, בלילי מצה לאכול לא
יאמר  אם אבל התורה, מן מצה באכילת בו חייב מהם  אחד
לא  לומר יכול שהרי ילקה, לא הפסח" ב"ליל לארץ בחוץ
ואין  עשר חמשה ספק הוא והרי אחד לילה על אלא נשבעתי

הספק. על בהם.29)לוקין להתענות ואסור

.ÊL - ˙ÈÚÈ·¯.˙BOÚÏ Ba Ák ÔÈ‡L ¯·c ÏÚ ÚaLp ¿ƒƒ∆ƒ¿««»»∆≈…««¬
‰ÏÈÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…ƒ«¿»»ƒ«¿»

ÌÈÙeˆ¯ ÌBÈÂ30ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL B‡ , »¿ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ¿»»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ÌÈÙeˆ¯31˙Úe·L ÚaLp‰ Ïk . ¿ƒ¿≈…«≈»∆»«ƒ¿»¿«

,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - el‡ ˙BÚe·L Úa¯‡Ó ‡ÂL»¿≈«¿«¿≈≈¿…«¬∆
‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï :¯Ó‡pL32Ì‡Â . ∆∆¡«…ƒ»∆≈¡…∆«»¿¿ƒ

‰˜BÏ „ÈÊÓ ‰È‰33ÌeÏkÓ ¯eËt - ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â ;34. »»≈ƒ∆¿ƒ»»≈»ƒ¿

שבועתו 30) יצאה ומשנשבע אפשרי, בלתי הוא זה שדבר
שזה 31)לשקר. באוויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון

אפשר. שאי עזרא 32)דבר אבן אברהם ר' וכתב
הוא  כאשר כי (בשבועתו) השם לזכור טעם "והנה בפירושו:
דברו  יקיים לא אם והנה אמת דברו יהיה כן אמת השם
השם  הנושא כי חושבים ורבים ... השם את מכחיש כאילו
קשה  היא כי להם אראה ואני גדולה עבירה עשה לא לשווא
עבירות  שהן והנואף, הרוצח אחריו, הבאים הלאווין מכל
ואשר  יפחד, כי ולנאוף לרצוח עת כל יוכל לא - קשות
אין  שבועות אחד ביום יישבע לשווא להישבע עצמו הרגיל
שלא  יישבע אז עתה, נשבעת למה תוכיחנו ואם ... מספר
יקדימו  שידברו דיבור כל לפני כי בה, רגילותו מרוב נשבע
לבדה  העבירה זאת רק בישראל היה לא ואילו ... השבועה
מכותינו". על מכה ולהוסיף הגלות להאריך תספיק

עליו,33) לוקים מעשה בו שאין לאו שזהו פי על אף
- לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי שנאמר
דין  בית אבל אותו (מוחלין) מנקין אין מעלה של דין בית
כי  שנשבע, במה ומותר אותו, ומנקין אותו מלקין מטה של

כלל. עליו חלה לא שאין 34)השבועה הקרבן, מן אף
במזיד. בין בשוגג בין שווא בשבועת קרבן

.ÁB¯·Á ÔBÓÓ LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ÔB„wt‰ ˙Úe·L¿««ƒ»≈«»ƒ∆≈»¬≈
B˜LÚ B‡ BÏÊbL B‡ ,‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,B„Èa35, ¿»≈ƒ»≈ƒ¿∆∆¿»¬»

Ú·˙Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰„·‡ BÏ ‡ˆÓ B‡»»¬≈»¿…∆¡ƒ»¿«≈»∆¿»«
¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙÎÂ B„Èa BÏ LiL ÔBÓÓ epnÓƒ∆»∆≈¿»¿»«¬≈∆≈
‰¯‰Ê‡ BÊ - eLÁÎ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡«…¿«¬«¿»»

‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙÎÏ36ÚaL Ì‡Â . ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ««∆¿ƒƒ¿«
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Â‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙkL ÔBÓÓ ÏÚ ¯˜L ÏÚ BÏ«∆∆«»∆»«¬≈∆≈¿«
B˙ÈÓÚa LÈ‡ e¯wL˙ ‡Ï :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,¯Á‡37- «≈¿«∆∆¡«…¿«¿ƒ«¬ƒ

‡È‰ BÊ ‰Úe·Le .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ«¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ«»¿»ƒ
ÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰38. «ƒ¿≈¿««ƒ»

שכיר 35) תעשוק "לא הכתוב כלשון פעולתו, שכר שכובש
ואביון". לאו 36)עני על לוקים ואין מעשה בכפירה שאין

(שישלם  לתשלומין" "ניתן זה לאו כי ועוד, מעשה. בו שאין
כפירת  שמשעת הוא, ענשו אבל עליו. לוקין ואין קרן)
כשומר  נפטר (ואינו באונסין וחייב גזלן עליו נעשה הפיקדון

לעדות. נפסל וגם שכר) או נכתב:37)חינם לו וסמוך
לשקר". בשמי תישבעו כוללת:38)"ולא שהיא פי על אף

הפיקדון  שכפירת לפי כך, נקראת ואבידה, עושק וגזל מלווה
תחילה. בה פתח הכתוב וגם יותר ומקיפה מצוייה

.Ë?da ¯wML ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÏÚ ·iÁ ‡e‰ ‰Óe««»«¿««ƒ»∆ƒ≈»
Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ39,LÓÁ ˙ÙÒBz ÌÚ Ba ¯ÙkL ¿«≈∆«∆∆∆»«ƒ∆∆…∆

È‡cÂ ÌL‡ ·È¯˜Óe40‰È‰L ÔÈa „ÈÊÓ ‰È‰L ÔÈa , «¿ƒ»»««≈∆»»≈ƒ≈∆»»
˙ÓeO˙· B‡ ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL .‚‚BL≈∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»ƒ¿∆

„È41‡ÏÂ ;ÌL‡Â ‡ËÁÈ Èk ‰È‰Â ,¯ÓB‚Â ÏÊ‚· B‡ »¿»≈¿≈¿»»ƒ∆¡»¿»≈¿…
epnÓ ÌÏÚÂ Ba ¯Ó‡42„ÈÊÓ ·iÁÏ -43.‚‚BLk ∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿«≈≈ƒ¿≈

ל"אשם 40)למפקיד.39) בניגוד וודאי, חטא על שבא
חתיכות  שתי לפניו שהיו כגון עבירה, ספק על שבא תלוי"
אכל  איזה יודע ואינו מהן אחת ואכל שומן ואחת חלב אחת
כי  תלוי", "אשם ספקו על מביא זה כגון השנייה), (שאבדה

שי  עד ועומדת תלוייה זה חוטא של שחטא,כפרתו לו יוודע
שבועת  חטא על הבא זה איל וקרבן חטאת. קרבן יביא ואז
למדנו  דברינו ומתוך גזילות". "אשם במשנה נקרא הפיקדון
וודאי, שחטא איש של אשם קרבן וודאי, אשם לנקד ֲַשיש
חטא. אם המסופק תלוי איש של אשם לקרבן בניגוד

ואבן 41) במלווה. או (שותפות) להתעסק ממון בידו ששם
עמו". ידו ששם "שותפות מפרש: בניגוד 42)עזרא

אינו  זה ומטעם ממנו" "ונעלם בה: שנאמר בטוי לשבועת
שגגתה. על אלא קרבן קכט 43)מביא מצוה החינוך וכתב

ממון  גזילת ואיסור הואיל אדם יחשוב לבל המצוה: משרשי
מה  מחבירו ויגזול יילך הגזילה, את והשיב עליו נאמר
לו  ויכופר גזילתו וישיב לו לכשיהיה בלבבו וידמה שירצה
לכן  עבירה! לעוברי פתח זה ויהיה מעולם, חטא לא כאילו
קרבן  צריך חומש בתוספת ההשבה עם שאף התורה הודיעה
את  הביא ולא גזילתו את השיב אם אמנם ... וכו' לכפרה,
שהיה  כמו חזק ענשו אין אולם חטאו, נתכפר לא קרבנו

השבתה. לפני

.ÈÚ„ÈÂ Ba ·iÁ˙pL ÔBÓna B‡ ÔB„wta „ÈÊiL ‡e‰Â¿∆»ƒ«ƒ»«»∆ƒ¿«≈¿≈«
BÏ LiL ÁÎLÂ ‚‚L Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ˙ÚLa Baƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»«∆≈
‰Ê È¯‰ - Ú„È Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ÔBÓÓ BÏˆ‡∆¿»¿»«¿ƒ¿«¿««»»«¬≈∆

ÌeÏkÓ ¯eËÙe Òe‡44¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . »»ƒ¿¿≈ƒ…»«∆»
Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ¯˜MÏ Ú·MÏƒ»««∆∆«¿ƒ«»¬≈∆»

¯eËÙe45. »

והקרבן.44) החומש בכל 45)מן אבל והחומש, הקרבן מן
אזהרה  שזוהי למעלה, האמור תכחשו" "לא על עבר זאת

זה, מלאו גם שפטור ושכח" ל"שגג בניגוד ממון. לכפירת
מכלום. שפטור - ושכח" ב"שגג רבינו שציין וזהו

.‡ÈÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ C‡È‰ ,Ôk Ì‡46? ƒ≈≈«ƒƒ¿«¿««ƒ»
,Â‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ Ì‡ epnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k¿∆∆¿«ƒ∆ƒ«»ƒ»∆»»¿»ƒ«
‡È‰ BÊ - ÔBÓÓ BÏˆ‡ BÏ LiLÂ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„ÈÂ¿»«∆ƒ¬»¿∆≈∆¿»ƒ

d˙‚‚L47.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe . ƒ¿»»¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»

אנוס 46) אלה בכל והלא חומש, ותוספת קרבן עליה שחייב
פיקדון.47)הוא? וזדון קרבן שגגת

.·È˙e„Ú eÚ„iL ÌÈ„Ú‰ ?„ˆÈk ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈≈«»≈ƒ∆»¿≈
ÔBÓÓ48BÏ „ÈÚ‰Ï ˙e„Ú‰ ÏÚa ÌÚ·˙e ,49e¯ÙÎÂ , »¿»»««»≈¿»ƒ¿»¿

˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L eÚaLÂ ,e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙e„Úa¿≈»¿…≈ƒ¿ƒ¿¿∆≈»¿ƒ≈
‰Úe·L ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜ ‡È‰ BÊ -ƒƒ¿≈¿«»≈¿«»ƒ«¿»
eÈ‰L ÔÈa da ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰L ÔÈa ,„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ BÊ»¿»∆¿≈≈∆»¿ƒƒ»≈∆»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ ‡ËÁ˙ Èk LÙ :¯Ó‡pL .ÌÈ‚‚BL¿ƒ∆∆¡«∆∆ƒ∆¡»¿»¿»»»

ÌÏÚÂ da ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,„Ú ‡e‰Â50ÔB„f‰ ÏÚ ·iÁÏ - ¿≈¿…∆¡«»¿∆¿«¿«≈««»
.‰‚‚Lkƒ¿»»

קנס.48) או קרקע לעדות את 49)פרט ולחייב לטובתו
ויורד 50)הנתבע. עולה קרבן מביאי בכל שנאמר כשם

שכבש  מי חוקר: והרדב"ז פרשה. באותה עמה שנכתבו
איך  לשקר ונשבע נפש, לאיבוד אולי וגרם במזיד עדותו
סולת? האיפה עשירית והוא דלות בדלי הבא בקרבן יתכפר
שהוא  אחרי וידויו לו יועיל מה מתוודה הוא אם ואפילו
אם  טעם, ידעת אם מסיים: הוא אף נפש". בדם "עשוק

זה. גם תבין נהרגים" אינם "הרגו

.‚ÈepnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k ?˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‚‚L „ˆÈk≈«ƒ¿«¿«»≈¿∆∆¿«ƒ∆
‰¯eÒ‡ BÊ ‰Úe·ML Ú„ÈÂ ,Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ»∆»»¿»¿»«∆¿»¬»
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe .¯˜L ‡È‰LÂ¿∆ƒ∆∆¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»
˙e„Ú‰ eÁÎML B‡ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„È ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»«∆ƒ¬»∆»¿»≈

eÚaLÂ51˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L Ì‰Ï Ú„B Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿¿¿««»«»∆∆≈¿ƒ≈
ÔÈÒe‡ el‡ È¯‰ - ¯˜L ÏÚ eÚaLpLÂ52Û‡ ÔÈ¯eËÙe , ¿∆ƒ¿¿«∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ«

Ôa¯w‰ ÔÓ53. ƒ«»¿»
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BÓˆÚ ÈtÓ3ÌÈ¯Á‡ ÈtÓ ÚaLn‰ „Á‡Â ,4,ÔÓ‡ ‰ÚÂ ƒƒ«¿¿∆»«À¿»ƒƒ¬≈ƒ¿»»»≈

‰ÚÂ ÔË˜ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ BÚÈaL‰ elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ≈»ƒ«»»»¿»»
- ‰Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏkL .·iÁ - ÔÓ‡»≈«»∆»»∆»≈««¿»

ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆBÓk5¯ÓB‡‰ B‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ „Á‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»≈»≈
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Â‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙkL ÔBÓÓ ÏÚ ¯˜L ÏÚ BÏ«∆∆«»∆»«¬≈∆≈¿«
B˙ÈÓÚa LÈ‡ e¯wL˙ ‡Ï :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,¯Á‡37- «≈¿«∆∆¡«…¿«¿ƒ«¬ƒ

‡È‰ BÊ ‰Úe·Le .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ«¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ«»¿»ƒ
ÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰38. «ƒ¿≈¿««ƒ»

שכיר 35) תעשוק "לא הכתוב כלשון פעולתו, שכר שכובש
ואביון". לאו 36)עני על לוקים ואין מעשה בכפירה שאין

(שישלם  לתשלומין" "ניתן זה לאו כי ועוד, מעשה. בו שאין
כפירת  שמשעת הוא, ענשו אבל עליו. לוקין ואין קרן)
כשומר  נפטר (ואינו באונסין וחייב גזלן עליו נעשה הפיקדון

לעדות. נפסל וגם שכר) או נכתב:37)חינם לו וסמוך
לשקר". בשמי תישבעו כוללת:38)"ולא שהיא פי על אף

הפיקדון  שכפירת לפי כך, נקראת ואבידה, עושק וגזל מלווה
תחילה. בה פתח הכתוב וגם יותר ומקיפה מצוייה

.Ë?da ¯wML ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÏÚ ·iÁ ‡e‰ ‰Óe««»«¿««ƒ»∆ƒ≈»
Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ39,LÓÁ ˙ÙÒBz ÌÚ Ba ¯ÙkL ¿«≈∆«∆∆∆»«ƒ∆∆…∆

È‡cÂ ÌL‡ ·È¯˜Óe40‰È‰L ÔÈa „ÈÊÓ ‰È‰L ÔÈa , «¿ƒ»»««≈∆»»≈ƒ≈∆»»
˙ÓeO˙· B‡ ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL .‚‚BL≈∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»ƒ¿∆

„È41‡ÏÂ ;ÌL‡Â ‡ËÁÈ Èk ‰È‰Â ,¯ÓB‚Â ÏÊ‚· B‡ »¿»≈¿≈¿»»ƒ∆¡»¿»≈¿…
epnÓ ÌÏÚÂ Ba ¯Ó‡42„ÈÊÓ ·iÁÏ -43.‚‚BLk ∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿«≈≈ƒ¿≈

ל"אשם 40)למפקיד.39) בניגוד וודאי, חטא על שבא
חתיכות  שתי לפניו שהיו כגון עבירה, ספק על שבא תלוי"
אכל  איזה יודע ואינו מהן אחת ואכל שומן ואחת חלב אחת
כי  תלוי", "אשם ספקו על מביא זה כגון השנייה), (שאבדה

שי  עד ועומדת תלוייה זה חוטא של שחטא,כפרתו לו יוודע
שבועת  חטא על הבא זה איל וקרבן חטאת. קרבן יביא ואז
למדנו  דברינו ומתוך גזילות". "אשם במשנה נקרא הפיקדון
וודאי, שחטא איש של אשם קרבן וודאי, אשם לנקד ֲַשיש
חטא. אם המסופק תלוי איש של אשם לקרבן בניגוד

ואבן 41) במלווה. או (שותפות) להתעסק ממון בידו ששם
עמו". ידו ששם "שותפות מפרש: בניגוד 42)עזרא

אינו  זה ומטעם ממנו" "ונעלם בה: שנאמר בטוי לשבועת
שגגתה. על אלא קרבן קכט 43)מביא מצוה החינוך וכתב

ממון  גזילת ואיסור הואיל אדם יחשוב לבל המצוה: משרשי
מה  מחבירו ויגזול יילך הגזילה, את והשיב עליו נאמר
לו  ויכופר גזילתו וישיב לו לכשיהיה בלבבו וידמה שירצה
לכן  עבירה! לעוברי פתח זה ויהיה מעולם, חטא לא כאילו
קרבן  צריך חומש בתוספת ההשבה עם שאף התורה הודיעה
את  הביא ולא גזילתו את השיב אם אמנם ... וכו' לכפרה,
שהיה  כמו חזק ענשו אין אולם חטאו, נתכפר לא קרבנו

השבתה. לפני

.ÈÚ„ÈÂ Ba ·iÁ˙pL ÔBÓna B‡ ÔB„wta „ÈÊiL ‡e‰Â¿∆»ƒ«ƒ»«»∆ƒ¿«≈¿≈«
BÏ LiL ÁÎLÂ ‚‚L Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ˙ÚLa Baƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»«∆≈
‰Ê È¯‰ - Ú„È Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ÔBÓÓ BÏˆ‡∆¿»¿»«¿ƒ¿«¿««»»«¬≈∆

ÌeÏkÓ ¯eËÙe Òe‡44¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . »»ƒ¿¿≈ƒ…»«∆»
Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ¯˜MÏ Ú·MÏƒ»««∆∆«¿ƒ«»¬≈∆»

¯eËÙe45. »

והקרבן.44) החומש בכל 45)מן אבל והחומש, הקרבן מן
אזהרה  שזוהי למעלה, האמור תכחשו" "לא על עבר זאת

זה, מלאו גם שפטור ושכח" ל"שגג בניגוד ממון. לכפירת
מכלום. שפטור - ושכח" ב"שגג רבינו שציין וזהו

.‡ÈÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ C‡È‰ ,Ôk Ì‡46? ƒ≈≈«ƒƒ¿«¿««ƒ»
,Â‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ Ì‡ epnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k¿∆∆¿«ƒ∆ƒ«»ƒ»∆»»¿»ƒ«
‡È‰ BÊ - ÔBÓÓ BÏˆ‡ BÏ LiLÂ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„ÈÂ¿»«∆ƒ¬»¿∆≈∆¿»ƒ

d˙‚‚L47.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe . ƒ¿»»¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»

אנוס 46) אלה בכל והלא חומש, ותוספת קרבן עליה שחייב
פיקדון.47)הוא? וזדון קרבן שגגת

.·È˙e„Ú eÚ„iL ÌÈ„Ú‰ ?„ˆÈk ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈≈«»≈ƒ∆»¿≈
ÔBÓÓ48BÏ „ÈÚ‰Ï ˙e„Ú‰ ÏÚa ÌÚ·˙e ,49e¯ÙÎÂ , »¿»»««»≈¿»ƒ¿»¿

˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L eÚaLÂ ,e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙e„Úa¿≈»¿…≈ƒ¿ƒ¿¿∆≈»¿ƒ≈
‰Úe·L ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜ ‡È‰ BÊ -ƒƒ¿≈¿«»≈¿«»ƒ«¿»
eÈ‰L ÔÈa da ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰L ÔÈa ,„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ BÊ»¿»∆¿≈≈∆»¿ƒƒ»≈∆»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ ‡ËÁ˙ Èk LÙ :¯Ó‡pL .ÌÈ‚‚BL¿ƒ∆∆¡«∆∆ƒ∆¡»¿»¿»»»

ÌÏÚÂ da ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,„Ú ‡e‰Â50ÔB„f‰ ÏÚ ·iÁÏ - ¿≈¿…∆¡«»¿∆¿«¿«≈««»
.‰‚‚Lkƒ¿»»

קנס.48) או קרקע לעדות את 49)פרט ולחייב לטובתו
ויורד 50)הנתבע. עולה קרבן מביאי בכל שנאמר כשם

שכבש  מי חוקר: והרדב"ז פרשה. באותה עמה שנכתבו
איך  לשקר ונשבע נפש, לאיבוד אולי וגרם במזיד עדותו
סולת? האיפה עשירית והוא דלות בדלי הבא בקרבן יתכפר
שהוא  אחרי וידויו לו יועיל מה מתוודה הוא אם ואפילו
אם  טעם, ידעת אם מסיים: הוא אף נפש". בדם "עשוק

זה. גם תבין נהרגים" אינם "הרגו

.‚ÈepnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k ?˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‚‚L „ˆÈk≈«ƒ¿«¿«»≈¿∆∆¿«ƒ∆
‰¯eÒ‡ BÊ ‰Úe·ML Ú„ÈÂ ,Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ»∆»»¿»¿»«∆¿»¬»
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe .¯˜L ‡È‰LÂ¿∆ƒ∆∆¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»
˙e„Ú‰ eÁÎML B‡ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„È ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»«∆ƒ¬»∆»¿»≈

eÚaLÂ51˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L Ì‰Ï Ú„B Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿¿¿««»«»∆∆≈¿ƒ≈
ÔÈÒe‡ el‡ È¯‰ - ¯˜L ÏÚ eÚaLpLÂ52Û‡ ÔÈ¯eËÙe , ¿∆ƒ¿¿«∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ«

Ôa¯w‰ ÔÓ53. ƒ«»¿»

באמת.51) שנשבעו אנסם.52)בחשבם לא 53)שליבם
יגיד  לא אם בכלל: ואינם עוון, כל נושאים שאינם בלבד זו
אלו  הרי בו, חייב שהשוגג הקרבן מן אף אלא עוונו. ונשא

הקרבן. מן פטור והאנוס הם אנוסים כי פטורים

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שבועה,1) כינויי אחרים, ומפי עצמו מפי השבועה אופני

דיבור. כדי תוך חזרה כשבועה, התפסה

.‡el‡ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ÚaLp‰ „Á‡2 ∆»«ƒ¿»∆»≈«¿»»ƒ≈¿≈
BÓˆÚ ÈtÓ3ÌÈ¯Á‡ ÈtÓ ÚaLn‰ „Á‡Â ,4,ÔÓ‡ ‰ÚÂ ƒƒ«¿¿∆»«À¿»ƒƒ¬≈ƒ¿»»»≈

‰ÚÂ ÔË˜ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ BÚÈaL‰ elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ≈»ƒ«»»»¿»»
- ‰Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏkL .·iÁ - ÔÓ‡»≈«»∆»»∆»≈««¿»

ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆBÓk5¯ÓB‡‰ B‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ „Á‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»≈»≈
ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL ¯·c6·iÁÓ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡L ÔB‚k , »»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈¿∆»«≈¿À»

‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰Úe·L ÈÏÚ ÈzÏa˜ ,BÊ ‰Úe·La È‡¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…«≈
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ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa7ÔÈa ,¯·c ÏÎÏ ÚaLk ‰Ê È¯‰ - »∆¿»»¬≈∆¿ƒ¿»¿»»»≈
˙e˜ÏÓ B·iÁÏ8Ôa¯˜ B·iÁÏ ÔÈa9. ¿«¿«¿≈¿«¿»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

e` ieb eriayd elit` ,on` dpre mixg` itn raypd cg`e..."
."aiig ,on` dpre ohw

אמן  העונה "כל ברכות: בהלכות הרמב"ם על הצפע"נ כתב
דבר  כמוציא הוה ש"אמן לפי כמברך" ה"ז המברך, אחר
הלכה  שזוהי אלא שכר לעניין הרמב"ם כוונת ואין מפיו",
עניית  על־ידי הרי לחוד, שמיעה על־ידי לצאת שיכול שאף
העונה  שבועה, גבי בעניינינו וכן ממש. כמברך נעשה אמן

בעצמו. כנשבע זה הרי המשביע שבועת אחר אמן
(218 cenr d"l wlg y"ewl itÎlr)

ה"א.2) פ"א, למעלה בה'3)האמורים שבועה שאומר
כולן. וכן אוכל, ואמר:4)שלא חברו שהשביעו כגון

אכלת. אם עליך אשה 5)משביעני בשבועת שנאמר שם,
לאשה... הכהן ואמר האשה... את הכהן "והשביע סוטה
שבועה  אחר אמן שהעונה מכאן, ואמן" אמן האשה ואמרה
אחר  כלום אמרה לא זו אשה שהרי מפיו, שבועה כמוציא
בו  - "אמן אמרו וכן בלבד. "אמן" אלא הכהן השבעת

שכן שבו  חייב, גוי השביעו ואפילו דברים", קבלת בו עה:
מצרימה  לשוב לא חותנו יתרו שהשביעו רבינו במשה מצינו
אלא  אלה אין - האיש" את לשבת משה "ויואל שנאמר
המלך  בצדקיהו וגם באלה". אותו "ויבא ככתוב שבועה,
במלך  "וגם ככתוב נבוכדנאצר המלך שהשביעו מצינו
שאפילו  הרי באלוקים", השביעו אשר מרד נבוכדנאצר

מגוי. גרוע אינו - וקטן חייב, גוי ואפילו 6)השביעו
האיש  שזה בה', אני משביעך חברו: שאמר שוא, בשבועת
הוציא  שלא אף מלקות, המושבע חייב אמן וענה אשה הוא
עובר  המשביע שגם אלא הדבר, שקיים לפי מפיו, שמים שם

עור...". "ולפני ה"א.7)על: פ"ב, נדרים הל' השוה
שוא.8) ושבועת ביטוי משבועת 9)בשבועת חוץ בכולן,

ובשבועת  ה"ז. פ"א, למעלה כמבואר קרבן, בה שאין שוא
ה"ט. שם, כמבואר חומש, תוספת גם יתחייב הפקדון

.·ÚaLp‰ „Á‡10„ÁÈÓ‰ ÌMa ¯Á‡ BÚÈaL‰L B‡11 ∆»«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«≈«≈«¿À»
ÔÈÈepk‰ ÔÓ „Á‡a B‡12BÓML ÈÓa ÚaLpL ÔB‚k , ¿∆»ƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿

ÌeÁ¯ BÓML ÈÓ·e ,ÔepÁ13C¯‡ BÓML ÈÓ·e , «¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿∆∆
ÌÈt‡14Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,15ÔBLÏ ÏÎa16‰Úe·L BÊ È¯‰ - ««ƒ¿«≈»∆¿»»¬≈¿»
‰¯eÓ‚17‰Ï‡ ÔÎÂ .18‰Úe·L Ô‰ È¯‰ - ¯e¯‡Â19‡e‰Â . ¿»¿≈»»¿»¬≈≈¿»¿

?„ˆÈk .ÔÈÈepk‰ ÔÓ Èepk B‡ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ¯ÈkÊiL∆«¿ƒ≈ƒ«≈ƒƒ«ƒƒ≈«
BÓML ÈÓÏ B‡ ,'‰Ï ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡a :¯Ó‡L ÔB‚k¿∆»«¿»»»«¿ƒ∆¿
ÈBÏt ¯·c ÏÎ‡iL ÈÓ ,ÌeÁ¯ BÓML ÈÓÏ B‡ ,ÔepÁ«¿ƒ∆¿«ƒ∆…«»»¿ƒ

¯˜MÏ ÚaL ‰Ê È¯‰ ,BÏÎ‡Â -20ÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .È «¬»¬≈∆ƒ¿««∆∆¿≈ƒ¿»ƒ≈
˙BÚe·L21. ¿

ãycew zegiyn zecewpã

."cgeind mya xg` eriaydy e` raypd cg`"

הרמב"ם  כותב השמות, שאר לגבי הוי' שם מעלת בביאור
בספרים  המצויים יתעלה שמותיו שכל נבוכים' ב'מורה

ה"א  יו"ד שהוא אחד שם הפעולות...זולת מן נגזרים כולם
שם  נקרא ולפיכך יתברך, לו מיוחד שם שהוא ה"א, וא"ו

יתעלה. עצמותו על מורה שהוא עניינו המפורש,
(38 cenr c"l wlg y"ewl itÎlr)

עצמו.10) דל"ת 11)מפי אל"ף או: ה"א, וא"ו ה"א יו"ד
לרבינו  בפיה"מ כמבואר ובצבאות, בשדי, יו"ד, נו"ן
להמחק. ניתנו שלא בזה מיוחדים שהם לה. שבועות

הקדושֿברוךֿהוא.12) את בהם שמשבחים כבוד תארי
וחנון.13) רחום שהוא פעולותיו בגלל כך לו קוראים שאנו
ממהר 14) ואינו לרשעים, אפו מאריך - אפים ארך ככתוב.

תשובה. יעשו שמא מהם הגיבור 15)להפרע כגון:
וחזק. קנא הנאמן. שמכנות 16)והנורא, השמות לרבות

"ראה  בירושלמי: שאמרו כמו להקב"ה, האומות בהן
יון  בלשון (קירי ברכסון" פירי "קירי ואמר: יורדים גשמים
יהיו  שפירות באדון, נשבע כלומר, בזול, - ברכסון אדוני, -
סנהדרין  בהל' וראה שווא". שבועת משום לוקה בזול)
הרי  להקב"ה הגויים בהם שקוראים "שהשמות ה"ג: פכ"ו,

הכינויים". ככל ב"תורת 17)הם ומפורש לה. שבועות
לשקר, בשמי תשבעו "ולא ג: פרק קדושים פרשת כהנים"
אלוקיך  ה' שם את תשא לא שנאמר: לפי לומר? תלמוד מה
מנין  בלבד, המיוחד שם על אלא חייבים לי אין יכול לשוא,
וראה  לי". שיש שם כל בשמי, ת"ל הכינויים, כל את לרבות

ה"ג. פי"ב, נא 18)לקמן "תהי ככתוב בקללה, שבועה
יחטא  "אשר וכן: רעה", עמנו תעשה אם בינותינו... אלה
לקמן  רבינו כותב וכך להאלתו". אלה בו ונשא לרעהו איש
שאמר: כגון כיצד באלה... או בשבועה ח': הלכה יא, פרק
ארור  או לה' ארור הוא הרי אמר אם וכן בה', נשבע הריני
שיש  שבועה משמעה, אלה, שלשון הרי חנון", ששמו למי

קללה. אותו 19)עמה "ויבא שנאמר - אלה לו. שבועות
השביעו  אשר מרד, נבוכדנאצר במלך "וגם ונאמר באלה",
לאמר, העם את שאול "ויאל שנאמר: - ארור באלקים":
נאמר: כז בפסוק ושם לחם"... יאכל אשר האיש ארור

העם". את אביו בהשביע שמע לא וחייב 20)"ויונתן
ה"ג. פ"א, לעיל כמבואר ביטוי, שבועת שוא,21)משום

א'. בפרק למעלה המפורשות ועדות פקדון

.‚'‰a ‰Úe·L :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ22ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ¿≈»≈¿»«¿ƒ∆¿«
ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL23LÈ‡ ‡e‰Â ,‰M‡ BfL ;24ÔÈ‡L ; ∆……«¿»«∆ƒ»¿ƒ∆≈

BÏ LÈÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ25,˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ; ¿¿»ƒ¿¿≈∆≈ƒ≈«¿≈
Ú„BÈ ‡e‰Â26·iÁ ‰Ê È¯‰ -27. ¿≈«¬≈∆«»

הוא 22) צריך ארור או באלה כשאומר רק לא כלומר,
בפירוש: כשאומר אפילו אלא כינויו, או השם להזכיר
ובלי  כינויו, או ה' שם את עמה להזכיר הוא צריך שבועה,

ה"ד. בסמוך כמבואר חייב, אינו השם זוהי 23)הזכרת
ביטוי. שוא.24)שבועת שבועת שבועת 25)זוהי זוהי

העדות.26)הפקדון. שבועת המבואר 27)זהי כדינן
א. פרק לעיל

.„ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰Úe·L B‡ ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡ ¯Ó‡»«»»»¿»¿…ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·ca ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Èepk ‡ÏÂ28Ï·‡ . ¿…ƒ¬≈∆»«»»∆ƒ¿«»»¬»

Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡ÏÂ ‰˜BÏ BÈ‡29,B˙Úe·L ÏÚ ¯·Ú Ì‡ ≈∆¿…≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
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ÌÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL da ‰È‰iL „Ú30Èepk B‡31 «∆ƒ¿∆»≈ƒ«≈«¿À»ƒƒ
ÔÈÈepk‰ ÔÓ32e¯‡aL BÓk ,33. ƒ«ƒƒ¿∆≈«¿

ואמר:28) העם את שהשביע המלך בשאול מצינו שהרי
לא  בה הזכיר ולא הערב" עד לחם יאכל אשר האיש "ארור
לשבועות  (ר"ן בשבועתו איסור נהג והעם כינוי, ולא  שם
מן  הוא זה איסור ספר" ב"קרית המבי"ט ולדעת לה).

בידם. מקובלת הלכה היתה וכך למעלה 29)התורה, ראה
מהן  איזו ועל מלקות, חייב הוא שבועה איזו על א, בפרק

בלבד. קרבן חייב בגלל 30)הוא למחקם שאסור
ויו"ד  דל"ת, אל"ף אהיה, אשר אהיה אֿל, והם: קדושתם.
יסודי  ובהל' לה. בשבועות כמבואר צבאות, שדי, ה"י,

ה"ב. פ"ו, שבועת 31)התורה לענין לה. בשבועות משנה
מיני  לשאר זו שבועה בין לחלק שאין רבינו וסובר העדות.
כינוי  או שם בהזכרת צורך אין הראב"ד ולדעת שבועות.
העדות  בשבועת וכן ה', שם בה שהוזכר שוא בשבועת אלא
ולמדים  אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר
אותך  ה' "יתן בה שנאמר מסוטה, אלה" - "אלה גזירהֿשוה
אף  שם, הזכרת צריכה סוטה שבועת מה ולשבועה", לאלה
עדות  משבועת למדה הפקדון ושבועת כן, העדות שבועת
נאמר  הפקדון בשבועת שגם תחטא", - "תחטא בגזירהֿשוה
בה  הוזכר לא ביטוי שבועת אבל תחטא", כי "נפש בה
משום: עליה יעבור וגם קרבן יתחייב ולפיכך ה', שם לגמרי
לענין  אמנם ה'. שם בה הזכיר לא אפילו דברו, יחל לא
אפילו  יתחייב לא ה"ג) פ"א, למעלה (ראה לשעבר מלקות
"ולא  אזהרתה שהרי השם, שיזכיר עד ביטוי בשבועת
השם. הזכרת הודגשה זה ובפסוק לשקר", בשמי תשבעו
כל  שם: שאמרו התלמוד, מסוגיית מוכח רבינו כדברי אולם
נאמר  וזה מפיו", שבועה כמוציא שבועה, אחר אמן העונה
נלמד  זה ודין שם. רש"י כפירוש ביטוי שבועת לענין גם
סוטה  ובהשבעת אמן, ואמרה בה: שנאמר סוטה, משבועת
ביטוי  שבועת קבלת גם ובוודאי ה'. שם הכתוב הזכיר
וכשם  המלמד, מן חמור הלמד יהא שלא שם, צריכה
צריך  השבועה עיקר אף שם, צריכה ביטוי שבועת שקבלת

היא. מפיו שבועה כמוציא אמן שאמירת שמותר 32)שם,
ה"ב.33)למחקם. לעיל

.‰ÈÈepk Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‰Úe·M‰ ‡ÏÂ34- ‰Úe·L ¿…«¿»ƒ¿«∆»»ƒ≈¿»
‰Úe·Lk35ÌÈ‚lÚ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ eÈ‰L ÔB‚k .36 ƒ¿»¿∆»«¿≈»ƒ¿ƒ

'‰˜e˜L' B‡ '‰˙e·L' ‰Úe·LÏ ÌÈ‡¯B˜ eÈ‰Â37B‡ ; ¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»
ÌÈin¯‡ eÈ‰L38ÌBLÏa ‰Úe·L ÔBLlL , ∆»¬«ƒƒ∆¿¿»ƒ¿»

'‡˙ÓBÓ'39ÌÈ¯ÓB‡Â d˙B‡ ÔÈpÎÓ ÌÈ‚lÚ‰Â , »»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ»¿¿ƒ
'‡‰BÓ'40ÔBLÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ;41BÈÚÂ BÚÓLnL »≈»∆»«»∆«¿»¿ƒ¿»

.‰Úe·L ÔBLÏ ‡ÈˆB‰L ÈÓk ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Úe·L¿»¬≈∆«»¿ƒ∆ƒ¿¿»

לואי.34) ב.35)שמות בנדרים לשון 36)משנה ע"פ
לשון  אלא צחות, מדברים שאינם ד, לב, בישעיה הכתוב
בהל' רבינו לשון ראה שונות, משפות ומבולבלת מעורבת

ה"ד. פ"א, שם 37)תפלה המשנה בפירוש ורבינו י. נדרים
משאר  בו כשמתערב הוא - לשון איזו הפסדת עיקר אומר:
אצל  מצויים היו הכינויים ואלו בו, וההשתתפות לשונות

להוצאת  המורגל הלשון להשתבשם האומות מן העלגים
וזולתם. והצרפתים הכושים כמו ממוצאם, האותיות

ארמית.38) שניהם"39)דוברי בין תהיה ה' "שבועת
דה'. מומתא אונקלוס: מתרגם י) כב, משנה 40)(שמות

תוספות  (ראה במוהא שם: גורס ורבינו "במוהי". י. בנדרים
שם). כיוצא 41)יו"ט "כל הט"ז: פ"א, נדרים הל' השוה

ובאותו  מקום באותו העם כלל לשון אחר הולכים בזה,
בלתי  ומקצתם עלגים מקצתם המקום אנשי היו ואם זמן".
עד  להם, שבועה זו לשון אין עלגים שאינם אותם עלגים,

(רדב"ז). עלגים לבלתי ואפילו העם כלל לשון שיהיה

.Â'Â‡Ï Â‡Ï' ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ42C¯c ÌÈÓÚt ÈzL ¿≈»≈»»¿≈¿»ƒ∆∆
‰Úe·L43‰Ê È¯‰ - Èepk B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,'Ô‰ Ô‰' B‡ , ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¬≈∆
ÚaLk44'Ï‡ÓO'e ,‰Úe·L - 'ÔÈÓÈ' ÔÎÂ .45- ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿…

BfÚ ÚB¯Ê·e BÈÓÈa '‰ ÚaL :¯Ó‡pL .‰Úe·L46ÔÎÂ . ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒƒƒ¿«À¿≈
B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,CÎÂ Ck ‰OÚ‡ ‡lL ‡Ë·Ó :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»∆…∆¡∆»»»¿ƒ¿ƒ≈

‰Úe·L BÊ È¯‰ - Èepk47. ƒ¬≈¿»

פלוני.42) דבר אעשה שבועה.43)לא לשם שנתכוין
הפסק  בלא לזה זה סמוכים פעמים שתי שאמרם וכגון,

שנאמר 44)(רדב"ז). לו.), (שבועות דבריו והחזיק הואיל
הארץ" על עוד נח מי מעבור נשבעתי "אשר ט) נד, (ישעיה
ט, (בראשית שאמר אלא זה, על הקב"ה שנשבע מצינו ולא
עוד  יהיה ולא המבול מימי עוד בשר כל יכרת "ולא יא):
- שבועה דרך לאו שכפילות הרי הארץ" לשחת מבול
שם  ברא"ש וראה הן, לכפילות והואֿהדין לשבועה, נחשבת
מלקות  לענין זה וכל בגמרא. אחר נוסח לו שיש כז, אות
אלא  אמר לא אפילו דברו, לבטל איסור לענין אבל קרבן, או
זה  הרי כינויו, או שמים שם עמו שהזכיר כל אחד, לאו

(רדב"ז). דברו לבטל שלא אוכל 45)מצווה שלא ה', ימין
זו. ככר אוכל שלא ה' ושמאל זו, מתוך 46)ככר ג: נזיר

היא  - לאחריו האמורה ש"זרוע" משמע "ימינו", שכתוב:
או  ימין אמר: ואם ו.) ברכות וראה שם, (רש"י שמאל של
שבועה  זו הרי לשמאלו, או הקב"ה לימין ונתכוין שמאל,
וכן  (רדב"ז השם הזכיר שלא אף דברו, ביטול איסור לענין

ח). סעיף רלז, ל,47)ביו"ד (במדבר שנאמר כ. שבועות
אסרה  במה - נפשה" על אסרה אשר שפתיה מבטא "או ז)
שבועה  זו הרי שם, יזכיר לא שאם ומובן במבטא. עצמה?

ה"ד. למעלה כאמור בלבד, איסור לענין

.Ê¯q‡ :¯Ó‡48‰OÚ‡L ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ '‰Ï »«ƒ»«¿ƒ∆¿«∆∆¡∆
‰Úe·L ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰OÚ‡ ‡lL B‡49, ∆…∆¡∆ƒ¿ƒƒ¿¿»

.‰Úe·Lk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿»

הנשבעים,48) כלשון זו, ככר אוכל שלא איסור שאמר:
(שבועות  נדר לשון שזוהי עלי, זו ככר איסור לאומר: בניגוד
ה"ז: פ"ג, נדרים בהל' רבינו וכהגדרת וברש"י) שם
אוסר  והנודד עליו, שנשבע דבר על עצמו אוסר "שהנשבע

עליו". הנדור הרי 49)הדבר - נדר בלשון להוציאו פרט
ה"א  פ"א, נדרים הל' לקמן מפורשים שדיניו כנדר, זה

וה"ה.

.ÁÏÈ‡B‰ - E˙BÓk È‡Â :¯Ó‡Â ,ÚaL B¯·Á ÚÓL»«¬≈ƒ¿»¿»««¬ƒ¿¿ƒ
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ÌÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL da ‰È‰iL „Ú30Èepk B‡31 «∆ƒ¿∆»≈ƒ«≈«¿À»ƒƒ
ÔÈÈepk‰ ÔÓ32e¯‡aL BÓk ,33. ƒ«ƒƒ¿∆≈«¿

ואמר:28) העם את שהשביע המלך בשאול מצינו שהרי
לא  בה הזכיר ולא הערב" עד לחם יאכל אשר האיש "ארור
לשבועות  (ר"ן בשבועתו איסור נהג והעם כינוי, ולא  שם
מן  הוא זה איסור ספר" ב"קרית המבי"ט ולדעת לה).

בידם. מקובלת הלכה היתה וכך למעלה 29)התורה, ראה
מהן  איזו ועל מלקות, חייב הוא שבועה איזו על א, בפרק

בלבד. קרבן חייב בגלל 30)הוא למחקם שאסור
ויו"ד  דל"ת, אל"ף אהיה, אשר אהיה אֿל, והם: קדושתם.
יסודי  ובהל' לה. בשבועות כמבואר צבאות, שדי, ה"י,

ה"ב. פ"ו, שבועת 31)התורה לענין לה. בשבועות משנה
מיני  לשאר זו שבועה בין לחלק שאין רבינו וסובר העדות.
כינוי  או שם בהזכרת צורך אין הראב"ד ולדעת שבועות.
העדות  בשבועת וכן ה', שם בה שהוזכר שוא בשבועת אלא
ולמדים  אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר
אותך  ה' "יתן בה שנאמר מסוטה, אלה" - "אלה גזירהֿשוה
אף  שם, הזכרת צריכה סוטה שבועת מה ולשבועה", לאלה
עדות  משבועת למדה הפקדון ושבועת כן, העדות שבועת
נאמר  הפקדון בשבועת שגם תחטא", - "תחטא בגזירהֿשוה
בה  הוזכר לא ביטוי שבועת אבל תחטא", כי "נפש בה
משום: עליה יעבור וגם קרבן יתחייב ולפיכך ה', שם לגמרי
לענין  אמנם ה'. שם בה הזכיר לא אפילו דברו, יחל לא
אפילו  יתחייב לא ה"ג) פ"א, למעלה (ראה לשעבר מלקות
"ולא  אזהרתה שהרי השם, שיזכיר עד ביטוי בשבועת
השם. הזכרת הודגשה זה ובפסוק לשקר", בשמי תשבעו
כל  שם: שאמרו התלמוד, מסוגיית מוכח רבינו כדברי אולם
נאמר  וזה מפיו", שבועה כמוציא שבועה, אחר אמן העונה
נלמד  זה ודין שם. רש"י כפירוש ביטוי שבועת לענין גם
סוטה  ובהשבעת אמן, ואמרה בה: שנאמר סוטה, משבועת
ביטוי  שבועת קבלת גם ובוודאי ה'. שם הכתוב הזכיר
וכשם  המלמד, מן חמור הלמד יהא שלא שם, צריכה
צריך  השבועה עיקר אף שם, צריכה ביטוי שבועת שקבלת

היא. מפיו שבועה כמוציא אמן שאמירת שמותר 32)שם,
ה"ב.33)למחקם. לעיל

.‰ÈÈepk Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‰Úe·M‰ ‡ÏÂ34- ‰Úe·L ¿…«¿»ƒ¿«∆»»ƒ≈¿»
‰Úe·Lk35ÌÈ‚lÚ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ eÈ‰L ÔB‚k .36 ƒ¿»¿∆»«¿≈»ƒ¿ƒ

'‰˜e˜L' B‡ '‰˙e·L' ‰Úe·LÏ ÌÈ‡¯B˜ eÈ‰Â37B‡ ; ¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»
ÌÈin¯‡ eÈ‰L38ÌBLÏa ‰Úe·L ÔBLlL , ∆»¬«ƒƒ∆¿¿»ƒ¿»

'‡˙ÓBÓ'39ÌÈ¯ÓB‡Â d˙B‡ ÔÈpÎÓ ÌÈ‚lÚ‰Â , »»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ»¿¿ƒ
'‡‰BÓ'40ÔBLÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ;41BÈÚÂ BÚÓLnL »≈»∆»«»∆«¿»¿ƒ¿»

.‰Úe·L ÔBLÏ ‡ÈˆB‰L ÈÓk ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Úe·L¿»¬≈∆«»¿ƒ∆ƒ¿¿»

לואי.34) ב.35)שמות בנדרים לשון 36)משנה ע"פ
לשון  אלא צחות, מדברים שאינם ד, לב, בישעיה הכתוב
בהל' רבינו לשון ראה שונות, משפות ומבולבלת מעורבת

ה"ד. פ"א, שם 37)תפלה המשנה בפירוש ורבינו י. נדרים
משאר  בו כשמתערב הוא - לשון איזו הפסדת עיקר אומר:
אצל  מצויים היו הכינויים ואלו בו, וההשתתפות לשונות

להוצאת  המורגל הלשון להשתבשם האומות מן העלגים
וזולתם. והצרפתים הכושים כמו ממוצאם, האותיות

ארמית.38) שניהם"39)דוברי בין תהיה ה' "שבועת
דה'. מומתא אונקלוס: מתרגם י) כב, משנה 40)(שמות

תוספות  (ראה במוהא שם: גורס ורבינו "במוהי". י. בנדרים
שם). כיוצא 41)יו"ט "כל הט"ז: פ"א, נדרים הל' השוה

ובאותו  מקום באותו העם כלל לשון אחר הולכים בזה,
בלתי  ומקצתם עלגים מקצתם המקום אנשי היו ואם זמן".
עד  להם, שבועה זו לשון אין עלגים שאינם אותם עלגים,

(רדב"ז). עלגים לבלתי ואפילו העם כלל לשון שיהיה

.Â'Â‡Ï Â‡Ï' ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ42C¯c ÌÈÓÚt ÈzL ¿≈»≈»»¿≈¿»ƒ∆∆
‰Úe·L43‰Ê È¯‰ - Èepk B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,'Ô‰ Ô‰' B‡ , ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¬≈∆
ÚaLk44'Ï‡ÓO'e ,‰Úe·L - 'ÔÈÓÈ' ÔÎÂ .45- ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿…

BfÚ ÚB¯Ê·e BÈÓÈa '‰ ÚaL :¯Ó‡pL .‰Úe·L46ÔÎÂ . ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒƒƒ¿«À¿≈
B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,CÎÂ Ck ‰OÚ‡ ‡lL ‡Ë·Ó :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»∆…∆¡∆»»»¿ƒ¿ƒ≈

‰Úe·L BÊ È¯‰ - Èepk47. ƒ¬≈¿»

פלוני.42) דבר אעשה שבועה.43)לא לשם שנתכוין
הפסק  בלא לזה זה סמוכים פעמים שתי שאמרם וכגון,

שנאמר 44)(רדב"ז). לו.), (שבועות דבריו והחזיק הואיל
הארץ" על עוד נח מי מעבור נשבעתי "אשר ט) נד, (ישעיה
ט, (בראשית שאמר אלא זה, על הקב"ה שנשבע מצינו ולא
עוד  יהיה ולא המבול מימי עוד בשר כל יכרת "ולא יא):
- שבועה דרך לאו שכפילות הרי הארץ" לשחת מבול
שם  ברא"ש וראה הן, לכפילות והואֿהדין לשבועה, נחשבת
מלקות  לענין זה וכל בגמרא. אחר נוסח לו שיש כז, אות
אלא  אמר לא אפילו דברו, לבטל איסור לענין אבל קרבן, או
זה  הרי כינויו, או שמים שם עמו שהזכיר כל אחד, לאו

(רדב"ז). דברו לבטל שלא אוכל 45)מצווה שלא ה', ימין
זו. ככר אוכל שלא ה' ושמאל זו, מתוך 46)ככר ג: נזיר

היא  - לאחריו האמורה ש"זרוע" משמע "ימינו", שכתוב:
או  ימין אמר: ואם ו.) ברכות וראה שם, (רש"י שמאל של
שבועה  זו הרי לשמאלו, או הקב"ה לימין ונתכוין שמאל,
וכן  (רדב"ז השם הזכיר שלא אף דברו, ביטול איסור לענין

ח). סעיף רלז, ל,47)ביו"ד (במדבר שנאמר כ. שבועות
אסרה  במה - נפשה" על אסרה אשר שפתיה מבטא "או ז)
שבועה  זו הרי שם, יזכיר לא שאם ומובן במבטא. עצמה?

ה"ד. למעלה כאמור בלבד, איסור לענין

.Ê¯q‡ :¯Ó‡48‰OÚ‡L ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ '‰Ï »«ƒ»«¿ƒ∆¿«∆∆¡∆
‰Úe·L ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰OÚ‡ ‡lL B‡49, ∆…∆¡∆ƒ¿ƒƒ¿¿»

.‰Úe·Lk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿»

הנשבעים,48) כלשון זו, ככר אוכל שלא איסור שאמר:
(שבועות  נדר לשון שזוהי עלי, זו ככר איסור לאומר: בניגוד
ה"ז: פ"ג, נדרים בהל' רבינו וכהגדרת וברש"י) שם
אוסר  והנודד עליו, שנשבע דבר על עצמו אוסר "שהנשבע

עליו". הנדור הרי 49)הדבר - נדר בלשון להוציאו פרט
ה"א  פ"א, נדרים הל' לקמן מפורשים שדיניו כנדר, זה

וה"ה.

.ÁÏÈ‡B‰ - E˙BÓk È‡Â :¯Ó‡Â ,ÚaL B¯·Á ÚÓL»«¬≈ƒ¿»¿»««¬ƒ¿¿ƒ
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È¯‰ ,B¯·Á BÚÈaL‰ ‡ÏÂ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¬≈¬≈
¯eËt ‰Ê50ÒÈt˙Ó e‰ÊÂ .51¯eËt ‡e‰L ‰Úe·La52. ∆»¿∆«¿ƒƒ¿»∆»

עליו 50) שנשבע בדבר הוא אסור אבל ומקרבן, ממלקות
הבאה. בהלכה וכמבואר לידי 51)חברו, שמביא מאחיז,

לזה. מזה ואחיזה רבא.52)תפיסה כדעת כ. שבועות

.Ë:¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰Ê ¯Oa ÏÎ‡ ‡lL :ÚaL Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«∆……«»»∆¿»«¿»«
;˙t‰ ÏÚ ¯eËt ‡e‰ È¯‰ - ‰f‰ ¯Oak BÊ ˙t‰ È¯‰Â«¬≈«««»»«∆¬≈»«««
‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿»ƒƒ»∆»∆»

dÒÈt˙‰53B‡ ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆»ƒ««¿
ÒÈt˙‰L ˙t‰ d˙B‡ ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡ ,Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»»∆¡…»««∆ƒ¿ƒ

‰Úe·La54. ƒ¿»

לנדר,53) בניגוד פטור. בשבועה המתפיס אמרנו: וכבר
זאת  ובכל ה"גֿד). פ"ג, נדרים (הל' חייב בו שהמתפיס
הנאסר  בדבר למתפיס הנשבע באדם מתפיס בין יש הבדל
לא  הנשבע האדם על איסור רובץ שבראשון בשבועה,
איסור. באיזה מתפיס בו המתפיס נמצא פלוני, דבר לעשות
על  חל איסור שום אין עליו, שנשבע בדבר המתפיס ואילו
בא  ולא בו, להתפיס איֿאפשר וממילא המושבע, הדבר
הנאסר  בדבר המתפיס שאפילו להשמיענו, אלא רבינו

הפ  לאכול אסור דבריו בשבועה, בסוף כמבואר המותפסת ת
חייב, ובנדר פטור בשבועה שהמתפיס והטעם, (רדב"ז).
שתואר  בדבר אלא מוצדק, אינו בזה זה שהמתפיס משום
חל  שהאיסור בנדר (וזהו איסור או קדושה כגון עליו, חל
אין  פלוני דבר לאכול לא הנשבע אבל הנדור), החפץ על
אני  ולומר: בו להתפיס חברו שיוכל כדי עליו חל תואר שם

כ). דף פ"ג לשבועות (ר"ן אמרו 54)כמוך לא שהרי
שאיסור  משמע מותר", - בשבועה "המתפיס כ.) (שבועות
מתפיס  "אבל שם: שכתב הרי"ף ולדעת (כס"מ), בדבר יש
שם). (ר"ן בזה אין איסור שאפילו משמע ליכא" בשבועה

.ÈÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏa ¯Ó‚Â ,‰Úe·LÏ Ôek˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»«¿ƒ∆……««
‡ÏÂ ,‰Úe·La ÂÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯·cLÂ ‰zLÈ ‡lL B‡∆…ƒ¿∆¿∆»»∆»»»ƒ¿»¿…
‡h·Ï :¯Ó‡pL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»¬≈∆À»∆∆¡«¿«≈
‰Úe·L ÔÈÚ ‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ ÚaLp‰ ÔÈ‡ - ÌÈ˙ÙO·ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿»«»«∆ƒƒ¿«¿»

ÂÈ˙ÙOa55. ƒ¿»»

בשפתיו".55) שיוציאו צריך בלבו "גמר כו: שבועות

.‡È‡ÈˆB‰Â ‰ÚËÂ ,Ú·M‰Ï BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈«¿»»¿ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BaÏa ‰È‰ ‡lL ¯·c ÂÈ˙ÙOa56?„ˆÈk . ƒ¿»»»»∆…»»¿ƒ¬≈∆À»≈«

‡aLÎe ,Ô·e‡¯ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL Ú·M‰Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ»≈«∆……«≈∆¿≈¿∆»
È¯‰ - ÔBÚÓL Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‰Úe·L ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿»ƒ¿«∆……«≈∆ƒ¿¬≈
B‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,Ô·e‡¯ ÌÚ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê∆À»∆¡…ƒ¿≈∆¬≈…ƒ
.BaÏa ÔBÚÓL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÔBÚÓL ÌÚÂ ;ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿ƒƒ¿∆¬≈…»»ƒ¿¿ƒ

נדרים 56) הל' לקמן והשוה (שם). שוים ולבו פיו שאין
ה"ב. פ"ב,

.·ÈÔÎÂ57˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡L58‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡ ¿≈¿»ƒ≈¿≈«»«∆ƒ¿∆
‡lL eÈÙa „Á‡ ÚaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈtƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«∆»¿»≈∆…
‰È‰ ‡Ï È‡ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰Â ,ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡È…««¿»«¿ƒ¿¿»«¬ƒ…»»

‡ÈˆB‰Â ÈBLÏ ‰ÚËÂ ,ÌBi‰ ‡ˆ‡ ‡lL ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»∆…≈≈«¿»»¿ƒ¿ƒ
‰˜BÏ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈaÏ· ‰˙È‰ ‡lL ‰ÏÈÎ‡59„Ú , ¬ƒ»∆…»¿»¿ƒƒ¬≈∆≈∆«

;ÚaL ‰ÏÈÎ‡ ÏÚL ÏÎ‡iL Ì„˜ ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„BiL∆∆ƒ¿≈≈ƒ…∆∆…«∆«¬ƒ»ƒ¿«
‰‡¯˙‰ ÂÈÏÚ ÏawL B‡60˙Úa ‰ÚhL ÔÚË ‡ÏÂ ∆ƒ≈»»«¿»»¿…»«∆»»¿≈

ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ ÔÚhL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡¯˙‰«¿»»««ƒ∆»«««»≈¿ƒ
B‡ ÈzÚaL ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ¿≈ƒƒ¿¿»«≈»…ƒ¿«¿ƒ

‰Ê ¯·c ÏÚ Èz¯„ ‡Ï61ÚaLpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â , …»«¿ƒ«»»∆¿««∆≈ƒ»»∆ƒ¿«
¯„ B‡62ÈaÏÂ Èt ‰È‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡ , »«»«≈»»¬»…»»ƒ¿ƒƒ

ÔÈÂL63¯„p‰ ÏÚ ÈaÏa ‰È‰ È‡z B‡ ,64ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - »ƒ¿«»»¿ƒƒ««∆∆≈¿ƒ
‰˜BÏÂ ,BÏ65. ¿∆

זו 57) אין שי"א ויניאציה בדפוס וכן התימנים, בכת"י
הקודמת, להלכה מחובר זה ומשפט ההלכה, התחלת

לפיכך. בתיבת: מתחילה הבאה יאכל 58)וההלכה שלא
שבועתו. על יעבור מ"ט:59)ולא פ"ו, טהרות תוספתא

היה  תנאי ואמר נדרת, לו אמרו כיצד? עצמו, ע"י "נאמן
לו". שומעים - כן 60)בלבי ועלֿמנת אני, יודע שאמר:

ה"ב). פי"ב, סנהדרין הל' (ראה עושה ובכת"י 61)אני
זה  לדבר והכוונה, זה. דבר על נדרתי לא או התימנים:

אחר. דבר על נדרתי כי בי, מתרים מה 62)שאתם על
בו. אחר.63)שהתרו לדבר חשבתי שבלבי

יחול 64) התנאי יתקיים שאם בלחש, בשפתי והוצאתיו
בטל. הנדר יהיה יתקיים לא ואם תוספתא 65)הנדר,

תנאי  אמר ומשהגיע נדרתי, לא ואמר "נדרת, שם: טהרות
פרשת  כהנים בתורת וכן לו". שומעים אין - בלבי היה

ז). פרק ה, (פרשתא ויקרא

.‚ÈÈaÏa :¯Ó‡Â ,‰¯„ EzL‡ :BÏ e¯Ó‡ :Ba ‡ˆBik«≈»¿ƒ¿¿»¿»¿»«¿ƒƒ
dÏ ¯Ù‰Ï ‰È‰66:BÏ e¯Ó‡ .BÏ ÔÈÚÓBL - Èz¯Ù‰Â »»¿»≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ»¿

‰¯„67Ì˙B‡ ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ ,‰¯„ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â , »¿»¿≈…»¿»¿≈»∆»»»
¯Ù‰Ï ‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰68ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ≈ƒ»»»«¿ƒƒ»»¿»≈≈¿ƒ

BÏ69.

רק 66) הפר אם אבל לך. מופר בלחש: בשפתי שהוצאתי
ה"ז. פי"ג, נדרים הל' לקמן כמבואר מופר, אינו בלבו

להכחשתו.67) בניגוד כנ"ל.68)שנדרה, והפרתי
שם.69) טהרות תוספתא

.„È‡lL ÚaLÂ ,ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL BaÏa ¯Ób»«¿ƒ∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ¿«∆…
˙t ÌÈhÁ ˙tL ;ÌÈhÁ ˙Ùa ¯eÒ‡ - Ì˙Ò ˙t ÏÎ‡È…««¿»»¿«ƒƒ∆«ƒƒ«

dÓL70. ¿»

(תוס'70) שבלב דבריו את מכחיש הפה ואין כו: שבועות
פת  על ונשבע שעורים פת על בלבו גמר אם אבל שם).
שאינה  שעורים, של אפילו פת בכל מותר זה הרי סתם,
היא  שלהם, פת שסתם העיר, בבני זה וכל סתם. פת בכלל
לאכול  שרגילים במקומות או הכפרים בבני אבל חטים, פת
של  בין חטים של בין היא - אצלם סתם פת שעורים, פת
סתם, פת על ונשבע שעורים פת על בלבו גמר ואם שעורים,
וראה  (רדב"ז). חטים בפת ומותר שעורים בפת אסור זה הרי
ה"ב. פ"ב, נדרים הל' והשוה שם. בביאורנו ה"ד פ"ג, לקמן

.ÂËÏÚÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»«¿»∆……««¿«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41



zereayקכו zekld - d`ltd xtq - ixyz 'k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÎzÚc71CÎÂ Ck :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ê ÔÈ‡ - ÚaL È‡ «¿¿∆¬ƒƒ¿»≈∆»«»»»
BzÚc ÏÚ ‰Ê ÚaL ‡lL ;ÈaÏa ‰È‰72˙Úc ÏÚ ‡l‡ , »»¿ƒƒ∆…ƒ¿«∆««¿∆»«««

ÚaLpL ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌaÏÂ ÂÈt ‰È‰L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈»∆»»ƒ¿ƒ»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«
ÌB˜Óa el‡ ÏL ÌalL ÈtÓ ,·iÁ - ÌÈÂL ÌzÚc ÏÚ««¿»»ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ»∆≈ƒ¿

Ì˜ BaÏ73˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .74. ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ≈¿

לבכם.71) ומחשבת הבנתכם  בלבו.72)כפי שגמר
דעת 73) אצל דעתו ריקן שהרי בהסכמתו. צורך לנו ואין

הסכימה  לא אם אבל (רדב"ז). שוים ולבו פיו נמצא אחרים,
דעת  בין הסכמה שיש אעפ"י אחד, ענין על כולם דעת
בדעת  ותלה הואיל שבועה, זו אין מהם, אחד לדעת הנשבע
(שם). אחת לדיעה מסכימים כולם שיהו צריך - האחרים

כט.74) שבועות

.ÊËCÎÈÙÏ75ÚaLp‰ ˙‡ ÔÈic‰ ÔÈÚÈaLnLk ,76, ¿ƒ»¿∆«¿ƒƒ««»ƒ∆«ƒ¿»
‡l‡ ,E˙B‡ ÌÈÚÈaLÓ e‡ EzÚc ÏÚ ‡Ï :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ…««¿¿»«¿ƒƒ¿∆»

ezÚc ÏÚ77. ««¿≈

בלבי 75) היה כך לא לומר: יכול דעתו על והנשבע הואיל
לטעון  יכול אינו אחרים דעת על וכשנשבע וכך, כך אלא

פי"א,76)כך. לקמן כמבואר התובע, בטענת הכופר
את 77)ה"דֿו. משה כשהשביע מצינו "וכן שם: שבועות

אתכם  משביע אני דעתכם על שלא דעו, להם, אמר ישראל,
(דברים  שנאמר דעתי" ועל (הקב"ה) המקום דעת על אלא
כאשר  סבורים כשאתם לא - לבדכם" אתכם "ולא יג) כט,
פי"א, לקמן והשוה כה. בנדרים וכן שם) (רש"י בלבבכם

הי"ח.

.ÊÈ‰Úe·La ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰Â ÚaLpL ÈÓ78, ƒ∆ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
¯Ò‡pL ¯Á‡Â79‡e‰Â ,¯ea„ È„k CB˙a „iÓ Ba ¯ÊÁ ¿««∆∆¡«»«ƒ»¿¿≈ƒ¿

Èa¯ EÈÏÚ ÌBÏL :·¯Ï „ÈÓÏz ¯Ó‡iL È„k80:¯Ó‡Â , ¿≈∆…««¿ƒ¿«»»∆«ƒ¿»«
ÈzÓÁ B‡ ,‰Úe·L BÊ ÔÈ‡81‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ , ≈¿»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ¿«≈

‰Ê È¯‰ - ¯Ò‡M ‰Ó ¯Èz‰L ÌÈÚL el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿»»∆ƒƒ«∆»«¬≈∆
‰ÚBËÏ ‰ÓB„ ‰fL ;‰Úe·M‰ ‰¯˜ÚÂ ,¯zÓ82. À»¿∆∆¿»«¿»∆∆∆¿∆

בלבו.78) שגמר מה אלא בשפתיו הוציא כגון 79)שלא
דבור  מכדי יותר בתנאו והאריך בתנאי, שבועתו שתלה
הוא  - תנאו מגמר אלא הזמן חושבים אנו אין מהשבועה,

(רדב"ז). עג:80)איסורו בב"ק וכן כא. כ: נזיר
מתחרט.81) הנני שלא 82)נמלכתי, דבר בשפתיו והוציא

וכן  מותר. זה הרי הי"א: לעיל רבינו הורה שכבר בלבו, היה
דמי" כדיבור דיבור כדי תוך "והלכתא, פז.) (נדרים אמרו
לחזור  שיוכל דיבורו בשעת אדם של שדעתו הר"ן: ומפרש
מתוך  נשבע לא נשבע, או שדיבר בשעה כי דיבורו, כדי בו
סובר  עג: קמא בבבא תם ורבינו גמורה. והסכמה דעת גמר
עוסק  או עדות, מעיד כשאדם לפי חכמים, תקנת שזוהי
לו  יש כרחו על רבו, או שלום, לו נותן וחברו בסחורה,
תקנו  ולכך ו: בברכות כמבואר שלום, ולהשיב להפסיק
מסוגיית  נראה וכן הפסק. חשוב זה יהא שלא חכמים
לתלמיד, ריוח השארת לא שם: שאמרו כ: בנזיר התלמוד
הכ"ב  פ"ז, אישות בהל' וראה שם. התוספות וכפירוש

שם. ובבאורנו

.ÁÈÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ83¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ : ¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»

È„k CB˙a Ô‰Ó Ïa˜Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,CÏ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈≈∆¿¿≈
¯ea„84È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡Â ƒ¿»«≈»«¿ƒƒ¿«≈»∆¬≈

¯zÓ ‰Ê85¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ì‡Â . ∆À»¿ƒ««¿≈ƒ≈»«¬…
.Ba

לשבועתו.83) דיבור כדי להחזרתם.84)תוך
לשבועתו,85) דיבור כדי בתוך התחילה והחזרתם הואיל

שאמרו: כגון דיבור, מכדי יותר החזרתם נמשכה אפילו
אלא  זו אין תיבות, ארבע כאן שיש בך, חזור נשבעת למה
חבריו  שהרי השבועה, מענין הוא שהכל ממושכת, חזרה
תוך  מהם וקיבל והואיל כעסו, בשעת אותו מרצים היו
ולדעת  (רדב"ז). שבועתו בטלה לדבריהם כדיֿדיבור
שתהא  לשבועתו, מוזקקת האחרים החזרת אין הראב"ד,
ולכן  והתערבותם, מחאתם ע"י לשבועתו סמוכה חזרתו
לשבועתו. דיבור כדי תוך כשנסמכה רק מועילה חזרתו
כוונת  את פירש רי סימן ליו"ד משה" ב"דרכי והרמ"א
דיבור  כדי תוך היתה המחזירים דברי שקבלת רבינו,
ובין  השבועה בין הפסקה נחשבת כך לא שאם שבועתו,
וכדעת  לשבועתו כלל שייכים האחרים שאין הקבלה,

ג. סעיף רי ביו"ד וראה הראב"ד.

.ËÈ‰Ê ÔÈ‡ - BaÏa ¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁÂ ÚaLƒ¿«¿»«¿¿≈ƒ¿ƒ≈∆
¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ :ÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a BaÏa Ì‰È¯·c Ïa˜Â ,CÏ ÏeÁÓ B‡ ,CÏ»»»¿ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿≈
BÓk ÂÈÙa ‰¯ÊÁ‰ ‡ÈˆBiL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ea„ƒ≈∆¿«∆ƒ«¬»»¿ƒ¿

‰Úe·M‰86. «¿»

עד 86) חלה אינה שהשבועה כשם בלבו, לחזור צריך וגם
כבוד  מפני בלבד בפיו יחזור אם כן שוים, ופיו לבו שיהיו
דבר: סוף מועילה. חזרתו אין בלבו, יקבלה ולא המחזירים
(רדב"ז). בפיו ויבטאנה ובדעתו בלבו החזרה שיקבל צריך

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את 1) מחייבות שאינן השבועות ושאר באונס, שבועה

הנשבע.

.‡˙BÚe·L ÈÈÓ Úa¯‡Ó ‰Úe·L ÚaLp‰ Ïk2el‡ »«ƒ¿»¿»≈«¿«ƒ≈¿≈
ÌeÏkÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ò‡a3ÚaLp‰ „Á‡Â . ¿…∆¬≈∆»ƒ¿¿∆»«ƒ¿»

Ò‡a B˙lÁzÓ4e¯‡aL BÓk ,5Ò‡Â ÚaLpL B‡ ,6 ƒ¿ƒ»¿…∆¿∆≈«¿∆ƒ¿«¿∆¡«
e‰eÁÈp‰ ‡ÏÂ7B˙Úe·L Ìi˜Ï8BÚÈaL‰L B‡ ,9.Òp‡ ¿…ƒƒ¿«≈¿»∆ƒ¿ƒ«»

CÎÈÙÏ10ÔÈÚaL11ÔÈÓ¯ÁÏ12ÔÈ‚¯B‰ÏÂ13ÔÈÒÎBnÏÂ14. ¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

שבועת 2) ביטוי, שבועת והן: ה"א. פ"א, למעלה המוזכרות
העדות. ושבועת הפקדון שבועת מאיסור 3)שוא, אפילו

תורה  אמרה בפירוש כי (רדב"ז), לבטלה שמים שם הזכרת
פרט  - בשבועה" האדם יבטא אשר "לכל ד) ה, (ויקרא
לבו  שיהא שבועה, בשעת אדם שיהא כו.) (שבועות לאנוס

שם). (רש"י (חבירו)4)עליו ממון אצלו שיש ששכח כגון
להשבע  שאסור ידע שלא או ידע, ואחרֿכך ונשבע וכפר

גויים). לבין שנשבה תינוק (כגון פ"א,5)לשקר למעלה
נהר.6)ה"י. שעיכבו או וכלל 8)האונסים.7)שחלה

"ולנערה  כו) כב, (דברים שנאמר פטריה, רחמנא אנוס הוא:
כז.). (נדרים היא שאנוסה דבר", תעשה אלם,9)לא איש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29



קכז zereay zekld - d`ltd xtq - ixyz 'k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÎzÚc71CÎÂ Ck :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ê ÔÈ‡ - ÚaL È‡ «¿¿∆¬ƒƒ¿»≈∆»«»»»
BzÚc ÏÚ ‰Ê ÚaL ‡lL ;ÈaÏa ‰È‰72˙Úc ÏÚ ‡l‡ , »»¿ƒƒ∆…ƒ¿«∆««¿∆»«««

ÚaLpL ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌaÏÂ ÂÈt ‰È‰L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈»∆»»ƒ¿ƒ»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«
ÌB˜Óa el‡ ÏL ÌalL ÈtÓ ,·iÁ - ÌÈÂL ÌzÚc ÏÚ««¿»»ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ»∆≈ƒ¿

Ì˜ BaÏ73˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .74. ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ≈¿

לבכם.71) ומחשבת הבנתכם  בלבו.72)כפי שגמר
דעת 73) אצל דעתו ריקן שהרי בהסכמתו. צורך לנו ואין

הסכימה  לא אם אבל (רדב"ז). שוים ולבו פיו נמצא אחרים,
דעת  בין הסכמה שיש אעפ"י אחד, ענין על כולם דעת
בדעת  ותלה הואיל שבועה, זו אין מהם, אחד לדעת הנשבע
(שם). אחת לדיעה מסכימים כולם שיהו צריך - האחרים

כט.74) שבועות

.ÊËCÎÈÙÏ75ÚaLp‰ ˙‡ ÔÈic‰ ÔÈÚÈaLnLk ,76, ¿ƒ»¿∆«¿ƒƒ««»ƒ∆«ƒ¿»
‡l‡ ,E˙B‡ ÌÈÚÈaLÓ e‡ EzÚc ÏÚ ‡Ï :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ…««¿¿»«¿ƒƒ¿∆»

ezÚc ÏÚ77. ««¿≈

בלבי 75) היה כך לא לומר: יכול דעתו על והנשבע הואיל
לטעון  יכול אינו אחרים דעת על וכשנשבע וכך, כך אלא

פי"א,76)כך. לקמן כמבואר התובע, בטענת הכופר
את 77)ה"דֿו. משה כשהשביע מצינו "וכן שם: שבועות

אתכם  משביע אני דעתכם על שלא דעו, להם, אמר ישראל,
(דברים  שנאמר דעתי" ועל (הקב"ה) המקום דעת על אלא
כאשר  סבורים כשאתם לא - לבדכם" אתכם "ולא יג) כט,
פי"א, לקמן והשוה כה. בנדרים וכן שם) (רש"י בלבבכם

הי"ח.

.ÊÈ‰Úe·La ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰Â ÚaLpL ÈÓ78, ƒ∆ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
¯Ò‡pL ¯Á‡Â79‡e‰Â ,¯ea„ È„k CB˙a „iÓ Ba ¯ÊÁ ¿««∆∆¡«»«ƒ»¿¿≈ƒ¿

Èa¯ EÈÏÚ ÌBÏL :·¯Ï „ÈÓÏz ¯Ó‡iL È„k80:¯Ó‡Â , ¿≈∆…««¿ƒ¿«»»∆«ƒ¿»«
ÈzÓÁ B‡ ,‰Úe·L BÊ ÔÈ‡81‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ , ≈¿»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ¿«≈

‰Ê È¯‰ - ¯Ò‡M ‰Ó ¯Èz‰L ÌÈÚL el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿»»∆ƒƒ«∆»«¬≈∆
‰ÚBËÏ ‰ÓB„ ‰fL ;‰Úe·M‰ ‰¯˜ÚÂ ,¯zÓ82. À»¿∆∆¿»«¿»∆∆∆¿∆

בלבו.78) שגמר מה אלא בשפתיו הוציא כגון 79)שלא
דבור  מכדי יותר בתנאו והאריך בתנאי, שבועתו שתלה
הוא  - תנאו מגמר אלא הזמן חושבים אנו אין מהשבועה,

(רדב"ז). עג:80)איסורו בב"ק וכן כא. כ: נזיר
מתחרט.81) הנני שלא 82)נמלכתי, דבר בשפתיו והוציא

וכן  מותר. זה הרי הי"א: לעיל רבינו הורה שכבר בלבו, היה
דמי" כדיבור דיבור כדי תוך "והלכתא, פז.) (נדרים אמרו
לחזור  שיוכל דיבורו בשעת אדם של שדעתו הר"ן: ומפרש
מתוך  נשבע לא נשבע, או שדיבר בשעה כי דיבורו, כדי בו
סובר  עג: קמא בבבא תם ורבינו גמורה. והסכמה דעת גמר
עוסק  או עדות, מעיד כשאדם לפי חכמים, תקנת שזוהי
לו  יש כרחו על רבו, או שלום, לו נותן וחברו בסחורה,
תקנו  ולכך ו: בברכות כמבואר שלום, ולהשיב להפסיק
מסוגיית  נראה וכן הפסק. חשוב זה יהא שלא חכמים
לתלמיד, ריוח השארת לא שם: שאמרו כ: בנזיר התלמוד
הכ"ב  פ"ז, אישות בהל' וראה שם. התוספות וכפירוש

שם. ובבאורנו

.ÁÈÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ83¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ : ¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»

È„k CB˙a Ô‰Ó Ïa˜Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,CÏ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈≈∆¿¿≈
¯ea„84È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡Â ƒ¿»«≈»«¿ƒƒ¿«≈»∆¬≈

¯zÓ ‰Ê85¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ì‡Â . ∆À»¿ƒ««¿≈ƒ≈»«¬…
.Ba

לשבועתו.83) דיבור כדי להחזרתם.84)תוך
לשבועתו,85) דיבור כדי בתוך התחילה והחזרתם הואיל

שאמרו: כגון דיבור, מכדי יותר החזרתם נמשכה אפילו
אלא  זו אין תיבות, ארבע כאן שיש בך, חזור נשבעת למה
חבריו  שהרי השבועה, מענין הוא שהכל ממושכת, חזרה
תוך  מהם וקיבל והואיל כעסו, בשעת אותו מרצים היו
ולדעת  (רדב"ז). שבועתו בטלה לדבריהם כדיֿדיבור
שתהא  לשבועתו, מוזקקת האחרים החזרת אין הראב"ד,
ולכן  והתערבותם, מחאתם ע"י לשבועתו סמוכה חזרתו
לשבועתו. דיבור כדי תוך כשנסמכה רק מועילה חזרתו
כוונת  את פירש רי סימן ליו"ד משה" ב"דרכי והרמ"א
דיבור  כדי תוך היתה המחזירים דברי שקבלת רבינו,
ובין  השבועה בין הפסקה נחשבת כך לא שאם שבועתו,
וכדעת  לשבועתו כלל שייכים האחרים שאין הקבלה,

ג. סעיף רי ביו"ד וראה הראב"ד.

.ËÈ‰Ê ÔÈ‡ - BaÏa ¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁÂ ÚaLƒ¿«¿»«¿¿≈ƒ¿ƒ≈∆
¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ :ÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a BaÏa Ì‰È¯·c Ïa˜Â ,CÏ ÏeÁÓ B‡ ,CÏ»»»¿ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿≈
BÓk ÂÈÙa ‰¯ÊÁ‰ ‡ÈˆBiL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ea„ƒ≈∆¿«∆ƒ«¬»»¿ƒ¿

‰Úe·M‰86. «¿»

עד 86) חלה אינה שהשבועה כשם בלבו, לחזור צריך וגם
כבוד  מפני בלבד בפיו יחזור אם כן שוים, ופיו לבו שיהיו
דבר: סוף מועילה. חזרתו אין בלבו, יקבלה ולא המחזירים
(רדב"ז). בפיו ויבטאנה ובדעתו בלבו החזרה שיקבל צריך

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
את 1) מחייבות שאינן השבועות ושאר באונס, שבועה

הנשבע.

.‡˙BÚe·L ÈÈÓ Úa¯‡Ó ‰Úe·L ÚaLp‰ Ïk2el‡ »«ƒ¿»¿»≈«¿«ƒ≈¿≈
ÌeÏkÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ò‡a3ÚaLp‰ „Á‡Â . ¿…∆¬≈∆»ƒ¿¿∆»«ƒ¿»

Ò‡a B˙lÁzÓ4e¯‡aL BÓk ,5Ò‡Â ÚaLpL B‡ ,6 ƒ¿ƒ»¿…∆¿∆≈«¿∆ƒ¿«¿∆¡«
e‰eÁÈp‰ ‡ÏÂ7B˙Úe·L Ìi˜Ï8BÚÈaL‰L B‡ ,9.Òp‡ ¿…ƒƒ¿«≈¿»∆ƒ¿ƒ«»

CÎÈÙÏ10ÔÈÚaL11ÔÈÓ¯ÁÏ12ÔÈ‚¯B‰ÏÂ13ÔÈÒÎBnÏÂ14. ¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

שבועת 2) ביטוי, שבועת והן: ה"א. פ"א, למעלה המוזכרות
העדות. ושבועת הפקדון שבועת מאיסור 3)שוא, אפילו

תורה  אמרה בפירוש כי (רדב"ז), לבטלה שמים שם הזכרת
פרט  - בשבועה" האדם יבטא אשר "לכל ד) ה, (ויקרא
לבו  שיהא שבועה, בשעת אדם שיהא כו.) (שבועות לאנוס

שם). (רש"י (חבירו)4)עליו ממון אצלו שיש ששכח כגון
להשבע  שאסור ידע שלא או ידע, ואחרֿכך ונשבע וכפר

גויים). לבין שנשבה תינוק (כגון פ"א,5)לשקר למעלה
נהר.6)ה"י. שעיכבו או וכלל 8)האונסים.7)שחלה

"ולנערה  כו) כב, (דברים שנאמר פטריה, רחמנא אנוס הוא:
כז.). (נדרים היא שאנוסה דבר", תעשה אלם,9)לא איש
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באונס. מתחילתו שנשבע נמצא אונס. מעשי עושה
מכלום.10) פטור אנס, והשביעו לכתחילה.11)הואיל
נפש 12) הורגים ואינם אחרים ממון הגוזלים חמסנים,

שם). וברא"ש ב כז, נדרים עסקי 13)(משנה, על ההורגים
שיתבאר 14)ממון. וכפי המלך, ברשות שלא מס נוטלי

כח) לא, (במדבר הכתוב מלשון - מוכסן הבאה. בהלכה
השבע  לו: ואמרו אלה, השביעוהו ואם לה'". מכס "והרמות
שחייב  דבר עמך יש אם עליך, אסור הזה שהבשר לנו
כח. כז: (נדרים מכלום פטור זה הרי - ונשבע במכס,

ה"א. פ"ד, נדרים הל' והשווה במשנה)

.·?e¯Ó‡ ÒÎBÓ ‰Ê È‡a15,ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰ ÒÎBÓa ¿≈∆≈»¿¿≈»≈≈≈»
‰È„n‰ CÏÓ ˙eL¯a ‡lL ÔBÓÓ Á˜BlL16B‡ , ∆≈«»∆…ƒ¿∆∆«¿ƒ»

¯·c‰ ÏÚ BÓˆÚÏ ÛÈÒBÓ Ï·‡ CÏn‰ ˙eL¯a Á˜BlL∆≈«ƒ¿«∆∆¬»ƒ¿«¿««»»
·eˆw‰17‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,18. «»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»

ופטורים.15) לו גמור.16)שנשבעים גזלן זה מוכס נמצא
אלא 17) מכס זה אין שרוצה, מה כל ונוטל המלך, מטעם

כח.). (שם "אבל 18)גזילה שם: אומר ורבינו הי"א. פ"ה,
דבר  או רביע או שליש שיקח ואמר המלך שפסקו מכס
ונודע  למלך, זה חלק לגבות ישראל מוכס והעמיד קצוב,
- המלך שגזר מה על כלום מוסיף ואינו נאמן זה שאדם
שהיה  בין . . . הוא דין המלך שדין לפי גזלן, בחזקת אינו
קיג, בבבאֿקמא ומקורו ישראל", מלך שהיה בין גוי המלך

א.

.‚˙Úa BaÏa B˙ek ˙BÈ‰Ï Ò‡a ÚaLp‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«ƒ¿»¿…∆ƒ¿«»»¿ƒ¿≈
B¯ËBt‰ ¯·„Ï ‰Úe·M‰19el‡ ÌÈ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»¿»»«¿¿««ƒ∆«¿»ƒ≈
ÌÈ¯·c ÔÈ‡ - ·laL20‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆«≈≈»¿»ƒƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈ¯·c ÏÚ CÓBÒ ‰Ê È¯‰ - Ò‡‰ ÈtÓ ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»ƒ¿≈»…∆¬≈∆≈«¿»ƒ
BaÏaL21. ∆¿ƒ

שלא 19) ובלבו סתם, בשר יאכל שלא לאנס שנשבע כגון
ה"ד. בסמוך כמבואר היום, מט,20)יאכל קידושין ראה

ה"ט. פי"א, מכירה ובהל' וכתוב 21)ב. א. כח, נדרים
אותם  משביעים שהיו היהודים "הלכך מיימוניות': ב'הגהות
להשבע  יכולים היו הכפר, מן לצאת שלא באונס, זרוע בעלי
בלחש  ביטל ואם . . . היום יחשבו ובלבם יצאו, שלא סתם
(מסכת  עקיבא ברבי מצאנו וכן יותר". טוב היה בשפתיו
ומבטל  בשפתותיו נשבע עקיבא רבי "היה פ"ב) רבתי כלה

בלבו. לו

.„¯Oa ÏÎ‡È ‡lL Òp‡Ï ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«¿«»∆……«»»
Ì˙Ò22¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏ·e , ¿»¿ƒ∆……««∆……«¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊÁ23. ¬ƒ¬≈∆À»¿≈…«≈»∆

אסור 22) יהא שהבשר לי השבע האנס, לו שאמר כגון
הל' לקמן ראה לו. ונשבע דבר, איזה עמך יש אם עליך,
"תני, אמרו: ה"ד, פ"ג נדרים וב'ירושלמי' ה"א. פ"ד, נדרים
את  נשבע - לשקר בשמי תשבעו לא אומר, ישמעאל רבי
"לא  העדה' ה'קרבן ומפרש ולמוכסין". ולחרמין להרגין
להציל  אבל כדין, שלא מחבירו ליטול לשקר כדי תשבעו
לא, ס"ק רלב, סי' ליו"ד בש"ך וראה מותר". שלו את
הרמ"א: כותב יד, סעיף ושם לח. ס"ק שם הגר"א ובביאור

על  לעבור כשאפשר אלא אינו אונס) שבועת (היתר זה "וכל
מפני  אסור לגוי יוודע אם אבל לגוי, יוודע ולא שבועתו
שבועתו  על שעבר צדקיהו נענש ולכן השם, חילול

אונס". בדרך שהיתה אע"פ שתבעו 23)לנבוכדנצר כגון,
עלי  יאסרו לו: נשבע שבמחסן, פירותיו לו ליתן החרם
של  שאינם אע"פ המלך, בית של אינם אם העולם פירות
(נדרים  סתם בשפתיו ומוציא היום, בלבו ואומר המלך, בית
ראש  קלות ינהגו שלא כדי היא, חכמים תקנת זה ודבר כח.).
כדי  הפוטרו" ל"דבר בלבו לחשוב עליו ולפיכך בשבועות,
כל  תורה דין מצד אבל האפשר, ככל שקר משבועת להמלט
בלבו  חשב לא ואפילו מכלום, פטור זה הרי אנוס שהוא
('מעשה  פטריה" רחמנא "אנוס כי הפוטרו, אחר לדבר
כשנשבע  הי"ב, פ"ב למעלה רבינו שהתיר מה אמנם רוקח').
שלא  בפיו שבועה שהוציא כגון שוים, ולבו פיו היו ולא
שלא  אלא בלבי היה לא אני ואמר: בו והתרו היום, יאכל
סתם, פת לאכול הי"ד שם רבינו שהתיר מה וכן היום, אצא
אע"פ  חיטים, פת לאכול שלא אלא גמר לא ובלבו הואיל
אנוס  היה שלא ואע"פ – סתם פת יאכל שלא נשבע שבפיו
לו  אין לכתחילה אבל בדיעבד, אלא אינו זה כל בשבועתו,
הותר  ולא אנוס, אינו שהרי אחר, לדבר ולבו בפה, להשבע
ועוד  הי"ד). פ"ב למעלה (רדב"ז אנוס כשהוא אלא לו
השביעו  אפילו שבראשון, אנוס, לבלתי אנוס בין יש הבדל
פטור  זה הרי משביעך, אני דעתי על לו: ואמר האנס
כל  השני, במקרה ואילו מהכל. פטור אנוס כי מכלום,
בלבי, היה וכך כך לומר יכול אינו חבירו, דעת על שנשבע

רוקח'). ('מעשה הט"ו פ"ב למעלה כמבואר

.‰˙B‚‚L ÏLÂ È‡·‰ ˙Úe·L ÔÎÂ24Ô‰ÈÏÚ ¯eËt -25. ¿≈¿«¬«¿∆¿»»¬≈∆
˙BÏÈÁ ‰‡¯L ÔB‚k ?„ˆÈk È‡·‰ ˙Úe·L26˙BÏB„b ¿«¬«≈«¿∆»»¬»¿

CÏn‰ ÈBÏt ÏÈÁ È˙È‡¯L :ÚaLÂ ,‰‰B·‚ ‰ÓBÁÂ¿»¿»¿ƒ¿«∆»ƒƒ≈¿ƒ«∆∆
ÌÈ¯ˆÓ È‡ˆBÈk Ì‰Â27˙ÈBÏt ¯ÈÚ ˙ÓBÁ È˙È‡¯LÂ , ¿≈¿¿≈ƒ¿«ƒ¿∆»ƒƒ«ƒ¿ƒ

ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰‰B·b28el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,29‡Ï ‰fL . ¿»«»»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆∆…
‡ÏÂ ,¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ïa Ck ¯·c‰L BaÏa ¯Ó‚»«¿ƒ∆«»»»¿…»¿…≈¿…

‰ÓBÁ‰ d·b ˙‡ ¯tÒÏ ‡l‡ Ôek˙30.ÌÚ‰ ·¯ B‡ ƒ¿«≈∆»¿«≈∆…««»…»»

הבאי.24) של שבועות רומי: בדפוס וכן התימנים, בכת"י
דבר  מפרש: – ב כ, לנדרים והר"ן והפרזה. גוזמה - הבאי
מתורגם: כג) ז, (ישעיה יהיה" ולשית "לשמיר כלום, שאינו

יהי. ובור אסורות,25)להובאי אבל וממלקות. מקרבן
שם  בה שיזכיר עד גמורה שבועה אינה שבועה כל שהרי
לכתחילה  מותר ואיך ה"ב, פ"ב למעלה כמבואר שמים,
לבטלה. שמים שם בה ולהזכיר הבאי שבועת להשבע
מותרים, הבאי שנדרי "כשם ב: כד, בנדרים ששנינו ואע"פ

אג  - מותרות" הבאי שבועות השנויה כך "מותרים" לשון ב
יזכיר  לא שאם ומובן, כן. בשבועות גם נקט נדרים, אצל

(רדב"ז). מותר זה הרי שמים, שם חיילים 26)בשבועה
גדול. מטף.27)במספר לבד הגברים רבוא, ששים שהיו

ובצורות 28) גדולות "ערים כח) א, (דברים הכתוב כלשון
"דיברה  צ:) וחולין כט. (תמיד חכמים ואמרו בשמים",

הבאי". בלשון ב:29)תורה כד, בנדרים ששנינו מה כגון
הבד". בית כקורת נחש ראיתי לא שם.30)"אם נדרים

כלל  אפשרי בלתי דבר היא לרקיע עד גבוהה שחומה ואע"פ
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כאלה  שבדברים משום שוא, שבועת משום חייב אינו -
בשבועתו  התכוין ולא ולהפליג, להגזים אנשים של דרכם
להגזים  אנשים של דרכם שאין בדברים אבל הדברים, לדיוק
ודאי  באויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון שראם , ונשבע
הכ"א  פ"ה, לקמן כמבואר שוא, שבועת משום חייב

ה"א. פ"ד, נדרים הל' לקמן והשווה (רדב"ז).

.ÂB‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L Ì‡ ?„ˆÈk ˙B‚‚L ÏL ‰Úe·L¿»∆¿»≈«ƒ¿«»≈
ÔB„wta ‚‚ML ÔB‚k - ‡È‰ ÔB„wt‰31˙e„Ú·e32, «ƒ»ƒ¿∆»««ƒ»»≈

e¯‡aL BÓk ,ÌeÏkÓ ¯eËt ‡e‰L33˙Úe·L Ì‡Â . ∆»ƒ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«
ÔÈlÙz LaÏÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k - ‡È‰ ‡ÂL34‡ÏÂ , »¿ƒ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«¿ƒƒ¿…

‰ÂˆÓ ÔÈlÙz‰L Ú„È35- ‡È‰ ¯˜L ˙Úe·L Ì‡Â . »«∆«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ
ÏÎ‡ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k36ÚaLpL B‡ ;ÏÎ‡L ¯kÊÂ , ¿∆ƒ¿«∆…»«¿ƒ¿«∆»«∆ƒ¿«

ÏÎ‡È ‡lL37ÏÎ‡Â ÁÎLÂ ,38BzL‡ ‰‰z ‡lL B‡ ; ∆……«¿»«¿»«∆…≈»∆ƒ¿
BÏ39Ú„BÂ ,Ba ˙‡ ‰˙k‰L B‡ BÒÈk ‰·bL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»ƒ∆ƒ¿»∆¿¿«

‰˙k‰ ‡lLÂ ‰·‚ ‡lL40‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .41. ∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¿≈…«≈»∆

הרי 31) - ידע ואח"כ ונשבע, וכפר ממון אצלו שיש ששכח
אנוס. ששכחו 32)זה או אסורה, היא אם ידע שלא

- עדות לו יודעים שהם להם נודע ואח"כ ונשבעו, העדות
אנוסים. אלו רבינו 33)הרי ודייק והי"ג. ה"י פ"א, למעלה

הבאי, בשבועת ואילו מכלום", "פטור כאן: לכתוב
שאסור  משום עליהן" "פטור כתב: הקודמת, שבהלכה
נושא  - הבאי בשבועת ולפיכך לבטלה, שמים שם להזכיר
ופטור  הוא אנוס - שגגות בשבועת אבל זה. עוון עליו

(רדב"ז). ה"ו.34)מכלום פ"א, למעלה כגון 35)ראה
תינוק. כשהוא הגויים בין ביטוי,36)שנשבה שבועת היא

ה"ג. פ"א, לעיל אחר.37)כמבואר ביום או היום
נדרים,38) לענין במשנה), כה: (נדרים כאנוס זה והרי

"כשם  שם: בברייתא כמבואר שבועות, לענין והואֿהדין
מותרות". שגגות שבועות כך מותרים, שגגות שנדרי

ה"ו.39) פי"ד, אישות הל' וראה שם.40)ממנו. נדרים
זה  "הרי שם: רבינו שמסיים ה"ג, פ"ח נדרים הל' והשווה
שגגות". נדרי בכלל והוא טעות, נדר שהוא מפני מותר

רבי,41) אמר כך נשבע זה אחד, לרב תלמידים שני כגון
מהם  שאחד אח"כ שנתברר אע"פ רבי, אמר כך נשבע וזה
(שבועות  באמת שנשבע וחשב ששגג פטור, - לשקר נשבע

לא:). - כו.

.ÊÔk Ì‡42e‰Ê È‡ ,43ÔÈ·iÁL Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ƒ≈≈∆ƒ¿«¿«ƒ∆«»ƒ
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ44ÚaLpL ÔB‚k ?¯·ÚLÏ »∆»»¿»∆¿≈¿∆»«¿∆ƒ¿«

BÊ ¯˜L ˙Úe·MLÂ ÏÎ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«¿≈«∆»«¿∆¿«∆∆
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„È ‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÒ‡ ÚaLpL∆ƒ¿«¬»¬»…»«∆«»ƒ»∆»»¿»
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰ BÊƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»∆¿≈

¯·ÚLÏ Èeha ˙Úe·La45. ƒ¿«ƒ¿∆»«

מכלום.42) פטור בשגגה הנשבע ובכת"י 43)אם
היא. איזו ובביאורנו.44)התימנים: ה"ג פ"א, לעיל ראה

עליה  שחייבים העדות ושבועת הפקדון שבועת שגגת אבל
שבועת  ושגגת והי"ג). הי"א (שם לעיל נתפרשה כבר קרבן,
ה"ז. שם כמבואר מכלום. ופטור קרבן עליה אין - שוא

זדונן 45) על שיש העבירות שבשאר אע"פ ב. כו, שבועות
כי  קרבן, מביא אינו בקרבן, ושגג בכרת והזיד כרת, עונש

- ה"ב) פ"ב, שגגות (הל' שגגה שמה אין קרבן שגגת
עונש  ולא בלבד לאו אלא בה שאין ביטוי שבועת באיסור
חיוב  וכל הואיל שגגה, שמה קרבן ששגגת מודים הכל כרת,

(שם). בכרת זדונה אין שהרי הוא, חידוש קרבנה

.Á„ˆÈÎÂ?‡a‰Ï Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰46 ¿≈«ƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»¿«»
‰n„Â ‚‚LÂ ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k¿∆ƒ¿«∆……««ƒƒ¿»«¿ƒ»
‰ÓÏÚ ‰fL .dÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ«¬»»∆∆∆∆¿»
˙‡ ¯ÎBÊ ‡e‰ È¯‰Â ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·M‰ epnÓƒ∆«¿»≈«»¿»«¬≈≈∆

ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ‰47Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ BÊ . «≈∆∆ƒ¿«»»ƒƒ¿«¿«ƒ
Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡a‰Ï48. ¿«»∆«»ƒ»∆»»¿»

מקרבן,46) פטור - ואכל ושכח יאכל, שלא נשבע אם שהרי
הל"ו. לעיל שזו 47)כמבואר ויודע חיטים, על שנשבע

חיטים. האדם 48)פת יבטא "אשר א. כו, שבועות
והואֿהדין  שבועה. ממנו שנתעלה - ממנו" ונעלם בשבועה
ואח"כ  ואכל קרבן, זו שבועה על חייבים אם ידע כשלא
המבואר  לשעבר, שבועה כדין בקרבן, חייב - לו נודע
בתיאור  צורך אין להבא שבשבועה אלא הקודמת, בהלכה
יותר  רווחת שהיא זו, בדרך להסבירה ואפשר זה, דחוק

ומעשהֿרוקח). (לחםֿמשנה

.Ë˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……««ƒƒ¿»««
ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L ˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ49Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ƒƒ«««∆«¿ƒ¬≈∆»

ÌÏÚ ‡ÏÂ ,‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ ‡Ï È¯‰L .¯eËÙe»∆¬≈…∆∆¿»ƒ∆¿»¿…∆¿«
ıÙÁ ‡l‡ epnÓ50.ÂÈÏÚ ÚaLpL ƒ∆∆»≈∆∆ƒ¿«»»

בידו 49) ועלתה שעורים, פת ליטול לסל ידו שהושיט כגון
שם). (שבועות ואכלה היא שעורים וכסבור חיטים, של

העלם 50) על ממנו" ונעלם "בשבועה אמרה: והתורה
(שם). חפץ העלם על חייב ואינו חייב, הוא שבועה

.ÈepnÓ ÌÏÚÂ ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ∆∆¿»ƒ∆¿»≈«»¿»¿∆¿«ƒ∆
.Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ≈∆∆ƒ¿«»»¬≈∆»ƒ«»¿»
‰n„Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ»
˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ¿»««ƒƒ«««
B„Èa ıÙÁÂ ‰Úe·L ÌÏÚ‰ È¯‰L ,ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L∆«¿ƒ∆¬≈∆¿≈¿»¿≈∆¿»

¯eËÙe Òe‡k ‰Ê È¯‰ -51. ¬≈∆¿»»

שאין 51) בקרבן, חייב אינו ומספק נפשטה, שלא בעיה שם,
גם  אמנם לעזרה. חולין משום הספק, על קרבן מביאין
אלא  אונס, דין בו לדון צריכים היינו בלבד שבועה' 'העלם
שדרשו  כמו לקרבן שבועה" "העלם תורה ריבתה שבפירוש
הוא  שבועה העלם על - ממנו" ונעלם "בשבועה (שם)
"העלם  על מיוחד לימוד לנו ואין הואיל אולם חייב.
כאנוס  דינו נשאר ממילא קרבן, לחייבו וחפץ" שבועה
לאנוס  פרט - בשבועה" "האדם הדרש: יסוד על ופטור,

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÂÈÏÚ ¯ÚËˆÂ ,epÏÎ‡È ‡lL ¯kk ÏÚ ÚaL52 ƒ¿««ƒ»∆……¿∆¿ƒ¿«≈»»
¯znL ‰n„ È¯‰L ,‚‚BL ‡e‰Â ,¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â«¬»ƒ¿≈«««¿≈∆¬≈ƒ»∆À»

¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Ï BÏ53‰Ê È¯‰ -54ÔÓ ¯eËt ¿»¿ƒ¿≈«««¬≈∆»ƒ
B˙ÚÈ„ÈÓ ·L BÈ‡L ÈÙÏ ;Ôa¯w‰55Ú„È ‡l‡ , «»¿»¿ƒ∆≈»ƒƒ»∆»»«

‡È‰ ‰¯eÒ‡L56˙eÚËa dÏÎ‡Â57. ∆¬»ƒ«¬»»¿»
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כאלה  שבדברים משום שוא, שבועת משום חייב אינו -
בשבועתו  התכוין ולא ולהפליג, להגזים אנשים של דרכם
להגזים  אנשים של דרכם שאין בדברים אבל הדברים, לדיוק
ודאי  באויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון שראם , ונשבע
הכ"א  פ"ה, לקמן כמבואר שוא, שבועת משום חייב

ה"א. פ"ד, נדרים הל' לקמן והשווה (רדב"ז).

.ÂB‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L Ì‡ ?„ˆÈk ˙B‚‚L ÏL ‰Úe·L¿»∆¿»≈«ƒ¿«»≈
ÔB„wta ‚‚ML ÔB‚k - ‡È‰ ÔB„wt‰31˙e„Ú·e32, «ƒ»ƒ¿∆»««ƒ»»≈

e¯‡aL BÓk ,ÌeÏkÓ ¯eËt ‡e‰L33˙Úe·L Ì‡Â . ∆»ƒ¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«
ÔÈlÙz LaÏÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k - ‡È‰ ‡ÂL34‡ÏÂ , »¿ƒ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«¿ƒƒ¿…

‰ÂˆÓ ÔÈlÙz‰L Ú„È35- ‡È‰ ¯˜L ˙Úe·L Ì‡Â . »«∆«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ
ÏÎ‡ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k36ÚaLpL B‡ ;ÏÎ‡L ¯kÊÂ , ¿∆ƒ¿«∆…»«¿ƒ¿«∆»«∆ƒ¿«

ÏÎ‡È ‡lL37ÏÎ‡Â ÁÎLÂ ,38BzL‡ ‰‰z ‡lL B‡ ; ∆……«¿»«¿»«∆…≈»∆ƒ¿
BÏ39Ú„BÂ ,Ba ˙‡ ‰˙k‰L B‡ BÒÈk ‰·bL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»ƒ∆ƒ¿»∆¿¿«

‰˙k‰ ‡lLÂ ‰·‚ ‡lL40‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .41. ∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¿≈…«≈»∆

הרי 31) - ידע ואח"כ ונשבע, וכפר ממון אצלו שיש ששכח
אנוס. ששכחו 32)זה או אסורה, היא אם ידע שלא

- עדות לו יודעים שהם להם נודע ואח"כ ונשבעו, העדות
אנוסים. אלו רבינו 33)הרי ודייק והי"ג. ה"י פ"א, למעלה

הבאי, בשבועת ואילו מכלום", "פטור כאן: לכתוב
שאסור  משום עליהן" "פטור כתב: הקודמת, שבהלכה
נושא  - הבאי בשבועת ולפיכך לבטלה, שמים שם להזכיר
ופטור  הוא אנוס - שגגות בשבועת אבל זה. עוון עליו

(רדב"ז). ה"ו.34)מכלום פ"א, למעלה כגון 35)ראה
תינוק. כשהוא הגויים בין ביטוי,36)שנשבה שבועת היא

ה"ג. פ"א, לעיל אחר.37)כמבואר ביום או היום
נדרים,38) לענין במשנה), כה: (נדרים כאנוס זה והרי

"כשם  שם: בברייתא כמבואר שבועות, לענין והואֿהדין
מותרות". שגגות שבועות כך מותרים, שגגות שנדרי

ה"ו.39) פי"ד, אישות הל' וראה שם.40)ממנו. נדרים
זה  "הרי שם: רבינו שמסיים ה"ג, פ"ח נדרים הל' והשווה
שגגות". נדרי בכלל והוא טעות, נדר שהוא מפני מותר

רבי,41) אמר כך נשבע זה אחד, לרב תלמידים שני כגון
מהם  שאחד אח"כ שנתברר אע"פ רבי, אמר כך נשבע וזה
(שבועות  באמת שנשבע וחשב ששגג פטור, - לשקר נשבע

לא:). - כו.

.ÊÔk Ì‡42e‰Ê È‡ ,43ÔÈ·iÁL Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ƒ≈≈∆ƒ¿«¿«ƒ∆«»ƒ
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ44ÚaLpL ÔB‚k ?¯·ÚLÏ »∆»»¿»∆¿≈¿∆»«¿∆ƒ¿«

BÊ ¯˜L ˙Úe·MLÂ ÏÎ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«¿≈«∆»«¿∆¿«∆∆
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„È ‡Ï Ï·‡ ,‰¯eÒ‡ ÚaLpL∆ƒ¿«¬»¬»…»«∆«»ƒ»∆»»¿»
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰ BÊƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»∆¿≈

¯·ÚLÏ Èeha ˙Úe·La45. ƒ¿«ƒ¿∆»«

מכלום.42) פטור בשגגה הנשבע ובכת"י 43)אם
היא. איזו ובביאורנו.44)התימנים: ה"ג פ"א, לעיל ראה

עליה  שחייבים העדות ושבועת הפקדון שבועת שגגת אבל
שבועת  ושגגת והי"ג). הי"א (שם לעיל נתפרשה כבר קרבן,
ה"ז. שם כמבואר מכלום. ופטור קרבן עליה אין - שוא

זדונן 45) על שיש העבירות שבשאר אע"פ ב. כו, שבועות
כי  קרבן, מביא אינו בקרבן, ושגג בכרת והזיד כרת, עונש

- ה"ב) פ"ב, שגגות (הל' שגגה שמה אין קרבן שגגת
עונש  ולא בלבד לאו אלא בה שאין ביטוי שבועת באיסור
חיוב  וכל הואיל שגגה, שמה קרבן ששגגת מודים הכל כרת,

(שם). בכרת זדונה אין שהרי הוא, חידוש קרבנה

.Á„ˆÈÎÂ?‡a‰Ï Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰‚‚M‰ ‡È‰46 ¿≈«ƒ«¿»»∆«»ƒ»∆»»¿»¿«»
‰n„Â ‚‚LÂ ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k¿∆ƒ¿«∆……««ƒƒ¿»«¿ƒ»
‰ÓÏÚ ‰fL .dÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ«¬»»∆∆∆∆¿»
˙‡ ¯ÎBÊ ‡e‰ È¯‰Â ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·M‰ epnÓƒ∆«¿»≈«»¿»«¬≈≈∆

ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ‰47Èeha ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ BÊ . «≈∆∆ƒ¿«»»ƒƒ¿«¿«ƒ
Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‡a‰Ï48. ¿«»∆«»ƒ»∆»»¿»

מקרבן,46) פטור - ואכל ושכח יאכל, שלא נשבע אם שהרי
הל"ו. לעיל שזו 47)כמבואר ויודע חיטים, על שנשבע

חיטים. האדם 48)פת יבטא "אשר א. כו, שבועות
והואֿהדין  שבועה. ממנו שנתעלה - ממנו" ונעלם בשבועה
ואח"כ  ואכל קרבן, זו שבועה על חייבים אם ידע כשלא
המבואר  לשעבר, שבועה כדין בקרבן, חייב - לו נודע
בתיאור  צורך אין להבא שבשבועה אלא הקודמת, בהלכה
יותר  רווחת שהיא זו, בדרך להסבירה ואפשר זה, דחוק

ומעשהֿרוקח). (לחםֿמשנה

.Ë˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……««ƒƒ¿»««
ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L ˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ49Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ƒƒ«««∆«¿ƒ¬≈∆»

ÌÏÚ ‡ÏÂ ,‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ ‡Ï È¯‰L .¯eËÙe»∆¬≈…∆∆¿»ƒ∆¿»¿…∆¿«
ıÙÁ ‡l‡ epnÓ50.ÂÈÏÚ ÚaLpL ƒ∆∆»≈∆∆ƒ¿«»»

בידו 49) ועלתה שעורים, פת ליטול לסל ידו שהושיט כגון
שם). (שבועות ואכלה היא שעורים וכסבור חיטים, של

העלם 50) על ממנו" ונעלם "בשבועה אמרה: והתורה
(שם). חפץ העלם על חייב ואינו חייב, הוא שבועה

.ÈepnÓ ÌÏÚÂ ,‰˙È‰ C‡È‰ ‰Úe·L epnÓ ‰ÓÏÚ∆∆¿»ƒ∆¿»≈«»¿»¿∆¿«ƒ∆
.Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ÚaLpL ıÙÁ≈∆∆ƒ¿«»»¬≈∆»ƒ«»¿»
‰n„Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ»
˙Úc ÏÚ ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡Â ,ÌÈhÁ ˙t ÏÎ‡iL ÚaLpL∆ƒ¿«∆…««ƒƒ¿»««ƒƒ«««
B„Èa ıÙÁÂ ‰Úe·L ÌÏÚ‰ È¯‰L ,ÌÈ¯BÚO ˙t ‡e‰L∆«¿ƒ∆¬≈∆¿≈¿»¿≈∆¿»

¯eËÙe Òe‡k ‰Ê È¯‰ -51. ¬≈∆¿»»

שאין 51) בקרבן, חייב אינו ומספק נפשטה, שלא בעיה שם,
גם  אמנם לעזרה. חולין משום הספק, על קרבן מביאין
אלא  אונס, דין בו לדון צריכים היינו בלבד שבועה' 'העלם
שדרשו  כמו לקרבן שבועה" "העלם תורה ריבתה שבפירוש
הוא  שבועה העלם על - ממנו" ונעלם "בשבועה (שם)
"העלם  על מיוחד לימוד לנו ואין הואיל אולם חייב.
כאנוס  דינו נשאר ממילא קרבן, לחייבו וחפץ" שבועה
לאנוס  פרט - בשבועה" "האדם הדרש: יסוד על ופטור,

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÂÈÏÚ ¯ÚËˆÂ ,epÏÎ‡È ‡lL ¯kk ÏÚ ÚaL52 ƒ¿««ƒ»∆……¿∆¿ƒ¿«≈»»
¯znL ‰n„ È¯‰L ,‚‚BL ‡e‰Â ,¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Â«¬»ƒ¿≈«««¿≈∆¬≈ƒ»∆À»

¯Úv‰ ÈtÓ BÏÎ‡Ï BÏ53‰Ê È¯‰ -54ÔÓ ¯eËt ¿»¿ƒ¿≈«««¬≈∆»ƒ
B˙ÚÈ„ÈÓ ·L BÈ‡L ÈÙÏ ;Ôa¯w‰55Ú„È ‡l‡ , «»¿»¿ƒ∆≈»ƒƒ»∆»»«

‡È‰ ‰¯eÒ‡L56˙eÚËa dÏÎ‡Â57. ∆¬»ƒ«¬»»¿»
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(ר"ח 52) אחרת ככר לו ואין מצערו הרעב כלומר
כו:). ניתרת 53)לשבועות השבועה אין שלהלכה בעוד

סכנה. בו אין כי צער, זה.54)בגלל ר"מ: רומי בדפוס
ככר 55) על שנשבע יודע היה אילו מאכילתו פורש שאינו
אינו 56)זו. זאת ובכל השבועה, ממנו נעלמה שלא

קרבן, שיתחייב שוגג זה ואין הככר, מאכילת פורש
"השב  אמרו: מכאן - ואשם תעשינה לא אשר שנאמר:
- מידיעתו שב אינו שגגתו, על קרבן מביא - מידיעתו
ה:), וחולין כו: (שבועות שגגתו" על קרבן מביא אינו
מידיעתה", לו "היושב ט: פרק ז פרשתא כהנים' וב'תורת
ובטל  יושב היה עבירה, שהיא יודע היה אם ופירושו:

ב. ה, לחולין ברש"י וראה זו. שדימה,57)מעבירה
אבל  מקרבן, פטור ולפיכך הצער, מפני לאכלה לו שמותר
('מעשה  טועה אלא "אנוס" זה אין כי באכילתו יש איסור

רוקח').

á"ôùú'ä éøùú à"ë éðù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מלקות 1) חיוב שבועה, על שבועה לפרטיה, ביטוי שבועת

כיצד? ביטוי בשבועת

.‡ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓ2˙BÁt ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ƒ∆ƒ¿«∆……««¿¿»«»
¯eËt - ˙ÈÊkÓ3˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L ;4È¯‰Â , ƒ««ƒ»∆≈¬ƒ»¿»ƒ««ƒ«¬≈

˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ¯eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k ‡e‰5‡ˆBiÎÂ ¿≈¬ƒƒƒ¿≈¿≈¿«≈
Ô‰a6BÏÎ‡Â ,‰Ê ¯·c ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ Ì‡Â . »∆¿ƒ»«¿»∆……«»»∆«¬»

·iÁ -7Ïc¯Á Ú¯Ê ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·c‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,8 «»«¬ƒ»»«»»∆ƒ¿«»»∆««¿»
epnÓ ˙BÁÙ B‡ „Á‡9. ∆»»ƒ∆

כי 2) לעולם, לאכול עצמו אסר "היום" הדגיש לא אם אבל
שינה. לעניין טו. בנדרים וכמבואר לו. תקבע זמן איזה
שווא, שבועת זו הרי אפשרי, בלתי דבר שזה ומכיוון

שירצה. עת בכל ויאכל מיד, אותו -3)ומלקים מקרבן
הזיד. אם - וממלקות שגג, גדול 4)אם לא שאמרו "וכזית

מסיני. למשה הלכה הוא זה ושיעור בינוני". אלא קטן ולא
טריפה 5) כראוי. נשחטה שלא או מאליה, שמתה - נבילה

פי  על ואף עוד, לחיות ראוייה ואינה חולי בה שנולד -
אסורה. זו הרי שתמות קודם ושחטה מן 6)שקדם שאסור

- אסור שיעור שחצי והטעם עליו. לוקים אין אבל התורה,
עליו. איסור ושם שלם, לשיעור להצטרף הוא שראוי משום
על  מביא שהאדם שבועה, באיסור שאפילו רבינו, וחידש
אומרים  ואין שיעור, בחצי נאסר כן גם פיו בדיבור עצמו
יזכיר  כשלא הדין והוא שלם. לכזית אלא דעתו הייתה שלא
אלא  שיעור, חצי באכילת ייאסר גם "כלום" תיבת בשבועתו
מקרבן  פטור "כלום" הדגיש שאפילו משמיענו, שרבינו
מאכל  מין כל על מוסבת "כלום", שתיבת ואפשר וממלקות.

האכילה. שיעור לגודל מכוונת ואינה בקרבן 7)שהוא,
מאוד.8)ומלקות. קטן עליו 9)שהוא ונשבע הואיל

שהוא  נמלה, כאוכל זה והרי עליו, ואסרו החשיבו בייחוד,
וחשובה. שלימה ברייה שהיא מפני מלקות חייב

.·- ‡e‰L Ïk ÏÎ‡Â ,ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ¿…¿¿»«»∆
·iÁ10. «»

לא 10) ואפילו בשבועתו. אכילה לשון הזכיר לא שהרי
זה  הרי סתם, יטעם, שלא נשבע אלא "כלום", תיבת הדגיש
שהוא. כל אפילו טעימה לשון משמעות כי שהוא, בכל חייב

.‚;·iÁ - ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆……««¿»»«»
‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰L11CÎÈÙÏ .12Â ÏÎ‡ Ì‡ ,‰˙L ∆«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»ƒ»«¿»»

B‡ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˙e˜ÏÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -≈«»∆»«¿««ƒ»»≈ƒ
‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ˙‡hÁ13.‚‚BL «»««ƒ»»≈

תירושך 11) דגנך מעשר ... אלוקיך ה' לפני "ואכלת שנאמר
שאם  ומכאן, "ואכלת". בו וכתוב הוא, יין ותירוש ויצהרך"

חייב. ששתה ונמצא אכל שלא ושתייה 12)נשבע הואיל
היא. אכילה ואכל 13)בכלל וחזר כאכל דומה, זה שהרי

אחד. קרבן אלא חייב שאינו אחד, בהעלם

.„;ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBi‰ ‰zLÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ¿∆«¬≈∆À»∆¡…
‰i˙L ÏÏÎa ‰ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L14?·iÁ ‡‰ÈÂ ‰zLÈ ‰nÎÂ . ∆≈¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ¿∆ƒ≈«»

˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL „Ú ·iÁ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯15¯‡Lk , ƒ¿∆ƒ∆≈«»«∆ƒ¿∆¿ƒƒƒ¿»
ÔÈ¯eq‡‰16. »ƒƒ

וייכנסו 14) ונשתה, נלך לומר אנשים של דרכם שאין
ומחצה.15)לאכול. ביצה ושיעורה הלוג. רביעית

נקראת 16) שתייה ואין אדם. בני לשון אחר ללכת לנו יש כי
מרביעית. בפחות

.‰B‡ ;‰a¯‰ ÔÈÈÓ ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……««¿»«ƒƒ«¿≈
‰a¯‰ ÔÈ˜LÓ ÈÈÓ ‰˙LÂ ,ÌBi‰ ‰zL‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆…∆¿∆«¿»»ƒ≈«¿ƒ«¿≈

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -17‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ elÙ‡Â . ≈«»∆»«««¬ƒ»«¿»∆…
˙ÈË˜Â ˙Ùe ¯Oa ÌBi‰ ÏÎ‡·iÁ BÈ‡ - Ïk‰ ÏÎ‡Â , …««»»«¿ƒ¿ƒ¿»««…≈«»

˙Á‡ ‡l‡18˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔlÎÂ .19. ∆»««¿À»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

למלקות,17) או חטאת לקרבן מחלקים מינים אומרים: ואין
חייב  אינו אחת בהתראה או אחד בהעלם שאכלם כיוון אלא

אחת. כולם,18)אלא יאכלם שלא אלא דעתו הייתה שלא
לא  לומר שיכול כלום, חייב אינו מהם אחד רק אכל ואם
שבועה  שיאמר: לא אם כולם, לאכול שלא אלא בדעתי היה
על  לוקה שאז קטנית, ולא פת ולא בשר היום אוכל שלא
מין  כל על "לא" ואמר ופרט הואיל לעצמו, ומין מין כל

אחד 19)ומין. כזית כדי יחד המינים מכל אכל שאם
כזית. מין מכל שיאכל צורך ואין אחד, מין הם כאילו חייב,
מצטרפת  ושתה ואכל לאכול, לא כשנשבע הדין והוא
היא. אכילה בכלל ושתייה הואיל האכילה, לשיעור השתייה

.Â- ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ,‰zL‡ ‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿∆…∆¿∆¿»«¿»»
Ë¯Ùe ÏÈ‡B‰Â ,‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰L .ÌÈzL ·iÁ«»¿«ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»«
‰i˙M‰ ÏÏk ‡lL BzÚ„ ‰lb - '‰zL‡ ‡lLÂ' ¯Ó‡Â¿»«¿∆…∆¿∆ƒ»«¿∆…»««¿ƒ»

‰ÏÈÎ‡‰ ÏÏÎa20BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚ ÚaLk ‡ˆÓÂ , ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»«∆ƒ¿≈«¿
ÌÈzL ·iÁ CÎÈÙÏe ,BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ21. ¿«∆ƒ¿≈«¿¿ƒ»«»¿«ƒ

הייתה 20) לא האכילה, בכלל השתייה כלל אילו כי
חלה  שבועה שאין כלל חלה השתייה על השנייה שבועתו
שתי  יאכל שלא - יאכל שלא כנשבע זה והרי שבועה על

כלל. חלה השנייה השבועה שאין חטאות 21)פעמים שתי
כשהזיד. - מלקות פעמים ושתי כששגג, -
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.Ê˙Ùe ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿»∆……««ƒƒ«
˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÏÎ‡Â ,ÔÈÓqk ˙Ùe ÔÈ¯BÚO¿ƒ«À¿ƒ«¬»»«»«»««
·iÁÏe ˜lÁÏ ‡l‡ '˙Ùe ˙Ùe ˙t' ¯Ó‡ ‡lL .˙Á‡Â¿««∆…»««««∆»¿«≈¿«≈

˙Á‡ Ïk ÏÚ22. «»««

ושעורים 22) חיטים "פת לאכול שלא נשבע היה אילו אבל
לא  לומר הוא יכול כי אחת, אלא חייב היה לא וכוסמין"
כי  שבועתי, מכלל אחר מין של פת להוציא אלא נתכוונתי

שהם. פת מיני בכל אסור הייתי סתם פת נשבעתי אילו

.Á·‰¯ÒÓ B¯·Á ‰È‰23¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï Ba »»¬≈¿«¿≈∆¡…∆¿¿»«
¯Ó‡Â ,L·„e ·ÏÁÂ ÔÈÈ ÈnÚ ‰˙Le ‡Ba :BÏ24: ¿≈ƒƒ«ƒ¿»»¿«¿»«

Ô‰Ó ‰˙LÂ ,L·„e ·ÏÁÂ ÔÈÈ ‰˙BL ÈÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈ƒ∆«ƒ¿»»¿«¿»»≈∆
BÏ ‰È‰L .BÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ -«»«»««¿««ƒ¿≈«¿∆»»
‰Ó B‡ ,ÌeÏk ‰˙BL ÈÈ‡L ‰Úe·L :¯ÓBÏ«¿»∆≈ƒ∆¿«
BÓˆÚ ·iÁL BzÚ„ ‰lb - Ë¯Ùe ¯ÊÁMÓe ;z¯Ó‡M∆»«¿»ƒ∆»«»«ƒ»«¿∆ƒ≈«¿
CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÚ ‰Úe·La25 ƒ¿»«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿ƒ»

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡26ÏÎ‡iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â , ≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«»«∆…«
˙B‡hÁÏ ÔÈ˜eÏÁ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ .„Á‡ ÔÈnÓ ¯eÚLk¿ƒƒƒ∆»ƒ¿≈¬ƒ¿«»
BÓk ,˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L Ì„Â ·ÏÁk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿≈∆»»∆≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙pL27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬»¬

מאוד.23) כל 25)המוזמן.24)מפציר על וחייב הואיל
עצמו. בפני יין 26)מין רביעית משיעור פחות שתה שאם

ופטור  אחת לרביעית מצטרפים אינם חלב מרביעית ופחות
אין  שבועות "שתי אמרו וכן שיעור. חצי השותה כדין

חטאת 27)מצטרפין". (לקרבן לחטאות שחלוקות "מתוך
מצטרפות". אין כיכר) כל על

.Ë,d˙B‡ ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»∆……«»
·iÁ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡L ÔÂÈk28‡lL ‰Úe·L . ≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ«»¿»∆…

dlk ˙‡ ÏÎ‡iL „Ú ·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡29:¯Ó‡ . …¿∆»≈«»«∆…«∆À»»«
‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L30,‰pÏÎ‡ ‡lL ¿»∆……«ƒ»¿»∆……¿∆»

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - dÏÎ‡Â31. «¬»»≈«»∆»««

לסתם 28) כינוי, בלא עצמה בפני אכילה לשון שהזכיר כיוון
פי  על ואף כזית, והיא נתכוון בתורה האמורה אכילה
לאיזו  מפרש אלא זה אין "אותה" או זו, כיכר שהוסיף:

אחרות. בכיכרות עצמו ולהתיר נתכוון הואיל 29)כיכר
האמורה  לאכילה זה נתכוון לא הכינוי, עם האכילה והזכיר
לאו  מכזית פחות ששיור כולה, הכיכר לאכילת אלא בתורה,

הוא. שנית.30)שיור ונשבע השבועה 31)וחזר שאין
נאסר  ראשונה משבועה שהרי כלל, עליו חלה השנייה

כולה. יאכלנה שלא שכן, כל ממנה, כזית אפילו לאכול

.ÈÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ32¯ÊÁÂ ,ÌBi‰ ¿≈ƒ»«¿»∆……««¿»«
B˙B‡a dlk dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯kk‰ ÏÚ ÚaLÂ¿ƒ¿«««ƒ»∆……¿∆»«¬»»À»¿

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌBi‰33.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«»∆»««¿≈…«≈»∆
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡L34ÏÚ ÚaL Ì‡ Ï·‡ . ∆≈¿»»»«¿»¬»ƒƒ¿««

,ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯kk‰«ƒ»∆……¿∆»¿»«¿ƒ¿«∆……«¿
.ÌÈzL ·iÁ - dlk dÏÎ‡Â ,BÊ ¯kk ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«ƒ»«¬»»À»«»¿«ƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡È ‡lL ‰lÁza ÚaLpL ‰ÚLaL∆¿»»∆ƒ¿««¿ƒ»∆……¿∆»≈«»

[ÌeÏk] ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁLÎe ;dlk ÏÎ‡iL „Ú«∆…«À»¿∆»«¿ƒ¿«∆……«¿
˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡iMÓ - d˙B‡ ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«»ƒ∆…«ƒ∆»¿«ƒ

·iÁ˙È35.‰BL‡¯ ‰Úe·La ·iÁ˙È dlk ÏÎ‡iLÎe , ƒ¿«≈¿∆…«À»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ»

כזית.32) אפילו על 33)שמשמעו חלה שבועה אין כי
אלא  נשבע לא מתחילה הלא שואל: והראב"ד שבועה.
שעלינו  כלומר, לעולם, כיכר אותה על נשבע ולבסוף ליומו
תחול  הימים שאר על השנייה שבועתו וחלה הואיל לומר
פי  על שאף "כולל", או מוסיף" "איסור כדין יום לאותו גם
דברים  מוסיף השני האיסור אם איסור, על חל איסור שאין
הואיל  סובר, ורבינו לחול. דינו הקודם, האיסור על אחרים
האיסור  פקע כבר בא, השני כשאיסור הימים ובשאר
אחד  יום אלא הראשונה בשבועה נאסר לא שהרי הראשון,
הואיל  כולל) (או מוסיף" "איסור נקרא: זה אין בלבד,
אין  ולפיכך הימים, בשאר עוד קיים אינו הראשון והאיסור
עבר  שאם ומובן, כלל, יום לאותו חלה השנייה השבועה
השנייה, השבועה משום יתחייב וודאי למחר, ואכלה היום
עליו  חלה מייד - הראשונה השבועה נסתלקה שכבר כיוון
באותו  כולה "ואכלה רבינו: שדקדק וזהו השנייה, השבועה

שבועה,34)היום". על חלה בטוי שבועת שאין והטעם
שבועת  שאין מכאן, - להטיב" או "להרע אמרה: התורה כי
לא  ואם עושה, רצה שאם רשות, דברי על אלא חלה בטוי
נאסר  הרי לאכול, שלא כבר שנשבע וזה עושה. אינו רצה
ואינו  בו, נאסר שכבר דבר על שנית יישבע ואיך באכילתה,

לאכלו. זה 35)ברשותו כזית שעל שנייה, שבועה משום
הראשונה. שבועתו מחמת אסור אינו

.‡ÈÏÚ ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿««
È¯‰L .ÌÈzL ÌÈ‡z‰ ÏÚ ·iÁ - ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«»¬»ƒ«»««¿≈ƒ¿«ƒ∆¬≈
ÌÈ·Ú‰ ÌÚ ‰BL‡¯ ‰Úe·La e¯Ò‡pL ÌÈ‡z‰ ÏÏk»««¿≈ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¬»ƒ
ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ‰iL ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,ÔÈ¯zÓ eÈ‰L∆»À»ƒƒ∆»»¿»¿ƒ»«»¬»ƒ

˙BÚe·L ÈzLa ·iÁ˙Â ,ÌÈ‡z‰ ÏÚ ‰ÏÁ -36BÓk , »»««¿≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿¿
˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL37. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

שני 36) מביא שוגג הוא ואם שתיים, לוקה מזיד הוא ואם
חטאת. על 37)קרבנות חל איסור שאין פי, על שאף

שהיו  אחרים, דברים כולל השני כשהאיסור - איסור,
ונוסף  הראשון האיסור גם נכלל ואסרם, מתחילה, מותרים
שמתוך  כולל", "איסור נקרא: וזה השני, האיסור עליו

ממנו. הקל הראשון האיסור על חל הוא חומרו

.·È‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L38ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ¿»∆……«¿∆¿»∆……«
ÚLz39‰BÓL ÏÎ‡L ÔÈa - ¯OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ≈«¿»∆……«∆∆≈∆»«¿∆

¯OÚ ÏÎ‡L ÔÈa ÚLz ÏÎ‡L ÔÈa40‡l‡ ·iÁ BÈ‡ , ≈∆»«≈«≈∆»«∆∆≈«»∆»
˙Á‡41. ««

בהן.38) כיוצא או שנייה.39)תאנים, פעם ונשבע שחזר
אחד.40) שהנשבע 41)בהעלם ראשונה, שבועה משום

אי  שהרי עשר, באכילת ממילא נאסר שמונה, יאכל שלא
על  השבועה ואין שמונה, יאכל לא אם עשר לאכול אפשר

שבועה. על חלה שבועה שאין כלל, חלה ועשר תשע
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.Ê˙Ùe ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿»∆……««ƒƒ«
˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÏÎ‡Â ,ÔÈÓqk ˙Ùe ÔÈ¯BÚO¿ƒ«À¿ƒ«¬»»«»«»««
·iÁÏe ˜lÁÏ ‡l‡ '˙Ùe ˙Ùe ˙t' ¯Ó‡ ‡lL .˙Á‡Â¿««∆…»««««∆»¿«≈¿«≈

˙Á‡ Ïk ÏÚ22. «»««

ושעורים 22) חיטים "פת לאכול שלא נשבע היה אילו אבל
לא  לומר הוא יכול כי אחת, אלא חייב היה לא וכוסמין"
כי  שבועתי, מכלל אחר מין של פת להוציא אלא נתכוונתי

שהם. פת מיני בכל אסור הייתי סתם פת נשבעתי אילו

.Á·‰¯ÒÓ B¯·Á ‰È‰23¯Ó‡Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï Ba »»¬≈¿«¿≈∆¡…∆¿¿»«
¯Ó‡Â ,L·„e ·ÏÁÂ ÔÈÈ ÈnÚ ‰˙Le ‡Ba :BÏ24: ¿≈ƒƒ«ƒ¿»»¿«¿»«

Ô‰Ó ‰˙LÂ ,L·„e ·ÏÁÂ ÔÈÈ ‰˙BL ÈÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈ƒ∆«ƒ¿»»¿«¿»»≈∆
BÏ ‰È‰L .BÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ -«»«»««¿««ƒ¿≈«¿∆»»
‰Ó B‡ ,ÌeÏk ‰˙BL ÈÈ‡L ‰Úe·L :¯ÓBÏ«¿»∆≈ƒ∆¿«
BÓˆÚ ·iÁL BzÚ„ ‰lb - Ë¯Ùe ¯ÊÁMÓe ;z¯Ó‡M∆»«¿»ƒ∆»«»«ƒ»«¿∆ƒ≈«¿
CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏÚ ‰Úe·La25 ƒ¿»«»ƒ»ƒƒ¿≈«¿¿ƒ»

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡26ÏÎ‡iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â , ≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«»«∆…«
˙B‡hÁÏ ÔÈ˜eÏÁ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ .„Á‡ ÔÈnÓ ¯eÚLk¿ƒƒƒ∆»ƒ¿≈¬ƒ¿«»
BÓk ,˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L Ì„Â ·ÏÁk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿≈∆»»∆≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙pL27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬»¬

מאוד.23) כל 25)המוזמן.24)מפציר על וחייב הואיל
עצמו. בפני יין 26)מין רביעית משיעור פחות שתה שאם

ופטור  אחת לרביעית מצטרפים אינם חלב מרביעית ופחות
אין  שבועות "שתי אמרו וכן שיעור. חצי השותה כדין

חטאת 27)מצטרפין". (לקרבן לחטאות שחלוקות "מתוך
מצטרפות". אין כיכר) כל על

.Ë,d˙B‡ ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»∆……«»
·iÁ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡L ÔÂÈk28‡lL ‰Úe·L . ≈»∆»«ƒ∆»¿«ƒ«»¿»∆…

dlk ˙‡ ÏÎ‡iL „Ú ·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡29:¯Ó‡ . …¿∆»≈«»«∆…«∆À»»«
‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L30,‰pÏÎ‡ ‡lL ¿»∆……«ƒ»¿»∆……¿∆»

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - dÏÎ‡Â31. «¬»»≈«»∆»««

לסתם 28) כינוי, בלא עצמה בפני אכילה לשון שהזכיר כיוון
פי  על ואף כזית, והיא נתכוון בתורה האמורה אכילה
לאיזו  מפרש אלא זה אין "אותה" או זו, כיכר שהוסיף:

אחרות. בכיכרות עצמו ולהתיר נתכוון הואיל 29)כיכר
האמורה  לאכילה זה נתכוון לא הכינוי, עם האכילה והזכיר
לאו  מכזית פחות ששיור כולה, הכיכר לאכילת אלא בתורה,

הוא. שנית.30)שיור ונשבע השבועה 31)וחזר שאין
נאסר  ראשונה משבועה שהרי כלל, עליו חלה השנייה

כולה. יאכלנה שלא שכן, כל ממנה, כזית אפילו לאכול

.ÈÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ32¯ÊÁÂ ,ÌBi‰ ¿≈ƒ»«¿»∆……««¿»«
B˙B‡a dlk dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯kk‰ ÏÚ ÚaLÂ¿ƒ¿«««ƒ»∆……¿∆»«¬»»À»¿

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌBi‰33.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«»∆»««¿≈…«≈»∆
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡L34ÏÚ ÚaL Ì‡ Ï·‡ . ∆≈¿»»»«¿»¬»ƒƒ¿««

,ÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,‰pÏÎ‡È ‡lL ¯kk‰«ƒ»∆……¿∆»¿»«¿ƒ¿«∆……«¿
.ÌÈzL ·iÁ - dlk dÏÎ‡Â ,BÊ ¯kk ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«ƒ»«¬»»À»«»¿«ƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰pÏÎ‡È ‡lL ‰lÁza ÚaLpL ‰ÚLaL∆¿»»∆ƒ¿««¿ƒ»∆……¿∆»≈«»

[ÌeÏk] ÏÎ‡È ‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁLÎe ;dlk ÏÎ‡iL „Ú«∆…«À»¿∆»«¿ƒ¿«∆……«¿
˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡iMÓ - d˙B‡ ÏÎ‡È ‡lL B‡∆……«»ƒ∆…«ƒ∆»¿«ƒ

·iÁ˙È35.‰BL‡¯ ‰Úe·La ·iÁ˙È dlk ÏÎ‡iLÎe , ƒ¿«≈¿∆…«À»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ»

כזית.32) אפילו על 33)שמשמעו חלה שבועה אין כי
אלא  נשבע לא מתחילה הלא שואל: והראב"ד שבועה.
שעלינו  כלומר, לעולם, כיכר אותה על נשבע ולבסוף ליומו
תחול  הימים שאר על השנייה שבועתו וחלה הואיל לומר
פי  על שאף "כולל", או מוסיף" "איסור כדין יום לאותו גם
דברים  מוסיף השני האיסור אם איסור, על חל איסור שאין
הואיל  סובר, ורבינו לחול. דינו הקודם, האיסור על אחרים
האיסור  פקע כבר בא, השני כשאיסור הימים ובשאר
אחד  יום אלא הראשונה בשבועה נאסר לא שהרי הראשון,
הואיל  כולל) (או מוסיף" "איסור נקרא: זה אין בלבד,
אין  ולפיכך הימים, בשאר עוד קיים אינו הראשון והאיסור
עבר  שאם ומובן, כלל, יום לאותו חלה השנייה השבועה
השנייה, השבועה משום יתחייב וודאי למחר, ואכלה היום
עליו  חלה מייד - הראשונה השבועה נסתלקה שכבר כיוון
באותו  כולה "ואכלה רבינו: שדקדק וזהו השנייה, השבועה

שבועה,34)היום". על חלה בטוי שבועת שאין והטעם
שבועת  שאין מכאן, - להטיב" או "להרע אמרה: התורה כי
לא  ואם עושה, רצה שאם רשות, דברי על אלא חלה בטוי
נאסר  הרי לאכול, שלא כבר שנשבע וזה עושה. אינו רצה
ואינו  בו, נאסר שכבר דבר על שנית יישבע ואיך באכילתה,

לאכלו. זה 35)ברשותו כזית שעל שנייה, שבועה משום
הראשונה. שבועתו מחמת אסור אינו

.‡ÈÏÚ ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿««
È¯‰L .ÌÈzL ÌÈ‡z‰ ÏÚ ·iÁ - ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ ÌÈ‡z‰«¿≈ƒ¿«»¬»ƒ«»««¿≈ƒ¿«ƒ∆¬≈
ÌÈ·Ú‰ ÌÚ ‰BL‡¯ ‰Úe·La e¯Ò‡pL ÌÈ‡z‰ ÏÏk»««¿≈ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¬»ƒ
ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ‰iL ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,ÔÈ¯zÓ eÈ‰L∆»À»ƒƒ∆»»¿»¿ƒ»«»¬»ƒ

˙BÚe·L ÈzLa ·iÁ˙Â ,ÌÈ‡z‰ ÏÚ ‰ÏÁ -36BÓk , »»««¿≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿¿
˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL37. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

שני 36) מביא שוגג הוא ואם שתיים, לוקה מזיד הוא ואם
חטאת. על 37)קרבנות חל איסור שאין פי, על שאף

שהיו  אחרים, דברים כולל השני כשהאיסור - איסור,
ונוסף  הראשון האיסור גם נכלל ואסרם, מתחילה, מותרים
שמתוך  כולל", "איסור נקרא: וזה השני, האיסור עליו

ממנו. הקל הראשון האיסור על חל הוא חומרו

.·È‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L38ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ¿»∆……«¿∆¿»∆……«
ÚLz39‰BÓL ÏÎ‡L ÔÈa - ¯OÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L , ≈«¿»∆……«∆∆≈∆»«¿∆

¯OÚ ÏÎ‡L ÔÈa ÚLz ÏÎ‡L ÔÈa40‡l‡ ·iÁ BÈ‡ , ≈∆»«≈«≈∆»«∆∆≈«»∆»
˙Á‡41. ««

בהן.38) כיוצא או שנייה.39)תאנים, פעם ונשבע שחזר
אחד.40) שהנשבע 41)בהעלם ראשונה, שבועה משום

אי  שהרי עשר, באכילת ממילא נאסר שמונה, יאכל שלא
על  השבועה ואין שמונה, יאכל לא אם עשר לאכול אפשר

שבועה. על חלה שבועה שאין כלל, חלה ועשר תשע
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ÚLz43‰BÓL ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,44¯OÚ ÏÎ‡ Ì‡ : ≈«¿»∆……«¿∆ƒ»«∆∆
˙Á‡ ‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ ,LÏL ·iÁ -45ÔÎÂ ; «»»«»¿»¿»««¿≈

ÌÈzL ·iÁ - ÚLz ÏÎ‡ Ì‡46Á - ‰BÓL ÏÎ‡ ;·i ƒ»«≈««»¿«ƒ»«¿∆«»
˙Á‡47. ««

תשע.42) באכילת נאסר לא שבועה 43)עדיין עליו חלה
בשמונה. הוא מותר ועדיין גם 44)שנייה, עליו חלה

שלישית. אחת.45)שבועה שבועה 46)חטאת משום
ושלישית. בלבד.47)שנייה האחרונה שבועתו משום

.„È‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,ÌÈ‡z ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿«∆…
˙Á‡k ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÏÎ‡È48ÌÈ‡z ÏÎ‡Â ‚‚LÂ , …«¿≈ƒ«¬»ƒ¿««¿»«¿»«¿≈ƒ

Ôa¯˜ LÈ¯Ù‰Â49ÌÈ·Ú ÏÎ‡Â ‚‚L Ck ¯Á‡Â ,50BÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««»»«¿»«¬»ƒ≈
¯eÚL ÈˆÁk Ô‰L ÈtÓ ;ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ·iÁ51ÔÈ‡Â , «»«»¬»ƒƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ¿≈

.¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ

מכל 48) כזית שהוא שלם, שיעור משניהם אחד מכל יחד,
הואיל  משניהם, כשיאכל חלה השנייה ושבועתו ומין מין
זה  ואין עליהם. נשבע לא שעדיין ענבים, גם כוללת והיא
יאכל  שלא ונשבע וחזר תשע אוכל שלא שבועה לדין: דומה
יאכל  לא ואם הואיל חלה, השנייה השבועה שאין עשר,
שלפנינו  בנידון גם והרי עשר, לכלל יבוא לא ממילא תשע
בתאנים  אסור ממילא תאנים, יאכל שלא ועומד מושבע אם
יאכל  לא אם וענבים תאנים לאכול אפשר שאי וענבים,
משבועתו  עליהן ועומד נשבע וכבר תחילה תאנים
עשר  בכל נאסר הוא ועשר" "תשע שבדין - הראשונה?
כאן  ואין הראשונה, שבועתו מאז שבעולם, תאנים ותשע
בנידון  ואילו - י"א הלכה למעלה הנזכר כולל" "איסור שום
גם  עצמו אסר ועכשיו בענבים, היה מותר מתחילה שלפנינו,
הענבים  על השנייה שבועתו שחלה מתוך נמצא, בענבים,
כדין  התאנים על גם חלה מתחילה) בהם נאסר (שלא

כולל". הראשונה.49)"איסור שבועתו בהעלם 50)על
השנייה. אינם 51)שבועתו כזית, מהם שאכל פי על אף

תאנים  שיאכל עד חייב ואינו הואיל שלם לשיעור נחשבים
הואיל  שלם, לשיעור מצטרפות אינן והתאנים כאחד. וענבים
הפרשת  - הראשונה שבועתו חיוב על קרבן עליהן והפריש
אכלן  ולא עליהן, כופר כבר כאילו ביניהן, מפסקת הקרבן

כלל.

.ÂË‡lL ÚaLÂ ¯ÊÁÂ ,¯OÚ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»∆……«∆∆¿»«¿ƒ¿«∆…
ÚL˙Â ¯OÚ ÏÎ‡È52Ôa¯˜ LÈ¯Ù‰Â ¯OÚ ÏÎ‡Â ,53, …«∆∆»≈«¿»«∆∆¿ƒ¿ƒ»¿»

ÔÈ‡Â ,¯eÚL ÈˆÁk ‰Ê È¯‰ - ÚLz ÏÎ‡Â ‚‚LÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«¿»«≈«¬≈∆«¬ƒƒ¿≈
‰Úe·L ÔÈÚL .¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó¿ƒƒ»¿»«¬ƒƒ∆ƒ¿«¿»

.¯OÚÂ ÚLz ÏÎ‡È ‡lL ,‰B¯Á‡«¬»∆……«≈«»∆∆

ובשנייה 52) אלו תאנים עשר על בראשונה שנשבע וכגון
השנייה  ששבועתו אחרות, תשע ועוד אלו עשר על נשבע
וכדין  האחרות, התשע על חלה שהיא מתוך העשר, על חלה

יא. הלכה למעלה המבואר וענבים שבועתו 53)תאנים על
הראשונה.

.ÊË¯kk ÏÎ‡ Ì‡ ‰ÏB„b‰ BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»«¿»ƒ…«ƒ»

‰pËw‰ BÊ54‰pËw‰ ÏÎ‡L ˙Úa ‰Ê È‡z ÁÎLÂ ,55, «¿«»¿»«¿«∆¿≈∆»««¿«»
„ÈÊÓa ‰ÏB„b‰ Ck ¯Á‡ ÏÎ‡Â56·iÁ -57. ¿»«««»«¿»¿≈ƒ«»

שנשבע 54) האיסור", "כיכר היא הגדולה הכיכר נמצא,
התנאי" "כיכר היא - הקטנה והכיכר לאכלה, שלא עליה

הגדולה. הכיכר אכילת איסור תלה שוגג 55)שבה נמצא
ונאסר 56)באכילתה. התנאי כיכר את אכל שכבר שידע

הגדולה. אל 57)באכילת ואמרו: בו שהתרו והוא מלקות.
בזו. ונאסרת התנאי" "כיכר אכלת כבר כי זו, כיכר תאכל
בשוגג  "ראשונה חננאל: רבינו כגירסת שם רבינו וגירסת
שוגג  התנאי כיכר שעל פי על ואף חייב". במזיד ושנייה
השבועה  תחולת עיקר כי ממלקות, פוטרו זה אין היה,
מלקות. וחייב במזיד אכלה והרי היא, האיסור כיכר באכילת
אכל  כך ואחר בשוגג, תחילה האיסור" "כיכר אכל אם אבל
היא  שבועתו שתחולת מכלום, פטור במזיד התנאי" "כיכר
על  כלום ידע שלא שגג, ועליה האיסור" "כיכר אכילת עם
שגגות  שבועת ו: הלכה ג פרק לעיל מבואר וכבר שבועתו,
בשעת  אדם שיהא בשבועה" "האדם שנאמר: פטור, -

שבועה.

.ÊÈÚ„BÈÂ È‡z‰ ¯ÎBÊ ‡e‰Â ‰pËw‰ ˙‡ ÏÎ‡»«∆«¿«»¿≈«¿«¿≈«
ÁÎLÂ ,‰ÏB„b‰ ¯Ò‡z d˙ÏÈÎ‡aL58˙‡ ÏÎ‡Â ∆«¬ƒ»»≈»≈«¿»¿»«¿»«∆

‰¯Ò‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL BÏ ‰n„ÓÎÂ ‰ÏB„b‰59¯eËt -60. «¿»¿ƒ¿À∆∆¬«ƒ…∆∆¿»»
¯eËt - ‰‚‚La Ô‰ÈzL ÏÎ‡61ÔÈa ,„ÈÊÓa Ô‰ÈzL ; »«¿≈∆ƒ¿»»»¿≈∆¿≈ƒ≈

‰lÁza ‰ÏB„b‰ ÏÎ‡L62‰B¯Á‡a B‡63·iÁ -64. ∆»««¿»«¿ƒ»»«¬»«»

הקטנה 59)כשאכלה.58) את אכל לא שעדיין שחושב
הגדולה. את לאכול לו הוא 60)ומותר שוגג שהרי

שם: רבינו וגירסת מקרבן. גם ופטור האיסור כיכר באכילת
פטור". בשוגג ושנייה במזיד, כאן 61)"ראשונה שאין

קרבן. חייב הוא שוגג איזה על שבועה", בשעת "אדם
הקטנה 62) את תאכל שמא זו, תאכל אל בו: והתרו

בשעת  כי ספק, התראת שזוהי פי על ואף למפרע, ותתחייב
- ויתחייב? הקטנה את יאכל אם עדיין נודע לא ההתראה
התראה. שמה - ספק התראת פוסק רבינו כי עליה, לוקה

אכל 63) כבר שהרי וודאי, התראת - באכילתה בו והתרו
"כיכר חייב.את שהוא דין אינו - אם 64)התנאי" אבל

שמא  תאכלנה, אל בו והתרו במזיד ה"גדולה" את אכל
בשוגג  הקטנה אכל ובאחרונה הקטנה, את כך אחר תאכל
בהיתר, אכלה כי - ממלקות פטור הגדולה על מכלום, פטור
אכילת  ועל הקטנה, שיאכל עד בה נאסר לא עדיין כי
ומה  בה, שגג שהרי למפרע, מלקות לחייבו אין הקטנה
אכלה, שבהיתר הראשונה, אכילת על ההתראה מועילה
שכח  אם אשמתו ומה הקטנה, לאכול לא בדעתו שהיה
(לחם  ממלקות ופטור שוגג אלא זה אין - הקטנה ואכל
כיכר  אכילת שבשעת פטור, הוא מקרבן וגם משנה).
תחילתו  שיהא עד קרבן מביאין ואין היה מזיד  האיסור,
תלוייה  השבועה תחולת דבר: של כללו בשגגה. וסופו
ה"איסור" באכילת שוגג היה ואם האיסור, כיכר באכילת
שבועה" בשעת "אדם ואינו הואיל עליו, חלה השבועה אין
"כיכר  באחרונה ואכל האיסור" ב"כיכר הזיד ואפילו
אכלה  בהיתר שהראשונה ממלקות, פטור בשגגה, התנאי"
מקרבן  הוא פטור וכן התנאי) כיכר את אכל לא (שעדיין
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האיסור  באכילת הזיד סוף. ועד מתחילה שגג ולא הואיל
פטור, בו והתרו התנאי" "כיכר אכל כן ואחרי בו התרו ולא

האיסור. אכילת בשעת ההתראה הייתה ולא הואיל

.ÁÈBÊa BÊ Ô‡Ïz Ì‡ ÔÎÂ65‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ ¿≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿»«¿»
˙¯Á‡‰ ÈzÏÎ‡ Ì‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ‡lL66ÁÎLÂ , ∆……«««≈∆ƒ»«¿ƒ»«∆∆¿»«

·iÁ - ÔB„Êa ‰iM‰ ÏÎ‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â È‡z‰67. «¿«¿»«««≈∆¿»««¿ƒ»¿»«»

בגדולה.65) והקטנה בקטנה אכילת 66)הגדולה נמצאת
היא  השנייה ואכילת לשנייה, תנאי תמיד משמשת הראשונה

האיסור. מזיד 67)אכילת האיסור אכילת שבשעת מלקות,
שבשעת  פי על אף אכילתה, בשעת חלה ושבועתו היה,

היה. שוגג התנאי

.ËÈ- ‰‚‚La ‰iM‰Â ÔB„Êa ‰BL‡¯‰ ÏÎ‡»«»ƒ»¿»¿«¿ƒ»ƒ¿»»
¯eËt68ÔB„Êa Ô‰ÈzL ;69·iÁ -70. »¿≈∆¿»«»

היה,68) שוגג האיסור אכילת שבשעת ומקרבן, ממלקות
מקרבן. גם ופטור שבועה" בשעת "אדם הוא ואין

האיסור.69) אכילת שהיא השנייה, באכילת בו והתרו
פטור.70) בשתיהן שגג שאם ומובן מלקות.

.Î:dÏÎ‡ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ ,ÌBi‰ BÊ ¯kk ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«ƒ»«¿»««¿…¬»»
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜‡È·Ó - ‚‚BLa71,‰˜BÏ BÈ‡ - „ÈÊÓa ; ¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈¿≈ƒ≈∆

‰OÚÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L72˙Úe·L ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈…»»«¬∆¿««ƒ∆»««¿«
¯˜L73. ∆∆

לעני.71) - יונה בני שני או תורים ושתי לעשיר, - כבשה
לעונש 72) שתיכף עליו לוקים אין מעשה בו שאין לאו וכל

כתבה  - יוסיף" לא יכנו "ארבעים בתורה האמור מלקות
של  ללאו להקיש בדישו" שור תחסום "לא התורה:
לוקין  אין לאו כל אף עליו ולוקין מעשה בו שיש "חסימה"

מעשה. בו שיהא עד עליו 73)עליו לוקין אין זאת בכל
מעשה. חוסר משום

.‡Î‰Â ÏÎ‡L ÚaL Ì‡ ‰˜BÏ ‰Ó ÈtÓe‡Ï ‡e ƒ¿≈»∆ƒƒ¿«∆»«¿…
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏÎ‡ ‡e‰Â ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,ÏÎ‡»«∆…»«¿»«¿««ƒ∆…

‰OÚÓ ‰OÚ74¯˜MÏ B˙Úe·L ˙ÚnL ÈtÓ ? »»«¬∆ƒ¿≈∆≈≈¿»«∆∆
ÚaL75- ‰OÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰OÚiL ÚaL Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«¬»ƒƒ¿«∆«¬∆¿…»»

‰Úe·L ˙ÚMÓ ¯˜L ˙Úe·L dÈ‡76. ≈»¿«∆∆ƒ¿«¿»

בלבד,74) דיבור אלא מעשה אינה עצמה השבועה כי
עבירה. מעשה כאן ואין אכל בהיתר הרי שאכל והאכילה

לשבועת 75) דומה זו והרי לשקר, ונשבע אכל, שלא שידע
התורה  וגילתה לאדם הידוע את לשנות שנשבע שווא,
לא  "כי ככתוב מעשה עשה שלא פי על אף מלקות שחייב
מעלה  של דין בית - לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה
ומנקים  אותו מלקים מטה של דין בית אבל מנקה, אינו
פעמים, שתי לשווא לשווא זה: בפסוק שנאמר ומתוך אותו,
לשבועת  הדומה לשעבר שקר שבועת שגם תורה ריבתה

עליה. לוקים כשבועתו,76)שווא לעשות היה שבדעתו
שווא, לשבועת דומה זו ואין לשקר, מפיו שבועה יצא ולא
בעבירתו  אין עשה ולא שבועתו על כן אחרי עבר ואפילו

עליה. לוקים ואין מעשה

.·ÎCÏ ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓ77B‡ , ƒ∆»««¬≈¿»……«»
·‰¯ÒÓ ‰È‰L B‡ ;CÏ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ‰Úe·L78Ba ¿»∆≈ƒ≈»∆»»¿«¿≈

ÚÓ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï79‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ , ∆¡…∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»«¿»
ÏÎ‡L80ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L ‡Ï :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ;CÏ ∆…«»¿≈»≈…¿»……«

CÏ81ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk -82ÏÎ‡È ‡lL ÚaL È¯‰Â , »»≈¬ƒ«¬≈ƒ¿«∆……«
el‡‰ ˙BBLl‰ Ïk ¯Ó‡ Ì‡Â .BÏˆ‡83ÏÎ‡Â ¯·ÚÂ , ∆¿¿ƒ»«»«¿»≈¿»«¿»«
˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -84. ≈«»∆»««

משלך.77) אוכל שלא עלי, מפציר.78)בשבועה
תהא 80)ממאן.79) שבועה לומר: נתכוון ונמנע הואיל

משלך. אוכל אם עלי מה 81)חלה אסור יהא לא כלומר,
בשבועה, אסור יהא לך שאוכל מה אבל לך, אוכל שלא
סובר: שאינו מאיר, ר' ואפילו הן" שומע אתה לאו ש"מכלל
אבל  ממון, בדיני אלא זה אין הן" שומע אתה לאו "מכלל

מודה. - מאוד החמורה שבועה בהן 82)באיסור יש
איסו  לשון חלה 84)יחד.83)ר.משמעות שבועה שאין

כאן  שאין לומר, רבינו נתכוון הרדב"ז ולדעת שבועה  על
לך, אוכל שלא נשבע: אם לכאורה כי שווא, שבועת
שבועה  שוב: נשבע אצלו, לאכול בו והפציר חבירו וכשחזר
ונשבע  נתכוון המפציר חבירו רצון לעשות לך, שאוכל
השבועה  את לבטל מכוונת זו שבועה אצלו, לאכול
משום  ויתחייב המצוה לבטל כנשבע זה והרי הראשונה,
הללו  הלשונות שכל רבינו משמיענו לפיכך - שווא? שבועת
בלבד, ביטוי שבועת אלא כאן ואין לאיסור משמעותן
אחת. אלא חייב אינו שבועה על חלה שבועה שאין ומתוך

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לפרטיה,1) שוא שבועת אחרים, על ביטוי שבועת הנשבע

שאינם  חכמה דברי ושאר השמש גודל על שוא שבועת
מלומדים. לאנשים אלא ניכרים

.‡‡e‰Â ,ÌiÏ ¯B¯ˆ ÈBÏt LÈ‡ ˜¯fL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ¿«»¿
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˜¯Ê ‡e‰Â ,˜¯Ê ‡lL B‡ ;˜¯Ê ‡Ï…»«∆…»«¿»«¬≈∆«»

Èeha ˙Úe·La2‡a‰Ïa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ;3È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿««ƒ∆≈ƒ¿«»∆¬≈
ÈBÏt LÈ‡ ˜¯ÊÈ ‡lLÂ ˜¯ÊiL Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡4. ≈»¿ƒ»«∆ƒ¿…¿∆…ƒ¿…ƒ¿ƒ

‡Ï B‡ CÎÂ Ck eOÚiL ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ÚaLpL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿««¬≈ƒ∆«¬»»»…
ÂÈa eÈ‰ elÙ‡ ,eOÚÈ·iÁ BÈ‡ - BzL‡ B‡ «¬¬ƒ»»»ƒ¿≈«»

‡ÏÂ Ìi˜Ï ‡Ï B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·Laƒ¿«ƒ∆¬≈≈¿»…¿«≈¿…
Ïh·Ï5˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .6B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ; ¿«≈«ƒ«««¿∆¬≈≈¿»

‡ÂL ˙Úe·LÏ Ì¯B‚ ‡ˆÓÂ ,BÊ ‰Úe·L Ìi˜Ï7. ¿«≈¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿«»¿

לגבי 2) איסור בדיני כמותו שהלכה כרב, כה. שבועות
מחלוקתו. בן או 3)שמואל "להרע אומר: והכתוב

עיקר  כי מעכב, זה אין זאת בכל לעתיד, שמשמע - להטיב"
ולאו. בהן הדבר שיהיה היא פלוני 4)ההקפדה שאין

וברש"י). (שם לזרוק לא או לזרוק ואעפ"י 5)ברשותו
הדלת  עליהם לסגור או הקטנים בניו את לכוף הוא שיכול
מונעו, והאב לזרוק רוצה שהבן כיון - לים צרור יזרקו שלא
יזרוק  שלא היתה: ושבועתו יזרוק, שלא גורם האב נמצא
אמנע  נשבע: ואם האב. מניעת מכח ולא הוא, מדעתו הבן
(רדב"ז). חייב מנעו ולא למנעו בידו והיה מלזרוק, בני את

השעה,6) צורך וכפי הדיין עיני מראה כפי סופרים, מדברי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



קלג zereay zekld - d`ltd xtq - ixyz `"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

האיסור  באכילת הזיד סוף. ועד מתחילה שגג ולא הואיל
פטור, בו והתרו התנאי" "כיכר אכל כן ואחרי בו התרו ולא

האיסור. אכילת בשעת ההתראה הייתה ולא הואיל

.ÁÈBÊa BÊ Ô‡Ïz Ì‡ ÔÎÂ65‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ ¿≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿»«¿»
˙¯Á‡‰ ÈzÏÎ‡ Ì‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡ ‡lL66ÁÎLÂ , ∆……«««≈∆ƒ»«¿ƒ»«∆∆¿»«

·iÁ - ÔB„Êa ‰iM‰ ÏÎ‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ‡Â È‡z‰67. «¿«¿»«««≈∆¿»««¿ƒ»¿»«»

בגדולה.65) והקטנה בקטנה אכילת 66)הגדולה נמצאת
היא  השנייה ואכילת לשנייה, תנאי תמיד משמשת הראשונה

האיסור. מזיד 67)אכילת האיסור אכילת שבשעת מלקות,
שבשעת  פי על אף אכילתה, בשעת חלה ושבועתו היה,

היה. שוגג התנאי

.ËÈ- ‰‚‚La ‰iM‰Â ÔB„Êa ‰BL‡¯‰ ÏÎ‡»«»ƒ»¿»¿«¿ƒ»ƒ¿»»
¯eËt68ÔB„Êa Ô‰ÈzL ;69·iÁ -70. »¿≈∆¿»«»

היה,68) שוגג האיסור אכילת שבשעת ומקרבן, ממלקות
מקרבן. גם ופטור שבועה" בשעת "אדם הוא ואין

האיסור.69) אכילת שהיא השנייה, באכילת בו והתרו
פטור.70) בשתיהן שגג שאם ומובן מלקות.

.Î:dÏÎ‡ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ ,ÌBi‰ BÊ ¯kk ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«ƒ»«¿»««¿…¬»»
„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜‡È·Ó - ‚‚BLa71,‰˜BÏ BÈ‡ - „ÈÊÓa ; ¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈¿≈ƒ≈∆

‰OÚÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L72˙Úe·L ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈…»»«¬∆¿««ƒ∆»««¿«
¯˜L73. ∆∆

לעני.71) - יונה בני שני או תורים ושתי לעשיר, - כבשה
לעונש 72) שתיכף עליו לוקים אין מעשה בו שאין לאו וכל

כתבה  - יוסיף" לא יכנו "ארבעים בתורה האמור מלקות
של  ללאו להקיש בדישו" שור תחסום "לא התורה:
לוקין  אין לאו כל אף עליו ולוקין מעשה בו שיש "חסימה"

מעשה. בו שיהא עד עליו 73)עליו לוקין אין זאת בכל
מעשה. חוסר משום

.‡Î‰Â ÏÎ‡L ÚaL Ì‡ ‰˜BÏ ‰Ó ÈtÓe‡Ï ‡e ƒ¿≈»∆ƒƒ¿«∆»«¿…
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏÎ‡ ‡e‰Â ÏÎ‡ ‡lL B‡ ,ÏÎ‡»«∆…»«¿»«¿««ƒ∆…

‰OÚÓ ‰OÚ74¯˜MÏ B˙Úe·L ˙ÚnL ÈtÓ ? »»«¬∆ƒ¿≈∆≈≈¿»«∆∆
ÚaL75- ‰OÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰OÚiL ÚaL Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿«¬»ƒƒ¿«∆«¬∆¿…»»

‰Úe·L ˙ÚMÓ ¯˜L ˙Úe·L dÈ‡76. ≈»¿«∆∆ƒ¿«¿»

בלבד,74) דיבור אלא מעשה אינה עצמה השבועה כי
עבירה. מעשה כאן ואין אכל בהיתר הרי שאכל והאכילה

לשבועת 75) דומה זו והרי לשקר, ונשבע אכל, שלא שידע
התורה  וגילתה לאדם הידוע את לשנות שנשבע שווא,
לא  "כי ככתוב מעשה עשה שלא פי על אף מלקות שחייב
מעלה  של דין בית - לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה
ומנקים  אותו מלקים מטה של דין בית אבל מנקה, אינו
פעמים, שתי לשווא לשווא זה: בפסוק שנאמר ומתוך אותו,
לשבועת  הדומה לשעבר שקר שבועת שגם תורה ריבתה

עליה. לוקים כשבועתו,76)שווא לעשות היה שבדעתו
שווא, לשבועת דומה זו ואין לשקר, מפיו שבועה יצא ולא
בעבירתו  אין עשה ולא שבועתו על כן אחרי עבר ואפילו

עליה. לוקים ואין מעשה

.·ÎCÏ ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓ77B‡ , ƒ∆»««¬≈¿»……«»
·‰¯ÒÓ ‰È‰L B‡ ;CÏ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ‰Úe·L78Ba ¿»∆≈ƒ≈»∆»»¿«¿≈

ÚÓ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï79‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLÂ , ∆¡…∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»«¿»
ÏÎ‡L80ÏÎ‡ ‡Ï ‰Úe·L ‡Ï :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ;CÏ ∆…«»¿≈»≈…¿»……«

CÏ81ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk -82ÏÎ‡È ‡lL ÚaL È¯‰Â , »»≈¬ƒ«¬≈ƒ¿«∆……«
el‡‰ ˙BBLl‰ Ïk ¯Ó‡ Ì‡Â .BÏˆ‡83ÏÎ‡Â ¯·ÚÂ , ∆¿¿ƒ»«»«¿»≈¿»«¿»«
˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -84. ≈«»∆»««

משלך.77) אוכל שלא עלי, מפציר.78)בשבועה
תהא 80)ממאן.79) שבועה לומר: נתכוון ונמנע הואיל

משלך. אוכל אם עלי מה 81)חלה אסור יהא לא כלומר,
בשבועה, אסור יהא לך שאוכל מה אבל לך, אוכל שלא
סובר: שאינו מאיר, ר' ואפילו הן" שומע אתה לאו ש"מכלל
אבל  ממון, בדיני אלא זה אין הן" שומע אתה לאו "מכלל

מודה. - מאוד החמורה שבועה בהן 82)באיסור יש
איסו  לשון חלה 84)יחד.83)ר.משמעות שבועה שאין

כאן  שאין לומר, רבינו נתכוון הרדב"ז ולדעת שבועה  על
לך, אוכל שלא נשבע: אם לכאורה כי שווא, שבועת
שבועה  שוב: נשבע אצלו, לאכול בו והפציר חבירו וכשחזר
ונשבע  נתכוון המפציר חבירו רצון לעשות לך, שאוכל
השבועה  את לבטל מכוונת זו שבועה אצלו, לאכול
משום  ויתחייב המצוה לבטל כנשבע זה והרי הראשונה,
הללו  הלשונות שכל רבינו משמיענו לפיכך - שווא? שבועת
בלבד, ביטוי שבועת אלא כאן ואין לאיסור משמעותן
אחת. אלא חייב אינו שבועה על חלה שבועה שאין ומתוך

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לפרטיה,1) שוא שבועת אחרים, על ביטוי שבועת הנשבע

שאינם  חכמה דברי ושאר השמש גודל על שוא שבועת
מלומדים. לאנשים אלא ניכרים

.‡‡e‰Â ,ÌiÏ ¯B¯ˆ ÈBÏt LÈ‡ ˜¯fL ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ¿«»¿
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˜¯Ê ‡e‰Â ,˜¯Ê ‡lL B‡ ;˜¯Ê ‡Ï…»«∆…»«¿»«¬≈∆«»

Èeha ˙Úe·La2‡a‰Ïa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ;3È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿««ƒ∆≈ƒ¿«»∆¬≈
ÈBÏt LÈ‡ ˜¯ÊÈ ‡lLÂ ˜¯ÊiL Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡4. ≈»¿ƒ»«∆ƒ¿…¿∆…ƒ¿…ƒ¿ƒ

‡Ï B‡ CÎÂ Ck eOÚiL ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ÚaLpL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿««¬≈ƒ∆«¬»»»…
ÂÈa eÈ‰ elÙ‡ ,eOÚÈ·iÁ BÈ‡ - BzL‡ B‡ «¬¬ƒ»»»ƒ¿≈«»

‡ÏÂ Ìi˜Ï ‡Ï B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·Laƒ¿«ƒ∆¬≈≈¿»…¿«≈¿…
Ïh·Ï5˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .6B„Èa ÔÈ‡ È¯‰L ; ¿«≈«ƒ«««¿∆¬≈≈¿»

‡ÂL ˙Úe·LÏ Ì¯B‚ ‡ˆÓÂ ,BÊ ‰Úe·L Ìi˜Ï7. ¿«≈¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿«»¿

לגבי 2) איסור בדיני כמותו שהלכה כרב, כה. שבועות
מחלוקתו. בן או 3)שמואל "להרע אומר: והכתוב

עיקר  כי מעכב, זה אין זאת בכל לעתיד, שמשמע - להטיב"
ולאו. בהן הדבר שיהיה היא פלוני 4)ההקפדה שאין

וברש"י). (שם לזרוק לא או לזרוק ואעפ"י 5)ברשותו
הדלת  עליהם לסגור או הקטנים בניו את לכוף הוא שיכול
מונעו, והאב לזרוק רוצה שהבן כיון - לים צרור יזרקו שלא
יזרוק  שלא היתה: ושבועתו יזרוק, שלא גורם האב נמצא
אמנע  נשבע: ואם האב. מניעת מכח ולא הוא, מדעתו הבן
(רדב"ז). חייב מנעו ולא למנעו בידו והיה מלזרוק, בני את

השעה,6) צורך וכפי הדיין עיני מראה כפי סופרים, מדברי
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מכות  ותשע שלשים שהיא התורה, מן למלקות בניגוד
שם). לרבינו המשנה פירוש ע"פ מ"ג פ"ד, לנזיר (ברטנורה
פ"ד, לכתובות בר"ן וראה חכמים, דברי על שמרד - מרדות
רידוי  - "מרדות מפרש: קמא: בחולין ורש"י מה. לדף
עליו". שיקבל עד קצבה לה ואין בזה, ירגיל שלא בתוכחות,

ולוקין 7) שוא, שבועת זו הרי כה. בשבועות רש"י ולדעת
ד. ס"ק רלו ליו"ד בש"ך כמבואר עליה,

.·È¯‰L ?‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈∆ƒ¿«»¿∆¬≈
Ìi˜˙˙Â epnÓ eÚÓLiL ÌÈ¯Á‡ Ô˙B‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»¬≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆¿ƒ¿«≈
˙‡¯˙‰ ÚaLpL ˙Úa Ba ÌÈ¯˙nLk ‡ˆÓÂ ,B˙Úe·L¿»¿ƒ¿»¿∆«¿ƒ¿≈∆ƒ¿««¿»«
BaL Â‡Ï ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,˜ÙÒ»≈∆≈ƒ»∆»∆»ƒ≈»»»∆
ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰¯Bza L¯ÙÓ8. ¿…»«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ

ÔÈ˜˜Ê ÌÈ¯Á‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â9,ÚaLp‰ ‰Ê È¯·c Ìi˜Ï ¿≈»¬≈ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»
ÔÓ‡ eÚ Ôk Ì‡ ‡l‡10e¯‡aL BÓk ,11. ∆»ƒ≈»»≈¿∆≈«¿

לאו 8) על "עבר זה: נוסח רק ימצא שם המעיין ה"ד. פט"ז,
והתרו  וֿז) כב, דברים ראה הקן, שילוח (כגון לעשה שניתק
תקיים  ולא תעשנו שאם זה, דבר תעשה אל לו ואמרו בו
לוקה, זה הרי העשה קיים ולא ועבר תלקה, שבו עשה
התראת  יפטר, יקיים שאם היא, בספק שההתראה אעפ"י
התראת  על שלוקים שם, מבואר כן, אם היא", התראה ספק
בהל' מצינו לא גם הי"ז, פ"ד, למעלה מבואר וכן ספק,
לבלתי  בתורה מפורש לאו בין רבינו שיחלק סנהדרין,
אלוקיך  ה' שם את תשא "לא כשלאו גם ומה מפורש.
מרן  זו מדוכה על עמד וכבר בתורה, הוא מפורש לשוא"
שאין  לומר, רבינו נתכוין הרדב"ז, ולדעת משנה". ה"כסף
בנשבע  מדברת התורה כי בתורה, המפורשת שוא שבועת זו
(ראה  כן שהוא לאדם הידוע את להודיע או הידוע לשנות
על  סומך שהוא שלפנינו, בשבועה אבל ה"דֿה) פ"א, לעיל
- יקיימו לא שאח"כ אעפ"י שבועתו, את שיקיימו אחרים
מפורש  אינו זה איסור כי שוא, שבועת זו שאין הוא חושב
שאם  הוא שיודע ספק, התראת לכל דומה זה ואין בתורה,
סמך  כאן אבל למפרע, הלאו על יעבור העשה, יקיים לא
שבועת  זו שאין וחושב שבועתו שיקיימו אחרים, על בדעתו
כיון  מבאר: ח ס"ק רלו ליו"ד בביאורו והגר"א שוא.
לא  אפילו - שבועתו את אחרים שיקיימו עד תלוי שהנשבע
וכמבואר  מעשה, בו שאין לאו זה שהרי לוקה, אינו קיימו,
שלא  שבועה, בשעת יודע היה שאילו ה"כ, פ"ג, לעיל
לשקר, מפיו שיצאה שוא שבועת משום לוקה היה - יקיימו
אלא  מראש, ידוע זה שאין מתוך אבל הכ"א. שם כמבואר
איֿקיומם, על לוקה אינו ואז שבועתו, יקיימו לא כשאחרים
"ונמצא  לדבריו: הנוסחה היא וכך מעשה. בזה שאין
לאו  הוא ואחרֿכך ספק, התראת שנשבע בעת בו כשמתרים
בהל' שיתבאר כמו עליו לוקין ואין מעשה בו שאין
שב"מ  כאן: כתוב והיה ה"א. יח, לפרק והכוונה סנהדרין"
בֿשמ"ב  בטעות ונתחלף מעשה, בו שאין תיבות: ראשי -
"טעות  היא ולדעתו בתורה, מפורש שבו תיבות: ראשי =

חייבים.9)מפורסמת". שנשבע:10)קשורים. כיון
אמר: כאילו זה הרי בידו, הדבר ואין לים, צרור פלוני יזרוק

אמן. וענה לים צרור שתזרוק אני ה"א 11)משביעך פ"ב
מפיו". שבועה כמוציא שבועה, אחר אמן העונה "שכל

.‚‡lL ,ÔÈÁaLÓ el‡ È¯‰ - ÂÈ¯·„ eÓi˜ Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»»¬≈≈¿À»ƒ∆…
eÏÈb¯‰12‡ÂMÏ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰Ï13. ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«»¿

הנשבע.12) מכת 13)את הנשבע את מכים זאת  ובכל
לקיים  בידו שאין דבר על שנשבע קנס, דרך - מרדות
"וכלֿשכן  ב: סעיף רלו ביו"ד הרמ"א וכתב רוקח). (מעשה
שבתחילה  אעפ"י שבועתו, לקיים צריך עצמו שהנשבע
ושמא  פלונית, אשה לישא שנשבע כגון שוא, שבועת היתה
רוצה  כשהיא מכלֿמקום שוא, שבועת וישנה תתרצה לא

שבועתו". לקיים צריך

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14BÈ‡L ¯·c ÏÚ ÚaLpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿««»»∆≈
CÏÈ ‡lL ÔBÚÓL ÏÚ Ô·e‡¯ ÚaLpL ÔB‚k ,B˙eL¯aƒ¿¿∆ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆…≈≈
Ì‡ Ï·‡ ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ‰¯BÁÒaƒ¿»∆……«»»¿«≈»∆¬»ƒ
‰‰È ‡lLÂ B˙È·a ÔBÚÓL ÒkÈ ‡lL Ô·e‡¯ ÚaLƒ¿«¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿¿≈¿∆…≈»∆
‰‰Â Ô·e‡¯ ÏL B˙È·Ï ÒÎÂ ÔBÚÓL ¯·ÚÂ ,ÂÈÒÎpÓƒ¿»»¿»«ƒ¿¿ƒ¿«¿≈∆¿≈¿∆¡»
È¯‰L ,¯eËt Ô·e‡¯ - Ô·e‡¯ ˙ÚcÓ ‡lL ÂÈÒÎpÓƒ¿»»∆…ƒ««¿≈¿≈»∆¬≈

Òe‡ ‡e‰15BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏÚ ¯·ÚL ,·iÁ ÔBÚÓLÂ , »¿ƒ¿«»∆»««»»»»
‡e‰L ¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰Ê ÚaL ‡lL ,B˙BOÚÏ«¬∆…ƒ¿«∆∆»«»»∆

B˙eL¯a16‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .17. ƒ¿¿≈…«≈»∆

הנשבע.14) דברי לקיים נזקקים אחרים שאין
פט 15) ואנוס בידיעתו, שלא נכנס מכלום,ששמעון ור

ה"א. פ"ג, לעיל על 16)כמבואר תמה רלו ביו"ד הטור
נדר, בלשון אלא חברו על שלו לאסור יכול אדם שאין זה,

על חל אבל שהוא כהקדש. חברו על שאוסרו החפץ, עצם
עליו  חלה ואינה האדם, על חלה שהיא שבועה, בלשון לא
מתרץ, ז ס"ק שם והט"ז השבועה? עליו יקבל כן אם אלא
שנדר  ב:( לנדרים בר"ן (הובאה הרמב"ן כדעת סובר שרבינו
נדר  בלשון שאמרה ושבועה שבועה, בלשון שאמרו
נדר  באיסור חברו על שלו את לאסור נתכוין וזה מועילה,
וראה  חייב, חברו ולפיכך שבועה, בלשון שביטאו אלא
העיר, משנה" וב"לחם כ. ס"ק רו ליו"ד הגר"א בביאור
רבינו  פסק ממש בנדר גם שהרי לוקה, חברו אין זאת שבכל
אינו  ונהנה חברו עבר שאם ה"א, פ"ה, נדרים הל' לקמן
לומר, רבינו כוונת אלא כלום" שמעון אמר לא "שהרי לוקה

תורה. איסור כאן הכתוב 17)שיש "שהשוה אמרו וכן
ואחרים  הקטן שנשבע והכוונה, שבועה" לזדון כגדול הקטן
כמבואר  חברו, על חפצו לאסור שנשבע כגון עליו, חייבים
שהוא  דבר על חייבים שאחרים הרי הקדש, לענין שם
ה"א  פי"א, נדרים ובירושלמי למלך). (משנה הנשבע ברשות
לא  שנשבע, פלוני של שבועתו את להתיר יוסי ר' רצה לא
על  שבועתו שחלה הרי לביתו, שתיכנס לאשתו להרשות

איתן). (יד ברשותו שהוא בדבר אחר,

.‰ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï18- ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓ ‰˙LÂ «¬ƒ»¿»»«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»

¯eËt19,‰ÏÈÎ‡a ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÎ‡ . »»«¿»ƒ»¬ƒƒ«»«¬ƒ»
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ˙ÈÊk ÏÎ‡L ÔB‚k20ÌÈˆ˜L21 ¿∆»«¿«ƒ¿≈¿≈¿»ƒ

ÌÈOÓ¯e22Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ¯eËt -23‰Úe·L . ¿»ƒ»ƒ¿«ƒ¿»
‰˙LÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡L∆…«¿»«√»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»¿»»
˙BÏ· ÏÎ‡L B‡ ‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»«¿≈
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Ët - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙ¯ËeÈ¯‰L ,Èeha ˙Úe·MÓ ¯e ¿≈¿«≈»∆»ƒ¿«ƒ∆¬≈
‰ÏÈÎ‡ È„È ‡ˆÈ24BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ Ô‰L ¯Á‡Ó ;25- »»¿≈¬ƒ»≈««∆≈¬ƒ∆¿

‰ÏÈÎ‡ dÓL Ô˙ÏÈÎ‡26. ¬ƒ»»¿»¬ƒ»

וכדומה.18) עפר כדי 19)כגון כי כב: בשבועות משנה
למלאות  אלה, מאכלים אוכל הוא שבועתו על לעבור שלא

כמאכל. שהחשיבם משום ולא ירעב, כי נתפרש 20)נפשו
ה"א. פ"ד, שביבשה 21)למעלה הטמאים, הברואים כל

לכם, יהיו "ושקץ תורה אמרה כולם ועל ורבים, הפרים ובים
תאכלו". לא שנבראים 22)מבשרם המינים "אלו

אלא  ונקבה מזכר נבראים שאינם בהם וכיוצא באשפות...
הארץ, על רומש נקראים: הם שהסריחו... הגללים מן
על  הרומש השרץ בכל שנאמר... לוקה, מהם כזית והאוכל
מאכלות  בהל' (רבינו ורבים" פרים שאינם ואעפ"י הארץ,
יב). פרק שמיני פרשת ה"ספרא" ע"פ הי"ג, פ"ב אסורות

על 23) חלה ביטוי שבועת שאין שם, בשבועות משנה
מושב  שהרי התורה, מן האסורים מהר דברים הוא ועומד ע

שלוקה  ומובן, הי"א. להלן וכמבואר לאכלם, שלא סיני,
מלשון  לדקדק ויש וכו'. וטריפה נבילה איסור משום הוא
חכמים, מדברי רק האסורים דברים יאכל שאם רבינו,
מהר  עליהם מושבע שאינו ביטוי, שבועת משום יתחייב

ה"ז. להלן וראה לאכול.24)סיני. גילה 25)שנשבע
בהם. קץ שאינו רבינו 26)דעתו וגירסת כד. שבועות

עפר, ואכל שאוכל שבועה רבא: "אמר שם: הרי"ף כגירסת
שבכל  בדעתו, העלה ודאי שיאכל, ונשבע הואיל כי פטור"
אין  יאכל" "שלא כשנשבע אבל חובתו, ידי יצא שיאכל מה
לאיסורי  או לאכילה ראויים שאינם לדברים מכוונת שבועתו
הראויים, לדברים אלא בשבועתו נתכוין שלא תורה,
ולהשבע. להתחייב צריך היה לא ראויים שאינן כילדברים

.ÂÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÏÎ‡ ‡e‰Â ,ÈzÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆…»«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆≈»
Ô˙ÏÈÎ‡L ;·iÁ - ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈«»∆¬ƒ»»
È¯‰L ,BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ Ô‰ ¯·kL ,‰ÏÈÎ‡ dÓL¿»¬ƒ»∆¿»≈¬ƒ∆¿∆¬≈

ÔÏÎ‡27ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ,‡a‰Ï Ï·‡ .28‰¯˜Â , ¬»»¬»¿«»∆ƒ¿«∆……«¿ƒ¿»
‰¯˜Ó29‰ÏÈÎ‡ dÈ‡ - ÔÏÎ‡Â30e¯‡aL BÓk ,31. ƒ¿∆«¬»»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿

אכל 27) שלא שנשבע ועכשיו סיבה. כל ללא שנשבע, קודם
אשתי  "קונם כב: שם במשנה אמרו וכן לשקר. נשבע -
הרי  וטריפות... נבילות אכל והוא היום, אכלתי אם לי נהנית
שאינם  דברים דין השוו כג: שם ובגמרא אסורה". אשתו

וטריפות. לנבילות כלל, לאכילה חוזר 28)ראויים כאן
שלא  נשבע הקודמת: שבהלכה הדין את להצדיק רבינו
פטור. לאכילה... ראויים שאינם דברים ואכל יאכל

הכתוב 29) מלשון - נקרית" "ונקרא התימנים: ובכת"י
הגלבוע". בהר נקריתי אלא 30)"נקרא החשיבם, לא כי

נפשו  למלאות לאכלם, הוכרח שבועתו על יעבור שלא כדי
ירעב. הקודמת.31)כי בהלכה

.Ê,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«»∆ƒ¿≈¿≈
‰Úe·Ma ·iÁ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡Â32BÈ‡ È¯‰L , ¿»«»ƒ¿«ƒ«»«¿»∆¬≈≈

ÈÈÒ ¯‰Ó ¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ ÚaLÓ33. À¿»«¬ƒƒ≈«ƒ«

שיעור".32) חצי "במפרש כג: ואעפ"י 33)שבועות

עליו, לוקים שאין אלא התורה, מן אסור שיעור שחצי
מושבע  אינו - ה"ב פי"ד, אסורות מאכלות בהלכות כמבואר
הוא  אסור אלא בתורה, מפורש איסור שאין סיני, מהר עליו
עד. ביומא כמבואר שלם, לשיעור להצטרף שראוי משום
דברי  את יקיים לא אשר "ארור בהרֿסיני הושבענו ולא

בתורה. המפורשים דברים על אלא הזאת" התורה

.Á·iÁ - ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿≈»«»
Èeha ˙Úe·La34Ba ‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L . ƒ¿«ƒ¿»∆……«»»¿«≈

- ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ :‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¿«ƒ
·iÁ˙È ‡nL ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ ;·iÁ«»»«»ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈∆»ƒ¿«≈
È„k ‰ÏÈÎ‡Ï Bk¯c ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡e‰L ÏÎa¿»∆ƒ¿≈∆≈∆«¿«¬ƒ»¿≈

¯eÚL BÎÈ¯ˆ‰Ï35. ¿«¿ƒƒ

ואינו 34) הואיל כי שבועתו, על יעבור ואל שיאכלנו מוטב
ביטוי  שבועת עליו חלה סיני, מהר זה איסור על מושבע
השבועה  אין ולדעתם זה, על חולקים כג: שבועות (ובתוס'
פתח  ע"י שבועתו לו להתיר אפשר שאם ומובן, כלל). חלה
כדי  לו, להתירה משתדלים י') ה"א, פ"ו, לקמן (ראה חרטה

תורה. איסור לאכול יצטרך כיון 35)שלא אולי, או
אכילה  אין כי לכזית, דעתו - אכילה לשון בשבועתו שהזכיר
נפשטה, שלא בעיה היא כב: בשבועות מכזית. פחותה

לוקה. ואינו קרבן חייב אינו ומספק

.ËÔˆ¯Á ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ36epnÓ ÏÎ‡Â , ¿≈«ƒ¿»∆…∆¡…«¿»¿»«ƒ∆
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt37,¯ÈÊ ÚaLp‰ ‰È‰ . »ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈»»«ƒ¿»»ƒ
˙ÈÊÎa Ôˆ¯Áa ¯eÒ‡ ‡e‰L38˙BÁt epnÓ ÏÎ‡Â , ∆»¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆»

BzÚc ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·La ·iÁ BÈ‡ - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ≈«»ƒ¿«ƒ∆¬≈≈«¿
ÂÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L ˙ÈÊk (Ïk) ÏÚ ‡l‡ B˙Úe·La39, ƒ¿»∆»«»¿«ƒ∆À¿»»»

ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡Â40CÎÈÙÏ .41:¯Ó‡Â L¯t Ì‡ , ¿≈¿»»»»»¿ƒ»ƒ≈≈¿»«
·iÁ - BÏÎ‡Â ,„Á‡ Ôˆ¯Á ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L42. ¿»∆……««¿»∆»«¬»«»

פ"ה,36) נזירות הל' לקמן רבינו ולשון הענבים, גרעיני
אותם". שזורעים הפנימיים הזגים והם "החרצנים ה"ב:

ע"י 37) שנאכל כיון נפשטה, שלא בעיה שם, שבועות
אולי  או מאכל, כל כמו לכזית דעתו הענבים) (עם תערובת
מאכל, זה אין (לעצמו) בעינו אותו אוכלים שאין מכיון

שהוא. לכל זג 38)ודעתו ועד "מחרצנים בתורה ככתוב
יאכל". איסור 39)לא על יעבור שלא עצמו, את לזרז

כמו  נזירותו, בימי חרצן כזית לאכול יכשל ושלא תורה,
אחת  על ולעבור לשכוח כשרגיל רג: ליו"ד הטור שכתב
על  להחמיר ולהשבע לנדור לו מותר לאֿתעשה, ממצות

שלא 40)עצמו. סיני מהר הוא ועומד מושבע שהרי
שם, (שבועות הי"א בסמוך וכמבואר בכזית, חרצן לאכול

שנפשטה). השבועה 41)בעיה שאין הטעם וכל הואיל
הוא. ועומד שמושבע משום הוא עליו, שאין 42)חלה

אחד  חרצן לגבי הוא והרי אחד, חרצן על מוזהר הנזיר
פ"ד  למעלה נתבאר וכבר נזירים, שאינם האנשים כל כשאר
ואפילו  חייב, ואכלו זה דבר לאכול "לא נשבע שאם ה"א,

ממנו". פחות או אחד חרדל כזרע הוא

.ÈÏÎ‡Â ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·e ÌÈ¯Óz ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿»ƒ¿≈¿≈¿»«
˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ·iÁ - ‰Ù¯Ë B‡ ‰Ï· ˙ÈÊk¿«ƒ¿≈»¿≈»«»«ƒ¿«
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Ët - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙ¯ËeÈ¯‰L ,Èeha ˙Úe·MÓ ¯e ¿≈¿«≈»∆»ƒ¿«ƒ∆¬≈
‰ÏÈÎ‡ È„È ‡ˆÈ24BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ Ô‰L ¯Á‡Ó ;25- »»¿≈¬ƒ»≈««∆≈¬ƒ∆¿

‰ÏÈÎ‡ dÓL Ô˙ÏÈÎ‡26. ¬ƒ»»¿»¬ƒ»

וכדומה.18) עפר כדי 19)כגון כי כב: בשבועות משנה
למלאות  אלה, מאכלים אוכל הוא שבועתו על לעבור שלא

כמאכל. שהחשיבם משום ולא ירעב, כי נתפרש 20)נפשו
ה"א. פ"ד, שביבשה 21)למעלה הטמאים, הברואים כל

לכם, יהיו "ושקץ תורה אמרה כולם ועל ורבים, הפרים ובים
תאכלו". לא שנבראים 22)מבשרם המינים "אלו

אלא  ונקבה מזכר נבראים שאינם בהם וכיוצא באשפות...
הארץ, על רומש נקראים: הם שהסריחו... הגללים מן
על  הרומש השרץ בכל שנאמר... לוקה, מהם כזית והאוכל
מאכלות  בהל' (רבינו ורבים" פרים שאינם ואעפ"י הארץ,
יב). פרק שמיני פרשת ה"ספרא" ע"פ הי"ג, פ"ב אסורות

על 23) חלה ביטוי שבועת שאין שם, בשבועות משנה
מושב  שהרי התורה, מן האסורים מהר דברים הוא ועומד ע

שלוקה  ומובן, הי"א. להלן וכמבואר לאכלם, שלא סיני,
מלשון  לדקדק ויש וכו'. וטריפה נבילה איסור משום הוא
חכמים, מדברי רק האסורים דברים יאכל שאם רבינו,
מהר  עליהם מושבע שאינו ביטוי, שבועת משום יתחייב

ה"ז. להלן וראה לאכול.24)סיני. גילה 25)שנשבע
בהם. קץ שאינו רבינו 26)דעתו וגירסת כד. שבועות

עפר, ואכל שאוכל שבועה רבא: "אמר שם: הרי"ף כגירסת
שבכל  בדעתו, העלה ודאי שיאכל, ונשבע הואיל כי פטור"
אין  יאכל" "שלא כשנשבע אבל חובתו, ידי יצא שיאכל מה
לאיסורי  או לאכילה ראויים שאינם לדברים מכוונת שבועתו
הראויים, לדברים אלא בשבועתו נתכוין שלא תורה,
ולהשבע. להתחייב צריך היה לא ראויים שאינן כילדברים

.ÂÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÏÎ‡ ‡e‰Â ,ÈzÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆…»«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆≈»
Ô˙ÏÈÎ‡L ;·iÁ - ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· B‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈«»∆¬ƒ»»
È¯‰L ,BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ Ô‰ ¯·kL ,‰ÏÈÎ‡ dÓL¿»¬ƒ»∆¿»≈¬ƒ∆¿∆¬≈

ÔÏÎ‡27ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ,‡a‰Ï Ï·‡ .28‰¯˜Â , ¬»»¬»¿«»∆ƒ¿«∆……«¿ƒ¿»
‰¯˜Ó29‰ÏÈÎ‡ dÈ‡ - ÔÏÎ‡Â30e¯‡aL BÓk ,31. ƒ¿∆«¬»»≈»¬ƒ»¿∆≈«¿

אכל 27) שלא שנשבע ועכשיו סיבה. כל ללא שנשבע, קודם
אשתי  "קונם כב: שם במשנה אמרו וכן לשקר. נשבע -
הרי  וטריפות... נבילות אכל והוא היום, אכלתי אם לי נהנית
שאינם  דברים דין השוו כג: שם ובגמרא אסורה". אשתו

וטריפות. לנבילות כלל, לאכילה חוזר 28)ראויים כאן
שלא  נשבע הקודמת: שבהלכה הדין את להצדיק רבינו
פטור. לאכילה... ראויים שאינם דברים ואכל יאכל

הכתוב 29) מלשון - נקרית" "ונקרא התימנים: ובכת"י
הגלבוע". בהר נקריתי אלא 30)"נקרא החשיבם, לא כי

נפשו  למלאות לאכלם, הוכרח שבועתו על יעבור שלא כדי
ירעב. הקודמת.31)כי בהלכה

.Ê,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«»∆ƒ¿≈¿≈
‰Úe·Ma ·iÁ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡Â32BÈ‡ È¯‰L , ¿»«»ƒ¿«ƒ«»«¿»∆¬≈≈

ÈÈÒ ¯‰Ó ¯eÚL ÈˆÁ ÏÚ ÚaLÓ33. À¿»«¬ƒƒ≈«ƒ«

שיעור".32) חצי "במפרש כג: ואעפ"י 33)שבועות

עליו, לוקים שאין אלא התורה, מן אסור שיעור שחצי
מושבע  אינו - ה"ב פי"ד, אסורות מאכלות בהלכות כמבואר
הוא  אסור אלא בתורה, מפורש איסור שאין סיני, מהר עליו
עד. ביומא כמבואר שלם, לשיעור להצטרף שראוי משום
דברי  את יקיים לא אשר "ארור בהרֿסיני הושבענו ולא

בתורה. המפורשים דברים על אלא הזאת" התורה

.Á·iÁ - ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿≈»«»
Èeha ˙Úe·La34Ba ‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L . ƒ¿«ƒ¿»∆……«»»¿«≈

- ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ :‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¿«ƒ
·iÁ˙È ‡nL ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ ;·iÁ«»»«»ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈∆»ƒ¿«≈
È„k ‰ÏÈÎ‡Ï Bk¯c ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡e‰L ÏÎa¿»∆ƒ¿≈∆≈∆«¿«¬ƒ»¿≈

¯eÚL BÎÈ¯ˆ‰Ï35. ¿«¿ƒƒ

ואינו 34) הואיל כי שבועתו, על יעבור ואל שיאכלנו מוטב
ביטוי  שבועת עליו חלה סיני, מהר זה איסור על מושבע
השבועה  אין ולדעתם זה, על חולקים כג: שבועות (ובתוס'
פתח  ע"י שבועתו לו להתיר אפשר שאם ומובן, כלל). חלה
כדי  לו, להתירה משתדלים י') ה"א, פ"ו, לקמן (ראה חרטה

תורה. איסור לאכול יצטרך כיון 35)שלא אולי, או
אכילה  אין כי לכזית, דעתו - אכילה לשון בשבועתו שהזכיר
נפשטה, שלא בעיה היא כב: בשבועות מכזית. פחותה

לוקה. ואינו קרבן חייב אינו ומספק

.ËÔˆ¯Á ÏÎ‡Ï ‡lL ÚaLp‰ ÔÎÂ36epnÓ ÏÎ‡Â , ¿≈«ƒ¿»∆…∆¡…«¿»¿»«ƒ∆
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÊkÓ ˙BÁt37,¯ÈÊ ÚaLp‰ ‰È‰ . »ƒ¿«ƒ¬≈∆»≈»»«ƒ¿»»ƒ
˙ÈÊÎa Ôˆ¯Áa ¯eÒ‡ ‡e‰L38˙BÁt epnÓ ÏÎ‡Â , ∆»¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«ƒ∆»

BzÚc ÔÈ‡ È¯‰L ;Èeha ˙Úe·La ·iÁ BÈ‡ - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ≈«»ƒ¿«ƒ∆¬≈≈«¿
ÂÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L ˙ÈÊk (Ïk) ÏÚ ‡l‡ B˙Úe·La39, ƒ¿»∆»«»¿«ƒ∆À¿»»»

ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡Â40CÎÈÙÏ .41:¯Ó‡Â L¯t Ì‡ , ¿≈¿»»»»»¿ƒ»ƒ≈≈¿»«
·iÁ - BÏÎ‡Â ,„Á‡ Ôˆ¯Á ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L42. ¿»∆……««¿»∆»«¬»«»

פ"ה,36) נזירות הל' לקמן רבינו ולשון הענבים, גרעיני
אותם". שזורעים הפנימיים הזגים והם "החרצנים ה"ב:

ע"י 37) שנאכל כיון נפשטה, שלא בעיה שם, שבועות
אולי  או מאכל, כל כמו לכזית דעתו הענבים) (עם תערובת
מאכל, זה אין (לעצמו) בעינו אותו אוכלים שאין מכיון

שהוא. לכל זג 38)ודעתו ועד "מחרצנים בתורה ככתוב
יאכל". איסור 39)לא על יעבור שלא עצמו, את לזרז

כמו  נזירותו, בימי חרצן כזית לאכול יכשל ושלא תורה,
אחת  על ולעבור לשכוח כשרגיל רג: ליו"ד הטור שכתב
על  להחמיר ולהשבע לנדור לו מותר לאֿתעשה, ממצות

שלא 40)עצמו. סיני מהר הוא ועומד מושבע שהרי
שם, (שבועות הי"א בסמוך וכמבואר בכזית, חרצן לאכול

שנפשטה). השבועה 41)בעיה שאין הטעם וכל הואיל
הוא. ועומד שמושבע משום הוא עליו, שאין 42)חלה

אחד  חרצן לגבי הוא והרי אחד, חרצן על מוזהר הנזיר
פ"ד  למעלה נתבאר וכבר נזירים, שאינם האנשים כל כשאר
ואפילו  חייב, ואכלו זה דבר לאכול "לא נשבע שאם ה"א,

ממנו". פחות או אחד חרדל כזרע הוא

.ÈÏÎ‡Â ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·e ÌÈ¯Óz ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«¿»ƒ¿≈¿≈¿»«
˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ·iÁ - ‰Ù¯Ë B‡ ‰Ï· ˙ÈÊk¿«ƒ¿≈»¿≈»«»«ƒ¿«
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Èeha43ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÏk È¯‰L ; ƒ∆¬≈»«¿»ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ
ÔÈ¯zn‰44‰ÏÁ - ÌÈ¯Óz‰ ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe , «À»ƒƒ∆»»¿»««¿»ƒ»»

ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c ÏÚ45e¯‡aL BÓk ,46. «¿»ƒ»¬ƒ¿∆≈«¿

נבילה.43) איסור על יתחייב 44)נוסף שלא אומרים ואין
א  ולא הואיל - יחד ונבילות תמרים שיאכל תמרים עד מר:

וראה  עצמו. בפני מין לכל התכוין ודאי כאחת, ונבילות
הי"ד. פ"ד, הבא 45)למעלה באיסור ואפילו כג: שבועות

"איסור  בו אומרים דיבורו) ע"י לו שבא זה (כגון עצמו ע"י
כד. שם כמבואר הי"א.46)כולל", פ"ד, למעלה

.‡È‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡È ‡lL ÚaL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«∆……«¿≈»¿≈»
‡ˆBiÎÂ47·eiÁ Ô‡k ÔÈ‡ - ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ,Ô‰a ¿«≈»∆≈»«≈…»«≈»ƒ

ÏÏk ‰Úe·L48‡ÂL ˙Úe·L ‡ÏÂ Èeha ˙Úe·L ‡Ï ,49. ¿»¿»…¿«ƒ¿…¿«»¿

לאכלם.47) שלא סיני מהר עליהם שמושבע תורה, איסורי
מהר 48) מושבע הוא והרי שבועה, על חלה שבועה שאין

דברי  ע"פ ה"ה, לעיל וכמבואר לאכלן, שלא נבילות על סיני
מושבע  אמאי, תקשה גופו "מפרש כג: בשבועות הגמרא

הוא". סיני אלא 49)מהר מצוה, לבטל נשבע לא שהרי
לקיימה.

.·ÈÈ¯eq‡Ó Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡iL ÚaLƒ¿«∆…«¿≈»¿≈»¿«≈»∆≈ƒ≈
‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz50ÏÎ‡ ÔÈa , »¬≈∆∆ƒ¿«»¿≈»«

ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa51. ≈…»«

שוא.50) שבועת משום חייב מצוה לבטל שהנשבע
ה"ו. פ"א, למעלה שבועה 51)וכמבואר שיצאה שמשעה

הי"ג. בסמוך וכמבואר לשוא, יצאה - מפיו

.‚È- ‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡L ‰Úe·L¿»∆…«ƒ»¿»∆……¿∆»
dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ,‡ÂL ˙Úe·L ‰iM‰52, «¿ƒ»¿«»¿∆¬≈ƒ¿»»»¿»¿»

‰˜BÏÂ53ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa ÏÎ‡ ÔÈa ‰iL ‰Úe·L ÏÚ54. ¿∆«¿»¿ƒ»≈»«≈…»«
Èeha ˙Úe·La Û‡ ·iÁ - dÏÎ‡ ‡Ï Ì‡Â55. ¿ƒ…¬»»«»«ƒ¿«ƒ

הראשונה.52) שבועתו נשבע 53)מחמת שהרי מיד,
המצוה. את -54)לבטל מפיו שבועה שיצאה שמשעה

לשוא. אינו 55)יצאה ועליה הראשונה, השבועה היא
הככר, יאבד אם או בשבועתו, שקבע הזמן שיעבור עד עובר

שבועתו. לקיים שוב יוכל ולא

.„È- ‰pÏÎ‡L ‰Úe·L ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……«ƒ»¿»∆…¿∆»
,dÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰L ,‡ÂL ˙Úe·L ‰iM‰«¿ƒ»¿«»¿∆¬≈¬»»»¿»¿»
.dÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa dÏÎ‡ ÔÈa BÊ ‰iL ‰Úe·L ÏÚ ‰˜BÏÂ¿∆«¿»¿ƒ»≈¬»»≈…¬»»

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ Û‡ ‰˜BÏ - dÏÎ‡ Ì‡Â56ÔÎÂ . ¿ƒ¬»»∆«ƒ¿«ƒ¿≈
¯eËt - Ïha ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»

Èeha ˙Úe·MÓ57‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏÂ ,58, ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«»¿
dÏh·Ï ÚaLpL ‰Âˆn‰ ‰OBÚÂ59. ¿∆«ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿»

ycew zegiyn zecewp

"..devnd z` lhal raypd lk oke..."

טעמים, כמה בגמרא מצינו באב, עשר חמשה ליום בנוגע
שהיה  בקהל", לבוא בנימין שבט שהותר "יום וביניהם

"ואיש  שנאמר כמו ישראל, בני שבועת את להתיר צורך
בתו  את יתן לא ממנו איש לאמר, במצפה נשבע ישראל
ולא  ממנו דרוש, "מאי היה וההיתר לאשה". לבנימין
היה  שמאחד מהתורה, הפסוקים שם ומובאים מבנינו".
הקהל, מתוך בנימין שבט את להוציא שיכולים משמע
מקהל  להוציאם שאי־אפשר אחר מפסוק למדו ואח"כ

ישראל.
של  הציווי נגד היא זו שבועה הלא להבין: צריך אבל
זו  שבועה חלה כיצד וא"כ כמוך", לרעך "ואהבת
עושה  המצוה... את לבטל הנשבע "כל הרי מלכתחילה,
מלכתחילה. חלה אינה והשבועה לבטלה" שנשבע המצוה
לשבט  קיום היה השבועה היתר לפני שגם לומר ויש
אחד  "מי ביררו השבועה שלאחרי בתנ"ך כמסופר בנימין,
ונתגלה  במצפה", ה' אל עלה לא אשר ישראל משבטי
את  הענישו ולכן גלעד" מיבש המחנה אל איש בא ש"לא
בנימין, שבט אנשי עם יתחתנו שבנותיהם גלעד יושבי כל
בצמצום. על־כל־פנים בנימין שבט להתקיים היה יכול וכך
יוכל  בנימין ששבט כדי הוא השבועה את שהתירו ומה
בקהל  לבוא ויוכלו השבטים כשאר בשלימותו להתקיים

ישראל.
('b oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

רבינו 56) שרצה אלא הקודמת, ההלכה מדין נלמד זה דין
וחילופו. דבר ולאו" ב"הן ביטוי שבועת אופני לבאר
שלפנינו, ובהלכה זו, ככר לאכול נשבע הקודמת בהלכה
הפסוק  לשון אחר רבינו ונמשך הככר, לאכול לא  נשבע
ב. פ"ב, שבועות בתוספתא וראה להטיב". או "להרע

שאם 57) רשות, דברי על אלא חלה ביטוי שבועת שאין
שהוא  דבר על נשבע וזה עושה, אינו רצה ואם עושה רצה
הט"ז. בסמוך רבינו בדברי וכמבואר לעשותו, לא מצווה

כט.58) בשבועות ח 59)משנה לא - ביטוי שבועת לה כי
ועליו  כלל. אותו מחייבת אינה שוא ושבועת כלל, עליו
שאין  "מנין אמרו: טז: ובנדרים כמצווה. המצוה לקיים
זו  אין לבטלן, נשבע (שאם המצוות על לעבור נשבעים
אבל  יחל, לא דברו - דברו יחל לא לומר: תלמוד שבועה)
ויכול  עליו חלה שבועה שאין שמים" לחפצי הוא מיחל

דברו. לחלל

.ÂË‰kÒ ‰OÚÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk60‡lLÂ ≈«¿∆ƒ¿«∆…«¬∆À»¿∆…
ÔÈlÙz LaÏÈ61‰˜„ˆ ÔzÈ ‡lLÂ62ÚaLp‰ ÔÎÂ . ƒ¿«¿ƒƒ¿∆…ƒ≈¿»»¿≈«ƒ¿»

B‡ ,dÚ„BÈ È‡L BÊ ˙e„Ú EÏ „ÈÚ‡ ‡lL :B¯·ÁÏ«¬≈∆…»ƒ¿≈∆¬ƒ¿»
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙e„Ú EÏ Ú„‡ Ì‡ EÏ „ÈÚ‡ ‡lL∆…»ƒ¿ƒ≈«¿≈¬≈∆∆

„ÈÚ‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ63ÔÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ¿≈∆¿À∆¿»ƒ¿≈
È¯‰ - ˙e„Ú EÏ Ú„‡ ‡lL ‰Úe·L :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆…≈«¿≈¬≈

˙e„Ú BÏ Ú„È ‡lL B„Èa ÔÈ‡L ,‡ÂL ˙Úe·L BÊ64. ¿«»¿∆≈¿»∆…≈«≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ65. ¿≈…«≈»∆

מצוה.60) של סוכה היא - אדם בני בלשון סוכה סתם
להניח 61) "שלא הנוסח: ושם כט. בשבועות משנה
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לו".62)תפילין". תתן "נתון אמרה והתורה לעני,
שנשבע 63) וזה עונו" ונשא יגיד לא "אם בתורה ככתוב

לו. שאיֿאפשר דבר על נשבע יראה 64)לבטל, אולי כי
רבינו, ומפרש נעידך", שלא "שבועה (שם): וידע עדות לו
אנו, שיודעים מה נעיד שלא משמעויות: שתי כולל שזה
כה: שם וראה אפשר". שאי "דבר וזהו לך, נדע שלא וכן
שנשבע  בלהבא, שאינה מחלוקת", - ידעתי ולא "ידעתי

הוא. מצוה שפורח 65)לבטל גמל ראיתי לא "אם כגון
השנויים  הבד" בית כקורת נחש ראיתי לא ואם באויר,

שם. במשנה

.ÊËÌeMÓ ¯eËt - Ìi˜ ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï ÚaLƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»ƒ
Èeha ˙Úe·L66·ÏeÏ ‰OÚiL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿«ƒ≈«¿∆ƒ¿«∆«¬∆»

Ú„È Ì‡ BÏ „ÈÚiL B‡ ÈÚÏ ‰˜„ˆ ÔziL B‡ ‰kÒ B‡À»∆ƒ≈¿»»¿»ƒ∆»ƒƒ≈«
‰OÚ ‡ÏÂ ,˙e„Ú BÏ67‰Ê È¯‰ - „ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙ ‡ÏÂ ≈¿…»»¿…»«¿…≈ƒ¬≈∆

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ¯eËt68Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡L . »ƒ¿«ƒ∆≈¿«ƒ
Ì‡Â ‰OBÚ ‰ˆ¯ Ì‡L ,˙eL¯‰ È¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰ÏÁ»»∆»«ƒ¿≈»¿∆ƒ»»∆¿ƒ

·ÈËÈ‰Ï B‡ Ú¯‰Ï :¯Ó‡pL ;‰OBÚ BÈ‡ ‰ˆ¯ ‡Ï69. …»»≈∆∆∆¡«¿»«¿≈ƒ
CÎÈÙÏ70¯eËt - ÌÈ¯Á‡Ï Ú¯‰Ï ÚaLp‰ Ïk , ¿ƒ»»«ƒ¿»¿»««¬≈ƒ»

ÈBÏt ˙‡ ‰kiL ÚaLpL ÔB‚k .Èeha ˙Úe·MÓ71B‡ ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«∆«∆∆¿ƒ
Òp‡ „Èa ep¯ÒÓÈ B‡ BBÓÓ ÏÊ‚È B‡ epÏÏ˜È72ÈtÓ . ¿«¿∆ƒ¿…»ƒ¿¿∆¿««»ƒ¿≈

˙BOÚÏ ‡lL ‰eˆÓ ‡e‰L73‰˜BÏ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆¿À∆∆…«¬¿≈»∆ƒ∆∆
‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ74. ƒ¿«»¿

לא 66) שנשבע בשעה שהרי שוא, שבועת משום והואֿהדין
ואקיימה  "נשבעתי אומר והכתוב לשקר, מפיו שבועה יצאה
המצוה. את לקיים שנשבעים מכאן - צדקך" משפטי לשמור
המצוה  על להשבע לאדם "ומותר ה"ג: פי"א, לקמן והשוה
עליה  מושבע שהוא ואעפ"י עצמו, את לזרז כדי לעשותה

סיני". סוכה.67)מהר או כז.68)לולב בשבועות משנה
שבדבר 69) רשות, (בדבר רשות הרעה "מה בגמרא: שם

מסיני), הוא מושבע שהרי ולבטלו, להרע יכול אינו מצוה
לקיים  בנשבע מדבר הפסוק שאין מכאן - רשות" הטבה אף

המצוה. בדברי 70)את אלא מדבר הפסוק ואין הואיל
הל'71)הרשות. וראה להכותו". יוסיף "פן אמרה והתורה

ה"א.חובל  פ"ה, מעשי 72)ומזיק העושה אלם, איש
ה"ב. פ"ב רוצח הל' וראה "אוציא 73)אונס. כז. שבועות

ואיזו  בידו... הרשות שאין הרע, ולא לאחרים להרע נשבע
וכו'. מוחו" את ואפצע פלוני את אכה אחרים : הרעת היא

הנשבע 74) אבל וכו' לאחרים להרע נשבע על רק מוסב זה
כמבואר  שוא, שבועת משום לוקה אינו המצוה את לקיים
שמשנה  אעפ"י לי" "יראה רבינו: והדגיש סד. אות לעיל
שבועת  היא זו המצוה... את לבטל "נשבע היא: מפורשת
כגון  למקום, אדם שבין במצוות מדובר שם כי שוא"?
שבין  במצוות רבינו עוסק כאן ואילו וכדומה, וסוכה תפילין
והמקופח  המוכה וחברו הואיל אומר: הייתי לחברו, אדם
אמרו  וכן המצוה, את לבטל נשבע זה אין לו, למחול יכול
רבינו: מציין לפיכך פטור" - לפטור עלֿמנת פצעני "הכני
משום  לחייבו יש ה' ציווי שמצד לוקה, שהוא לי, יראה

רוקח). (מעשה שוא שבועת

.ÊÈÏaÁiL ÚaLpL ÔB‚k ,BÓˆÚÏ Ú¯‰Ï ÚaLƒ¿«¿»«¿«¿¿∆ƒ¿«∆«¿…

BÓˆÚa75È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76‰ÏÁ ‰Úe·L - ¿«¿««ƒ∆≈««¿»»»
ÂÈÏÚ77˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ - BÓˆÚÏ Ú¯‰ ‡Ï Ì‡Â , »»¿ƒ…≈«¿«¿«»ƒ¿«
Èeha78B„ÈaL ‰·Ë‰ ÌÈ¯Á‡Ï ·ÈËÈ‰Ï ÚaL . ƒƒ¿«¿≈ƒ«¬≈ƒ¬»»∆¿»

- ep„aÎÈ B‡ ÔBËÏMÏ ÂÈÏÚ ¯a„iL ÔB‚k ,d˙BOÚÏ«¬»¿∆¿«≈»»«ƒ¿¿«¿∆
ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L79·iÁ - ‰OÚ ‡ÏÂ ¯·Ú Ì‡Â , ¿»»»»»¿ƒ»«¿…»»«»

.Èeha ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«ƒ

מאשר 76)בגופו.75) עליו וכפר שנאמר, צא: קמא בבא
עצמו  שציער אלא זה? חטא נפש באיזה וכי הנפש, על חטא
ומזיק  חובל והל' ה"א פ"ג, דיעות הל' וראה וכו', היין מן

ה"א. אין 77)פ"א, כי המצוה, את לבטל נשבע זה ואין
והרי  חכמים. מדרש מתוך נלמד אלא בתורה מפורש זה דין
ה"ז. לעיל המבואר שיעור" "חצי לדין דומה זה

כז.78) או,79)שבועות - להטיב" "או שנאמר שם.
רוצה  אינו שאם ולאו", ב"הן שישנה אחרים, הטבת לרבות

לעשיר. מתנה כגון מטיב, אינו

.ÁÈÈ¯‰ - ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLƒ¿«∆……««»»»¿»«ƒ¬≈
·iÁ - ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê∆»∆¡…«»¿≈≈«∆«¿ƒ»««»

‰Ê ÔÈ‡Â .Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ80‡ÂL ˙Úe·L81È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿≈∆¿«»¿∆¬≈
ÏÏk ‡l‡ ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‡Ï…ƒ¿«∆……««»¿≈≈«∆«∆»»«

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡L ÌÈzÚd˙ÏÈÎ‡L ˙Ú ÌÚ ˙eL¯ Ì‰a ƒƒ∆¬ƒ««»»∆¿ƒ≈∆¬ƒ»»
- ÌÈÓi‰ ¯‡L ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,‰ÂˆÓ Baƒ¿»ƒ∆»»¿»«¿»«»ƒ

ÁÒt‰ ÏÈÏ ÏÚ ‰ÏÁ82ÔB‚k .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»«≈«∆«¿≈…«≈»∆¿
ÌÏBÚÏ ‰kÒ Ïˆa ·LÈ ‡lL ÚaLpL83‡lL B‡ , ∆ƒ¿«∆…≈≈¿≈À»¿»∆…

„‚a ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ84ÌÈ˙L B‡ ‰L85. «¬∆»»∆∆»»¿»«ƒ

זו.80) ואין תימן: שנשבע 81)בכ"י מי בהכל שחייב
הי"ד. לעיל כמבואר המצוה, את אינו 82)לבטל ולפיכך

אסור  אלא שוא, שבועת כדין מצה ויאכל שבועתו על לוקה
שבועת  - שבועתו על לעבור שלא פסח בליל מצה לאכול

מחמת 83)ביטוי. הסוכות בחג בסוכה לישב לו אסור
רשות, - בהם בסוכה שישיבה זמנים וכלל הואיל שבועתו,
מצה  יאכל שלא נשבע אם אבל מצוה. בו שהישיבה זמן עם
לוקה  זה הרי הסוכות בחג בסוכה ישב שלא או פסח בליל
שלא  "שבועה ה"ו: פ"א, לעיל כמבואר שוא, שבועת משום
אוכל  שלא הפסח. בליל מצה לאכול אסור - מצה אוכל
שמלשון  ואעפ"י, מצה". ואוכל לוקה - הפסח בליל מצה
זה  הרי מצה", יאכל "שלא נשבע שאם משמע הירושלמי
השבועה  אין שלרבינו בעוד מצוה, זמני עם רשות זמני כולל
שבני  לחלק, אפשר שנתיים", או "שנה שיאמר: עד חלה
לאכול  רגילים היו הירושלמי) חיבור (מקום ישראל ארץ
יאכל  "שלא סתם נשבע אם ולפיכך השנה, ימי כל מצה
ושבועתו  מצוה, זמני עם יחד הרשות לזמני כוונתו - מצה"
מצה  לאכול רגילים אינם לארץ חוץ ובני ב"כולל", חלה
לארץ  בחוץ הנשבע ולפיכך הפסח, בחג אלא השנה ימי בכל
ובהם  שוא, שבועת משום ולוקה בפסח, למצה כוונתו סתם,
סוכה  בצל ישב שלא רבינו: שכתב ומה רבינו. עוסק
או  "שנה אמר: אם והואֿהדין דוקא, לאו הוא "לעולם"
שם  ובירושלמי שם). לירושלמי הפנים (מראה שנתיים"
(דעתו  סוכה בצל לישב אסור - בצל אשב "שלא הנוסח:
אשב  שלא מצוה) סוכת של שאינו אפילו צל, כל על היתה
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לו".62)תפילין". תתן "נתון אמרה והתורה לעני,
שנשבע 63) וזה עונו" ונשא יגיד לא "אם בתורה ככתוב

לו. שאיֿאפשר דבר על נשבע יראה 64)לבטל, אולי כי
רבינו, ומפרש נעידך", שלא "שבועה (שם): וידע עדות לו
אנו, שיודעים מה נעיד שלא משמעויות: שתי כולל שזה
כה: שם וראה אפשר". שאי "דבר וזהו לך, נדע שלא וכן
שנשבע  בלהבא, שאינה מחלוקת", - ידעתי ולא "ידעתי

הוא. מצוה שפורח 65)לבטל גמל ראיתי לא "אם כגון
השנויים  הבד" בית כקורת נחש ראיתי לא ואם באויר,

שם. במשנה

.ÊËÌeMÓ ¯eËt - Ìi˜ ‡ÏÂ ‰Âˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï ÚaLƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»¿…ƒ≈»ƒ
Èeha ˙Úe·L66·ÏeÏ ‰OÚiL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿«ƒ≈«¿∆ƒ¿«∆«¬∆»

Ú„È Ì‡ BÏ „ÈÚiL B‡ ÈÚÏ ‰˜„ˆ ÔziL B‡ ‰kÒ B‡À»∆ƒ≈¿»»¿»ƒ∆»ƒƒ≈«
‰OÚ ‡ÏÂ ,˙e„Ú BÏ67‰Ê È¯‰ - „ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙ ‡ÏÂ ≈¿…»»¿…»«¿…≈ƒ¬≈∆

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ¯eËt68Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡L . »ƒ¿«ƒ∆≈¿«ƒ
Ì‡Â ‰OBÚ ‰ˆ¯ Ì‡L ,˙eL¯‰ È¯·c ÏÚ ‡l‡ ‰ÏÁ»»∆»«ƒ¿≈»¿∆ƒ»»∆¿ƒ

·ÈËÈ‰Ï B‡ Ú¯‰Ï :¯Ó‡pL ;‰OBÚ BÈ‡ ‰ˆ¯ ‡Ï69. …»»≈∆∆∆¡«¿»«¿≈ƒ
CÎÈÙÏ70¯eËt - ÌÈ¯Á‡Ï Ú¯‰Ï ÚaLp‰ Ïk , ¿ƒ»»«ƒ¿»¿»««¬≈ƒ»

ÈBÏt ˙‡ ‰kiL ÚaLpL ÔB‚k .Èeha ˙Úe·MÓ71B‡ ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«∆«∆∆¿ƒ
Òp‡ „Èa ep¯ÒÓÈ B‡ BBÓÓ ÏÊ‚È B‡ epÏÏ˜È72ÈtÓ . ¿«¿∆ƒ¿…»ƒ¿¿∆¿««»ƒ¿≈

˙BOÚÏ ‡lL ‰eˆÓ ‡e‰L73‰˜BÏ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆¿À∆∆…«¬¿≈»∆ƒ∆∆
‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ74. ƒ¿«»¿

לא 66) שנשבע בשעה שהרי שוא, שבועת משום והואֿהדין
ואקיימה  "נשבעתי אומר והכתוב לשקר, מפיו שבועה יצאה
המצוה. את לקיים שנשבעים מכאן - צדקך" משפטי לשמור
המצוה  על להשבע לאדם "ומותר ה"ג: פי"א, לקמן והשוה
עליה  מושבע שהוא ואעפ"י עצמו, את לזרז כדי לעשותה

סיני". סוכה.67)מהר או כז.68)לולב בשבועות משנה
שבדבר 69) רשות, (בדבר רשות הרעה "מה בגמרא: שם

מסיני), הוא מושבע שהרי ולבטלו, להרע יכול אינו מצוה
לקיים  בנשבע מדבר הפסוק שאין מכאן - רשות" הטבה אף

המצוה. בדברי 70)את אלא מדבר הפסוק ואין הואיל
הל'71)הרשות. וראה להכותו". יוסיף "פן אמרה והתורה

ה"א.חובל  פ"ה, מעשי 72)ומזיק העושה אלם, איש
ה"ב. פ"ב רוצח הל' וראה "אוציא 73)אונס. כז. שבועות

ואיזו  בידו... הרשות שאין הרע, ולא לאחרים להרע נשבע
וכו'. מוחו" את ואפצע פלוני את אכה אחרים : הרעת היא

הנשבע 74) אבל וכו' לאחרים להרע נשבע על רק מוסב זה
כמבואר  שוא, שבועת משום לוקה אינו המצוה את לקיים
שמשנה  אעפ"י לי" "יראה רבינו: והדגיש סד. אות לעיל
שבועת  היא זו המצוה... את לבטל "נשבע היא: מפורשת
כגון  למקום, אדם שבין במצוות מדובר שם כי שוא"?
שבין  במצוות רבינו עוסק כאן ואילו וכדומה, וסוכה תפילין
והמקופח  המוכה וחברו הואיל אומר: הייתי לחברו, אדם
אמרו  וכן המצוה, את לבטל נשבע זה אין לו, למחול יכול
רבינו: מציין לפיכך פטור" - לפטור עלֿמנת פצעני "הכני
משום  לחייבו יש ה' ציווי שמצד לוקה, שהוא לי, יראה

רוקח). (מעשה שוא שבועת

.ÊÈÏaÁiL ÚaLpL ÔB‚k ,BÓˆÚÏ Ú¯‰Ï ÚaLƒ¿«¿»«¿«¿¿∆ƒ¿«∆«¿…

BÓˆÚa75È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,76‰ÏÁ ‰Úe·L - ¿«¿««ƒ∆≈««¿»»»
ÂÈÏÚ77˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ - BÓˆÚÏ Ú¯‰ ‡Ï Ì‡Â , »»¿ƒ…≈«¿«¿«»ƒ¿«
Èeha78B„ÈaL ‰·Ë‰ ÌÈ¯Á‡Ï ·ÈËÈ‰Ï ÚaL . ƒƒ¿«¿≈ƒ«¬≈ƒ¬»»∆¿»

- ep„aÎÈ B‡ ÔBËÏMÏ ÂÈÏÚ ¯a„iL ÔB‚k ,d˙BOÚÏ«¬»¿∆¿«≈»»«ƒ¿¿«¿∆
ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L79·iÁ - ‰OÚ ‡ÏÂ ¯·Ú Ì‡Â , ¿»»»»»¿ƒ»«¿…»»«»

.Èeha ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«ƒ

מאשר 76)בגופו.75) עליו וכפר שנאמר, צא: קמא בבא
עצמו  שציער אלא זה? חטא נפש באיזה וכי הנפש, על חטא
ומזיק  חובל והל' ה"א פ"ג, דיעות הל' וראה וכו', היין מן

ה"א. אין 77)פ"א, כי המצוה, את לבטל נשבע זה ואין
והרי  חכמים. מדרש מתוך נלמד אלא בתורה מפורש זה דין
ה"ז. לעיל המבואר שיעור" "חצי לדין דומה זה

כז.78) או,79)שבועות - להטיב" "או שנאמר שם.
רוצה  אינו שאם ולאו", ב"הן שישנה אחרים, הטבת לרבות

לעשיר. מתנה כגון מטיב, אינו

.ÁÈÈ¯‰ - ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaLƒ¿«∆……««»»»¿»«ƒ¬≈
·iÁ - ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê∆»∆¡…«»¿≈≈«∆«¿ƒ»««»

‰Ê ÔÈ‡Â .Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ80‡ÂL ˙Úe·L81È¯‰L , ƒ¿«ƒ¿≈∆¿«»¿∆¬≈
ÏÏk ‡l‡ ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‡Ï…ƒ¿«∆……««»¿≈≈«∆«∆»»«

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡L ÌÈzÚd˙ÏÈÎ‡L ˙Ú ÌÚ ˙eL¯ Ì‰a ƒƒ∆¬ƒ««»»∆¿ƒ≈∆¬ƒ»»
- ÌÈÓi‰ ¯‡L ÏÚ ‰Úe·L ‰ÏÁL CBzÓe ,‰ÂˆÓ Baƒ¿»ƒ∆»»¿»«¿»«»ƒ

ÁÒt‰ ÏÈÏ ÏÚ ‰ÏÁ82ÔB‚k .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»«≈«∆«¿≈…«≈»∆¿
ÌÏBÚÏ ‰kÒ Ïˆa ·LÈ ‡lL ÚaLpL83‡lL B‡ , ∆ƒ¿«∆…≈≈¿≈À»¿»∆…

„‚a ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ84ÌÈ˙L B‡ ‰L85. «¬∆»»∆∆»»¿»«ƒ

זו.80) ואין תימן: שנשבע 81)בכ"י מי בהכל שחייב
הי"ד. לעיל כמבואר המצוה, את אינו 82)לבטל ולפיכך

אסור  אלא שוא, שבועת כדין מצה ויאכל שבועתו על לוקה
שבועת  - שבועתו על לעבור שלא פסח בליל מצה לאכול

מחמת 83)ביטוי. הסוכות בחג בסוכה לישב לו אסור
רשות, - בהם בסוכה שישיבה זמנים וכלל הואיל שבועתו,
מצה  יאכל שלא נשבע אם אבל מצוה. בו שהישיבה זמן עם
לוקה  זה הרי הסוכות בחג בסוכה ישב שלא או פסח בליל
שלא  "שבועה ה"ו: פ"א, לעיל כמבואר שוא, שבועת משום
אוכל  שלא הפסח. בליל מצה לאכול אסור - מצה אוכל
שמלשון  ואעפ"י, מצה". ואוכל לוקה - הפסח בליל מצה
זה  הרי מצה", יאכל "שלא נשבע שאם משמע הירושלמי
השבועה  אין שלרבינו בעוד מצוה, זמני עם רשות זמני כולל
שבני  לחלק, אפשר שנתיים", או "שנה שיאמר: עד חלה
לאכול  רגילים היו הירושלמי) חיבור (מקום ישראל ארץ
יאכל  "שלא סתם נשבע אם ולפיכך השנה, ימי כל מצה
ושבועתו  מצוה, זמני עם יחד הרשות לזמני כוונתו - מצה"
מצה  לאכול רגילים אינם לארץ חוץ ובני ב"כולל", חלה
לארץ  בחוץ הנשבע ולפיכך הפסח, בחג אלא השנה ימי בכל
ובהם  שוא, שבועת משום ולוקה בפסח, למצה כוונתו סתם,
סוכה  בצל ישב שלא רבינו: שכתב ומה רבינו. עוסק
או  "שנה אמר: אם והואֿהדין דוקא, לאו הוא "לעולם"
שם  ובירושלמי שם). לירושלמי הפנים (מראה שנתיים"
(דעתו  סוכה בצל לישב אסור - בצל אשב "שלא הנוסח:
אשב  שלא מצוה) סוכת של שאינו אפילו צל, כל על היתה
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סוכה", בצל ויושב לוקה מצוה) לסוכת (כוונתו סוכה בצל
(מעשה  לזה יודה רבינו שגם ויתכן, שם. ביו"ד הנוסח וכן
ביטול  על חלה ביטוי שבועת שאין ודע, רוקח).
תעשה" ואל ב"שב הוא כשהביטול אלא מצוה"בכולל",
הנשבע  אבל בסוכה, לישב לא או מצה לאכול שלא כגון
- וטריפה נבילות לאכול כגון ועשה", ב"קום מצוה לבטל
לאדם  אומרים שאין חלה, שבועתו אין "כולל" בדרך אפילו
אמרו  וכן שבועתך, לקיים כדי אסורים דברים ואכול חטא
חלה  נבילות לאכול (שלא לה משכחת - "לאו כד. בשבועות
ישבע  שאם לה", משכחת היכי הן, אלא בכולל) שבועתו
וכן  שם, (ר"ן חלה שבועתו אין ושחוטות, נבילות לאכול

טו). ס"ק שם ובש"ך ה סעיף רלו, יו"ד בעל 84)בשו"ע
בציצית. המחוייב כנפות בציצית.85)ארבע מצוייץ

בו  יטיל ולא ציצית המחוייב בבגד שיתעטף שנשבע כלומר,
כולל  שהוא ומתוך ציצית, מצות מבטל הוא שבזה ציצית,
ביום, שהם חיוב זמני עם ציצית) זמן אינו (לילה פטור זמני
ולא  בציצית, יתעטף שלא ישבע אם אבל חלה. שבועתו

זה אין בציצית, המחויב בגד המצוה,ילבש את לבטל נשבע
רבינו  כתב וכבר ציצית, ממצות הפטור בגד ללבוש שיכול
לקנות  מחוייב אדם שאין "אעפ"י הי"א) פ"ג, ציצית (הל'
ראוי  אין ציצית, בה שיעשה כדי בה, ולהתעטף טלית לו
אלא  זו שאין הרי זו", ממצוה עצמו שיפטור חסיד, לאדם
המחוייב  בגד ללבוש מחוייב אינו הדין ומצד חסידות, מידת
כאן: רבינו כוונת רוקח" ה"מעשה ולדעת (רדב"ז). בציצית
מצווים  שהכהנים כהונה, לבגדי בגד" עליו יעלה "שלא
כלי  בהל' כמבואר עבודתם, בעת הבית בזמן ללבשם
מצותֿ ביטל ללבשם שלא נשבע ואם ה"ד. פ"י, המקדש
עם  חול בגדי "כולל" בדרך אלא חלה שבועתו ואין עשה,

כהונה. בגדי

.ËÈ,ÁÈp‰ ‡Ï B‡ ÌBi‰ ÔÈlÙz ÁÈp‰L ÚaLƒ¿«∆ƒƒ«¿ƒƒ«…ƒƒ«
˙Úe·L ‰Ê È¯‰ - ÛhÚ˙ ‡Ï B‡ ˙ÈˆÈva ÛhÚ˙pL∆ƒ¿«≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈¬≈∆¿«

¯·ÚLÏ Èeha86ÚaL ‡ÏÂ ,‰OÚpL ¯·c „ÈbÓ ‰fL ; ƒ¿∆»«∆∆«ƒ»»∆«¬»¿…ƒ¿«
.dÏh·Ï ‡ÏÂ dÓi˜Ï ‡Ï ‰Âˆn‰ ÏÚ««ƒ¿»…¿«¿»¿…¿«¿»

שלא 86) להשבע יכול אינו שהרי בלהבא, שאינה אעפ"י
משום  ופטור המצוה לבטל נשבע הוא אז כי תפילין, יניח
לעיל  רבינו השמיענו כבר - הי"ד למעלה כמבואר ביטוי,
בלהבא, שאינה אעפ"י ביטוי שבועת על שחייבים ה"א,
הכתוב: הקפיד זה על ורק ולאו", ב"הן וישנה הואיל
בשבועות  הדברים ומקור וחילופו, דבר להטיב" או "להרע

חייב". היום... תפילין הנחתי "לא כה:

.ÎÌeÏk ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌÈÓÈ ˙LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLƒ¿«∆…ƒ«¿∆»ƒ∆……«¿
‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÈ ˙Ú·L87‡ÂL ˙Úe·L ‡È‰L88ÔÈ‡ - ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿«»¿≈

‡ÏÂ ¯ÚËˆiL „Ú ÌeˆÈÂ ¯ÚËˆiL „Ú ‰Ê ¯BÚÈ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ≈∆«∆ƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿«≈¿…
ÔÈ˜ÏÓ ‡l‡ ;ÔLÈÈ B‡ ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ÏaÒÏ Ák Ba ‰È‰Èƒ¿∆…«ƒ¿…¿««»…«ƒ«∆»«¿ƒ

„iÓ B˙B‡89˙Ú ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ÔLÈÈÂ ,‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ƒ»ƒ¿«»¿¿ƒ«¿…«¿»≈
‰ˆ¯iL90. ∆ƒ¿∆

ycew zegiyn zecewp

zray melk lk`i `ly e` mini zyely oyii `ly rayp"
."`ey zreay meyn cin eze` oiwln....mini

את  שדימה רבינו על תמה כאן) משנה' ב'כסף (הובא הר"ן
שלושה  יישן שלא לנשבע ימים שבעה יאכל שלא הנשבע
לעמוד  יכול ימים שבעה יאכל שלא שהנשבע ימים,
שיעור  יאכל "ואח"כ להסתכן קרוב שיהיה עד בשבועתו
תלוי  הדבר אין בשינה משא"כ עליו", לעמוד יכול שיהא

בעל־כרחו. עליו נופלת שהשינה משום כלל בו
הסכנה  האם והרמב"ם, הר"ן שנחלקו הרוגוצו'בי ומסביר
לו  מתירים הסכנה שמצד או לגמרי האיסור את מבטלת
האיסור, את מבטלת הסכנה אין הר"ן לדעת האיסור. את
על  כשנשבע וגם האיסור, את מתירים הסכנה שמצד אלא
אלא  שוא, שבועת ואינה השבועה חלה סכנה בו שיש דבר
כמו  עשה' ב'קום להתיר שצריך בדבר שייך זה שכל
כמו  תעשה' ואל ב'שב ממילא הבא בדבר משא"כ אכילה,
שלושה  אישן שלא שבועה ולכן היתר, בגדר זה אין שינה,
הסכנה  הרמב"ם לדעת אבל שוא. שבועת היא ימים
אוכל  שלא השבועה גם ולכן לגמרי, האיסור את מבטלת

שוא. שבועת היא ימים שבעה
אצל  מצינו הנביא: ואליהו רבינו למשה בנוגע לחקור ויש
אצל  וכן לילה, וארבעים יום ארבעים אכל שלא רבינו משה
יום  ארבעים ההיא האכילה בכח "וילך הנביא אליהו
שלא  רבינו משה נשבע אילו הדין היה מה לילה", וארבעים
סיני, מהר הירידה לאחר נוספים ימים ששה עוד יאכל
חלה  לא וא"כ שלפנ"ז, יום למ' בהמשך הוא מ"א יום האם
חדשה  התחלה הוא ואחד הארבעים שיום או השבועה,
חלה  ובמילא בהר, שהיה יום לארבעים בהמשך שאינה
הנביא, באליהו וכן ימים. ששה עוד יאכל שלא זו שבועה
ימים  ארבעים אחרי ימים ששה עוד יאכל שלא נשבע אם
של  יום לארבעים בהמשך באים אלו ימים האם אלו,
בפני  עניין שהם או השבועה, חלה לא ובמילא ההליכה

השבועה. וחלה עצמם
הארבעים  במשך האם בשאלה, תלוי שהדבר לומר, ויש
זקוק  היה ולא לגמרי הטבע מגדרי רבינו משה יצא יום
נמנים  שלאחרי־זה הימים וממילא כלל, ושתיה לאכילה
יצא  לא אלו ימים בארבעים שגם או עצמם, בפני כימים
ושתיה  לאכילה זקוק היה וגופו הטבע, מגדרי לגמרי
רק  הוא הנס וממילא נס, בדרך שהתקיים אלא גשמיים
בהר  בהיותו האם בחז"ל, הדעות בשתי ותלוי האלו. לימים
היינו  אותו, אוכלים השרת שמלאכי אבירים" "לחם אכל
על־דרך  לגמרי, הטבע מהגבלת יצא לא בהר בהיותו שגם
לדעה  אבל וצער, לעינוי אצלו שנחשב במדרש שמצינו

אפילו  אכל לא בהר נמצא שבהיותו אבירים" "לחם
הטבע. מהגבלות לגמרי שיצא באופן היתה להר שעלייתו
(b oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

פ"א,87) למעלה וכמבואר לעשות, כח בו שאין דבר כל
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כי 88)ה"ז. לשוא, יצאה מפיו שבועה שיצאה שמשעה
שיאכל. מבלי ימים שבעה להתקיים לו איֿאפשר

לישון 89) לו מותר לקה, לא עדיין ואפילו כה. שבועות
(רדב"ז). ידו על ילקה ביתֿדין לו וכשיזדמן מיד,

שבתלמוד 90) בביאורנו, ה"ז פ"א, למעלה העירונו כבר
בשבועות  כי ימים, שבעה של תענית לזמן זכר אין בבלי
זו  הרי - ימים שלשה יישן שלא אלא: מוזכר אינו כה.
"שבועה  אמרו: ה"א פ"ב, נדרים ובירושלמי שוא, שבועת
ומלקים  שיאכל עד אותו ממתינים ימים, שלשה אוכל שלא
להתקיים  לאדם שיתכן הירושלמי, שסובר הרי אותו",
שוא  שבועת זו אין ולפיכך ימים, שלשה יאכל כשלא אפילו
"וצומו  טז): ד, (אסתר מסייעו ומקרא ביטוי, שבועת אלא
(אמנם  ויום" לילה ימים שלשת תשתו ואל תאכלו ואל עלי,
היו  ולא ימים... שלשה צמים היו "ואיך שאלו: שם, בילקוט
התענית  שהפסיקו יום" מבעוד מפסיקים שהיו אלא מתים?
זה) על חולק כנראה הירושלמי אולם שלישי, יום תום לפני
לשבת, משבת להתענות יכולים שאנשים רואות, ועינינו
ימים" שבעת כלום יאכל "שלא לכתוב: רבינו דקדק ולפיכך
בזמן  לאכול לא שהנשבע הרפואה, מחכמת רבינו שידע
שבועתֿ שבועתו נמצאת עוד, להתקיים יכול אינו זה ארוך
ויאכל  מיד, לוקה ולפיכך לשקר, יצאה שבועה ומשעת שוא
זו  אין כי שבועתו על לשמור חייב ואינו שירצה, עת בכל
מביא  שמח" וב"אור המשנה). (מרכבת כלל ביטוי שבועת
הפסוק  על ד:) (יומא התלמוד מדברי רבינו לדעת רמז
ששת  הענן ויכסהו ההר... אל משה "ויעל טו) כד, (שמות
בא  לא אומר, נתן ר' - השביעי" ביום משה אל ויקרא ימים
כמלאכי  לשומו שבמעיו ושתיה אכילה למרק אלא הכתוב
והכח  שבמעיו, מה כל את המעכל הזמן שזהו הרי השרת,
מלאכי  לדרגת שיזכה לא אם בו, מלפעול פוסק האנושי

השרת.

.‡Î:BÏ e¯Ó‡ ,¯ÈÂ‡a Á¯Bt ÏÓ‚ ‰‡¯L ÚaLƒ¿«∆»»»»≈«»¬ƒ»¿
È˙È‡¯ ÏB„b ÛBÚ :¯Ó‡Â ?‡ÂMÏ zÚaL C‡È‰≈«ƒ¿«¿»«»¿¿»«»»ƒƒ
‰Ê ÔÈ‡ - ÈzÚ„a ‰È‰ CÎÂ ,ÏÓb ÂÈ˙‡¯˜ BÏ„bÓeƒ»¿¿»ƒ»»¿»»»¿«¿ƒ≈∆
,ÏÓ‚Ï ‡l‡ ÏÓb ÔÈ‡¯B˜ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L ;ÌeÏk¿∆≈»»»¿ƒ»»∆»¿»»

‰˜BÏÂ ,Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏË·e91‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿»«¿≈∆»»»¿∆¿≈…«≈
‰Êa92. »∆

(משנה 91) אפשרי בלתי דבר שזהו שוא, שבועת משום
הוא  דעתנו על כשנשבע, אמרו: שם ובגמרא כט.). שבועות

=92)נשבע. הבד" בית כקורת נחש שנשבע"שראה כגון
ובגמרא  (משנה הוא אפשרי בלתי שזה וצורתה, כתבניתה

ב). עמ' שם

.·Î,ÚcÓe ÏÎO ÈÏÚa ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ Úe„È ¯·c»»»«≈∆«¬»ƒ«¬≈≈∆«»
ÌÈÓÚt ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰L93. ∆«∆∆¿»ƒ»»∆≈»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰L ÌÚ‰ ÔÓ „Á‡ ÚaL94- ƒ¿«∆»ƒ»»∆«∆∆¿»ƒ»»∆

¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆ƒ¿«»¿∆««ƒ∆«»»
‡l‡ ,ÌÚ‰ ÏÎÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ - ‡e‰ Ôk≈≈»»∆»¿»«¿»»»∆»
ÚaL Ôk Ì‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .„·Ïa ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚Ïƒ¿≈«¬»ƒƒ¿«¿≈«»∆»ƒ≈ƒ¿«

Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ Úe„ÈÂ ÈeÏbL ¯·c ÏÚ95¯‡MÓ «»»∆»¿»«ƒ¿»¿≈»»ƒ¿»

ÌÚ‰96‡Â LÈ‡ ‡e‰L LÈ‡ ÔB‚k ,‡e‰L Ô·97ÔÎÂ .Ô·‡ »»¿ƒ∆ƒ¿∆∆∆∆∆¿≈
,‰˜BÏ BÈ‡ - ı¯‡‰ ÔÓ ‰pË˜ LÓM‰L ÚaL Ì‡ƒƒ¿«∆«∆∆¿«»ƒ»»∆≈∆
ÏÎÏ Úe„È ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«»»≈ƒ¿≈∆≈∆»«¿»
,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL ÈÓk BÈ‡Â .Ì„‡»»¿≈¿ƒ∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÈÚ ˙i‡¯ ÏÚ ‡l‡ ÚaL ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿«∆»«¿ƒ«≈»∆¬≈

‰pË˜ d˙B‡ ‰‡B¯98È¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»¿«»¿≈…«≈»∆ƒƒ¿≈
˙BÏfÓ ˙BÙe˜z ÔBaLÁ99˙B‡i¯ËÓÈ‚Â100‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«»¿ƒ«¿ƒ»¿«≈

ÌÈL‡Ï ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡L ‰ÓÎÁ È¯·cÓ Ô‰a»∆ƒƒ¿≈»¿»∆≈ƒ»ƒ∆»«¬»ƒ
ÌÈ¯Á‡101. ¬≈ƒ

גדולה 93) "והארץ ה"ח: פ"כ, התורה יסודי הלכות השוה
כמו  הארץ מן גדולה והשמש פעמים, ארבעים כמו הירח מן
המשנה, לפירוש רבינו ובהקדמת פעמים", ושבעים מאה
פעם". שמיני ושלשה פעם, וששה וששים "מאה אומר: הוא

שבועת 94) משום לוקה כן, שהוא ידוע... דבר על והנשבע
ה"ה. פ"א, לעיל כמבואר שכל 95)שוא, כט. שבועות

(רש"י  לכל מפורסם זה הרי אדם, בני שלשה בו שיודעים
כה:) "לשלשה 96)שם ואמר: שם, עולא שדקדק וזהו

מט, (תהילים ככתוב העם, המון הם אדם בני כי אדם", בני
על  אריה בן (הגהות איש" בני גם אדם בני "גם ג)
ה"ב, פ"ג נדרים לירושלמי קרבן" ב"שירי וראה הרמב"ם).

ביעה. כגון אלא התימנים:97)דיבורֿהמתחיל ובכת"י
בתכונה  גדול חכם הוא הנשבע אפילו הרדב"ז, וכתב שהיא.
לאחרים. ידוע הדבר שאין כיון שוא, משבועת פטור הוא

לא 98) החכם שזה חייב, אינו בתכונה חכם הוא ואפילו
אותה  שרואים אחרים ראיית על אלא ידיעתו על נשבע
לא  אם הארץ מן קטנה באמת היא אם יודעים ואינם קטנה,
את  לשנות שנשבע כל כט. בשבועות רש"י ולדעת (רדב"ז).
משום  פטור זה הרי אדם, בני לשלשה ידוע זה ואין הידוע,
שם  מבואר הוא וכן שקר, שבועת משום וחייב שוא שבועת

כה: דף תקופות 99)בגמרא "ומזלות". התימנים: ובכת"י
המקי  והגלגלים והירח השמש מהלך חכמת את - פים

קצותם", על "ותקופתו ז) יט, (תהלים ככתוב העולם
הכוכבים  - מזלות ה"ה. פ"ג, התורה יסודי בהל' וכמבואר
ושניםֿעשר  הכל, את המקיף התשיעי הגלגל תחת המכוונים
ה"ו, שם כמבואר וכו' תאומים, שור, טלה, ששמותם: הם
ה) כג, (מלכיםֿב, במקרא ונזכר הלך, - נזל שרשו: - מזל

ולמזלות". וגימטריות.100)"ולירח התימנים: ובכת"י
רבינו  כלשון גיאומטריה. וההנדסה, המדידה חכמת היא
צריך  הקרקע, במדת "וכן ה"א: פ"ח, ואבידה גניבה בהל'
העיקרים  ע"פ הקרקע (מדידת) משיחת בחשבון לדקדק
והשוה  שם, במ"מ וראה הגימטריא" בכתבי המתבארים

מכ"א. פ"ג לאבות את 101)תוי"ט להודיע עליהם הנשבע
לדברי  והמקור שוא. משבועת פטור הידוע לשנות או הידוע
התורה  יסודי בהל' רבינו גילה וכו' השמש גודל על רבינו
וכן  יון", חכמי בה חיברו רבים "וספרים האומר: ה"ו, פ"ג,
"חכמת  הכ"ה: פי"ז, החודש קידוש בהלכות אומר הוא
הרבה, ספרים יון חכמי בה שחיברו והגימטריות התקופות
שחיברו  הספרים אבל החכמים, ביד עכשיו הנמצאים והם
הגיעו  לא יששכר מבני הנביאים בימי שהיו ישראל, חכמי
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כי 88)ה"ז. לשוא, יצאה מפיו שבועה שיצאה שמשעה
שיאכל. מבלי ימים שבעה להתקיים לו איֿאפשר

לישון 89) לו מותר לקה, לא עדיין ואפילו כה. שבועות
(רדב"ז). ידו על ילקה ביתֿדין לו וכשיזדמן מיד,

שבתלמוד 90) בביאורנו, ה"ז פ"א, למעלה העירונו כבר
בשבועות  כי ימים, שבעה של תענית לזמן זכר אין בבלי
זו  הרי - ימים שלשה יישן שלא אלא: מוזכר אינו כה.
"שבועה  אמרו: ה"א פ"ב, נדרים ובירושלמי שוא, שבועת
ומלקים  שיאכל עד אותו ממתינים ימים, שלשה אוכל שלא
להתקיים  לאדם שיתכן הירושלמי, שסובר הרי אותו",
שוא  שבועת זו אין ולפיכך ימים, שלשה יאכל כשלא אפילו
"וצומו  טז): ד, (אסתר מסייעו ומקרא ביטוי, שבועת אלא
(אמנם  ויום" לילה ימים שלשת תשתו ואל תאכלו ואל עלי,
היו  ולא ימים... שלשה צמים היו "ואיך שאלו: שם, בילקוט
התענית  שהפסיקו יום" מבעוד מפסיקים שהיו אלא מתים?
זה) על חולק כנראה הירושלמי אולם שלישי, יום תום לפני
לשבת, משבת להתענות יכולים שאנשים רואות, ועינינו
ימים" שבעת כלום יאכל "שלא לכתוב: רבינו דקדק ולפיכך
בזמן  לאכול לא שהנשבע הרפואה, מחכמת רבינו שידע
שבועתֿ שבועתו נמצאת עוד, להתקיים יכול אינו זה ארוך
ויאכל  מיד, לוקה ולפיכך לשקר, יצאה שבועה ומשעת שוא
זו  אין כי שבועתו על לשמור חייב ואינו שירצה, עת בכל
מביא  שמח" וב"אור המשנה). (מרכבת כלל ביטוי שבועת
הפסוק  על ד:) (יומא התלמוד מדברי רבינו לדעת רמז
ששת  הענן ויכסהו ההר... אל משה "ויעל טו) כד, (שמות
בא  לא אומר, נתן ר' - השביעי" ביום משה אל ויקרא ימים
כמלאכי  לשומו שבמעיו ושתיה אכילה למרק אלא הכתוב
והכח  שבמעיו, מה כל את המעכל הזמן שזהו הרי השרת,
מלאכי  לדרגת שיזכה לא אם בו, מלפעול פוסק האנושי

השרת.

.‡Î:BÏ e¯Ó‡ ,¯ÈÂ‡a Á¯Bt ÏÓ‚ ‰‡¯L ÚaLƒ¿«∆»»»»≈«»¬ƒ»¿
È˙È‡¯ ÏB„b ÛBÚ :¯Ó‡Â ?‡ÂMÏ zÚaL C‡È‰≈«ƒ¿«¿»«»¿¿»«»»ƒƒ
‰Ê ÔÈ‡ - ÈzÚ„a ‰È‰ CÎÂ ,ÏÓb ÂÈ˙‡¯˜ BÏ„bÓeƒ»¿¿»ƒ»»¿»»»¿«¿ƒ≈∆
,ÏÓ‚Ï ‡l‡ ÏÓb ÔÈ‡¯B˜ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L ;ÌeÏk¿∆≈»»»¿ƒ»»∆»¿»»

‰˜BÏÂ ,Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏË·e91‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿»«¿≈∆»»»¿∆¿≈…«≈
‰Êa92. »∆

(משנה 91) אפשרי בלתי דבר שזהו שוא, שבועת משום
הוא  דעתנו על כשנשבע, אמרו: שם ובגמרא כט.). שבועות

=92)נשבע. הבד" בית כקורת נחש שנשבע"שראה כגון
ובגמרא  (משנה הוא אפשרי בלתי שזה וצורתה, כתבניתה

ב). עמ' שם

.·Î,ÚcÓe ÏÎO ÈÏÚa ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ Úe„È ¯·c»»»«≈∆«¬»ƒ«¬≈≈∆«»
ÌÈÓÚt ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰L93. ∆«∆∆¿»ƒ»»∆≈»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰L ÌÚ‰ ÔÓ „Á‡ ÚaL94- ƒ¿«∆»ƒ»»∆«∆∆¿»ƒ»»∆

¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡L ;‡ÂL ˙Úe·L ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆ƒ¿«»¿∆««ƒ∆«»»
‡l‡ ,ÌÚ‰ ÏÎÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ - ‡e‰ Ôk≈≈»»∆»¿»«¿»»»∆»
ÚaL Ôk Ì‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .„·Ïa ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚Ïƒ¿≈«¬»ƒƒ¿«¿≈«»∆»ƒ≈ƒ¿«

Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ Úe„ÈÂ ÈeÏbL ¯·c ÏÚ95¯‡MÓ «»»∆»¿»«ƒ¿»¿≈»»ƒ¿»

ÌÚ‰96‡Â LÈ‡ ‡e‰L LÈ‡ ÔB‚k ,‡e‰L Ô·97ÔÎÂ .Ô·‡ »»¿ƒ∆ƒ¿∆∆∆∆∆¿≈
,‰˜BÏ BÈ‡ - ı¯‡‰ ÔÓ ‰pË˜ LÓM‰L ÚaL Ì‡ƒƒ¿«∆«∆∆¿«»ƒ»»∆≈∆
ÏÎÏ Úe„È ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«»»≈ƒ¿≈∆≈∆»«¿»
,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL ÈÓk BÈ‡Â .Ì„‡»»¿≈¿ƒ∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,ÂÈÈÚ ˙i‡¯ ÏÚ ‡l‡ ÚaL ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿«∆»«¿ƒ«≈»∆¬≈

‰pË˜ d˙B‡ ‰‡B¯98È¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»¿«»¿≈…«≈»∆ƒƒ¿≈
˙BÏfÓ ˙BÙe˜z ÔBaLÁ99˙B‡i¯ËÓÈ‚Â100‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«»¿ƒ«¿ƒ»¿«≈

ÌÈL‡Ï ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡L ‰ÓÎÁ È¯·cÓ Ô‰a»∆ƒƒ¿≈»¿»∆≈ƒ»ƒ∆»«¬»ƒ
ÌÈ¯Á‡101. ¬≈ƒ

גדולה 93) "והארץ ה"ח: פ"כ, התורה יסודי הלכות השוה
כמו  הארץ מן גדולה והשמש פעמים, ארבעים כמו הירח מן
המשנה, לפירוש רבינו ובהקדמת פעמים", ושבעים מאה
פעם". שמיני ושלשה פעם, וששה וששים "מאה אומר: הוא

שבועת 94) משום לוקה כן, שהוא ידוע... דבר על והנשבע
ה"ה. פ"א, לעיל כמבואר שכל 95)שוא, כט. שבועות

(רש"י  לכל מפורסם זה הרי אדם, בני שלשה בו שיודעים
כה:) "לשלשה 96)שם ואמר: שם, עולא שדקדק וזהו

מט, (תהילים ככתוב העם, המון הם אדם בני כי אדם", בני
על  אריה בן (הגהות איש" בני גם אדם בני "גם ג)
ה"ב, פ"ג נדרים לירושלמי קרבן" ב"שירי וראה הרמב"ם).

ביעה. כגון אלא התימנים:97)דיבורֿהמתחיל ובכת"י
בתכונה  גדול חכם הוא הנשבע אפילו הרדב"ז, וכתב שהיא.
לאחרים. ידוע הדבר שאין כיון שוא, משבועת פטור הוא

לא 98) החכם שזה חייב, אינו בתכונה חכם הוא ואפילו
אותה  שרואים אחרים ראיית על אלא ידיעתו על נשבע
לא  אם הארץ מן קטנה באמת היא אם יודעים ואינם קטנה,
את  לשנות שנשבע כל כט. בשבועות רש"י ולדעת (רדב"ז).
משום  פטור זה הרי אדם, בני לשלשה ידוע זה ואין הידוע,
שם  מבואר הוא וכן שקר, שבועת משום וחייב שוא שבועת

כה: דף תקופות 99)בגמרא "ומזלות". התימנים: ובכת"י
המקי  והגלגלים והירח השמש מהלך חכמת את - פים

קצותם", על "ותקופתו ז) יט, (תהלים ככתוב העולם
הכוכבים  - מזלות ה"ה. פ"ג, התורה יסודי בהל' וכמבואר
ושניםֿעשר  הכל, את המקיף התשיעי הגלגל תחת המכוונים
ה"ו, שם כמבואר וכו' תאומים, שור, טלה, ששמותם: הם
ה) כג, (מלכיםֿב, במקרא ונזכר הלך, - נזל שרשו: - מזל

ולמזלות". וגימטריות.100)"ולירח התימנים: ובכת"י
רבינו  כלשון גיאומטריה. וההנדסה, המדידה חכמת היא
צריך  הקרקע, במדת "וכן ה"א: פ"ח, ואבידה גניבה בהל'
העיקרים  ע"פ הקרקע (מדידת) משיחת בחשבון לדקדק
והשוה  שם, במ"מ וראה הגימטריא" בכתבי המתבארים

מכ"א. פ"ג לאבות את 101)תוי"ט להודיע עליהם הנשבע
לדברי  והמקור שוא. משבועת פטור הידוע לשנות או הידוע
התורה  יסודי בהל' רבינו גילה וכו' השמש גודל על רבינו
וכן  יון", חכמי בה חיברו רבים "וספרים האומר: ה"ו, פ"ג,
"חכמת  הכ"ה: פי"ז, החודש קידוש בהלכות אומר הוא
הרבה, ספרים יון חכמי בה שחיברו והגימטריות התקופות
שחיברו  הספרים אבל החכמים, ביד עכשיו הנמצאים והם
הגיעו  לא יששכר מבני הנביאים בימי שהיו ישראל, חכמי
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ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כיצד 1) שבועה, להתיר יכול מי השבועה, התרת אופני

ומתי. מתירים

.‡Èeha ˙Úe·L ÚaLpL ÈÓ2ÌÁÂ3,B˙Úe·L ÏÚ ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ««¿»
‰ÎÙ‰Â ,BÊ ‰Úe·L Ìi˜È Ì‡ ¯ÚËˆÓ ‡e‰L ‰‡¯Â¿»»∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿»¿∆∆¿»

˙¯Á‡ ˙Ú„Ï BzÚ„4„ÏBpL B‡ ,5‰È‰ ‡lL ¯·„ BÏ «¿¿«««∆∆∆«»»∆…»»
BzÚ„a6BÏÏ‚a ÌÁÂ ‰Úe·M‰ ˙ÚLa7‰Ê È¯‰ - ¿«¿ƒ¿««¿»¿ƒ«ƒ¿»¬≈∆
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ה"אֿב.2) פ"א, לעיל שהיה 4)ומתחרט.3)מפורשת
השו"ע  (כדברי מעולם זה נדר נודר היה לא אילו מרוצה

ס"ז). רכח, סי' בו.6)שנתחדש.5)יו"ד ידע שלא
נדרו 7) את לעקור ורוצה הנדר, עיקר על מתחרט זה נמצא

את 8)למפרע. מתיר שהחכם ולפי לשבועתו. היתר שואל
הוא  וכן באמת, מתחרט הוא אם הנשבע את חוקר השבועה,
להתרת  חרטה פתח למצוא כדי שונות שאלות שואלהו
"נשאל" הנשבע: נקרא לפיכך ה"יֿיא), להלן (ראה שבועתו
יו"ט' ('תוספות החכם ע"י שונות שאלות נשאל הוא כי

מ"ה). פכ"ד, בחכמת 9)לשבת מובהק חכם שהוא
ה"ה. להלן וכמבואר 'הגהות 10)התורה, לדעת

להדיוטות  הכוונה אין הרדב"ז, מבאר וכן מיימוניות',
מה  כל שיבינו בשכלם, מפותחים שיהיו אלא גמורים,
ע"פ  חרטתן, ופתחי שבועות היתר בהלכות להם שיסבירו
רבינו  לשון מסתימת אולם א. לז, בכורות התלמוד דברי
את  תופסים שאינם גמורים, הדיוטות שאפילו משמע

(כסףֿמשנה). להתיר יכולים להם והואֿהדין 11)המוסבר
ה"ה: פ"ד, נדרים בהל' כמבואר נדרו, את לו שמתירים
שוא, שבועת אבל שבועות". היתר כדין נדרים היתר "ודין
נעשתה  כבר שהעבירה התרה, להן אין - ועדות פקדון
אמרו: - א עח, ובנדרים ספר'). ('קרית השבועה משעת
ה'", צוה אשר הדבר "זה ב) ל, (במדבר נדרים בפרשת נאמר
ה'". צוה אשר הדבר "זה ב) יז, (ויקרא חוץ בשחוטי ונאמר
שחוטי  על חייבים ישראל וכל ובניו אהרן חוץ, שחוטי מה
כשרים  - ישראל וכל ובניו אהרן נדרים, פרשת אף חוץ.
(במדבר  נדרים בפרשת נאמר למה כן אם הנדר, להתיר
מומחים? שמשמעם המטות", ראשי אל משה "וידבר שם):
והדיוטות  הנדר, להתיר רשאי - מומחה יחיד לך: לומר
שם). (ר"ן ביתֿדין כעין - שלשה להיות צריכים

וכן 12) י.) (חגיגה נדרים" "היתר רק: נמצא בתלמוד
חכם". היתר להם יש "ישראל ה"א: פ"ט, נזיר ב'ירושלמי'
על  השאל שאילה, הלשון: שגורה - שבועה להיתר ובנוגע
כד:) (שבועות אמרו וכן א. סה, א. יח, נדרים ראה שבועתך,
להתיר  לחכם רש"י: ומפרש שאלה", לה דאית "שבועה
מוצאים: אנו פ"ד, שמות רבה' שב'מדרש אלא האיסור,
אין  הרדב"ז: וכתב שבועתו". והתיר יתרו אצל "הלך
לשעבר  אבל להבא, ביטוי שבועת על אלא מועילה החרטה
החרטה  תועיל ומה לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה

כדי  לשעבר שבועה אפילו להתיר נהגו זאת ובכל לשעבר,
תשובה. שעשה ובתנאי מהעונש, להקל

.·‰Ê ¯·„Â13¯wÚ BÏ ÔÈ‡14,·˙ÎaL ‰¯Bza ÏÏk ¿»»∆≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
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שבועות.13) ושורש.14)היתר איש 15)יסוד שקיבלו
פ"א, ממרים הל' וראה מסיני. רבינו למשה עד איש מפי

טו)16)ה"בֿג. כה, (יחזקאל הכתוב מלשון בבזיון,
אותם  מבזים שהיו בבזיון - בנפש" בשאט נקם "וינקמו
ה"י. פ"ה, התורה יסודי הל' והשווה שם). (רד"ק בנפשם

לשקר 17) ה' שם שבהזכירו מדבר, הכתוב - לשקר בנשבע
שם. התורה, יסודי בהל' רבינו כלשון להכעיס, מחללו הוא

בעת 18) עליו ידע שלא דבר לו שנולד או צער, מחמת
הקודמת. בהלכה כמבואר י,19)שבועתו, חגיגה משנה,

במקרא  יש רמז מעט באויר", פורחים נדרים "היתר א.
הכתוב  דברי לזה, סמך מצאו שם בגמרא אבל שם). (רש"י
(עושה  מוחל אינו הוא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
פי"ב  לקמן וראה לו, מוחלים אחרים אבל בחולין), דבריו
שלבו  ומי . . השבועה על להשאיל שמותר "אע"פ הי"ב:
להתיר  נזקקים אין . . . מינות שמץ אלא אינו . . . נוקפו
ה'חינוך' וכתב גדול". צורך מפני או מצוה, דבר מפני אלא
גופנו  בנין חולשת בדעתו עלינו, האֿל "מחסדי ל: מצוה
השבועה  ממאסר לצאת עצה לנו לתת . . . דעותינו ומיעוט
בענין  לתלות לנו שאפשר . . . רצון עלינו בהתחדש
איש  לפני הנשבע שיבוא . . . שגגה או אונס טענת השבועה
יודע  היה שלא ידיעתו, מחסרון אליו ויתוודה . . . חכם
על  פיו הודאת ואחר . . . אח"כ שידע דבר שנשבע בשעה
הוא  כן ועל . . . בדבריו ממש יש כי ויראה, החכם ויכיר זה
איֿאפשר  ולעולם משבועתו, ויתירנו וידויו ויקבל מתחרט
כגון  לנשבע, חידוש שום בסיבת כיֿאם שבועה להתיר
מעולם, נשבע הייתי לא פלוני דבר יודע הייתי אילו שיאמר:
בלא  משבועתי התירוני אמר אם אבל הוא. אונס כעין שזה

להתירו". באדם כח אין טענה,

.‚BÓˆÚ ˙Úe·L ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â20Ì„‡ ÔÈ‡Â . ¿≈»»»¿«ƒ¿««¿¿≈»»
ÏB„b LiL ÌB˜Óa ¯„ B‡ ‰Úe·L ¯Èz‰Ï È‡M«̄«¿«ƒ¿»∆∆¿»∆≈»

‰ÓÎÁa epnÓ21a LiL ÌB˜Ó·e .BÏ ¯eÒ‡ - Ba¯ B ƒ∆¿»¿»¿»∆≈«»
Ba¯ ˙ÚcÓ ‡l‡ ¯Èz‰Ï22. ¿«ƒ∆»ƒ«««

הנדרים 20) "כל מ"ה): פ"ב, (נגעים אמרו וכן ב. פא, נדרים
עצמו". מנדרי חוץ מתיר אמרו 21)אדם וכן כבודו, משום

(אפילו  אשתו נדר להתיר רצה לא שרבינא - ב ח, בנדרים
שלא  אע"פ רבו, אשי רב במקום שנים) עוד עם להצטרף
אשי, לרב חבר תלמיד היה רבינא כי ממש. רבו היה
אלא  כמותו חכם הוא חבר, תלמיד א. סג, בעירובין כמבואר
(כסףֿמשנה). שם רש"י - יותר או אחד דבר ממנו שלמד

"תלמיד 22) ה:) (סנהדרין שאמרו כמו ובהסכמתו, ברשותו
הל' והשווה מרבו". רשות נוטל אלאֿאםֿכן יורה אל
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בחכמה" "גדול בין רבינו והבדיל ה"בֿג. פ"ה תורה תלמוד
גם  יש - ובשני בדבר, איסור אין - שבראשון "רבו", לבין
כג.), (נדרים והר"ן הרא"ש וכתבו (כסףֿמשנה). איסור
ללא  התירו אם בדיעבד אבל לכתחילה, אלא זה שאין
ליו"ד  בש"ך וכן הנדר, או השבועה הותרה - רשות נטילת

ה. ס"ק רכח, סי'

.„‡B·iL ‡e‰ ÚaLpL ‰Ê23ÌÎÁ‰ ÈÙÏ24¯Èz‰Ï ∆∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈∆»»¿«ƒ
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כי 23) לביתֿדין, חרטתו כתב ישלח לא וכן שלוחו, ולא
לענין  אמרו וכן כתבו. מפי או שליח מפי הדבר לחקור צריך
אבל  כתבם". מפי ולא "מפיהם לא:) (יבמות עדות קבלת
מותר  החכם, שפת את מבין ואינו הופיע הנשבע אם
כמבואר  ביניהם, יתרגם והלה מתרגם, ידו על להעמיד

(רדב"ז). ה"ח פ"י, נדרים היתר,24)ב'ירושלמי' לבקש
ז. אות לעיל כגופו.25)וראה ואשתו למסור 26)הואיל

שלשה. לפני או חכם לפני ב.27)חרטתה ח, נדרים
לקבצם.28) טרח ולא יחד אותם מתוך 29)שמצא כי

שמסרה  החרטה דברי על שיוסיף לחוש יש לקבצם, שטרח
(שם). יפה תעלה לא וחקירתם אשתו, אינו 30)לו כלומר,

עליו  וקשה הואיל המתירים, מהשלשה להיות מצטרף
בחר  היטב יחקור שלא לחוש יש אשתו, אין שבועת כי טה,

בהלכה  רבינו שהורה וכמו לעצמו, חובה רואה אדם
ומה  עצמו". שבועת להתיר יכול אדם "אין הקודמת:
נתן  אם אפילו הכוונה שליח", נעשה "אינו רבינו שהדגיש
אחרי  - אשתו נדר להתיר רשות רבו, או בחכמה הגדול לו
לפי  אשתו, נדר להתיר שליחם נעשה אינו - חרטתה ששמעו
מנדרים  זה דין רבינו ולמד לעצמו. מתיר ונמצא כגופו שהיא
אשתו, לחרטת שליח להיות לרבינא התיר אשי שרב - ב ח,
(רדב"ז). אשתו לנדרי המתירים אחד להיות לו התיר ולא
להתיר  שליח נעשה "ואינו כאן: הנוסח ר"מ, רומי ובדפוס
רבינו. בדברי משנה' ה'כסף נוסח הוא וכן לאשתו". נידוי

.‰˜‰·n‰ ÌÎÁÏ ÚaLp‰ ‡B·È ?ÔÈ¯ÈzÓ „ˆÈk31B‡ , ≈««ƒƒ»«ƒ¿»∆»»«À¿»
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Èe¯L :BÏ ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ .Ô‰ :BÏ37,CÏ ¯zÓ B‡ ,CÏ ≈≈¿≈»»À»»
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‰ÏÈÁÓe ‰¯z‰41. «»»¿ƒ»

מבהק,31) הפעל בנין - מובהק בתורתו, מאיר המפורסם
לבבא  יו"ט' ב'תוספות וראה וזורח. מבהיק אור שפירושו
מרבותינו  מוסמך שיהא צורך אין אבל מי"א, פ"ב מציעא
נאמר: לא שהרי סמוך', 'מומחה כדין ישראל שבארץ
לנדרים  (ר"ן סמוך מומחה להצריך נדרים בפרשת "אלקים"

רבינו). דברי בהבנת א. כג, ב. ב:32)ה, לו, בכורות
וראה  חכם". שאין במקום הנדר את מתירים "שלשה

ה"א. לעיל מתחרט.33)בביאורנו כך.34)והנני כל
שבועתי.35) בעת בו ידעתי שלא דבר, לי שנולד
לא 36) אילו מרוצה שהיה מעיקרו, מתחרט זה נשבע נמצא

את  כא:) (נדרים הונא רב שאל וכן מעולם, נשבע היה
כלומר, עלך?" "לבך נדרו: על לפניו להשאל שבא הנודר
מתחרט  ואינך עליך עדיין ישנו כשנדרת, לך שהיה לב אותו
- ב כב, ושם והתירו. לא, הנודר: אמר שנדרת? מה על
החכם  מצא לא אפילו כלומר, בחרטה". "פותחים פסקו:
על  מאליו מתחרט שהנודר זה אלא נדרו, להתרת פתח שום
וראה  הנדר, את בה מתירים מתחילתו לעקרו ורוצה נדרו
הצהיר  לא כשהנודר החכם, פתח ע"י נדר היתר ה"י לקמן

חרטתו. רגשי על פתח 37)תחילה לשון - שרא לך. מותר
הא  מתורגם: ד) מ, (ירמיה פתחתיך" הנה "ועתה והיתר.

(ה'ערוך'). וכתב 38)שריתך דברו". יחל "לא מלשון
יתיר. לא פירושו - יחל לא רפט: סימן בתשובותיו, הרמב"ן
כאדם  היה, לא כאילו הענין שחזר הקשר כמתיר והענין,

והתי  קשור חבל עוקר שנמצא החכם שאמרו: וזהו . . . רו
החטאת  את או החוב את עושה - ומחילה מעיקרו. הנדר
אלא  שישנו, כדבר שהיא ל'הפרה' בניגוד היו, לא כאילו
"מפר  יב) ה, (איוב כמו מלהשלימו, המעכב גורם שיש

ערומים". טעם,39)מחשבות בלי משמעה, הפרה שלשון
"עקירה" וכן הפר". בריתי "את יד) יז, (בראשית  ככתוב
מבוססת  נדר התרת והרי הגיונית, סיבה ובלי בכח, משמעה
הרדב"ז). (ע"פ וטעם הגיון מתוך הנובעים החרטה רגשי על
שם. משנה' וב'כסף ה"ב, פי"ג נדרים הל' לקמן וראה

המוחלט 40) כרצונם אלא טעם בלי הנדר את העוקרים
"ואם  יג) ל, (במדבר אומר הכתוב וכן כרחה, בעל ואפילו

אישה". אותם יפר יחל 41)הפר "לא ג) (שם, ככתוב
חולין, דבריו שעושים לו, מוחלים אחרים אבל - דברו"
ורבינו  שם). ובר"ן עז: (נדרים התרה לשון נופלת ובחולין
היתר  "ומעשה אומר: מ"ח, פ"י נדרים למשנה בפירושו
שראינו  מה ולפי . . . לנו חכמים שמסרו מה לפי השבועות
. . . המערב בערי אצלנו שזה . . . אבותינו בפני והתרנו
מים  בהם נובעים אין שבמקומנו לפי יום, בכל מעשים
ותבין  הי"ב, פי"ב, לקמן (ראה המינות לומר, רצוני הרעים,
לשלשה  או החכם אל . . . האיש יבוא . . . כוונתו)
מתחרט  ואני כך, ענין על נשבעתי אני ויאמר: הדיוטות,
. . . שתתחרט שהביאך הסיבה מה לו: ואומר משבועתי,
השבועה, בשעת ידעת אילו הדיינים: גדול לו ואומר
לו: ואומר . . . לא אומר: והוא . . . וכך כך עליך שיתחדש
והגדול  כן. כן: אומר והוא השבועה? זאת על מתחרט אתה
לך, ומחול לך, שרוי אומר: שם, הנמצאים השלושה מן
ונסלח  ככתוב: מטה, של ובמתיבתא מעלה של במתיבתא
השנים  אומרים ואחרֿכך וכו', ישראל בני עדת לכל
ואח"כ  לך. ומחול שרוי לך, ומחול לך שרוי הנשארים:
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בחכמה" "גדול בין רבינו והבדיל ה"בֿג. פ"ה תורה תלמוד
גם  יש - ובשני בדבר, איסור אין - שבראשון "רבו", לבין
כג.), (נדרים והר"ן הרא"ש וכתבו (כסףֿמשנה). איסור
ללא  התירו אם בדיעבד אבל לכתחילה, אלא זה שאין
ליו"ד  בש"ך וכן הנדר, או השבועה הותרה - רשות נטילת

ה. ס"ק רכח, סי'

.„‡B·iL ‡e‰ ÚaLpL ‰Ê23ÌÎÁ‰ ÈÙÏ24¯Èz‰Ï ∆∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈∆»»¿«ƒ
Ï‡M‰Ï ÁÈÏL ‰OBÚ BÈ‡Â .‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,BÏ≈ƒ≈ƒ»¿≈∆»ƒ«¿ƒ»≈

ÁÈÏL ‰OÚ ÏÚa‰Â .B¯„ ÏÚ BÏ25BzL‡ ˙Ë¯ÁÏ26 «ƒ¿¿««««¬∆»ƒ««¬»«ƒ¿
dÏ ÔÈ¯ÈzÓe27ÌÈˆa˜Ó ‰LÏM‰ eÈ‰iL „·Ï·e ;28, «ƒƒ»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»ƒ

‰lÁzÎÏ dÏ ¯Èz‰Ï Ô˙B‡ ıa˜È ‡Ï Ï·‡29BÈ‡Â . ¬»…¿«≈»¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿≈
BzL‡Ï ¯„ ¯Èz‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ30. «¬»»ƒ«¿«ƒ∆∆¿ƒ¿

כי 23) לביתֿדין, חרטתו כתב ישלח לא וכן שלוחו, ולא
לענין  אמרו וכן כתבו. מפי או שליח מפי הדבר לחקור צריך
אבל  כתבם". מפי ולא "מפיהם לא:) (יבמות עדות קבלת
מותר  החכם, שפת את מבין ואינו הופיע הנשבע אם
כמבואר  ביניהם, יתרגם והלה מתרגם, ידו על להעמיד

(רדב"ז). ה"ח פ"י, נדרים היתר,24)ב'ירושלמי' לבקש
ז. אות לעיל כגופו.25)וראה ואשתו למסור 26)הואיל

שלשה. לפני או חכם לפני ב.27)חרטתה ח, נדרים
לקבצם.28) טרח ולא יחד אותם מתוך 29)שמצא כי

שמסרה  החרטה דברי על שיוסיף לחוש יש לקבצם, שטרח
(שם). יפה תעלה לא וחקירתם אשתו, אינו 30)לו כלומר,

עליו  וקשה הואיל המתירים, מהשלשה להיות מצטרף
בחר  היטב יחקור שלא לחוש יש אשתו, אין שבועת כי טה,

בהלכה  רבינו שהורה וכמו לעצמו, חובה רואה אדם
ומה  עצמו". שבועת להתיר יכול אדם "אין הקודמת:
נתן  אם אפילו הכוונה שליח", נעשה "אינו רבינו שהדגיש
אחרי  - אשתו נדר להתיר רשות רבו, או בחכמה הגדול לו
לפי  אשתו, נדר להתיר שליחם נעשה אינו - חרטתה ששמעו
מנדרים  זה דין רבינו ולמד לעצמו. מתיר ונמצא כגופו שהיא
אשתו, לחרטת שליח להיות לרבינא התיר אשי שרב - ב ח,
(רדב"ז). אשתו לנדרי המתירים אחד להיות לו התיר ולא
להתיר  שליח נעשה "ואינו כאן: הנוסח ר"מ, רומי ובדפוס
רבינו. בדברי משנה' ה'כסף נוסח הוא וכן לאשתו". נידוי

.‰˜‰·n‰ ÌÎÁÏ ÚaLp‰ ‡B·È ?ÔÈ¯ÈzÓ „ˆÈk31B‡ , ≈««ƒƒ»«ƒ¿»∆»»«À¿»
‰ÁÓÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ32È‡ :¯ÓB‡Â , ƒ¿»∆¿ƒ≈»À¿∆¿≈¬ƒ

ÈzÓÁÂ ,CÎÂ Ck ÏÚ ÈzÚaL33Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ; ƒ¿«¿ƒ«»»»¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ≈«
‰k „Ú ‰Ê ¯·„a ¯ÚËˆÓ È‡L34Ck ÈÏ Ú¯‡L B‡ , ∆¬ƒƒ¿«≈¿»»∆«…∆≈«ƒ»

CÎÂ35˙Úa ÈzÚ„ ‰˙È‰ el‡Â ;ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï - »»…»ƒƒƒ¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿≈
ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï - ‰zÚ BÓk ‰Úe·M‰36B‡ ÌÎÁ‰Â . «¿»¿«»…»ƒƒƒ¿»¿∆»»

¯ÓB‡ ‡e‰Â ?zÓÁ ¯·Îe :BÏ ¯ÓB‡ ‰LÏM‰ ÏB„b¿«¿»≈¿»ƒ«¿»¿≈
Èe¯L :BÏ ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ .Ô‰ :BÏ37,CÏ ¯zÓ B‡ ,CÏ ≈≈¿≈»»À»»

ÏeÁÓ B‡38Ï·‡ .ÔBLÏ ÏÎa ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÏ »»¿…«≈¿ƒ¿»∆¿»»¬»
ÏÎÂ ,E˙Úe·L ‰¯˜Ú B‡ ,CÏ ¯ÙeÓ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«»»∆∆¿»¿»¿¿…

¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik39‡l‡ ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;ÌeÏk «≈¿ƒ¿»∆…»«¿∆≈≈≈∆»
·‡‰ B‡ ÏÚa‰40ÔBLÏ ‡l‡ ¯ÓB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï·‡ , «««»»¬»∆»»≈≈∆»¿

‰ÏÈÁÓe ‰¯z‰41. «»»¿ƒ»

מבהק,31) הפעל בנין - מובהק בתורתו, מאיר המפורסם
לבבא  יו"ט' ב'תוספות וראה וזורח. מבהיק אור שפירושו
מרבותינו  מוסמך שיהא צורך אין אבל מי"א, פ"ב מציעא
נאמר: לא שהרי סמוך', 'מומחה כדין ישראל שבארץ
לנדרים  (ר"ן סמוך מומחה להצריך נדרים בפרשת "אלקים"

רבינו). דברי בהבנת א. כג, ב. ב:32)ה, לו, בכורות
וראה  חכם". שאין במקום הנדר את מתירים "שלשה

ה"א. לעיל מתחרט.33)בביאורנו כך.34)והנני כל
שבועתי.35) בעת בו ידעתי שלא דבר, לי שנולד
לא 36) אילו מרוצה שהיה מעיקרו, מתחרט זה נשבע נמצא

את  כא:) (נדרים הונא רב שאל וכן מעולם, נשבע היה
כלומר, עלך?" "לבך נדרו: על לפניו להשאל שבא הנודר
מתחרט  ואינך עליך עדיין ישנו כשנדרת, לך שהיה לב אותו
- ב כב, ושם והתירו. לא, הנודר: אמר שנדרת? מה על
החכם  מצא לא אפילו כלומר, בחרטה". "פותחים פסקו:
על  מאליו מתחרט שהנודר זה אלא נדרו, להתרת פתח שום
וראה  הנדר, את בה מתירים מתחילתו לעקרו ורוצה נדרו
הצהיר  לא כשהנודר החכם, פתח ע"י נדר היתר ה"י לקמן

חרטתו. רגשי על פתח 37)תחילה לשון - שרא לך. מותר
הא  מתורגם: ד) מ, (ירמיה פתחתיך" הנה "ועתה והיתר.

(ה'ערוך'). וכתב 38)שריתך דברו". יחל "לא מלשון
יתיר. לא פירושו - יחל לא רפט: סימן בתשובותיו, הרמב"ן
כאדם  היה, לא כאילו הענין שחזר הקשר כמתיר והענין,

והתי  קשור חבל עוקר שנמצא החכם שאמרו: וזהו . . . רו
החטאת  את או החוב את עושה - ומחילה מעיקרו. הנדר
אלא  שישנו, כדבר שהיא ל'הפרה' בניגוד היו, לא כאילו
"מפר  יב) ה, (איוב כמו מלהשלימו, המעכב גורם שיש

ערומים". טעם,39)מחשבות בלי משמעה, הפרה שלשון
"עקירה" וכן הפר". בריתי "את יד) יז, (בראשית  ככתוב
מבוססת  נדר התרת והרי הגיונית, סיבה ובלי בכח, משמעה
הרדב"ז). (ע"פ וטעם הגיון מתוך הנובעים החרטה רגשי על
שם. משנה' וב'כסף ה"ב, פי"ג נדרים הל' לקמן וראה

המוחלט 40) כרצונם אלא טעם בלי הנדר את העוקרים
"ואם  יג) ל, (במדבר אומר הכתוב וכן כרחה, בעל ואפילו

אישה". אותם יפר יחל 41)הפר "לא ג) (שם, ככתוב
חולין, דבריו שעושים לו, מוחלים אחרים אבל - דברו"
ורבינו  שם). ובר"ן עז: (נדרים התרה לשון נופלת ובחולין
היתר  "ומעשה אומר: מ"ח, פ"י נדרים למשנה בפירושו
שראינו  מה ולפי . . . לנו חכמים שמסרו מה לפי השבועות
. . . המערב בערי אצלנו שזה . . . אבותינו בפני והתרנו
מים  בהם נובעים אין שבמקומנו לפי יום, בכל מעשים
ותבין  הי"ב, פי"ב, לקמן (ראה המינות לומר, רצוני הרעים,
לשלשה  או החכם אל . . . האיש יבוא . . . כוונתו)
מתחרט  ואני כך, ענין על נשבעתי אני ויאמר: הדיוטות,
. . . שתתחרט שהביאך הסיבה מה לו: ואומר משבועתי,
השבועה, בשעת ידעת אילו הדיינים: גדול לו ואומר
לו: ואומר . . . לא אומר: והוא . . . וכך כך עליך שיתחדש
והגדול  כן. כן: אומר והוא השבועה? זאת על מתחרט אתה
לך, ומחול לך, שרוי אומר: שם, הנמצאים השלושה מן
ונסלח  ככתוב: מטה, של ובמתיבתא מעלה של במתיבתא
השנים  אומרים ואחרֿכך וכו', ישראל בני עדת לכל
ואח"כ  לך. ומחול שרוי לך, ומחול לך שרוי הנשארים:
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שתהיה  למנהג לך יהיה לא לו: ואומר הדיינים גדול יחזור
אנו  להשבע, ותחזור ואילך מכאן תכעוס ואם בנדרים, פרוץ

לך". נתיר לא

.ÂÌÈ·B¯w‰42.˙BÚe·Le ÌÈ¯„ ¯Èz‰Ï ÌÈ¯Lk «¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿
„nÚÓe ‰ÏÈla ÔÈ¯ÈzÓe43ÔÈc ‰f‰ ¯z‰‰ ÔÈ‡L .44. «ƒƒ««¿»¿À»∆≈«∆≈«∆ƒ

CÎÈÙÏ45˙aLa ÌÈ¯„ÏÂ ˙BÚe·LÏ ÔÈÏ‡L46Ì‡ , ¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ
È„k B˙Úe·L BÏ e¯ÈziL ÔB‚k ,˙aM‰ C¯ˆÏ eÈ‰»¿…∆««»¿∆«ƒ¿»¿≈
¯Èz‰Ï È‡t BÏ ‰È‰ elÙ‡Â .ÌBi‰ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iL∆…«¿ƒ¿∆««¬ƒ»»¿«¿«ƒ

˙aL ·¯ÚÓ B¯„ B‡ B˙Úe·L47¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿≈∆∆«»¬≈∆«ƒ
˙aM‰ C¯ˆÏ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙aLa48. ¿«»ƒ¿¿…∆««»

ולנשבע.42) לנודר או עצמם לבין שהמתירים 43)בינם
חייבם  שהדיינים דינים, לשאר בניגוד לעמוד, גם יכולים
עליו  - להשאל הבא עצמו הנודר אבל בישיבה, לדונם
"והשואל  ה"ח: פ"י, נדרים ב'ירושלמי' שנינו שכן לעמוד,

עומד". להיות ובלילה,44)צריך בקרובים כשר שאינו
עז.). (נדרים והיתר איסור בענין כהוראה הוא הרי אלא

דין.45) זה ואין בשבת,46)הואיל דנים שאין אע"פ
הי"ד. פכ"ג, שבת בהל' מצוי 47)כמבואר חכם שהיה

בשבת. לו יתיר לא: אומרים אין - קנז,48)לפניו שבת
אסור  - שבת לצורך זה היתר אין ואם א. עז, בנדרים וכן א.

(רדב"ז). חול לצורך בשבת לטרוח

.ÊÔÓ‡ ‰ÚÂ ÔBÚÓLÏ ÚÈaL‰L Ô·e‡¯49Ïa˜ B‡ ¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»»»≈ƒ≈
‰Úe·M‰50‰ÈÏÚ Ï‡LÂ B˙Úe·L ÏÚ ÔBÚÓL ÌÁÂ , «¿»¿ƒ«ƒ¿«¿»¿ƒ¿«»∆»

ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -BÚÈaL‰L Ô·e‡¯ ÈÙa ‡l‡ BÏ51ÔÎÂ . ≈«ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÔBÚÓMÓ ‰‰È ‡lL ¯„ B‡ Ô·e‡¯ ÚaL Ì‡52B‡ ƒƒ¿«¿≈»«∆…≈»∆ƒƒ¿

ÌÁÂ ,ÔBÚÓL Ba ‰‰È ‡lL53ÔÈ‡ - ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ∆…≈»∆ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«∆»»≈
epnÓ ¯„pL ÔBÚÓL ÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ54.‰È‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈ƒ¿∆»«ƒ∆¬»»

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ÔË˜ ÔBÚÓL ‰È‰ elÙ‡Â55 «¬ƒ»»ƒ¿»»≈»ƒ«»
¯cp‰ Ú„iL È„k .ÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -56 ≈«ƒƒ∆»¿»»¿≈∆≈««ƒ»

‰Ê ¯Èz‰L57epnÓ ‰‰È CÎÈÙÏe ,B˙Úe·L B‡ B¯„58 ∆ƒƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»≈»∆ƒ∆
BÏ ‰p‰È B‡59. ¿«∆

ה"א.49) פ"ב, לעיל מפיו, שבועה כמוציא שהוא
(שם).50) זו שבועה עלי קיבלתי סח,51)שאמר: נדרים

לך  במדין, משה אל ה' "ויאמר יט) ד, (שמות שנאמר א.
ככתוב  יתרו, עם (לשבת נדרת במדין לו: אמר מצרים". שב
"ויואל" אין - האיש את לשבת משה ויואל כא): ב, (שם
בפני  כלומר: במדין, נדרך והתר לך שבועה), לשון אלא
"מפני  הטעם אמרו ה"ד, פ"ה שם וב'ירושלמי' יתרו.
על  עובר כשיראנו המשביע יחשדנו שלא כלומר החשד",
להתירו  אין לפיכך שבועה, באיסור מזלזל שהוא שבועתו,
בסמוך. רבינו מפרש וכן בהיתרו, שידע המשביע, בפני אלא
עם  טובה שום המשביע עשה לא אפילו זה, טעם ולפי
משום  המשביע, בפני שלא לנשבע להתיר אין הנשבע,
זה  וכל בזה. אחר טעם נח, אות בסמוך וראה חשד.
הרי  - בפניו שלא התירוהו אם בדיעבד אבל לכתחילה,
על  שנשאל המלך, בצדקיהו מצינו שכן מותרת, שבועתו
לא  לו (שנשבע משביעו נבוכדנצר בפני שלא שבועתו
שהסנהדרין  ואחרי חיה), ארנבת אוכל שראהו לגלות

צדיק  וצדקיהו שם. בנדרים כמסופר והגיד, הלך - התירוהו
מיימוניות'). ('הגהות היה רבינו 52)גמור דיבר כאן עד

לטובתו, או המשביעו חבירו ראובן לדעת נשבע ששמעון
שישב  לטובתו שהשביעו חותנו, ליתרו משה שנשבע כמו
שנדר  בנודר רבינו מדבר וכאן לנבוכדנצר, צדקיהו וכן עמו,
(לחםֿמשנה). בפניו ונדר מחבירו יהנה שלא מעצמו

הנשבע.53) היה,55)בפניו.54)ראובן גוי יתרו שהרי
מצינו, בצדקיהו וכן בפניו. נדרו על להשאל משה ונצטווה
שלא  שבועתו שהתירו הסנהדרין את נבוכדנצר שהוכיח
(כסףֿמשנה). מגוי גרוע אינו - וקטן שם), (נדרים בפניו

ממנו.56) הנאה נדר שראובן הנודר.57)שמעון, ראובן
נדרו.58) על כעובר יחשדנו ולא משמעון, ראובן
להעיר,59) וראוי אינן. אלו תיבות שלש תימן: ובכת"י

זה: לדין טעם עוד אמרו ה"ד, פ"ה נדרים שב'ירושלמי'
שרוצה  חבירו, בפני שיתבייש כלומר, הבושה", "מפני
טובה  עשה כשהמשביע יוצדק זה וטעם נדרו. לו שיתירו
נבוכדנצר  וכן בתו. את שהשיאו משה עם יתרו כגון לנשבע,
הנשבע  יתבייש ולפיכך האסורים, מבית ששחררו לצדקיהו
זו  שבועה כי עמו, שהיטיב המשביע בפני שבועתו להתיר
המשביע, עמו היטיב שלא כל אבל המשביע. לתועלת היתה
וכשעשה  בפניו. שלא אפילו להשאל ויכול בושה כאן אין
יש  המשביע, בפני שלא והתירוהו ועבר והשביעו טובה עמו
והרשב"א  א. סה, לנדרים בר"ן הוזכר (הראב"ד, מרבותינו
התרה, זו שאין הסוברים נב) סי' המהרי"ק וכן בתשובותיו
ככתוב  בדבר, ומענישו צווח שהכתוב מצדקיהו, ולמד צא
אשר  מרד, נבוכדנצר במלך "וגם יג) לו, הימיםֿב, (דברי
(נדרים  ובסנהדרין בו עלתה מה וראה באלקים", השביעו
ההתרה  בזו, שגם רבותינו, רוב דעת אולם שם). ובר"ן סה,
המתיר, החכם לפני הנדר את שיפרט ובלבד לו, מועילה

ס"כ. רכח, סי' יו"ד בשו"ע כמבואר

.ÁÚaLp‰ „Á‡Â BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»≈¿≈«¿¿∆»«ƒ¿»
ÌÈa¯a60„ÁÈÓ‰ ÌMa ÚaL elÙ‡Â .61È‰Ï‡ '‰a »«ƒ«¬ƒƒ¿««≈«¿À»«¡…≈

ÔÈ¯ÈzÓe B˙Úe·L ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ÌÁÂ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«¿»«ƒƒ
BÏ62ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ¯„pL B‡ ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ÚaL .63 ƒ¿«««««ƒ∆»«««««ƒ

ÌÏBÚÏ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -64‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡ ,65. ≈«ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ¿»

שבועתו 60) שיתיר הוא וגנאי מפורסם, שהדבר אע"פ
"ולא  יח) ט, (יהושע בגבעונים שמצינו וכמו ברבים, הידועה
גיטין  (ראה העדה" נשיאי להם נשבעו כי ישראל בני הכום
ברבים, שהודר נדר האומר: יהודה רבי של טעמו שזהו מו.
לו.). (גיטין התרה לו יש זאת בכל - הפרה) לו אין

ה"ב.61) פ"ב, לעיל "נזקקים 62)מפורש ב: כב, נדרים
שם). (רש"י היא חמורה ששבועה ואע"פ ישראל" לאלקי
ב) אות פ"ג לנדרים ברא"ש (הובאה גאון האי רב דעת אבל
אין  בארון, המונחת בתורה או השם בהזכרת שנשבע שמי
הדין, מצד זה שאין וכנראה שבועתו, לו להתיר חכם לשום
בשבועות. פרוצים יהיו שלא היא, הגאונים חומרת אלא

או 63) ופלוני, ופלוני פלוני דעת על נודר הריני שאמר:
רבים? וכמה דעתכם. על נודר הריני ואמר: ברבים שעמד
פוסק  שרבינו וכנראה מו.) (גיטין שלשה אמר נחמן רב

(רדב"ז). התרה,64)כמותו לו שאין והטעם א. לו, שם
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ל: מצוה ה'חינוך' ולדעת שם). (ר"ן הוא חמור נדר כי
אין  אחרים, בדעת ונתלה הדבר מן דעתו שסילק "מכיוון
ה"ב  לעיל (ראה אח"כ" אצלו מצויה ושגגה אונס טענת
רכח  סי' וביו"ד שם) בביאורנו שהבאנו ה'חינוך' דברי
בהסכמתם  אבל דעתם", בלא התרה "אין הנוסח: סכ"א,
דיבורֿ ב לה, גיטין ב'תוספות' וכן ההתרה. לו תועיל

נשאת. אבל מסכימים 65)המתחיל בודאי כי א. לו, גיטין
ודעת  שם). ('תוספות' מצוה משום לו, להתיר הרבים
עד  כלום. זה אין סתם, רבים דעת שעל (שם) רבינוֿתם

בפניהם. שלא ואפילו ופלוני, פלוני דעת על שיאמר

.ËÌÈa¯ ˙Ú„a B˙Úe·L ‰Ï˙Â ÚaL ?„ˆÈk66‡lL ≈«ƒ¿«¿»»¿»¿«««ƒ∆…
ÈBÏÙa ‰‰È67¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èa eÎ¯ˆ‰Â ,ÌÏBÚÏ ≈»∆ƒ¿ƒ¿»¿À¿¿¿≈»»ƒ

ÁaÊiL B‡ Ì‰Èa ˙‡ ÏeÓiL ÈÓÏ B‡ ‰¯Bz „ÓÏÏ68 ƒ¿…»¿ƒ∆»∆¿≈∆∆ƒ¿«
‰Ê ‡l‡ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,Ì‰Ï69Ï‡L ‰Ê È¯‰ - „·Ïa »∆¿…ƒ¿»∆»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

,B˙Úe·L BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ B‡ ÌÎÁÏ¿»»ƒ¿»∆¿«ƒƒ¿»
Ô˙B‡Ó B¯ÎO ÏËBÂ ,el‡ ˙BˆÓ Ì‰Ï ‰OBÚÂ¿∆»∆ƒ¿≈¿≈¿»≈»

Ì‰Ó ‰‰È ‡lL ÚaLpL ÌÈL‡‰70. »¬»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆≈∆

בסמוך.66) כמפורש שוחט, או מוהל היה והוא
עירו.67) אנשי ופלוני שישחט.68)מפלוני
באופן 70)הנשבע.69) מסופר ששם אלא שם, גיטין

יותר  (שחבטם בתלמידיו פשע אחד תינוקות שמלמד אחר,
ילמד  (שלא הרבים דעת על אחא רב הדירו רש"י) - מדאי
מורה  נמצא ולא הואיל כנו, על רבינא החזירו ואח"כ עוד),
אלא  זה אין הראב"ד, ולדעת כמותו. ודייקן מדקדק אחר
לפיכך  חינם, ללמד רוצה אינו והוא מנכסיו, הדירוהו כשהם
חרטה, פתח להם יפתח שהחכם ע"י נדרם את לעצמם יתירו
לא  שכר, בשום כמותו תמצאו שלא יודעים הייתם אילו
שהמלמד  כל אבל בטעות, שנדרתם נמצא נודרים. הייתם
ילמדם  - נדרו להתיר יש פתח איזה מהם, יהנה שלא נדר
יעסוק  אלאֿאםֿכן להתקיים יוכל לא ואפילו חינם,
אין  זאת בכל - שכרֿלימוד מהם יקח או אחרת באומנות
מלמד  מהם לבקש או מלמד, להיות עליו מוטלת המצוה
לימוד  שמצות שאע"פ סובר, כנראה ורבינו, כמותו. מומחה
היא  מצוה זאת בכל האב, על ביחוד מוטלת לבנים תורה
ולדעת  (כסףֿמשנה). לתלמידים תורה ללמד חכם כל על
מצוה  נדרו, מחמת חינם ללמדם ירצה אפילו הרדב"ז,
יטול  לא שאם כיון שכרו, לקבל שיוכל כדי נדרו, לו להתיר
(בבאֿקמא  שאמרו וכמו כתיקונה, המצוה יעשה לא שכר
שכרו  נתינת ולפיכך שוה. חינם - חינם המרפא רופא פה.):

בשבילה. לו שמתירים המצוה בכלל היא

.ÈÔÈc ˙È·Ï ‡·e ,B˙Úe·L ÏÚ ÌÁ ‡ÏÂ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿…ƒ««¿»»¿≈ƒ
B˙Úe·L Ìi˜Ï71BÊ ‰Úe·L ¯z‰L ÔÈic‰ e‡¯ Ì‡ , ¿«≈¿»ƒ»««»ƒ∆∆≈¿»

Ì„‡ ÔÈa ,BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa ÌBÏLÏe ‰ÂˆÓÏ Ì¯Bb≈¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿ƒ¿≈»»
‰Úe·L ÌeiwLÂ ,B¯·ÁÏ72‰ËË˜ÏÂ ‰¯·ÚÏ Ì¯Bb BÊ «¬≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈»¿ƒ¿»»

Á˙t BÏ ÔÈÁ˙Bt -73ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,74,¯·ca BnÚ ¿ƒ∆«¿¿ƒ¿¿ƒƒ«»»
„Ú ,B˙Úe·L ˙Ó¯BbL ÌÈ¯·„ BÏ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿»ƒ∆∆∆¿»«

ÌÁ˙iL75‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - Ì‰È¯·„a ÌÁ Ì‡ . ∆ƒ¿∆»ƒƒ«¿ƒ¿≈∆«ƒƒ¿ƒ…
ÚÂ ÌÁBÈ¯Óa „Ó76B˙Úe·L Ìi˜È ‰Ê È¯‰ -77. ƒ«¿»«¿ƒ¿¬≈∆¿«≈¿»

עליו 71) שבועתו, להתיר לביתֿדין שבא מי כל כלומר,

. . בדבר מצטער שאני יודע הייתי ואילו ניחמתי, להצהיר:
מצהיר  אינו וזה - ה"ה. לעיל כמפורש נשבע, הייתי לא .
ובכל  רכה). סי' ליו"ד יוסף' ('בית ומתחרט מתנחם שהוא
זקוק  אינו שהרי דחוקה, שבועתו" "לקיים לשון: זאת,
ה'מעשה  ולדעת שבועתו, את ויאשר שיקיים לביתֿדין
שאינו  אלא לשבועתו, היתר מבקש שהוא הכוונה, - רוקח'
ולהבא, מכאן לו שיתירו חפץ והיה מעיקרו, להתחרט רוצה
לו  פותח ביתֿדין לפיכך שבועתו, בקיום הוא שעדיין נמצא

מעיקרו. להתחרט שיתעורר חרטה, לא 72)פתח אם
כן 73)יתירו. דעת על לומר: הנשבע שיוכל פה, פתחון

רש"י  (ע"פ מאליה נעקרת שבועתו נמצאת נשבע, הייתי לא
נדר  כל ב: כא, בנדרים הר"ן לנו הורה  וכן סד:) לעירובין
לבי  אל נותן הייתי אילו אומר הנודר הרי - פתח ע"י הניתר
בטעות. נדרו נמצא נודר, הייתי לא - זה פתח

חרטתו.75)מתווכחים.74) בהתנגדותו.76)יביע
לשבועתו.77) היתר אין כלומר,

.‡È‡lL B‡ ,BzL‡ ˙‡ L¯‚iL ÚaL ?„ˆÈk≈«ƒ¿«∆¿»≈∆ƒ¿∆…
‡lLÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ,ÂÈÒÎpÓ Ï‡¯OÈ ‰‰È≈»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»∆……«»»¿∆…
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLÈƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ

ÊÚÏ ‡ÈˆBÓ ‰z‡ - EzL‡ ˙‡ L¯‚z Ì‡ ,Èa78ÏÚ ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿«»ƒ«««
ÏL Ôn‡ ‰L¯b˙ ‰Ó ÈtÓ :ÌÚ‰ ÌÈ¯ÓB‡Â ,EÈa»∆¿¿ƒ»»ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»∆

?el‡79‰Le¯‚ Èa Ì‰Ï ÌÈ‡¯B˜ ¯ÁÓÏe80‡nLÂ . ≈¿»»¿ƒ»∆¿≈¿»¿∆»
d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡Â ¯Á‡Ï ‡Opz81‡ˆBiÎÂ . ƒ»≈¿«≈¿ƒ«»»¿«¬ƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ¯·„a82Ï‡¯OÈ ‰‰È ‡lL zÚaLpL ‰Ê ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ≈¿≈∆∆ƒ¿«¿»∆…≈»∆ƒ¿»≈
ÈÁÂ ÏÚ ¯·BÚ ‰È‰˙Â ,‰Ê C¯ËˆÈ ¯ÁÓÏ - EÈÒÎpÓƒ¿»∆¿»»ƒ¿»≈∆¿ƒ¿∆≈«¿≈
‡ˆBiÎÂ ÁzÙz Á˙t B‡ ,Ba z˜ÊÁ‰Â CnÚ EÈÁ‡»ƒƒ»¿∆¡«¿»»…«ƒ¿«¿«≈

Ô‰a83‡lLÂ ¯Oa ÏÎ‡z ‡lL zÚaLpL ‰ÊÂ . »∆¿∆∆ƒ¿«¿»∆……«»»¿∆…
Ï‚¯a Ú‚Bt ‰z‡ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLzƒ¿∆«ƒ¿ƒ¬≈«»≈«¿∆∆

˙aL ‚ÚÂ ·BË ÌBÈ ˙ÁÓO Ïh·Óe84:¯Ó‡ Ì‡ . ¿«≈ƒ¿«¿…∆«»ƒ»«
BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰Ê Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡85; ƒ»ƒƒ≈«∆…»ƒƒƒ¿»«ƒƒ

È‡ ‰ˆB¯Â ÈzÓÁ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«««ƒ≈…ƒ«¿ƒ¿∆¬ƒ
.BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ - ‰Ê ÏÎa¿»∆≈«ƒƒ

רע.78) מגונה.79)שם דבר בה מצא כי לא, אם
בניך.80) בכבוד פוגם להחזיר 81)נמצאת אסור כי

לאחר. משנשאת כתובתה 82)גרושתו היתה אם כגון
לה  תפרע שלא עד לגרשה יכול אתה אי לו אומרים מרובה,
אתה  עני) (שאתה ראשך שער מוכר אתה ואפילו כתובתה,
א  סו, שם וראה סו:) נדרים (משנה, כתובתה לה נותן

וכו'. בניו" ובכבוד . . . לאדם "פותחים שם 83)במשנה
וכו'. שבתורה" הכתוב מן לו "פותחים ב עמ' במשנה

קט,84) בפסחים כמבואר וביין, בבשר אלא שמחה שאין
"אכילת  ה"י: פ"ל, שבת ובהל' הי"ח. פ"ו, יו"ט ובהל' א.

לו". הוא עונג בשבת, יין ושתיית שלא 85)בשר אע"פ
פתחו  שהדיינים עד ביתֿדין, לפני בבואו מתחילה התחרט
בימיםֿטובים  "פותחים סו.) (נדרים חרטה פתח לו

ובשבתות".

.·È„ÏBa ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡86‰‰È ‡lL ÚaL ?„ˆÈk . ≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿«∆…≈»∆
¯ÈÚ‰ ¯ÙBÒ ‰OÚÂ ,ÈBÏÙa87ÌÁ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ƒ¿ƒ¿«¬»≈»ƒƒ¿…ƒ«

B˙Úe·L ÏÚ88elÙ‡Â .‰Ê ¯·„a BÏ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ , «¿»≈¿ƒ¿»»∆«¬ƒ
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ל: מצוה ה'חינוך' ולדעת שם). (ר"ן הוא חמור נדר כי
אין  אחרים, בדעת ונתלה הדבר מן דעתו שסילק "מכיוון
ה"ב  לעיל (ראה אח"כ" אצלו מצויה ושגגה אונס טענת
רכח  סי' וביו"ד שם) בביאורנו שהבאנו ה'חינוך' דברי
בהסכמתם  אבל דעתם", בלא התרה "אין הנוסח: סכ"א,
דיבורֿ ב לה, גיטין ב'תוספות' וכן ההתרה. לו תועיל

נשאת. אבל מסכימים 65)המתחיל בודאי כי א. לו, גיטין
ודעת  שם). ('תוספות' מצוה משום לו, להתיר הרבים
עד  כלום. זה אין סתם, רבים דעת שעל (שם) רבינוֿתם

בפניהם. שלא ואפילו ופלוני, פלוני דעת על שיאמר

.ËÌÈa¯ ˙Ú„a B˙Úe·L ‰Ï˙Â ÚaL ?„ˆÈk66‡lL ≈«ƒ¿«¿»»¿»¿«««ƒ∆…
ÈBÏÙa ‰‰È67¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èa eÎ¯ˆ‰Â ,ÌÏBÚÏ ≈»∆ƒ¿ƒ¿»¿À¿¿¿≈»»ƒ

ÁaÊiL B‡ Ì‰Èa ˙‡ ÏeÓiL ÈÓÏ B‡ ‰¯Bz „ÓÏÏ68 ƒ¿…»¿ƒ∆»∆¿≈∆∆ƒ¿«
‰Ê ‡l‡ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,Ì‰Ï69Ï‡L ‰Ê È¯‰ - „·Ïa »∆¿…ƒ¿»∆»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

,B˙Úe·L BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ˙BËBÈ„‰ ‰LÏLÏ B‡ ÌÎÁÏ¿»»ƒ¿»∆¿«ƒƒ¿»
Ô˙B‡Ó B¯ÎO ÏËBÂ ,el‡ ˙BˆÓ Ì‰Ï ‰OBÚÂ¿∆»∆ƒ¿≈¿≈¿»≈»

Ì‰Ó ‰‰È ‡lL ÚaLpL ÌÈL‡‰70. »¬»ƒ∆ƒ¿«∆…≈»∆≈∆

בסמוך.66) כמפורש שוחט, או מוהל היה והוא
עירו.67) אנשי ופלוני שישחט.68)מפלוני
באופן 70)הנשבע.69) מסופר ששם אלא שם, גיטין

יותר  (שחבטם בתלמידיו פשע אחד תינוקות שמלמד אחר,
ילמד  (שלא הרבים דעת על אחא רב הדירו רש"י) - מדאי
מורה  נמצא ולא הואיל כנו, על רבינא החזירו ואח"כ עוד),
אלא  זה אין הראב"ד, ולדעת כמותו. ודייקן מדקדק אחר
לפיכך  חינם, ללמד רוצה אינו והוא מנכסיו, הדירוהו כשהם
חרטה, פתח להם יפתח שהחכם ע"י נדרם את לעצמם יתירו
לא  שכר, בשום כמותו תמצאו שלא יודעים הייתם אילו
שהמלמד  כל אבל בטעות, שנדרתם נמצא נודרים. הייתם
ילמדם  - נדרו להתיר יש פתח איזה מהם, יהנה שלא נדר
יעסוק  אלאֿאםֿכן להתקיים יוכל לא ואפילו חינם,
אין  זאת בכל - שכרֿלימוד מהם יקח או אחרת באומנות
מלמד  מהם לבקש או מלמד, להיות עליו מוטלת המצוה
לימוד  שמצות שאע"פ סובר, כנראה ורבינו, כמותו. מומחה
היא  מצוה זאת בכל האב, על ביחוד מוטלת לבנים תורה
ולדעת  (כסףֿמשנה). לתלמידים תורה ללמד חכם כל על
מצוה  נדרו, מחמת חינם ללמדם ירצה אפילו הרדב"ז,
יטול  לא שאם כיון שכרו, לקבל שיוכל כדי נדרו, לו להתיר
(בבאֿקמא  שאמרו וכמו כתיקונה, המצוה יעשה לא שכר
שכרו  נתינת ולפיכך שוה. חינם - חינם המרפא רופא פה.):

בשבילה. לו שמתירים המצוה בכלל היא

.ÈÔÈc ˙È·Ï ‡·e ,B˙Úe·L ÏÚ ÌÁ ‡ÏÂ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿…ƒ««¿»»¿≈ƒ
B˙Úe·L Ìi˜Ï71BÊ ‰Úe·L ¯z‰L ÔÈic‰ e‡¯ Ì‡ , ¿«≈¿»ƒ»««»ƒ∆∆≈¿»

Ì„‡ ÔÈa ,BzL‡Ï LÈ‡ ÔÈa ÌBÏLÏe ‰ÂˆÓÏ Ì¯Bb≈¿ƒ¿»¿»≈ƒ¿ƒ¿≈»»
‰Úe·L ÌeiwLÂ ,B¯·ÁÏ72‰ËË˜ÏÂ ‰¯·ÚÏ Ì¯Bb BÊ «¬≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈»¿ƒ¿»»

Á˙t BÏ ÔÈÁ˙Bt -73ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,74,¯·ca BnÚ ¿ƒ∆«¿¿ƒ¿¿ƒƒ«»»
„Ú ,B˙Úe·L ˙Ó¯BbL ÌÈ¯·„ BÏ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿»ƒ∆∆∆¿»«

ÌÁ˙iL75‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - Ì‰È¯·„a ÌÁ Ì‡ . ∆ƒ¿∆»ƒƒ«¿ƒ¿≈∆«ƒƒ¿ƒ…
ÚÂ ÌÁBÈ¯Óa „Ó76B˙Úe·L Ìi˜È ‰Ê È¯‰ -77. ƒ«¿»«¿ƒ¿¬≈∆¿«≈¿»

עליו 71) שבועתו, להתיר לביתֿדין שבא מי כל כלומר,

. . בדבר מצטער שאני יודע הייתי ואילו ניחמתי, להצהיר:
מצהיר  אינו וזה - ה"ה. לעיל כמפורש נשבע, הייתי לא .
ובכל  רכה). סי' ליו"ד יוסף' ('בית ומתחרט מתנחם שהוא
זקוק  אינו שהרי דחוקה, שבועתו" "לקיים לשון: זאת,
ה'מעשה  ולדעת שבועתו, את ויאשר שיקיים לביתֿדין
שאינו  אלא לשבועתו, היתר מבקש שהוא הכוונה, - רוקח'
ולהבא, מכאן לו שיתירו חפץ והיה מעיקרו, להתחרט רוצה
לו  פותח ביתֿדין לפיכך שבועתו, בקיום הוא שעדיין נמצא

מעיקרו. להתחרט שיתעורר חרטה, לא 72)פתח אם
כן 73)יתירו. דעת על לומר: הנשבע שיוכל פה, פתחון

רש"י  (ע"פ מאליה נעקרת שבועתו נמצאת נשבע, הייתי לא
נדר  כל ב: כא, בנדרים הר"ן לנו הורה  וכן סד:) לעירובין
לבי  אל נותן הייתי אילו אומר הנודר הרי - פתח ע"י הניתר
בטעות. נדרו נמצא נודר, הייתי לא - זה פתח

חרטתו.75)מתווכחים.74) בהתנגדותו.76)יביע
לשבועתו.77) היתר אין כלומר,

.‡È‡lL B‡ ,BzL‡ ˙‡ L¯‚iL ÚaL ?„ˆÈk≈«ƒ¿«∆¿»≈∆ƒ¿∆…
‡lLÂ ¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ,ÂÈÒÎpÓ Ï‡¯OÈ ‰‰È≈»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»∆……«»»¿∆…
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLÈƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ

ÊÚÏ ‡ÈˆBÓ ‰z‡ - EzL‡ ˙‡ L¯‚z Ì‡ ,Èa78ÏÚ ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿«»ƒ«««
ÏL Ôn‡ ‰L¯b˙ ‰Ó ÈtÓ :ÌÚ‰ ÌÈ¯ÓB‡Â ,EÈa»∆¿¿ƒ»»ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»∆

?el‡79‰Le¯‚ Èa Ì‰Ï ÌÈ‡¯B˜ ¯ÁÓÏe80‡nLÂ . ≈¿»»¿ƒ»∆¿≈¿»¿∆»
d¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡Â ¯Á‡Ï ‡Opz81‡ˆBiÎÂ . ƒ»≈¿«≈¿ƒ«»»¿«¬ƒ»¿«≈

el‡ ÌÈ¯·„a82Ï‡¯OÈ ‰‰È ‡lL zÚaLpL ‰Ê ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ≈¿≈∆∆ƒ¿«¿»∆…≈»∆ƒ¿»≈
ÈÁÂ ÏÚ ¯·BÚ ‰È‰˙Â ,‰Ê C¯ËˆÈ ¯ÁÓÏ - EÈÒÎpÓƒ¿»∆¿»»ƒ¿»≈∆¿ƒ¿∆≈«¿≈
‡ˆBiÎÂ ÁzÙz Á˙t B‡ ,Ba z˜ÊÁ‰Â CnÚ EÈÁ‡»ƒƒ»¿∆¡«¿»»…«ƒ¿«¿«≈

Ô‰a83‡lLÂ ¯Oa ÏÎ‡z ‡lL zÚaLpL ‰ÊÂ . »∆¿∆∆ƒ¿«¿»∆……«»»¿∆…
Ï‚¯a Ú‚Bt ‰z‡ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÈÈ ‰zLzƒ¿∆«ƒ¿ƒ¬≈«»≈«¿∆∆

˙aL ‚ÚÂ ·BË ÌBÈ ˙ÁÓO Ïh·Óe84:¯Ó‡ Ì‡ . ¿«≈ƒ¿«¿…∆«»ƒ»«
BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰Ê Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡85; ƒ»ƒƒ≈«∆…»ƒƒƒ¿»«ƒƒ

È‡ ‰ˆB¯Â ÈzÓÁ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«««ƒ≈…ƒ«¿ƒ¿∆¬ƒ
.BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ - ‰Ê ÏÎa¿»∆≈«ƒƒ

רע.78) מגונה.79)שם דבר בה מצא כי לא, אם
בניך.80) בכבוד פוגם להחזיר 81)נמצאת אסור כי

לאחר. משנשאת כתובתה 82)גרושתו היתה אם כגון
לה  תפרע שלא עד לגרשה יכול אתה אי לו אומרים מרובה,
אתה  עני) (שאתה ראשך שער מוכר אתה ואפילו כתובתה,
א  סו, שם וראה סו:) נדרים (משנה, כתובתה לה נותן

וכו'. בניו" ובכבוד . . . לאדם "פותחים שם 83)במשנה
וכו'. שבתורה" הכתוב מן לו "פותחים ב עמ' במשנה

קט,84) בפסחים כמבואר וביין, בבשר אלא שמחה שאין
"אכילת  ה"י: פ"ל, שבת ובהל' הי"ח. פ"ו, יו"ט ובהל' א.

לו". הוא עונג בשבת, יין ושתיית שלא 85)בשר אע"פ
פתחו  שהדיינים עד ביתֿדין, לפני בבואו מתחילה התחרט
בימיםֿטובים  "פותחים סו.) (נדרים חרטה פתח לו

ובשבתות".

.·È„ÏBa ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡86‰‰È ‡lL ÚaL ?„ˆÈk . ≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿«∆…≈»∆
¯ÈÚ‰ ¯ÙBÒ ‰OÚÂ ,ÈBÏÙa87ÌÁ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ƒ¿ƒ¿«¬»≈»ƒƒ¿…ƒ«
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ÚaL È˙ÈÈ‰ ‡Ï Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :BÓˆÚÓ ‡e‰ ¯Ó‡»«≈«¿ƒ»ƒƒ≈«…»ƒƒƒ¿»
ÌÁ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰ ;BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ -89,‡l‡ ≈«ƒƒƒ«¬«ƒ…ƒ«∆»

‰‰È ‡lL BBˆ¯90¯ÙBÒ ‰Ê ‰OÚÈ ‡lLÂ BÏ91. ¿∆…≈»∆¿∆…≈»∆∆≈
BÓˆÚÓ ‡e‰ ÌÁ Ì‡ Ï·‡92‰ÎÙ‰Â „ÏBp‰ ÈtÓ ¬»ƒƒ«≈«¿ƒ¿≈«»¿∆∆¿»

BzÚ„93BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -94‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .95. «¿«ƒƒ¿≈…«≈»∆

ונתחדש 86) נולד אלא שנדר, בעת בעולם היה שלא דבר
להתיר  בה שפותחים החרטה טעם עיקר כל כי אחרֿכך.
וכנולד  - מעיקרו הנדר נעקר החרטה שע"י משום - הנדר
לא  בשבילו כי מעיקרו. עקור נדרו נעשה אינו מצוי שאינו
(נדרים  לעולם הדבר יבוא שלא סבר כי מלנדור, נמנע היה

שם). וברע"ב מ"ב. לו.87)פ"ט, צריכים והכל
סופר,88) זה יעשה ולא לו יהנה שלא רצונו שעדיין

בסמוך. מעיקרה.89)כמבואר גמורה כמו 90)חרטה
"וחכמים 91)שנדר. אומר: שם, למשנה בפירושו ורבינו

גוף  על . . . החרטה מצריכים שהם בנולד), (להתיר אוסרים
השאלה  תועיל ואח"כ בו, הכוונה ושינוי שנשבע, הדבר
בו, פותחים אין מצוי שאינו נולד ודווקא וההתרה". לחכם
בדעתו, הנודר העלה שלא העיר, סופר הנידר שנעשה כגון
- ומיתה קיים, העיר סופר שהרי סופר, יעשה פלוני שנידר
פותחים  הוא, מצוי זה נולד אם אבל כך, כל מצויה אינה
בשעת  היה כאילו המקרה אותו רואים מצוי, שהוא כיון בו,
שהרי  ומותר, בטעות כנדר זה והרי הנודר בו ידע ולא הנדר,
מצרים, שוב "לך לו: ואמר נדרו את למשה  הקב"ה התיר
חכמים  ואמרו נפשך", את המבקשים האנשים כל מתו כי
ואינם  מנכסיהם ירדו אלא ממש, מתו לא סד:) (נדרים
(פירוש  נשמעים העניים דברי אין כי לך, להרע יכולים

ועל הרא  ב'נולד', משה נדר את הקב"ה שהתיר הרי שם), "ש
וכן  מצוי, בנולד ופותחים היא מצויה שהעניות משום כרחך
וגם  הראב"ד, דעת וכן (רדב"ז, א. כג, שם בגמרא מבואר
משנה'). ב'לחם וכבמבואר רבינו, דברי כך הבין הסמ"ג
נדרך  לענין מנחם, הרב "אהובי מיימוניות': ב'הגהות וכתוב
שאשתך  אחרי (התרה?) הפרה לך יש לא"י לעלות שנדרת
סכנה  ויש נפש, פיקוח בפני עומד איסור כל שאין הרה,
אע"פ  . . . שיתגבר עד (בסכנה) הילד וגם עוברה, להוליכה
נשים  שרוב הוא, המצוי דבר בנולד, פותחים שאין
שאין  תשיבני ואל . . . רבנן בזה ומודים ויולדות, מתעברות
כי  הבל זה אשתך, בלא ללכת שתוכל לפי נפש, פיקוח זה
לו  ויש מרובה ומצוה לה משועבד ואתה לעגנה תוכל לא

ה"ט). לעיל (ראה תינוקות" כמלמד מתחרט 92)הפרה
החכם. ע"י פתח פתיחת ללא רוצה 93)מעיקרו, היה שלא

סופר  שנעשה לו ונוח סופר ונעשה הואיל ממנו, הנאה לידור
ממנו. כלבא 94)ויהנה בבן סג.) (כתובות אמרו וכן

ועם  הואיל מנכסיו, חתנו עקיבא רבי את שהדיר שבוע,
אלף  וארבעה ועשרים עקיבא רבי כשחזר ואח"כ היה, הארץ
על  לו: פתח עקיבא שרבי ע"י נדרו התיר עמו, תלמידיו
ואין  הוא, נולד זה דבר והלא נדרת? כלום גדול, אדם דעת
לדעה  דעתו ונהפכה מעיקרו ניחם שאם מכאן, בו? פותחים
שבוע  כלבא בן היה מרוצה ובודאי לו, מתירים - אחרת
(כסףֿמשנה). ממנו ויהנה בתורה, גדול עקיבא רבי שנעשה
אדעתא. דיבורֿהמתחיל א סג, לכתובות ב'תוספות' וראה

בנו 95) את משיא המודר והיה מפלוני, יהנה שלא נשבע
זמן), אותו בתוך בנו את שישיא חשב ולא לזמן, שנדר (כגון
לא  בקרוב, בנו את משיא שהוא יודע הייתי אילו ואמר:
מעצמו  ניחם ואם סד.). (נדרים לו מתירים אין - נודר הייתי

לו. מתירים - דעתו ונהפכה

.‚È‰Úe·L ¯ÈzÈ ‡lL ÚaLÂ ,¯·c ÏÚ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»»¿ƒ¿«∆…«ƒ¿»
ÌÁÂ ,BÊ96‰B¯Á‡‰ ‰Úe·M‰ ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»««¿»»«¬»

ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â ,¯ÈzÈ ‡lL ÚaLpL ,‰lÁz¿ƒ»∆ƒ¿«∆…«ƒ¿««»ƒ»≈«
‰BL‡¯‰97. »ƒ»

לשבועותיו.96) היתר על 97)ומבקש ישאל שאם
(כסףֿ השניה שבועתו על עבר נמצא תחילה, הראשונה

משנה).

.„ÈCk ¯Á‡ ÚaLÂ ,ÈBÏt ÌÚ ¯a„È ‡lL ÚaLƒ¿«∆…¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«««»
¯eÒ‡ ‰È‰È d¯ÈzÈÂ BÊ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡MÈ Ì‡L∆ƒƒ»≈«¿»¿«ƒ»ƒ¿∆»

ÌÁÂ ,ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏ98ÏÚ Ï‡L ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»«
ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â ,d¯ÈzÓe ‰BL‡¯‰ ‰Úe·M‰«¿»»ƒ»«ƒ»¿««»ƒ»≈«
‡Ï ÔÈ„ÚL ‰Úe·L B‡ ¯„ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡L .‰iM‰«¿ƒ»∆≈«ƒƒ∆∆¿»∆¬«ƒ…

eÏÁ99‡lL ÚaLÂ ,ÔÒÈa „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»ƒ»»≈¿ƒ»¿ƒ¿«∆…
- ÌÁÂ ,¯i‡ L„Á L‡¯Ó ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Oa ÏÎ‡È…«»»¿ƒ≈……∆ƒ»¿ƒ«

.¯i‡ ÒkiL „Ú Ï‡L BÈ‡≈ƒ¿»«∆ƒ»≈ƒ»

שתיהן.98) שלא 99)על עד חלה השניה שבועתו ואין
דברו", יחל "לא שנאמר: צ.), (נדרים הראשונה על ישאל
שחל  אחר - יעשה" מפיו היוצא "ככל כתוב: לו וסמוך
מוחלים  ואחרים מוחל, אינו הוא - אז עשיה, לידי ובא הנדר
ולאב  לבעל יש אבל חכם, בהתרת זה וכל שם). (רא"ש לו
נדרים  הל' לקמן כמבואר חלו, לא שעדיין נדרים להפר

הי"ב. פי"ב,

.ÂËÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaL100ÌÎÁÏ ‰‰È ‡lLÂ , ƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ¿∆…≈»∆∆»»
BÊ ‰Úe·L ÏÚ BÏ Ï‡MiL101‰BL‡¯‰ ÏÚ Ï‡L - ∆ƒ»≈«¿»ƒ¿»«»ƒ»

‰iM‰ ÏÚ Ï‡MÈ Ck ¯Á‡Â102. ¿««»ƒ»≈««¿ƒ»

מנכסיו.100) עצמו מנכסי 101)שהדיר גם עצמו שהדיר
שם  (נדרים הכל על מתחרט הוא ועכשיו לו, שישאל החכם

לא 102)וברש"י). שעדיין שבועה מתירים שאין שם,
על  נשאל לא עוד כל חלה, לא השניה שבועתו והרי חלה,

הראשונה.

.ÊË¯ÈÊ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈBÏÙÏ ‰‰È ‡lL ÚaL103Ì‡ ƒ¿«∆…≈»∆ƒ¿ƒ«¬≈»ƒƒ
‰lÁz B˙Úe·L ÏÚ Ï‡MÈ - BÊ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡MÈƒ»≈«¿»ƒ»≈«¿»¿ƒ»

B˙e¯ÈÊ ÏÚ Ck ¯Á‡Â104.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿««»«¿ƒ¿≈…«≈»∆

נודר 103) הריני הראשונה, שבועתי על אשאל אם כלומר,
נזיר. כמבואר 104)להיות שאלה, ע"י ניתרת נזירות קבלת

עד  עליו חלה הנזירות ואין והואיל ה"י, פ"ג נזירות הל' לקמן
(שם). שתחול קודם עליה להשאל אין שבועתו, על שישאל

.ÊÈÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L¿»∆……««¿»∆……«
¯kk ÏÚ ¯Ó‡L B‡ ;ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,ÌBi‰«¿»∆……««∆»««ƒ»
,‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L ,‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :BÊ¿»∆……¿∆»¿»∆……¿∆»
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zereayקמד zekld - d`ltd xtq - ixyz a"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L105‰BL‡¯ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡LÂ ; ¿»∆……¿∆»¿ƒ¿««¿»ƒ»
‰iL ‰Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰¯z‰Â106ÔÎÂ . ¿À¿»¬≈∆«»ƒ¿»¿ƒ»¿≈

Ï‡L .˙ÈLÈÏL ÌeMÓ ·iÁ - ‰iM‰ ÏÚ Ï‡L Ì‡ƒƒ¿«««¿ƒ»«»ƒ¿ƒƒƒ¿«
„·Ïa ˙ÈLÈÏM‰ ÏÚ107.‰iLe ‰BL‡¯ ÌeMÓ ·iÁ - ««¿ƒƒƒ¿««»ƒƒ»¿ƒ»

,Ôk Ì‡ .‰BL‡¯ ÌeMÓ ·iÁ - ‰iM‰ ÏÚ Ï‡Lƒ¿«««¿ƒ»«»ƒƒ»ƒ≈
e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓ108?‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡ ƒ¿≈»»¿≈¿»»»«¿»

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - dÏÎ‡Â Ï‡L ‡Ï Ì‡L109, ∆ƒ…ƒ¿««¬»»≈«»∆»««
e¯‡aL BÓk110. ¿∆≈«¿

ה"טֿי.105) פ"ד, לעיל .106)ראה א יח, נדרים
לבטלה, יצאה ולא וקיימת תלויה שהשניה ב: כז, ושבועות
הראשונה  על וכשנשאל תחול, לחול מקום תמצא ואם
למפרע, חלה והשניה ואיננה, לגמרי נעקרה זו הרי והותרה,
השניה  חלה הראשונה בטלה מלחול, עיכבתה שהראשונה

שם). עד 107)(רש"י שבועה מתירים שאין ואע"פ
זו, תחול השניה יתיר שאם ועומדת, תלויה זו - שתחול
על  נשאל לא שעדיין אע"פ עליה, לשאול יכול ולפיכך
שלפניה  השבועה והיתר ישנה, כבר שבכח (רדב"ז), שלפניה
ולדעת  (רלב"ח). הפועל אל מכח הוצאה אלא אינה
השניה, שיתירו עד השלישית להתיר יכולים אין הרמב"ן,
ליו"ד  יוסף' ('בית חלה לא שעדיין שבועה מתירים שאין

רכח). א.108)סי' יח, א. יז, –109)נדרים אחד קרבן
למזיד. - אחת ומלקות ה"י.110)לשוגג, פ"ד, לעיל

.ÁÈ¯wLÂ ‡a‰Ï Èeha ˙Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿«»¿ƒ≈
,dÏÎ‡Â BÊ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ,B˙Úe·Laƒ¿»¿∆ƒ¿«∆……«««¬»»

L Ì„˜ ,dÏÎ‡L ¯Á‡Â,‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ba¯˜ ‡È·i ¿««∆¬»»…∆∆»ƒ»¿»ƒ»»≈
ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ÌÁ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ‰˜ÏiL Ì„˜ B‡…∆∆ƒ¿∆ƒ»»≈ƒƒ«¿ƒ¿«∆»»
ÔÓ B‡ Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - BÏ d¯Èz‰Â¿ƒƒ»¬≈∆»ƒ«»¿»ƒ

˙e˜Ïn‰111e‰e˙Ùk elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .112,˙B˜ÏÏ ««¿¿…∆»¬ƒ¿»ƒ¿
‰Ê È¯‰ - B˙B˜Ï‰Ï eÏÈÁ˙iL Ì„˜ BÏ e¯Èz‰Â Ï‡LÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ…∆∆«¿ƒ¿«¿¬≈∆

¯eËt113. »

שיור 111) הם הרי מלקות, או קרבן מחוסר שעדיין כיון
כח.). (שבועות הזה השיור על ונשאל לשבועתו, (שארית)

עליו.112) ללקות העמוד על ידיו אם 113)קשרו אבל
ומלקים  להשאל, מה על לו אין שוב להלקותו, התחילו
ה"ו. פי"ז, סנהדרין הל' וראה (רדב"ז), שלימה מלקות אותו
שאכל  לקיימה, עוד יכול ואינו שבועתו, על כשעבר ודוקא
במזיד, כשעבר אפילו לו מתירים אז וכדומה, הככר כל את
אפילו  עליה ועבר שבועתו לקיים עוד אפשר אם אבל
שינהג  עד - שבועתו לו להתיר נזקקים ביתֿדין אין בשוגג,
לו  שיזדקק ביתֿדין וכל היתר, בהם שנהג כימים איסור
נזירות  בהל' לקמן כמבואר ההדיוט, ביתֿדין אותו מנדים
קנה). סי' ח"א תשב"ץ בשם רוקח' ('מעשה הי"דֿטז פ"ד,

á"ôùú'ä éøùú á"ë éùéìù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כאחד,1) תובעים לכמה הנשבע לפרטיה, הפקדון שבועת

התובע. של למורשה הנשבע

.‡·iÁ ‰È‰È Ba ‰„B‰ Ì‡L ÔBÓÓa B¯·Á Ú·Bz‰«≈«¬≈¿»∆ƒ»ƒ¿∆«»
ÌlLÏ2Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L B‡ ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ,3¯ÙÎÂ4 ¿«≈¿»«¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«≈«¿»«

ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ ‡e‰ Úa˙p‰ ‰Ê È¯‰ -5Û‡ , ¬≈∆«ƒ¿»«»ƒ¿««ƒ»«
ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ6„Á‡ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·LaL . «ƒ∆…»»»≈∆ƒ¿««ƒ»∆»

Û‡ ,¯ÙÎÂ ¯Á‡ BÚÈaL‰L „Á‡Â BÓˆÚ ÈtÓ ÚaLp‰«ƒ¿»ƒƒ«¿¿∆»∆ƒ¿ƒ«≈¿»««
¯Á‡ B˙¯ÈÙkL ;·iÁ - ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»»≈«»∆¿ƒ»««

ÔÓ‡ ˙iÚk - Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L7. ∆ƒ¿ƒ«≈««¬ƒ«»≈

הוא 2) פטור בו הודה שאפילו בקנס, לתבעו בניגוד
שיש 3)מלשלם. פקדוני לי שתחזיר אני משביעך שאמר:

בידך. כלום.4)לי בידי לך אין ואמר: הנתבע
אשם.5) וקרבן חומש, תוספת קרן, אילו 6)תשלומי כי

עצמו. מפי כנשבע הוא שהרי חידוש, כאן אין אמן, ענה

מפיו". שבועה כמוציא שבועה אחר אמן העונה "שכל
בין 7) עצמו מפי בין אומרים "וחכמים לו: בשבועות משנה

מפורש  שאינו פי על ואף חייב". בו שכפר כיוון אחרים מפי
הפיקדון, בשבועת חייב אחרים מפי מושבע שיהיה בתורה
שמשמעו  לשקר" עליו יישבע "אשר אלא: בה כתוב שלא
"תחטאֿ שווה: גזירה אנו למדים - עצמו מפי מושבע
חייב. אחרים מפי מושבע שם מה העדות, משבועת תחטא"
שמשמעה: אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר
חייב. אחרים מפי מושבע כאן: אף אחרים, מפי מושבעת
לא  שהרי התובע, לבין בינו אלא דין בבית כפר לא ואפילו
העדים, לשבועת בניגוד הפיקדון. בשבועת דין בית הוזכר

דין בבית כשישביעם אלא חייבים העדים בבית שאין ויכפרו
וכשם  הפיקדון". "שבשבועת רבינו: שהדגיש וזהו דין.
על  אף וכפר, אחרים מפי המושבע חייב העדות שבשבועת
וגו', יגיד" לא "אם בה: נאמר שהרי אמן, ענה שלא פי
לך  יודע איני ואומר עדותו, מגיד שאינו כיוון שמשמעו
כשלא  אף חייב, הפיקדון בשבועת הכופר אף חייב, - עדות
"תחטאֿתחטא". שווה בגזירה לזה זה שהושוו אמן, ענה
ואמר: וכפר קדם אם אבל שהושבע, אחרי כשכפר זה וכל
ולא  הנתבע, ושתק התובע, השביעו כך ואחר בידי, לך אין

פטור. אמן, ענה

.·‡Ï '¯·c‰ Ôk' ¯Ó‡ÈÂ BÏ ‰„BÈ Ì‡L ÔBÓÓa BÚ·z¿»¿»∆ƒ∆¿…«≈«»»…
Ò˜a BÚ·zL ÔB‚k ,ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰È8Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿∆«»¿«≈¿∆¿»ƒ¿»∆≈»»

BÓˆÚ Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ9‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , ¿«≈¿»«ƒ«¿¿»«¿ƒ¿«¬≈∆
ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt10˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁÂ , »ƒ¿««ƒ»¿«»ƒ¿«

Èeha11. ƒ

ונמצאת 8) מכרתו או וטבחתו שורי גנבת  לו: שאמר כגון
עונש  בתור - שמשלם קנס, וזהו חמישה, תשלומי לי חייב

שהזיק. מה על יתר עדים,9)- פי על אלא הודאתו, פי על
עצמו. את המרשיע ולא - אלהים" ירשיעון "אשר שנאמר

דברים.10) כפירת אלא ממון כפירת כאן שהרי 11)שאין
מפי  שישבע עד בטוי בשבועת חייב ואינו שקר, על נשבע
קבלת  שעניינו דבר, או אמן, ויענה אחרים מפי או עצמו

שבועה.

.‚a BÚ·z Ì‡ ÔÎÂÚ˜¯˜12„·Úa B‡13¯ËLa B‡14, ¿≈ƒ¿»¿«¿«¿∆∆ƒ¿»
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קמה zereay zekld - d`ltd xtq - ixyz a"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰pÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L105‰BL‡¯ ‰Úe·L ÏÚ Ï‡LÂ ; ¿»∆……¿∆»¿ƒ¿««¿»ƒ»
‰iL ‰Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰¯z‰Â106ÔÎÂ . ¿À¿»¬≈∆«»ƒ¿»¿ƒ»¿≈

Ï‡L .˙ÈLÈÏL ÌeMÓ ·iÁ - ‰iM‰ ÏÚ Ï‡L Ì‡ƒƒ¿«««¿ƒ»«»ƒ¿ƒƒƒ¿«
„·Ïa ˙ÈLÈÏM‰ ÏÚ107.‰iLe ‰BL‡¯ ÌeMÓ ·iÁ - ««¿ƒƒƒ¿««»ƒƒ»¿ƒ»

,Ôk Ì‡ .‰BL‡¯ ÌeMÓ ·iÁ - ‰iM‰ ÏÚ Ï‡Lƒ¿«««¿ƒ»«»ƒƒ»ƒ≈
e¯Ó‡ ‰Ó ÈtÓ108?‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡ ƒ¿≈»»¿≈¿»»»«¿»

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - dÏÎ‡Â Ï‡L ‡Ï Ì‡L109, ∆ƒ…ƒ¿««¬»»≈«»∆»««
e¯‡aL BÓk110. ¿∆≈«¿

ה"טֿי.105) פ"ד, לעיל .106)ראה א יח, נדרים
לבטלה, יצאה ולא וקיימת תלויה שהשניה ב: כז, ושבועות
הראשונה  על וכשנשאל תחול, לחול מקום תמצא ואם
למפרע, חלה והשניה ואיננה, לגמרי נעקרה זו הרי והותרה,
השניה  חלה הראשונה בטלה מלחול, עיכבתה שהראשונה

שם). עד 107)(רש"י שבועה מתירים שאין ואע"פ
זו, תחול השניה יתיר שאם ועומדת, תלויה זו - שתחול
על  נשאל לא שעדיין אע"פ עליה, לשאול יכול ולפיכך
שלפניה  השבועה והיתר ישנה, כבר שבכח (רדב"ז), שלפניה
ולדעת  (רלב"ח). הפועל אל מכח הוצאה אלא אינה
השניה, שיתירו עד השלישית להתיר יכולים אין הרמב"ן,
ליו"ד  יוסף' ('בית חלה לא שעדיין שבועה מתירים שאין

רכח). א.108)סי' יח, א. יז, –109)נדרים אחד קרבן
למזיד. - אחת ומלקות ה"י.110)לשוגג, פ"ד, לעיל

.ÁÈ¯wLÂ ‡a‰Ï Èeha ˙Úe·L ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿«»¿ƒ≈
,dÏÎ‡Â BÊ ˙t ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ,B˙Úe·Laƒ¿»¿∆ƒ¿«∆……«««¬»»

L Ì„˜ ,dÏÎ‡L ¯Á‡Â,‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ba¯˜ ‡È·i ¿««∆¬»»…∆∆»ƒ»¿»ƒ»»≈
ÌÎÁÏ Ï‡LÂ ÌÁ ,„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ ‰˜ÏiL Ì„˜ B‡…∆∆ƒ¿∆ƒ»»≈ƒƒ«¿ƒ¿«∆»»
ÔÓ B‡ Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - BÏ d¯Èz‰Â¿ƒƒ»¬≈∆»ƒ«»¿»ƒ

˙e˜Ïn‰111e‰e˙Ùk elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .112,˙B˜ÏÏ ««¿¿…∆»¬ƒ¿»ƒ¿
‰Ê È¯‰ - B˙B˜Ï‰Ï eÏÈÁ˙iL Ì„˜ BÏ e¯Èz‰Â Ï‡LÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ…∆∆«¿ƒ¿«¿¬≈∆

¯eËt113. »

שיור 111) הם הרי מלקות, או קרבן מחוסר שעדיין כיון
כח.). (שבועות הזה השיור על ונשאל לשבועתו, (שארית)

עליו.112) ללקות העמוד על ידיו אם 113)קשרו אבל
ומלקים  להשאל, מה על לו אין שוב להלקותו, התחילו
ה"ו. פי"ז, סנהדרין הל' וראה (רדב"ז), שלימה מלקות אותו
שאכל  לקיימה, עוד יכול ואינו שבועתו, על כשעבר ודוקא
במזיד, כשעבר אפילו לו מתירים אז וכדומה, הככר כל את
אפילו  עליה ועבר שבועתו לקיים עוד אפשר אם אבל
שינהג  עד - שבועתו לו להתיר נזקקים ביתֿדין אין בשוגג,
לו  שיזדקק ביתֿדין וכל היתר, בהם שנהג כימים איסור
נזירות  בהל' לקמן כמבואר ההדיוט, ביתֿדין אותו מנדים
קנה). סי' ח"א תשב"ץ בשם רוקח' ('מעשה הי"דֿטז פ"ד,

á"ôùú'ä éøùú á"ë éùéìù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כאחד,1) תובעים לכמה הנשבע לפרטיה, הפקדון שבועת

התובע. של למורשה הנשבע

.‡·iÁ ‰È‰È Ba ‰„B‰ Ì‡L ÔBÓÓa B¯·Á Ú·Bz‰«≈«¬≈¿»∆ƒ»ƒ¿∆«»
ÌlLÏ2Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L B‡ ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ,3¯ÙÎÂ4 ¿«≈¿»«¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«≈«¿»«

ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ ‡e‰ Úa˙p‰ ‰Ê È¯‰ -5Û‡ , ¬≈∆«ƒ¿»«»ƒ¿««ƒ»«
ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ6„Á‡ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·LaL . «ƒ∆…»»»≈∆ƒ¿««ƒ»∆»

Û‡ ,¯ÙÎÂ ¯Á‡ BÚÈaL‰L „Á‡Â BÓˆÚ ÈtÓ ÚaLp‰«ƒ¿»ƒƒ«¿¿∆»∆ƒ¿ƒ«≈¿»««
¯Á‡ B˙¯ÈÙkL ;·iÁ - ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»»≈«»∆¿ƒ»««

ÔÓ‡ ˙iÚk - Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L7. ∆ƒ¿ƒ«≈««¬ƒ«»≈

הוא 2) פטור בו הודה שאפילו בקנס, לתבעו בניגוד
שיש 3)מלשלם. פקדוני לי שתחזיר אני משביעך שאמר:

בידך. כלום.4)לי בידי לך אין ואמר: הנתבע
אשם.5) וקרבן חומש, תוספת קרן, אילו 6)תשלומי כי

עצמו. מפי כנשבע הוא שהרי חידוש, כאן אין אמן, ענה

מפיו". שבועה כמוציא שבועה אחר אמן העונה "שכל
בין 7) עצמו מפי בין אומרים "וחכמים לו: בשבועות משנה

מפורש  שאינו פי על ואף חייב". בו שכפר כיוון אחרים מפי
הפיקדון, בשבועת חייב אחרים מפי מושבע שיהיה בתורה
שמשמעו  לשקר" עליו יישבע "אשר אלא: בה כתוב שלא
"תחטאֿ שווה: גזירה אנו למדים - עצמו מפי מושבע
חייב. אחרים מפי מושבע שם מה העדות, משבועת תחטא"
שמשמעה: אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר
חייב. אחרים מפי מושבע כאן: אף אחרים, מפי מושבעת
לא  שהרי התובע, לבין בינו אלא דין בבית כפר לא ואפילו
העדים, לשבועת בניגוד הפיקדון. בשבועת דין בית הוזכר

דין בבית כשישביעם אלא חייבים העדים בבית שאין ויכפרו
וכשם  הפיקדון". "שבשבועת רבינו: שהדגיש וזהו דין.
על  אף וכפר, אחרים מפי המושבע חייב העדות שבשבועת
וגו', יגיד" לא "אם בה: נאמר שהרי אמן, ענה שלא פי
לך  יודע איני ואומר עדותו, מגיד שאינו כיוון שמשמעו
כשלא  אף חייב, הפיקדון בשבועת הכופר אף חייב, - עדות
"תחטאֿתחטא". שווה בגזירה לזה זה שהושוו אמן, ענה
ואמר: וכפר קדם אם אבל שהושבע, אחרי כשכפר זה וכל
ולא  הנתבע, ושתק התובע, השביעו כך ואחר בידי, לך אין

פטור. אמן, ענה

.·‡Ï '¯·c‰ Ôk' ¯Ó‡ÈÂ BÏ ‰„BÈ Ì‡L ÔBÓÓa BÚ·z¿»¿»∆ƒ∆¿…«≈«»»…
Ò˜a BÚ·zL ÔB‚k ,ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰È8Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿∆«»¿«≈¿∆¿»ƒ¿»∆≈»»

BÓˆÚ Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ9‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , ¿«≈¿»«ƒ«¿¿»«¿ƒ¿«¬≈∆
ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt10˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁÂ , »ƒ¿««ƒ»¿«»ƒ¿«

Èeha11. ƒ

ונמצאת 8) מכרתו או וטבחתו שורי גנבת  לו: שאמר כגון
עונש  בתור - שמשלם קנס, וזהו חמישה, תשלומי לי חייב

שהזיק. מה על יתר עדים,9)- פי על אלא הודאתו, פי על
עצמו. את המרשיע ולא - אלהים" ירשיעון "אשר שנאמר

דברים.10) כפירת אלא ממון כפירת כאן שהרי 11)שאין
מפי  שישבע עד בטוי בשבועת חייב ואינו שקר, על נשבע
קבלת  שעניינו דבר, או אמן, ויענה אחרים מפי או עצמו

שבועה.

.‚a BÚ·z Ì‡ ÔÎÂÚ˜¯˜12„·Úa B‡13¯ËLa B‡14, ¿≈ƒ¿»¿«¿«¿∆∆ƒ¿»
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·iÁÂ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»
.¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·Laƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

ממני.12) גזלתיה ואתה היא, שלי זו, קרקע לו: שאמר
לקרקע.13) שהושווה לגביית 14)כנעני, העומד זה שטר

הוא. שלי שבתוכו, חוב

.„el‡ ‰Ê È¯‰Â ,ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ¯ËÙ ‰nÏÂ¿»»ƒ¿«ƒ¿««ƒ»«¬≈∆ƒ
¯ÙkM ‰Ó ÌlLÓe ‰È‰ ·iÁ ‰„B‰15¯Ó‡pL ÈÙÏ ? »«»»»¿«≈«∆»«¿ƒ∆∆¡«

„È ˙ÓeO˙· B‡ :ÔB„wÙa16˙‡ ˜LÚ B‡ ÏÊ‚· B‡ ¿ƒ»ƒ¿∆»¿»≈»«∆
ÔÈÏËÏhÓ Ïk‰ - ‰„·‡ ‡ˆÓ B‡ B˙ÈÓÚ17‰„BÈ Ì‡L , ¬ƒ»»¬≈»«…ƒ«¿¿ƒ∆ƒ∆

e‡ˆÈÂ ;B„È ˙ÁzÓ ÔBÓÓ ‡ÈˆBÈ Ô‰a18ÔÈ‡L ,˙BÚ˜¯˜ »∆ƒ»ƒ««»¿»¿«¿»∆≈
ÔÈÏËÏhÓ19Ô˙˜ÊÁ·e Ô‰ÈÏÚa ÈÙÏ Ô‰ È¯‰Â20e‡ˆÈÂ ; ƒ«¿¿ƒ«¬≈≈ƒ¿≈«¿≈∆¿∆¿»»¿»¿

eLw‰L ,ÌÈ„·Ú21˙BÚ˜¯˜Ï22ÔÈ‡L ,˙B¯ËL e‡ˆÈÂ ; ¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿¿»∆≈
ÔBÓÓ ÔÙeb23. »»

להחזירו.15) שעליו חבירו ממון אלא קנס זה שאין
במלווה.16) או בו להתעסק ממון בידו מיד 17)ששם

דניידי. נכסי והם: למקום וממקום מכאן.18)ליד יתמעטו
ניידי.19) דלא נכסי הנקראים והם: ניידים, שאינם
בעליה 20) בחזקת "שהקרקע נגזלת. קרקע שאין ברשותן,

אותם 22)שהושוו.21)קיימת". "והתנחלתם שנאמר
הם  הרי - אחוזה" לרשת אחריכם לבניכם (העבדים)

אלא 23)כאחוזה. עומדים שאינם לממון, גורמים אלא
לראיה.

.‰B‡ ÔBÓn‰ ÏÚa BÚ·zL ¯Á‡ ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»««∆¿»«««»
ÔB‚k ?„ˆÈk .BÚ·z ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BÓˆÚÓ ÚaLp‰«ƒ¿»≈«¿««ƒ∆…¿»≈«¿
EÏ LÈ ÌeÏk ?È¯Á‡ CÏB‰ ‰z‡ ‰ÓÏ :¯Ó‡Â Ì„wL∆»«¿»«»»«»≈«¬«¿≈¿
‰Ê È¯‰ - ÔBÓÓ È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ?ÔBÓÓ È„Èa¿»ƒ»¿»∆≈¿¿»ƒ»¬≈∆
ÏÚ Û‡Â ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ«»ƒ¿««ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿««

‰Ê BÚ·z ‡lL Èt24. ƒ∆…¿»∆

אופן 24) באיזה משמע, הוא כל - בעמיתו" "וכיחש שנאמר
ונשבע. מכחש שהוא

.ÂBÁeÏLÏ B‡ BÓˆÚ ÔBÓn‰ ÏÚ·Ï ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»¿«««»«¿ƒ¿
B˙‡L¯‰a ‡a‰25B˙BÓk Ì„‡ ÏL BÁeÏML ;26. «»¿«¿»»∆¿∆»»¿

(25- הנתבע מידי ממונו את לגבות בכתב ממנו שהורשה
עצמו. דבר כבעל הריהו ואז - בלבד ההשבעה לעניין ולא
כבעל  דין לו אין בלבד, להשביעו אלא נשתלח לא אם אבל
אמרה: התורה כי שבועתו, על הנתבע ופטור עצמו, דבר
או  התובע בפני השבועה שתהא הקפידה בעמיתו" "וכיחש
הרשאה, כתב לו נתן כשלא הדין והוא ממונו לגבות מורשו
הוא  הרי ממונו, לגבות עדים שני בפני שליח מינהו אלא

עצמו. דבר כבעל הורשה 26)משביעו לא שאם אלא,
אני  אין בלבד, להשביעו אלא מהנתבע, ממונו את לגבות
בפני  לשקר שיישבע שמשמעו בעמיתו, וכיחש בו: קורא

לכך. שהורשה שלוחו בפני או דינו בעל שהוא עמיתו

.ÊÔBLÏa BÚÈaLiL „Ú ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»ƒ¿««ƒ»«∆«¿ƒ¿»
d¯ÈkÓ ‡e‰L27. ∆«ƒ»

בכל 27) - אלה" קול "ושמעה העדות: בשבועת שנאמר

נלמדת  הפיקדון ושבועת ומכירה, שומעת שהיא לשון
"כי  נאמר: שבשתיהן "תחטאֿתחטא" שווה: בגזירה

תחטא".

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,„ÈÊÓa ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÚaLp‰«ƒ¿»¿««ƒ»¿≈ƒ««ƒ
- B˙Úe·L ˙ÚLa ÌÈ„Ú Ba e¯˙‰Â ,¯˜MÏ ÚaLpL∆ƒ¿««∆∆¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿»
·e˙k‰ È¯‰L .„·Ïa BÓL‡ ‡È·Ó ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡≈∆∆»≈ƒ¬»ƒ¿«∆¬≈«»
ÔB„Êa ÔÈa ÌL‡ B·iÁÂ ,˙e˜ÏÓ È·iÁ ÏÏkÓ B‡ÈˆBÓ28 ƒƒ¿««»≈«¿¿ƒ¿»»≈¿»

.e¯‡aL BÓk ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»¿∆≈«¿

למלקות.28) ראוי שהוא בו והתרו

.ËÚaLÂ ¯Ùk29B‡ ,ÌÈÓÚt LÓÁ B‡ Úa¯‡ »«¿ƒ¿««¿«»≈¿»ƒ
¯ÙBk ‡e‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡ Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L∆ƒ¿ƒ«≈««¿«¿»≈¿»ƒ¿≈

ÔÈc ˙È·a ÔÈa ,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ30˙È·a ‡lL ÔÈa «»««¿««≈¿≈ƒ≈∆…¿≈
‰Úe·L Ïk ÏÚ ÌL‡ Ôa¯˜ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈcƒ¬≈∆«»»¿«»»«»¿»

‰Úe·Le31·iÁ ‰È‰ - ¯ÙkL ¯Á‡ ‰„B‰ el‡L . ¿»∆ƒ»««∆»«»»«»
ÔÈc ˙È·a ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ32¯ËBt ‡ˆÓÂ , ¿«≈««ƒ∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

CÎÈÙÏ ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ‰¯ÈÙÎe ‰¯ÈÙk ÏÎa BÓˆÚ«¿¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿ƒ»
.‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ ·iÁ«»«»¿»¿»

עצמו.29) דין.30)מפי בבית לשקר 31)שכפר שנשבע
ממון. מלשלם 32)וכפר פוטרתו דין בבית כפירתו אין

השביע  שאם העדות, לשבועת בניגוד אחריה, כשיודה
ארבע  והשביעם וחזר וכפרו דין בבית העדים את התובע

אלא  חייבים אינם פעמים שכפרו וחמש שאחר מפני אחת,
כלום  מועילה עדותם אין והודו חזרו אם בביתֿדין

ומגידים). חוזרים אינם שוב (משהגידו,

.ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
- È„Èa ÌÎÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ,E„Èa eÏ LiL ÔB„wtƒ»∆≈»¿»¿¿»∆≈»∆¿»ƒ

„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡33,È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L . ≈«»∆»»¿»∆»¿»∆≈¿¿»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï34. …¿¿…¿¿…¿«»«»««¿««

אחת.33) שבועה אלא זו אין כאחד, כולם את וכלל הואיל
חמש 34) כאן יש לעצמו, מהם אחד כל את ופרט הואיל

המחברת  וא"ו באות שהשתמש פי על אף נפרדות, שבועות
שכן  וכל לאחד, אחד לפרטם אלא יחד לכללם התכוון לא
שחייב  המחברת, וא"ו בלי וכו' לך, לא לך, לא אמר: אם

לעצמו. אחד כל פרט שהרי חמישה

.‡È„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈÏ Ôz :B¯·Á BÏ ¯Ó‡35ÏÊ‚ »«¬≈≈ƒƒ»¿∆»»≈
BÈ‡ - È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L ,E„Èa ÈÏ LiL ‰„·‡Â«¬≈»∆≈ƒ¿»¿¿»∆≈¿¿»ƒ≈

˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ36ÔlkÓ ˙Á‡ ‰Ëe¯t BÏ ‰È‰ elÙ‡Â . «»∆»«««¬ƒ»»¿»««ƒÀ»
·iÁÂ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ -37. ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿«»

שתרצה.35) מה בה לעשות וברשותך בידך ששמתי הלוואה
לכולם.36) אחת שבועה אלא כאן הואיל 37)שאין

אחד  בכל אין שאפילו הוא בדין כאחד, כולם על ונשבע
על  כי ויתחייב, לפרוטה שיצטרפו פרוטה, שווה מהם

קרבן. חייב אינו מפרוטה בפחות תביעה

.·ÈÏÊb „È ˙ÓeOz ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈¿¿»ƒƒ»¿∆»»≈
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰„·‡Â38. «¬≈»«»«»««¿««
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לעצמו,38) אחד כל על נשבע המינים, כל את ופרט הואיל
נשבע  שהרי לפרוטה, כולם יצטרפו לא זה שבדין ומובן,
יהיה  פרוטה שווה בו שאין מין וכל עצמו, בפני מין כל על

שבועתו. על פטור

.‚È,E„Èa ÈÏ LiL ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈÏ Ôz≈ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ∆≈ƒ¿»¿
‰Úe·L .˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈¿¿»ƒ≈«»∆»««¿»
Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÈÓqÎÂ ÔÈ¯BÚOe ÌÈhÁ È„Èa EÏ ÔÈ‡L∆≈¿¿»ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»«»

˙Á‡Â ˙Á‡39. ««¿««

בכל 39) חלה, לעניין הם חטים מין שהכוסמין פי על ואף
הם. נפרדים שמות ושני הואיל ואחת, אחת כל על חייב זאת

.„ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
E„Èa eÏ LiL „È ˙ÓeO˙e ‰„·‡Â ÏÊb ÔB„wt40; ƒ»»≈«¬≈»¿∆»∆≈»¿»¿

ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L :Ô‰Ó „Á‡Ï ¯Ó‡Â¿»«¿∆»≈∆¿»∆≈¿¿»ƒƒ»
EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ ,„È ˙ÓeO˙e ‰„·‡Â ÏÊ‚Â¿»≈«¬≈»¿∆»¿…¿¿…¿¿…¿

‰ÚË Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -41„Á‡ ÏÎÏ ‰ÚËÂ ¬≈∆«»«»«¬»¿«¬»¿»∆»
„Á‡Â42ÌL‡ ÌÈ¯OÚ ·iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,43. ¿∆»¿ƒ¿»∆«»∆¿ƒ»»

טענות.40) עשרים ביחד תביעה.41)נמצאו
שהזכיר 42) הפרטים כל על התכוון לך" "ולא שבשבועתו:

לראשון. ותוספת 43)בשבועתו קרן גם שחייב ומובן
תביעה. כל על חומש

.ÂËÔB„wt‰ „·‡L ÔÚË44¯Ùk B‡45,ÚaLÂ Ba »«∆»««ƒ»»«¿ƒ¿«
‰„B‰ Ck ¯Á‡Â46¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , ¿««»»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«¿»«

Ïk ÏÚ „Á‡ LÓÁÂ ,ÔBL‡¯‰ Ô¯w‰ ÌlLÓ - ‰„B‰Â¿»¿«≈«∆∆»ƒ¿…∆∆»«»
‰Úe·Le ‰Úe·L47ÂÈ˙LÓÁÂ :¯Ó‡pL ;48‰¯Bz‰ - ¿»¿»∆∆¡««¬ƒƒ»«»

Ô¯w‰ ‰È‰ ?„ˆÈk .„Á‡ Ô¯˜ ÏÚ ‰a¯‰ ÔÈLÓÁ ‰˙aƒ̄¿»À¿ƒ«¿≈«∆∆∆»≈«»»«∆∆
‰„B‰Â ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ,‰Úa¯‡49„·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , «¿»»¿»«¿ƒ¿«¿»¿»«¿»«∆»«

‰„B‰Â ¯ÊÁÂ ÚaLÂ50ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , ¿ƒ¿«¿»«¿»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«
‰Ú·L ÌlLÓ - ‰„B‰Â51.‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . ¿»¿«≈ƒ¿»¿…«≈»∆

אבידה.44) על שפטור חינם שומר לו 45)והוא שאין
כלום. וקרבן 46)בידו חומש ותוספת קרן נתחייב הרי

שבועה 47)אשם. כל על שחייב אשם, לקרבן מחוץ
וחמישיתו.48)ושבועה. נאמר: נתחייב 49)ולא

רבעים  ארבעה על (מבחוץ) מלבר הוא שהחומש חמישה,
החוץ. מן חומש מוסיף שישה.50)שבקרן נתחייב

את 51) כשישלם לא אם חומש. על חומש משלם אינו אבל
החומש  נעשה עליו ונשבע בחומש שנייה פעם ויכפור הקרן

אחר. חומש עליו ומוסיף כקרן

.ÊËÚ·Bz‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBÓÓ BÈ‡ - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁt»ƒ¿»≈»¿ƒ»«≈«
,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa B‡ ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa B¯·Á¬≈¿»ƒ¿»¿»ƒ»∆¿»
·iÁÂ ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»

Èeha ˙Úe·La52. ƒ¿«ƒ

לשקר.52) נשבע שהרי

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ותשלומי 1) ממון חיוב בו שיש דבר על הפקדון שבועת

מהם. לאחד וכפר ונשבע שותפים לשני ממון החייב קנס,

.‡BÁ·Ëe B¯·Á ÏL B¯BL ·Bb‰2B¯ÎÓ B‡3BÚ·z , «≈∆¬≈¿»¿»¿»
,z¯ÎÓ B‡ zÁ·ËÂ È¯BL z·b :BÏ ¯Ó‡Â ¯BM‰ ÏÚa«««¿»«»«¿»ƒ¿»«¿»»«¿»

Èz·b :¯ÓB‡ ‡e‰Â4,Èz¯ÎÓ ‡ÏÂ ÈzÁ·Ë ‡Ï Ï·‡ ¿≈»«¿ƒ¬»…»«¿ƒ¿…»«¿ƒ
ÚaLÂ5ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -6el‡L ; ¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿««ƒ»∆ƒ

ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï - ¯ÎÓ B‡ Á·hL BÓˆÚÓ ‰„B‰»≈«¿∆»«»«…»»¿«≈
ÈtÓ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz7BÓk ,Ò˜ ‡e‰L «¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿≈∆¿»¿

‰·b ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL8‡ˆÓÂ ,¯Ùk ‡lL BÓk ‰Ê ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»¿ƒ¿»∆¿∆…»«
·iÁÂ .ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt CÎÈÙÏe ,ÔBÓÓ»¿ƒ»»ƒ¿««ƒ»¿«»

Èeha ˙Úe·La9,Á·Ë ‡lL ¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L , ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆∆…»«
.Á·Ë ‡e‰Â¿»«

השור,3)ושחטו.2) תחת בקר חמשה לשלם וחייב
לז). כא, (שמות בתורה כפל 4)ככתוב לתשלומי ובנוגע

ו. אות בסמוך ראה הודה.5)- ואחרֿכך לשקר,
לו:6) בשבועות בוינציה 7)משנה וכן ר"מ, רומי בדפוס

כאן  שאין א. טעמים: שני כאן יש כאילו "ומפני", של"ד:
מן  ונפטר הגניבה על והודה הואיל חמשה, תשלומי חיוב
על  נפטר ממילא פטור, שהוא בקנס, מודה כדין הכפל,
ארבעה  תשלומי אלא חמשה תשלומי עוד שאין המכירה,
תשלומי  אמרה: והתורה חמשה), תשלומי בכלל (הכפל
שתשלומי  ב. עה: קמא בבבא וכמבואר ארבעה, ולא חמשה,
כבר  אבל למלך). (משנה וכו' קנס הם - עצמם חמשה
וצ"ל: מוטעת, נוסחה שזוהי רוקח" ה"מעשה החליט
אחד, טעם והכל התימנים. בכת"י וכן וא"ו. בלא "מפני"
גנבת  ואמר: שתבעו כאן, ומדובר קנס. הם חמשה שתשלומי
ואח"כ  כפל, לי לשלם ונתחייבת בדין והעמדתיך שורי
חייב  שגנב, עכשיו יודה שאפילו נמצא מכרת, או טבחת
חמשה  תשלומי כאן ויש ממון, כל כדין כפל, לשלם הוא
קנס  טעם משום הפקדון, משבועת פטור זאת ובכל כדין,

שמח). יותר 8)(אור המשלם כל הוא: שכלל ה"ה, פ"א,
וראה  קנס. זה הרי - בתורה קצובים שדמיו או שהזיק, ממה

ובביאורנו. ה"ב פ"ז, רב.9)לעיל כדעת מט: שבועות
ה"ג. פ"א, לעיל מפורשים ביטוי שבועת וחיובי

.·Èc·Ú ˙‡ E¯BL ˙ÈÓ‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ10, ¿≈»≈«¬≈≈ƒ¿∆«¿ƒ
„·Ú‰Â ;ÚaLÂ ¯ÙÎÂ11ÈpL zÏt‰ :¯Ó‡Â Ba¯ Ú·zL ¿»«¿ƒ¿«¿»∆∆∆»««¿»«ƒ«¿»ƒƒ

ÈÈÚ ˙ÈnÒÂ12˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , ¿ƒƒ»≈ƒ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿«
ÔB„wt‰13ÈtÓ ,ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï - ‰„B‰ el‡L ; «ƒ»∆ƒ»…»»¿«≈ƒ¿≈

Ò˜ ‡e‰L14Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ .15Ïk ÔÎÂ . ∆¿»¬»«»ƒ¿«ƒ¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קנס,10) מדין לב) כא, (שמות שקלים שלשים לשלם וחייב
שלושים  לו נותן - דינר אלא העבד שוה אינו שאפילו

מא). לכתובות (רש"י בהלכה 11)שקלים המוזכר עבד כל
כנעני. לעבד הכוונה - לחרות 12)זו להוציאו וחייב

אחד  אבר שבגלל קנס, מדין זהו וגם כוֿכז) כא, (שמות
(רש"י  כבהמתו? הוא והלא לחירות, מוציאו שחיסרו,

לו:). לו:13)לשבועות בשבועות אדם 14)משנה ואין
ה"ב). פ"ז, (לעיל עצמו ע"פ קנס נשבע 15)משלם שהרי

לשקר.

.‚BÈ‡L ,Ò˜ Ba LiL ¯·„a B¯·Á ˙‡ Ú·Bz‰«≈«∆¬≈¿»»∆≈¿»∆≈
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לעצמו,38) אחד כל על נשבע המינים, כל את ופרט הואיל
נשבע  שהרי לפרוטה, כולם יצטרפו לא זה שבדין ומובן,
יהיה  פרוטה שווה בו שאין מין וכל עצמו, בפני מין כל על

שבועתו. על פטור

.‚È,E„Èa ÈÏ LiL ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈÏ Ôz≈ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ∆≈ƒ¿»¿
‰Úe·L .˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈¿¿»ƒ≈«»∆»««¿»
Ïk ÏÚ ·iÁ - ÔÈÓqÎÂ ÔÈ¯BÚOe ÌÈhÁ È„Èa EÏ ÔÈ‡L∆≈¿¿»ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»«»

˙Á‡Â ˙Á‡39. ««¿««

בכל 39) חלה, לעניין הם חטים מין שהכוסמין פי על ואף
הם. נפרדים שמות ושני הואיל ואחת, אחת כל על חייב זאת

.„ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
E„Èa eÏ LiL „È ˙ÓeO˙e ‰„·‡Â ÏÊb ÔB„wt40; ƒ»»≈«¬≈»¿∆»∆≈»¿»¿

ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰Úe·L :Ô‰Ó „Á‡Ï ¯Ó‡Â¿»«¿∆»≈∆¿»∆≈¿¿»ƒƒ»
EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ ,„È ˙ÓeO˙e ‰„·‡Â ÏÊ‚Â¿»≈«¬≈»¿∆»¿…¿¿…¿¿…¿

‰ÚË Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -41„Á‡ ÏÎÏ ‰ÚËÂ ¬≈∆«»«»«¬»¿«¬»¿»∆»
„Á‡Â42ÌL‡ ÌÈ¯OÚ ·iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,43. ¿∆»¿ƒ¿»∆«»∆¿ƒ»»

טענות.40) עשרים ביחד תביעה.41)נמצאו
שהזכיר 42) הפרטים כל על התכוון לך" "ולא שבשבועתו:

לראשון. ותוספת 43)בשבועתו קרן גם שחייב ומובן
תביעה. כל על חומש

.ÂËÔB„wt‰ „·‡L ÔÚË44¯Ùk B‡45,ÚaLÂ Ba »«∆»««ƒ»»«¿ƒ¿«
‰„B‰ Ck ¯Á‡Â46¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , ¿««»»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«¿»«

Ïk ÏÚ „Á‡ LÓÁÂ ,ÔBL‡¯‰ Ô¯w‰ ÌlLÓ - ‰„B‰Â¿»¿«≈«∆∆»ƒ¿…∆∆»«»
‰Úe·Le ‰Úe·L47ÂÈ˙LÓÁÂ :¯Ó‡pL ;48‰¯Bz‰ - ¿»¿»∆∆¡««¬ƒƒ»«»

Ô¯w‰ ‰È‰ ?„ˆÈk .„Á‡ Ô¯˜ ÏÚ ‰a¯‰ ÔÈLÓÁ ‰˙aƒ̄¿»À¿ƒ«¿≈«∆∆∆»≈«»»«∆∆
‰„B‰Â ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ,‰Úa¯‡49„·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , «¿»»¿»«¿ƒ¿«¿»¿»«¿»«∆»«

‰„B‰Â ¯ÊÁÂ ÚaLÂ50ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ , ¿ƒ¿«¿»«¿»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«
‰Ú·L ÌlLÓ - ‰„B‰Â51.‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . ¿»¿«≈ƒ¿»¿…«≈»∆

אבידה.44) על שפטור חינם שומר לו 45)והוא שאין
כלום. וקרבן 46)בידו חומש ותוספת קרן נתחייב הרי

שבועה 47)אשם. כל על שחייב אשם, לקרבן מחוץ
וחמישיתו.48)ושבועה. נאמר: נתחייב 49)ולא

רבעים  ארבעה על (מבחוץ) מלבר הוא שהחומש חמישה,
החוץ. מן חומש מוסיף שישה.50)שבקרן נתחייב

את 51) כשישלם לא אם חומש. על חומש משלם אינו אבל
החומש  נעשה עליו ונשבע בחומש שנייה פעם ויכפור הקרן

אחר. חומש עליו ומוסיף כקרן

.ÊËÚ·Bz‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBÓÓ BÈ‡ - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁt»ƒ¿»≈»¿ƒ»«≈«
,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa B‡ ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa B¯·Á¬≈¿»ƒ¿»¿»ƒ»∆¿»
·iÁÂ ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»

Èeha ˙Úe·La52. ƒ¿«ƒ

לשקר.52) נשבע שהרי

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ותשלומי 1) ממון חיוב בו שיש דבר על הפקדון שבועת

מהם. לאחד וכפר ונשבע שותפים לשני ממון החייב קנס,

.‡BÁ·Ëe B¯·Á ÏL B¯BL ·Bb‰2B¯ÎÓ B‡3BÚ·z , «≈∆¬≈¿»¿»¿»
,z¯ÎÓ B‡ zÁ·ËÂ È¯BL z·b :BÏ ¯Ó‡Â ¯BM‰ ÏÚa«««¿»«»«¿»ƒ¿»«¿»»«¿»

Èz·b :¯ÓB‡ ‡e‰Â4,Èz¯ÎÓ ‡ÏÂ ÈzÁ·Ë ‡Ï Ï·‡ ¿≈»«¿ƒ¬»…»«¿ƒ¿…»«¿ƒ
ÚaLÂ5ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -6el‡L ; ¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿««ƒ»∆ƒ

ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï - ¯ÎÓ B‡ Á·hL BÓˆÚÓ ‰„B‰»≈«¿∆»«»«…»»¿«≈
ÈtÓ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz7BÓk ,Ò˜ ‡e‰L «¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿≈∆¿»¿

‰·b ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL8‡ˆÓÂ ,¯Ùk ‡lL BÓk ‰Ê ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»¿ƒ¿»∆¿∆…»«
·iÁÂ .ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt CÎÈÙÏe ,ÔBÓÓ»¿ƒ»»ƒ¿««ƒ»¿«»

Èeha ˙Úe·La9,Á·Ë ‡lL ¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L , ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆∆…»«
.Á·Ë ‡e‰Â¿»«

השור,3)ושחטו.2) תחת בקר חמשה לשלם וחייב
לז). כא, (שמות בתורה כפל 4)ככתוב לתשלומי ובנוגע

ו. אות בסמוך ראה הודה.5)- ואחרֿכך לשקר,
לו:6) בשבועות בוינציה 7)משנה וכן ר"מ, רומי בדפוס

כאן  שאין א. טעמים: שני כאן יש כאילו "ומפני", של"ד:
מן  ונפטר הגניבה על והודה הואיל חמשה, תשלומי חיוב
על  נפטר ממילא פטור, שהוא בקנס, מודה כדין הכפל,
ארבעה  תשלומי אלא חמשה תשלומי עוד שאין המכירה,
תשלומי  אמרה: והתורה חמשה), תשלומי בכלל (הכפל
שתשלומי  ב. עה: קמא בבבא וכמבואר ארבעה, ולא חמשה,
כבר  אבל למלך). (משנה וכו' קנס הם - עצמם חמשה
וצ"ל: מוטעת, נוסחה שזוהי רוקח" ה"מעשה החליט
אחד, טעם והכל התימנים. בכת"י וכן וא"ו. בלא "מפני"
גנבת  ואמר: שתבעו כאן, ומדובר קנס. הם חמשה שתשלומי
ואח"כ  כפל, לי לשלם ונתחייבת בדין והעמדתיך שורי
חייב  שגנב, עכשיו יודה שאפילו נמצא מכרת, או טבחת
חמשה  תשלומי כאן ויש ממון, כל כדין כפל, לשלם הוא
קנס  טעם משום הפקדון, משבועת פטור זאת ובכל כדין,

שמח). יותר 8)(אור המשלם כל הוא: שכלל ה"ה, פ"א,
וראה  קנס. זה הרי - בתורה קצובים שדמיו או שהזיק, ממה

ובביאורנו. ה"ב פ"ז, רב.9)לעיל כדעת מט: שבועות
ה"ג. פ"א, לעיל מפורשים ביטוי שבועת וחיובי

.·Èc·Ú ˙‡ E¯BL ˙ÈÓ‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ10, ¿≈»≈«¬≈≈ƒ¿∆«¿ƒ
„·Ú‰Â ;ÚaLÂ ¯ÙÎÂ11ÈpL zÏt‰ :¯Ó‡Â Ba¯ Ú·zL ¿»«¿ƒ¿«¿»∆∆∆»««¿»«ƒ«¿»ƒƒ

ÈÈÚ ˙ÈnÒÂ12˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , ¿ƒƒ»≈ƒ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿«
ÔB„wt‰13ÈtÓ ,ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï - ‰„B‰ el‡L ; «ƒ»∆ƒ»…»»¿«≈ƒ¿≈

Ò˜ ‡e‰L14Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ .15Ïk ÔÎÂ . ∆¿»¬»«»ƒ¿«ƒ¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קנס,10) מדין לב) כא, (שמות שקלים שלשים לשלם וחייב
שלושים  לו נותן - דינר אלא העבד שוה אינו שאפילו

מא). לכתובות (רש"י בהלכה 11)שקלים המוזכר עבד כל
כנעני. לעבד הכוונה - לחרות 12)זו להוציאו וחייב

אחד  אבר שבגלל קנס, מדין זהו וגם כוֿכז) כא, (שמות
(רש"י  כבהמתו? הוא והלא לחירות, מוציאו שחיסרו,

לו:). לו:13)לשבועות בשבועות אדם 14)משנה ואין
ה"ב). פ"ז, (לעיל עצמו ע"פ קנס נשבע 15)משלם שהרי

לשקר.

.‚BÈ‡L ,Ò˜ Ba LiL ¯·„a B¯·Á ˙‡ Ú·Bz‰«≈«∆¬≈¿»»∆≈¿»∆≈
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BÓˆÚ Èt ÏÚ B˙B‡ ÌlLÓ16e¯‡aL BÓk17Ba LÈÂ , ¿«≈«ƒ«¿¿∆≈«¿¿≈
ÔBÓÓ18ÏÎa ¯ÙÎÂ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ B˙B‡ ÌlLÓ ‡e‰L , »∆¿«≈«ƒ«¿¿»«¿»
¯·c19.ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ »»¿ƒ¿«¬≈∆«»ƒ¿««ƒ»

zÒ‡ :BÏ ¯Ó‡Â BÚ·z ?„ˆÈk20˙Èzt B‡21,Èza ≈«¿»¿»«»«¿»ƒƒ»ƒƒ
·iÁ - ÚaLÂ ,È˙Èzt ‡ÏÂ ÈzÒ‡ ‡Ï :¯Ó‡ ‡e‰Â¿»«…»«¿ƒ¿…ƒƒƒ¿ƒ¿««»
Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·La22 ƒ¿««ƒ»∆««ƒ∆≈¿«≈¿»

ÏÚ Ì‚Ùe ˙La ÌlLÓ ‰È‰ ‰„B‰ el‡ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ«ƒ«¿ƒ»»»¿«≈∆¿»«
BÓˆÚ Èt23È¯BL z·b :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .24‡e‰Â , ƒ«¿¿≈»≈«¬≈»«¿»ƒ¿

;ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ ,Èz·‚ ‡Ï ¯ÓB‡≈…»«¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»
B˙‡„B‰a ÏÙk ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L25ÌlLÓ , ∆««ƒ∆≈¿«≈≈∆¿»»¿«≈

B˙‡„B‰a Ô¯w‰ ˙‡ ‡e‰26. ∆«∆∆¿»»

עצמו.16) הודאת ה"ב.17)ע"פ פ"ז, חלק 18)לעיל
קנס. ואינו ממון דין לו יש בכת"י 19)מהתביעה

הדבר. רומי: בדפוס וכן עליה 20)התימנים, שבאת
דברים:21)בעלֿכרחה. שלשה משלם ו"המפתה לרצונה.

אותה  (רואים ופגם ובושת כסף), של שקלים (חמשים קנס
כמה  ורואים בתולה, שוה היתה וכמה בעולה שוה היא כמה
- והאונס ה"ו), פ"ב, נערה הל' רבינו לשון - וישלם פחתה

ה"ב). (שם ופגם" צער ובושת קנס אלו 22)ארבעה:
אדם, בכל ושוים התורה מן לה הקצובים שקלים, החמישים
המשנה  כלשון שבישראל" קטנה ובין שבכהונה "גדולה בין

יד:. המבייש 23)בערכין לפי "הכל ממון, דין להם שיש
את  מזיק כשאר הם והרי שם, המשנה כלשון והמתבייש",
יתחייב  יודה אם ואפילו ופגם, בושת לו המשלם חברו
פתית  או אנסת לו: ואמר חברו את כשתבע ובודאי לשלם,
אין  כי ופגם, לבושת גם אלא בלבד לקנס התכוין לא וכו'
יתחייב  - הנתבע בו יודה שאם דבר מלתבוע מניח אדם
(משנה  יפטר בעלֿדינו בו יודה שאפילו דבר ויתבע לשלם,

לח:). שם ובגמרא לו: משלם 24)בשבועות שור והגונב
הכפל. ומודה 25)את הם, קנס מדין - כפל שתשלומי

פטור. בשבועת 26)בקנס וחייב ממון, לו שכפר נמצא
שם). (משנה הפקדון

.„‰¯eaÁ Èa ˙ÈOÚ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰27¯ÓB‡ ‡e‰Â , »≈«¬≈»ƒ»ƒ«»¿≈
È¯BL ˙‡ E¯BL ˙ÈÓ‰ ;È˙ÈOÚ ‡Ï28:¯ÓB‡ ‡e‰Â , …»ƒƒ≈ƒ¿∆ƒ¿≈

ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ ,˙ÈÓ‰ ‡Ï29el‡L ; …≈ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»∆ƒ
.ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ ‰„B‰»»»«»¿«≈

שבת 27) ריפוי, צער, נזק, לו לשלם חייב בחברו והחובל
דין  - וכולם מ"א. פ"ח, קמא בבא המשנה כלשון ובושת,

להם. לשלם 28)ממון אתה ובשור וחייב שורי. דמי לי
כי  ממון, מתורת שלם נזק לשלם שחייב כאן. ידובר מועד
בתורת  נזק חצי רק משלמים בעליו שהמית, תם שור אילו
פ"ב, ממון נזקי בהלכות רבינו וכלשון מא.), (כתובות קנס
וכל  ממון, זה הרי שהזיקו מה המשלם כל הכלל, "זה ה"ח
הרי  נזק, חצי או כפל תשלומי כגון פחות, או יתר המשלם

קנס". - הפחות או הקרן על בשבועות 29)היתר משנה
לו:

.‰¯BM‰ ˙Óe ,ÌpÁ ¯ÓBLÏ B¯BL Ô˙30BÚ·z , »«¿≈ƒ»≈«¿»
:BÏ ¯Ó‡ ?EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L È¯BL ÔÎÈ‰ :BÏ ¯Ó‡Â¿»«≈»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»«

z„˜Ù‰ :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,ÌeÏk ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ¿∆»«ƒ¿«¿»
„·‡ B‡ ·‚Â31˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÚaLÂ , ¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿«

‰È‰Lk ¯·c‰ ¯Ó‡Â ‰„B‰ el‡L ;ÔB„wt‰32‡Ï - «ƒ»∆ƒ»¿»««»»¿∆»»…
ÌpÁ ¯ÓBL ‡e‰L ÈtÓ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰33. »»«»¿«≈»ƒ¿≈∆≈ƒ»

Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ‡e‰ ·iÁ Ï·‡34ÚaL È¯‰L , ¬»«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿«
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯˜L ÏÚ35. «∆∆¿≈…«≈»∆

עליו.30) פטור השומר והרי בפשיעתו, ושומר 31)שלא
ואבידה. גניבה על פטור השור.32)חינם שמת

מט.33) שם לו.34)משנה מציעא בבא וכן ב. עמוד שם
והשביעו,35) שמת, וטען השומר, אצל השור שנגנב כגון

מפני  מלשלם, פטור היה כשהיה, ואמר הודה אילו בזה שגם
(שם  הפקדון משבועת פטור לפיכך חנם, שומר שהוא

במשנה).

.ÂÈ¯BL ÔÎÈ‰ :BÏ ¯Ó‡Â BÚ·˙e ,B¯·ÁÏ B¯BL ÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ«¬≈¿»¿»«≈»ƒ
˙Ó ¯BM‰ È¯‰Â ?ÈpnÓ zÏ‡ML36:Ï‡BM‰ BÏ ¯Ó‡Â , ∆»«¿»ƒ∆ƒ«¬≈«≈¿»««≈

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,„·‡ B‡ ·‚ƒ¿«»«¿ƒ¿««∆¬≈∆»
ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët ‡Ï È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ

ÌB˜Ó ÏkÓe ,B˙¯ÈÙÎa ÔÈÓeÏLz‰37,ÌlLÏ ‡e‰ ·iÁ ««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»«»¿«≈
‡e‰L ÈtÓ ,‰aL B‡ „·‡ B‡ ·‚ B‡ ˙Ó ÔÈa≈≈ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ¿≈∆

Ï‡BL38BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,39‡e‰ ·iÁ Ï·‡ . ≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬»«»
Ïk ÔÎÂ .¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆¿≈…

‰Êa ‡ˆBik40. «≈»∆

עליו,36) חייב ושואל מת שהשור היא, האמת כלומר,
בסמוך. שהם.37)כמבואר האופנים ושואל 38)בכל

האונסין. על גם "שכך 39)חייב ה"ב פ"א, שכירות הל'
עמו  אין בעליו מת, או ונשבר יג): כב, (שמות בשואל כתוב

ישלם". שמת,40)שלם השואל ואמר השור, שנגנב כגון
מחובה  שהמשנה הפקדון, משבועת פטור זה הרי - ונשבע

שם). (משנה פטור - לחובה

.ÊÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ËBt BÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»…∆≈≈«¿ƒ««¿ƒ
BÓˆÚ ÈtÓ ÔÈa ,ÚaLÂ BÊ ‰¯ÈÙÎa ‡l‡41ÔÈa ∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒƒ«¿≈

¯ÙÎÂ Ú·Bz‰ BÚÈaL‰L42˙Úe·La ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿ƒ«≈«¿»«¬≈∆«»ƒ¿«
ÔB„wt‰43‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ»««ƒ∆…»»»≈¿…ƒ

ÂÈtÓ ‰Úe·L44. ¿»ƒƒ

עצמו 41) מפי ונשבע קפץ אלא התובע השביעו שלא
כפר 42)לשקר. ואפילו כלום, בידי לך אין לו: שאמר

ביתֿדין. בפני וכדעת 43)שלא לו: בשבועות משנה
כעניית 44)החכמים. התובע, שהשביעו אחר "שכפירתו

שם. בביאורנו וראה ה"א פ"ז, לעיל אמן"

.ÁBÚ·˙e ,B¯·Á ¯BL ·Bb‰45,z·‚ È¯BL :BÏ ¯Ó‡Â «≈¬≈¿»¿»«ƒ»«¿»
B·Èh ‰Ó .Èz·‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â46‰z‡ ?EÏˆ‡ ¿≈…»«¿ƒ«ƒ∆¿¿«»

ÚaLÂ ,ÈÏˆ‡ Bz„˜Ù‰47;ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ƒ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»
¯BM‰ ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ - B·bL ‰„B‰ el‡L∆ƒ»∆¿»»»«»¿«≈¿≈«

ÌB˜Ó ÏkÓ48¯Ët È¯‰ - ‡e‰ ÔB„wt ¯Ó‡L ÂLÎÚÂ , ƒ»»¿«¿»∆»«ƒ»¬≈»«
·‚ Ì‡L ,‰„·‡‰ ÔÓe ‰·b‰ ÔÓ BÊ ‰¯ÈÙÎa BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈»ƒ»¬≈»∆ƒƒ¿«
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¯eËt ‰È‰ - BÊ ‰‡„B‰ ¯Á‡ „·‡ B‡ ¯BM‰«»«««»»»»»
ÌlLlÓ49. ƒ¿«≈

מן 47)שייכותו.46)בעליו.45) להשבע שחייב לא
אלא  התורה, מן שבועה אדם שיתחייב מצינו שלא התורה,
זה  אבל תשלומין, מחיוב עצמו לפטור ורוצה שומר כשהוא
אינו  שומר, שהוא בטענה עצמו לפטור ורוצה שומר שאינו
בכל  וכל כאן, ידובר מרצונו כשנשבע אלא להשבע, חייב
לשבועות  יו"ט (תוספות אלו שבפרקים הפקדון שבועות

מ"ב). או 48)פ"ה, השור ומת אונס, כשאירע אפילו
באונסין. חייב שגנב שפטור 49)נשבה, חנם שומר כדין

קה:). קמא (בבא האונס על וכלֿשכן ואבידה גניבה על

.ËB¯ÎOL ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ50Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ˙ ¿≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿««»ƒ¿«
ÔÓe ‰¯e·M‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ;ÔB„wt‰«ƒ»∆¬≈»««¿ƒ«¿»ƒ

‰˙Èn‰51ÚaLÂ ,ÈÏ BzÏ‡L‰ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ»¿≈ƒ»«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ -52ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ; «»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ
‰Î‡Ïn‰ ˙ÚLa ‰˙Èn‰53˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , «ƒ»ƒ¿««¿»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

‰Ï‡L‰54. «¿»»

על 50) ופטור ואבידה גניבה על חייב ושוכר למלאכתו,
"ארבעה 51)האונסין. מ"א) פ"ח, (שבועות ששנינו כמו

בשכר) (שומר שכר נושא והשואל, חנם, שומר הם: שומרים
ונפטר), פשע, (שלא הכל על נשבע חנם שומר והשוכר,
נושא  מלאכה), מחמת ממתה (חוץ הכל את משלם והשואל
(מקרי  השבוייה... ועל השבורה על נשבעים והשוכר שכר

הגניבה". ואת האבידה את ומשלמים הכל 52)אונס)
שם. קמא בה,53)בבבא מלאכתו מחמת תמות שאם

הוא  שלמעשה בעוד אלו, שקר בדברי יפטר ואילך משבועה
(ע"פ  שיחזירנו עד האונסין בכל חייב והגנב גנבו, עצמו

שם). "בהל'54)רש"י התימנים: ובכת"י ה"א, פ"א,
מלאכה  מחמת מתה צו:) מציעא (בבא אמרו וכן שאלה".
להעמידה  "לא למשאיל לומר שיכול עליה, פטור השואל -
מפני  להגן המיטה מעל חופה כעין שפורשים (רשת בכילה

שאלתיה". הזבובים)

.ÈCÎÈÙÏ55Bz„˜Ù‰ ‰z‡ Ï·‡ ,Èz·‚ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»«…»«¿ƒ¬»«»ƒ¿«¿
È¯‰Â ,ÈÏ e‰zÏ‡L‰ B‡ B¯ÓLÏ Èz¯ÎO B‡ ÈÏˆ‡∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»ƒ«¬≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,e‰Á˜ EÈÙÏ E¯BL¿¿»∆»≈¿ƒ¿««∆¬≈∆»
¯Ët ‡ÏÂ ,Ô¯wa ‰„B‰ È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓƒ¿««ƒ»∆¬≈»«∆∆¿…»«

ÌeÏkÓ BÊ ‰¯ÈÙÎa BÓˆÚ56. «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

מפני 55) הוא הפקדון בשבועת שחייב הטעם וכל הואיל
רש"י  (לשון ממון" כפירת לידי לבוא זו שבועה "שסוף

ואין 56)שם). הבזיון, מפני גנבו, שלא לומר שיקר אלא
דברים. כפירת אלא זו

.‡ÈÈz˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««»¿«¿ƒ«¬«ƒ…»«ƒ
B‡ ;EÈÙÏ ElL È¯‰ B‡ ÂÈÓc Á˜ ‰ˆ¯z Ì‡ ,ÂÈÓ„»»ƒƒ¿∆«»»¬≈∆¿¿»∆
‰OÚ‡L ‰Î‡ÏÓ ¯ÎOa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :BÏ ¯Ó‡L∆»««»¿«ƒƒ¿«¿»»∆∆¡∆
‰ÚBz ;CÏÂ epÁ˜ B‡ EÏ ‰OÚ‡L ‰ˆ¯z Ì‡ ,EÏ¿ƒƒ¿∆∆∆¡∆¿»∆»≈∆
ÂLÎÚ ,ElL ‡e‰L ÈzÚ„È ‡ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ C¯ca«∆∆¿»ƒ¿…»«¿ƒ∆∆¿«¿»
È¯‰Â ,ı¯ È˙¯t ¯Á‡ :¯Ó‡L B‡ ;CÏÂ epÁ˜ ÈzÚ„iL∆»«¿ƒ»∆»≈∆»«««»»ƒ»«¬≈

¯eËt - el‡Ó ‰ÚË Ïk ÏÚ ÚaLÂ ;EÈÙÏ ‡e‰¿»∆¿ƒ¿««»«¬»≈≈»
ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ57.ÌeÏkÓ BÓˆÚ ¯Ët ‡Ï È¯‰L , ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ¿

.¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·La ·iÁÂ¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

פרט 57) - כב) ה, (ויקרא בה "וכחש שנאמר קה: קמא בבא
התביעה. בעיקר כופר שאינו כלומר, בעיקר" למודה

.·È„Á‡ BÚ·˙e ,ÔÈÙzL ÈLÏ ÔBÓÓ ·iÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«»»ƒ¿≈À»ƒ¿»∆»
ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ Ba ¯ÙÎÂ ,Ô‰Ó58, ≈∆¿»«¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»

ÔBÓÓ ¯Ùk È¯‰L59Ïka ‰„B‰Â ,Ì‰ÈL e‰eÚ·z .60 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆¿»«…
,Bc·Ï ‰fÓ ‡l‡ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯Ó‡Â Ì‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿»«…»ƒƒ∆»ƒ∆¿«

ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ61¯Ët ‡Ï È¯‰L , ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»«
.Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ ,ÌeÏkÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿¬»«»ƒ¿«ƒ

לז.58) בחלקו 59)שבועות השני לשותף שמודה ואעפ"י
ה"א  פ"ה, שבועות בירושלמי אולם שם. כמבואר לו, המגיע
השותפים. מן באחד למכחש פרט - בעמיתו וכחש אמרו:
וביקש  כאחד שהפקידו ששנים לפי שם, הטעם ומפרש
לומר  יכול שהנפקד לו, שומעים אין שלו את ליטול האחד
הודאתו  שאין נמצא כאחד, לשניכם אלא נתחייבתי לא
ממון, כפירת משום בשבועתו אין וממילא לשלם, מחייבתו
כתב  וכבר פ"ה. לשבועות ברי"ף זה ירושלמי הובא וכן
ירושלמי  שדברי שם, ובר"ן ברא"ש הובא אפרים. רבינו
משמע  שמתוכה לז. בשבועות הבבלי מסוגיית נדחים אלה
בשבועת  חייב לשקר, ונשבע השותפים מן לאחד שהכופר

רבינו. דעת שזוהי וכנראה סכום 60)הפקדון, בכל
לאחד 61)התביעה. למודה פרט - בה וכחש שם, שבועות

וכאמור. השותפים, מן

.‚È¯ËLa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ62da ¯ÙÎÂ ,63 ¿≈ƒ∆»¿»»»ƒ¿»ƒ¿»¿»«»
¯ËMa È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈«¿»

Ú˜¯w‰ „aÚzL64Ú˜¯˜a ¯ÙBÎk ‰Ê ‡ˆÓÂ ,65¯·Îe . ƒ¿«¿≈««¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿«¿«¿»
e¯‡a66˙Úe·MÓ ¯eËt - Ú˜¯˜a ¯ÙBk‰L , ≈«¿∆«≈¿«¿«»ƒ¿«

ÔB„wt‰67ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·La ·iÁÂ , «ƒ»¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««
¯˜L68. ∆∆

הלוה.62) על חוב שטר למלוה שיש 63)שיש זו בהלואה
שטר. הלוה 64)עליה מכר ואפילו למלוה, הלוה שלא

לטרפם  ויכול למלוה, מושבעים הם הרי לאחרים, הקרקעות
להם. קודם שהוא זה, בשטר הלקוחות כאילו 65)מידי

בה. כופר וזה קרקעו, תובעו פ"ז,66)התובע לעיל
על 67)ה"בֿג. קרבן מביאים "אין לז: בשבועות וכן

כב, ה, ויקרא תמימה" וב"תורה קרקעות". שעבוד כפירת
של  מפיו לא הלוה, על חוב שטר למלוה יש אם מסביר:
עליו, מעיד שהשטר בכפירתו, וגם בהודאתו חיים אנו הלוה
דברים  כפירת אלא ממון, כפירת עמה שיש שבועה כאן ואין

הקרבן. מן פטור ולפיכך לכפול 68)בלבד, רבינו הוצרך
כשלעצמו  הדבר כי ביטוי, שבועת משום שחייב פעם כל
בשבועת  וחייב ממון שכפר שבזמן ביותר, ומוזר תמוה הוא
משבועת  פטור שהוא ובזמן אשם, בקרבן נפטר הוא הפקדון
עליו  מחמיר אתה בלבד, ביטוי משום רק וחייב הפקדון
פ"א, לעיל (ראה במזיד ביטוי שבועת כדין מלקות ומחייבו
שבכל  משמיענו לפיכך הגיון? ומחוסר מופלא זה והרי ה"ג)
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¯eËt ‰È‰ - BÊ ‰‡„B‰ ¯Á‡ „·‡ B‡ ¯BM‰«»«««»»»»»
ÌlLlÓ49. ƒ¿«≈

מן 47)שייכותו.46)בעליו.45) להשבע שחייב לא
אלא  התורה, מן שבועה אדם שיתחייב מצינו שלא התורה,
זה  אבל תשלומין, מחיוב עצמו לפטור ורוצה שומר כשהוא
אינו  שומר, שהוא בטענה עצמו לפטור ורוצה שומר שאינו
בכל  וכל כאן, ידובר מרצונו כשנשבע אלא להשבע, חייב
לשבועות  יו"ט (תוספות אלו שבפרקים הפקדון שבועות

מ"ב). או 48)פ"ה, השור ומת אונס, כשאירע אפילו
באונסין. חייב שגנב שפטור 49)נשבה, חנם שומר כדין

קה:). קמא (בבא האונס על וכלֿשכן ואבידה גניבה על

.ËB¯ÎOL ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ50Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ˙ ¿≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿««»ƒ¿«
ÔÓe ‰¯e·M‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ;ÔB„wt‰«ƒ»∆¬≈»««¿ƒ«¿»ƒ

‰˙Èn‰51ÚaLÂ ,ÈÏ BzÏ‡L‰ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ»¿≈ƒ»«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ -52ÔÓ BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ; «»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ
‰Î‡Ïn‰ ˙ÚLa ‰˙Èn‰53˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , «ƒ»ƒ¿««¿»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

‰Ï‡L‰54. «¿»»

על 50) ופטור ואבידה גניבה על חייב ושוכר למלאכתו,
"ארבעה 51)האונסין. מ"א) פ"ח, (שבועות ששנינו כמו

בשכר) (שומר שכר נושא והשואל, חנם, שומר הם: שומרים
ונפטר), פשע, (שלא הכל על נשבע חנם שומר והשוכר,
נושא  מלאכה), מחמת ממתה (חוץ הכל את משלם והשואל
(מקרי  השבוייה... ועל השבורה על נשבעים והשוכר שכר

הגניבה". ואת האבידה את ומשלמים הכל 52)אונס)
שם. קמא בה,53)בבבא מלאכתו מחמת תמות שאם

הוא  שלמעשה בעוד אלו, שקר בדברי יפטר ואילך משבועה
(ע"פ  שיחזירנו עד האונסין בכל חייב והגנב גנבו, עצמו

שם). "בהל'54)רש"י התימנים: ובכת"י ה"א, פ"א,
מלאכה  מחמת מתה צו:) מציעא (בבא אמרו וכן שאלה".
להעמידה  "לא למשאיל לומר שיכול עליה, פטור השואל -
מפני  להגן המיטה מעל חופה כעין שפורשים (רשת בכילה

שאלתיה". הזבובים)

.ÈCÎÈÙÏ55Bz„˜Ù‰ ‰z‡ Ï·‡ ,Èz·‚ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»«…»«¿ƒ¬»«»ƒ¿«¿
È¯‰Â ,ÈÏ e‰zÏ‡L‰ B‡ B¯ÓLÏ Èz¯ÎO B‡ ÈÏˆ‡∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»ƒ«¬≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,e‰Á˜ EÈÙÏ E¯BL¿¿»∆»≈¿ƒ¿««∆¬≈∆»
¯Ët ‡ÏÂ ,Ô¯wa ‰„B‰ È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓƒ¿««ƒ»∆¬≈»«∆∆¿…»«

ÌeÏkÓ BÊ ‰¯ÈÙÎa BÓˆÚ56. «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

מפני 55) הוא הפקדון בשבועת שחייב הטעם וכל הואיל
רש"י  (לשון ממון" כפירת לידי לבוא זו שבועה "שסוף

ואין 56)שם). הבזיון, מפני גנבו, שלא לומר שיקר אלא
דברים. כפירת אלא זו

.‡ÈÈz˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««»¿«¿ƒ«¬«ƒ…»«ƒ
B‡ ;EÈÙÏ ElL È¯‰ B‡ ÂÈÓc Á˜ ‰ˆ¯z Ì‡ ,ÂÈÓ„»»ƒƒ¿∆«»»¬≈∆¿¿»∆
‰OÚ‡L ‰Î‡ÏÓ ¯ÎOa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :BÏ ¯Ó‡L∆»««»¿«ƒƒ¿«¿»»∆∆¡∆
‰ÚBz ;CÏÂ epÁ˜ B‡ EÏ ‰OÚ‡L ‰ˆ¯z Ì‡ ,EÏ¿ƒƒ¿∆∆∆¡∆¿»∆»≈∆
ÂLÎÚ ,ElL ‡e‰L ÈzÚ„È ‡ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ C¯ca«∆∆¿»ƒ¿…»«¿ƒ∆∆¿«¿»
È¯‰Â ,ı¯ È˙¯t ¯Á‡ :¯Ó‡L B‡ ;CÏÂ epÁ˜ ÈzÚ„iL∆»«¿ƒ»∆»≈∆»«««»»ƒ»«¬≈

¯eËt - el‡Ó ‰ÚË Ïk ÏÚ ÚaLÂ ;EÈÙÏ ‡e‰¿»∆¿ƒ¿««»«¬»≈≈»
ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ57.ÌeÏkÓ BÓˆÚ ¯Ët ‡Ï È¯‰L , ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ¿

.¯˜L ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·La ·iÁÂ¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

פרט 57) - כב) ה, (ויקרא בה "וכחש שנאמר קה: קמא בבא
התביעה. בעיקר כופר שאינו כלומר, בעיקר" למודה

.·È„Á‡ BÚ·˙e ,ÔÈÙzL ÈLÏ ÔBÓÓ ·iÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«»»ƒ¿≈À»ƒ¿»∆»
ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ - ÚaLÂ Ba ¯ÙÎÂ ,Ô‰Ó58, ≈∆¿»«¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»

ÔBÓÓ ¯Ùk È¯‰L59Ïka ‰„B‰Â ,Ì‰ÈL e‰eÚ·z .60 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆¿»«…
,Bc·Ï ‰fÓ ‡l‡ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯Ó‡Â Ì‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿»«…»ƒƒ∆»ƒ∆¿«

ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ61¯Ët ‡Ï È¯‰L , ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»«
.Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ ,ÌeÏkÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿¬»«»ƒ¿«ƒ

לז.58) בחלקו 59)שבועות השני לשותף שמודה ואעפ"י
ה"א  פ"ה, שבועות בירושלמי אולם שם. כמבואר לו, המגיע
השותפים. מן באחד למכחש פרט - בעמיתו וכחש אמרו:
וביקש  כאחד שהפקידו ששנים לפי שם, הטעם ומפרש
לומר  יכול שהנפקד לו, שומעים אין שלו את ליטול האחד
הודאתו  שאין נמצא כאחד, לשניכם אלא נתחייבתי לא
ממון, כפירת משום בשבועתו אין וממילא לשלם, מחייבתו
כתב  וכבר פ"ה. לשבועות ברי"ף זה ירושלמי הובא וכן
ירושלמי  שדברי שם, ובר"ן ברא"ש הובא אפרים. רבינו
משמע  שמתוכה לז. בשבועות הבבלי מסוגיית נדחים אלה
בשבועת  חייב לשקר, ונשבע השותפים מן לאחד שהכופר

רבינו. דעת שזוהי וכנראה סכום 60)הפקדון, בכל
לאחד 61)התביעה. למודה פרט - בה וכחש שם, שבועות

וכאמור. השותפים, מן

.‚È¯ËLa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ62da ¯ÙÎÂ ,63 ¿≈ƒ∆»¿»»»ƒ¿»ƒ¿»¿»«»
¯ËMa È¯‰L ;ÔB„wt‰ ˙Úe·MÓ ¯eËt - ÚaLÂ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈«¿»

Ú˜¯w‰ „aÚzL64Ú˜¯˜a ¯ÙBÎk ‰Ê ‡ˆÓÂ ,65¯·Îe . ƒ¿«¿≈««¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿«¿«¿»
e¯‡a66˙Úe·MÓ ¯eËt - Ú˜¯˜a ¯ÙBk‰L , ≈«¿∆«≈¿«¿«»ƒ¿«

ÔB„wt‰67ÏÚ ÚaL È¯‰L ,Èeha ˙Úe·La ·iÁÂ , «ƒ»¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««
¯˜L68. ∆∆

הלוה.62) על חוב שטר למלוה שיש 63)שיש זו בהלואה
שטר. הלוה 64)עליה מכר ואפילו למלוה, הלוה שלא

לטרפם  ויכול למלוה, מושבעים הם הרי לאחרים, הקרקעות
להם. קודם שהוא זה, בשטר הלקוחות כאילו 65)מידי

בה. כופר וזה קרקעו, תובעו פ"ז,66)התובע לעיל
על 67)ה"בֿג. קרבן מביאים "אין לז: בשבועות וכן

כב, ה, ויקרא תמימה" וב"תורה קרקעות". שעבוד כפירת
של  מפיו לא הלוה, על חוב שטר למלוה יש אם מסביר:
עליו, מעיד שהשטר בכפירתו, וגם בהודאתו חיים אנו הלוה
דברים  כפירת אלא ממון, כפירת עמה שיש שבועה כאן ואין

הקרבן. מן פטור ולפיכך לכפול 68)בלבד, רבינו הוצרך
כשלעצמו  הדבר כי ביטוי, שבועת משום שחייב פעם כל
בשבועת  וחייב ממון שכפר שבזמן ביותר, ומוזר תמוה הוא
משבועת  פטור שהוא ובזמן אשם, בקרבן נפטר הוא הפקדון
עליו  מחמיר אתה בלבד, ביטוי משום רק וחייב הפקדון
פ"א, לעיל (ראה במזיד ביטוי שבועת כדין מלקות ומחייבו
שבכל  משמיענו לפיכך הגיון? ומחוסר מופלא זה והרי ה"ג)
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ובין  קנס משום שנפטר בין הפקדון משבועת הפטור חלקי
פרוטה  שוה חוסר משום שנפטר בין קרקע, משום  שנפטר
לבדו  מזה אלא לויתי לא כשאומר ובין הט"ז), פ"ז (לעיל
שבועת  משום לפחות חייב המקרים בכל הי"ב), (לעיל

(רדב"ז). מט: בשבועות הש"ס דברי ע"פ ביטוי,

.„È„·Ïa ÌÈ„Úa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰69ÚaLÂ ¯ÙÎÂ , »¿»»»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
B˙¯ÈÙÎa BÓˆÚ ¯Ët È¯‰L ,ÔB„wt‰ ˙Úe·La ·iÁ -«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ¿ƒ»

‰zÚ ÌlLlÓ70ÌÈ„Ú‰ e‡B·iLkL Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ¿«≈«»¿««ƒ∆¿∆»»≈ƒ
- B˙¯ÈÙk BÏ ‰ÏÈÚB‰ ‡lL ‡ˆÓÂ ,ÌlLÏ ·iÁ˙Èƒ¿«≈¿«≈¿ƒ¿»∆…ƒ»¿ƒ»

ÌÈ„Ú‰ e‡B·È ‡Ï ‡nLÂ ,dzÚa ‰ÏÈÚB‰ È¯‰71B‡ ¬≈ƒ»¿ƒ»¿∆»…»»≈ƒ
Ô˙e„Ú Ìi˜˙˙ ‡ÏÂ e‡B·È72eÏÒtÈ B‡73CÎÈÙÏe , »¿…ƒ¿«≈≈»ƒ»¿¿ƒ»
·iÁ74. «»

שטר.69) עליה לו באו.70)ואין לא עדיין כשהעדים
הים.71) למדינת ילכו או לז:) (שבועות שימותו
לזה.72) זה מכוונים דבריהם ימצאו ולא שיוכחשו,
לעדות,73) הפוסלתם עבירה ע"י או שביניהם, קרבה ע"י

שיזומו. מלשלם.74)או בכפירתו עצמו שפטר

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לכמה 1) שנשבעו העדים קנס, עדי השבעת העדות, שבועת

שאינם  ונמצאו להעיד שיודעים נשבעו כאחד, תובעים
יודעים.

.‡Úa˙p‰ ·iÁ˙iL ˙e„Ú BÏ „ÈÚ‰Ï ÂÈ„Ú Ú·Bz‰«≈«≈»¿»ƒ≈∆ƒ¿«≈«ƒ¿»
dc·Ï Ô˙e„Úa2ÔBÓÓ ‰Ê Ú·B˙Ï ÔzÏ3ÏËÏhn‰4, ¿≈»¿«»ƒ≈¿≈«∆»«ƒ«¿≈

eÚaLÂ Ô˙e„Úa e¯ÙÎÂ5ÔÈa ÔÈc ˙È·a eÚaLpL ÔÈa , ¿»¿¿≈»¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿¿¿≈ƒ≈
ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ eÚaLpL6ÌeMÓ ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ∆ƒ¿¿¿≈ƒ¬≈≈«»ƒƒ

Ì˙¯ÈÙÎa ÔBÓÓ e‰e„ÈÒÙ‰ È¯‰L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·L7. ¿«»≈∆¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
Ú·Bz‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ8Ba e¯ÙÎÂ9‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒƒ¿ƒ»«≈«¿»¿««ƒ∆…

B˙Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ô‰ eÚaL10ÔÂÈk , ƒ¿¿≈¿…»»≈««¿»≈»
e¯ÙkL11ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ -12‡e‰Â .13˙È·a ÌÚÈaLiL ∆»¿¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈¿≈

ÔÈc14. ƒ

ב"עדותם 2) מתחייב הנתבע שאין קנס, עדי למשביע פרט
שהרי  אותו, המחייבת היא כפירתו עם עדותם אלא לבדה"
כמבואר  לשלם, לחייבו עדותם תועיל לא בקנס יודה אם
כתי  שתי המשביע להוציא רבינו נתכוין וכן ה"ד. להלן
העדות, משבועת פטורה היא הראשונה, כפרה שאם עדים,
ממון  להוציא ואפשר השניה, הכת עדות על סומכת שהיא
הט"ו. פ"י, לקמן רבינו בדברי כמבואר השניה, הכת בעדות

ה"ד.3) פ"ז, לעיל ראה ממון, גופם שאין לשטרות פרט
ה"ג.4) בסמוך וכמבואר ועבדים, לקרקעות מפי 5)פרט

(משנה, עדות לך יודעים אנו שאין שבועה שאמרו: עצמם,
לא:). בביתֿדין,6)שבועות תהיה שכפירתם והוא, שם.

ה"ב. בסמוך הנתבע 7)כמבואר היה לו, העידו שאילו
לו. לשלם עליכם,8)מתחייב אני משביע להם: שאמר

וכך. כך ממון פלוני ביד לי שיש ותעידוני שתבואו
עדות.9) לך יודעים אנו אין אמן 10)שאמרו: העונה כי

לעיל  כמבואר מפיו, שבועה כמוציא אחרים, השבעת אחר
ה"א. העדות,12)בביתֿדין.11)פ"ב, שבועת  בקרבן

כי  ונפש הכתוב: משמעות וכן הי"ב. פ"א, לעיל כמפורש

מפי  שבועה ששמעה כלומר, - אלה קול ושמעה תחטא
אלא  אמן, ענה לא אפילו עוונו, ונשא יגיד לא אם - אחרים
- לך להגיד מה לי ואין עדות, לך יודע איני ואמר: כפר

ספר'). ('קרית מפי 14)ובלבד.13)חייב הנשבע אמנם
להשבע  צריך אינו השבועה, על אמן שענה או עצמו
אלו  אבל א. ל, שבועות במשנה וכמבואר בביתֿדין,
שבועתם  קבלת אין אמן, ענו ולא התובע מפי שהושבעו
בביתֿ היא שהכפירה ומכיוון כפירתם, בשעת אלא נקבעת
איך  כי בביתֿדין, להיות צריכה ההשבעה אף (שם), דין
בביתֿדין  וקבלתה בחוץ תהיה שההשבעה לומר אפשר
ובביאורנו  הי"ז, פ"י לקמן וראה בה"י). ולקמן כאן, (רדב"ז

ביהודה'. ה'נודע בשם שם

.·e¯tÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
eÚaLpL ÔÈa .ÔÈ„ ˙È·a Ô˙e„Úa15˙È·a ÔÚÈaL‰ B‡ ¿≈»¿≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈

ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ÔÚÈaL‰ B‡ eÚaLpL ÔÈa ,ÔÈc16, ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ
‰¯ÈÙk‰Â17„·Ïa ÔÈc ˙È·a18„ÈbÈ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL . ¿«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«∆∆¡«ƒ…«ƒ

„ÈbiL ÌB˜Ó - BBÚ ‡OÂ19‡Ï Ì‡L ‡e‰ ÏÈÚBÈÂ ¿»»¬»∆«ƒ¿ƒ∆ƒ…
·iÁ˙È ÌL „ÈbÈ20. «ƒ»ƒ¿«≈

עצמם.15) שבועתו.16)מפי אחר אמן בכת"י 17)וענו
הכפירה. וכדעת 18)התימנים: א. ל, שבועות משנה,

בביתֿדין.19)החכמים. אלא מתקבלת עדות ואין עדותו,
הט"ז.20) פ"י, לקמן וראה א. לב, שבועות

.‚È‡L ˙e„Úa ÔÚ·zÔBÓÓ ˙·iÁÓ d21˙e„Úa B‡ ¿»»¿≈∆≈»¿«∆∆»¿≈
˙BÚ˜¯˜22- eÚaLÂ e¯ÙÎÂ ,˙B¯ËL B‡ ÌÈ„·Ú B‡ «¿»¬»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿¿

ÏÚ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿«»≈∆≈«»ƒ∆»«
ÏÊ‚Â „È ˙ÓeO˙e ÔB„wÙÏ ‰ÓBcL ÔBÓÓ ˙e„Ú ˙¯ÈÙk¿ƒ«≈»∆∆¿ƒ»¿∆»¿»≈

‰L¯ta ·e˙k‰ ÔË¯tL ‰„·‡Â23ÔÈÏËÏhÓ Ô‰L , «¬≈»∆¿»»«»«»»»∆≈ƒ«¿¿ƒ
ÔBÓÓ ÔÙebL24ÔzÈ - ‰ÊÏ e„ÈÚiLÎe ,25.‰Ê ∆»»¿∆»ƒ»∆ƒ≈∆

לקמן 21) ראה לוי. או כהן שהוא לו להעיד שתבעם כגון
אלא  מדבר הכתוב שאין "מנין לג:) (שם אמרו וכן ה"ג, פ"י
ונאמר  ידע), או ראה (או "אואין" כאן נאמר ממון, בתביעת
בגזל, או יד, בתשומת (או אואין הפקדון) (בשבועת להלן
(כמפורש  ממון בתביעת אלא מדבר אינו להלן מה עשק), או
ממון". בתביעת אלא מדבר אינו כאן אף בפסוק)

לתובע.22) קרקע להחזיר כא.23)המכוונת ה, ויקרא
נלמדת  העדות ושבועת הפקדון, שבועת פרשת שהיא
תחטא", "כי כאן נאמר הפקדון, משבועת ב'גזירהֿשוה'
לזה, זה להשוות תחטא" "כי (בפקדון) להלן ונאמר

א. לה, שבועות במס' אע"פ 24)וכמבואר לשטרות, פרט
פ"ז  לעיל וכמבואר ממון, גופם אין - ליד מיד שמטלטלים
ובביאורנו. שם כמבואר לקרקעות, הושוו - ועבדים ה"ד,

ובחזקתם"25) בעליהם לפני הם הרי "וקרקעות הנתבע.
יוחנן, רבי כדעת לז:) (שבועות שם לעיל רבינו כלשון
(שם  דורש היה עקיבא ורבי פטור. - קרקע עדי שהמשביע
מאלה  יש - ה) ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם כי "והיה לד.)
ממון  תבעו כיצד? הא פטור. שהוא מאלה ויש חייב, שהוא
המחייבת  עדות ואפילו פטור", - אחר דבר תבעו חייב, -
שם  הסוגיא במסקנת כמבואר פטור, - קרקע עדי כגון ממון,

ספר'). ('קרית
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.„Ò˜ È„Ú ÚÈaLn‰ ÔÎÂ26ÔÈ¯eËt - e¯ÙÎÂ ¿≈««¿ƒ«≈≈¿»¿»¿¿ƒ
‰„B‰Â Úa˙p‰ Ì„˜ Ì‡L ÈtÓ .˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈ƒ¿≈∆ƒ»««ƒ¿»¿»
¯Á‡ ÌÈ„Ú‰ e‡aL Èt ÏÚ Û‡Â ÌlLlÓ ¯ËtÈ - Òwa«¿»ƒ»≈ƒ¿«≈¿««ƒ∆»»≈ƒ««

e„ÈÚ‰Â Ôk27Ô˙e„Úa ‰Ê e·iÁ ‡Ï ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ , ≈¿≈ƒƒ¿¿»≈ƒ…ƒ¿∆¿≈»
˙·iÁÓ‰ ‡È‰ Úa˙p‰ ˙¯ÈÙk ÌÚ Ô˙e„Ú ‡l‡ ,dc·Ï¿«»∆»≈»ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ«¿«∆∆

Ô˙B‡28Ô˙e„Ú ÏÈÚBz ‡Ï - ‰„B‰ Ì‡Â ÏÈ‡B‰Â ;29Ì‡ , »¿ƒ¿ƒ»…ƒ≈»ƒ
ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ d· e¯Ùk30. »¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ממנו,26) שגנבו שורו את מכר או טבח שפלוני לו שיעידו
ה"א, פ"ח לעיל כמבואר והמכירה, הטביחה על קנס שחייב
לא  ואמר: בתי, על רע שם הוציא שפלוני לי, שתעידו או
ראה  קנס, שקלים מאה לשלם וחייב בתולים, לבתך מצאתי

ב. לג, מודה 27)שבועות עה.) (בבאֿקמא היא הלכה כי
פטור. - עדים באו ואח"כ התימנים:28)בקנס ובכת"י

לנתבע. והכוונה הודה 29)אותו. אם ממון, שבדיני בעוד
עדים. כמאה בעלֿדין שהודאת לשלם, חייב בעצמו

הדורש:30) עקיבא, רבי פי על יוחנן כרבי א. לד, שבועות
שהכוונה  כב) אות לעיל (ראה פטור" - אחר דבר "תבעו
נפשטה, שלא בעיה שזוהי א לג, שם וראה קנס. לעדי

מספק. קרבן מביאים אינם וממילא

.‰„Èa ÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL È‡ ÌÎÚÈaLÓ«¿ƒ¬∆¬ƒ∆»¿»ƒƒ∆≈ƒ¿«
ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÈBÏt31‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â32, ¿ƒ«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‡e‰L Ô¯w‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - e¯ÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆∆∆
ÔBÓÓ33Ì‡ ÔÎÂ .Ò˜ ‡e‰L ÏÙk‰ ÈtÓ ‡Ï , »…ƒ¿≈«≈∆∆¿»¿≈ƒ

Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡L BÏ e„ÈÚiL ÌÚÈaL‰34, ƒ¿ƒ»∆»ƒ∆»«¿ƒƒ»ƒ
˙La‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - e¯ÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆

Ì‚t‰Â35ÈtÓ ‡Ï ,ÌlLÓ Úa˙p‰ Ì‰a ‰„B‰ Ì‡L , ¿«¿»∆ƒ»»∆«ƒ¿»¿«≈…ƒ¿≈
Òw‰36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. «¿»¿≈…«≈»∆

ככתוב 31) הכפל, את משלם והגנב חפץ, איזה ממני שגנב
ג). כב, מכרו,32)(שמות או וטבחו שור, ממני שגנב

ארבעה, - ובשה השור, תחת בקר חמשה לי חייב נמצא
לז). כא, (שם -33)ככתוב בו מודה הנתבע היה ואפילו

לבדה. בעדותם מתחייב שהיה נמצא חייב, והרי 34)היה
חמשים  של הקנס על נוסף ופגם, בושת לו לתת חייב הוא

ה"ג,35)שקלים. פ"ה לעיל (ראה ממון תורת להם שיש
לבדה. בעדותם מתחייב הנתבע שהיה נמצא ובביאורנו),

מישראל,36) בת לכל התורה מן הקצובים שקלים חמשים
ופגם, בושת על נוסף - הדיוטות בת בין מלכים בת בין

ה"ב. פ"ח, לעיל בביאורנו שבועות 37)כמבואר משנה,
ה"ב. פ"ח, לעיל והשווה שם. בגמרא וכמבואר א. לג,

.Âe¯tÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
BÁeÏL B‡ BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa ˙ÚÈ·z ¯Á‡ eÚ·MÈÂ38; ¿ƒ»¿««¿ƒ«««ƒ«¿¿

ÔÈ¯eËt - ÌÚa˙iL Ì„˜ eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿¿ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ
.˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈

אחרי 38) הנתבע, מידי הכסף את לקבל מורשה שהוא
לג, ובשבועות ה"ו. פ"ז, לעיל ראה עדותם. יעידו שהעדים
ואינו  העדים להשביע שליח אבל בהרשאה", "בבא ב:
את  להשביע יכול אינו הנתבע מידי הכסף לקבלת מורשה

פ"ד, (שבועות המשנה בפירוש רבינו דברי הם וכן העדים,
כשמשביעים  שהעדים ג"כ, הדין שמעיקרי "לפי מ"ז)
מבואר  והטעם, רוקח'). ('מעשה חייבים" וכפרו המורשה

הבאה. בהלכה בסמוך

.Ê‰ÓÏ :BÏ e¯Ó‡ ,Ô‰È¯Á‡ CÏB‰ Ú·Bz‰ e‡¯ ?„ˆÈk≈«»«≈«≈«¬≈∆»¿»»
˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L ?eÈ¯Á‡ ‡a ‰z‡«»»«¬≈¿»∆≈»¿ƒ¿≈

˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -39‡lL ÈtÓ ; ¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…
˙ÚÈ·˙a eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ ÔÚ·z¿»»«≈«∆»≈»¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«

ÔÓˆÚ40‰ÊÏ eÚ„z Ì‡L :Úa˙p‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ≈¿»∆
È˙B‡ Ú·BzL41- e¯ÙÎÂ ,BÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL ˙e„Ú ∆≈«ƒ≈∆»¿»ƒ¿»¿

ÌÚÈaLiL „Ú ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈«∆«¿ƒ≈
Ú·Bz‰42e‡B·iL ÌÚÈaL‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «≈«¿≈»ƒ«ƒƒ¿ƒ»∆»

Ô‰L - e¯ÙÎÂ ,ÔBÓÓ ÈBÏt „Èa ÈBÏÙÏ LiL e„ÈÚÈÂ¿»ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿∆≈
BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa Ú·Bz‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;ÔÈ¯eËt43Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ∆≈∆«≈«««ƒ«¿¿≈ƒ

˙e„ÚÏ ‰Úe·L ‰Ó„˜44˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - »¿»¿»»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«
„Ú ‡e‰Â ‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ :¯Ó‡pL ;˙e„Ú‰45- »≈∆∆¡«¿»¿»»»¿≈

.˙e„ÚÏ ‰Úe·L ‰Ó„wL ‡Ï ,‰Úe·LÏ ˙e„Ú ‰Ó„wL∆»¿»≈ƒ¿»…∆»¿»¿»¿≈

ב.39) לא, "אם 40)שבועות א) ה, (ויקרא אמרה והתורה
תובעם  הוא שמשמעו יגיד" "לוֿלא עונו", ונשא יגיד לוא
('קרית  כופרים אלא להגיד מסרבים והם להגיד, תחילה

לט. אות להלן וראה אותי.41)ספר'). התימנים: ובכת"י
לדרוש 42) (מלא, יגיד" לוא "אם שנאמר: א. לה, שבועות

ואם  עוונו, ונשא - יגיד לא (לתובע) לו אם לוֿלא) בו,
שם: למשנה בפירושו רבינו ולשון פטור. - יגיד לא לאחר
מפי  ולמדנו ואל"ף, בוי"ו . . . יגיד לוא אם יתברך "אמר
. . . והשלילה הקנין הענינים שני על לעורר שזה השמועה
יגיד  לא אם לנתבע אבל . . . עוונו ונשא יגיד לא לו אם
שם: המשנה לשון רבינו מפרש פטור". - אותו לפטור
ולטובתו. לנתבע הכוונה עדות" לו יודעים אתם "שאם

הנתבע 43) אם קלֿוחומר, הדברים והרי ב. לג, שבועות
כל  לו שאין - זה לחייבם, יכול אינו זו, לעדות שייך שהוא

דין אינו לתביעה, (רדב"ז).שייכות מחייבם שאינו
העדות.44) ולא 45)לידיעת שעה, באותה עד שהיה

וברש"י). לה. (שבועות אח"כ שיהיה

.Á˙e„Ú ÈÏ eÚ„zLk ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ ?„ˆÈk≈««¿ƒ«¬ƒ¬≈∆¿∆≈¿ƒ≈
¯Á‡ ˙e„Ú BÏ eÚ„ÈÂ ,ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,Èe„ÈÚ˙e e‡B·zL∆»¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿≈««
ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - Ba e¯ÙÎÂ „ÈÚ‰Ï ÌÚ·˙e ,Ôk≈¿»»¿»ƒ¿»¿¬≈≈¿ƒ

˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ46. ƒ¿«»≈

שם.46)

.Ë„ÁÈiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÌÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡47 ≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆¿«≈
eÚ·MÈ B‡ ÌÚÈaLÈÂ Ú·Bz‰ Ì˙B‡48„ÓÚ ?„ˆÈk . »«≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¿≈«»«

ÈÏ Ú„iL ÈÓ Ïk È‡ ÚÈaLÓ :¯Ó‡Â ˙Òk‰ ˙È·a¿≈«¿∆∆¿»««¿ƒ«¬ƒ»ƒ∆≈«ƒ
ÂÈ„ÚÂ ,ÔÓ‡ Ìlk eÚÂ ,ÈÏ „ÈÚÈÂ ‡B·iL ˙e„Ú≈∆»¿»ƒƒ¿»À»»≈¿≈»
el‡ È¯‰ - Ba e¯ÙÎÂ ÂÈ„Ú Ú·z Ck ¯Á‡Â ,ÌÏÏÎaƒ¿»»¿««»»«≈»¿»¿¬≈≈
ÂÈ„Ú „ÁÈ ‡lL ÈtÓ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…ƒ≈≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰Úe·La49È‡ ÚÈaLÓ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¬»ƒ»««¿ƒ«¬ƒ
e‡B·iL ˙e„Ú ÈÏ eÚ„È Ì‡L Ô‡k ÌÈ„ÓBÚ‰ Ïk»»¿ƒ»∆ƒ≈¿ƒ≈∆»
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.„Ò˜ È„Ú ÚÈaLn‰ ÔÎÂ26ÔÈ¯eËt - e¯ÙÎÂ ¿≈««¿ƒ«≈≈¿»¿»¿¿ƒ
‰„B‰Â Úa˙p‰ Ì„˜ Ì‡L ÈtÓ .˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈ƒ¿≈∆ƒ»««ƒ¿»¿»
¯Á‡ ÌÈ„Ú‰ e‡aL Èt ÏÚ Û‡Â ÌlLlÓ ¯ËtÈ - Òwa«¿»ƒ»≈ƒ¿«≈¿««ƒ∆»»≈ƒ««

e„ÈÚ‰Â Ôk27Ô˙e„Úa ‰Ê e·iÁ ‡Ï ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ , ≈¿≈ƒƒ¿¿»≈ƒ…ƒ¿∆¿≈»
˙·iÁÓ‰ ‡È‰ Úa˙p‰ ˙¯ÈÙk ÌÚ Ô˙e„Ú ‡l‡ ,dc·Ï¿«»∆»≈»ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ«¿«∆∆

Ô˙B‡28Ô˙e„Ú ÏÈÚBz ‡Ï - ‰„B‰ Ì‡Â ÏÈ‡B‰Â ;29Ì‡ , »¿ƒ¿ƒ»…ƒ≈»ƒ
ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ d· e¯Ùk30. »¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ממנו,26) שגנבו שורו את מכר או טבח שפלוני לו שיעידו
ה"א, פ"ח לעיל כמבואר והמכירה, הטביחה על קנס שחייב
לא  ואמר: בתי, על רע שם הוציא שפלוני לי, שתעידו או
ראה  קנס, שקלים מאה לשלם וחייב בתולים, לבתך מצאתי

ב. לג, מודה 27)שבועות עה.) (בבאֿקמא היא הלכה כי
פטור. - עדים באו ואח"כ התימנים:28)בקנס ובכת"י

לנתבע. והכוונה הודה 29)אותו. אם ממון, שבדיני בעוד
עדים. כמאה בעלֿדין שהודאת לשלם, חייב בעצמו

הדורש:30) עקיבא, רבי פי על יוחנן כרבי א. לד, שבועות
שהכוונה  כב) אות לעיל (ראה פטור" - אחר דבר "תבעו
נפשטה, שלא בעיה שזוהי א לג, שם וראה קנס. לעדי

מספק. קרבן מביאים אינם וממילא

.‰„Èa ÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL È‡ ÌÎÚÈaLÓ«¿ƒ¬∆¬ƒ∆»¿»ƒƒ∆≈ƒ¿«
ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÈBÏt31‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â32, ¿ƒ«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‡e‰L Ô¯w‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - e¯ÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆∆∆
ÔBÓÓ33Ì‡ ÔÎÂ .Ò˜ ‡e‰L ÏÙk‰ ÈtÓ ‡Ï , »…ƒ¿≈«≈∆∆¿»¿≈ƒ

Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡L BÏ e„ÈÚiL ÌÚÈaL‰34, ƒ¿ƒ»∆»ƒ∆»«¿ƒƒ»ƒ
˙La‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - e¯ÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆

Ì‚t‰Â35ÈtÓ ‡Ï ,ÌlLÓ Úa˙p‰ Ì‰a ‰„B‰ Ì‡L , ¿«¿»∆ƒ»»∆«ƒ¿»¿«≈…ƒ¿≈
Òw‰36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. «¿»¿≈…«≈»∆

ככתוב 31) הכפל, את משלם והגנב חפץ, איזה ממני שגנב
ג). כב, מכרו,32)(שמות או וטבחו שור, ממני שגנב

ארבעה, - ובשה השור, תחת בקר חמשה לי חייב נמצא
לז). כא, (שם -33)ככתוב בו מודה הנתבע היה ואפילו

לבדה. בעדותם מתחייב שהיה נמצא חייב, והרי 34)היה
חמשים  של הקנס על נוסף ופגם, בושת לו לתת חייב הוא

ה"ג,35)שקלים. פ"ה לעיל (ראה ממון תורת להם שיש
לבדה. בעדותם מתחייב הנתבע שהיה נמצא ובביאורנו),

מישראל,36) בת לכל התורה מן הקצובים שקלים חמשים
ופגם, בושת על נוסף - הדיוטות בת בין מלכים בת בין

ה"ב. פ"ח, לעיל בביאורנו שבועות 37)כמבואר משנה,
ה"ב. פ"ח, לעיל והשווה שם. בגמרא וכמבואר א. לג,

.Âe¯tÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
BÁeÏL B‡ BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa ˙ÚÈ·z ¯Á‡ eÚ·MÈÂ38; ¿ƒ»¿««¿ƒ«««ƒ«¿¿

ÔÈ¯eËt - ÌÚa˙iL Ì„˜ eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿¿ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ
.˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈

אחרי 38) הנתבע, מידי הכסף את לקבל מורשה שהוא
לג, ובשבועות ה"ו. פ"ז, לעיל ראה עדותם. יעידו שהעדים
ואינו  העדים להשביע שליח אבל בהרשאה", "בבא ב:
את  להשביע יכול אינו הנתבע מידי הכסף לקבלת מורשה

פ"ד, (שבועות המשנה בפירוש רבינו דברי הם וכן העדים,
כשמשביעים  שהעדים ג"כ, הדין שמעיקרי "לפי מ"ז)
מבואר  והטעם, רוקח'). ('מעשה חייבים" וכפרו המורשה

הבאה. בהלכה בסמוך

.Ê‰ÓÏ :BÏ e¯Ó‡ ,Ô‰È¯Á‡ CÏB‰ Ú·Bz‰ e‡¯ ?„ˆÈk≈«»«≈«≈«¬≈∆»¿»»
˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L ?eÈ¯Á‡ ‡a ‰z‡«»»«¬≈¿»∆≈»¿ƒ¿≈

˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -39‡lL ÈtÓ ; ¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…
˙ÚÈ·˙a eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ ÔÚ·z¿»»«≈«∆»≈»¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«

ÔÓˆÚ40‰ÊÏ eÚ„z Ì‡L :Úa˙p‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ≈¿»∆
È˙B‡ Ú·BzL41- e¯ÙÎÂ ,BÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL ˙e„Ú ∆≈«ƒ≈∆»¿»ƒ¿»¿

ÌÚÈaLiL „Ú ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈«∆«¿ƒ≈
Ú·Bz‰42e‡B·iL ÌÚÈaL‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «≈«¿≈»ƒ«ƒƒ¿ƒ»∆»

Ô‰L - e¯ÙÎÂ ,ÔBÓÓ ÈBÏt „Èa ÈBÏÙÏ LiL e„ÈÚÈÂ¿»ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿∆≈
BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa Ú·Bz‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;ÔÈ¯eËt43Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ∆≈∆«≈«««ƒ«¿¿≈ƒ

˙e„ÚÏ ‰Úe·L ‰Ó„˜44˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - »¿»¿»»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«
„Ú ‡e‰Â ‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ :¯Ó‡pL ;˙e„Ú‰45- »≈∆∆¡«¿»¿»»»¿≈

.˙e„ÚÏ ‰Úe·L ‰Ó„wL ‡Ï ,‰Úe·LÏ ˙e„Ú ‰Ó„wL∆»¿»≈ƒ¿»…∆»¿»¿»¿≈

ב.39) לא, "אם 40)שבועות א) ה, (ויקרא אמרה והתורה
תובעם  הוא שמשמעו יגיד" "לוֿלא עונו", ונשא יגיד לוא
('קרית  כופרים אלא להגיד מסרבים והם להגיד, תחילה

לט. אות להלן וראה אותי.41)ספר'). התימנים: ובכת"י
לדרוש 42) (מלא, יגיד" לוא "אם שנאמר: א. לה, שבועות

ואם  עוונו, ונשא - יגיד לא (לתובע) לו אם לוֿלא) בו,
שם: למשנה בפירושו רבינו ולשון פטור. - יגיד לא לאחר
מפי  ולמדנו ואל"ף, בוי"ו . . . יגיד לוא אם יתברך "אמר
. . . והשלילה הקנין הענינים שני על לעורר שזה השמועה
יגיד  לא אם לנתבע אבל . . . עוונו ונשא יגיד לא לו אם
שם: המשנה לשון רבינו מפרש פטור". - אותו לפטור
ולטובתו. לנתבע הכוונה עדות" לו יודעים אתם "שאם

הנתבע 43) אם קלֿוחומר, הדברים והרי ב. לג, שבועות
כל  לו שאין - זה לחייבם, יכול אינו זו, לעדות שייך שהוא

דין אינו לתביעה, (רדב"ז).שייכות מחייבם שאינו
העדות.44) ולא 45)לידיעת שעה, באותה עד שהיה

וברש"י). לה. (שבועות אח"כ שיהיה

.Á˙e„Ú ÈÏ eÚ„zLk ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ ?„ˆÈk≈««¿ƒ«¬ƒ¬≈∆¿∆≈¿ƒ≈
¯Á‡ ˙e„Ú BÏ eÚ„ÈÂ ,ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ,Èe„ÈÚ˙e e‡B·zL∆»¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿≈««
ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - Ba e¯ÙÎÂ „ÈÚ‰Ï ÌÚ·˙e ,Ôk≈¿»»¿»ƒ¿»¿¬≈≈¿ƒ

˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ46. ƒ¿«»≈

שם.46)

.Ë„ÁÈiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÌÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡47 ≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆¿«≈
eÚ·MÈ B‡ ÌÚÈaLÈÂ Ú·Bz‰ Ì˙B‡48„ÓÚ ?„ˆÈk . »«≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¿≈«»«

ÈÏ Ú„iL ÈÓ Ïk È‡ ÚÈaLÓ :¯Ó‡Â ˙Òk‰ ˙È·a¿≈«¿∆∆¿»««¿ƒ«¬ƒ»ƒ∆≈«ƒ
ÂÈ„ÚÂ ,ÔÓ‡ Ìlk eÚÂ ,ÈÏ „ÈÚÈÂ ‡B·iL ˙e„Ú≈∆»¿»ƒƒ¿»À»»≈¿≈»
el‡ È¯‰ - Ba e¯ÙÎÂ ÂÈ„Ú Ú·z Ck ¯Á‡Â ,ÌÏÏÎaƒ¿»»¿««»»«≈»¿»¿¬≈≈
ÂÈ„Ú „ÁÈ ‡lL ÈtÓ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…ƒ≈≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰Úe·La49È‡ ÚÈaLÓ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¬»ƒ»««¿ƒ«¬ƒ
e‡B·iL ˙e„Ú ÈÏ eÚ„È Ì‡L Ô‡k ÌÈ„ÓBÚ‰ Ïk»»¿ƒ»∆ƒ≈¿ƒ≈∆»
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el‡ È¯‰ - e¯ÙÎÂ ,ÌÏÏÎa ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,ÈÏ e„ÈÚÈÂ¿»ƒƒ¿»≈»ƒ¿»»¿»¿¬≈≈
ÌÈ¯Á‡ ÏÏÎa Ì„ÁÈ È¯‰L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ50. «»ƒƒ¿«»≈∆¬≈ƒ¬»ƒ¿«¬≈ƒ

להם.47) ויתכוין עצמם.48)יקצה א.49)מפי לה, שם
וכתב  ומיוחד. ידוע עד משמע עד", "והוא אמרה: והתורה
משביע  ואומר: הכנסת בבית העומד שזה משום שם: הר"ן
אינו  מהסתם וכו', עדות לי יודעים אתם אם עליכם אני
שאינו  מי ביניהם שיש הוא, יודע שהרי כולם, את משביע
בתוך  המושבעים את כולל שהוא נמצא עדות, לו יודע

יחוד. כאן ואין מושבעים, ופירש 50)הבלתי הואיל
יחוד  כאן ויש כולם, על שבועה חלה כולם, את שמשביע
למד, אתה ומכאן שיור. ללא בבית הנמצאים לכל עדים
עדות, לו יודע אם מספק, חבירו את להשביע אדם שיכול
אע"פ  העומדים, כל על חלה שהשבועה אומר שאתה כשם

שם). (ר"ן לא אם עדות לו יודעים אם יודע שאינו

.ÈÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ‰Â e‡Ba :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»≈ƒ¿»ƒƒ∆≈ƒ
˙Òk‰ ˙È·a „ÓÚ Ck ¯Á‡Â ,ÈBÏt „Èa ‰Ó»∆¿«¿ƒ¿««»»«¿≈«¿∆∆

ÈÓ Ïk ÚÈaL‰Â‡ÏÂ ,„ÈÚÈÂ ‡B·È ˙e„Ú BÏ Ú„BiL ¿ƒ¿ƒ«»ƒ∆≈«≈»¿»ƒ¿…
ÔÚ·z È¯‰L ,ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ e‡a»¿…≈ƒ¬≈≈«»ƒ∆¬≈¿»»

‰lÁz51Ê‡ eÈ‰iL ‡e‰Â .52ÌL ‰È‰ÈÂ ,˙Òk‰ ˙È·a ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆¿ƒ¿∆»
ÔÈc ˙Èa53eÚ Ì‡ :ÔÈc ˙Èa ÈÙa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ¬»ƒ…»ƒ¿≈≈ƒƒ»

˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ - ÔÓ‡54Ô˙e„Úa e¯tÎiLk »≈«»ƒƒ¿«»≈¿∆ƒ¿¿¿≈»
ÔÈc ˙È·a55ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÔÓ‡ eÚ ‡Ï Ì‡Â ;56. ¿≈ƒ¿ƒ…»»≈≈»«»ƒ

העומדים 51) כל את מהמשביע עדיף וזה אותם, וייחד
בפני  מעולם ייחדם שלא הקודמת, שבהלכה בביתֿהכנסת
(רדב"ז). תביעתו בשעת ייחדם כאן ואילו עצמם,

ההשבעה.52) עצמם,53)בשעת מפי נשבעו ולא הואיל
בביתֿדין  שישביעם צריך השבועה, אחרי אמן ענו ולא
שאיֿאפשר  ה"א. לעיל כמבואר ביתֿדין, לפני ויכפרו
בפני  תהיה כפירתם) (זוהי וקבלתה בחוץ, תהיה שהשבועה

מפיו,54)ביתֿדין. שבועה כמוציא אמן שהעונה
(משנה  לביתֿדין מחוץ אפילו מועילה עצמם מפי והשבועה

ל.). לעיל 55)שם כמבואר בלבד, בביתֿדין שהכפירה
הושבעו 56)ה"ב. ולא הואיל בביתֿדין, כשכפרו אפילו

כפ  ע"י אלא שבועה קבלת כאן שאין כיון ירתם,בביתֿדין.
ביתֿדין. בפני וקבלתה בחוץ תהיה שהשבועה בדין אינו
בביתֿ תהיה שהכפירה אלא ההקפדה אין הראב"ד ולדעת
כשלא  אפילו בביתֿדין, מחוייבת אינה השבועה אבל דין,

הי"ז. פ"י, לקמן השווה אמן. ענו

.‡È‰Úe·La ÂÈ„Ú ÚÈaLn‰ „Á‡57:Ô‰Ï ¯Ó‡L B‡ , ∆»««¿ƒ«≈»ƒ¿»∆»«»∆
- ‰Úe·La È‡ ÌÎ¯ÒB‡ ,‰Úe·La ÌÎÈÏÚ È‡ ‰eˆÓ¿«∆¬ƒ¬≈∆ƒ¿»∆¿∆¬ƒƒ¿»

ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰58ÌMa ÌÚÈaLiL ‡e‰Â .59ÈepÎa B‡ ¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈«≈¿ƒ
ÌÈÈepk‰ ÔÓ60e¯‡aL BÓk ,61. ƒ«ƒƒ¿∆≈«¿

וכו'.57) ותעידוני תבואו לא אם עליכם אני משביע שאומר:
א.58) לה, שם השמות 59)משנה, מן השם בהזכרת

רבינו  כלשון צבאות, שדי, אלקים, ה', כגון המיוחדים,
שם. למשנה במי 60)בפירושו או "רחום" או "חנון" כגון
אפים". "ארך מוסיף 61)ששמו ה"ד ושם ה"ב. פ"ב, לעיל

בדבר  אסור זה הרי . . . שם הזכיר ולא שבועה "אמר רבינו:

עד  . . . קרבן מביא ולא לוקה אינו אבל עליו, שנשבע
כינוי". או המיוחדים השמות מן שם בה שיהיה

.·ÈÌ‰L ÔBLÏa ÌÚÈaLiL „Ú ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â¿≈»≈ƒ«»ƒ«∆«¿ƒ≈¿»∆≈
d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ62. «ƒƒ»

אלה",62) קול "ושמעה א) ה, (ויקרא "שנאמר א. לג, סוטה
שהיא  לשון בכל - רש"י) באלה, והשביעוה נאמר: (ולא

ה"ז. פ"ז, לעיל וראה שומעת".

.‚È˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈
ÌÚa˙iL :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ¯·„ ‰¯OÚ Èt ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ¬»»¿»ƒ¿≈≈∆ƒ¿»≈

Ú·Bz‰63ÔBÓÓ ˙e„Ú ‰È‰zLÂ .64ÔBÓÓ ‰È‰iLÂ . «≈«¿∆ƒ¿∆≈»¿∆ƒ¿∆»
ÏËÏhn‰65„·Ï Ô˙e„Úa ÌlLÏ Úa˙p‰ ·iÁ˙iLÂ .66 «ƒ«¿≈¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿»¿«≈¿≈»¿«

Ú·Bz‰ ÔÚ·zL ¯Á‡ e¯tÎiLÂ .e„ÈÚ‰ Ì‡67. ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿¿««∆¿»»«≈«
B‡ ÌMa ‰Úe·L ÌL ‰È‰zLÂ .ÔÈc ˙È·a e¯tÎiLÂ¿∆ƒ¿¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆»¿»«≈

‰Úe·MÏ ˙e„Ú‰ ˙ÚÈ„È Ìc˜zLÂ .ÈepÎa68„ÁÈiLÂ . ¿ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»≈«¿»¿∆¿«≈
‰ÚÈ·z‰ ˙Úa B‡ ‰Úe·M‰ ˙Úa ÂÈ„Ú69‰È‰zLÂ . ≈»¿≈«¿»¿≈«¿ƒ»¿∆ƒ¿∆

.d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa ‰Úe·M‰«¿»¿»∆≈«ƒƒ»

ycew zegiyn zecewp

Îlr `l` zecrd zreaya miaiig micrd oi`y ,zcnl dpd"
mixikn ody oeyla dreayd didzy ...mixac dxyr it

."dze`

על  נאמר כך: זו הלכה לבאר יש העניינים, פנימיות על־פי
להיות  הוא ישראל של תפקידם כי עדי", "אתם ישראל עם

הוי'. שם על עדות
כל, מעין הנעלם דבר על רק שייך העדות עניין כל
נפעלת  זו עדות הזה. בעולם אלוקות מציאות ובעניינינו
בדוגמת  שהיא מציאות בעולם כאן שיש על־ידי־זה
אדם. קרויים אתם - אדם" "נעשה - שלמעלה המציאות 

מכל  "המעט הם שישראל שאף רואים הגויים כאשר והנה
ועומדים  וקיימים חיים נשארים זאת ולמרות העמים",

ה  - ומצוותיה תורה היהדות, ענייני על ההוכחה בתוקף זו רי
היא  זו ועדות הקב"ה, של מציאותו על ביותר הטובה
שבכוחן  הדברות עשרת על המרמזים דברים עשרה על־פי
והנה  עדים. ולהיות תפקידם את לקיים ישראל יכולים
אותה", מכירים שהן בלשון "שתהיה הוא העשירי העניין
בגדר  אינו וספרי, וספרא וירושלמי בבבלי התורה לימוד כי
ריבוי  מפני ישראל כל אצל אותה" מכירים שהן "לשון
כך  לשם שצריך ובפרט וכו' חלוקות מדרשות השקו"ט
מהם  יודע אחר־כך ורק ארוך, וזמן חכמה ונפש רחבה דעת
בספר  אבל כו'. והמותרים האסורים בדברים הנכוחה הדרך
ודרך  ברורה בלשון שהוא המעלה ישנה תורה' 'משנה
בלא  הכל בפי סדורה כולה תושבע"פ שתהא עד קצרה
מיוחדת  מעלה שישנה ונמצא כו'. פירוק.. ובלא קושיא
"אתם  - ישראל של לתפקידם ביחס הרמב"ם בלימוד

אותה". מכירים "שהן בלשון הוא זה ספר שכן עדי",
('c oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)
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פלוני 63) ביד לפלוני יש אם שיעידו אחר להשביעם פרט
ה"ז. לעיל עצמו, בעלֿדין התובע זה שאין ממון,

פ"י 64) לקמן לוי, או כהן שהוא לו להעיד תבעם אם פרט
גופם 65)ה"ג. שאין ושטרות ועבדים. לקרקעות פרט

ה"ג. לעיל לעדי 66)ממון, פרט לבדה, התימנים: ובכת"י
ה"ד. לעיל המחייבתו, היא הנתבע כפירת עם שעדותם קנס,

ה"וֿז.67) לעיל שיתבעם, קודם ונשבעו קדמו אם פרט
ה"ז.68) לעיל 69)לעיל השבועה, בעת ייחדם שלא אע"פ

תחילה". תבעם "שהרי ה"י,

.„È˙Úe·MÓ ¯eËt - ¯eËt e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿»»ƒ¿«
Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ ,˙e„Ú‰70B‡ ÚaLpL ‡e‰Â . »≈¬»«»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÓ‡ ‰ÚL71ÏÚ ÚaL È¯‰L ,¯Á‡ BÚÈaL‰ Ì‡ ∆»»»≈ƒƒ¿ƒ«≈∆¬≈ƒ¿««
˜L¯72Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁÓ‰ Ï·‡ . ∆∆¬»«¿À»ƒ¿«»≈««ƒ

BÈ‡ - „ÈÊÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¯˜L ÏÚ ÚaL ‡e‰L∆ƒ¿««∆∆¿««ƒ∆≈ƒ≈
·iÁ73Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ74˙Úe·L ÌeMÓ ‡l‡ , «»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«

„·Ïa ˙e„Ú‰75˙e„Ú‰ ˙Úe·L ‡ÈˆB‰ ·e˙k‰ È¯‰L . »≈ƒ¿«∆¬≈«»ƒ¿«»≈
·iÁÏ Èeha ˙Úe·L ÏÏkÓ76‚‚BLk da „ÈÊn‰ ƒ¿«¿«ƒ¿«≈«≈ƒ»«≈

Ôa¯˜a77˙e˜ÏÓa ‡Ï Ï·‡78˙Á‡Ï :¯Ó‡pL ;79 ¿»¿»¬»…¿«¿∆∆¡«¿««
·iÁÓ ‰z‡ ˙BÚe·L ÈÈnÓ „Á‡ ÔÈÓa - ‰l‡Ó≈≈∆¿ƒ∆»ƒƒ≈¿«»¿«≈
·iÁ ‰È‰iL „Ú ÔÈÈÓ ÈLa B·iÁÓ ‰z‡ È‡Â ,ÚaLp‰«ƒ¿»¿ƒ«»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ«∆ƒ¿∆«»

Èeha ˙Úe·L ÔÈ„·e ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÔÈ„a80. ¿ƒ¿«»≈¿ƒ¿«ƒ

השומרים 70) משבועת הפטורים לענין ב. מט, שבועות
משבועת  לפטורים והואֿהדין ביטוי, בשבועת שחייבים
ובכת"י  ה"בֿג. פ"ז, לעיל והשווה (כסףֿמשנה). העדות
העדות  משבועת פטור שאמרנו מקום "כל הנוסח: התימנים,

וכו'. שנשבע" הוא ביטוי, בשבועת חייב שהוא 71)אבל
מפיו. שבועה אחרים 72)כמוציא מפי הושבעו אם אבל

לא  שהרי ביטוי, בשבועת חייבם אינם אמן, ענו ולא וכפרו
הי"ז. בסוף פ"י לקמן וראה כלל, מלקות.73)נשבעו

ה"ג.74) פ"א, לעיל לוקה. – במזיד לשקר נשבע שאם
ויורד.75) עולה העדות.76)קרבן בשבועת
(בשבועת 77) וכאן ונעלם, נאמר "בכולם ב: לא, שבועות

כשוגג". המזיד על לחייב - ונעלם נאמר לא העדות)
משום 78) קרבנו על נוסף במזיד, ביטוי שבועת משום

העדות. מאלה".79)שבועת "באחת נאמר ולא
(כתובות 80) שאמרו כמו זה והרי כה:). (שבועות באחד

ואי  מחייבו, אתה אחת רשעה משום - רשעתו "כדי לב:)
ה, ויקרא תמימה' ('תורה רשעיות" שתי משום מחייבו אתה
מלקות  לחייב שאין מסביר, - א לז, בשבועות ורש"י ה).
שהם  יודע מי כי ודאית, התראה בה שאין העדות, בשבועת
נמקו: שם וב'תוספות' בהם. להתרות ויוכל עדות, לו יודעים
לומר  שיכולים מזידים, הם אם לידע שאיֿאפשר משום

יט. אות פ"ד, שם ברא"ש וכן שכחנו.

.ÂËLiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·z ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ∆≈
„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈBÏt „Èa ÈÏ81‰Úe·L ,‰„·‡Â ÏÊb ƒ¿«¿ƒƒ»¿∆»»≈«¬≈»¿»

˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L82˙Á‡ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -83. ∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ∆»««
ÈBÏt „Èa EÏ LiL ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆≈¿¿«¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰„·‡Â ÏÊb „È ˙ÓeO˙e ÔB„wtƒ»¿∆»»≈«¬≈»«»ƒ«»««

˙Á‡Â84. ¿««

שהזכרת.82)הלואה.81) אלה אחד,83)בכל קרבן
כאחד. התביעות כל את הכוללת אחת שבועה אלא זו שאין

בפני 84) תביעה כל ופרטו הואיל א. לג, שבועות משנה,
תביעה  כל על מיוחדת שבועה נשבעו כאילו הם הרי עצמה,

הי"ב. פ"ז, לעיל השווה ותביעה,

.ÊËÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·z ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ
ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL85, ∆≈ƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ

ÔÈ·iÁ ÌÈ‡ - ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ
˙Á‡ ‡l‡86˙e„Ú EÏ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L . ∆»««¿»∆≈»¿ƒ¿≈

ÔÈ·iÁ - ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa EÏ LiL∆≈¿¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ87. «»««¿««

ה"ז.85) פ"ד, לעיל בהלכה 86)מפורשת שם. משנה,
ובנידון  חלוקות, ותביעות אחד מין על מדובר הקודמת
ויש  יד, תשומת או פקדון אחת, תביעה על ידובר שלפנינו

נפרדים. מינים כל 87)בה בשפתיהם וביטאו הואיל שם,
מיוחדת  שבועה נשבעו כאילו הריהם עצמו, בפני על מין

הי"ג. פ"ז, לעיל וראה ומין. מין כל

.ÊÈ:e¯Ó‡Â ,Ì‰Ï „ÈÚ‰Ï ÌÈa¯ Ô˙B‡ eÚ·z Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ»∆¿»¿
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙e„Ú ÌÎÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ»∆≈≈»«»ƒ

˙Á‡ ‡l‡88Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï . ∆»««…¿¿…¿¿…¿«»ƒ«»
ÔB„wt‰ ˙BÚe·La e¯‡aL C¯„k ,˙Á‡Â ˙Á‡89. ««¿««¿∆∆∆≈«¿ƒ¿«ƒ»

לכולם 88) ומכוונת כוללת אחת שבועה אלא כאן אין
לך,89)כאחד. לא כשאמרו וכלֿשכן הי"ד. פ"ז, לעיל

ומקור  בביאורנו. שם כמבואר המחברת, וי"ו בלי לך, לא
כי  הפסוק: על ויקרא, פרשת כהנים' ב'תורת רבינו דברי
א: לח, בשבועות וראה ה). ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם
שהכוונה  חטאות" עשרה חמש כאן הרי חייא, רבי "תני
שם), ('תוספות' חטאת קרבן בה שיש העדות, לשבועת

אנשים. חמשה אותם ותבעו

.ÁÈ‡ˆÓÂ ,˙e„Ú BÏ Ú„BÈ ‡e‰L B¯·ÁÏ ÚaLp‰«ƒ¿»«¬≈∆≈«≈¿ƒ¿»
‡Ï Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙e„Ú BÏ Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«≈¬≈∆»¿≈»…
˙Úe·ML ÈtÓ .Èeha ˙Úe·L ‡ÏÂ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈¿…¿«ƒƒ¿≈∆¿«

Ô‰Â Â‡Ï Ba LiL ¯·„a ‡l‡ dÈ‡ Èeha90Ì‡Â , ƒ≈»∆»¿»»∆≈»¿≈¿ƒ
È˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ‰Úe·L :¯Ó‡91‰Ê ÔÈ‡ - …«¿»∆≈ƒ≈«¿≈≈∆

˙e„Ú‰ ˙Úe·L ‡l‡ Èeha ˙Úe·L92‰Ê Â‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ; ¿«ƒ∆»¿«»≈ƒ¿»∆
da LiL93‡e‰L ,daL Ô‰ Ck ,Èeha ˙Úe·L dÈ‡ ∆≈»≈»¿«ƒ»≈∆»∆

˙e„Ú BÏ Ú„BiL ÚaLp‰94Èeha ˙Úe·L BÈ‡ ,95. «ƒ¿»∆≈«≈≈¿«ƒ

והיפוכו,90) דבר להטיב", או "להרע ד) ה, (ויקרא ככתוב
ב. אות שם ובביאורנו ה"א, פ"ה, לעיל וכמבואר

יודע.91) שהוא משום 92)ונמצא חייבתו לא שהתורה
משום  אלא לביתֿדין חוץ בה להתחייב ביטוי שבועת
להעיד, וראוי בביתֿדין כשכפר אלא ואינה העדות, שבועת

וברש"י). כה: (שבועות ממון בו שיש השלילה 93)ובדבר
עדות. לו יודע שאינו שנשבע זו, ונמצא 94)שבשבועה

יודע. מכלום.95)שאינו פטור ונמצא

.ËÈBÏ „ÈÚ‰L B¯·ÁÏ ÚaLp‰L ,‡e‰ ¯e¯a ¯·c»»»∆«ƒ¿»«¬≈∆≈ƒ
È¯‰ - „ÈÚ‰ ‡e‰Â BÏ „ÈÚ‰ ‡lL B‡ ,„ÈÚ‰ ‡Ï ‡e‰Â¿…≈ƒ∆…≈ƒ¿≈ƒ¬≈
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פלוני 63) ביד לפלוני יש אם שיעידו אחר להשביעם פרט
ה"ז. לעיל עצמו, בעלֿדין התובע זה שאין ממון,

פ"י 64) לקמן לוי, או כהן שהוא לו להעיד תבעם אם פרט
גופם 65)ה"ג. שאין ושטרות ועבדים. לקרקעות פרט

ה"ג. לעיל לעדי 66)ממון, פרט לבדה, התימנים: ובכת"י
ה"ד. לעיל המחייבתו, היא הנתבע כפירת עם שעדותם קנס,

ה"וֿז.67) לעיל שיתבעם, קודם ונשבעו קדמו אם פרט
ה"ז.68) לעיל 69)לעיל השבועה, בעת ייחדם שלא אע"פ

תחילה". תבעם "שהרי ה"י,

.„È˙Úe·MÓ ¯eËt - ¯eËt e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿»»ƒ¿«
Èeha ˙Úe·La ·iÁ Ï·‡ ,˙e„Ú‰70B‡ ÚaLpL ‡e‰Â . »≈¬»«»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÓ‡ ‰ÚL71ÏÚ ÚaL È¯‰L ,¯Á‡ BÚÈaL‰ Ì‡ ∆»»»≈ƒƒ¿ƒ«≈∆¬≈ƒ¿««
˜L¯72Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁÓ‰ Ï·‡ . ∆∆¬»«¿À»ƒ¿«»≈««ƒ

BÈ‡ - „ÈÊÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¯˜L ÏÚ ÚaL ‡e‰L∆ƒ¿««∆∆¿««ƒ∆≈ƒ≈
·iÁ73Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ74˙Úe·L ÌeMÓ ‡l‡ , «»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«

„·Ïa ˙e„Ú‰75˙e„Ú‰ ˙Úe·L ‡ÈˆB‰ ·e˙k‰ È¯‰L . »≈ƒ¿«∆¬≈«»ƒ¿«»≈
·iÁÏ Èeha ˙Úe·L ÏÏkÓ76‚‚BLk da „ÈÊn‰ ƒ¿«¿«ƒ¿«≈«≈ƒ»«≈

Ôa¯˜a77˙e˜ÏÓa ‡Ï Ï·‡78˙Á‡Ï :¯Ó‡pL ;79 ¿»¿»¬»…¿«¿∆∆¡«¿««
·iÁÓ ‰z‡ ˙BÚe·L ÈÈnÓ „Á‡ ÔÈÓa - ‰l‡Ó≈≈∆¿ƒ∆»ƒƒ≈¿«»¿«≈
·iÁ ‰È‰iL „Ú ÔÈÈÓ ÈLa B·iÁÓ ‰z‡ È‡Â ,ÚaLp‰«ƒ¿»¿ƒ«»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ«∆ƒ¿∆«»

Èeha ˙Úe·L ÔÈ„·e ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÔÈ„a80. ¿ƒ¿«»≈¿ƒ¿«ƒ

השומרים 70) משבועת הפטורים לענין ב. מט, שבועות
משבועת  לפטורים והואֿהדין ביטוי, בשבועת שחייבים
ובכת"י  ה"בֿג. פ"ז, לעיל והשווה (כסףֿמשנה). העדות
העדות  משבועת פטור שאמרנו מקום "כל הנוסח: התימנים,

וכו'. שנשבע" הוא ביטוי, בשבועת חייב שהוא 71)אבל
מפיו. שבועה אחרים 72)כמוציא מפי הושבעו אם אבל

לא  שהרי ביטוי, בשבועת חייבם אינם אמן, ענו ולא וכפרו
הי"ז. בסוף פ"י לקמן וראה כלל, מלקות.73)נשבעו

ה"ג.74) פ"א, לעיל לוקה. – במזיד לשקר נשבע שאם
ויורד.75) עולה העדות.76)קרבן בשבועת
(בשבועת 77) וכאן ונעלם, נאמר "בכולם ב: לא, שבועות

כשוגג". המזיד על לחייב - ונעלם נאמר לא העדות)
משום 78) קרבנו על נוסף במזיד, ביטוי שבועת משום

העדות. מאלה".79)שבועת "באחת נאמר ולא
(כתובות 80) שאמרו כמו זה והרי כה:). (שבועות באחד

ואי  מחייבו, אתה אחת רשעה משום - רשעתו "כדי לב:)
ה, ויקרא תמימה' ('תורה רשעיות" שתי משום מחייבו אתה
מלקות  לחייב שאין מסביר, - א לז, בשבועות ורש"י ה).
שהם  יודע מי כי ודאית, התראה בה שאין העדות, בשבועת
נמקו: שם וב'תוספות' בהם. להתרות ויוכל עדות, לו יודעים
לומר  שיכולים מזידים, הם אם לידע שאיֿאפשר משום

יט. אות פ"ד, שם ברא"ש וכן שכחנו.

.ÂËLiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·z ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ∆≈
„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈBÏt „Èa ÈÏ81‰Úe·L ,‰„·‡Â ÏÊb ƒ¿«¿ƒƒ»¿∆»»≈«¬≈»¿»

˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L82˙Á‡ ‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -83. ∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ∆»««
ÈBÏt „Èa EÏ LiL ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆≈¿¿«¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰„·‡Â ÏÊb „È ˙ÓeO˙e ÔB„wtƒ»¿∆»»≈«¬≈»«»ƒ«»««

˙Á‡Â84. ¿««

שהזכרת.82)הלואה.81) אלה אחד,83)בכל קרבן
כאחד. התביעות כל את הכוללת אחת שבועה אלא זו שאין

בפני 84) תביעה כל ופרטו הואיל א. לג, שבועות משנה,
תביעה  כל על מיוחדת שבועה נשבעו כאילו הם הרי עצמה,

הי"ב. פ"ז, לעיל השווה ותביעה,

.ÊËÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·z ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ
ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL85, ∆≈ƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ

ÔÈ·iÁ ÌÈ‡ - ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ
˙Á‡ ‡l‡86˙e„Ú EÏ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L . ∆»««¿»∆≈»¿ƒ¿≈

ÔÈ·iÁ - ÔÈÓqÎÂ ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa EÏ LiL∆≈¿¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ87. «»««¿««

ה"ז.85) פ"ד, לעיל בהלכה 86)מפורשת שם. משנה,
ובנידון  חלוקות, ותביעות אחד מין על מדובר הקודמת
ויש  יד, תשומת או פקדון אחת, תביעה על ידובר שלפנינו

נפרדים. מינים כל 87)בה בשפתיהם וביטאו הואיל שם,
מיוחדת  שבועה נשבעו כאילו הריהם עצמו, בפני על מין

הי"ג. פ"ז, לעיל וראה ומין. מין כל

.ÊÈ:e¯Ó‡Â ,Ì‰Ï „ÈÚ‰Ï ÌÈa¯ Ô˙B‡ eÚ·z Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ»∆¿»¿
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙e„Ú ÌÎÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰Úe·L¿»∆≈»¿ƒ»∆≈≈»«»ƒ

˙Á‡ ‡l‡88Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï . ∆»««…¿¿…¿¿…¿«»ƒ«»
ÔB„wt‰ ˙BÚe·La e¯‡aL C¯„k ,˙Á‡Â ˙Á‡89. ««¿««¿∆∆∆≈«¿ƒ¿«ƒ»

לכולם 88) ומכוונת כוללת אחת שבועה אלא כאן אין
לך,89)כאחד. לא כשאמרו וכלֿשכן הי"ד. פ"ז, לעיל

ומקור  בביאורנו. שם כמבואר המחברת, וי"ו בלי לך, לא
כי  הפסוק: על ויקרא, פרשת כהנים' ב'תורת רבינו דברי
א: לח, בשבועות וראה ה). ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם
שהכוונה  חטאות" עשרה חמש כאן הרי חייא, רבי "תני
שם), ('תוספות' חטאת קרבן בה שיש העדות, לשבועת

אנשים. חמשה אותם ותבעו

.ÁÈ‡ˆÓÂ ,˙e„Ú BÏ Ú„BÈ ‡e‰L B¯·ÁÏ ÚaLp‰«ƒ¿»«¬≈∆≈«≈¿ƒ¿»
‡Ï Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙e„Ú BÏ Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«≈¬≈∆»¿≈»…
˙Úe·ML ÈtÓ .Èeha ˙Úe·L ‡ÏÂ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈¿…¿«ƒƒ¿≈∆¿«

Ô‰Â Â‡Ï Ba LiL ¯·„a ‡l‡ dÈ‡ Èeha90Ì‡Â , ƒ≈»∆»¿»»∆≈»¿≈¿ƒ
È˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ‰Úe·L :¯Ó‡91‰Ê ÔÈ‡ - …«¿»∆≈ƒ≈«¿≈≈∆

˙e„Ú‰ ˙Úe·L ‡l‡ Èeha ˙Úe·L92‰Ê Â‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ; ¿«ƒ∆»¿«»≈ƒ¿»∆
da LiL93‡e‰L ,daL Ô‰ Ck ,Èeha ˙Úe·L dÈ‡ ∆≈»≈»¿«ƒ»≈∆»∆

˙e„Ú BÏ Ú„BiL ÚaLp‰94Èeha ˙Úe·L BÈ‡ ,95. «ƒ¿»∆≈«≈≈¿«ƒ

והיפוכו,90) דבר להטיב", או "להרע ד) ה, (ויקרא ככתוב
ב. אות שם ובביאורנו ה"א, פ"ה, לעיל וכמבואר

יודע.91) שהוא משום 92)ונמצא חייבתו לא שהתורה
משום  אלא לביתֿדין חוץ בה להתחייב ביטוי שבועת
להעיד, וראוי בביתֿדין כשכפר אלא ואינה העדות, שבועת

וברש"י). כה: (שבועות ממון בו שיש השלילה 93)ובדבר
עדות. לו יודע שאינו שנשבע זו, ונמצא 94)שבשבועה

יודע. מכלום.95)שאינו פטור ונמצא

.ËÈBÏ „ÈÚ‰L B¯·ÁÏ ÚaLp‰L ,‡e‰ ¯e¯a ¯·c»»»∆«ƒ¿»«¬≈∆≈ƒ
È¯‰ - „ÈÚ‰ ‡e‰Â BÏ „ÈÚ‰ ‡lL B‡ ,„ÈÚ‰ ‡Ï ‡e‰Â¿…≈ƒ∆…≈ƒ¿≈ƒ¬≈
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Èeha ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê96˙Úe·L Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿«
ÏÏk ˙e„Ú97. ≈¿»

שאינה 96) ואע"פ ולאו, בהן ישנה שהרי שם, שבועות
לו  יעיד שלא להשבע יכול אינו שהרי בעתיד), = ) בלהבא
פ"ה, לעיל וכמבואר שוא, שבועת שזוהי ידע אם עדות,
בלהבא, גם שתהא ביטוי בשבועת מקפידים אנו אין  - הט"ו

שם. בשבועות רב וכדעת ה"א. שם שאינה 97)כמבואר
ותעידוני. שתבואו עליכם משביעני בלהבא: אלא

á"ôùú'ä éøùú â"ë éòéáø íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שיש 1) דבר על ממון, חיוב בו שאין דבר על העדות שבועת

בשבועת  יתחייב מתי אחד עד מיתה, וחיוב ממון הפסד בו
העדות.

.‡ÏeÒt Ô‰Ó „Á‡ B‡ ÂÈ„Ú eÈ‰2·B¯˜ B‡3elÙ‡Â , »≈»∆»≈∆»»«¬ƒ
Ì‰È¯·c ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒtÓ4„Á‡ CÏn‰ ‰È‰L B‡ , ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈∆∆»»«∆∆∆»
„ÈÚ‰Ï Èe‡¯ BÈ‡L ,ÂÈ„ÚÓ5„Ú ÈtÓ „Ú eÈ‰L B‡ ,6, ≈≈»∆≈»¿»ƒ∆»≈ƒƒ≈

el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ
ÔBÓÓ Ô˙e„Úa ÔÈ·iÁÓ eÈ‰ ‡Ï - e„ÈÚ‰ (e„B‰)7. ≈ƒ…»¿«¿ƒ¿≈»»

כל 2) וכן להעיד, התורה מן פסול שהוא גזלן כגון לעדות.
נקרא  התורה, מן מלקות עליה שחייבים עבירה, שעבר מי

להעיד. ופסול פסול 3)רשע וקרוב לנתבע, או לתובע,
בנים. בעדות - בנים" על אבות יומתו "לא שנאמר לעדות.

קרובים. לשאר הדין שעבר 4)והוא חכמים. מדברי
עוף  בשר שאכל כגון מדרבנן, רק הוא שבה שהחיוב עבירה,
המשחקים  וכן גלויות. של שני טוב יום חילל או בחלב
זו, אלא אחרת אומנות להם שאין יונים מפריחי או בקובייא
עדי  שנקראים להעיד, ופסולים מדבריהם גזלנים הם הרי

-5)חמס. מלך" עליך תשים "שום שנאמר התורה, מן
הדיין  לפני לעמוד צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא
מלכים  בהלכות רבינו מדברי נראה וכן לו. הוא ביזיון ודרך
אותם  דנים דוד, בית "מלכי שכתב: ז, הלכה ג, פרק
כאמור, כי כתב, לא מעידים" "הם ואילו: עליהם" ומעידים

להעיד. ראויים א 6)אינם בעצמם, ראו לא שמעו שהם לא
להעיד. כשרים אינם וממילא אחרים, עדים מפי זו עדות

בראויים 7) - עוונו" ונשא יגיד לא "אם אמרה: והתורה
מדבריהם, עדות שפסולי פי על ואף מדבר. הכתוב להגדה
לא  יעידו אם וסוףֿסוף הואיל - להעיד, התורה  מן כשרים

להגדה. ראויים אלו אין עדותם, נקבל

.·¯Ó‡L ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡B·zL ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆∆»¿»ƒƒ∆»«
- e¯ÙÎÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÔziL ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ∆ƒ≈ƒ»«ƒ¿…»«¿»¿
e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

B˙¯ÈÓ‡a ÔBÓÓ Úa˙p‰ ·iÁ˙È ‡Ï - ‰Ê ¯·„a8ÔÎÂ . ¿»»∆…ƒ¿«≈«ƒ¿»»«¬ƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שם:8) טוב יום התוספות וכתב בי, חוזרני לומר יכול שהיה
מטעם  אלא לו, ליתן חייב המבטיח אין עני הוא "ואפילו
דין  בית שאין צד, בשום ממון חיוב עליו שאין ונמצא נדר,

וכו'. נדרו" לקיים רוצה אינו אם לנכסיו יורדים

.‚Ôa BÈ‡L B‡ ÈÂÏ B‡ Ô‰Î ‡e‰L BÏ „ÈÚ‰Ï ÔÚ·z¿»»¿»ƒ∆…≈≈ƒ∆≈∆
‰Le¯b9‰ˆeÏÁ Ôa B‡10ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ , ¿»∆¬»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔBÓÓ ˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ11. ƒ¿«»≈∆≈»≈»

ופסול 9) חלל הוא לכהן מגרושה הנולד כי לכהונה, וכשר
אסורה 10)לכהונה. והחלוצה ליבמה, אמו חלצה שלא

מדבריהם. חללים מכהן וזרעה סופרים מדברי לכהן
כפירת 11) בה כשיש אלא העדות שבועת על חייבים ואין

ממון.

.„Ba Ba Ï·ÁL BÏ e„ÈÚiL ÔÚ·z12˜ÈÏ„‰LÂ , ¿»»∆»ƒ∆»«¿¿∆ƒ¿ƒ
˙aLa BLÈ„‚ ÈBÏt13Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡LÂ , ¿ƒ¿ƒ¿«»¿∆»«¿ƒƒ»ƒ

‰Ò¯‡Ó‰14˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ , «¿…»»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«
˙˙ÈÓ Úa˙p‰ ·iÁ˙È - BÊ ˙e„Ú e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ«

ÔÈÓeÏLz ·iÁ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa15e¯‡aL BÓk , ≈ƒ¿≈«»«¿ƒ¿∆≈«¿
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰¯Ú ˙BÎÏ‰a‰Êa16. ¿ƒ¿«¬»¿≈…«≈»∆

חנק.12) מיתת הבן  וחייב חבורה  בו וחייב 13)עשה
גמורה. מלאכה שהיא בשבת, מבעיר משום סקילה

סקילה.14) חייב המאורסה נערה על דמי 15)והבא
או  באונס ופגם ובושת קנס או הגדיש, הבערת או חבלה,

ומשלם". מת אדם "אין היא: שהלכה שחבל 16)מפתה,
בשבת. חבורה חובל משום סקילה שחייב בשבת, חברו בו
את  פלוני "שאנס במשנה: שם ששנינו שמה רבינו, וסובר
עליה  שהבא מאורסה, לבת הכוונה פלוני) (של בתו"
שאנס  אחרת, מפרש שם למשנה בפירושו אולם בסקילה,
בשביל  להשביעם יכול ואינו פלוני, של בתו את פלוני
"שיש  להעיד כמשביעם זה והרי התובע, הוא שאין זולתו,
התובע, זה שאין פטורים, שהם ממון, פלוני ביד לפלוני

עצמו". דין בעל

.‰˙Úe·MÓ ¯eËt - BÚÈaL‰Â ¯ÙÎÂ „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«
ÔBÓÓ ˙·iÁÓ „Á‡ „Ú ˙e„Ú ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰17. »≈∆≈≈≈∆»¿«∆∆»

לו 17) גורמת זו שעדות פי על ואף בלבד. שבועה אלא
(ורוב  לתובע לשלם יתחייב הנתבע יישבע לא שאם ממון,
שגורם  דבר - משלם.) והיה - לשקר נשבעים אינם אדם בני
ישלם. ולא הנתבע שיישבע אפשר שהרי כממון, אינו לממון

.Â,BzL‡ ‰˙fL BÏ e„ÈÚiL ÂÈ„Ú ÈL ˙‡ Ú·z»«∆¿≈≈»∆»ƒ∆»¿»ƒ¿
;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - eÚaLÂ e¯ÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¬≈≈«»ƒƒ¿«»≈

d˙a˙k dÏ ÔÈ„ÈÒÙÓ eÈ‰ - e„ÈÚ‰ el‡L18‰Ê ¯ËtÈÂ ∆ƒ≈ƒ»«¿ƒƒ»¿À»»¿ƒ»≈∆
.ÔBÓÓ ˙e„Úa e¯Ùk È¯‰Â ,ÔÚ·zL∆¿»»«¬≈»¿¿≈»

כתובה.18) לה אין בעלה תחת שזנתה שהאשה

.ÊÈep˜ È„Ú Ú·z19‰¯È˙Ò È„Ú B‡20eÚaLÂ e¯ÙÎÂ »«≈≈ƒ≈≈¿ƒ»¿»¿¿ƒ¿¿
·eiÁ ÔÈ‡ - e„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt -¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ

ÔBÓÓÈt ÏÚ Û‡Â .„·Ïa d˙B˜L‰Ï ‡l‡ ,Ô‡k »»∆»¿«¿»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï Ì‡ d˙a˙k „ÈÒÙzL dÏ ˙Ó¯B‚ BÊ ˙e„ÚL∆≈∆∆»∆«¿ƒ¿À»»ƒ…

‰zLz21È¯‰L ,ÔBÓÓk BÈ‡ ÔBÓÓÏ Ì¯BbL ¯·c - ƒ¿∆»»∆≈¿»≈¿»∆¬≈
‰zLzL ¯LÙ‡22¯aLz ‡ÏÂ23.d˙a˙k ∆¿»∆ƒ¿∆¿…ƒ¿…¿À»»

פלוני.19) איש עם תיסתר שאל בפניהם לאשתו שהתרה
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אלא  קינוי ואין אשתו" את "וקנא הכתוב מלשון - קינוי
התראה. שאסר 20)לשון פלוני, אותו עם נסתרת שראוה

שתשתה  עד בעלה על אסורה היא והרי עמו, להסתתר לה
הדבר. וייבדק המרים טמאה 21)מי איני אמרה שאם

כתובה. בלא תצא אלא לשתות אותה כופים אין שותה ואיני
טהורה.22) תפסיד.23)ותימצא

.Á„Úa ‰˙ÊÂ ,ÌÈ„Úa ‰¯zÒÂ BzL‡Ï ‡pwL È¯‰¬≈∆ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿≈ƒ¿»¿»¿≈
‡B·iL ‰Ê „Ú ÚÈaL‰Â ,‰¯È˙q‰Â Èepw‰ ¯Á‡ „Á‡∆»«««ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»
Èt ÏÚ Û‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ - ¯ÙÎÂ ,„ÈÚÈÂ¿»ƒ¿»««»ƒ¿«»≈∆««ƒ
‰‡ˆBÈ ‰˙È‰ - BÊ ˙e„Ú „ÈÚ‰ el‡ ,„Á‡ „Ú ‡e‰L∆≈∆»ƒ≈ƒ≈»¿»¿»

.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.Ë¯Ùk Ì‡ ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ·iÁnL „Á‡ „Ú Ïk ÔÎÂ¿≈»≈∆»∆¿«≈»¿≈ƒ»«
ÌeMÓ ·iÁ - ¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a BÚÈaL‰L B‡ ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»««»ƒ

.˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈

.ÈÏÚ ÔÈ„eLÁ Úa˙p‰Â Ú·Bz‰ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»«≈«¿«ƒ¿»¬ƒ«
‰Úe·M‰24„ÚÏ ÚÈaL‰Â ,Ì˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «¿»∆≈«¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ«¿≈

‰Ó ‰Ê „Èa BÏ LiL BÏ „ÈÚÈÂ ‡B·iL „Á‡25¯ÙÎÂ , ∆»∆»¿»ƒ∆≈¿«∆»∆¿»«
„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ
BÓk ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ÌlLÓ ‰f‰ Úa˙p‰ ‰È‰ -»»«ƒ¿»«∆¿«≈»¿≈¿

ÔÚBË ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¿≈…«≈»∆

עבירה,24) משום לעדות פסולים שהיו או לשקר, להישבע
השבועה. על חשודים הם זוז.25)הרי פרק 26)מאה

... שבועה המחוייב שכל היא, חכמים "תקנת ד הלכה ב,
מה  ונוטל מדבריהם נשבע התובע הרי חשוד, היה אם
לה, למחוייב שבועה חזרה חשודים שניהם היו שטען,
משלם". להישבע יכול שאינו ומתוך הנתבע, שהוא

אחד,27) עד בפני מחבירו כסף לשון שחטף באחד מעשה,
זה  הרי אבא: ר' ואמר חטפתי, שלי אבל חטפתי כן, ואמר:
נמצא  ומשלם. להישבע יכול ואינו להישבע מחוייב
חוטף, פלוני שראה ויעיד, שיבוא כזה אחד עד המשביע
שבועת  משום ויתחייב בעדותו, ממון המחייב עד זה הרי

העדות.

.‡È˙˙ÈÓa dÏ „ÈÚiL „Á‡ „Ú ‰ÚÈaL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈∆»∆»ƒ»¿ƒ«
- „ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ - ¯ÙÎÂ ,dÏÚa«¿»¿»««»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

d˙a˙k ˙ÏËBÂ ˙‡O ‰˙È‰28. »¿»ƒ≈¿∆∆¿À»»

להינשא 28) המותרת אשה כל היא, הלכה כי בעלה. מיורשי
ואפילו  מיורשיו, כתובתה נוטלת הראשון בעלה מות אחרי

בעלה. במיתת היודע אחד עד פי על כשנישאת

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29˙Ba‚Ï dÏ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»ƒ¿
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ d˙a˙k30˙Ba‚Ï dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿À»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬»ƒ≈»ƒ¿
Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ d˙a˙k31˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿À»»∆»ƒ««¿«¬≈∆»ƒ¿«

˙e„Ú‰32ÌÈL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .33Ú˜¯˜ È„Ú ÚÈaLn‰L . »≈¿≈ƒ»¿«ƒ∆««¿ƒ«≈≈«¿«
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯eËt -¿ƒ¿∆≈«¿

וחייב 29) כתובתה הפסידה בעלה, במיתת הכופר שהעד
העדות. בעלה 30)בשבועת בחיי מטלטלין שתפסה כגון,

מעכבתם  הייתה זה, לה העיד ואילו בהם. ומחזיקה
מטלטלי  אין הבעל, בחיי תפסתם לא ואם בכתובתה.
ואין  התלמוד, מדין - לכתובתה משועבדים היתומים

לה. מועילה לכתובתה.31)תפיסתה המשועבדת
קרקע.32) בעדות נוהג העדות שבועת דין שאין
עדים.33) שני כשיהיו אפילו

.‚È,˙Á‡k Ì‰ÈL e¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a ÂÈ„Ú ÚÈaL‰ƒ¿ƒ«≈»¿≈ƒ¿»¿¿≈∆¿««
ÏL B¯ea„ È„k CB˙a ¯tÎÏ ÈM‰ ÏÈÁ˙‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ«≈ƒƒ¿…¿¿≈ƒ∆
„Á‡ ÏÎÂ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ Ì‰ÈL - B¯·Á¬≈¿≈∆«»ƒƒ¿«»≈¿»∆»

B˙‡hÁ ‡È·Ó „Á‡Â34,ÔBL‡¯‰ ¯Ùk .B˙Úe·L ÏÚ ¿∆»≈ƒ«»«¿»»«»ƒ
- ¯Ùk Ck ¯Á‡Â ¯ea„ È„kÓ ¯˙BÈ ÈM‰ „Ú‰ ‰‰LÂ¿»»»≈«≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿««»»«
¯eËt ÈM‰Â ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ ÔBL‡¯‰»ƒ«»ƒ¿«»≈¿«≈ƒ»
‰˙È‰ ‡Ï - ÈM‰ ‰Ê ‰„B‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈∆ƒ»∆«≈ƒ…»¿»

ÔBÓÓ ˙·iÁÓ B˙e„Ú35. ≈¿«∆∆»

ויורד.34) עולה קרבן והוא חטאת, פי 35)קרבן על ואף
יישבע  לא ושמא שבועה, הנתבע את מחייב אחד  שעד
כממון. אינו לממון הגורם שדבר רבינו הורה כבר וישלם,

.„È¯ÙkL ÔÈa ,·iÁ ¯ÙBk‰ - „Á‡ ¯ÙÎÂ „Á‡ ‰„B‰»∆»¿»«∆»«≈«»≈∆»«
ÛBqa ¯ÙkL ÔÈa ‰lÁza36,„Á‡k Ì‰ÈL e¯Ùk . «¿ƒ»≈∆»««»¿¿≈∆¿∆»

‰Ê È¯‰ - ¯ea„ È„k CB˙a ‰„B‰Â „Á‡‰ Ì„˜Â¿»«»∆»¿»¿¿≈ƒ¬≈∆
¯eËt37˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ B˙¯ÈÙÎa „ÓBÚ‰Â ,38. »¿»≈ƒ¿ƒ»«»ƒ¿«»≈

נמצא 36) לשלם, הנתבע מחייב היה מודה היה שאילו
של  דיבורו כדי לאחר כפר ואפילו בכפירתו. ממון הפסידו
מחייבת  עדותו הייתה הודה אילו שהרי חייב. הראשון, העד

חבירו.37)ממון. של דיבורו כדי בתוך ואפילו
קודם 38) אלא ייפטר לא כפירתו לאחר יודה ואפילו

- דיבור כדי לאחר יודה אם שבועתו לאחר אבל שנשבע,
חייב.

.ÂËÈzk ÈzL ÚÈaL‰39˙BÈe‡¯ Ô‰ÈzLe ÌÈ„Ú ƒ¿ƒ«¿≈ƒ≈≈ƒ¿≈∆¿
„ÈÚ‰Ï40˙k ‰¯Ùk Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ˙k ‰¯ÙÎÂ , ¿»ƒ¿»¿»«ƒ»¿««»»¿»«

ÈtÓ ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ‰¯eËt ‰BL‡¯‰ - ‰iL¿ƒ»»ƒ»¿»ƒ¿«»≈ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ Ô‰L‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡Â ,‰iL ˙e„Ú ÏÚ ∆≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿∆¿»¿ƒ

Úa˙p‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙¯Á‡‰ ˙k‰ ˙e„Úa ÔBÓn‰«»¿≈««»«∆∆¿ƒ¿»∆«ƒ¿»
‰˙È‰ .dc·Ï e¯ÙkL el‡ ˙e„Úa ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡≈«»¿«≈¿≈≈∆»¿¿«»»¿»
Úa˙pÏ B‡ Ú·BzÏ ÔÈ·B¯˜ ‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿ƒ«≈««ƒ¿»

Ô‰È˙BLa41˙BÒÒBb Ô‰ È¯‰Â ,42‰BL‡¯‰ Û‡ - ƒ¿≈∆«¬≈≈¿«»ƒ»
‡Ï ‰BL‡¯‰ ˙¯ÈÙk ˙Úa ‰iM‰ È¯‰L ;˙·iÁ«∆∆∆¬≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ«»ƒ»…
eÈ‰È ‰¯‰ÓaL Èt ÏÚ Û‡Â ,„ÈÚ‰Ï ‰Èe‡¯ ‰˙È‰»¿»¿»¿»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿≈»ƒ¿

˙BÒÒBb‰ el‡ e˙eÓiLk ÔÈÈe‡¯43‰¯Ùk Ì‡Â . ¿ƒ¿∆»≈«¿¿ƒ»¿»
˙Úe·La ÔÈ·iÁ - Ô‰È˙BL e˙nL È¯Á‡ ‰iM‰«¿ƒ»«¬≈∆≈¿≈∆«»ƒƒ¿«

˙e„Ú‰44. »≈

לעדות.40)זוגות.39) פסולים ולא קרובים שאינם
לזו.41) זו אחיות נשותיהם אנושות 42)שהיו חולות

ליחה  מעלה למיתה שהקרוב גוסס, ועניין למות. ונוטות
החזה. צרות מפני למיתה,43)בגרונו גוססים ורוב

תמות  מהן אחת רק ואפילו גוססות, כששתיהן ובייחוד
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אלא  קינוי ואין אשתו" את "וקנא הכתוב מלשון - קינוי
התראה. שאסר 20)לשון פלוני, אותו עם נסתרת שראוה

שתשתה  עד בעלה על אסורה היא והרי עמו, להסתתר לה
הדבר. וייבדק המרים טמאה 21)מי איני אמרה שאם

כתובה. בלא תצא אלא לשתות אותה כופים אין שותה ואיני
טהורה.22) תפסיד.23)ותימצא

.Á„Úa ‰˙ÊÂ ,ÌÈ„Úa ‰¯zÒÂ BzL‡Ï ‡pwL È¯‰¬≈∆ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿≈ƒ¿»¿»¿≈
‡B·iL ‰Ê „Ú ÚÈaL‰Â ,‰¯È˙q‰Â Èepw‰ ¯Á‡ „Á‡∆»«««ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»
Èt ÏÚ Û‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ - ¯ÙÎÂ ,„ÈÚÈÂ¿»ƒ¿»««»ƒ¿«»≈∆««ƒ
‰‡ˆBÈ ‰˙È‰ - BÊ ˙e„Ú „ÈÚ‰ el‡ ,„Á‡ „Ú ‡e‰L∆≈∆»ƒ≈ƒ≈»¿»¿»

.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.Ë¯Ùk Ì‡ ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ·iÁnL „Á‡ „Ú Ïk ÔÎÂ¿≈»≈∆»∆¿«≈»¿≈ƒ»«
ÌeMÓ ·iÁ - ¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a BÚÈaL‰L B‡ ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»««»ƒ

.˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈

.ÈÏÚ ÔÈ„eLÁ Úa˙p‰Â Ú·Bz‰ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»«≈«¿«ƒ¿»¬ƒ«
‰Úe·M‰24„ÚÏ ÚÈaL‰Â ,Ì˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «¿»∆≈«¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ«¿≈

‰Ó ‰Ê „Èa BÏ LiL BÏ „ÈÚÈÂ ‡B·iL „Á‡25¯ÙÎÂ , ∆»∆»¿»ƒ∆≈¿«∆»∆¿»«
„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ
BÓk ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ÌlLÓ ‰f‰ Úa˙p‰ ‰È‰ -»»«ƒ¿»«∆¿«≈»¿≈¿

ÔÚBË ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¿≈…«≈»∆

עבירה,24) משום לעדות פסולים שהיו או לשקר, להישבע
השבועה. על חשודים הם זוז.25)הרי פרק 26)מאה

... שבועה המחוייב שכל היא, חכמים "תקנת ד הלכה ב,
מה  ונוטל מדבריהם נשבע התובע הרי חשוד, היה אם
לה, למחוייב שבועה חזרה חשודים שניהם היו שטען,
משלם". להישבע יכול שאינו ומתוך הנתבע, שהוא

אחד,27) עד בפני מחבירו כסף לשון שחטף באחד מעשה,
זה  הרי אבא: ר' ואמר חטפתי, שלי אבל חטפתי כן, ואמר:
נמצא  ומשלם. להישבע יכול ואינו להישבע מחוייב
חוטף, פלוני שראה ויעיד, שיבוא כזה אחד עד המשביע
שבועת  משום ויתחייב בעדותו, ממון המחייב עד זה הרי

העדות.

.‡È˙˙ÈÓa dÏ „ÈÚiL „Á‡ „Ú ‰ÚÈaL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈∆»∆»ƒ»¿ƒ«
- „ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ - ¯ÙÎÂ ,dÏÚa«¿»¿»««»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

d˙a˙k ˙ÏËBÂ ˙‡O ‰˙È‰28. »¿»ƒ≈¿∆∆¿À»»

להינשא 28) המותרת אשה כל היא, הלכה כי בעלה. מיורשי
ואפילו  מיורשיו, כתובתה נוטלת הראשון בעלה מות אחרי

בעלה. במיתת היודע אחד עד פי על כשנישאת

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29˙Ba‚Ï dÏ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»ƒ¿
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ d˙a˙k30˙Ba‚Ï dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿À»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬»ƒ≈»ƒ¿
Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ d˙a˙k31˙Úe·MÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿À»»∆»ƒ««¿«¬≈∆»ƒ¿«

˙e„Ú‰32ÌÈL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .33Ú˜¯˜ È„Ú ÚÈaLn‰L . »≈¿≈ƒ»¿«ƒ∆««¿ƒ«≈≈«¿«
.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯eËt -¿ƒ¿∆≈«¿

וחייב 29) כתובתה הפסידה בעלה, במיתת הכופר שהעד
העדות. בעלה 30)בשבועת בחיי מטלטלין שתפסה כגון,

מעכבתם  הייתה זה, לה העיד ואילו בהם. ומחזיקה
מטלטלי  אין הבעל, בחיי תפסתם לא ואם בכתובתה.
ואין  התלמוד, מדין - לכתובתה משועבדים היתומים

לה. מועילה לכתובתה.31)תפיסתה המשועבדת
קרקע.32) בעדות נוהג העדות שבועת דין שאין
עדים.33) שני כשיהיו אפילו

.‚È,˙Á‡k Ì‰ÈL e¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a ÂÈ„Ú ÚÈaL‰ƒ¿ƒ«≈»¿≈ƒ¿»¿¿≈∆¿««
ÏL B¯ea„ È„k CB˙a ¯tÎÏ ÈM‰ ÏÈÁ˙‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ«≈ƒƒ¿…¿¿≈ƒ∆
„Á‡ ÏÎÂ ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ÔÈ·iÁ Ì‰ÈL - B¯·Á¬≈¿≈∆«»ƒƒ¿«»≈¿»∆»

B˙‡hÁ ‡È·Ó „Á‡Â34,ÔBL‡¯‰ ¯Ùk .B˙Úe·L ÏÚ ¿∆»≈ƒ«»«¿»»«»ƒ
- ¯Ùk Ck ¯Á‡Â ¯ea„ È„kÓ ¯˙BÈ ÈM‰ „Ú‰ ‰‰LÂ¿»»»≈«≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿««»»«
¯eËt ÈM‰Â ,˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ ÔBL‡¯‰»ƒ«»ƒ¿«»≈¿«≈ƒ»
‰˙È‰ ‡Ï - ÈM‰ ‰Ê ‰„B‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓƒ¿«»≈∆ƒ»∆«≈ƒ…»¿»

ÔBÓÓ ˙·iÁÓ B˙e„Ú35. ≈¿«∆∆»

ויורד.34) עולה קרבן והוא חטאת, פי 35)קרבן על ואף
יישבע  לא ושמא שבועה, הנתבע את מחייב אחד  שעד
כממון. אינו לממון הגורם שדבר רבינו הורה כבר וישלם,

.„È¯ÙkL ÔÈa ,·iÁ ¯ÙBk‰ - „Á‡ ¯ÙÎÂ „Á‡ ‰„B‰»∆»¿»«∆»«≈«»≈∆»«
ÛBqa ¯ÙkL ÔÈa ‰lÁza36,„Á‡k Ì‰ÈL e¯Ùk . «¿ƒ»≈∆»««»¿¿≈∆¿∆»

‰Ê È¯‰ - ¯ea„ È„k CB˙a ‰„B‰Â „Á‡‰ Ì„˜Â¿»«»∆»¿»¿¿≈ƒ¬≈∆
¯eËt37˙e„Ú‰ ˙Úe·La ·iÁ B˙¯ÈÙÎa „ÓBÚ‰Â ,38. »¿»≈ƒ¿ƒ»«»ƒ¿«»≈

נמצא 36) לשלם, הנתבע מחייב היה מודה היה שאילו
של  דיבורו כדי לאחר כפר ואפילו בכפירתו. ממון הפסידו
מחייבת  עדותו הייתה הודה אילו שהרי חייב. הראשון, העד

חבירו.37)ממון. של דיבורו כדי בתוך ואפילו
קודם 38) אלא ייפטר לא כפירתו לאחר יודה ואפילו

- דיבור כדי לאחר יודה אם שבועתו לאחר אבל שנשבע,
חייב.

.ÂËÈzk ÈzL ÚÈaL‰39˙BÈe‡¯ Ô‰ÈzLe ÌÈ„Ú ƒ¿ƒ«¿≈ƒ≈≈ƒ¿≈∆¿
„ÈÚ‰Ï40˙k ‰¯Ùk Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ˙k ‰¯ÙÎÂ , ¿»ƒ¿»¿»«ƒ»¿««»»¿»«

ÈtÓ ;˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ‰¯eËt ‰BL‡¯‰ - ‰iL¿ƒ»»ƒ»¿»ƒ¿«»≈ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ Ô‰L‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡Â ,‰iL ˙e„Ú ÏÚ ∆≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿∆¿»¿ƒ

Úa˙p‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙¯Á‡‰ ˙k‰ ˙e„Úa ÔBÓn‰«»¿≈««»«∆∆¿ƒ¿»∆«ƒ¿»
‰˙È‰ .dc·Ï e¯ÙkL el‡ ˙e„Úa ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡≈«»¿«≈¿≈≈∆»¿¿«»»¿»
Úa˙pÏ B‡ Ú·BzÏ ÔÈ·B¯˜ ‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿ƒ«≈««ƒ¿»

Ô‰È˙BLa41˙BÒÒBb Ô‰ È¯‰Â ,42‰BL‡¯‰ Û‡ - ƒ¿≈∆«¬≈≈¿«»ƒ»
‡Ï ‰BL‡¯‰ ˙¯ÈÙk ˙Úa ‰iM‰ È¯‰L ;˙·iÁ«∆∆∆¬≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ«»ƒ»…
eÈ‰È ‰¯‰ÓaL Èt ÏÚ Û‡Â ,„ÈÚ‰Ï ‰Èe‡¯ ‰˙È‰»¿»¿»¿»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿≈»ƒ¿

˙BÒÒBb‰ el‡ e˙eÓiLk ÔÈÈe‡¯43‰¯Ùk Ì‡Â . ¿ƒ¿∆»≈«¿¿ƒ»¿»
˙Úe·La ÔÈ·iÁ - Ô‰È˙BL e˙nL È¯Á‡ ‰iM‰«¿ƒ»«¬≈∆≈¿≈∆«»ƒƒ¿«

˙e„Ú‰44. »≈

לעדות.40)זוגות.39) פסולים ולא קרובים שאינם
לזו.41) זו אחיות נשותיהם אנושות 42)שהיו חולות

ליחה  מעלה למיתה שהקרוב גוסס, ועניין למות. ונוטות
החזה. צרות מפני למיתה,43)בגרונו גוססים ורוב

תמות  מהן אחת רק ואפילו גוססות, כששתיהן ובייחוד
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דינו  - הגוסס זאת, בכל להעיד, ויוכשרו קריבותם תיפסק
שהעדים  מפרש, שם שרש"י להעיר, וראוי דבר. לכל כחי
שהיו  מפרש, רבינו ואילו בנשותיהם, לזה זה קרובים היו
ששני  לומר, רבינו כיוון בנשותיהם. ולנתבע לתובע קרובים
ולפיכך  לנתבע, ואחד לתובע אחד קרובים, היו העדים
תמות  אחת רק אם כי גוססות, ששתיהן שם, הסוגייה אומרת
עד  ואין קרוב, השני העד יישאר ועדיין אחד, עד יוכשר
התובע  מצד גם ימותו כששתיהן אבל ממון, מחייב אחד
להעיד. ויוכשרו שניהם יתרחקו הנתבע, מצד וגם

שהייתה 44) באופן רחוקים, היו העדות שכשראו ומדובר
ההגדה) (בשעת וסופה ראיה) (בשעת העדות התחלת
או  שתחילתו "כל קכח. בתרא בבבא וכמבואר בכשרות,

כשר". - בכשרות וסופו תחילתו פסול, - בפסלות סופו

.ÊËe¯ÙÎÂ BÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ ˙‡ Ú·Bz‰45, «≈«∆»≈ƒ¿»ƒ¿»¿
ÔÚÈaL‰Â46ÔÓ‡ eÚÂ47LÓÁÂ Úa¯‡ ÔÚÈaL‰Â , ¿ƒ¿ƒ»¿»»≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿»≈

ıeÁ ‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ¯Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈ƒ««»¿»¿»
È¯‰ - e„ÈÚ‰Â e„B‰ ÔÈc ˙È·Ï e‡aLÎe ,ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¬≈

e¯‡aL BÓk ,˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ÔÈ¯eËt el‡48Ì‡Â . ≈¿ƒƒ¿«»≈¿∆≈«¿¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ·iÁ - Ô˙¯ÈÙÎ· e„ÓÚÂ ÔÈc ˙È·Ï e‡a»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»«»ƒ«»««

ÔÈc ˙È·Ï ıeÁL ˙BÚe·M‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡Â49. ¿««≈»«¿∆¿≈ƒ

עדות.45) לך יודעים אנו אין לו: משביעני 46)שאמרו
שאמרתם. מה אמת אם שבועה,47)עליכם קבלת שזוהי

שבועה. קבלת כאן אין השבועה, אחר שתקו אם אבל
מקום 48) ... יגיד לא אם שנאמר, בלבד, דין בבית "הכפירה

יתחייב". שם יגיד לא שאם הוא, ויועיל שיגיד
לה.49) שקדמו השבועות כל כלפי מכוונת שהכפירה

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ì‡ Ï·‡ ;ÔÓ‡ eÚLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈¬»ƒ
‰Úe·Le ‰Úe·L Ïk ÏÚ e¯Ùk ‡l‡ ÔÓ‡ eÚ ‡Ï51, …»»≈∆»»¿«»¿»¿»
ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ ‰Úe·L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰52 ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ∆¿…»»≈

e¯tÎÈÂ ÔÈc ˙È·a ÌÚÈaLiL „Ú ,ÌÈ¯eËt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ«∆«¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ¿¿
e¯‡aL BÓk ,ÌL Ba53. »¿∆≈«¿

קרבן.50) מחייבתם דין לבית חוץ שהשבעתם
עדות.51) לך יודעים אנו אין כמוציא 52)שאמרו: שהוא

מפיו. גדולה 53)שבועה "טעות ואומר: חולק והראב"ד
העדות  שבועת שתהא המשנה בכל מצאנו שלא בו" נכנסה

נחלקו  ולא דין, בבית בכפירת דווקא אלא וחכמים מאיר רבי
השבועה  אבל בלבד דין בבית להיות צריכה אם העדות
וב"נודע  דין. לבית חוץ אפילו מחייבת שהיא מודים, הכול
בזה, רבינו דעת את מסביר סו סימן דעה ליורה ביהודה"
הנשבע  שאין ואף חלה, אינה כורחו בעל ושבועה היות
מקבל  שהוא להוכיח, עליו זאת בכל אמן, לענות צריך
עדות. לך יודע איני בהשיבו: מתבטאת זו הוכחה השבועה.
יודע  איני ואמר דין בבית וכפר דין לבית חוץ השביעו ואם
שמא  משיב, הוא השבועה שעל הראיה, היא מה עדות, לך
דין, לבית חוץ כך השיבו אם ואף כלל, שבועתו קיבל לא
אינה  הכפירה שהרי כלום, אינה דין לבית שמחוץ תשובה
דין, בבית תהיה ההשבעה שגם צריך לפיכך דין, בבית אלא

כקבל  כפירתו תתפרש דין בבית יכפור אם השבועה ואז ת
זה  הרי אמן, ענה אם אבל אמן, ענה כשלא זה כל מרצון.

וכפר  וכשבא לו, שיעיד עדות ידע שאם מעצמו, כנשבע
שמחוץ  שבועתו על עובר - ההגדה במקום - דין בית לפני

דין. לבית

.ÁÈe¯ÙÎÂ ÔÈc ˙È·a ÔÚÈaL‰54ÔÚÈaL‰Â ¯ÊÁÂ , ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»¿¿»«¿ƒ¿ƒ»
,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈ¯ÙBk Ô‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡«¿«¿»≈¿»ƒ¿≈¿ƒ«»««¿««
ÔÓ‡ eÚ elÙ‡Â ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa ÔÈa ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ÔÈa≈¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ»»≈
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ÔÓˆÚ ÈtÓ eÚaL B‡ƒ¿¿ƒƒ«¿»««««««≈»«»ƒ
¯Á‡L ÈtÓ ;˙Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÌeMÓƒ¿«»≈∆»««ƒ¿≈∆««
Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - e„B‰Â e¯ÊÁ Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a e¯ÙkL∆»¿¿≈ƒƒ»¿¿≈≈»

ÌeÏk ˙ÏÚBÓ55. ∆∆¿

דין.54) לך)55)בבית יודעים אנו (אין שהגידו מכיוון
כל  נשארו וממילא ומגידים, חוזרים אינם שוב דין, בבית
אבל  בסמוך. כמבואר לבטלה, הכפירה שאחר השבועות
ולהגיד  להעיד ראויים הם עדיין דין, לבית חוץ כשכפרו
דין  לבית שמחוץ ההגדה כי עדות, לו שיודעים דין בבית

כלום. מועילה אינה

.ËÈ¯Á‡ eÚaLpL ˙BÚe·M‰ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»«¿∆ƒ¿¿««
dÈ‡L ˙e„Ú ˙¯ÈÙk ÏÚ Ô‰ - ÔÈc ˙È·a e¯ÙkL∆»¿¿≈ƒ≈«¿ƒ«≈∆≈»

ÔBÓÓ ˙·iÁÓ56˙e„Ú‰ ˙Úe·MÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ¯eËt Ô‰L , ¿«∆∆»∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»≈
Èeha ˙Úe·La ÔÈ·iÁÂ57.e¯‡aL BÓk , ¿«»ƒƒ¿«ƒ¿∆≈«¿

מתקבלת.56) עדותם הייתה לא לו, העידו שאפילו
לשקר.57) נשבעו שהרי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ה',1) בשם – בשבועה המחוייב שישבע מצותֿעשה

ומה  התלמוד חכמי שתקנוה שבועה מהי, הדיינים שבועת
שבועת  הנשבע על האיומים הדיינים, לשבועת בינה

הדיינים.

.‡‰OÚ˙ ‡Ïa ¯˜LÂ ‡ÂL ˙Úe·ML ÌLk2Ck , ¿≈∆¿«»¿»∆∆¿…«¬∆»
ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ Ú·MiL ‰OÚ ˙ÂˆÓ3 ƒ¿«¬≈∆ƒ»«ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ

ÌMa4‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ - Ú·Mz BÓL·e :¯Ó‡pL ;5. «≈∆∆¡«ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«¬≈
‰„B·Ú‰ ÈÎ¯cÓ - LB„w‰Â ÏB„b‰ BÓLa ‰Úe·M‰L∆«¿»ƒ¿«»¿«»ƒ«¿≈»¬»

e‰ ÏB„b Lec˜Â ¯ec‰Â ,‡È‰BÓLa Ú·M‰Ï ‡6. ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«ƒ¿

ה"זֿח.2) פ"א, לעיל ה"הֿו.3)ראה להלן ראה
ה"חֿט.4) להלן כמבואר בכינויו, או שמים שם בהזכרת
תורה 5) ואמרה "הואיל לה:) (שבועות אמרו וכן ג: תמורה

ה' שבועת - השבע שם: רש"י ומפרש תשבע", ואל השבע
לשקר. בשמי תשבעו ולא - תשבע אל שניהם, בין תהיה

להשבע 6) "שצונו ז עשה לרבינו, המצוות ספר השווה
בזה  כי להכחישו, או מהדברים דבר לקיים כשנצטרך בשמו
ובשמו  יתברך: אמרו והוא והעילוי. והכבוד הגדולה תהיה
ה"קנאת  ולדעת שם. הרמב"ן בהשגת וראה תשבע".
(ולא  להשבע רצה אם אלא רבינו נתכוין לא שם, סופרים"
בשמו  שלא נשבע ואם בשמו, להשבע חייב שהוא לשלם),
רצה  אם אבל תשבע". "ובשמו של מצותֿעשה על עבר
אין  כי מצותֿעשה, על עבר שלא ודאי נשבע, ולא לשלם

חיובית. מצוה השבועה

.·ÛzLÓ‰ ÏÎÂ .BÓL ÌÚ ¯Á‡ ¯·„a Ú·M‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ»«¿»»«≈ƒ¿¿»«¿«≈
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zereayקנו zekld - d`ltd xtq - ixyz b"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- ‰Úe·La ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌL ÌÚ ¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ≈«»»ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯˜Ú7ÌL ÔÈ‡L .8BÏ ˜ÏÁÏ Èe‡¯L ÈÓ ∆¡»ƒ»»∆≈»ƒ∆»«¬…

‡e‰ Ce¯a „Á‡‰ ‡l‡ BÓLa ÔÈÚaLpL „B·k9. »∆ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»»

לבדו".7) לה' בלתי יט) כב, (שמות "שנאמר סג. סנהדרין
לשלול 8) או לחייב הוא, בערבית רגיל לשון שימוש

העתיקו  ורבינו שם. אין שם, יש דבר: איזה של מציאותו
למורהֿ בפתיחתו תיבון אבן שמואל (ר' לעברית מערבית

ה"א. פ"א, התורה יסודי הל' והשוה אמנם 9)נבוכים).
נפשך  וחי ה' חי הנער אם "ותאמר ל ד, במלכיםֿב מצינו
עם  שמו לשתף - הנביא בחיי זו נשבעה לא אעזבך". אם
כאילו  הנבואה, מקור שהיא הנביא, בנפש אלא ה', שם
(רדב"ז). אעזבך אם - נבואה נפש לך נתן אשר ה' חי אמרה
ממלכיםֿב  להביא מוסיף יט, כב, לשמות תמימה" וב"תורה
ומפרש, נפשך". וחי ה' "חי לאליהו אמר שאלישע ד, ב,
אילו  כי השיתוף. פירוד על מורה חי, חי הלשון: שכפילות
שמים  שם משתף זה היה אעזבך, אם ונפשך ה' חי אמר:
שתי  הן הרי נפשך, וחי ה' חי כשפרט אבל אחר, ודבר
מו. קדושין התלמוד כסברת מזו, זו נפרדות שבועות
הנביא, בחיי להשבע ומותר כזה. בסגנון הלשון בהבחנת
המצוות  בספר רבינו כלשון ששלחו, להקב"ה כשכוונתו
(ראה  רבינו משה בשם אומתנו תשבע הצד זה "ועל ז: עשה
ביקרת  רש"י: ומפרש - קאמרת" שפיר "משה! לח. ביצה
ששלחו". במי או באדון נשבע הנשבע כאילו נשתבע) משה

ה"ג. פי"ב, לקמן וראה

.‚d˙BOÚÏ ‰Âˆn‰ ÏÚ Ú·M‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓe10È„k , À»¿»»¿ƒ»«««ƒ¿»«¬»¿≈
BÓˆÚ ˙‡ Ê¯ÊÏ11‰ÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»≈∆«¿¿««ƒ∆À¿»»∆»

ÈÈÒ ¯‰Ó12¯ÓLÏ ‰Ói˜‡Â ÈzÚaL :¯Ó‡pL ; ≈«ƒ«∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¬«≈»ƒ¿…
E˜„ˆ ÈËtLÓ13. ƒ¿¿≈ƒ¿∆

לבטלה.10) שמים שם כמזכיר זה  לקיימה.11)ואין
הי"א 12) פ"ה, לעיל ראה שבועה, על חלה שבועה ואין

שנמנעים 13)והי"ח. כשרים שאפילו הרי ח. נדרים
(ר"ן). כן נוהג היה דוד שהרי בכך, הם נשבעים משבועה,
לקיים  נשבע אדם שיהא מצוה אומר: י. בחגיגה ורש"י

מצוה.

.„·iÁ˙pL ÈÓÏ ÌÈic‰ ÔÈÚÈaLnL BÊ ‰Úe·L¿»∆«¿ƒƒ««»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈic‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,‰Úe·L14‰È‰L ÔÈa . ¿»ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ≈∆»»

da ·iÁ ‰È‰L ÔÈa ,‰¯Bz‰ ÔÓ BÊ ‰Úe·La ·iÁ«»ƒ¿»ƒ«»≈∆»»«»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ15. ƒƒ¿≈¿ƒ

לשבועת 14) פרט מ"א). פ"ו, (שבועות המשנה כלשון
אלא  להשבע, הדיינים חייבוהו שלא ופקדון, ועדות ביטוי

שם). ישראל, (תפארת נשבע הוא מדברי 15)מעצמו
מחייבים  שהדיינים אעפ"י היסת, משבועת חוץ חכמים,
בסמוך  כמבואר הדיינים, שבועת נקראת אינה להשבע, אותו

ה"ז.

.‰,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈ·iÁL Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈∆«»ƒ»∆ƒ«»
BÚhL ÈÓ :Ô‰ el‡Â16ÔÈÏËÏhÓ B¯·Á17‰„B‰Â , ¿≈≈ƒ∆¿»¬≈ƒ«¿¿ƒ¿»

Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa18ÏÎa ¯ÙkL ÈÓe . ¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»ƒ∆»«¿»
ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,BÚhL ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ∆¿»¿≈∆»≈ƒ»»

BLÈÁÎÓe19˙ÚË È„È ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL el‡ È¯‰ . «¿ƒ¬≈≈¿≈¿«¿≈«¬«
È‡cÂ20¯·c „·‡L ÔÚBhL ¯ÓBL ÔÎÂ .‰¯ÈÙÎe ««¿ƒ»¿≈≈∆≈∆»«»»

È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ˙Ó B‡ ·‚ B‡ BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«≈¿«≈»∆¬≈
˜ÙqÓ ÚaL ‰Ê21˙Ó‡ Ì‡ Ú„BÈ ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÈ‡L , ∆ƒ¿»ƒ»≈∆≈«««ƒ»≈«ƒ¡∆

,‰¯Bz‰ ÔÓ ÚaL ‡e‰Â .¯˜L B‡ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÚBË≈∆«≈∆∆¿ƒ¿»ƒ«»
Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z '‰ ˙Úe·L :¯Ó‡pL22. ∆∆¡«¿«ƒ¿∆≈¿≈∆

ממקום 17)שתבעו.16) ומטלטלים הנדים דניידי, נכסי
התורה, מן עליהם נשבעים שאין לקרקעות, פרט למקום.
כלים  או כסף רעהו אל איש יתן "כי ט) כב, (שמות שנאמר
(בבא  כלים כמו מטלטלים שאינם לקרקעות פרט - לשמור"
עליהם  נשבע אבל ה"א). פ"ה, ונטען טוען והל' נז: מציעא
בהל' כמבואר התלמוד, חכמי תקנת שהיא היסת, שבועת

ה"ד. פ"ז, לעיל והשוה שם. ונטען זה 18)טוען הרי
בפרשת  שנאמר השאר, על ונשבע שהודה מה משלם
זה" הוא כי יאמר "אשר ח) כב, (שמות השומרים שבועת
ושבועות  קו: קמא (בבא בשאר וכופר במקצת שמודה הרי
נשבע  ואינו התורה משבועת פטור - בכל כפר אבל לט:),

מ:). (שבועות היסת שבועת "כל 19)אלא הוא: כלל
אחד  עד ממון, אותו מחייבים עדים) (שני ששנים מקום

מ.). (שם שבועה" התובע.20)מחייבו על 21)של
התובע. של ספק. שבועות וסימן 22)טענת שלש לכל

מכחישו  אחד עד במקצת, מודה שומר, ע'. מ' ש' אלו:
רוקח). (מעשה

.Â‰LÏMÓ ıeÁ ÔÈic‰ d˙B‡ ÔÈÚÈaLnL ‰Úe·L Ïk»¿»∆«¿ƒƒ»««»ƒƒ¿»
‡ ˙BÚe·L ÈÈÓel23ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ È¯‰ -24Ì‚Â , ƒ≈¿≈¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«

ÔÈic‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰25el‡ ˙BÚe·L Ì‚Â . ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ¿«¿≈
ÏÚ ˙BÚe·L Ô‰Ó LÈ :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ÈL Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈ƒ≈¿≈≈≈∆¿«

¯ÈÎO ˙Úe·L ÔB‚k ,‰¯ÈÙÎe È‡cÂ ˙ÚË È„È26Ì‚BÙe ¿≈«¬«««¿ƒ»¿¿«»ƒ≈
B¯ËL27˙ÚËa ˙BÚe·L Ô‰Ó LÈÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿«≈»∆¿≈≈∆¿¿«¬«
˜ÙÒ28ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L ÔB‚k ,29ÔÈÒÈ¯‡‰Â30‡ˆBiÎÂ »≈¿¿««À»ƒ¿»¬ƒƒ¿«≈

˙BBÓÓ ÈÈ„·e .Ô‰a31˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ·eiÁ ¯‡a˙È »∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ»««¿««
.Ì‰ÈÈ„Â ˙BÚe·M‰ el‡Ó≈≈«¿¿ƒ≈∆

שבועות 23) במשנה, המנויים ונוטלים הנשבעים כל כגון
מ"א. חייב 24)פ"ז, בין ישנם הרבה דינים וחילוקי

המשנה  שחכמי המשנה שבועת לחייב התורה, שבועת
המשנה 25)תקנוה. שחכמי המשנה שבועת גם ונקראת
שכר 26)תקנוה. לו לשלם השוכר את התובע שכיר פעל

זה  הרי נטלתי, לא אומר והשכיר נתתי אומר הלה עבודתו,
מ"א). פ"ז, (שבועות שכרו ונוטל שמודה 27)נשבע

הנקוב  שהסכום נמצא מקצתו, שנפרע השטר, בעל המלוה
נשבע  הכל, פרע שכבר טוען והלוה ונסחר, נפגם בשטר,
פז:). ובכתובות מ"ז, (שם ונוטל השאר על המלוה

שמא.28) טענת אלא ודאי טענת טוען התובע שאין
משלי.29) עכבת שמא חברו, את תובע שקיבל 30)שאחד

השדה  ובעל האריס בתבואתה, ויחלקו לזרעה מחברו שדה
הואיל  ואלה ורביע. לשליש או למחצה ביניהם המוסכם כפי
הטילו  לפיכך לעצמם, היתר מורים בנכסים וטורחים
מח:). דף שם ובגמרא מ"ח, (שם עליהם שבועה החכמים

ופקדון.31) שאלה והל' ונטען טוען הל' משפטים, בספר
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קנז zereay zekld - d`ltd xtq - ixyz b"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- ‰Úe·La ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌL ÌÚ ¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ≈«»»ƒ¿»
ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯˜Ú7ÌL ÔÈ‡L .8BÏ ˜ÏÁÏ Èe‡¯L ÈÓ ∆¡»ƒ»»∆≈»ƒ∆»«¬…

‡e‰ Ce¯a „Á‡‰ ‡l‡ BÓLa ÔÈÚaLpL „B·k9. »∆ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»»

לבדו".7) לה' בלתי יט) כב, (שמות "שנאמר סג. סנהדרין
לשלול 8) או לחייב הוא, בערבית רגיל לשון שימוש

העתיקו  ורבינו שם. אין שם, יש דבר: איזה של מציאותו
למורהֿ בפתיחתו תיבון אבן שמואל (ר' לעברית מערבית

ה"א. פ"א, התורה יסודי הל' והשוה אמנם 9)נבוכים).
נפשך  וחי ה' חי הנער אם "ותאמר ל ד, במלכיםֿב מצינו
עם  שמו לשתף - הנביא בחיי זו נשבעה לא אעזבך". אם
כאילו  הנבואה, מקור שהיא הנביא, בנפש אלא ה', שם
(רדב"ז). אעזבך אם - נבואה נפש לך נתן אשר ה' חי אמרה
ממלכיםֿב  להביא מוסיף יט, כב, לשמות תמימה" וב"תורה
ומפרש, נפשך". וחי ה' "חי לאליהו אמר שאלישע ד, ב,
אילו  כי השיתוף. פירוד על מורה חי, חי הלשון: שכפילות
שמים  שם משתף זה היה אעזבך, אם ונפשך ה' חי אמר:
שתי  הן הרי נפשך, וחי ה' חי כשפרט אבל אחר, ודבר
מו. קדושין התלמוד כסברת מזו, זו נפרדות שבועות
הנביא, בחיי להשבע ומותר כזה. בסגנון הלשון בהבחנת
המצוות  בספר רבינו כלשון ששלחו, להקב"ה כשכוונתו
(ראה  רבינו משה בשם אומתנו תשבע הצד זה "ועל ז: עשה
ביקרת  רש"י: ומפרש - קאמרת" שפיר "משה! לח. ביצה
ששלחו". במי או באדון נשבע הנשבע כאילו נשתבע) משה

ה"ג. פי"ב, לקמן וראה

.‚d˙BOÚÏ ‰Âˆn‰ ÏÚ Ú·M‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓe10È„k , À»¿»»¿ƒ»«««ƒ¿»«¬»¿≈
BÓˆÚ ˙‡ Ê¯ÊÏ11‰ÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»≈∆«¿¿««ƒ∆À¿»»∆»

ÈÈÒ ¯‰Ó12¯ÓLÏ ‰Ói˜‡Â ÈzÚaL :¯Ó‡pL ; ≈«ƒ«∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¬«≈»ƒ¿…
E˜„ˆ ÈËtLÓ13. ƒ¿¿≈ƒ¿∆

לבטלה.10) שמים שם כמזכיר זה  לקיימה.11)ואין
הי"א 12) פ"ה, לעיל ראה שבועה, על חלה שבועה ואין

שנמנעים 13)והי"ח. כשרים שאפילו הרי ח. נדרים
(ר"ן). כן נוהג היה דוד שהרי בכך, הם נשבעים משבועה,
לקיים  נשבע אדם שיהא מצוה אומר: י. בחגיגה ורש"י

מצוה.

.„·iÁ˙pL ÈÓÏ ÌÈic‰ ÔÈÚÈaLnL BÊ ‰Úe·L¿»∆«¿ƒƒ««»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈic‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,‰Úe·L14‰È‰L ÔÈa . ¿»ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ≈∆»»

da ·iÁ ‰È‰L ÔÈa ,‰¯Bz‰ ÔÓ BÊ ‰Úe·La ·iÁ«»ƒ¿»ƒ«»≈∆»»«»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ15. ƒƒ¿≈¿ƒ

לשבועת 14) פרט מ"א). פ"ו, (שבועות המשנה כלשון
אלא  להשבע, הדיינים חייבוהו שלא ופקדון, ועדות ביטוי

שם). ישראל, (תפארת נשבע הוא מדברי 15)מעצמו
מחייבים  שהדיינים אעפ"י היסת, משבועת חוץ חכמים,
בסמוך  כמבואר הדיינים, שבועת נקראת אינה להשבע, אותו

ה"ז.

.‰,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈ·iÁL Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈∆«»ƒ»∆ƒ«»
BÚhL ÈÓ :Ô‰ el‡Â16ÔÈÏËÏhÓ B¯·Á17‰„B‰Â , ¿≈≈ƒ∆¿»¬≈ƒ«¿¿ƒ¿»

Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa18ÏÎa ¯ÙkL ÈÓe . ¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»ƒ∆»«¿»
ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,BÚhL ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ∆¿»¿≈∆»≈ƒ»»

BLÈÁÎÓe19˙ÚË È„È ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL el‡ È¯‰ . «¿ƒ¬≈≈¿≈¿«¿≈«¬«
È‡cÂ20¯·c „·‡L ÔÚBhL ¯ÓBL ÔÎÂ .‰¯ÈÙÎe ««¿ƒ»¿≈≈∆≈∆»«»»

È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ˙Ó B‡ ·‚ B‡ BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«≈¿«≈»∆¬≈
˜ÙqÓ ÚaL ‰Ê21˙Ó‡ Ì‡ Ú„BÈ ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÈ‡L , ∆ƒ¿»ƒ»≈∆≈«««ƒ»≈«ƒ¡∆

,‰¯Bz‰ ÔÓ ÚaL ‡e‰Â .¯˜L B‡ ¯ÓBM‰ ‰Ê ÔÚBË≈∆«≈∆∆¿ƒ¿»ƒ«»
Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z '‰ ˙Úe·L :¯Ó‡pL22. ∆∆¡«¿«ƒ¿∆≈¿≈∆

ממקום 17)שתבעו.16) ומטלטלים הנדים דניידי, נכסי
התורה, מן עליהם נשבעים שאין לקרקעות, פרט למקום.
כלים  או כסף רעהו אל איש יתן "כי ט) כב, (שמות שנאמר
(בבא  כלים כמו מטלטלים שאינם לקרקעות פרט - לשמור"
עליהם  נשבע אבל ה"א). פ"ה, ונטען טוען והל' נז: מציעא
בהל' כמבואר התלמוד, חכמי תקנת שהיא היסת, שבועת

ה"ד. פ"ז, לעיל והשוה שם. ונטען זה 18)טוען הרי
בפרשת  שנאמר השאר, על ונשבע שהודה מה משלם
זה" הוא כי יאמר "אשר ח) כב, (שמות השומרים שבועת
ושבועות  קו: קמא (בבא בשאר וכופר במקצת שמודה הרי
נשבע  ואינו התורה משבועת פטור - בכל כפר אבל לט:),

מ:). (שבועות היסת שבועת "כל 19)אלא הוא: כלל
אחד  עד ממון, אותו מחייבים עדים) (שני ששנים מקום

מ.). (שם שבועה" התובע.20)מחייבו על 21)של
התובע. של ספק. שבועות וסימן 22)טענת שלש לכל

מכחישו  אחד עד במקצת, מודה שומר, ע'. מ' ש' אלו:
רוקח). (מעשה

.Â‰LÏMÓ ıeÁ ÔÈic‰ d˙B‡ ÔÈÚÈaLnL ‰Úe·L Ïk»¿»∆«¿ƒƒ»««»ƒƒ¿»
‡ ˙BÚe·L ÈÈÓel23ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ È¯‰ -24Ì‚Â , ƒ≈¿≈¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«

ÔÈic‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰25el‡ ˙BÚe·L Ì‚Â . ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ¿«¿≈
ÏÚ ˙BÚe·L Ô‰Ó LÈ :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ÈL Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈ƒ≈¿≈≈≈∆¿«

¯ÈÎO ˙Úe·L ÔB‚k ,‰¯ÈÙÎe È‡cÂ ˙ÚË È„È26Ì‚BÙe ¿≈«¬«««¿ƒ»¿¿«»ƒ≈
B¯ËL27˙ÚËa ˙BÚe·L Ô‰Ó LÈÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿«≈»∆¿≈≈∆¿¿«¬«
˜ÙÒ28ÔÈÙzM‰ ˙Úe·L ÔB‚k ,29ÔÈÒÈ¯‡‰Â30‡ˆBiÎÂ »≈¿¿««À»ƒ¿»¬ƒƒ¿«≈

˙BBÓÓ ÈÈ„·e .Ô‰a31˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ·eiÁ ¯‡a˙È »∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ»««¿««
.Ì‰ÈÈ„Â ˙BÚe·M‰ el‡Ó≈≈«¿¿ƒ≈∆

שבועות 23) במשנה, המנויים ונוטלים הנשבעים כל כגון
מ"א. חייב 24)פ"ז, בין ישנם הרבה דינים וחילוקי

המשנה  שחכמי המשנה שבועת לחייב התורה, שבועת
המשנה 25)תקנוה. שחכמי המשנה שבועת גם ונקראת
שכר 26)תקנוה. לו לשלם השוכר את התובע שכיר פעל

זה  הרי נטלתי, לא אומר והשכיר נתתי אומר הלה עבודתו,
מ"א). פ"ז, (שבועות שכרו ונוטל שמודה 27)נשבע

הנקוב  שהסכום נמצא מקצתו, שנפרע השטר, בעל המלוה
נשבע  הכל, פרע שכבר טוען והלוה ונסחר, נפגם בשטר,
פז:). ובכתובות מ"ז, (שם ונוטל השאר על המלוה

שמא.28) טענת אלא ודאי טענת טוען התובע שאין
משלי.29) עכבת שמא חברו, את תובע שקיבל 30)שאחד

השדה  ובעל האריס בתבואתה, ויחלקו לזרעה מחברו שדה
הואיל  ואלה ורביע. לשליש או למחצה ביניהם המוסכם כפי
הטילו  לפיכך לעצמם, היתר מורים בנכסים וטורחים
מח:). דף שם ובגמרא מ"ח, (שם עליהם שבועה החכמים

ופקדון.31) שאלה והל' ונטען טוען הל' משפטים, בספר
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.ÊÈÓÎÁ ˙wz ‡È‰Â ,˙¯Á‡ ‰Úe·L ÌL LÈÂ¿≈»¿»«∆∆¿ƒ«»««¿≈
‡¯Ób‰32˙q‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,33Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»»¿ƒ«ƒ¿≈¿«∆≈¿««ƒ

˙‡¯˜ dÈ‡ - [ÌBi‰] d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈc ˙ÈaL∆≈ƒ«¿ƒƒ»«≈»ƒ¿≈
ÔÈic‰ ˙Úe·L34. ¿«««»ƒ

בימי 32) וניתקנה התלמוד. חכמי קדומים: ובדפוסים
מג: ובקידושין מ:). (שבועות נחמן רב בימי האמוראים,

היסת. שבועת חכמים שתקנו וכיום לשון 33)אמרו:
יט) כו, (שמואלֿא כמו שבועה, עליו חכמים ששמו שימה,
זו  ושבועה מ:). לשבועות רש"י (לשון בי" הסיתך ה' "אם
לך  אין לתובע ואומר בכל, הכופר נתבע לכל חכמים תקנוה
חכמים  אמרו מלהשבע, הוא פטור התורה שמן כלום, בידי
עליו", לו יש אלאֿאםֿכן תובע אדם אין "חזקה ישבע
(שבועות  ויפטר התובע של דעתו להפיס זה ישבע לפיכך
שהשיאוהו  - היסת רש"י: מפרש ה. מציעא ובבבא מ:).

בר  ראה ולהודות, להסיתו לכך וגאון חכמים שם. לרי"ף ש"י
להשבע  עליו שהכבידו כבידות, לשון בטי"ת, היסט פירש:

היסת). ערך הדיינים,34)(הערוך משבועת קל ודינה
והי"ט. הי"ג בסמוך כמפורש

.ÁÏL B‡ ‰¯Bz ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,ÔÈic‰ ˙Úe·Le¿«««»ƒ≈∆»¿»∆»∆
˙ÚË ÏÚ ÔÈa È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cƒ¿≈¿ƒ≈««¬«««≈««¬«

BÚB¯Êa ‰¯Bz ¯ÙÒ ÊÁB‡ ÚaLp‰ :‡È‰ Ck ,˜ÙÒ35, »≈»ƒ«ƒ¿»≈≈∆»ƒ¿
„ÓBÚ ‡e‰Â36ÌMa ÚaLÂ37ÈepÎa B‡38B‡ ‰Úe·La , ¿≈¿ƒ¿»«≈¿ƒƒ¿»

‰Ï‡a39È˙Ba¯ e¯B‰Â .ÔÈic‰ ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,40ÔÈ‡L , ¿»»ƒƒƒƒ««»ƒ¿««∆≈
L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ ÔÈic‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLÓ41. «¿ƒƒ¿«««»ƒ∆»ƒ¿«…∆

ולמדוה 35) חפץ". "נקיטת צריכה שהשבועה לח: שבועות
מילה, בברית והתפיסו אליעזר את שהשביע מאברהם
ירכי" תחת ידך נא "שים ב) כד, (בראשית הכתוב כלשון
של  חפץ בידו שיטול צריך "שהנשבע שם: רש "י ומפרש
מצוה  היתה והמילה תפלין, או תורה ספר כגון מצוה,
ונטלה". עליו חביבה והיתה צער ע"י לו ובאה לו ראשונה
דיינא. האי דיבורֿהמתחיל לח: שבועות בתוספות וראה

הקב"ה,38)המיוחד.37)(שם).36) לתארי לואי שם
רחום. או חנון ומקורו 39)כגון בסמוך. כמפורש בקללה,

ה"ב. פ"ב, לעיל וראה לו. לרבי 40)בשבועות הכוונה
ראש  לשבועות ברמב"ן דעתו הובאה מגאש, אבן הלוי יוסף
רבותי" "והורו תיבות תימן, ובכת"י שם. בר"ן וכן ו פרק

משביעין. ואין אלא: ובביאורנו 41)אינן, הי"ד להלן ראה
בזה. דעתם טעם שם,

.Ë'‰a ÚaL ÈÈ¯‰ :¯Ó‡iL ÔB‚k ?ÂÈtÓ „ˆÈk≈«ƒƒ¿∆…«¬≈ƒƒ¿««
BÓML ÈÓa B‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿
È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk ‰ÊÏ ·iÁ ÈÈ‡L ,ÌeÁ«̄∆≈ƒ«»»∆¿¿≈ƒ»«¬≈

‡e‰42LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ ¯e¯‡ B‡ ,'‰Ï ¯e¯‡»«»¿ƒ∆¿«ƒ≈
.ÌeÏk ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ»∆∆¿ƒ¿

עצמו.42) על כן אומר הנשבע

.ÈÔÈÚÈaLÓ :BÏ e¯Ó‡L ÔB‚k ?ÔÈic‰ ÈtÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒƒ««»ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ '‰a E˙B‡ e‡»¿«¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«

ÔÓ‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,ÌeÏk E„Èa ‰ÊÏ ÔÈ‡L43B‡ . ∆≈»∆¿»¿¿¿∆»≈

È‰Ï‡ '‰Ï ¯e¯‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt È¯‰ :e¯Ó‡L∆»¿¬≈¿ƒ∆¿ƒ»«¡…≈
BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ∆¿«ƒ≈ƒ¿ƒ∆¿

‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,BÏ ‰„BÈ ‡ÏÂ ÔBÓÓ˙Úe·L ‡È‰ BÊ .ÔÓ »¿…∆¿∆»≈ƒ¿«
ÔÈic‰44. ««»ƒ

מפיו,43) שבועה כמוציא - שבועה אחר אמן העונה שכל
לו: שבועות במשנה שנינו וכן ה"א. פ"ב, לעיל כמפורש

חייב". - אמן ואמר אני אבל 44)"משביעך התלמוד. מדין
ולא  בשם לא עכשיו משביעים שאין הגאונים, תקנו כבר
(הנשבעים  החוטאים ע"י העולם יחרב שלא כדי בכינוי,
ומחרימים  בארור, בעשרה להחרים ותקנו שרבו, לשקר)
- יחטא שאם עליו, לאיים נרות... ובכיבוי בשופרות עליו

לח:). לשבועות ברש"י זה ומעין (הראב"ד, יחטא לעצמו

.‡ÈıÙÁ ˙ËÈ˜ ‡Ïa eÚÈaL‰L ÔÈic‰45È¯‰ - B„Èa ««»ƒ∆ƒ¿ƒ¿…¿ƒ«≈∆¿»¬≈
B„Èa ‰¯Bz ¯ÙÒÂ ÚaLÂ ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÚBË el‡46Ì‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿≈∆»¿»¿ƒ

;ÚaLÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - e‰eÚÈaL‰Â B„Èa ÔÈlÙz ÊÁ‡»«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒ¿»
Ô‰ ¯ÙÒ BÓÎe ,B„Èa ‰¯Bz ÊÁ‡ È¯‰L47e‰eÚÈaL‰ .48 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆≈ƒ¿ƒ

.ÚaLÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - ·MÈÓ¿À»≈≈¿ƒ¿»

שם.45) ובביאורנו ה"ח לעיל ראה כמי 46)קדוש, נעשו
עשה  לא כאילו שעשה ומה שחוזר, משנה, בדבר שטועה
הואיל  - במשנה, זה דין נזכר שלא ואע"ג שם). (שבועות

מש  כדבר חשוב זה הרי זה, דין השמיע שם).ורב (רש"י נה
בפיך".47) ה' תורת תהיה "למען ט) יג, (שמות בהם ונאמר
הואיל 48) הבאה. ההלכה כאן מתחילה רומי, בדפוס

הדים  שורת לכתחילה, אפילו מיושב נשבע חכם ותלמיד
בשבועות  שאמרו כשם אדם. כל אצל בדיעבד כשרה שתהא
ושאר  תפילין, בנקיטת לכתחילה נשבע חכם שתלמיד שם,
ונשבעים  חוזרים אינם תפילין בנקיטת שנשבעו אדם כל

פז). סימן לחו"מ (ביתֿיוסף

.·ÈÌÎÁ „ÈÓÏz49B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‰lÁzÎÏ - «¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¿ƒƒ
·MÈÓ50,‰¯Bz ¯ÙÒ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,B„Èa ÔÈlÙ˙e ¿À»¿ƒƒ¿»¿≈»ƒƒ…≈∆»

‡e‰ ıÙÁ BtÎa ÔÈlÙz ‡l‡51,L„w‰ ÔBLÏa ÚaLÂ . ∆»¿ƒƒ¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«…∆
e¯‡aL BÓk52. ¿∆≈«¿

חכמים.49) תלמיד התימנים: כבודו.50)ובכת"י מפני
שם.51) ה"ח.52)שבועות לעיל

.‚È‡l‡ ÔÈic‰ ˙Úe·LÏ ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈa ÔÈ‡≈≈¿«∆≈ƒ¿«««»ƒ∆»
¯ÙÒ ÊÁB‡ ˙q‰ ˙Úe·L ÚaLp‰ ÔÈ‡L ,ıÙÁ ˙ËÈ˜¿ƒ«≈∆∆≈«ƒ¿»¿«∆≈≈≈∆

‰¯Bz53,ÈepÎa B‡ ÌMa B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‡l‡ ; »∆»«¿ƒƒ«≈¿ƒ
BÓk ,ÔÈc ˙Èa ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,‰Ï‡a B‡ ‰Úe·Laƒ¿»¿»»ƒƒƒƒ≈ƒ¿
‰¯Bz ¯ÙÒ ˙BÈ‰Ï Ïk‰ e‚‰ ¯·Îe .ÔÈic‰ ˙Úe·L¿«««»ƒ¿»»¬«…ƒ¿≈∆»

ÔfÁ „Èa54ÔÈÚÈaLnL ˙Úa ÌÚ‰ ¯‡L B‡ ˙Òk‰ ¿««««¿∆∆¿»»»¿≈∆«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k ,˙q‰ ˙Úe·L55. ¿«∆≈¿≈¿«≈»»

וכן 53) פ"ו, ראש לשבועות בר"ן הובאה הגאונים דעת
פח. לכתובות רי"ד להטיל 55)שמש.54)בתוספות

שבמדרש  שם, בשבועות הר"ן וכתב אמת. שישבע אימה,
בספרֿ האדם שכשמשביעים משמע, ו) פרשה (ויקרא רבה
היתה  אתמול לומר, נפוחים, נודות לפניו מביאים תורה
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ריקה  היא עכשיו ועצמות, גידים מליאה הזאת הגויה
מכל  ריקם שיצא סוף לשקר, חברו את המשביע כך מכלום.
ערך  בערוך דבריו (הובאו גאון בשם אמרו וכן  ממונו.
של  מיטה כגון אחרים, בדברים עליו שמאיימים היסת),
או  הנאדות, ומתירים ושופרות, דולקים ונרות מתים,
ומסתבר  שבועה. בשעת הנרות ומכבים אותם. מבקעים
ולא  בתפילין, לכתחילה אלא חכם, בתלמיד כן עושין שאין
לא  דיבורֿהמתחיל לה. בגיטין התוספות דברי והשוה יותר.
אבל  הדיינים, בשבועת אלא אינו זה שכל ומובן, שנו.
מביאים  אלא כך, כל בה מחמירים אין היסת בשבועת
יוסף  הרב ובחידושי שם, בהערוך כמבואר בלבד, ספרֿתורה
בתשובות  דבריו הובאו מז: לשבועות מגאש אבן הלוי

קמב. סימן ליפסיאה הוצ' הרמב"ם

.„È‡e‰L ÔBLÏ ÏÎa ÚaLp‰ ˙‡ eÚÈaL‰L ÔÈic‰««»ƒ∆ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»»∆
d˙ÂˆÓk BÊ È¯‰ - ¯ÈkÓ56ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .57Ï·‡ . «ƒ¬≈¿ƒ¿»»¿≈«¿ƒ¬»

e¯B‰ eÈ˙Ba¯58ÔBLÏa ‡l‡ ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «≈∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ¿
L„w‰59BÊ ‰‡¯B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .60ÏÚ Û‡Â . «…∆¿≈»ƒ¿…«»»¿««

Ú·M‰Ï ÔÈÈ„ Èza ÏÎa e‚‰pL Èt61L„w‰ ÔBLÏa62, ƒ∆»¬¿»»≈ƒƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«…∆
ÚaLp‰ ˙‡ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ63ÔBLÏ ¯ÈkÓ ‡‰iL „Ú »ƒ¿ƒ«∆«ƒ¿»«∆¿≈«ƒ¿

‰Úe·M‰64ÔB„wt‰ ˙Úe·L ‡È‰ ÔÈic‰ ˙Úe·ML . «¿»∆¿«««»ƒƒ¿««ƒ»
dÓˆÚa65˙q‰ ˙Úe·L Û‡Â .66ÌÚ‰ Ïk e‚‰ ¿«¿»¿«¿«∆≈»¬»»»

L„w‰ ÔBLÏa d˙B‡ ÚÈaL‰Ï67. ¿«¿ƒ«»ƒ¿«…∆

משנה).56) (לחם לכתחילה ואפילו שבועות 57)כדינה,
שם ל  ופירשו נאמרה" בלשונה היא אף הדיינים, "שבועת ח:

הפקדון  כשבועת לשון, בכל נאמרת שהיא שהכוונה, לט.
גאון, האי (רב לג. בסוטה וכמבואר לשון, בכל הנאמרת
בשבועות  אלפס רבינו דעת וכן שבועות). משפטי בספרו

כמבואר 58)שם. מגאש, אבן הלוי יוסף לרבי הכוונה
לח. אות בביאורנו לעיל וראה חב, ערך סוף בעיטור

נאמרה"59) "בלשונה לח: בשבועות שאמרו מה שמפרש
תורה. של לשונה שהיא הקודש ללשון הכוונה

"שבועת 60) מ"א פ"ז, סוטה בתוספתא אמרו שבפירוש
(ר"ן  ששומעים" לשון בכל נאמרה והדיינים העדים
הלוי  הרב טעה "וכאן אומר: שם והרמב"ן שם). לשבועות

וכו'. להשביע.61)ז"ל" התימנים: כדי 62)בכת"י
ואימת  קדושה, בה יש עצמה מצד שהלשון עליו, לאיים
עלבון  בזה יש וגם (רדב"ז). הארץ עם על הקודש לשון
משנה). (כסף אחרת בלשון ישביעוהו אם ביתֿהדין

שומע.63) שהוא בלשון לו על 64)לבאר שידע ותכנה,
נשבע. הוא ברור...65)מה "דבר ה"כ להלן רבינו וכדברי

שיהא  בשקר, היסת שבועת או הדיינים שבועת הנשבע שכל
כסף  לכפור מתכוין הוא שהרי הפקדון", שבועת משום חייב
רבינו  פסק וכבר ה"ח). פ"א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו
שישביעו  עד הפקדון בשבועת חייב שאינו ה"ז, פ"ז, לעיל

מכירה. שהוא כשבועת 66)בלשון חמורה שאינה
נט.67)הדיינים. אות לעיל כמבואר

.ÂËÈ„È ÏÚ ‡È‰L ÔÈic‰ ˙Úe·L ·iÁ˙iL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿«««»ƒ∆ƒ«¿≈
È‡cÂ ˙ÚË68‰¯ÈÙÎe69ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ‰˙È‰L ÔÈa , «¬«««¿ƒ»≈∆»¿»ƒƒ¿≈»≈

Ì‰È¯·cÓ ‰˙È‰L70ÔÈÓi‡Ó -71BÓk ,ÂÈÏÚ ∆»¿»ƒƒ¿≈∆¿«¿ƒ»»¿

¯‡a˙iL72ÔÓ ÔÈa ,˜ÙÒ ˙ÚËa da ·iÁ˙iL ÈÓ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»ƒ∆ƒ¿«≈»¿«¬«»≈≈ƒ
‰¯Bz‰73Ì‰È¯·cÓ ÔÈa74Ìei‡ CÈ¯ˆ BÈ‡ -75. «»≈ƒƒ¿≈∆≈»ƒƒ

ברי.68) טענת טוען הנתבע.69)שהתובע ראה 70)של
ה"ו. או 71)לעיל אמת. שישבע אימה, עליו מטילים

שהוא  מה את יטול ולא השבועה, עונש מפחד שיפרוש
שהאיום 72)תובע. לט. בשבועות ומקורו הט"ז. בסמוך

מדרבנן. שהיא הדיינים שבועת על גם מוסב שם האמור
שאינו 73) המפקיד, טענת על שנשבע השומר שבועת היא

ה"ה. לעיל כמבואר הם, אמת השומר דברי אם יודע
ה"ו.74) לעיל המבוארת והאריסים השותפים שבועת כגון
רבינו,75) לדעת ומקור בזה. רבינו דברי הי"ט להלן ראה

להלן  מבואר איום, צריכה ספק טענת על שבועה שאין
פח. אות בביאורנו

.ÊËÈÂ‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÚaLp‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¡≈
ÏBÚ‰ ÏkL ,Ú„BÈÚÊÚcÊ Blk Ì76¯Ó‡L ‰ÚLa ≈«∆»»»Àƒ¿«¿«¿»»∆»«

‰LÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰77'‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï : «»»¿∆…ƒ»∆≈
Ô‰a ¯Ó‡ ‰¯BzaL ˙B¯·Ú ÏÎÂ .‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡¡…∆«»¿¿»¬≈∆«»∆¡«»∆

'‰wÂ'78'‰wÈ ‡Ï' ¯Ó‡ Ô‡ÎÂ ,79˙B¯·Ú Ïk . ¿«≈¿»∆¡«…¿«∆»¬≈
ÔÈÚ¯Ù - ‰¯BzaL80epnÓ81epnÓ - Ô‡ÎÂ ; ∆«»ƒ¿»ƒƒ∆¿»ƒ∆
ÔÈtÁnL ,BzÁtLnÓe82‰Ê ÏÚ83‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒƒ¿«¿∆¿«ƒ«∆¿…∆»

Ï‡¯OÈ ÏL Ì‰È‡BOÓ Ú¯t‰Ï Ì¯B‚84Ï‡¯OÈ ÏkL ; ≈¿ƒ»≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈
ÔÈ·¯Ú85‰Êa ‰Ê86‰Ï‡ :¯Ó‡pL .87Áˆ¯Â LÁÎÂ ¬≈ƒ∆»∆∆∆¡«»…¿«≈¿»…«

ÏÏÓ‡Â ,ı¯‡‰ Ï·‡z Ôk ÏÚ :ÂÈ¯Á‡ ·e˙ÎÂ ;¯ÓB‚Â¿≈¿»«¬»«≈∆¡«»»∆¿À¿«
da ·LBÈ Ïk88ÔÈÏBz - ‰¯BzaL ˙B¯·Ú Ïk .89BÏ »≈»»¬≈∆«»ƒ

˙B¯B„ ‰LÏLe ÌÈL90- Ô‡ÎÂ ;˙eÎÊ BÏ LÈ Ì‡ , ¿«ƒ¿»ƒ≈¿¿»
‰È˙‡ˆB‰ :¯Ó‡pL .„iÓ ÔÈÚ¯Ù91˙B‡·ˆ ÈÈ Ì‡ ƒ¿»ƒƒ»∆∆¡«≈ƒ»¿À¿»¿»

.¯˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡Â ·pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡·e»»∆≈««»¿∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
„iÓ - ‰È˙‡ˆB‰92·Bb‰ ‰Ê - ·pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡·e ; ≈ƒ»ƒ»»»∆≈««»∆«≈

ÌpÁa BÚBËÂ B¯·Á ÏÚ ÔBÓÓ BÏ ÔÈ‡Â ,˙Bi¯a‰ ˙Úc«««¿ƒ¿≈»«¬≈¿¬¿ƒ»
BÚÈaLÓe93- ¯˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡ ; «¿ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
BÚÓLÓk94ÌÈ¯·c - ÂÈ·‡ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ezlÎÂ ; ¿«¿»¿ƒ«¿∆≈»¿∆¬»»¿»ƒ

Ô˙B‡ ÔÈlÎÓ ÌÈÓe L‡ ÔÈ‡L95‰lÎÓ ¯˜L ˙Úe·L , ∆≈≈«ƒ¿«ƒ»¿«∆∆¿«»
Ô˙B‡96. »

ונפחד.76) איננה.77)נרתע זו תיבה התימנים, בכת"י
הקב"ה  "שאמר כתוב זו הלכה כל מקור לט. ובשבועות
"שאמר  הנוסח: שם, חננאל וברבינו וכו'. תשא" לא בסיני,

בסיני". למשה לד,78)הקב"ה (שמות ינקה" ולא "ונקה
לשבים  הוא (מוחל) "מנקה (שם) חכמינו דרשו - ז)
שבים. לשאינם מנקה ואינו לפניו), בתשובה (החוזרים

(שמות 79) לשוא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי
ז). כגמולו.80)כ, אותו ולא 81)עונשים בלבד,

למחות  בידה כשיש אבל בו, למחות בידה כשאין ממשפחתו
ב). עמ' (שם ממנה גם נפרעים - בו מיחתה ולא

עליו.82) ומגינים ה)83)מכסים ה, (קהלת אומר והכתוב
ואין  בשרך", את לחטיא שקר) (שבועת פיך את תתן "אל
לא  "ומבשרך ז) נח, (ישעיה שנאמר קרובו, אלא בשרו

שם). (שבועות לישראל,84)תתעלם" נקיה בלשון כינוי
כט. סוכה ראה עליהם, קללה להביע שרוצים בשעה
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קנט zereay zekld - d`ltd xtq - ixyz b"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ריקה  היא עכשיו ועצמות, גידים מליאה הזאת הגויה
מכל  ריקם שיצא סוף לשקר, חברו את המשביע כך מכלום.
ערך  בערוך דבריו (הובאו גאון בשם אמרו וכן  ממונו.
של  מיטה כגון אחרים, בדברים עליו שמאיימים היסת),
או  הנאדות, ומתירים ושופרות, דולקים ונרות מתים,
ומסתבר  שבועה. בשעת הנרות ומכבים אותם. מבקעים
ולא  בתפילין, לכתחילה אלא חכם, בתלמיד כן עושין שאין
לא  דיבורֿהמתחיל לה. בגיטין התוספות דברי והשוה יותר.
אבל  הדיינים, בשבועת אלא אינו זה שכל ומובן, שנו.
מביאים  אלא כך, כל בה מחמירים אין היסת בשבועת
יוסף  הרב ובחידושי שם, בהערוך כמבואר בלבד, ספרֿתורה
בתשובות  דבריו הובאו מז: לשבועות מגאש אבן הלוי

קמב. סימן ליפסיאה הוצ' הרמב"ם

.„È‡e‰L ÔBLÏ ÏÎa ÚaLp‰ ˙‡ eÚÈaL‰L ÔÈic‰««»ƒ∆ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»»∆
d˙ÂˆÓk BÊ È¯‰ - ¯ÈkÓ56ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .57Ï·‡ . «ƒ¬≈¿ƒ¿»»¿≈«¿ƒ¬»

e¯B‰ eÈ˙Ba¯58ÔBLÏa ‡l‡ ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «≈∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ¿
L„w‰59BÊ ‰‡¯B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .60ÏÚ Û‡Â . «…∆¿≈»ƒ¿…«»»¿««

Ú·M‰Ï ÔÈÈ„ Èza ÏÎa e‚‰pL Èt61L„w‰ ÔBLÏa62, ƒ∆»¬¿»»≈ƒƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«…∆
ÚaLp‰ ˙‡ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ63ÔBLÏ ¯ÈkÓ ‡‰iL „Ú »ƒ¿ƒ«∆«ƒ¿»«∆¿≈«ƒ¿

‰Úe·M‰64ÔB„wt‰ ˙Úe·L ‡È‰ ÔÈic‰ ˙Úe·ML . «¿»∆¿«««»ƒƒ¿««ƒ»
dÓˆÚa65˙q‰ ˙Úe·L Û‡Â .66ÌÚ‰ Ïk e‚‰ ¿«¿»¿«¿«∆≈»¬»»»

L„w‰ ÔBLÏa d˙B‡ ÚÈaL‰Ï67. ¿«¿ƒ«»ƒ¿«…∆

משנה).56) (לחם לכתחילה ואפילו שבועות 57)כדינה,
שם ל  ופירשו נאמרה" בלשונה היא אף הדיינים, "שבועת ח:

הפקדון  כשבועת לשון, בכל נאמרת שהיא שהכוונה, לט.
גאון, האי (רב לג. בסוטה וכמבואר לשון, בכל הנאמרת
בשבועות  אלפס רבינו דעת וכן שבועות). משפטי בספרו

כמבואר 58)שם. מגאש, אבן הלוי יוסף לרבי הכוונה
לח. אות בביאורנו לעיל וראה חב, ערך סוף בעיטור

נאמרה"59) "בלשונה לח: בשבועות שאמרו מה שמפרש
תורה. של לשונה שהיא הקודש ללשון הכוונה

"שבועת 60) מ"א פ"ז, סוטה בתוספתא אמרו שבפירוש
(ר"ן  ששומעים" לשון בכל נאמרה והדיינים העדים
הלוי  הרב טעה "וכאן אומר: שם והרמב"ן שם). לשבועות

וכו'. להשביע.61)ז"ל" התימנים: כדי 62)בכת"י
ואימת  קדושה, בה יש עצמה מצד שהלשון עליו, לאיים
עלבון  בזה יש וגם (רדב"ז). הארץ עם על הקודש לשון
משנה). (כסף אחרת בלשון ישביעוהו אם ביתֿהדין

שומע.63) שהוא בלשון לו על 64)לבאר שידע ותכנה,
נשבע. הוא ברור...65)מה "דבר ה"כ להלן רבינו וכדברי

שיהא  בשקר, היסת שבועת או הדיינים שבועת הנשבע שכל
כסף  לכפור מתכוין הוא שהרי הפקדון", שבועת משום חייב
רבינו  פסק וכבר ה"ח). פ"א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו
שישביעו  עד הפקדון בשבועת חייב שאינו ה"ז, פ"ז, לעיל

מכירה. שהוא כשבועת 66)בלשון חמורה שאינה
נט.67)הדיינים. אות לעיל כמבואר

.ÂËÈ„È ÏÚ ‡È‰L ÔÈic‰ ˙Úe·L ·iÁ˙iL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿«««»ƒ∆ƒ«¿≈
È‡cÂ ˙ÚË68‰¯ÈÙÎe69ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ‰˙È‰L ÔÈa , «¬«««¿ƒ»≈∆»¿»ƒƒ¿≈»≈

Ì‰È¯·cÓ ‰˙È‰L70ÔÈÓi‡Ó -71BÓk ,ÂÈÏÚ ∆»¿»ƒƒ¿≈∆¿«¿ƒ»»¿

¯‡a˙iL72ÔÓ ÔÈa ,˜ÙÒ ˙ÚËa da ·iÁ˙iL ÈÓ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»ƒ∆ƒ¿«≈»¿«¬«»≈≈ƒ
‰¯Bz‰73Ì‰È¯·cÓ ÔÈa74Ìei‡ CÈ¯ˆ BÈ‡ -75. «»≈ƒƒ¿≈∆≈»ƒƒ

ברי.68) טענת טוען הנתבע.69)שהתובע ראה 70)של
ה"ו. או 71)לעיל אמת. שישבע אימה, עליו מטילים

שהוא  מה את יטול ולא השבועה, עונש מפחד שיפרוש
שהאיום 72)תובע. לט. בשבועות ומקורו הט"ז. בסמוך

מדרבנן. שהיא הדיינים שבועת על גם מוסב שם האמור
שאינו 73) המפקיד, טענת על שנשבע השומר שבועת היא

ה"ה. לעיל כמבואר הם, אמת השומר דברי אם יודע
ה"ו.74) לעיל המבוארת והאריסים השותפים שבועת כגון
רבינו,75) לדעת ומקור בזה. רבינו דברי הי"ט להלן ראה

להלן  מבואר איום, צריכה ספק טענת על שבועה שאין
פח. אות בביאורנו

.ÊËÈÂ‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?ÚaLp‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¡≈
ÏBÚ‰ ÏkL ,Ú„BÈÚÊÚcÊ Blk Ì76¯Ó‡L ‰ÚLa ≈«∆»»»Àƒ¿«¿«¿»»∆»«

‰LÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰77'‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï : «»»¿∆…ƒ»∆≈
Ô‰a ¯Ó‡ ‰¯BzaL ˙B¯·Ú ÏÎÂ .‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡¡…∆«»¿¿»¬≈∆«»∆¡«»∆

'‰wÂ'78'‰wÈ ‡Ï' ¯Ó‡ Ô‡ÎÂ ,79˙B¯·Ú Ïk . ¿«≈¿»∆¡«…¿«∆»¬≈
ÔÈÚ¯Ù - ‰¯BzaL80epnÓ81epnÓ - Ô‡ÎÂ ; ∆«»ƒ¿»ƒƒ∆¿»ƒ∆
ÔÈtÁnL ,BzÁtLnÓe82‰Ê ÏÚ83‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒƒ¿«¿∆¿«ƒ«∆¿…∆»

Ï‡¯OÈ ÏL Ì‰È‡BOÓ Ú¯t‰Ï Ì¯B‚84Ï‡¯OÈ ÏkL ; ≈¿ƒ»≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈
ÔÈ·¯Ú85‰Êa ‰Ê86‰Ï‡ :¯Ó‡pL .87Áˆ¯Â LÁÎÂ ¬≈ƒ∆»∆∆∆¡«»…¿«≈¿»…«

ÏÏÓ‡Â ,ı¯‡‰ Ï·‡z Ôk ÏÚ :ÂÈ¯Á‡ ·e˙ÎÂ ;¯ÓB‚Â¿≈¿»«¬»«≈∆¡«»»∆¿À¿«
da ·LBÈ Ïk88ÔÈÏBz - ‰¯BzaL ˙B¯·Ú Ïk .89BÏ »≈»»¬≈∆«»ƒ

˙B¯B„ ‰LÏLe ÌÈL90- Ô‡ÎÂ ;˙eÎÊ BÏ LÈ Ì‡ , ¿«ƒ¿»ƒ≈¿¿»
‰È˙‡ˆB‰ :¯Ó‡pL .„iÓ ÔÈÚ¯Ù91˙B‡·ˆ ÈÈ Ì‡ ƒ¿»ƒƒ»∆∆¡«≈ƒ»¿À¿»¿»

.¯˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡Â ·pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡·e»»∆≈««»¿∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
„iÓ - ‰È˙‡ˆB‰92·Bb‰ ‰Ê - ·pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡·e ; ≈ƒ»ƒ»»»∆≈««»∆«≈

ÌpÁa BÚBËÂ B¯·Á ÏÚ ÔBÓÓ BÏ ÔÈ‡Â ,˙Bi¯a‰ ˙Úc«««¿ƒ¿≈»«¬≈¿¬¿ƒ»
BÚÈaLÓe93- ¯˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡ ; «¿ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
BÚÓLÓk94ÌÈ¯·c - ÂÈ·‡ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ezlÎÂ ; ¿«¿»¿ƒ«¿∆≈»¿∆¬»»¿»ƒ

Ô˙B‡ ÔÈlÎÓ ÌÈÓe L‡ ÔÈ‡L95‰lÎÓ ¯˜L ˙Úe·L , ∆≈≈«ƒ¿«ƒ»¿«∆∆¿«»
Ô˙B‡96. »

ונפחד.76) איננה.77)נרתע זו תיבה התימנים, בכת"י
הקב"ה  "שאמר כתוב זו הלכה כל מקור לט. ובשבועות
"שאמר  הנוסח: שם, חננאל וברבינו וכו'. תשא" לא בסיני,

בסיני". למשה לד,78)הקב"ה (שמות ינקה" ולא "ונקה
לשבים  הוא (מוחל) "מנקה (שם) חכמינו דרשו - ז)
שבים. לשאינם מנקה ואינו לפניו), בתשובה (החוזרים

(שמות 79) לשוא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי
ז). כגמולו.80)כ, אותו ולא 81)עונשים בלבד,

למחות  בידה כשיש אבל בו, למחות בידה כשאין ממשפחתו
ב). עמ' (שם ממנה גם נפרעים - בו מיחתה ולא

עליו.82) ומגינים ה)83)מכסים ה, (קהלת אומר והכתוב
ואין  בשרך", את לחטיא שקר) (שבועת פיך את תתן "אל
לא  "ומבשרך ז) נח, (ישעיה שנאמר קרובו, אלא בשרו

שם). (שבועות לישראל,84)תתעלם" נקיה בלשון כינוי
כט. סוכה ראה עליהם, קללה להביע שרוצים בשעה
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איש 86)אחראים.85) "וכשלו לז) כו, (ויקרא שנאמר
שכל  מלמד אחיו, בעוון איש (שם) חכמינו דרשו - באחיו"
למחות  בידם כשיש - עבירות בשאר בזה. זה ערבים ישראל

ביד  כשאין אפילו - שבועתֿשוא ובעוון מיחו, למחות ולא ם
לשקר.87)(שם). "כי 88)נשבעים י) כג, (ירמיה ונאמר

"אלה" עוון שעל הרי הארץ", (נחרבה) אבלה אלה מפני
(שם). מכולם נפרעים נפרעים.89)בלבד, ואינם מחכים

פעמים 90) אל, יפעל אלה כל "הן כט) לג, (איוב לדבר רמז
שם). יעקב, (עיון גבר" עם הרשומה 91)שלש האלה את

הנביא. שראה האלה 92)במגילה "זאת שם: נאמר שכבר
בית  אל "ובאה אל לסמכה כאן לכתבה וחזר היוצאת",
וגם  הגנב. בית אל תבוא - כשהוצאתיה מיד לומר, הגנב"
לדורותיו  ולא גופו, הגנב אל - משמעו הגנב" "בית אל

שם). (מהרש"א שאין 93)אחריו רבינו, הוציא מכאן
זה  פסוק שהרי הט"ו), (לעיל ספק טענת בשבועת מאיימין
חברו  את להשביע ודאי, טענת בטוען אלא מדבר אינו
מיד, ממנו נפרעים שוא בשבועת שהרי לדבר, ראיה בחנם.
(סוטה  במשנה שנינו נטמאה, שלא שנשבעה בסוטה ואילו
הרי  שנים, שלש עד לה תולה זכות לה יש אם מ"ד) פ"ג
שבסוטה  מפני לשקר. שבועתה על מיד ממנה נפרעים שאין
נטמאה, אם יודע שאינו ודאי בטענת משביעה הבעל אין
אותה  בודקים המים אין שוב שנטמאה לפנינו יאמר שאם
את  המשביע אדם אבל בהשבעתה, איום אין ולפיכך כלל,
השם, וחילול איום כאן יש לשקר, ונשבע ודאי בטענת חברו

שמח). (אור מיד ממנו אלו 95)כפשוטו.94)ונפרעים
אותם. מכלים המים אין - ועצים בשבועות 96)אבנים.

לט.

.ÊÈÔÈ¯ÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa - Blk ‰f‰ Ìei‡‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»ƒ«∆À¿»∆≈«ƒƒ
‡ËBÁ‰ ¯ÊÁÈÂ ÌÈ¯·ca eÈ·iL È„k ,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»∆¿≈∆»ƒ«¿»ƒ¿«¬…«≈

B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ÚaL ÈÈ‡ :¯Ó‡ .·ËenÏ97Ô˙BÂ , ¿»»«≈ƒƒ¿»¿ƒ¿≈
ÈÈ‡ :ÔÚBh‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .B¯·Á BÚhM ‰Ó«∆¿»¬≈¿≈ƒ»««≈≈ƒ

B¯ËÙe ,BÚÈaLÓ98Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰ -99. «¿ƒ¿»¿ƒ»∆

על 97) (רש"י), בו יחזור שלא אותו, משהים ואין מלהשבע,
מיד. אותו פוטרים שם: הגמרא גירסת מלשלם.98)פי

אעפ"י,99) הטוען. בו יחזור שמא אותם, משהים ואין
כמבואר  ומחל, שויתר אחרי לחזור, יכול אינו הדין שמצד

הי"א. פ"ה, מכירה בהלכות

.ÁÈ¯Ó‡100Ú·Bz B¯·ÁÂ ,ÚaL ÈÈ¯‰ :101- »«¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈«
ÈÏ‰‡ ÏÚÓ ‡ e¯eÒ :‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯ÓB‡ ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»¿ƒ∆»∆»≈«»√≈

ÌÈÚL¯‰ ÌÈL‡‰102ÏÚ ‡Ï :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â .¯ÓB‚Â »¬»ƒ»¿»ƒ¿≈¿¿ƒ…«
EzÚc103ezÚc ÏÚ ‡l‡ ,E˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ e‡104ÏÚÂ «¿¿»«¿ƒƒ¿∆»««¿≈¿«

ÔÈc ˙Èa ˙Úc105. ««≈ƒ

ישלם.101)הנתבע.100) או נשבע 102)שישבע אם כי
ביד  ממונו למסור דקדק שלא המשביע, גם נענש לשקר,
נענש  באמת, נשבע ואם השם. חילול לידי ובא נאמן,
יפה  דקדק שלא לבטלה, שמים שם להוציא שגרם המשביע,
"שבועת  ב) (עמ' שם בשבועות אמרו וכן (רדב"ז). בחשבונו
שניהם". על שבועה שחלה מלמד - שניהם בין תהיה ה'
שרואה  אעפ"י כלומר, תובע", "וחברו רבינו שדקדק וזהו

לגרום  שלא - עמו, מתפשר אינו להשבע, מוכן שחברו
לפיכך  שישבע, תובע אלא ידו, על לשקר להשבע לחברו
סא). ס"ק פז, משפט לחושן (סמ"ע רשע נקרא הוא אף

לבך.103) מחשבת "אלא 104)על הנוסח: לט. בשבועות
ביתֿדין". דעת ועל המקום דעת משום 105)על

אלא  בה נכיר שלא ברמאות להשבע יכול הוא שלפעמים
להשבע  הנתבע את שחייב רבא, אצל שקרה כמו בלבד, הוא
מקל  והביא הנתבע הלך למלוה, חובו את פרע שכבר
ביקש  השבועה ובשעת הנידון, הכסף את בו והטמין
שמסר  דעתו, (על שפרעו ונשבע מקלו, לו שיחזיק מהמלוה
את  ושבר המלוה התרגז המלוה). ליד הכסף עם  המקל
כה.) (נדרים תרמיתו ונודעה הכסף ונתפזר רוגז, מרוב המקל
שבועות  ראה רבא", "מקל בשם בתלמוד מכונה זו ועובדה
אנו  כזאת, ברמאות עצמו יפטור שלא ובכדי ועוד. כט.
כפי  ולא לבנו, מחשבת על דעתנו, על אותו משביעים
לעיל  והשווה וברש"י), לט. (שבועות הנוכל לבו על שיעלה

שם. ובביאורנו הט"ז פ"ב,

.ËÈ˙Úe·La ‰Ê Ìei‡ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«
e¯‡aL BÓk ,˜ÙÒ ˙ÚË106˙q‰ ˙Úe·La ‡ÏÂ ,107- «¬«»≈¿∆≈«¿¿…ƒ¿«∆≈

¯ˆÙÏ ÔÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆ108e¯ÊÁÈ ÈÏe‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚ·a ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…¿«¬≈ƒƒ««¿¿
Ô‰a109ÏÏk ‰Úe·L ÌL ‰È‰z ‡lL „Ú110. »∆«∆…ƒ¿∆»¿»¿»

הט"ו.106) כל 107)לעיל כי והטעם, ה"ז. לעיל מפורשת
או  וישלם, שיודה הנתבע על אימה להטיל מכוון האיום
התורה  בשבועת - לתובע בעלֿכרחו וישלם מלהשבע יפרוש
אם  ונוטל, שנשבע - מדרבנן בשבועה וכן ה"ה) לעיל (ראה
התורה  מן שפטור - הכל בכופר אבל יטול. לא ישבע לא
אם  אפילו ויפטר, היסת שבועת אלא חייב ואינו להשבע
יורדים  אין כי לשלם, לחייבו נוכל לא ישבע, ולא יפרוש
שאין  דבריהם של בגזל כמו מדרבנן, רק שנתחייב מי לנכסי
התובע, יפסיד כן ואם דיינים, ע"י הגזלן מידי מוציאים אנו

מאיימי  אין ישלם לכן ולא ישבע שלא בידים לחסמו עליו ם
שמח). סז.(אור אות פז, לחו"מ בסמ"ע וראה

בבקשה.108) יתפשרו 109)להרבות או לזה זה יודו
ביניהם,110)ביניהם. לפשר בתיֿדין בכל סמכו זה ועל

אם  אפילו כי (רדב"ז). נוטה הדין להיכן שיודעים אעפ"י
לשקר  שנשבע בו יחשדו שמא היא, עבירה באמת, ישבע
רמז  יג). ו, לדברים, תמימה (תורה מתחלל שמים שם ונמצא
הנשבע, לכל... כאשר "הכל ב) ט, (קהלת הפסוק דברי לזה
אלא  לשון, כפילות כאן יש שלכאורה ירא", שבועה כאשר
זה  - ירא כאשר באמת. הנשבע זה - הנשבע הכתוב: כוונת
יבוא  שמא אמת, מלהשבע ירא כי עיקר כל נשבע שאינו
דינו. בעל עם להתפשר כדי הכל ועושה שקר, שבועת לידי
שהשכיר  פ"ז): ראש (שבועות לשונו במתק הר"ן הדגיש וכן
הפורשים  אנשים שיש השוכר, בידי ממונו יעזוב (הפועל)
של  דרכם כן כי - ישבעו. לא אמת שבועת ואפילו משבועה
שלא  טצדקאות כל ולעשות עצמם ממון להפסיד ישראל
רבה  ובמדרש צ). סימן חו"מ סופר (חתם כלל להשבע
תהיו  לא לישראל, הקב"ה להם "אמר אמרו: מטות, פרשת
מעשה  באמת... אפילו בשמי להשבע לכם שהותר סבורים
על  נחרבו וכולן עיירות, אלפים שני לו שהיו המלך בינאי

אמת". שבועת
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.ÎB‡ ÔÈic‰ ˙Úe·L ÚaLp‰ ÏkL ,ÈeÏ‚Â ¯e¯a ¯·c»»»¿»∆»«ƒ¿»¿«««»ƒ
‡‰iL - ¯˜La ˙q‰ ˙Úe·L111˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ¿«∆≈¿∆∆∆¿≈«»ƒ¿«

ÔB„wt‰112‰ÈËtLÓ e¯‡a˙ ¯·kL ,113‰˜BÏ BÈ‡Â . «ƒ»∆¿»ƒ¿»¬ƒ¿»∆»¿≈∆
Èt ÏÚ Û‡Â114„ÈÊÓ ‡e‰L115‰Ó ÌlLÏ ·iÁ˙Â . ¿««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈«

„Ú ,Ô¯w‰ ÚÈ·¯ ‡e‰L ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a ÂÈÏÚ ÚaLpM∆ƒ¿«»»¿∆∆…∆∆¿ƒ««∆∆«
‡e‰ ‰È‰iL116‰MÓÁ BLÓÁÂ117,ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Óe . ∆ƒ¿∆¿À¿¬ƒ»≈ƒ»¿«»»

˙Èa ÌL LÈ Ì‡118e¯‡aL BÓk ,(ÔÈc)119. ƒ≈»≈ƒ¿∆≈«¿

חייב.111) שהוא התימנים: כופר 112)ובכת"י זה שהרי
ה"חֿט). פ"א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו ממון

ז.113) בפרק וגם שם, התימנים:114)לעיל ובכת"י
שם.115)אעפ"י. ובביאורנו ה"ח פ"ז, לעיל מפורש

הנקרא:117)הקרן.116) וזהו שקלים, או דינרים יחידות,
מלגו  חומש אבל נד. מציעא בבא (מבחוץ) מלבר חומש
הל' השווה הקרן. חמישית והוא מזה פחות הוא (מבפנים)

ה"א. פ"ה, שני מעשר והל' הכ"ו, פ"י, בית 118)תרומות
ותיבת: בית. ונוקדו קרבנות. בו שמקריבים המקדש בית -

משנה). (לחם למחקה יש וכל 119)דין, ה"ט. פ"א, לעיל
נשבעים  שאין הגאונים שתיקנו אחרי אבל התלמוד, מדין זה
(ראב"ד). אשם ולא חומש לא ממילא אין - בכינוי או בשם

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
או 1) בשמים הנשבע לשקר, או לשוא הנשבע עוון חומר

שנשבעו  קטנים הקודש, כתבי ובשאר בתורה בנביא,
במזיד  לבטלה שמים שם הזכרת השבועה, בטיב ויודעים
צורך  מפני אלא שבועה להתיר ממהרים שאין ובטעות,

גדול.

.‡¯˜MÏ B‡ ‡ÂMÏ ÚaLp‰ ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡2ÔÎÂ , ««ƒ∆∆«ƒ¿»«»¿«∆∆¿≈
‡È·Ó ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÚaLp‰«ƒ¿»¿«»≈¿««ƒ»≈ƒ

Ôa¯˜3;Blk ‰Úe·M‰ ÔBÚ Ô‰Ï ¯tk˙Ó ÔÈ‡ - »¿»≈ƒ¿«≈»∆¬«¿»À
ÌÈÓL ÔÈcÓ ÔBÈw ‰ÊÏ ÔÈ‡ - '‰ ‰wÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆≈»∆ƒ»ƒƒ»«ƒ

Ú¯t˙iL „Ú4:¯Ó‡pL ,ÏlÁL ÏB„b‰ ÌM‰ ÏÚ epnÓ «∆ƒ¿»«ƒ∆««≈«»∆ƒ≈∆∆¡«
'‰ È‡ EÈ‰Ï‡ ÌL ˙‡ zÏlÁÂ5CÎÈÙÏ .6Ì„‡ CÈ¯ˆ ¿ƒ«¿»∆≈¡…∆¬ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙B¯·Ú‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰Ê ÔBÚÓ ¯‰f‰Ï7. ¿ƒ»≈≈»∆≈ƒ»»¬≈

ז.2) ה"ג, פ"א, לעיל כמבואר 3)ראה לוקה, אינו אבל
ובביאורנו. ה"ח ינקם.4)שם שיפרע. תימן: בכת"י

(5- לשקר" בשמי תשבעו "ולא נאמר: הפסוק ובהתחלת
יסודי  הל' והשווה השם. מחלל הוא לשקר שהנשבע  הרי
אחת  על אונס בלא מדעתו העובר "כל ה"י: פ"ה, התורה
מחלל  זה הרי להכעיס . . . בתורה האמורות מצוות מכל
שם  את וחללת שקר: בשבועת נאמר ולפיכך השם, את

ה'". אני אינו 6)אלקיך קרבן הביא או לקה ואפילו הואיל
נוספים. יסורים בלי לו כל 7)מתכפר הראב"ד, ולדעת

- א כא, בשבועות שהרי לגמרי, העוון לו נתכפר שלקה
מנקים  אין מעלה של ביתֿדין – ה' ינקה לא "כי אמרו:
אותו". ומנקין אותו מלקין מטה של ביתֿדין אבל אותו,
בתור  שבועה לעונש אלא ענין אינו זה שכל סובר, ורבינו
אין  השם, חילול חטא עוון על אבל שקר. שבועת חטא
נפרע  בעצמו הקב"ה אלא לנקותו יכול מטה של ביתֿדין
משנה', ב'כסף הובא הבתים' ב'ספר כתב וכן (רדב"ז). ממנו

אותו  מלקים מטה של ביתֿדין שאמרו: מה מפרש שרבינו
חילול  עוון אבל בלבד, לעדות להכשירו - אותו ומנקים
על  אמרו: - א לט, ובשבועות מנוקה. אינו שבשבועה השם
מנקה  אינו שקר שבועת ועל לשבים, הוא מנקה עבירות כל
לעיל  וראה שם. רש"י וכפירוש פרעון, בלא לשבים, אפילו
לדברי  ראיה מביא איתן' וב'יד שם. ובביאורנו הט"ז, פי"א
האומר: א, אות מטות פרשת תנחומא ממדרש רבינו,
מחילה  לו ואין בהקב"ה, בו כופר בשבועות "והמועל

ה'". ינקה לא כי שנאמר בעולם,

.·˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ˙B¯eÓÁ‰ ÔÓ ‰Ê ÔBÚ»∆ƒ«¬¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰·eLz8˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿»««ƒ∆≈…»≈¿…ƒ«

ÏB„‚ ‡e‰L ,Lc˜Ó‰ ÌM‰ ÏelÁ Ba LÈ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ≈ƒ«≈«¿À»∆»
˙BBÚ‰ ÏkÓ9. ƒ»»¬

כרת,8) בהם שאין אע"פ ושקר שוא "ושבועת ה"ב: פ"א,
ומצוותֿעשה  לאֿתעשה מצוות ושאר החמורות. מן הן הרי

הקלות". הן - כרת בהן ה"ד:9)שאין שם כמבואר
עליו  ובאו . . . הכיפורים יום והגיע תשובה שעשה "אע"פ
שנאמר  . . . שימות עד גמורה כפרה לו מתכפר אינו יסורים,
העוון  יכופר אם צבאות ה' באזני ונגלה יד): כב, (ישעיה

תמותון". עד לכם הזה

.‚,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ LÓM·e ı¯‡·e ÌÈÓMa ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»«ƒ»»∆«∆∆¿«≈»∆
BÊ ÔÈ‡ - Ì‡¯aL ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ∆¿»»≈

‰Úe·L10·˙Îa B‡ ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ‡È·a ÚaLp‰ ÔÎÂ .11 ¿»¿≈«ƒ¿»¿»ƒƒ«¿ƒƒƒ¿»
L„w‰ È·˙kÓ12ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿≈«…∆««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ

BÊ ÔÈ‡ - ‰Ê ·˙Îa ‰evL ÈÓÏ B‡ ‰Ê ‡È· ÁÏML∆»«»ƒ∆¿ƒ∆ƒ»ƒ¿»∆≈
‰Úe·L13ÔÈÓi‡Ó - ˙BÚe·L el‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .14 ¿»¿««ƒ∆≈≈¿¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ15L‡¯ ˙el˜ e‚‰È ‡lL ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬≈∆¿«¿ƒ∆»»∆…ƒ¿¬«…

‰Úe·L BfL Ì‰ÈÈÚa ÔÈ‡¯Óe ,CÎa16Ì‰Ï ÔÈÁ˙BÙe , ¿»«¿ƒ¿≈≈∆∆¿»¿ƒ»∆
Á˙t17Ì‰Ï ÔÈ¯ÈzÓe18. ∆««ƒƒ»∆

אלא 10) שבועה, זו הרי הראב"ד ולדעת א. לה, שבועות
"הרי  שם: המשנה כלשון ומלקות, קרבן עליה חייב שאינו
לאו  הוא "פטורים" שלשון סובר ורבינו פטורים". אלו
זו  שאין בפשיטות הסובר ב, עמ' שם רבא וכדברי דוקא.
הנשבע  כן, לא שאם קדושה, שום בהם ואין הואיל שבועה,
הצריכה  שבועה זו ותהא התכוין, שבראו למי - באדם

(רדב"ז). לחכם ל'תורה',12)בספר.11)שאלה מחוץ 
הבאה. בהלכה מדין 13)כמבואר לקיימה חייב ואינו

ובארץ  בשמים הנשבע מדין זה דין רבינו ולמד תורה.
אימה.14)(כסףֿמשנה). ומטילים על 15)מייראים

התורה,16)הנשבעים. מן שבועה זו הרי הראב"ד ולדעת
לחכם  שישאל עד דברו" יחל "לא משום עליה ועובר

לו. כגון 17)ויתירה ה"י, פ"ו לעיל כמבואר חרטה, פתח
לו  אומרים מנכסיו, ישראל יהנה שלא בנביא, הנשבע
אמר  אם עמך, אחיך וחי על: עובר ותהיה זה יצטרך "למחר
(שם). לו" מתירים - נשבע הייתי לא זה יודע הייתי אילו

(18. . פתח להם "פותחים  כ.) (נדרים במשנה שאמרו כמו
בנדרים". ראש קלות ינהגו שלא כדי אותם ומלמדים .
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.ÎB‡ ÔÈic‰ ˙Úe·L ÚaLp‰ ÏkL ,ÈeÏ‚Â ¯e¯a ¯·c»»»¿»∆»«ƒ¿»¿«««»ƒ
‡‰iL - ¯˜La ˙q‰ ˙Úe·L111˙Úe·L ÌeMÓ ·iÁ ¿«∆≈¿∆∆∆¿≈«»ƒ¿«

ÔB„wt‰112‰ÈËtLÓ e¯‡a˙ ¯·kL ,113‰˜BÏ BÈ‡Â . «ƒ»∆¿»ƒ¿»¬ƒ¿»∆»¿≈∆
Èt ÏÚ Û‡Â114„ÈÊÓ ‡e‰L115‰Ó ÌlLÏ ·iÁ˙Â . ¿««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈«

„Ú ,Ô¯w‰ ÚÈ·¯ ‡e‰L ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a ÂÈÏÚ ÚaLpM∆ƒ¿«»»¿∆∆…∆∆¿ƒ««∆∆«
‡e‰ ‰È‰iL116‰MÓÁ BLÓÁÂ117,ÌL‡ Ôa¯˜ ‡È·Óe . ∆ƒ¿∆¿À¿¬ƒ»≈ƒ»¿«»»

˙Èa ÌL LÈ Ì‡118e¯‡aL BÓk ,(ÔÈc)119. ƒ≈»≈ƒ¿∆≈«¿

חייב.111) שהוא התימנים: כופר 112)ובכת"י זה שהרי
ה"חֿט). פ"א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו ממון

ז.113) בפרק וגם שם, התימנים:114)לעיל ובכת"י
שם.115)אעפ"י. ובביאורנו ה"ח פ"ז, לעיל מפורש

הנקרא:117)הקרן.116) וזהו שקלים, או דינרים יחידות,
מלגו  חומש אבל נד. מציעא בבא (מבחוץ) מלבר חומש
הל' השווה הקרן. חמישית והוא מזה פחות הוא (מבפנים)

ה"א. פ"ה, שני מעשר והל' הכ"ו, פ"י, בית 118)תרומות
ותיבת: בית. ונוקדו קרבנות. בו שמקריבים המקדש בית -

משנה). (לחם למחקה יש וכל 119)דין, ה"ט. פ"א, לעיל
נשבעים  שאין הגאונים שתיקנו אחרי אבל התלמוד, מדין זה
(ראב"ד). אשם ולא חומש לא ממילא אין - בכינוי או בשם

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
או 1) בשמים הנשבע לשקר, או לשוא הנשבע עוון חומר

שנשבעו  קטנים הקודש, כתבי ובשאר בתורה בנביא,
במזיד  לבטלה שמים שם הזכרת השבועה, בטיב ויודעים
צורך  מפני אלא שבועה להתיר ממהרים שאין ובטעות,

גדול.

.‡¯˜MÏ B‡ ‡ÂMÏ ÚaLp‰ ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡2ÔÎÂ , ««ƒ∆∆«ƒ¿»«»¿«∆∆¿≈
‡È·Ó ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ˙e„Ú‰ ˙Úe·L ÚaLp‰«ƒ¿»¿«»≈¿««ƒ»≈ƒ

Ôa¯˜3;Blk ‰Úe·M‰ ÔBÚ Ô‰Ï ¯tk˙Ó ÔÈ‡ - »¿»≈ƒ¿«≈»∆¬«¿»À
ÌÈÓL ÔÈcÓ ÔBÈw ‰ÊÏ ÔÈ‡ - '‰ ‰wÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆≈»∆ƒ»ƒƒ»«ƒ

Ú¯t˙iL „Ú4:¯Ó‡pL ,ÏlÁL ÏB„b‰ ÌM‰ ÏÚ epnÓ «∆ƒ¿»«ƒ∆««≈«»∆ƒ≈∆∆¡«
'‰ È‡ EÈ‰Ï‡ ÌL ˙‡ zÏlÁÂ5CÎÈÙÏ .6Ì„‡ CÈ¯ˆ ¿ƒ«¿»∆≈¡…∆¬ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙B¯·Ú‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰Ê ÔBÚÓ ¯‰f‰Ï7. ¿ƒ»≈≈»∆≈ƒ»»¬≈

ז.2) ה"ג, פ"א, לעיל כמבואר 3)ראה לוקה, אינו אבל
ובביאורנו. ה"ח ינקם.4)שם שיפרע. תימן: בכת"י

(5- לשקר" בשמי תשבעו "ולא נאמר: הפסוק ובהתחלת
יסודי  הל' והשווה השם. מחלל הוא לשקר שהנשבע  הרי
אחת  על אונס בלא מדעתו העובר "כל ה"י: פ"ה, התורה
מחלל  זה הרי להכעיס . . . בתורה האמורות מצוות מכל
שם  את וחללת שקר: בשבועת נאמר ולפיכך השם, את

ה'". אני אינו 6)אלקיך קרבן הביא או לקה ואפילו הואיל
נוספים. יסורים בלי לו כל 7)מתכפר הראב"ד, ולדעת

- א כא, בשבועות שהרי לגמרי, העוון לו נתכפר שלקה
מנקים  אין מעלה של ביתֿדין – ה' ינקה לא "כי אמרו:
אותו". ומנקין אותו מלקין מטה של ביתֿדין אבל אותו,
בתור  שבועה לעונש אלא ענין אינו זה שכל סובר, ורבינו
אין  השם, חילול חטא עוון על אבל שקר. שבועת חטא
נפרע  בעצמו הקב"ה אלא לנקותו יכול מטה של ביתֿדין
משנה', ב'כסף הובא הבתים' ב'ספר כתב וכן (רדב"ז). ממנו

אותו  מלקים מטה של ביתֿדין שאמרו: מה מפרש שרבינו
חילול  עוון אבל בלבד, לעדות להכשירו - אותו ומנקים
על  אמרו: - א לט, ובשבועות מנוקה. אינו שבשבועה השם
מנקה  אינו שקר שבועת ועל לשבים, הוא מנקה עבירות כל
לעיל  וראה שם. רש"י וכפירוש פרעון, בלא לשבים, אפילו
לדברי  ראיה מביא איתן' וב'יד שם. ובביאורנו הט"ז, פי"א
האומר: א, אות מטות פרשת תנחומא ממדרש רבינו,
מחילה  לו ואין בהקב"ה, בו כופר בשבועות "והמועל

ה'". ינקה לא כי שנאמר בעולם,

.·˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ˙B¯eÓÁ‰ ÔÓ ‰Ê ÔBÚ»∆ƒ«¬¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰·eLz8˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿»««ƒ∆≈…»≈¿…ƒ«

ÏB„‚ ‡e‰L ,Lc˜Ó‰ ÌM‰ ÏelÁ Ba LÈ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ≈ƒ«≈«¿À»∆»
˙BBÚ‰ ÏkÓ9. ƒ»»¬

כרת,8) בהם שאין אע"פ ושקר שוא "ושבועת ה"ב: פ"א,
ומצוותֿעשה  לאֿתעשה מצוות ושאר החמורות. מן הן הרי

הקלות". הן - כרת בהן ה"ד:9)שאין שם כמבואר
עליו  ובאו . . . הכיפורים יום והגיע תשובה שעשה "אע"פ
שנאמר  . . . שימות עד גמורה כפרה לו מתכפר אינו יסורים,
העוון  יכופר אם צבאות ה' באזני ונגלה יד): כב, (ישעיה

תמותון". עד לכם הזה

.‚,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ LÓM·e ı¯‡·e ÌÈÓMa ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»«ƒ»»∆«∆∆¿«≈»∆
BÊ ÔÈ‡ - Ì‡¯aL ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ∆¿»»≈

‰Úe·L10·˙Îa B‡ ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ‡È·a ÚaLp‰ ÔÎÂ .11 ¿»¿≈«ƒ¿»¿»ƒƒ«¿ƒƒƒ¿»
L„w‰ È·˙kÓ12ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿≈«…∆««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ

BÊ ÔÈ‡ - ‰Ê ·˙Îa ‰evL ÈÓÏ B‡ ‰Ê ‡È· ÁÏML∆»«»ƒ∆¿ƒ∆ƒ»ƒ¿»∆≈
‰Úe·L13ÔÈÓi‡Ó - ˙BÚe·L el‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .14 ¿»¿««ƒ∆≈≈¿¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ15L‡¯ ˙el˜ e‚‰È ‡lL ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬≈∆¿«¿ƒ∆»»∆…ƒ¿¬«…

‰Úe·L BfL Ì‰ÈÈÚa ÔÈ‡¯Óe ,CÎa16Ì‰Ï ÔÈÁ˙BÙe , ¿»«¿ƒ¿≈≈∆∆¿»¿ƒ»∆
Á˙t17Ì‰Ï ÔÈ¯ÈzÓe18. ∆««ƒƒ»∆

אלא 10) שבועה, זו הרי הראב"ד ולדעת א. לה, שבועות
"הרי  שם: המשנה כלשון ומלקות, קרבן עליה חייב שאינו
לאו  הוא "פטורים" שלשון סובר ורבינו פטורים". אלו
זו  שאין בפשיטות הסובר ב, עמ' שם רבא וכדברי דוקא.
הנשבע  כן, לא שאם קדושה, שום בהם ואין הואיל שבועה,
הצריכה  שבועה זו ותהא התכוין, שבראו למי - באדם

(רדב"ז). לחכם ל'תורה',12)בספר.11)שאלה מחוץ 
הבאה. בהלכה מדין 13)כמבואר לקיימה חייב ואינו

ובארץ  בשמים הנשבע מדין זה דין רבינו ולמד תורה.
אימה.14)(כסףֿמשנה). ומטילים על 15)מייראים

התורה,16)הנשבעים. מן שבועה זו הרי הראב"ד ולדעת
לחכם  שישאל עד דברו" יחל "לא משום עליה ועובר

לו. כגון 17)ויתירה ה"י, פ"ו לעיל כמבואר חרטה, פתח
לו  אומרים מנכסיו, ישראל יהנה שלא בנביא, הנשבע
אמר  אם עמך, אחיך וחי על: עובר ותהיה זה יצטרך "למחר
(שם). לו" מתירים - נשבע הייתי לא זה יודע הייתי אילו

(18. . פתח להם "פותחים  כ.) (נדרים במשנה שאמרו כמו
בנדרים". ראש קלות ינהגו שלא כדי אותם ומלמדים .

הי"ב. פ"ב, נדרים הל' לקמן והשווה
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.„?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na19;L„w‰ È·˙k ¯‡La «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿≈«…∆
‰¯Bza ÚaLp‰ Ï·‡20da ·e˙kL ‰Óa ÚaL Ì‡ :21 ¬»«ƒ¿»«»ƒƒ¿«¿«∆»»
˙B¯kÊ‰‰ ÏÚ BzÚc -22BzÚc - Ì˙Ò da ÚaL Ì‡Â ; «¿«««¿»¿ƒƒ¿«»¿»«¿

ÏÈÂb‰ ÏÚ23‰Úe·L Ô‡k ÔÈ‡Â ,24ÚaLÂ B„Èa dÏË . ««¿ƒ¿≈»¿»¿»»¿»¿ƒ¿«
¯eÒ‡Â ,da ·e˙kL ‰Óa ÚaLpL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - da25. »¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«¿«∆»»¿»

שבועה.19) זו לפניו,20)שאין מונח תורה ספר שהיה
דבר  אעשה שלא או שאעשה זה בספר נשבע הנני ואמר:

בה.21)פלוני. שכתוב במה ואמר: הדגיש שבפירוש
פ"ב,22) לעיל כמבואר חייב, בהם שהנשבע הקב"ה, שמות

בו.23)ה"ב. כתובה שהתורה הקלף, שלא 24)הוא
אין  הראב"ד, ולדעת שם). ובר"ן יד: (נדרים ה' בשם נשבע
שכולם  בתורה, לנשבע הקודש כתבי שאר בין לחלק
שציווה  במי כמשקר ומשקר, בהם והנשבע הם קדושים
בנודר  עוסקת ב יד, בנדרים הסוגיא כל ולדבריו עליהם.
ודין  בנשבע. ולא הכ"ז), פ"א נדרים הל' לקמן (ראה בתורה
עוסקת  שהסוגיא סובר ורבינו שבועה, מדין הוא חלוק נדר
על  "דעתו שם: אמרו בפירוש שהרי בנשבע, ובין בנודר בין
עד  חייב שאינו בנשבע, רק יתכן וזה שבה". האזכרות
כל  ה"ח, פ"ב לשבועות בתוספתא ואמנם השם. שיזכיר
משותף  זה שדין באופן שבועה, לענין שם שנוי הזה הדין
נדרים  בהל' גם רבינו הביאו ולפיכך ולנדר. לשבועה הוא
אלא  נאמר לא זה שכל רבינו, וסובר (כסףֿמשנה). שם
שם: בנדרים הסוגיא לשון כמשמעות בלבד, תורה בספר
נשבע  אפילו הקודש כתבי בשאר אבל בתורה". "הנודר
האזכרות  כי האזכרות. על דעתו אין בהם" שכתוב ב"מה
קדושה  בהן ויש הקב"ה, מפי בסיני נאמרו בתורה האמורות

צריך  תורה ספר הכותב שהרי לשם יתירה, האזכרות לכתוב
בה, שכתוב במה בתורה, כשנשבע ולפיכך השם, קדושת
אין  הקודש, כתבי בשאר אבל ביותר. בה הקדוש על דעתו
דוקא  להשבע מכוונת דעתו ואין כך, כל מקודשות האזכרות
זו  הרי באזכרותיהם, בפירוש ישבע אם אמנם, באזכרותיהם.
כתבי  כל מצילים ולפיכך קדושה, בה יש שהרי שבועה,
האזכרות  קדושת כבוד משום הדליקה מפני בשבת הקודש

לשון 25)(רדב"ז). מורה חפץ נקיטת "שכל שם. נדרים,
וכתב  שם). יוסף' ('נמוקי קודש" ידיו לשאת שבועה חומר
בעיניהם  חכמים ראיתי ריב, סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ה'בית
נתכוונו  לא שהם ומתנצלים ולשקר לשוא בתורה נשבעים
לומדי  להשניא גורמים והם שבועה, זו ואין הגויל על אלא
שרוצים, מה מתירים שהם לומר הארץ, עמי בעיני התורה
הט"ז  מזהיר ולפיכך להרע. הם חכמים עליהם: אני  וקורא
בתורה  ישבע לא שבועה, שנתחייב מי שכל ב, ס"ק שם
האמור  בידו כנוטלה דינו ואז עליה, ידו מניח אלאֿאםֿכן

יא. ס"ק רלז, סי' שם בש"ך וראה כאן.

.‰Ì˙Ò ‰¯Bza ÚaLp‰Â26‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ :27 ¿«ƒ¿»«»¿»ƒ«¿ƒ»»
ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ BÈ‡ -28- ‡e‰ ı¯‡‰ ÌÚ Ì‡Â ; ≈»ƒ¿≈»∆»»¿ƒ«»»∆

L‡¯ ˙el˜ ‚‰È ‡lL È„k ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯»̂ƒ¿≈»∆»»¿≈∆…ƒ¿««…
˙BÚe·La29. ƒ¿

שבועה.26) זו ואין הגויל על שדעתו בידו, נטלה ולא
בידו".27) ל"נטלה סתם נשבע בין לחלק שיודע

כלל.28) שבועה זו בין 29)שאין להבחין יודע שאינו
יוסף'). וב'נמוקי יד. (נדרים בידו ונטלה לנשבע סתם נשבע

הי"ב. ופ"ב הכ"ז, פ"א נדרים הל' לקמן והשווה

.ÂB˙BtÎÏ CÈ¯ˆ Ba¯ ÔÈ‡ - ÚaLpL „·Ú30‡e‰ È¯‰Â , ∆∆∆ƒ¿«≈«»ƒƒ¿«¬≈
ÚaLpL Ì„˜k ÚaLpL ¯Á‡31Èe˜ BÙeb ÔÈ‡L ÈÙÏ . ««∆ƒ¿«¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ∆≈»

BÏ32:˙BÚe·Ma ¯Ó‡Â ,B˙Úe·L ÂÈÏÚ ÏeÁzL È„k¿≈∆»»»¿»¿∆¡««¿
„·Ú ‡ˆÈ ,B˙eL¯a BLÙpL ÈÓ - BLÙ ÏÚ ¯q‡ ¯Ò‡Ï∆¿…ƒ»««¿ƒ∆«¿ƒ¿»»∆∆

ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a ‡e‰L33ÏÚ ÚaLpL BÓk ‰Ê ‡ˆÓÂ . ∆ƒ¿¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¿∆ƒ¿««
¯Á‡ ÈÒÎ34. ƒ¿≈«≈

שבועתו.30) לבטל אותו חלה 31)לכוף השבועה שאין
נזיר, להיות העבד קיבל שאם לנזירות, בניגוד כלל. עליו
כפהו  לא ואם למתים, ולהטמא יין לשתות לכופו רבו יכול
הי"ז. פ"ב, נזירות הל' לקמן כמבואר נזירות, לנהוג חייב

צריך 33)לעצמו.32) "אין שם: רבינו וגירסת ב. סב, נזיר
כדברי  לנדרים" לכפותו יכול ואינו לשבועה, לכפותו
פירוש  ע"פ שמח' וה'אור מ"א. פ"ט, נזיר יו"ט' ה'תוספות

שם. לרבינו יכול 34)המשנה אדם שאין עליו, לאסרם
והראב"ד  א. מז, בנדרים כמבואר אחר, על אחר נכסי לאסור
שגופו  מתוך שיתענה, העבד כשנשבע אלא זה שאין סובר,
ג) ה, (ויקרא ככתוב חלה, שבועתו אין רבו לעבודת יחלש
(נזיר  חכמינו דרשו - להיטיב" או להרע . . . תשבע "כי
לאחרים  להרע יצא רשות. הרעה אף רשות, הטבה "מה שם)
לרבו. להרע היא זו ושבועה בידו", הרשות שאין (לרבו)
את  לעבוד ויוכל גופו יחליש שלא דבר על כשנשבע אבל
הראב"ד). דברי בהבנת שמח' ('אור חלה השבועה - רבו
אפילו  כלל חלה העבד שבועת שאין סובר רבינו אולם
אותו  מעכבים ואינם נפש עינוי בהם שאין בדברים
שהאדם  גברא", "איסור היא שהשבועה מכיון ממלאכתו,
ורצונו, בחירתו על נשבע אלא זה אין החפץ על נפשו אוסר
הוא  שיכול לרבו, קנוי ורצונו עצמו, ברשות הוא שאין וכיון
שיעשה  אחר עבד על כנשבע זה הרי שירצה, למקום לכופו
וכבר  שמח'. ('אור כלל חלה שבועתו ואין יעשה, לא או
נזירות  הל' לקמן וראה שם). יו"ט' ה'תוספות זה על רמז

שם. ובביאורנו הי"ח, פ"ב

.ÊÌÈpË˜35‰Úe·M‰ ÌÚË ÔÈÚ„BÈ Ô‰Â eÚaLpL36, ¿«ƒ∆ƒ¿¿¿≈¿ƒ«««¿»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡37„ÓÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ««ƒ∆≈»«»ƒƒ»«¬…

ÔÎpÁÏ È„k ,Ô‰È¯·„a38Ì‰ÈÏÚ Ìi‡Ïe39‡lL È„k ¿ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿«≈¬≈∆¿≈∆…
¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÚe·La L‡¯ ˙el˜ e‚‰Èƒ¿¬«…ƒ¿¿ƒ»»«»»
‡l‡ Ba „ÓÚÏ ÏBÎÈ ÔËw‰ ÔÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ eÚaLpL∆ƒ¿¿»»»»∆≈«»»»«¬…∆»
¯Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌeˆiL ÚaLpL ÔB‚k ,˜f Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»¿∆ƒ¿«∆»∆……«»»
,Ba ¯ÚB‚Â Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ B˙B‡ ‰kÓ - ‰a¯Ó ÔÓÊ¿«¿À∆«∆»ƒ«¿≈

¯z‰L BÏ ÔÈ‡¯Óe40ÏÈ‚¯ ‰È‰È ‡lL È„k ,B˙Úe·L «¿ƒ∆À«¿»¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ
˙BÚe·La L‡¯ Ï˜‰Ï41. ¿»≈…ƒ¿

משתים35ֿ) פחותה ובת, שנה. משלשֿעשרה פחות בן,
וה"י. ה"א פ"ב, אישות בהל' כמבואר שנה, עשרה

ומושגה.36) השבועה שעדיין 37)ערך שבועתם, לקיים
עונשים. בני לכשיגדלו.38)אינם שבועתם יחללו שלא

וענשה.39) שקר שבועת עוון חומר ובכת"י 40)על

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



zereayקסב zekld - d`ltd xtq - ixyz b"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שהותרה. (רדב"ז).41)התימנים: הגאונים מדברי זה כל
ה"א. פי"א, נדרים הל' לקמן והשווה

.ÁÈ¯·c ÌBLÏ „nÏÏe ‰a¯‰ ÌÈpËwa ¯‰f‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»≈«¿«ƒ«¿≈¿«≈¿»ƒ¿≈
Ú·M‰Ï ÌÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰Úe·L ‡Ïa ˙Ó‡¡∆¿…¿»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»≈«
‰·BÁ BÓk ¯·c‰ ‰ÊÂ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚk „ÈÓz»ƒ¿¿≈»ƒ«»¿∆«»»¿»

˙B˜BÈz È„nÏÓ ÏÚÂ Ì‰È˙B·‡ ÏÚ42. «¬≈∆¿«¿«¿≈ƒ

חיות 42) מהר"ץ וכתב (רדב"ז). הגאונים מדברי זה גם
מדברי  רבינו דברי שמקור - ב מו, לסוכה בהגהותיו
משהו  לך אתן : לתינוק אדם יאמר אל שם: בסוכה התלמוד
ט, (ירמיה שנאמר שקר, לדבר שמלמדו משום לו, יתן ולא

שקר". דבר לשונם "למדו ד)

.ËB‡ ,‡ÂMÏ B¯·Á ÈtÓ ÌM‰ ˙¯kÊ‰ ÚÓBM‰«≈««¿»««≈ƒƒ¬≈«»¿
ÂÈÙÏ ÚaLpL43dÈ‡L ‰Î¯a C¯aL B‡ ,¯˜MÏ ∆ƒ¿«¿»»«∆∆∆≈«¿»»∆≈»

‡ÂMÏ '‰ ÌL ‡OB ÌeMÓ ¯·BÚ ‡e‰L ,‰ÎÈ¯ˆ44, ¿ƒ»∆≈ƒ≈≈«»¿
˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk45·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈∆«»

B˙BcÏ46Èeca ‡‰È BÓˆÚa ‡e‰ - e‰c ‡Ï Ì‡Â .47. ¿«¿ƒ…ƒ»¿«¿¿≈¿ƒ
„iÓ B˙B‡ ¯Èz‰Ï CÈ¯ˆÂ48ÏBLÎÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿»ƒ¿«ƒƒ»¿≈∆…¿≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡Ï49Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,50e‰ecpL51¯Ó‡z Ì‡Â . «¬≈ƒ∆¬≈≈≈«∆ƒ¿ƒ…«
BÚÈ„BÈ52e„nÏ È¯‰L ,Èeca ÌÏBÚ‰ Ïk e‡ˆÓ - ƒƒ¿¿»»»¿ƒ∆¬≈ƒ¿

‰ÂÚ‰ ÌBLÏ53.„ÈÓz ‰Úe·Le ¿»«¬≈¿»»ƒ

ה"א.43) פ"ב, לעיל כמבואר שמים, שם והזכיר
א.44) לג, הפרטים 45)ברכות שני אלו הט"ו. פ"א,

"השומע  דבריו: להתחלת פירוש הם כאן, רבינו שמונה
מופשטת  בצורה שנאמר לשוא", חבירו מפי השם הזכרת
שבועה  בדרך שלא לבטלה שמים שם הזכרת ועל וכוללת.
הגרי"ב). (נמוקי הי"א להלן ידובר צריכה, שאינה ברכה או

תלמוד 46) בהל' רבינו (לשון בשמתא" זה "פלוני לו: אומר
יושבים  שאין והבדלה, ריחוק לשון - נידוי ה"ב). פ"ז, תורה
עשרה, שצריך דבר לכל אותו מצרפים ואין אמותיו בארבע

ה"ד. שם להנדות,47)כמבואר ראוי זה הרי ב ז, נדרים
חמור  ושותק השומע שאין מאליו, בנידוי אינו אבל
שם). (ר"ן אחרים שינדוהו עד בנידוי שאינו עצמו, מהמזכיר
לבטלה, שמים שם למוציא אזהרה אמרו: - א ד, ובתמורה
תירא". אלקיך ה' "את יג) ו, (דברים שנאמר מניין?

פ"ז,48) תורה תלמוד (הל' לך" ומחול לך "שרוי לו: אומר
כדין.49)ה"ג). ממנו יתרחקו בדפוסים 50)שלא

יודעים. שאינם תלמוד 51)קדומים: בהל' רבינו ולשון
מנדים  אלא כלום, להפרה נידוי בין "אין הי"ג: שם תורה
ומקורו  למוטב". המנודה כשיחזור אחד ברגע ומתירים

ב. ז, בתשובה 52)בנדרים שישוב עד בנידויו, זה וישאר
ה"ו. שם תורה תלמוד הל' התרה, מלשון 53)ויבקש

נלאו". העוה שקר, דבר לשונם "למדו ד) ט, (ירמיה הכתוב
ולסלף. לעקם - העוה

.È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na54B‡ ‰f‰ ÚaLp‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿»«∆
Ú„È ‡ÏÂ ‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„ÈÊÓ ‰Ïh·Ï C¯·Ó‰«¿»≈¿«»»≈ƒ¬»ƒ»»≈¿…»«
¯eÒ‡L :¯ÓB‡ È‡Â .B˙BcÏ ·iÁ BÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰fL∆∆»≈«»¿««¬ƒ≈∆»

‚‚BL ·e˙k‰ LÚ ‡lL ,B˙BcÏ55B¯È‰ÊÓ ‡l‡ ;56 ¿«∆…»««»≈∆»«¿ƒ
.¯ÊÁÈ ‡lL Ba ‰¯˙Óe«¿∆∆…«¬…

לנדותו.54) השומע (ויקרא 55)שחייב ככתוב מזיד, אלא
('תורת  חכמים דרשו - ההוא" באיש פני את אתן "ואני ג) כ,
והרי  מוטה". ולא שוגג ולא אנוס, לא - "ההוא שם) כהנים'
יז.) קטן (מועד כמאמרם כמיתה, הוא חמור עונש נידוי

מיתה. שם - השומע.56)שמתא

.‡È‡l‡ ,‰¯eÒ‡L ‡È‰ „·Ïa ‡ÂMÏ ‰Úe·L ‡ÏÂ¿…¿»«»¿ƒ¿«ƒ∆¬»∆»
ÔÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ¯ÈkÊ‰Ï elÙ‡57- ‰Ïh·Ï ¬ƒ¿«¿ƒ≈ƒ«≈«¿À»ƒ¿«»»

‰eˆÓ ·e˙k‰ È¯‰L .ÚaL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÒ‡»¿««ƒ∆…ƒ¿«∆¬≈«»¿«∆
ÏÏÎ·e ,‡¯Bp‰Â „aÎp‰ ÌM‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ :¯ÓB‡Â¿≈¿ƒ¿»∆«≈«ƒ¿»¿«»ƒ¿«

‰Ïh·Ï B¯ÈkÊÈ ‡lL B˙‡¯È58‰ÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆…«¿ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ»»
ÁaLÈÂ „iÓ ¯‰ÓÈ - ‰Ïh·Ï ÌL ‡ÈˆB‰Â ÔBLl‰«»¿ƒ≈¿«»»¿«≈ƒ»ƒ««
?„ˆÈk .‰Ïh·Ï ¯ÎfÈ ‡lL È„k ,BÏ ¯c‰ÈÂ ¯‡ÙÈÂƒ»≈ƒ«≈¿≈∆…ƒ»≈¿«»»≈«
ÏB„b B‡ ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ ‡e‰ Ce¯a :¯ÓB‡ - '‰ ¯Ó‡»«≈»¿»»∆»

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,„‡Ó Ïl‰Óe ‡e‰59‡‰È ‡lL È„k , ¿À»¿…¿«≈»∆¿≈∆…¿≈
.‰Ïh·Ï¿«»»

הם:57) שמות ושבעה לוקה. - והמוחקם נמחקים, שאינם
אלקים, אֿל, דל"ת, אל"ף הנכתב או ה"א יו"ד הנכתב
ה"ב, פ"ו התורה יסודי (הל' צבאות שדי, אהיה, אלוֿה,

לעם'). 'רמב"ם הוצ' ב.58)ע"פ ג, תמורה ראה
שם 59) ברוך לומר: "צריך ה"א: פ"ו, ברכות 'ירושלמי'

לבטלה". שמים שם להזכיר שלא ועד, לעולם מלכותו כבוד
שם. ובביאורנו ה"י, פ"ד ברכות הל' והשווה

.·È‰Úe·M‰ ÏÚ Ï‡M‰Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡60BÓk , ««ƒ∆À»¿ƒ»≈««¿»¿
e¯‡aL61ÈÙc ‰Êa ÔÈ‡Â ,62BÙ˜B BalL ÈÓe ,63¯·„a ∆≈«¿¿≈»∆…ƒƒ∆ƒ¿¿»»

˙eÈÓ ıÓL ‡l‡ BÈ‡ - ‰Ê64Èe‡¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ , ∆≈∆»∆∆ƒ««ƒ≈»
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê ¯·„a ¯‰f‰Ï65ÈtÓ ‡l‡ ¯Èz‰Ï ¿ƒ»≈¿»»∆¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈

‰ÂˆÓ ¯·„66ÏB„b C¯ˆ ÈtÓ B‡67‰ÏB„‚ ‰·BËÂ . ¿«ƒ¿»ƒ¿≈…∆»¿»¿»
ÏÏk Ú·MÈ ‡lL Ì„‡Ï ‡È‰68- ÚaLÂ ¯·Ú Ì‡Â , ƒ»»»∆…ƒ»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«

B˙Úe·La „ÓÚÈÂ ¯ÚËˆiL69Ú¯‰Ï ÚaL :¯Ó‡pL ;70 ∆ƒ¿«≈¿«¬…ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿»«
ËBnÈ ‡Ï ‰l‡ ‰OÚ :ÂÈ¯Á‡ ·e˙ÎÂ ,¯ÓÈ ‡ÏÂ¿…»ƒ¿»«¬»…≈≈∆…ƒ

ÌÏBÚÏ71. ¿»

פתח 60) לו למצוא כדי הנשבע, את שחוקר החכם, ע"י
לשבועתו. היתר או ה"א.61)חרטה פ"ו, ספק 62)לעיל

ומהסס.63)ופגם. שחושש חשש 64)מכהו,
שיש  מסיני רבינו משה בקבלת מודה שאינו אפיקורסות,
ה"ב. שם, לעיל, כמבואר חכם, ע"י לשבועה היתר

והוצרכו 66)נענים.65) בפלוני, יהנה שלא שנשבע כגון
נשבע  אלא נמצא ולא בניהם, את למול או ללמוד עירו בני

ה"ט). (שם בלבד (שם 67)זה אשתו את לגרש שנשבע
שבועת 68)ה"י). לידי לבוא ועלול להזהר, יכול שאינו

שהפקיד  אחד באדם "מעשה א: לה, בגיטין מצינו וכן שקר.
בפת  ואפאתו קמח של בכד והנחיתו אלמנה, אצל זהב דינר
לה: ואמר הדינר בעל בא לימים לעני, ונתנתו מדעת) (שלא
של  מבניה באחד המות סם יהנה לו: ואמרה דינרי. לי הבי
ימים  היו לא אמרו, כלום. מדינרך נהניתי אם אשה אותה
בדבר  חכמים וכששמעו מבניה, אחד שמת עד מועטים
על  הנשבע כך, לאמת) (קרוב באמת שנשבע מי מה אמרו:

(כסףֿמשנה). עלֿאחתֿכמהֿוכמה" כמו 69)שקר
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שהותרה. (רדב"ז).41)התימנים: הגאונים מדברי זה כל
ה"א. פי"א, נדרים הל' לקמן והשווה

.ÁÈ¯·c ÌBLÏ „nÏÏe ‰a¯‰ ÌÈpËwa ¯‰f‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»≈«¿«ƒ«¿≈¿«≈¿»ƒ¿≈
Ú·M‰Ï ÌÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰Úe·L ‡Ïa ˙Ó‡¡∆¿…¿»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»≈«
‰·BÁ BÓk ¯·c‰ ‰ÊÂ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚk „ÈÓz»ƒ¿¿≈»ƒ«»¿∆«»»¿»

˙B˜BÈz È„nÏÓ ÏÚÂ Ì‰È˙B·‡ ÏÚ42. «¬≈∆¿«¿«¿≈ƒ

חיות 42) מהר"ץ וכתב (רדב"ז). הגאונים מדברי זה גם
מדברי  רבינו דברי שמקור - ב מו, לסוכה בהגהותיו
משהו  לך אתן : לתינוק אדם יאמר אל שם: בסוכה התלמוד
ט, (ירמיה שנאמר שקר, לדבר שמלמדו משום לו, יתן ולא

שקר". דבר לשונם "למדו ד)

.ËB‡ ,‡ÂMÏ B¯·Á ÈtÓ ÌM‰ ˙¯kÊ‰ ÚÓBM‰«≈««¿»««≈ƒƒ¬≈«»¿
ÂÈÙÏ ÚaLpL43dÈ‡L ‰Î¯a C¯aL B‡ ,¯˜MÏ ∆ƒ¿«¿»»«∆∆∆≈«¿»»∆≈»

‡ÂMÏ '‰ ÌL ‡OB ÌeMÓ ¯·BÚ ‡e‰L ,‰ÎÈ¯ˆ44, ¿ƒ»∆≈ƒ≈≈«»¿
˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk45·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈∆«»

B˙BcÏ46Èeca ‡‰È BÓˆÚa ‡e‰ - e‰c ‡Ï Ì‡Â .47. ¿«¿ƒ…ƒ»¿«¿¿≈¿ƒ
„iÓ B˙B‡ ¯Èz‰Ï CÈ¯ˆÂ48ÏBLÎÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿»ƒ¿«ƒƒ»¿≈∆…¿≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡Ï49Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,50e‰ecpL51¯Ó‡z Ì‡Â . «¬≈ƒ∆¬≈≈≈«∆ƒ¿ƒ…«
BÚÈ„BÈ52e„nÏ È¯‰L ,Èeca ÌÏBÚ‰ Ïk e‡ˆÓ - ƒƒ¿¿»»»¿ƒ∆¬≈ƒ¿

‰ÂÚ‰ ÌBLÏ53.„ÈÓz ‰Úe·Le ¿»«¬≈¿»»ƒ

ה"א.43) פ"ב, לעיל כמבואר שמים, שם והזכיר
א.44) לג, הפרטים 45)ברכות שני אלו הט"ו. פ"א,

"השומע  דבריו: להתחלת פירוש הם כאן, רבינו שמונה
מופשטת  בצורה שנאמר לשוא", חבירו מפי השם הזכרת
שבועה  בדרך שלא לבטלה שמים שם הזכרת ועל וכוללת.
הגרי"ב). (נמוקי הי"א להלן ידובר צריכה, שאינה ברכה או

תלמוד 46) בהל' רבינו (לשון בשמתא" זה "פלוני לו: אומר
יושבים  שאין והבדלה, ריחוק לשון - נידוי ה"ב). פ"ז, תורה
עשרה, שצריך דבר לכל אותו מצרפים ואין אמותיו בארבע

ה"ד. שם להנדות,47)כמבואר ראוי זה הרי ב ז, נדרים
חמור  ושותק השומע שאין מאליו, בנידוי אינו אבל
שם). (ר"ן אחרים שינדוהו עד בנידוי שאינו עצמו, מהמזכיר
לבטלה, שמים שם למוציא אזהרה אמרו: - א ד, ובתמורה
תירא". אלקיך ה' "את יג) ו, (דברים שנאמר מניין?

פ"ז,48) תורה תלמוד (הל' לך" ומחול לך "שרוי לו: אומר
כדין.49)ה"ג). ממנו יתרחקו בדפוסים 50)שלא

יודעים. שאינם תלמוד 51)קדומים: בהל' רבינו ולשון
מנדים  אלא כלום, להפרה נידוי בין "אין הי"ג: שם תורה
ומקורו  למוטב". המנודה כשיחזור אחד ברגע ומתירים

ב. ז, בתשובה 52)בנדרים שישוב עד בנידויו, זה וישאר
ה"ו. שם תורה תלמוד הל' התרה, מלשון 53)ויבקש

נלאו". העוה שקר, דבר לשונם "למדו ד) ט, (ירמיה הכתוב
ולסלף. לעקם - העוה

.È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na54B‡ ‰f‰ ÚaLp‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿»«∆
Ú„È ‡ÏÂ ‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„ÈÊÓ ‰Ïh·Ï C¯·Ó‰«¿»≈¿«»»≈ƒ¬»ƒ»»≈¿…»«
¯eÒ‡L :¯ÓB‡ È‡Â .B˙BcÏ ·iÁ BÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰fL∆∆»≈«»¿««¬ƒ≈∆»

‚‚BL ·e˙k‰ LÚ ‡lL ,B˙BcÏ55B¯È‰ÊÓ ‡l‡ ;56 ¿«∆…»««»≈∆»«¿ƒ
.¯ÊÁÈ ‡lL Ba ‰¯˙Óe«¿∆∆…«¬…

לנדותו.54) השומע (ויקרא 55)שחייב ככתוב מזיד, אלא
('תורת  חכמים דרשו - ההוא" באיש פני את אתן "ואני ג) כ,
והרי  מוטה". ולא שוגג ולא אנוס, לא - "ההוא שם) כהנים'
יז.) קטן (מועד כמאמרם כמיתה, הוא חמור עונש נידוי

מיתה. שם - השומע.56)שמתא

.‡È‡l‡ ,‰¯eÒ‡L ‡È‰ „·Ïa ‡ÂMÏ ‰Úe·L ‡ÏÂ¿…¿»«»¿ƒ¿«ƒ∆¬»∆»
ÔÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ¯ÈkÊ‰Ï elÙ‡57- ‰Ïh·Ï ¬ƒ¿«¿ƒ≈ƒ«≈«¿À»ƒ¿«»»

‰eˆÓ ·e˙k‰ È¯‰L .ÚaL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÒ‡»¿««ƒ∆…ƒ¿«∆¬≈«»¿«∆
ÏÏÎ·e ,‡¯Bp‰Â „aÎp‰ ÌM‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ :¯ÓB‡Â¿≈¿ƒ¿»∆«≈«ƒ¿»¿«»ƒ¿«

‰Ïh·Ï B¯ÈkÊÈ ‡lL B˙‡¯È58‰ÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆…«¿ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ»»
ÁaLÈÂ „iÓ ¯‰ÓÈ - ‰Ïh·Ï ÌL ‡ÈˆB‰Â ÔBLl‰«»¿ƒ≈¿«»»¿«≈ƒ»ƒ««
?„ˆÈk .‰Ïh·Ï ¯ÎfÈ ‡lL È„k ,BÏ ¯c‰ÈÂ ¯‡ÙÈÂƒ»≈ƒ«≈¿≈∆…ƒ»≈¿«»»≈«
ÏB„b B‡ ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ ‡e‰ Ce¯a :¯ÓB‡ - '‰ ¯Ó‡»«≈»¿»»∆»

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,„‡Ó Ïl‰Óe ‡e‰59‡‰È ‡lL È„k , ¿À»¿…¿«≈»∆¿≈∆…¿≈
.‰Ïh·Ï¿«»»

הם:57) שמות ושבעה לוקה. - והמוחקם נמחקים, שאינם
אלקים, אֿל, דל"ת, אל"ף הנכתב או ה"א יו"ד הנכתב
ה"ב, פ"ו התורה יסודי (הל' צבאות שדי, אהיה, אלוֿה,

לעם'). 'רמב"ם הוצ' ב.58)ע"פ ג, תמורה ראה
שם 59) ברוך לומר: "צריך ה"א: פ"ו, ברכות 'ירושלמי'

לבטלה". שמים שם להזכיר שלא ועד, לעולם מלכותו כבוד
שם. ובביאורנו ה"י, פ"ד ברכות הל' והשווה

.·È‰Úe·M‰ ÏÚ Ï‡M‰Ï ¯znL Èt ÏÚ Û‡60BÓk , ««ƒ∆À»¿ƒ»≈««¿»¿
e¯‡aL61ÈÙc ‰Êa ÔÈ‡Â ,62BÙ˜B BalL ÈÓe ,63¯·„a ∆≈«¿¿≈»∆…ƒƒ∆ƒ¿¿»»

˙eÈÓ ıÓL ‡l‡ BÈ‡ - ‰Ê64Èe‡¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ , ∆≈∆»∆∆ƒ««ƒ≈»
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê ¯·„a ¯‰f‰Ï65ÈtÓ ‡l‡ ¯Èz‰Ï ¿ƒ»≈¿»»∆¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈

‰ÂˆÓ ¯·„66ÏB„b C¯ˆ ÈtÓ B‡67‰ÏB„‚ ‰·BËÂ . ¿«ƒ¿»ƒ¿≈…∆»¿»¿»
ÏÏk Ú·MÈ ‡lL Ì„‡Ï ‡È‰68- ÚaLÂ ¯·Ú Ì‡Â , ƒ»»»∆…ƒ»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«

B˙Úe·La „ÓÚÈÂ ¯ÚËˆiL69Ú¯‰Ï ÚaL :¯Ó‡pL ;70 ∆ƒ¿«≈¿«¬…ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿»«
ËBnÈ ‡Ï ‰l‡ ‰OÚ :ÂÈ¯Á‡ ·e˙ÎÂ ,¯ÓÈ ‡ÏÂ¿…»ƒ¿»«¬»…≈≈∆…ƒ

ÌÏBÚÏ71. ¿»

פתח 60) לו למצוא כדי הנשבע, את שחוקר החכם, ע"י
לשבועתו. היתר או ה"א.61)חרטה פ"ו, ספק 62)לעיל

ומהסס.63)ופגם. שחושש חשש 64)מכהו,
שיש  מסיני רבינו משה בקבלת מודה שאינו אפיקורסות,
ה"ב. שם, לעיל, כמבואר חכם, ע"י לשבועה היתר

והוצרכו 66)נענים.65) בפלוני, יהנה שלא שנשבע כגון
נשבע  אלא נמצא ולא בניהם, את למול או ללמוד עירו בני

ה"ט). (שם בלבד (שם 67)זה אשתו את לגרש שנשבע
שבועת 68)ה"י). לידי לבוא ועלול להזהר, יכול שאינו

שהפקיד  אחד באדם "מעשה א: לה, בגיטין מצינו וכן שקר.
בפת  ואפאתו קמח של בכד והנחיתו אלמנה, אצל זהב דינר
לה: ואמר הדינר בעל בא לימים לעני, ונתנתו מדעת) (שלא
של  מבניה באחד המות סם יהנה לו: ואמרה דינרי. לי הבי
ימים  היו לא אמרו, כלום. מדינרך נהניתי אם אשה אותה
בדבר  חכמים וכששמעו מבניה, אחד שמת עד מועטים
על  הנשבע כך, לאמת) (קרוב באמת שנשבע מי מה אמרו:

(כסףֿמשנה). עלֿאחתֿכמהֿוכמה" כמו 69)שקר
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פעם  נשבע אם אחריו שבדקו לוי, בן יהושע ברבי שמצינו
עז:). (כתובות להתירה שבועתו על ונשאל בחייו,

אין 71)לעצמו.70) בשבועה, דוקא הראב"ד: וכתב
שהרי  להתירו, מצוה נדר, הנודר אבל לו. להתירה נזקקים
כאילו  והמקיימו במה, בנה כאילו "הנודר כב.) (נדרים אמרו
בהל' לקמן זה דין הביא רבינו וגם קרבן". עליה מקריב
מצוה  ונדר, עבר "ואם שם: והדגיש הכ"ה, פי"ג נדרים
וכנראה, לפניו". מכשול יהא שלא כדי נדרו על להשאל
יעמוד  שלא לחוש ויש האדם, בעיני הוא קל נדרים שאיסור
(שמות  בה שנאמר מאד, חמורה שהיא לשבועה בניגוד בו,
יש  וגם הט"ז, פי"א לעיל וכמבואר ה'" ינקה לא "כי ז) כ,
שלא  לחוש ואין ה"ב, לעיל כמבואר השם, חילול עוון בה

עליה. ישאל ואל שיקיימה מוטב ולפיכך בה, יעמוד

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»

á"ôùú'ä éøùú ã"ë éùéîç íåé

-d̀ltdxtq
mixcp zFkld¦§§¨¦

˙Á‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿««
‡ˆBÓ ¯ÓLiL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»∆ƒ¿…»
(‚ .B¯·c ÏÁÈ ‡lL (· .¯„pL BÓk ‰OÚÈÂ ÂÈ˙ÙO¿»»¿«¬∆¿∆»«∆…«≈¿»
ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰ ÔÈ„ e‰Ê .‰Úe·M‰ B‡ ¯„p‰ ¯ÙiL∆»≈«∆∆«¿»∆ƒ¬»«¿»ƒ

.·˙ÎaL ‰¯Bza L¯ÙÓ‰«¿…»«»∆ƒ¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
בדבר 1) הקדש; ונדרי איסור נדרי מושגים: שני כולל הנדר

שונות  לשונות כנדרים, נדרים כינויי האסור, בדבר או הנדור
נדר. בקבלת

.‡¯‰ ˜ÏÁ‰ :˙B˜BÏÁÓ ÈzLÏ ˜ÏÁ ¯„p‰‡e‰ ÔBL‡ «∆∆∆¡»ƒ¿≈«¬«≈∆»ƒ
BÏ ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡iL2:¯Ó‡iL ÔB‚k , ∆∆¡…««¿¿»ƒ«À»ƒ¿∆…«

B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ˙B¯t≈¿ƒ»¿ƒ¬ƒ»«»¿ƒ
el‡ ˙B¯t B‡ ÌÏBÚ‰ ˙B¯tÓ ÈBÏt ÔÈÓ B‡ ,ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿ƒƒ≈»»≈≈

ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡3¯Ò‡iL ÔBLÏ ÏÎa .4,Ô‰a ¯Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ¬ƒ»«¿»»∆∆¡…¬≈∆∆¡»»∆
ÌL ˙¯kÊ‰ ‡ÏÂ ÏÏk ‰Úe·L ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â5 ¿««ƒ∆≈»¿»¿»¿…«¿»«≈

Èepk ‡ÏÂ6BLÙ ÏÚ ¯q‡ ¯Ò‡Ï :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿…ƒ¿«∆∆¡««»∆¿…ƒ»««¿
ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡iL -7:¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡…««¿¿»ƒ«À»ƒ¿≈ƒ»«

‡e‰ ‰Ê ˜ÏÁÂ .ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¯q‡ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰¬≈≈»«ƒ»¬≈≈¬ƒ¿≈∆∆
¯q‡ È¯„ B˙B‡ ‡¯B˜ È‡L8. ∆¬ƒ≈ƒ¿≈ƒ»

שכן,2) וכל תורה. שאסרתו דבר לאסור בא הנדר אין כי
תורה. שאסרתו מה את להתיר חל אפילו 3)שאינו

לעולם, העולם פירות כל עלי ייאסרו אמר אם אבל לעולם.
והרי  פירות. בלא לחיות לו אפשר שאי כלל, חל הנדר אין

שוא. נדר לועזית.4)זה בלשון בין הקודש בלשון בין
שמים.5) רחום 6)שם כגון בהם, אותו שמכנים ה' תארי

"לאסור 7)וחנון. מטות פרשת במדבר בספרי אמרו וכן
המותר". את לאסור - כי 8)אסר "איש הכתוב שם על

במורה  רבינו וכתב נפשו". על אסר לאסר ... נדר ידור

מידת  לקנות להרגיל זה "כל מ"ח: פרק ג חלק נבוכים
נדרים  אמרו: והמשתה. המאכל תאוות ולחסום ההסתפקות

לפרישות". סייג

.·BÈ‡L Ôa¯˜a BÓˆÚ ·iÁiL ‡e‰ ÈM‰ ˜ÏÁ‰Â¿«≈∆«≈ƒ∆¿«≈«¿¿»¿»∆≈
B‡ ,‰ÏBÚ ‡È·‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡iL ÔB‚k ,Ba ·iÁ«»¿∆…«¬≈»«¿»ƒ»

ÌÈÓÏL ‡È·‰Ï ÈÏÚ È¯‰9BÊ ‰Ó‰a È¯‰ ,‰ÁÓ B‡ ¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿»¬≈¿≈»
‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÈÏÚ [È¯‰] ¯ÓB‡‰Â .ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ»¿»ƒ¿»≈¬≈»««ƒ¿»
‰·„p‰Â .‰·„ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - BÊ È¯‰ ¯ÓB‡‰Â ,¯„∆∆¿»≈¬≈«ƒ¿»¿»»¿«¿»»
ÔÈ·iÁ ÌÈ¯„p‰L ‡l‡ ,‡e‰ „Á‡ ÔÈnÓ ¯„p‰Â¿«∆∆ƒƒ∆»∆»∆«¿»ƒ«»ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a10Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ˙B·„e ,11‰Ê ÏÚÂ . ¿«¬»»¿»≈«»ƒ¿«¬»»¿«∆
EÈ˙·„Â ¯cz ¯L‡ EÈ¯„e :‰¯Bza ¯Ó‡12.¯ÓB‚Â ∆¡««»¿»∆¬∆ƒ…¿ƒ¿…∆¿≈

Lc˜‰ È¯„ B˙B‡ ‡¯B˜ È‡L ‡e‰ ‰Ê ˜ÏÁÂ13. ¿≈∆∆∆¬ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈

נדבה.9) או נדר דרך אלא חטא, על באים אינם אלה שכל
אחרים 10) להביא חייב שהפרישם, לאחר נגנבו או מתו אם

נדרו. את לקיים כדי לקרבן.11)במקומם שהפרישם אחר
ש"עליו" את - עליו לכפר לו "ונרצה ח. במגילה אמרו וכן
על  הדם שייזרק כלומר שיתכפר, (עד באחריותו חייב
שאינו  ואת לו) נרצה נדרו אין דמו, נזרק שלא וכל המזבח,

באחריותו". חייב אינו נדבה) (שהוא זהו 12)"עליו"
שאינו  בקרבן עצמו ש"חייב אחד, מין והם ביניהם. ההבדל

בו". ההקדש.13)חייב לטובת אותם שנדב או שנדר
חלק  שום להקדש אין איסר, נדרי - הראשון שבחלק בעוד,

בלבד. עצמו על לאסרם אלא התכוון לא כי בהם,

.‚ÌÈ¯‡·Ó e‡L Ì‰ - BÈÚÂ ÔBL‡¯‰ ˜ÏÁ‰ ÈÈ„Â¿ƒ≈«≈∆»ƒ¿ƒ¿»≈∆»¿»¬ƒ
- Ì‰ÈËtLÓe Lc˜‰ È¯„ ÈÈc Ï·‡ ;el‡ ˙BÎÏ‰a«¬»≈¬»ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿¿≈∆
.˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰a ÌÓB˜Óa e¯‡a˙È ÌlkÀ»ƒ¿»¬ƒ¿»¿ƒ¿«¬≈«»¿»

.„B‡ B˙Úe·L Ì„‡ Ìi˜iL ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»∆¿«≈»»¿»
È¯„pÓ ‰È‰L ÔÈa ¯q‡ È¯„pÓ ‰È‰L ÔÈa ,B¯„ƒ¿≈∆»»ƒƒ¿≈ƒ»≈∆»»ƒƒ¿≈
¯L‡k ˙ÈOÚÂ ¯ÓLz EÈ˙ÙO ‡ˆBÓ :¯Ó‡pL .Lc˜‰∆¿≈∆∆¡«»¿»∆ƒ¿…¿»ƒ»«¬∆

z¯„14‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk :¯Ó‡Â ;15. »«¿»¿∆¡«¿»«…≈ƒƒ«¬∆

מה 14) ולכל איסור ולנדרי הקדש לנדרי עשה מצוות הרי
ו. השנה ראש במסכת אמרו וכן נפשו. על אדם שיקבל

עשה". מצות זו - שפתיך הוכפלה 15)"מוצא כלומר,
אחת. למצוה אלא נמנות אינן אבל זה, בפסוק המצוה

.‰:¯Ó‡L ÔB‚k ,ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÒB‡‰»≈««¿ƒƒƒ≈«¬»¿∆»«
˙ÈBÏt ‰È„Ó ÏL ÌÈ‡z B‡ ,ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ‡z¿≈ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ∆¿ƒ»¿ƒ

el‡ ÌÈ‡z B‡ ,ÈÏÚ ÌÈ¯eÒ‡16‡ˆBiÎÂ ,ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ¬ƒ»«¿≈ƒ≈¬ƒ»«¿«≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ‡e‰L Ïk Ô‰Ó ÏÎ‡Â ,el‡a»≈¿»«≈∆»∆∆ƒ«»

B¯·c ÏÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL17¯eÚL ÌÈ¯„Ï ÔÈ‡L .18, ∆∆¡«…«≈¿»∆≈ƒ¿»ƒƒ
¯·cÓ ¯„Bp‰ ÏkL19‡e‰L Ïk L¯ÙÓk ‰Ê È¯‰ -20. ∆»«≈ƒ»»¬≈∆ƒ¿»≈»∆

B‡ ,ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ˙B¯tÓ ‰ÏÈÎ‡ :¯Ó‡»«¬ƒ»ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¬ƒ»«
˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡ - el‡ ˙B¯tÓ ‰ÏÈÎ‡21. ¬ƒ»ƒ≈≈≈∆«∆…«¿«ƒ

לפניו.16) דברו.17)המונחות חילל לומר 18)וזה
האיסורים  כל כדין כשיעור, שיאכל עד בהם יתחייב שלא

כזית. שיאכל עד עליהם לוקים בו 19)שאין הזכיר ולא
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אכילה. ממין 20)לשון שהוא כל אכילת פירש כאילו
עלי. אסורה וכלל 21)פלוני אכילה. שם והזכיר הואיל

מכזית. פחותה אכילה אין הוא:

.ÂÔÓ ‰ÏÈÎ‡Â ÌÈ‡z‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡ BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡»«««¿¬ƒ»ƒ«¿≈ƒ«¬ƒ»ƒ
„Á‡ ¯„a ÔÈa ,ÌÈ·Ú‰22ÌÈ¯„ ÈLa ÔÈa23È¯‰ - »¬»ƒ≈¿∆∆∆»≈ƒ¿≈¿»ƒ¬≈
˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡24.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿≈…«≈»∆

עלי.22) אסורה וענבים תאנים אכילת שאסר 23)שאמר
עצמו  על אסר כך ואחר תאנים, אכילת תחילה עצמו על

ענבים. זה 24)אכילת הרי אחד כזית משתיהן אכל שאם
שאמרו  מה מפרש ורבינו מצטרפין". קונמות "שני לוקה.
אין  לחטאות שחלוקות מתוך שבועות "שאני שם:
עלי, מזו אכילה שאמר: נדר על חוזר שזה מצטרפות",
וגילה  הואיל מצטרפות, אין שבשבועות עלי, מזו ואכילה
ואכילה, אכילה כל על חטאת קרבנות חילוק הכתוב בהן
כי  "והיה שנאמר: חטאות, שני חייב ומזו מזו אכל שאם
אבל  ואחת. אחת כל על לחייבו - מאלה" לאחת יאשם
ואם  קרבן לעניין לחלקם זה גילוי בו שאין נדר, באיסור
הוא  בדין אחד, מעילה קרבן אלא חייב אינו ומזו מזו אכל
עליו  אסורים שניהם שהרי מלקות, לעניין כאחד שיצטרפו
עבר  כזית מהם וכשאכל אחד, שם והוא נדר, איסור משום
ד  פרק מעילה בהלכות רבינו דברי והשווה ולוקה. נדרו על
מצטרפין, כזה מנדר עליו הנאסרים הדברים "וכל י: הלכה

מעל". פרוטה בשווה מכולם נהנה ואם

.ÊÔa¯˜ ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰25È¯‰ :¯Ó‡L B‡ , »≈≈≈»«»¿»∆»«¬≈
EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó Ïk :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L B‡ ,Ôa¯˜k Ì‰≈¿»¿»∆»««¬≈»«∆…«ƒ¿

Ôa¯˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ B‡ ,Ôa¯˜k B‡ ,Ôa¯˜ ÈÏÚ26È¯‰ - »«»¿»¿»¿»¬≈≈»«»¿»¬≈
Ôa¯˜ Ì„‡ ¯ciL ¯LÙ‡L ÈtÓ ;ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡≈¬ƒ»»ƒ¿≈∆∆¿»∆ƒ…»»»¿»

¯Ò‡˙Â Ôa¯˜ ÏÁ ‰˙È‰L ‰Ó‰a ‰OÚÈÂ27. ¿«¬∆¿≈»∆»¿»…»¿»¿≈»≈

באכילה,25) שאסור כקרבן, עליו ייאסרו שהפירות כוונתו
- "כקרבן" אמר שלא פי על ואף דמו, זריקת לפני ובייחוד

כך. על מקפידים אנו אין הדמיון, ונתכוון 26)בכ"ף
חבירו. משל לאכול עצמו על שהתפיס 27)לאסור נמצא

כי  "איש שם אמרו וכן חל. נדרו ולפיכך הנדור בדבר זה
ידי  על הבא נדר וזהו הנדור" בדבר שידור עד - נדר ידור
עליו  עצמו הדבר את שאוסר הנדר, לעיקר בניגוד התפסה,

אחר. בדבר התפסה ללא

.ÁÈÏÚ ÈBÏt ÔÈÓ B‡ ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈≈≈»«ƒ¿ƒ»«
˙„B·Úk B‡ ¯ÈÊÁ ¯O·k ÈÏÚ ÈBÏt ÌÚ ÏÎ‡M ‰Ó B‡«∆…«ƒ¿ƒ»«ƒ¿«¬ƒ«¬«
- el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·k B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿≈¿≈¿«≈»≈
‰OÚiL ¯LÙ‡ È‡L ;¯„ Ô‡k ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰¬≈≈À»ƒ¿≈»∆∆∆ƒ∆¿»∆«¬∆

¯ÈÊÁ ¯O·k ¯ÈÊÁ ¯Oa BÈ‡L ¯·„28. »»∆≈¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

אמירת 28) מחמת נאסרים אינם לו והדומים חזיר איסור כי
"דבר  נקראים ואינם הכתוב, גזירת פי על מאליהם אלא פיו,
נדר  ידור כי איש אמרה: והתורה האסור" "דבר אלא הנדור"

האסור. בדבר ולא הנדור בדבר שידור עד - לה'

.ËÌÈ¯·„k ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c ÌÈOn‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»»«≈ƒ¿»ƒ«À»ƒƒ¿»ƒ
ÌÈ¯eÒ‡‰29B˙BOÚÏ ÏBÎÈ ¯eÒ‡‰ ¯·„ B˙B‡ Ì‡ : »¬ƒƒ»»»»»«¬

¯„a30B˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¿∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ≈»«¬
¯„a31.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿∆∆¬≈≈À»ƒ

בזה.29) זה ידי 30)שמתפיס על קדוש שהוא קרבן כגון
פיו. וכדומה.31)אמירת חזיר כגון מאליו, אסור שהוא

.È˙‡hÁ‰32ÌL‡‰Â33¯„a ÔÈ‡a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ««»¿»»»««ƒ∆≈»»ƒ¿∆∆
‰·„e34‡È·‰Ï ¯„BÏ ¯LÙ‡ ,BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ¿»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿∆¿»¿≈¿»ƒ

¯ÈÊa ¯„Bp‰L .B¯„ ˙ÓÁÓ Ì˙B‡35‡È·Ó - »≈¬«ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈ƒ
˙‡hÁ36‡ÓË Ì‡Â ,37.¯‡a˙iL BÓk ,ÌL‡ ‡È·Ó - «»¿ƒƒ¿»≈ƒ»»¿∆ƒ¿»≈

,ÌL‡k B‡ ˙‡hÁk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»≈≈≈»«¿«»¿»»
È¯‰ - ÌL‡ Ô‰ È¯‰ B‡ ˙‡hÁ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡L B‡∆»«¬≈≈«»¬≈≈»»¬≈

ÔÈ¯eÒ‡ el‡38Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ≈¬ƒ¿≈»ƒ«¿≈¬≈≈
Ô‰L - ‰„Bz B‡ ‰ÁÓ B‡ ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ»¿»ƒƒ¿»»∆≈

ÔÈ¯eÒ‡39‰·„e ¯„a ÔÈ‡a el‡ ÏkL ,40. ¬ƒ∆»≈»ƒ¿∆∆¿»»

ממצוות 32) אחת על בשגגה העובר שמביאו חטאת קרבן
כרת. במזיד עליה שחייבים מעשה, בה שיש תעשה לא

חרופה,33) שפחה על אשם, קרבן מביאים עבירות חמש על
וכו'. המעילה ועל הגזל חובה 34)ועל מחמת אלא

בהם. נזיר.35)שנתחייב להיות כשישלים 36)שנדר
לחטאת. כבשה מביא נזירותו מת.37)ימי טומאת

ואשם,38) חטאת אני "מרבה אמרו וכן הנדור. בדבר שנדר
בנדר". מתפיס בקרבנות 39)שהוא שהתפיסם הפירות

נדבה.40)אלו. או נדר דרך אלא באים אינם שמתחילתם

.‡ÈÔ¯‰‡ ˙lÁk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ Ï·‡41B‡ ¬»»≈≈≈»«¿«««¬…
B˙Óe¯˙k42ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -43C¯c ÌL ÔÈ‡L ; ƒ¿»¬≈≈À»ƒ∆≈»∆∆

‰·„e ¯„a el‡ ‡È·‰Ï44. ¿»ƒ≈¿∆∆¿»»

אהרן,41) והזכיר לכהן. ליתנה מעיסה שמפרישים כחלה
לכהנים. ראשון שהיה שם או 42)על גדולה תרומה

לכהן.תרומת  הניתנת שהחלה 43)מעשר פי על אף
לזרים. באכילה אסורות על 44)והתרומה הן חובה אלא

תבואתו  כל הרי יפרישן לא ואם מתבואתו להפרישן אדם כל
נקראות  ותרומה חלה אין הרא"ש ולדעת לו. ואסורה טבל
עליו  אסורות היו ההפרשה קודם שגם מפני הנדור" "דבר
השיריים  התירה אלא אסרתן, לא פיו ואמירת טבל, משום

טבל. איסור מהם בהורידו לאכול

.·È¯˙Bk ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰45, »≈¬≈«≈»≈»«¿»
ÏebÙk46‡ÓË ¯O·k ,47el‡ È¯‰ - ÌÈL„˜ ÏL ¿ƒ¿»»»≈∆»»ƒ¬≈≈

ÌB˜Ó ÏkÓ Ôa¯˜ ¯O·k Ô‡OÚ È¯‰L ;ÔÈ¯eÒ‡48. ¬ƒ∆¬≈¬»»ƒ¿«»¿»ƒ»»

עוד 45) ואסור אכילתו זמן לאחר שנותר קרבן כבשר
את 46)להיאכל. לאכול העבודה בשעת הכהן שחשב

הבשר  ונאסר אכילתו למקום חוץ או לזמנו חוץ הבשר
באכילה.47)באכילה. אלו 48)שאסור שכל פי על אף

קדושת  בעיקר התכוון הנודר אולם הם, האסור" "דבר
הוא. הנדור" "דבר והקרבן ופיגול, נותר שנעשה הקרבן

.‚È‰Ó‰a ¯OÚÓk ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰49el‡ È¯‰ - »≈¬≈≈»«¿«¿«¿≈»¬≈≈
ÔÈ¯eÒ‡50ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ .Ì„‡ È„Èa B˙M„˜e ÏÈ‡B‰ , ¬ƒƒ¿À»ƒ≈»»¬≈≈»«
¯BÎ·k51È„Èa B˙M„˜ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈À»ƒ∆≈¿À»ƒ≈
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אכילה. ממין 20)לשון שהוא כל אכילת פירש כאילו
עלי. אסורה וכלל 21)פלוני אכילה. שם והזכיר הואיל

מכזית. פחותה אכילה אין הוא:

.ÂÔÓ ‰ÏÈÎ‡Â ÌÈ‡z‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡ BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡»«««¿¬ƒ»ƒ«¿≈ƒ«¬ƒ»ƒ
„Á‡ ¯„a ÔÈa ,ÌÈ·Ú‰22ÌÈ¯„ ÈLa ÔÈa23È¯‰ - »¬»ƒ≈¿∆∆∆»≈ƒ¿≈¿»ƒ¬≈
˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡24.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿≈…«≈»∆

עלי.22) אסורה וענבים תאנים אכילת שאסר 23)שאמר
עצמו  על אסר כך ואחר תאנים, אכילת תחילה עצמו על

ענבים. זה 24)אכילת הרי אחד כזית משתיהן אכל שאם
שאמרו  מה מפרש ורבינו מצטרפין". קונמות "שני לוקה.
אין  לחטאות שחלוקות מתוך שבועות "שאני שם:
עלי, מזו אכילה שאמר: נדר על חוזר שזה מצטרפות",
וגילה  הואיל מצטרפות, אין שבשבועות עלי, מזו ואכילה
ואכילה, אכילה כל על חטאת קרבנות חילוק הכתוב בהן
כי  "והיה שנאמר: חטאות, שני חייב ומזו מזו אכל שאם
אבל  ואחת. אחת כל על לחייבו - מאלה" לאחת יאשם
ואם  קרבן לעניין לחלקם זה גילוי בו שאין נדר, באיסור
הוא  בדין אחד, מעילה קרבן אלא חייב אינו ומזו מזו אכל
עליו  אסורים שניהם שהרי מלקות, לעניין כאחד שיצטרפו
עבר  כזית מהם וכשאכל אחד, שם והוא נדר, איסור משום
ד  פרק מעילה בהלכות רבינו דברי והשווה ולוקה. נדרו על
מצטרפין, כזה מנדר עליו הנאסרים הדברים "וכל י: הלכה

מעל". פרוטה בשווה מכולם נהנה ואם

.ÊÔa¯˜ ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰25È¯‰ :¯Ó‡L B‡ , »≈≈≈»«»¿»∆»«¬≈
EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó Ïk :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L B‡ ,Ôa¯˜k Ì‰≈¿»¿»∆»««¬≈»«∆…«ƒ¿

Ôa¯˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ B‡ ,Ôa¯˜k B‡ ,Ôa¯˜ ÈÏÚ26È¯‰ - »«»¿»¿»¿»¬≈≈»«»¿»¬≈
Ôa¯˜ Ì„‡ ¯ciL ¯LÙ‡L ÈtÓ ;ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡≈¬ƒ»»ƒ¿≈∆∆¿»∆ƒ…»»»¿»

¯Ò‡˙Â Ôa¯˜ ÏÁ ‰˙È‰L ‰Ó‰a ‰OÚÈÂ27. ¿«¬∆¿≈»∆»¿»…»¿»¿≈»≈

באכילה,25) שאסור כקרבן, עליו ייאסרו שהפירות כוונתו
- "כקרבן" אמר שלא פי על ואף דמו, זריקת לפני ובייחוד

כך. על מקפידים אנו אין הדמיון, ונתכוון 26)בכ"ף
חבירו. משל לאכול עצמו על שהתפיס 27)לאסור נמצא

כי  "איש שם אמרו וכן חל. נדרו ולפיכך הנדור בדבר זה
ידי  על הבא נדר וזהו הנדור" בדבר שידור עד - נדר ידור
עליו  עצמו הדבר את שאוסר הנדר, לעיקר בניגוד התפסה,

אחר. בדבר התפסה ללא

.ÁÈÏÚ ÈBÏt ÔÈÓ B‡ ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈≈≈»«ƒ¿ƒ»«
˙„B·Úk B‡ ¯ÈÊÁ ¯O·k ÈÏÚ ÈBÏt ÌÚ ÏÎ‡M ‰Ó B‡«∆…«ƒ¿ƒ»«ƒ¿«¬ƒ«¬«
- el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·k B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿≈¿≈¿«≈»≈
‰OÚiL ¯LÙ‡ È‡L ;¯„ Ô‡k ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰¬≈≈À»ƒ¿≈»∆∆∆ƒ∆¿»∆«¬∆

¯ÈÊÁ ¯O·k ¯ÈÊÁ ¯Oa BÈ‡L ¯·„28. »»∆≈¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

אמירת 28) מחמת נאסרים אינם לו והדומים חזיר איסור כי
"דבר  נקראים ואינם הכתוב, גזירת פי על מאליהם אלא פיו,
נדר  ידור כי איש אמרה: והתורה האסור" "דבר אלא הנדור"

האסור. בדבר ולא הנדור בדבר שידור עד - לה'

.ËÌÈ¯·„k ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c ÌÈOn‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»»«≈ƒ¿»ƒ«À»ƒƒ¿»ƒ
ÌÈ¯eÒ‡‰29B˙BOÚÏ ÏBÎÈ ¯eÒ‡‰ ¯·„ B˙B‡ Ì‡ : »¬ƒƒ»»»»»«¬

¯„a30B˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¿∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ≈»«¬
¯„a31.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿∆∆¬≈≈À»ƒ

בזה.29) זה ידי 30)שמתפיס על קדוש שהוא קרבן כגון
פיו. וכדומה.31)אמירת חזיר כגון מאליו, אסור שהוא

.È˙‡hÁ‰32ÌL‡‰Â33¯„a ÔÈ‡a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ««»¿»»»««ƒ∆≈»»ƒ¿∆∆
‰·„e34‡È·‰Ï ¯„BÏ ¯LÙ‡ ,BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ¿»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿∆¿»¿≈¿»ƒ

¯ÈÊa ¯„Bp‰L .B¯„ ˙ÓÁÓ Ì˙B‡35‡È·Ó - »≈¬«ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈ƒ
˙‡hÁ36‡ÓË Ì‡Â ,37.¯‡a˙iL BÓk ,ÌL‡ ‡È·Ó - «»¿ƒƒ¿»≈ƒ»»¿∆ƒ¿»≈

,ÌL‡k B‡ ˙‡hÁk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»≈≈≈»«¿«»¿»»
È¯‰ - ÌL‡ Ô‰ È¯‰ B‡ ˙‡hÁ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡L B‡∆»«¬≈≈«»¬≈≈»»¬≈

ÔÈ¯eÒ‡ el‡38Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ≈¬ƒ¿≈»ƒ«¿≈¬≈≈
Ô‰L - ‰„Bz B‡ ‰ÁÓ B‡ ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ»¿»ƒƒ¿»»∆≈

ÔÈ¯eÒ‡39‰·„e ¯„a ÔÈ‡a el‡ ÏkL ,40. ¬ƒ∆»≈»ƒ¿∆∆¿»»

ממצוות 32) אחת על בשגגה העובר שמביאו חטאת קרבן
כרת. במזיד עליה שחייבים מעשה, בה שיש תעשה לא

חרופה,33) שפחה על אשם, קרבן מביאים עבירות חמש על
וכו'. המעילה ועל הגזל חובה 34)ועל מחמת אלא

בהם. נזיר.35)שנתחייב להיות כשישלים 36)שנדר
לחטאת. כבשה מביא נזירותו מת.37)ימי טומאת

ואשם,38) חטאת אני "מרבה אמרו וכן הנדור. בדבר שנדר
בנדר". מתפיס בקרבנות 39)שהוא שהתפיסם הפירות

נדבה.40)אלו. או נדר דרך אלא באים אינם שמתחילתם

.‡ÈÔ¯‰‡ ˙lÁk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ Ï·‡41B‡ ¬»»≈≈≈»«¿«««¬…
B˙Óe¯˙k42ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -43C¯c ÌL ÔÈ‡L ; ƒ¿»¬≈≈À»ƒ∆≈»∆∆

‰·„e ¯„a el‡ ‡È·‰Ï44. ¿»ƒ≈¿∆∆¿»»

אהרן,41) והזכיר לכהן. ליתנה מעיסה שמפרישים כחלה
לכהנים. ראשון שהיה שם או 42)על גדולה תרומה

לכהן.תרומת  הניתנת שהחלה 43)מעשר פי על אף
לזרים. באכילה אסורות על 44)והתרומה הן חובה אלא

תבואתו  כל הרי יפרישן לא ואם מתבואתו להפרישן אדם כל
נקראות  ותרומה חלה אין הרא"ש ולדעת לו. ואסורה טבל
עליו  אסורות היו ההפרשה קודם שגם מפני הנדור" "דבר
השיריים  התירה אלא אסרתן, לא פיו ואמירת טבל, משום

טבל. איסור מהם בהורידו לאכול

.·È¯˙Bk ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰45, »≈¬≈«≈»≈»«¿»
ÏebÙk46‡ÓË ¯O·k ,47el‡ È¯‰ - ÌÈL„˜ ÏL ¿ƒ¿»»»≈∆»»ƒ¬≈≈

ÌB˜Ó ÏkÓ Ôa¯˜ ¯O·k Ô‡OÚ È¯‰L ;ÔÈ¯eÒ‡48. ¬ƒ∆¬≈¬»»ƒ¿«»¿»ƒ»»

עוד 45) ואסור אכילתו זמן לאחר שנותר קרבן כבשר
את 46)להיאכל. לאכול העבודה בשעת הכהן שחשב

הבשר  ונאסר אכילתו למקום חוץ או לזמנו חוץ הבשר
באכילה.47)באכילה. אלו 48)שאסור שכל פי על אף

קדושת  בעיקר התכוון הנודר אולם הם, האסור" "דבר
הוא. הנדור" "דבר והקרבן ופיגול, נותר שנעשה הקרבן

.‚È‰Ó‰a ¯OÚÓk ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰49el‡ È¯‰ - »≈¬≈≈»«¿«¿«¿≈»¬≈≈
ÔÈ¯eÒ‡50ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ .Ì„‡ È„Èa B˙M„˜e ÏÈ‡B‰ , ¬ƒƒ¿À»ƒ≈»»¬≈≈»«
¯BÎ·k51È„Èa B˙M„˜ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈À»ƒ∆≈¿À»ƒ≈
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Ì„‡52¯„a BÒÈt˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,53‡Ï :¯Ó‡pL , »»¿≈»¿«¿ƒ¿∆∆∆∆¡«…
B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È54. «¿ƒƒ…

לשמים.49) מקדישו שהעשירי 50)שאדם פי על ואף
עשרה  היו ואם צריך. הוא מניין העברת מאליו? קדוש
הרי  ולפיכך קדוש. אינו מניין בלא מהם אחד ונטל טלאים

הנדור. דבר נקרא: קדוש,51)זה שהוא בהמה, בכור
לכהנים. לא 52)וניתן ואפילו קדוש, הוא אמו ממעי אלא

הנדור  דבר זה ואין מאליו, קדוש הוא הרי בעליו הקדישוהו
האסור". "דבר שאין 53)אלא לומר רבינו נתכוון כאן

גם  הרי תאמר, שלא אחרת, לקדושה הבכור את משנים
קדושת  יתקדש עולה לקדושת יקדישו אם בנדר, ישנו בכור

לקדושה 54)עולה. הבכור את משנים שאין למדו מכאן
האסור" "דבר בכור נמצא נשאר, הוא בקדושתו אלא אחרת,

הנדור. דבר ולא

.„ÈÌÈÓL ÈÓ¯Ák ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡55el‡ È¯‰ - »«¬≈≈»«¿∆¿≈»«ƒ¬≈≈
˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓL ÈÓ¯ÁL ;ÔÈ¯eÒ‡56ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ . ¬ƒ∆∆¿≈»«ƒ¿∆∆««ƒ¬≈≈»«

‰kLl‰ ˙Óe¯˙k57ÌÈ„ÈÓzk ,58ÌÈ¯Èck ,59ÌÈˆÚk ,60, ƒ¿««ƒ¿»«¿ƒƒ«ƒƒ»≈ƒ
ÌÈM‡k61ÁaÊnk ,62ÈLnLnÓ „Á‡k B‡63,ÁaÊn‰ »ƒƒ«ƒ¿≈«¿∆»ƒ¿«¿≈«ƒ¿≈«

ÌÈÚik ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k64˙B˜¯Ênk ,65, ¿∆»«¬≈≈»««»ƒ«ƒ¿»
˙B‚ÏÊnk66ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «ƒ¿»¿«≈»∆¿≈»≈¬≈≈»«
ÏÎÈ‰k67ÌÈÏLe¯Èk ,68ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - «≈»ƒ»«ƒ¬≈≈¬ƒ¿««

ÌÈÚ el‡ ÌÈ¯·c ÏkL ;Ôa¯˜ ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿ƒ≈»¿»∆»¿»ƒ≈ƒ¿»»
Ôa¯˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡k69. ¿≈¬≈≈»«»¿»

(הקדש)55) חרם זה הרי ואומר: מקדיש, שאדם כהקדשות
המקדש.56)לשמים. בית השקלים 57)לתיקון ככסף

צבור. קרבנות קניית לצרכי המקדש בלשכת הניתן
בבוקר 58) יום בכל במקדש מקריבים שהיו התמיד, כקרבן

שנודבים  השקלים בכסף שנקנה הנדור, דבר והוא ובערב.
המקדש. העצים 59)לבית כדיר או קרבן של בהמות כדיר

לצאן. רפת - דיר שהיה 60)שבמקדש. עצים, גזירי כשני
המזבח. שעל המערכה אש גבי על עורך הכהן

המזבח.61) אש על הנקרבים שעל 62)כקרבנות כקרבנות
המזבח. למזבח.63)גבי בהם שמשרתים כלים

ואפרו.64) המזבח דשן לתוכם שגורפים כלים 65)כלים
לזריקה. הקרבנות דם בהם בהם 66)שמקבלים שהופכים

שריפתם. למהר המזבח על נקטרים כשהם הקרבנות אברי
בתורה. נזכרים הכלים נזרק 67)וכל שדמם כקרבנות

המקדש. בירושלים.68)בהיכל הנאכלים כקרבנות
מחרמי 69) או הלשכה, מתרומת הנדור, מדבר באים וכולם

למקדש. נודבים או שנודרים הבית, בדק

.ÂËÌÈÓÏL ¯Oa ‰È‰ elÙ‡ ,L„˜ ¯Oa ÂÈÙÏ ‰È‰»»¿»»¿«…∆¬ƒ»»¿«¿»ƒ
ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ‡e‰L ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡70È¯‰ :¯Ó‡Â , ««¿ƒ«»ƒ∆À»¿»ƒ¿»«¬≈

ÒÈt˙‰ ‡lL ;ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ê ¯O·k ÈÏÚ Ô‰≈»«¿»»∆¬≈≈¬ƒ∆…ƒ¿ƒ
B¯wÚa ‡l‡71¯eÒ‡ ‰È‰L72¯Oa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿ƒ»∆»»»¬»ƒ»»¿«

ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ÈÙÏ Ì‡ :¯BÎa73Ì‡Â ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒƒ¿≈¿ƒ«»ƒ¬≈∆»¿ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï¿««¿ƒ«»ƒ¬≈∆À»

לישראלים.70) בתחילתו.71)שנאכל לפני 72)ביסודו,

להחמיר. - תורה וספק נפשטה שלא בעיא הדם, זריקת
ורבא  הואיל סובר, שרבינו כותב: ג פרק לשבועות והר"ן
אמוראים  והם מתפיס" הוא שב"עיקרו הוכיחו ורבינא
שם  הש"ס שסוגיית פי על ואף כמותם, הלכה אחרונים,
להשאיר  דיחויים על סומכים אנו אין הוכחותיהם את דחתה

בספק. הבעייה לכהנים.73)את אפילו באכילה אז שאסור

.ÊËÌÈ‚lÚ Ì‰ÈL‡L ˙BÓB˜Ó LÈ74˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓe ≈¿∆«¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆
ÌL ÔÈÎÏB‰ - ¯Á‡ ¯·„a ¯·c ÏÚ ÔÈpÎÓe ÔBLl‰«»¿«ƒ«»»¿»»«≈¿ƒ»

ÈÈepk Ïk ?„ˆÈk .Èepk‰ ¯Á‡75.Ôa¯˜k - Ôa¯˜ «««ƒ≈«»ƒ≈»¿»¿»¿»
ÌB˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰76el‡ È¯‰ - ÊB˜ ,ÁB˜ , »≈¬≈≈»«»»»¬≈≈

Ôa¯˜Ï ÔÈÈepk77ÔÈÈepk el‡ È¯‰ - C¯Á ,Û¯Á ,˜¯Á . ƒƒ¿»¿»≈∆≈∆≈∆¬≈≈ƒƒ
Ì¯ÁÏ78ÏÏk ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆¿≈…«≈»∆¿ƒ««¿¿«

ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÚ‰79.ÔÓÊ B˙B‡·e »»¿»¿¿«

שונים.74) וניבים משפות מעורבת לשון מדברים
לוואי.75) יהיו 76)שמות אלו פירות לומר שכוונתו

כקרבן. עלי הם 77)אסורים הרי אמר: כאילו חל. ונדרו
קרבן. הבית.78)עלי לבדק מקדיש שאדם הקדש - חרם

לשון 79) שהיא מקום, אותו בלשון מדבר העם שאם
נדר  כאילו זה הרי קרבן לשון במשמעותה ויש משובשת
אדם", בני לשון אחר הלך "בנדרים הוא: שכלל בקרבן,
מהכינויים  באחד ונדר הקודש בלשון בקי שהוא מי ואפילו

העם. כלל לשון שהיא כיוון נדר, נדרו - האלו

.ÊÈLÈc˜‰ Ì‡ Ck ,ÔÈÈepÎa BÓˆÚ ¯ÒB‡L ÌLÎe80 ¿≈∆≈«¿¿ƒƒ»ƒƒ¿ƒ
Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈepÎa81,ÔÈ¯zÓ - ÔÈÈepk‰ ÈÈepÎÂ . ¿ƒƒ¬≈∆∆¿≈¿ƒ≈«ƒƒÀ»ƒ

.Lc˜‰ È¯„a ÔÈa ¯q‡ È¯„a ÔÈa≈¿ƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ¿≈∆¿≈

הבית.80) לבדק נכסיו  שאר או לה', הטעם 81)קרבן
קרבן" "לה' יאמר: שלא כדי כינויים חכמים שתקנו
שמים  שם מוציא ונמצא קרבן יאמר ולא ה' יבטא ולפעמים
ובירושלמי  כינויים. תיקנו עצמו בהקדש שגם הרי לבטלה,

קונם". בלשון לשמים מקדיש אדם אומרת "זאת אמרו:

.ÁÈÔÈlÁ ‡‰È ‡Ï EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰82, »≈«¬≈«∆…«ƒ¿…¿≈Àƒ
ÈÎ„ ‡‰È ‡Ï B‡ ,¯Lk ‡‰È ‡Ï B‡83‡‰È ‡Ï B‡ , …¿≈»≈…¿≈¿≈…¿≈

EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó Ïk :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈∆¿ƒ∆»«»«∆…«ƒ¿
¯eÒ‡ ‡e‰L ,Ôa¯˜ ‡‰È84‰Ó Ïk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿»∆»¿≈ƒ»«»«

‡ÓË EnÚ ÏÎ‡M85‰Ê È¯‰ - Ïebt B‡ ¯˙B B‡ ∆…«ƒ¿»≈»ƒ¬≈∆
.¯eÒ‡»

קרבן.82) באכילה.83)אלא ומותר משנה 84)טהור
שאוכל  לחולין "האומר שם המשנה שלשון אלא י: בנדרים
שפירושה: פתוחה, בלמ"ד לחולין, קרא: הר"ן, ומפרש לך"

חולין. טמאים"85)לא "קדשים הזכיר: שלא פי על אף
ואין  האסור" "דבר שהיא טמאה, לתרומה שנתכוון וייתכן,
נתכוון  טמאים שלקדשים לומר ואפשר הואיל - חל נדרו

להחמיר". נדרים "סתם אומרים: אנו

.ËÈ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈlÁ ‡Ï :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈…Àƒ……«»¬≈∆
ÈÓk‡l‡ ÔÈlÁ ‡‰È ‡Ï CÏ ÏÎ‡M ‰Ó :BÏ ¯Ó‡L ¿ƒ∆»««∆…«»…¿≈Àƒ∆»
Ôa¯˜86Ôa¯˜ ,CÏ ÏÎ‡L Ôa¯w‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .87 »¿»¿≈ƒ»««»¿»∆…«»»¿»
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¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡L Ôa¯˜k ,CÏ ÏÎ‡L88Ï·‡ . ∆…«»¿»¿»∆…«»¬≈∆»¬»
CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯w‰ :¯ÓB‡‰89ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜k B‡ , »≈«»¿»……«»¿»¿»……«

CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜ B‡ ,CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜Ï B‡ ,CÏ90, »¿»¿»……«»»¿»……«»
ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜ ‡Ï B‡91ÔÈ‡L .ÌÈ¯zÓ el‡ Ïk - CÏ …»¿»……«»»≈À»ƒ∆≈

ÏÎ‡È ‡lL Ôa¯˜a ÚaLpL ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·c ÚÓLÓ«¿«¿»ƒ≈∆»∆ƒ¿«¿»¿»∆……«
‰ÊÏ92ÌeÏk BÈ‡ - Ôa¯˜a ÚaLp‰Â ,93¯„pL B‡ . »∆¿«ƒ¿»¿»¿»≈¿∆»«

.Ôa¯˜ BÏ ÏÎ‡È ‡lL∆……«»¿»

מותר,86) אינו זה דבר האומר: שכל לך. אוכל לא ולפיכך
אסור. שהוא מאליו בכ"ף 87)מובן אמר שלא פי על אף

אכילתו  עצמו על לאסור כוונתו כי קפידא, בזה אין הדמיון
הנידר. דבר שהוא כקרבן, חבירו יאמר:88)אצל אם אבל

שלא  בקרבן, שנשבע שמשמעו מותר, לך, שאוכל קרבן הא
כלום. אינו בקרבן והנשבע עליו 89)יאכל שאוסר משמעו

קרבן, יהא לא אצלו שיאכל מה אבל אצלו, יאכל שלא מה
וכוונתו  לבטלה, דבריו מוציא אדם אין נאמר אם ואפילו
כלום. זה אין אצלו יאכל שלא בקרבן להישבע הייתה

מה 90) אבל יאכל, שלא מה את רק לאסור משמעו זה גם
בקרבן  להישבע כוונתו שהייתה לא אם מותר, יהיה שיאכל

כלום. זו שבועה ואין יאכל שאפשר 91)שלא פי על אף
אנו  אין קרבן, יהיה אצלו שיאכל שמה דבריו: מתוך לדקדק

הן". שומע אתה לאו "מכלל וכן 92)אומרים: זה. אצל
קרבן". בחיי אלא זה נדר "שלא שבועה 93)אמרו שאין

סתם  נשבע אם ואפילו הכינויים. מן באחד או ה' בשם אלא
אינו  קרבן בחיי הנשבע אבל לוקה. ואינו אסור, זה הרי

כלום.

.ÎÏÎ‡L ÔÈlÁk ,CÏ ÏÎ‡L ÔÈlÁ‰ ,CÏ ÏÎ‡L ÔÈlÁÀƒ∆…«»«Àƒ∆…«»¿Àƒ∆…«
,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁ‰ ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁ ;CÏ»Àƒ∆……«»«Àƒ∆……«»

CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁk94.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿Àƒ∆……«»¬≈∆À»

לך 94) שאוכל מה מדבריו: לשמוע שאפשר פי על ואף
הן". שומע אתה לאו "מכלל אומרים: אין קרבן, יהיה

.‡Î¯˙B ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L ‡ÓË ‡Ï :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈…»≈∆…«»…»
BÚÓLnL ;¯eÒ‡ - CÏ ÏÎ‡L Ïebt ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L∆…«»…ƒ∆…«»»∆«¿»
,‡ÓË B‡ Ïebt ‰È‰iL ‡e‰ ÏÎ‡L ¯·c :¯·c ÏL∆»»»»∆…«∆ƒ¿∆ƒ»≈

CÏ ÏÎ‡ ‡Ï CÎÈÙÏ95. ¿ƒ»……«»

אסור"95) - ופיגול נותר "טמא במשנה שנינו שכן
לא  אמר: אם בין לך, שאוכל טמא אמר: אם בין ומשמעה:
לבטלה, דבריו מוציא אדם ואין הואיל כי לך, שאוכל טמא
לא  אם אפילו הרי לך, שאוכל מה טמא לא יאמר: למה
מתקנים  אנו לכך מאליו, טמא חברו מאכל יהיה לא יאמר,
מפני  עמך") ("אוכל לא לומר: שכוונתו בדבריו, ומוסיפים

אצלך. שאוכל מה הוא שטמא

.·ÎÏÎÈ‰ ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L ÏÎÈ‰ ,CÏ ÏÎ‡L ÏÎÈ‰a«≈»∆…«»≈»∆…«»…≈»
¯eÒ‡ - CÏ ÏÎ‡L96ÏÎÈ‰k ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÏÎÈ‰ . ∆…«»»≈»∆……«»«≈»

‰fL ;¯zÓ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÏÎÈ‰ ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL∆……«»…≈»∆……«»À»∆∆
CÏ ÏÎ‡È ‡lL ÏÎÈ‰a ÚaLpL ÈÓk97‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ∆ƒ¿««≈»∆……«»¿≈…«≈

‰Êa98. »∆

ההיכל.96) כקרבנות אכילתו עצמו על לאסור שכוונתו

שבועה,97) לשון זו הרי שלילה בלשון שמסיים מכיוון
כלום. אינו בהיכל מזבח 98)והנשבע ואישים עצים כגון

וירושלים.

.‚ÎEnÓ È‡ ¯cÓ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰99ÚÓLÓ - »≈«¬≈À»¬ƒƒ¿«¿«
BnÚ ¯a„È ‡lL ‰Ê ¯·c100- EnÓ È‡ L¯ÙÓ . »»∆∆…¿«≈ƒÀ¿»¬ƒƒ¿

BnÚ ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÚÓLÓ101EnÓ È‡ ˜Á¯Ó . «¿»∆…ƒ»¿ƒ≈ƒ¿À»¬ƒƒ¿
ÂÈ˙Bn‡ Úa¯‡a ·LÈ ‡lL BÚÓLÓ -102Ì‡ ÔÎÂ . «¿»∆…≈≈¿«¿««»¿≈ƒ

CÏ È‡ ‰cÓ :BÏ ¯Ó‡103‡˙nLÓ B‡ ,104.EnÓ »«¿À∆¬ƒ»¿««¿»ƒ»
,CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ È‡ ¯„ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»≈¬ƒƒ»∆……«»
È‡ ˜Á¯Ó B‡ ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ È‡ L¯ÙÓ B‡À¿»¬ƒƒ¿∆……«»¿À»¬ƒ

ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ105. ƒ¿∆……«»¬≈∆»∆¡…
ÂÈÒÎ ÏkÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡Â106‡Ï ÌeMÓ ‰˜BÏ - ¿ƒ»«¿«ƒƒ»¿»»∆ƒ…
B¯·c ÏÁÈ107. «≈¿»

לך.99) אוכל שלא דיבורו: גמר לו 100)ולא מותר אבל
אלא  אכילה איסור זו לשון במשמעות שאין משלו, לאכול

בלבד. וממכר.101)הדיבור מסחר כלומר,102)בעסקי
לא  אבל כדינו, אחד כל ומתן ובמשא בדיבור, אסור

שמשמע 103)באכילה. אמותיו, בארבע ישב לא זה הרי
משלו. לאכול מותר אבל מרוחק, כמו שמתא 104)מנודה

הוא. וריחוק נידוי לשון הזכיר 105)- שלא פי על ואף
בכל  ב"קרבן", נדרו התפיס לא וגם בדיבורו, איסור לשון
כנדרים" - נדרים "ידות היא: הלכה כי כנדר, זה הרי זאת
במקצת  התחיל אלא דיבורו, כל פירש שלא נדר כלומר,
עיקר  שאינו הכלי, יד כבית - לידור שדעתו ניכר ומתוכו
גמר  כאילו זה הרי עמו, הכלי כל מטלטל ביד והאוחז הכלי

נדרו. דיבור חבירו.106)כל זה 107)של שבנדר ומובן,
אלא  עצמו אוסר שאינו הדגיש שהרי עמו, לדבר מותר

בלבד. באכילה

.„ÎBÈ‡ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL EÏ È‡ ‰cÓ :BÏ ¯Ó‡»«¿À∆¬ƒ¿∆……«»≈
BÏ ÏÎB‡108‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÎ‡ Ì‡Â ,109:BÏ ¯Ó‡ . ≈¿ƒ»«≈∆»«

‡È„110.˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - EnÓ »≈»ƒ»¬≈∆»≈»

ישיבה 108) לעניין לא התרחקותו כוונת פירש שהרי משלו,
רבינו  וסובר ממנו. אכילתו לעניין אלא אמותיו בארבע
וכל  באכילה, שאסור עקיבא, לרבי מודים החכמים גם שבזה
הוסיף: ולא לך אני מנודה כשאמר אלא אינה מחלוקתם
וחכמים  באכילה. אוסר עקיבא שרבי לך, אוכל שאיני
ופסק  אמותיו, מארבע להתרחק אלא התכוון שלא סוברים,

כחכמים. מסופק 109)רבינו היה עקיבא שרבי כשם
שלא  או ממש, לנדר כוונתו אם לך" אני "מנודה בלשון
אסור  אמר ולפיכך אמותיו, מארבע להתרחק אלא נתכוון
כשאמר: לחכמים הדין הוא מספק, לוקה ואינו באכילה
אלא  משלו לאכול אסור אינו לך, אוכל שלא ... מנודה
להתרחק  אלא נתכוון לא שמא כי לוקה, ואינו מספק,

אמותיו. בארבע שמשמעו 110)מלאכול ונד. נע לשון
הזכיר: לא ואפילו לך, מליהנות ממך ומובדל אני מתנודד
בו, להסתפק שאין בהנאתו, אסור זה הרי לך, אוכל שלא
שאין  מנודה, כדין אמותיו, בארבע לישב שלא שנתכוון

לו. הוא שגנאי נידוי, לשון עצמו על להזכיר רגיל אדם
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¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡L Ôa¯˜k ,CÏ ÏÎ‡L88Ï·‡ . ∆…«»¿»¿»∆…«»¬≈∆»¬»
CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯w‰ :¯ÓB‡‰89ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜k B‡ , »≈«»¿»……«»¿»¿»……«

CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜ B‡ ,CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜Ï B‡ ,CÏ90, »¿»¿»……«»»¿»……«»
ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜ ‡Ï B‡91ÔÈ‡L .ÌÈ¯zÓ el‡ Ïk - CÏ …»¿»……«»»≈À»ƒ∆≈

ÏÎ‡È ‡lL Ôa¯˜a ÚaLpL ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·c ÚÓLÓ«¿«¿»ƒ≈∆»∆ƒ¿«¿»¿»∆……«
‰ÊÏ92ÌeÏk BÈ‡ - Ôa¯˜a ÚaLp‰Â ,93¯„pL B‡ . »∆¿«ƒ¿»¿»¿»≈¿∆»«

.Ôa¯˜ BÏ ÏÎ‡È ‡lL∆……«»¿»

מותר,86) אינו זה דבר האומר: שכל לך. אוכל לא ולפיכך
אסור. שהוא מאליו בכ"ף 87)מובן אמר שלא פי על אף

אכילתו  עצמו על לאסור כוונתו כי קפידא, בזה אין הדמיון
הנידר. דבר שהוא כקרבן, חבירו יאמר:88)אצל אם אבל

שלא  בקרבן, שנשבע שמשמעו מותר, לך, שאוכל קרבן הא
כלום. אינו בקרבן והנשבע עליו 89)יאכל שאוסר משמעו

קרבן, יהא לא אצלו שיאכל מה אבל אצלו, יאכל שלא מה
וכוונתו  לבטלה, דבריו מוציא אדם אין נאמר אם ואפילו
כלום. זה אין אצלו יאכל שלא בקרבן להישבע הייתה

מה 90) אבל יאכל, שלא מה את רק לאסור משמעו זה גם
בקרבן  להישבע כוונתו שהייתה לא אם מותר, יהיה שיאכל

כלום. זו שבועה ואין יאכל שאפשר 91)שלא פי על אף
אנו  אין קרבן, יהיה אצלו שיאכל שמה דבריו: מתוך לדקדק

הן". שומע אתה לאו "מכלל וכן 92)אומרים: זה. אצל
קרבן". בחיי אלא זה נדר "שלא שבועה 93)אמרו שאין

סתם  נשבע אם ואפילו הכינויים. מן באחד או ה' בשם אלא
אינו  קרבן בחיי הנשבע אבל לוקה. ואינו אסור, זה הרי

כלום.

.ÎÏÎ‡L ÔÈlÁk ,CÏ ÏÎ‡L ÔÈlÁ‰ ,CÏ ÏÎ‡L ÔÈlÁÀƒ∆…«»«Àƒ∆…«»¿Àƒ∆…«
,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁ‰ ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁ ;CÏ»Àƒ∆……«»«Àƒ∆……«»

CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁk94.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿Àƒ∆……«»¬≈∆À»

לך 94) שאוכל מה מדבריו: לשמוע שאפשר פי על ואף
הן". שומע אתה לאו "מכלל אומרים: אין קרבן, יהיה

.‡Î¯˙B ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L ‡ÓË ‡Ï :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈…»≈∆…«»…»
BÚÓLnL ;¯eÒ‡ - CÏ ÏÎ‡L Ïebt ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L∆…«»…ƒ∆…«»»∆«¿»
,‡ÓË B‡ Ïebt ‰È‰iL ‡e‰ ÏÎ‡L ¯·c :¯·c ÏL∆»»»»∆…«∆ƒ¿∆ƒ»≈

CÏ ÏÎ‡ ‡Ï CÎÈÙÏ95. ¿ƒ»……«»

אסור"95) - ופיגול נותר "טמא במשנה שנינו שכן
לא  אמר: אם בין לך, שאוכל טמא אמר: אם בין ומשמעה:
לבטלה, דבריו מוציא אדם ואין הואיל כי לך, שאוכל טמא
לא  אם אפילו הרי לך, שאוכל מה טמא לא יאמר: למה
מתקנים  אנו לכך מאליו, טמא חברו מאכל יהיה לא יאמר,
מפני  עמך") ("אוכל לא לומר: שכוונתו בדבריו, ומוסיפים

אצלך. שאוכל מה הוא שטמא

.·ÎÏÎÈ‰ ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L ÏÎÈ‰ ,CÏ ÏÎ‡L ÏÎÈ‰a«≈»∆…«»≈»∆…«»…≈»
¯eÒ‡ - CÏ ÏÎ‡L96ÏÎÈ‰k ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÏÎÈ‰ . ∆…«»»≈»∆……«»«≈»

‰fL ;¯zÓ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÏÎÈ‰ ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL∆……«»…≈»∆……«»À»∆∆
CÏ ÏÎ‡È ‡lL ÏÎÈ‰a ÚaLpL ÈÓk97‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ∆ƒ¿««≈»∆……«»¿≈…«≈

‰Êa98. »∆

ההיכל.96) כקרבנות אכילתו עצמו על לאסור שכוונתו

שבועה,97) לשון זו הרי שלילה בלשון שמסיים מכיוון
כלום. אינו בהיכל מזבח 98)והנשבע ואישים עצים כגון

וירושלים.

.‚ÎEnÓ È‡ ¯cÓ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰99ÚÓLÓ - »≈«¬≈À»¬ƒƒ¿«¿«
BnÚ ¯a„È ‡lL ‰Ê ¯·c100- EnÓ È‡ L¯ÙÓ . »»∆∆…¿«≈ƒÀ¿»¬ƒƒ¿

BnÚ ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÚÓLÓ101EnÓ È‡ ˜Á¯Ó . «¿»∆…ƒ»¿ƒ≈ƒ¿À»¬ƒƒ¿
ÂÈ˙Bn‡ Úa¯‡a ·LÈ ‡lL BÚÓLÓ -102Ì‡ ÔÎÂ . «¿»∆…≈≈¿«¿««»¿≈ƒ

CÏ È‡ ‰cÓ :BÏ ¯Ó‡103‡˙nLÓ B‡ ,104.EnÓ »«¿À∆¬ƒ»¿««¿»ƒ»
,CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ È‡ ¯„ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»≈¬ƒƒ»∆……«»
È‡ ˜Á¯Ó B‡ ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ È‡ L¯ÙÓ B‡À¿»¬ƒƒ¿∆……«»¿À»¬ƒ

ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ105. ƒ¿∆……«»¬≈∆»∆¡…
ÂÈÒÎ ÏkÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡Â106‡Ï ÌeMÓ ‰˜BÏ - ¿ƒ»«¿«ƒƒ»¿»»∆ƒ…
B¯·c ÏÁÈ107. «≈¿»

לך.99) אוכל שלא דיבורו: גמר לו 100)ולא מותר אבל
אלא  אכילה איסור זו לשון במשמעות שאין משלו, לאכול

בלבד. וממכר.101)הדיבור מסחר כלומר,102)בעסקי
לא  אבל כדינו, אחד כל ומתן ובמשא בדיבור, אסור

שמשמע 103)באכילה. אמותיו, בארבע ישב לא זה הרי
משלו. לאכול מותר אבל מרוחק, כמו שמתא 104)מנודה

הוא. וריחוק נידוי לשון הזכיר 105)- שלא פי על ואף
בכל  ב"קרבן", נדרו התפיס לא וגם בדיבורו, איסור לשון
כנדרים" - נדרים "ידות היא: הלכה כי כנדר, זה הרי זאת
במקצת  התחיל אלא דיבורו, כל פירש שלא נדר כלומר,
עיקר  שאינו הכלי, יד כבית - לידור שדעתו ניכר ומתוכו
גמר  כאילו זה הרי עמו, הכלי כל מטלטל ביד והאוחז הכלי

נדרו. דיבור חבירו.106)כל זה 107)של שבנדר ומובן,
אלא  עצמו אוסר שאינו הדגיש שהרי עמו, לדבר מותר

בלבד. באכילה

.„ÎBÈ‡ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL EÏ È‡ ‰cÓ :BÏ ¯Ó‡»«¿À∆¬ƒ¿∆……«»≈
BÏ ÏÎB‡108‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÎ‡ Ì‡Â ,109:BÏ ¯Ó‡ . ≈¿ƒ»«≈∆»«

‡È„110.˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - EnÓ »≈»ƒ»¬≈∆»≈»

ישיבה 108) לעניין לא התרחקותו כוונת פירש שהרי משלו,
רבינו  וסובר ממנו. אכילתו לעניין אלא אמותיו בארבע
וכל  באכילה, שאסור עקיבא, לרבי מודים החכמים גם שבזה
הוסיף: ולא לך אני מנודה כשאמר אלא אינה מחלוקתם
וחכמים  באכילה. אוסר עקיבא שרבי לך, אוכל שאיני
ופסק  אמותיו, מארבע להתרחק אלא התכוון שלא סוברים,

כחכמים. מסופק 109)רבינו היה עקיבא שרבי כשם
שלא  או ממש, לנדר כוונתו אם לך" אני "מנודה בלשון
אסור  אמר ולפיכך אמותיו, מארבע להתרחק אלא נתכוון
כשאמר: לחכמים הדין הוא מספק, לוקה ואינו באכילה
אלא  משלו לאכול אסור אינו לך, אוכל שלא ... מנודה
להתרחק  אלא נתכוון לא שמא כי לוקה, ואינו מספק,

אמותיו. בארבע שמשמעו 110)מלאכול ונד. נע לשון
הזכיר: לא ואפילו לך, מליהנות ממך ומובדל אני מתנודד
בו, להסתפק שאין בהנאתו, אסור זה הרי לך, אוכל שלא
שאין  מנודה, כדין אמותיו, בארבע לישב שלא שנתכוון

לו. הוא שגנאי נידוי, לשון עצמו על להזכיר רגיל אדם
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.‰ÎÌÈÚL¯ È¯„k ÈÏÚ È¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰111Ì‡ »≈«¬≈¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒƒ
‰Úe·Le Ôa¯˜Â ¯ÈÊ Ì‰È¯„pnL ,CÏ ÏÎ‡112ÏÎ‡Â , …«»∆ƒƒ¿≈∆»ƒ¿»¿»¿»¿»«

ÔlÎa ·iÁ -113˙B·„k ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . «»¿À»¿≈»≈¬≈»«¿ƒ¿
ÌÈ¯Lk114¯ÈÊ Ì˙B·„pnL ,115Ôa¯˜Â116‰Ê È¯‰ - ¿≈ƒ∆ƒƒ¿»»ƒ¿»¿»¬≈∆

·iÁ117. «»

רשעים 111) ונקראו כעסם, בשעת ולהישבע לידור שרגילים
רשע, נקרא שמקיימו פי על אף הנודר "כל מאמרם: פי על
שהם  כלומר, חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל וכי שנאמר
עסק  להם אין גמורים רשעים אבל זה, לעניין רשעים

ובקרבנות. שפירש 112)בנזירות הנודר, מדברי זה כל
וגם  בנזירות שנודרים רשעים, נדרי של טיבם מה ואמר
להישבע  הם רגילים וגם למקדש קרבנות להביא נודרים

נדר. היא אף נקראת ושבועה ריתחה, להיות 113)בשעת
משום  מלקות וחייב נדרו, לקיים עולה קרבן ולהביא נזיר,
ואכל. חבירו אצל לאכול לא נשבע שהרי ביטוי שבועת

לשלמו")114) תאחר "בל על יעברו (שלא נודרים שאינם
ושם  העזרה לפתח אותו ומביאים שבידם, קרבן נודבים אלא
מעילה. מכשול לידי יבואו שלא אותו, מקדישים

נזירות.115) נוזרים הם אותם, תוקף יצרם כשרואים
נדבה.116) שהרי 117)קרבן קרבן, ולהביא נזיר להיות

כאן, אין שבועה אבל קרבן, ולהביא נזיר להיות ונדר פירש
שם  הזכרת בה שיש משום כלל, נשבעים הכשרים שאין

העולם. ולכל לו גדול מכשול בחילולה ויש שמים

.ÂÎÌÈ¯Lk ˙B·„k B‡ ÌÈÚL¯ È¯„k ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ
CÏ ÏÎ‡L118¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ Ì‡ B‡119Û‡ , ∆…«»ƒ…«»¬≈∆»«

L¯t ‡lL Èt ÏÚ120‡Ï - ÌÈ¯Lk È¯„k :¯Ó‡ . «ƒ∆…≈≈»«¿ƒ¿≈¿≈ƒ…
¯eq‡ C¯„a ÌÈ¯„B ÌÈ¯Lk‰ ÔÈ‡L ;ÌeÏÎa ·iÁ˙ƒ¿«≈ƒ¿∆≈«¿≈ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ

ÒÚÎÂ121¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰Â ,ÈÈ¯‰ ÌÈÚL¯ È¯„k :¯Ó‡ . »««»«¿ƒ¿≈¿»ƒ¬≈ƒ¿»»»ƒ≈
˙e¯ÈÊa ·iÁ - ÂÈÙÏ122·iÁ - ÈÏÚ ÌÈÚL¯ È¯„k . ¿»»«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ»««»

Ôa¯˜123epnÓ ÏÎ‡ ‡lL ÌÈÚL¯ È¯„k .124·iÁ - »¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ∆……«ƒ∆«»
‰Úe·La125. ƒ¿»

נדרי 118) כקרבן עלי אסור יהיה לך שאוכל מה כלומר,
הכשרים. נדבות או חבירו.119)רשעים אצל לאכול

שהם 120) נדרים, ידות וזהו לך. שאוכל מה קרבן ואמר:
ניכר, ומתוכם הואיל דבריו, פירש שלא פי על שאף כנדרים.

גמור. נדר זה הרי לידור מתוך 121)שדעתו נודבים אלא
שלא  לידור הם יראים וגם נפשם. ונדיבות הדעת ישוב
כנדבת  אמר אם הדין והוא לשלמו". תאחר "בל על יעברו
ואם  נודבים הרשעים שאין לפי כלום, אמר לא עלי רשעים

דבר. לאותו רשעים אינם נודבים שלא 122)הם פי על אף
יש  לפניו עובר ונזיר הואיל נזיר", "שמנדריהם ואמר: פירש
כשיאמר: הדין והוא נתכוון. שלנזירות מוכיחה יד כאן
יד  כאן שיש נזיר, זה הרי אשתה, שלא רשעים כנדרי הריני

לנזירות. רבוצה 123)מוכיחה בהמה הייתה כשלא אפילו
לקרבן. היא מוכיחה יד כי הזה.124)לפניו, מהכיכר

יאמר:125) אם אבל ילקה. אכלו ואם בטוי, שבועת משום
שאין  כלום, אמר לא ממנו, אוכל שלא כשרים כנדבות

כלל. נשבעים הכשרים

.ÊÎBÊk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯Ó‡L ÔB‚k ,‰¯Bza ¯„Bp‰«≈«»¿∆»«≈≈»«»

ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -126ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,127, …»«¿¿≈»ƒ¿≈»¿»»
ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡128˙el˜ e‚‰È ‡lL È„k , ∆»ƒ≈»»«»»∆¿≈∆…ƒ¿¬«

.ÌÈ¯„a L‡…̄ƒ¿»ƒ

"דבר 126) והיא התורה, לקדושת אלא התכוון שלא מפני
הנדור. בדבר אלא נתפס הנדר ואין להתירו.127)האסור"

בה שאי 128) שכתוב במה לנודר בתורה נודר בין מבחין נו
בזה. גם להקל ויבוא

.ÁÎÈ¯‰L ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - da ·e˙kL ‰Óa ¯„»«¿«∆»»¬≈∆»∆¬≈
¯„Â ¯q‡ da ·e˙k129È¯‰ - da ¯„Â B„Èa dÏË . »»ƒ»»∆∆¿»»¿»¿»«»¬≈

da ·e˙kL ‰Óa ¯„pL ÈÓk ‰Ê130. ∆¿ƒ∆»«¿«∆»»

הנדור.129) דבר שהם קרבנות, בה הואיל 130)והוזכרו
דעתו  אין שבתוכה, מה ויודע ורואה כבוד, דרך ואוחזה

שבה. וקרבנות לאזכרות אלא

.ËÎÂÈÏÚ - ˜¯t ‰LÂ ÌÈkL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ¿ƒ¿∆∆∆»»
ÌÈkL‰Ï131¯„ BÓk ‰fL ;˙B¯˜ÏÂ132ÏÚ Û‡Â ,‡e‰ ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿∆∆¿««

¯„ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰ ‡lL Èt133. ƒ∆…ƒƒ¿∆∆

קום 131) אלי "ויאמר שנאמר תחילה, להשכים האומר על
הבקעה  אל ואצא ואקום אותך אדבר ושם הבקעה אל צא
והמתין  הקב"ה שהקדים הרי עומד" ה' כבוד שם והנה

וזה 132)ליחזקאל. מצוה, לעשות עליו קיבל שהרי
יחל  ב"בל עליו לעבור גמור נדר זה שאין אלא מחייבו,

בא 133)דברו". שהנודר עלי", זה דבר "יאסר שהוא:
זה  דבר לעשות להתחייב לא אבל עצמו, על הדבר לאסור
אוסר  שהנשבע ל"שבועה" יותר שייך שזה לעשותו, לא או
איסור  - נדר התלמוד: וכלשון עליו. שנשבע הדבר על עצמו

החפץ. מן האדם איסור - שבועה האדם, על חפץ

.ÏÈn‡k ÈÏÚ z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰134B‡ »≈¿ƒ¿¬≈«¿»«¿ƒƒ
‰Ï¯Úk B‡ ,È˙BÁ‡k135Ì¯k‰ È‡ÏÎk B‡136‰Ê È¯‰ - «¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¬≈∆

ÌLk ;¯ÈÊÁ ¯O·k el‡ È¯‰ :˙B¯t‰ ÏÚ ¯ÓB‡k¿≈««≈¬≈≈ƒ¿«¬ƒ¿≈
e¯‡aL BÓk ,ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ‡e‰L137¯zÓ Ck , ∆À»¿»¿»¿∆≈«¿»À»

CnÓ ¯cÓ ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BzL‡a¿ƒ¿¬»ƒ»«»¬≈ƒÀ»ƒ≈
‰È‰138ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ CLÈÓLz ˙‡‰ B‡ ,139BÊ È¯‰ - ¬»»¬»««¿ƒ≈¬»»«¬≈

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡140¯‡a˙iL BÓk ,141. ¬»»»¿∆ƒ¿»≈

ערווה.134) משום עלי אסורה שהיא כאמי, עלי אסורה
לנטיעתו,135) הראשונות השנים בשלוש האילן פירות

ובהנאה. באכילה שנזרע 136)שאסורים תבואה ממיני מין
ובהנאה. באכילה אסורים ושניהם הגפן שאין 137)עם

הנדור. בדבר אלא האסור בדבר בנדר מתפיס אדם
שהיא.138) הנאה כל לך ליהנות התפיס 139)לא שלא

האוסר  כאדם עליו, אותה אסר אלא הנדור, בדבר הנאתה
לו. המותרים דברים עצמו שהוא 140)על פי על ואף

עונתה. לגרוע שלא התורה, מן לה "שאין 141)משועבד
נאסרת מאכילי  היא וממילא לו" האסור דבר האדם את ם

לו.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המקדים 1) אחרים, דעת על שנדר או אחרים הדירוהו דין
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הפקר  דיני מאליהם, שיבוטלו שבעתיד, לנדריו תנאי
לנדר. והשוואתו

.‡BÓˆÚ ÈtÓ ¯„Bp‰ „Á‡2B¯·Á B¯Èc‰L B‡3¯Ó‡Â ∆»«≈ƒƒ«¿∆ƒƒ¬≈¿»«
ÔÓ‡4ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL ¯·„ B‡ ,5˙Ïa˜ ‡e‰L , »≈»»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈∆«»«

.ÌÈ¯·c¿»ƒ

המותר.2) דבר עצמו על עליך 3)שאוסר יאסר לו: שאמר
פלוני. כמו 4)דבר הנדר, לקבלת הסכמתו מביע הוא ובזה

אמן, ואמרה: ואת, נזיר, "הריני מ"א) פ"ד, (נזיר ששנינו
אמן  העונה "כל כט:): (שבועות אמרו וכן שלה". את מיפר

מפיו". שבועה כמוציא שבועה, או 5)אחר הן, שאמר:
מ"ד) פ"ג, (נזיר בתוספתא ששנינו כמו זה, נדר אני מקבל
שניהם  הן אמר אם ואתה, נזיר הריני לחברו, "האומר
לעיל  והשווה ב) ס"ק רט, ליו"ד הגר"א (ביאור אסורים"
ליהנות  מדירו חברו אם אבל ה"א. פ"ב, שבועות הל'
לאסור  שיכול דבריו, את חבירו שיקבל צריך אינו מנכסיו

רט). (יו"ד בעלֿכרחו חברו על שלו את

.·„Ú BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡L ¯·ca ¯Ò‡ ¯„Bp‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈∆¡»«»»∆»«««¿«
e¯‡aL BÓk ,ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰ÈÂ ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBiL∆ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ¿∆≈«¿

˙BÚe·La6¯ÈÊa ¯cÏ Ôek˙n‰ Ï·‡ .7Ôa¯˜a ¯„Â8, ƒ¿¬»«ƒ¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»«¿»¿»
‰Úe·La ,¯ÈÊa ¯„Â Ôa¯˜a9¯cÏ Ôek˙pL B‡ ,¯„Â ¿»¿»¿»«¿»ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ¿…

È¯‰ - ÌÈ·Ú ¯Ó‡Â ÌÈ‡z ¯ÓBÏ Ôek˙pL B‡ ,ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿«≈«¿≈ƒ¿»«¬»ƒ¬≈
¯„ Ô‡k ÔÈ‡Â Ì‰ÈLa ¯zÓ ‰Ê10. ∆À»ƒ¿≈∆¿≈»∆∆

וגם 6) בשפתים", "לבטא בשבועה: שנאמר ה"יֿיב, פ"ב,
הנדר  אין שפתיה" מבטא "או ז): ל, (במדבר נאמר בנדרים

בשפתיו. שיבטאו עד נזיר.7)חל להביא 8)להיות
להשבע.9)קרבן. "מבטא"10)שנתכוין שלשון

שנינו  וכן ספר). (קרית בלבו שיש מה בוטא משמעה:
ונדר  בעולה לידור "נתכוין מ"ה פ"ה, נדרים בתוספתא
מותר  וכו' בקרבן ונדר בנזיר בנזיר, ונדר בחרם , בחרם
במשנה  וראה שם). דוד" ה"חסדי גירסת (לפי בכולם"

פו:. נדרים

.‚ÌÈ¯Á‡ ˙Úc ÏÚ ¯„Bp‰11ÏÚ ÚaLk ‰Ê È¯‰ - «≈«««¬≈ƒ¬≈∆¿ƒ¿»«
ÌÈ¯Á‡ ˙Úc12¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁÂ ¯„Bp‰ ÔÎÂ .13, ««¬≈ƒ¿≈«≈¿»«¿¿≈ƒ

Ba eÁnL B‡14Ïa˜Â ¯ea„ È„k CB˙a15‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ≈¬≈∆
¯zÓ16ÔÈ„k ÌÈ¯„a ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ„Â . À»¿ƒ»≈«¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»

˙BÚe·La17. ƒ¿

דעתכם.11) על זה נדר נודר הנני שאמר:12)שאומר
זה  אין נשבע, אני דעתכם ועל היום, אוכל שלא "שבועה
דעתו... על זה נשבע שלא בלבי, היה וכך כך לומר יכול
של  שלבם חייב, שוים... אחרים של ולבן פיו שהיה וכיון
פ"ב, שבועות הל' לעיל רבינו (לשון קם" לבו במקום אלו

רבי"13)הט"ו). עליך שלום לרבו, תלמיד שיאמר "כדי
שם). בביאורנו וראה הי"ז, לו:14)(שם, ואמרו אחרים,

מנדרך. בך בי.15)חזור חזרתי או הן, שאמר:
רבינו 16) (לשון לטועה" דומה "שזה מעיקרו, הנדר ונעקר

כדי  תוך כל "והילכתא קכט:) בתרא (בבא אמרו וכן שם).
הי"ח  פ"ב, שבועות הל' לעיל וראה דמי". כדיבור דיבור

שם. שנאמר 17)ובביאורנו אותם, משוה הכתוב שהרי

שבועה" השבע או לה' נדר ידור כי "איש ג) ל, (במדבר
משנה). (סוף

.„¯c‡L ¯„ Ïk :¯Ó‡Â ¯ciL Ì„˜ ‰˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿»…∆∆ƒ…¿»«»∆∆∆∆…
Ô‡kÓ18Ô‰ È¯‰ B‡ Ô‰a ¯ÊBÁ ÈÈ¯‰ ÌÈL ¯OÚ „ÚÂ ƒ»¿«∆∆»ƒ¬≈ƒ≈»∆¬≈≈

ˆBiÎÂ ÌÈÏËa‰È‰ Ì‡ :¯„ Ck ¯Á‡Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ ¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿««»»«ƒ»»
È¯‰L ,Ìi˜ B¯„ È¯‰ - ¯„pL ‰ÚLa È‡z‰ ¯ÎBÊ≈«¿«¿»»∆»«¬≈ƒ¿«»∆¬≈

‰Ê ¯„a È‡z‰ Ïha19‡l‡ È‡z‰ ¯ÎÊ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ≈«¿«¿∆∆∆¿ƒ…»««¿«∆»
BaÏa È‡z‰ ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,¯„pL ¯Á‡20BÓi˜Â21 ««∆»«««ƒ∆ƒ≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿

‰zÚ ‡ÈˆB‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .ÏËa ¯„p‰ È¯‰ -¬≈«∆∆»≈¿««ƒ∆…ƒ«»
‰¯ÊÁ‰ ÌÈc˜‰ ¯·k ,ÂÈÙa ‰¯ÊÁ‰22d‡ÈˆB‰Â ¯„pÏ «¬»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»«∆∆¿ƒ»

Ì„wÓ ÂÈÙa23‡e‰Â :¯ÓB‡Â ¯ÈÓÁ‰Ï ‰¯BnL LÈÂ . ¿ƒƒ…∆¿≈∆∆¿«¿ƒ¿≈¿
¯ea„ È„k CB˙a ¯„pL ¯Á‡ È‡z‰ ¯kÊiL24. ∆ƒ¿…«¿«««∆»«¿¿≈ƒ

הרי 19)מהיום.18) נודר, הוא למה בקיומו רצה שאילו
כג:). (נדרים תנאו את סותר הוציאו 20)נדרו ולא בלבד,
(כס"מ). זכירתו בשעת שרוצה 21)בשפתיו במחשבתו,

רומי  ודפוסי הנדר. יתבטל וממילא התנאי, בקיום הוא
התנאי. וקיים קודם 22)ווינציאה: שהתנה התנאי, היא

את 23)שידור. ששכח בטעות, נדר שנדר בשעה נמצא
אמרה: והתורה נדרו, בשעת שוים ולבו פיו זה ואין תנאו,
הוא  מיחל אבל נדר, שכבר נדרו מיחל אינו דברו" יחל "לא
ספר). (קרית חל לא ועדיין הואיל שידרנו, קודם נדרו,

מן 24) אינו חל, כבר והנדר הואיל דיבור, כדי לאחר אבל
בתוספות  הר"י דעת היא זו התנאי. זכירת ע"י שיעקר הדין
אין  נדרו בשעת התנאי את זוכר הוא אם שדוקא כג: נדרים
אם  אבל הראשונה, דעתו על נודר והוא הואיל חל, הנדר
הנדר. לקיים דעתו מסתמא נדרו, בשעת התנאי זוכר אינו
התנאי  זכירת על המקפיד שם, רבא דעת זוהי ולדבריו
שהרי  דיבור, כדי תוך הזכירה שמספיקה אלא נדרו, בשעת
נדרו, בטל מנדרו, - דיבור כדי בתוך - בו חזר אם אפילו

משנה). (לחם ה"ג לעיל כמבואר

.‰‰LÏ È‡z‰ ˙‡ ÌÈc˜‰L ÈÓ25¯Á‡Â ,¯OÚÏ B‡ ƒ∆ƒ¿ƒ∆«¿«¿»»¿∆∆¿««
ÁÎLÂ ,È‡z BÏ LiL ¯„pL ‰ÚLa ¯kÊÂ ,¯„ Ck»»«¿ƒ¿«¿»»∆»«∆≈¿«¿»«

‰˙‰ ¯·„ ‰Ê È‡ ÏÚ26È‡z‰ ‰È‰ „ˆÈÎÂ27Ì‡ : «≈∆»»ƒ¿»¿≈«»»«¿«ƒ
‰OBÚ È‡ ‰BL‡¯ ˙Úc ÏÚ :¯Ó‡28B¯„ ÔÈ‡ - »««««ƒ»¬ƒ∆≈ƒ¿

¯„29‰BL‡¯ ˙Úc ÏÚ :¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ;BÏha È¯‰L , ∆∆∆¬≈ƒ¿¿ƒ…»««««ƒ»
¯ÎÊ È¯‰L ,¯„p‰ Ìi˜Â È‡z‰ Ïha ¯·k - ‰OBÚ È‡¬ƒ∆¿»ƒ≈«¿«¿«»«∆∆∆¬≈»«

¯„ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â È‡z ÌL LiL ¯„p‰ ˙ÚLa30. ƒ¿««∆∆∆≈»¿«¿««ƒ≈»«

בטל.25) הוא הרי שנה, ועד מכאן שאדור נדר כל שאמר:
יין.26) שתיית או פת אכילת  על דברים 27)אם על אם 

זוכר  אבל אחרים, לבין שבינו דברים על או לעצמו שבינו
(ר"ן  וכולל סתמי באופן ולא מיוחד, דבר על שהתנה הוא,

כג:). אלך 28)לנדרים שהתניתי, מה על זכור אהיה שאם
התנאי. (ר"ן 29)אחר התנה זה שלדבר כך, אחר נזכר אם
שם). בקיומו 30)ורא"ש רצה שאילו תנאו, שעקר נמצא

(שם). סתם לידור לו היה לא -

.ÂÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈB‡b‰Ó LÈ31 ≈≈«¿ƒ∆¿ƒ≈»≈«¿»ƒ
˙BÚe·La ‡Ï ,„·Ïa ÌÈ¯„a ‡l‡ ÔÈ‚‰B32ÈÓ LÈÂ . ¬ƒ∆»ƒ¿»ƒƒ¿«…ƒ¿¿≈ƒ

„Á‡ el‡ ˙BÈÚa ˙BÚe·M‰Â ÌÈ¯„p‰ ÔÈcL ,‰¯BnL∆∆∆ƒ«¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈∆»
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הפקר  דיני מאליהם, שיבוטלו שבעתיד, לנדריו תנאי
לנדר. והשוואתו

.‡BÓˆÚ ÈtÓ ¯„Bp‰ „Á‡2B¯·Á B¯Èc‰L B‡3¯Ó‡Â ∆»«≈ƒƒ«¿∆ƒƒ¬≈¿»«
ÔÓ‡4ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL ¯·„ B‡ ,5˙Ïa˜ ‡e‰L , »≈»»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈∆«»«

.ÌÈ¯·c¿»ƒ

המותר.2) דבר עצמו על עליך 3)שאוסר יאסר לו: שאמר
פלוני. כמו 4)דבר הנדר, לקבלת הסכמתו מביע הוא ובזה

אמן, ואמרה: ואת, נזיר, "הריני מ"א) פ"ד, (נזיר ששנינו
אמן  העונה "כל כט:): (שבועות אמרו וכן שלה". את מיפר

מפיו". שבועה כמוציא שבועה, או 5)אחר הן, שאמר:
מ"ד) פ"ג, (נזיר בתוספתא ששנינו כמו זה, נדר אני מקבל
שניהם  הן אמר אם ואתה, נזיר הריני לחברו, "האומר
לעיל  והשווה ב) ס"ק רט, ליו"ד הגר"א (ביאור אסורים"
ליהנות  מדירו חברו אם אבל ה"א. פ"ב, שבועות הל'
לאסור  שיכול דבריו, את חבירו שיקבל צריך אינו מנכסיו

רט). (יו"ד בעלֿכרחו חברו על שלו את

.·„Ú BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡L ¯·ca ¯Ò‡ ¯„Bp‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈∆¡»«»»∆»«««¿«
e¯‡aL BÓk ,ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰ÈÂ ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBiL∆ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ¿∆≈«¿

˙BÚe·La6¯ÈÊa ¯cÏ Ôek˙n‰ Ï·‡ .7Ôa¯˜a ¯„Â8, ƒ¿¬»«ƒ¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»«¿»¿»
‰Úe·La ,¯ÈÊa ¯„Â Ôa¯˜a9¯cÏ Ôek˙pL B‡ ,¯„Â ¿»¿»¿»«¿»ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ¿…

È¯‰ - ÌÈ·Ú ¯Ó‡Â ÌÈ‡z ¯ÓBÏ Ôek˙pL B‡ ,ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿«≈«¿≈ƒ¿»«¬»ƒ¬≈
¯„ Ô‡k ÔÈ‡Â Ì‰ÈLa ¯zÓ ‰Ê10. ∆À»ƒ¿≈∆¿≈»∆∆

וגם 6) בשפתים", "לבטא בשבועה: שנאמר ה"יֿיב, פ"ב,
הנדר  אין שפתיה" מבטא "או ז): ל, (במדבר נאמר בנדרים

בשפתיו. שיבטאו עד נזיר.7)חל להביא 8)להיות
להשבע.9)קרבן. "מבטא"10)שנתכוין שלשון

שנינו  וכן ספר). (קרית בלבו שיש מה בוטא משמעה:
ונדר  בעולה לידור "נתכוין מ"ה פ"ה, נדרים בתוספתא
מותר  וכו' בקרבן ונדר בנזיר בנזיר, ונדר בחרם , בחרם
במשנה  וראה שם). דוד" ה"חסדי גירסת (לפי בכולם"

פו:. נדרים

.‚ÌÈ¯Á‡ ˙Úc ÏÚ ¯„Bp‰11ÏÚ ÚaLk ‰Ê È¯‰ - «≈«««¬≈ƒ¬≈∆¿ƒ¿»«
ÌÈ¯Á‡ ˙Úc12¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁÂ ¯„Bp‰ ÔÎÂ .13, ««¬≈ƒ¿≈«≈¿»«¿¿≈ƒ

Ba eÁnL B‡14Ïa˜Â ¯ea„ È„k CB˙a15‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ≈¬≈∆
¯zÓ16ÔÈ„k ÌÈ¯„a ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ„Â . À»¿ƒ»≈«¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»

˙BÚe·La17. ƒ¿

דעתכם.11) על זה נדר נודר הנני שאמר:12)שאומר
זה  אין נשבע, אני דעתכם ועל היום, אוכל שלא "שבועה
דעתו... על זה נשבע שלא בלבי, היה וכך כך לומר יכול
של  שלבם חייב, שוים... אחרים של ולבן פיו שהיה וכיון
פ"ב, שבועות הל' לעיל רבינו (לשון קם" לבו במקום אלו

רבי"13)הט"ו). עליך שלום לרבו, תלמיד שיאמר "כדי
שם). בביאורנו וראה הי"ז, לו:14)(שם, ואמרו אחרים,

מנדרך. בך בי.15)חזור חזרתי או הן, שאמר:
רבינו 16) (לשון לטועה" דומה "שזה מעיקרו, הנדר ונעקר

כדי  תוך כל "והילכתא קכט:) בתרא (בבא אמרו וכן שם).
הי"ח  פ"ב, שבועות הל' לעיל וראה דמי". כדיבור דיבור

שם. שנאמר 17)ובביאורנו אותם, משוה הכתוב שהרי

שבועה" השבע או לה' נדר ידור כי "איש ג) ל, (במדבר
משנה). (סוף

.„¯c‡L ¯„ Ïk :¯Ó‡Â ¯ciL Ì„˜ ‰˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿»…∆∆ƒ…¿»«»∆∆∆∆…
Ô‡kÓ18Ô‰ È¯‰ B‡ Ô‰a ¯ÊBÁ ÈÈ¯‰ ÌÈL ¯OÚ „ÚÂ ƒ»¿«∆∆»ƒ¬≈ƒ≈»∆¬≈≈

ˆBiÎÂ ÌÈÏËa‰È‰ Ì‡ :¯„ Ck ¯Á‡Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ ¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿««»»«ƒ»»
È¯‰L ,Ìi˜ B¯„ È¯‰ - ¯„pL ‰ÚLa È‡z‰ ¯ÎBÊ≈«¿«¿»»∆»«¬≈ƒ¿«»∆¬≈

‰Ê ¯„a È‡z‰ Ïha19‡l‡ È‡z‰ ¯ÎÊ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ≈«¿«¿∆∆∆¿ƒ…»««¿«∆»
BaÏa È‡z‰ ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,¯„pL ¯Á‡20BÓi˜Â21 ««∆»«««ƒ∆ƒ≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿

‰zÚ ‡ÈˆB‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .ÏËa ¯„p‰ È¯‰ -¬≈«∆∆»≈¿««ƒ∆…ƒ«»
‰¯ÊÁ‰ ÌÈc˜‰ ¯·k ,ÂÈÙa ‰¯ÊÁ‰22d‡ÈˆB‰Â ¯„pÏ «¬»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»«∆∆¿ƒ»

Ì„wÓ ÂÈÙa23‡e‰Â :¯ÓB‡Â ¯ÈÓÁ‰Ï ‰¯BnL LÈÂ . ¿ƒƒ…∆¿≈∆∆¿«¿ƒ¿≈¿
¯ea„ È„k CB˙a ¯„pL ¯Á‡ È‡z‰ ¯kÊiL24. ∆ƒ¿…«¿«««∆»«¿¿≈ƒ

הרי 19)מהיום.18) נודר, הוא למה בקיומו רצה שאילו
כג:). (נדרים תנאו את סותר הוציאו 20)נדרו ולא בלבד,
(כס"מ). זכירתו בשעת שרוצה 21)בשפתיו במחשבתו,

רומי  ודפוסי הנדר. יתבטל וממילא התנאי, בקיום הוא
התנאי. וקיים קודם 22)ווינציאה: שהתנה התנאי, היא

את 23)שידור. ששכח בטעות, נדר שנדר בשעה נמצא
אמרה: והתורה נדרו, בשעת שוים ולבו פיו זה ואין תנאו,
הוא  מיחל אבל נדר, שכבר נדרו מיחל אינו דברו" יחל "לא
ספר). (קרית חל לא ועדיין הואיל שידרנו, קודם נדרו,

מן 24) אינו חל, כבר והנדר הואיל דיבור, כדי לאחר אבל
בתוספות  הר"י דעת היא זו התנאי. זכירת ע"י שיעקר הדין
אין  נדרו בשעת התנאי את זוכר הוא אם שדוקא כג: נדרים
אם  אבל הראשונה, דעתו על נודר והוא הואיל חל, הנדר
הנדר. לקיים דעתו מסתמא נדרו, בשעת התנאי זוכר אינו
התנאי  זכירת על המקפיד שם, רבא דעת זוהי ולדבריו
שהרי  דיבור, כדי תוך הזכירה שמספיקה אלא נדרו, בשעת
נדרו, בטל מנדרו, - דיבור כדי בתוך - בו חזר אם אפילו

משנה). (לחם ה"ג לעיל כמבואר

.‰‰LÏ È‡z‰ ˙‡ ÌÈc˜‰L ÈÓ25¯Á‡Â ,¯OÚÏ B‡ ƒ∆ƒ¿ƒ∆«¿«¿»»¿∆∆¿««
ÁÎLÂ ,È‡z BÏ LiL ¯„pL ‰ÚLa ¯kÊÂ ,¯„ Ck»»«¿ƒ¿«¿»»∆»«∆≈¿«¿»«

‰˙‰ ¯·„ ‰Ê È‡ ÏÚ26È‡z‰ ‰È‰ „ˆÈÎÂ27Ì‡ : «≈∆»»ƒ¿»¿≈«»»«¿«ƒ
‰OBÚ È‡ ‰BL‡¯ ˙Úc ÏÚ :¯Ó‡28B¯„ ÔÈ‡ - »««««ƒ»¬ƒ∆≈ƒ¿

¯„29‰BL‡¯ ˙Úc ÏÚ :¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ;BÏha È¯‰L , ∆∆∆¬≈ƒ¿¿ƒ…»««««ƒ»
¯ÎÊ È¯‰L ,¯„p‰ Ìi˜Â È‡z‰ Ïha ¯·k - ‰OBÚ È‡¬ƒ∆¿»ƒ≈«¿«¿«»«∆∆∆¬≈»«

¯„ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â È‡z ÌL LiL ¯„p‰ ˙ÚLa30. ƒ¿««∆∆∆≈»¿«¿««ƒ≈»«

בטל.25) הוא הרי שנה, ועד מכאן שאדור נדר כל שאמר:
יין.26) שתיית או פת אכילת  על דברים 27)אם על אם 

זוכר  אבל אחרים, לבין שבינו דברים על או לעצמו שבינו
(ר"ן  וכולל סתמי באופן ולא מיוחד, דבר על שהתנה הוא,

כג:). אלך 28)לנדרים שהתניתי, מה על זכור אהיה שאם
התנאי. (ר"ן 29)אחר התנה זה שלדבר כך, אחר נזכר אם
שם). בקיומו 30)ורא"ש רצה שאילו תנאו, שעקר נמצא

(שם). סתם לידור לו היה לא -

.ÂÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈB‡b‰Ó LÈ31 ≈≈«¿ƒ∆¿ƒ≈»≈«¿»ƒ
˙BÚe·La ‡Ï ,„·Ïa ÌÈ¯„a ‡l‡ ÔÈ‚‰B32ÈÓ LÈÂ . ¬ƒ∆»ƒ¿»ƒƒ¿«…ƒ¿¿≈ƒ

„Á‡ el‡ ˙BÈÚa ˙BÚe·M‰Â ÌÈ¯„p‰ ÔÈcL ,‰¯BnL∆∆∆ƒ«¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈∆»
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B˙Úe·LÏ È‡z ÌÈc˜‰Ï BÏ LÈ ÈÎÂ ,Ì‰33C¯„k ≈¿ƒ≈¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆
ÌÈ¯„a e¯Ó‡L34. ∆»¿ƒ¿»ƒ

הנדר.31) לביטול תנאי שבועה 32)בהקדמת שאיסור
וסומכים  ה"ב, פי"ב, שבועות הל' לעיל כמבואר מאד, חמור
בנדרים, "תניי ה"א): פ"ג, (נדרים הירושלמי על דבריהם

בשבועות". תניי שבועתו.33)ואין וכדבריו 34)לביטול
מונה  הוא ה"א פ"ג, לקמן שהרי רבינו, דעת גם נוטה
ביניהם  זה הבדל מנה ולא לשבועות, נדרים שבין הדברים
ובנדרים  בשבועות דוקא כג: בנדרים הר"ן וכתב (רדב"ז).
או  שהשביעו מי אבל תנאי, מועיל לעצמו ונדר שנשבע
חברו  דעת שעל כלום, לו מועיל זה תנאו אין חברו הדירו
נפסק  וכן הקודם. תנאו ביטל וכאילו ונודר, נשבע הוא
אמירת  למנהג מקור משמשת זו הלכה ד. ריא, יו"ד בשו"ע
של  הנדרים על להתנות הכיפורים, יום בלילי נדרי" "כל
יהיו  זה, תנאו את וישכח בכעסו ידור שאם הבאה, השנה
כג:) (נדרים משנתנו אמרה וכן בטלים. ושבועותיו נדריו
השנה  בראש יעמוד השנה, כל נדריו יתקיימו שלא "הרוצה
שביום  ומפני בטל". יהא לידור, עתיד שאני נדר כל ויאמר:
זה, ביום לאמרו נהגו הכנסת, לבית הקהל מתאסף הכיפורים
הכיפורים  יום את שקורא א, מ, ביחזקאל מצינו וגם
לחודש" בעשור השנה "בראש שם: שנאמר ראשֿהשנה,
לומר  שלא הגאונים רוב דעת אולם שם). ותוספות (רא"ש
השנה, ימי בשאר ולא הכיפורים ביום לא כלל, נדרי" "כל
הגאונים: תשובת מביא 42 עמ' לנדרים הגאונים" וב"אוצר
שום  בו שאין לפי נדרי, כל לומר מוחין הגאונים "רוב
ואמנם  וכו'. ז"ל" גאון האיי רב נוסחת זולתי רע, רק תקנה,
מביא  אינו אהבה" "ספר שבסוף התפילות" ב"סדר רבינו
סימן  ביו"ד הרמ"א וגם כלל. מזכירו ואינו נדרי" "כל נוסח
בלא  להתיר זה על סומכים אנו שאין אומר: א, סעיף ריא

גדול. לצורך אם כי לחכם, שאלה

.Ê¯ÈÓÁ‰Ï - ÌÈ¯„ Ì˙Ò35Ï˜‰Ï Ba LÈ - ÔLe¯Ùe , ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ≈»≈¿»≈
ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .¯ÈÓÁ‰Ïe¿«¿ƒ≈«»≈¬≈«≈»≈»«

ÁÈÏÓ ¯O·k36‰È‰ ‰Óe :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - CÒ ÔÈÈÎe ¿»»»ƒ«¿≈∆∆¿ƒ∆»»
Ôa¯˜ ÏL ÁÈÏÓ ¯O·k :¯Ó‡Â L¯t Ì‡ ?EaÏa37 ¿ƒ¿ƒ≈≈¿»«¿»»»ƒ«∆»¿»

‰Ê È¯‰ - ÈaÏa ‰È‰ ÁaÊn‰ ÏÚ Cq˙pL ÔÈÈÎe¿«ƒ∆ƒ¿«≈««ƒ¿≈«»»¿ƒƒ¬≈∆
¯eÒ‡38˙·¯˜z ‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡Â ; »¿ƒ»«…»»¿ƒƒ∆»ƒ¿…∆

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú39dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ40È¯‰ - ¬«»ƒ«»¿«ƒ∆ƒ¿«≈»¬≈
¯zÓ ‰Ê41Ì˙Ò ¯„ Ì‡Â .42.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆À»¿ƒ»«¿»¬≈∆»

לו 35) היה אחרת כי עצמו, על לאסור דעתו נודר סתם
"על 37)מלוח.36)לשתוק. יג) ב, (ויקרא בו שנאמר

מלח". תקריב קרבנך הנדור 38)כל בדבר התפיס שהרי
יח:). בנדרים לעבודהֿזרה 39)(משנה שמקריבים קרבן,

ה"ב. פ"ז, ע"ז בהל' כמבואר בהנאה, שאסור 40)ואסור
בהנאה. הוא האסור 41)אף בדבר אלא זה התפיס שלא

דבריו  פירש ואפילו ה"חֿט. פ"א, לעיל וראה במשנה) (שם
((רדב"ז). מותר זה הרי מרובה, זמן ששאלנוהו 42)לאחר

נתכוונתי. למה יודע איני ואמר:

.ÁÌ‡ :Ì¯Á ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¬≈«≈»≈»«≈∆ƒ
˙Èa‰ ˜„a ÏL Ì¯Ák43¯eÒ‡ -44ÈÓ¯Ák Ì‡Â ; «≈∆∆∆∆««ƒ»¿ƒ¿∆¿≈

ÌÈ‰k‰45da ÔÈ‡Â Ì‰lL ÔBÓÓ Ô‰L ÈtÓ ,¯zÓ - «…¬ƒÀ»ƒ¿≈∆≈»∆»∆¿≈»
¯eq‡46¯eÒ‡ - Ì˙Ò Ì‡Â ;47. ƒ¿ƒ»«»

ביתֿהמקדש 43) בנין תיקון לצרכי מקדיש שאדם הקדש,
ממנו. ליהנות ואסור הנדור.44)והחזקתו, בדבר שהתפיס

יד):45) יח, (במדבר ככתוב לכהנים, במתנה הניתן הקדש
יהיה". לך בישראל חרם שאסורים 46)"כל ואעפ"י

משמעם, כהנים חרמי סתם - כהנים לידי שיבואו עד בהנאה
יח:). לנדרים (רא"ש כהן לידי באו שם.47)שכבר משנה

.Ë,¯eÒ‡ - ‰Ó‰a ¯OÚÓk Ì‡ :¯OÚÓk ÈÏÚ Ô‰ È¯‰¬≈≈»«¿«¬≈ƒ¿«¿«¿≈»»
B„Èa BLÈc˜‰L Ôa¯˜ ‡e‰L ÈtÓ48e¯‡aL BÓk ,49; ƒ¿≈∆»¿»∆ƒ¿ƒ¿»¿∆≈«¿

Ô‚c ¯OÚÓk Ì‡Â50¯zÓ -51¯eÒ‡ - Ì˙Ò Ì‡Â ;52. ¿ƒ¿«¿«»»À»¿ƒ¿»»

כז,48) בויקרא ככתוב שבטו, עליו העביר העשירי, כשיצא
כמבואר 49)לב. הנדור, דבר זה והרי הי"ג, פ"א, לעיל

שם. ללוי.50)בביאורנו מאיר 51)הניתן לרבי שאפילו
דבר  זה אין לזרים, באכילה אסור ראשון מעשר הסובר
אלא  התבואה בתוך איסורו הפרישו, שלא עד שגם הנדור,
מאליו" האסור "דבר הוא זה מעשר נמצא הפרשה, שמחוסר

יח:). לנדרים שם.52)(ריטב"א בנדרים משנה

.È‰kLl‰ ˙Óe¯˙Ï Ì‡ :‰Óe¯˙k ÈÏÚ Ô‰ È¯‰53 ¬≈≈»«ƒ¿»ƒƒ¿««ƒ¿»
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ôek˙54Ô¯b‰ ˙Óe¯˙Ï Ì‡Â ;55Ôek˙ ƒ¿«≈¬≈∆»¿ƒƒ¿««…∆ƒ¿«≈

¯zÓ -56¯eÒ‡ - Ì˙Ò Ì‡Â ;57.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . À»¿ƒ¿»»¿≈…«≈»∆

נתרמים 53) והם למזבח, קרבנות מהם שקונים לשקלים,
מיוחדות, קופות לתוך הניתן הלשכה מכסף ונפרשים

שם. ובביאורנו הי"ד פ"א, לעיל שהתפיס 54)כמבואר,
בכל  ונותנים שוקלים ישראל שכל הכסף, הוא הנדור, בדבר

המקדש. לקרבנות ונותנים 55)שנה מהגורן שמפרישים
הי"א 56)לכהן. פ"א, לעיל כמבואר האסור, דבר שהיא

שם. שם.57)ובביאורנו בנדרים משנה

.‡ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na58Ïk ÚÓLnL ÌB˜Óa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆ƒ¿«»
˙BÈÚ ÈL ÌL el‡Ó „Á‡59Ï·‡ ;Ôk¯cL ÌB˜Ó ∆»≈≈»¿≈ƒ¿»¬»»∆«¿»

˙Èa‰ ˜„a ÈÓ¯ÁÏ ‡l‡ Ì˙Ò Ì¯Á ÌÈ‡¯B˜ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ≈∆¿»∆»¿∆¿≈∆∆««ƒ
„·Ïa60‰Ê È¯‰ - Ì¯Á ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :ÌL ¯Ó‡Â , ƒ¿«¿»«»¬≈≈»«≈∆¬≈∆
¯eÒ‡61Ì˙Ò Ì¯Á ÌÈ‡¯B˜ ÔÈ‡L Ôk¯„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»«¿»∆≈¿ƒ≈∆¿»

ÌÈ‰k ÈÓ¯ÁÏ ‡l‡62¯zÓ ‰Ê È¯‰ -63‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»¿∆¿≈…¬ƒ¬≈∆À»¿≈…«≈
‰Êa64ÈL‡ ÔBLÏ ¯Á‡ ‡l‡ ÌÈ¯„a ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L . »∆∆≈¿ƒƒ¿»ƒ∆»««¿«¿≈

ÔÓÊ B˙B‡a ÌB˜Ó B˙B‡65. »¿¿«

לו.58) שומעים נתכוונתי, לזה ואמר פירש שני 59)שאם
ואינם 60)תכנים. שם גרים הכהנים שאין בגליל, כגון

לבדק  אלא כוונתו אין מנכסיו שם שמחרים ומי בה, מצויים
הנדור. דבר שהוא לחרמי 61)הבית, יאמר אם אפילו

משנה). (כסף נתכוונתי שהכהנים 62)כהנים ביהודה, כגון
סתם. חרם - כהנים לחרמי וקוראים לרוב, שם מצויים

שם 63) בר"ן וראה (: יח שם (משנה סתם בחרם נדר אם
מכירים. הא דיבורֿהמתחיל שאם 64)יט: תרומה, כגון

את  מכירים גליל אנשי שאין מותר, זה הרי בגליל, בה נדר
"תרומה" וסתם מירושלים, רחוקים שהם הלשכה, תרומת
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שם. במשנה כמפורש הגורן, לתרומת הכוונה שם,
ה"א.65) פ"ט, לקמן השווה

.·ÈÌ¯Áa ¯„Bp‰66¯Ó‡Â ,67‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï : «≈¿≈∆¿»«…»»¿ƒƒ∆»
˙¯ÓÎn‰ ‡È‰L ,ÌÈ ÏL BÓ¯Á68:¯Ó‡Â ,Ôa¯˜a ¯„ ; ∆¿∆»∆ƒ«ƒ¿…∆»«¿»¿»¿»«

ÌÈÎÏÓ ˙Ba¯˜a ‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï69:B¯·ÁÏ ¯Ó‡ ; …»»¿ƒƒ∆»¿»¿¿¿»ƒ»««¬≈
Ôa¯˜ EÈÏÚ ÈÓˆÚ È¯‰70‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡Â , ¬≈«¿ƒ»∆»¿»¿»«…»»¿ƒƒ∆»

ÈzÁp‰L ÌˆÚa B¯Ò‡Ï71C¯„ Ba ¯„B ˙BÈ‰Ï ÈÏ ¿»¿»∆∆∆ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆∆
L ¯„ ;˜BÁO‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,BzL‡ BÏ ‰‰z ‡l ¿»«∆…≈»∆ƒ¿¿»«…»»

‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;‰ÈzL¯bL ‰BL‡¯ ÈzL‡ ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»ƒ¿ƒƒ»∆≈«¿ƒ»¿≈…«≈
‡e‰Â ,¯eq‡ ÌÚ‰ ÏÎÏ ÔÚÓLnL ,ÌÈ¯·c‰ el‡a¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»»¿»»»ƒ¿
¯„Bp‰ ‰È‰ Ì‡ :CÎÏe CÎÏ ‡l‡ Èzek˙ ‡Ï ¯ÓB‡≈…ƒ¿««¿ƒ∆»¿»¿»ƒ»»«≈

ÌÎÁ „ÈÓÏz72‰Ï‡L CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ»»¬≈∆À»¿≈»ƒ¿≈»
ÌÎÁÏ73ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡Â ;74‰fL ÂÈÈÚa ÔÈ‡¯Ó - ∆»»¿ƒ»»«»»∆«¿ƒ¿≈»∆∆

Á˙t BÏ ÌÈÁ˙BÙe ,¯eÒ‡ ‡e‰LÂ ¯„75¯Á‡ ÌB˜nÓ76 ∆∆¿∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈
ı¯‡‰ ÌÚ B‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰L ÔÈ·e .BÏ ÔÈ¯ÈzÓe«ƒƒ≈∆»»«¿ƒ»»«»»∆

Ô‰a ÔÈ¯ÚBb -77‰Ê ‚‰Ó e‚‰È ‡lL Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬ƒ»∆¿«¿ƒ»∆…ƒ¿¬ƒ¿»∆
ÌÈ¯„a78.Ïez‰Â ˜BÁO C¯c ÔÈ¯„B eÈ‰È ‡ÏÂ , ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ∆∆¿¿ƒ

עלי.66) חרם זה ככר זמן.67)שאמר: רשת 68)לאחר
טו) א, (חבקוק הכתוב כלשון דגים. לדוג אותה שפורשים

במכמרתו". ויאספהו בחרמו דורונות 69)"יגרהו
מלכים. לפני גופו 70)שמקריבים את שאוסר שמשמעו:

כקרבן. חברו לאסור 71)על והתכוונתי בתיבתי שהצנעתי
חברי. על זה נתכוין.72)עצם שלכך נאמן שהוא

נדרו.73) לו כוונתו,74)להתיר הייתה שכך נאמן, שאינו
(ר"ן  נדרו לשון ממשמעות רחוק שהוא כזה, זר לפירוש
בנדרים  רגיל יהא שלא בו, חוששים וגם יח:). לנדרים

כ.). שם (רש"י בהם לו 76)חרטה.75)ויכשל מראים
אין  אחר, לדבר שנתכוין מתנצל, שהוא ומה קיים, שהנדר
חרטה, פתח ע"י אחר מטעם לו מתירים אלא לו שומעים
הל' לעיל כמבואר גמורים, נדרים שאר שמתירים כמו
כ. בנדרים (משנה ה"ה פ"ד ולקמן ה"ה, פ"ו, שבועות

שם). לרבינו המשנה שם 78)בתוכחה.77)וכפירוש
רבינו, וסובר בנדרים". ראש קלות ינהגו שלא "כדי במשנה

חכם. לתלמיד אפילו מוסב שזה

.‚ÈB‡ ,Èn‡k ÈÏÚ z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿ƒ¿¬≈«¿»«¿ƒƒ
¯„ Ô‡k ÔÈ‡L ,¯ÈÊÁ ¯O·k ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰»≈≈≈»«ƒ¿«¬ƒ∆≈»∆∆

e¯‡aL BÓk79BÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz ¯ÓB‡‰ ‰È‰ Ì‡ : ¿∆≈«¿ƒ»»»≈«¿ƒ»»≈
ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ80CÈ¯ˆ - ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡Â ; »ƒ¿≈»¿»»¿ƒ»»«»»∆»ƒ

‰¯eÒ‡ BzL‡L ÂÈÈÚa ÔÈ‡¯Óe ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L¿≈»¿»»«¿ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»
ÔÈ¯eÒ‡ ˙B¯t‰ Ô˙B‡LÂ81ÌB˜nÓ Á˙t BÏ ÔÈÁ˙BÙe , ¿∆»«≈¬ƒ¿ƒ∆«ƒ»

L‡¯ ˙el˜ e‚‰È ‡lL È„k ,B¯„ BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ,¯Á‡«≈«ƒƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿¬«…
ÌÈ¯„a82. ƒ¿»ƒ

ה"ל.79) פ"א, ואין 80)לעיל האסור" ב"דבר נדר שהרי
ה"חֿט. שם כמבואר כלל, חל נדר 81)נדרו מחמת לו,

נדרו  לו נתיר ואם לנדר, נדר בין מבחין עםֿהארץ אין כי זה,
להם  שאין אחרים, בנדרים לעצמו להקל יבוא פתח, בלא זה
רבינו, וסובר יד.). (נדרים לחכם שאלה ע"י אלא היתר

באוסר  גם נוהג לעםֿהארץ, חכם תלמיד בין זה שחילוק
המשנה  לשון מסתימת משמע וכן חזיר, כבשר פירותיו עליו
פ"ו, שבועות הל' לעיל נתפרש - לחכם שאלה יג:. שם

הכ"ז.82)ה"א. פ"א. שבועות הל' לעיל והשווה יג: שם
הי"ב. פ"ג, ולקמן

.„È¯„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯˜Ù‰‰83BÓk ‡e‰ È¯‰ - «∆¿≈««ƒ∆≈∆∆¬≈¿
Ba ¯ÊÁÏ BÏ ¯eÒ‡L ¯„84‡e‰ ?¯˜Ù‰‰ ‡e‰ ‰Óe . ∆∆∆»«¬…««∆¿≈

ÏkÏ ¯˜Ù‰ el‡ ÌÈÒÎ :Ì„‡ ¯Ó‡iL85ÔÈa . ∆…«»»¿»ƒ≈∆¿≈«…≈
Ïk ?¯˜Ù‰‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ .˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»¿≈«ƒ«∆¿≈»
elÙ‡Â .BlL ‰OÚÂ BÓˆÚÏ e‰˜ - Ba ‰ÎÊÂ Ì„Bw‰«≈¿»»»»¿«¿¿«¬»∆«¬ƒ

Ì„‡ Ïk ÔÈ„k Ba BÈc - ¯È˜Ù‰L ‰Ê86Ì„˜ Ì‡ : ∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»ƒ»«
e‰˜ - Ba ‰ÎÊÂ87. ¿»»»»

עד 83) הפקר אינו וגם דברו", יחל "בל משום עליו שיעבור
אפילו  הוא שנדר בעוד כאחד, ולעשירים לעניים שיפקיר
ס"ק  רעג חו"מ לשו"ע (סמ"ע צ. נדרים ראה בלבד, לעניין

דרשו:84)ג). ה"א) פ"ו, (פאה ובירושלמי מג: נדרים
ונטשתה" תשמטנה "והשביעית יא) כג, (שמות בתורה נאמר
אחרת  נטישה יש לך, לומר ונטשתה? תלמודֿלומר מה -
מה  אף לעשירים, לעניים בין (שמיטה) זו מה כזו, שהיא
ומכאן  לעשירים, בין לעניים בין אחר במקום שנאמר
החושן" ב"קצות וראה ספר) (קרית כשמיטה דינו שהפקר

א. ס"ק רעג, עשירים.85)חו"מ לבין עניים בין
דין 86) לו יהיה מרשותו שהוציאו מכיון אומרים ואין

בו. ויאסר הפקיר 87)הקדש ואם ההפקר, מן הזוכה ככל
מן  פטור הוא הרי הפקר, בתורת בו וזכה וחזר כרמו את
פ"ה, עניים מתנות בהל' וכמבואר מד:) (נדרים המעשרות

הכ"ז.

.ÂËBÈ‡ - ÌÈ¯ÈLÚÏ ‡Ï Ï·‡ ÌÈiÚÏ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ«¬ƒƒ¬»…«¬ƒƒ≈
‰hÓLk ÏkÏ ¯È˜ÙiL „Ú ,¯˜Ù‰88ÂÈ„·Ú ¯È˜Ùn‰Â . ∆¿≈«∆«¿ƒ«…«¿ƒ»¿««¿ƒ¬»»

ÔÓˆÚ e˜ - ÌÈÏB„b‰89ÌÈpËw‰Â ;90Ì„Bw‰ Ïk - «¿ƒ»«¿»¿«¿«ƒ»«≈
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ,‰ÎÊ Ô‰a ˜ÈÊÁ‰Â91. ¿∆¡ƒ»∆»»ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ

וגם 88) לעניים גם לכל, הפקר הם השמיטה שנת שפירות
לעיל  המובא בירושלמי וראה מ"א). פ"ו, (פאה לעשירים

פג. אדם 89)אות לכל קודמים והם דעת, להם יש שהרי
וכתב  וברש"י). לט. (גיטין ההפקר מן בעצמם לזכות
גט  שיגיע עד ישראל, בבת מותר העבד אין אבל הרדב"ז:
וכן  שחרור, גט לו לכתוב רבו את וכופים לידו, שחרור
לח:. בגיטין הסוגיא ע"פ הי"ג פ"ח, עבדים בהל' מבואר

בעצמם.90) לזכות יד להם כדעת 91)שאין לט. גיטין
שאול. אבא

.ÊË˜¯w‰ ˙‡ ¯È˜Ùn‰˜ÈÊÁ‰Â Ì„Bw‰ Ïk - Ú92Ô‰a ««¿ƒ∆««¿«»«≈¿∆¡ƒ»∆
„Á‡ ÈÙa ¯È˜Ù‰ elÙ‡ ,‰¯Bz ÔÈc .‰ÎÊ93‰Ê È¯‰ - »»ƒ»¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆»¬≈∆

˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯ËÙÂ ,¯˜Ù‰94¯‡a˙iL BÓk , ∆¿≈¿ƒ¿»ƒ«««¿¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa95„Ú ¯˜Ù‰ BÈ‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ ; ƒ¿¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆¿≈«

Ì‡ ‰ÎBÊ „Á‡ ‰È‰iL È„k ,‰LÏL ÈÙa ¯È˜ÙiL∆«¿ƒƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿∆∆»∆ƒ
ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈM‰Â ‰ˆ¯96‰ÊÂ ¯˜Ù‰ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰Â . »»¿«¿«ƒ¿ƒƒ¿»≈¬≈∆∆¿≈»∆

¯˜Ù‰ ˜ÙÒ ÈM‰ È¯‰ -97,‰Ê BÓk ‰ÊÂ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¬≈«≈ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ»«¿∆¿∆
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שם. במשנה כמפורש הגורן, לתרומת הכוונה שם,
ה"א.65) פ"ט, לקמן השווה

.·ÈÌ¯Áa ¯„Bp‰66¯Ó‡Â ,67‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï : «≈¿≈∆¿»«…»»¿ƒƒ∆»
˙¯ÓÎn‰ ‡È‰L ,ÌÈ ÏL BÓ¯Á68:¯Ó‡Â ,Ôa¯˜a ¯„ ; ∆¿∆»∆ƒ«ƒ¿…∆»«¿»¿»¿»«

ÌÈÎÏÓ ˙Ba¯˜a ‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï69:B¯·ÁÏ ¯Ó‡ ; …»»¿ƒƒ∆»¿»¿¿¿»ƒ»««¬≈
Ôa¯˜ EÈÏÚ ÈÓˆÚ È¯‰70‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡Â , ¬≈«¿ƒ»∆»¿»¿»«…»»¿ƒƒ∆»

ÈzÁp‰L ÌˆÚa B¯Ò‡Ï71C¯„ Ba ¯„B ˙BÈ‰Ï ÈÏ ¿»¿»∆∆∆ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆∆
L ¯„ ;˜BÁO‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,BzL‡ BÏ ‰‰z ‡l ¿»«∆…≈»∆ƒ¿¿»«…»»

‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;‰ÈzL¯bL ‰BL‡¯ ÈzL‡ ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»ƒ¿ƒƒ»∆≈«¿ƒ»¿≈…«≈
‡e‰Â ,¯eq‡ ÌÚ‰ ÏÎÏ ÔÚÓLnL ,ÌÈ¯·c‰ el‡a¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»»¿»»»ƒ¿
¯„Bp‰ ‰È‰ Ì‡ :CÎÏe CÎÏ ‡l‡ Èzek˙ ‡Ï ¯ÓB‡≈…ƒ¿««¿ƒ∆»¿»¿»ƒ»»«≈

ÌÎÁ „ÈÓÏz72‰Ï‡L CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ»»¬≈∆À»¿≈»ƒ¿≈»
ÌÎÁÏ73ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡Â ;74‰fL ÂÈÈÚa ÔÈ‡¯Ó - ∆»»¿ƒ»»«»»∆«¿ƒ¿≈»∆∆

Á˙t BÏ ÌÈÁ˙BÙe ,¯eÒ‡ ‡e‰LÂ ¯„75¯Á‡ ÌB˜nÓ76 ∆∆¿∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈
ı¯‡‰ ÌÚ B‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰L ÔÈ·e .BÏ ÔÈ¯ÈzÓe«ƒƒ≈∆»»«¿ƒ»»«»»∆

Ô‰a ÔÈ¯ÚBb -77‰Ê ‚‰Ó e‚‰È ‡lL Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬ƒ»∆¿«¿ƒ»∆…ƒ¿¬ƒ¿»∆
ÌÈ¯„a78.Ïez‰Â ˜BÁO C¯c ÔÈ¯„B eÈ‰È ‡ÏÂ , ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ∆∆¿¿ƒ

עלי.66) חרם זה ככר זמן.67)שאמר: רשת 68)לאחר
טו) א, (חבקוק הכתוב כלשון דגים. לדוג אותה שפורשים

במכמרתו". ויאספהו בחרמו דורונות 69)"יגרהו
מלכים. לפני גופו 70)שמקריבים את שאוסר שמשמעו:

כקרבן. חברו לאסור 71)על והתכוונתי בתיבתי שהצנעתי
חברי. על זה נתכוין.72)עצם שלכך נאמן שהוא

נדרו.73) לו כוונתו,74)להתיר הייתה שכך נאמן, שאינו
(ר"ן  נדרו לשון ממשמעות רחוק שהוא כזה, זר לפירוש
בנדרים  רגיל יהא שלא בו, חוששים וגם יח:). לנדרים

כ.). שם (רש"י בהם לו 76)חרטה.75)ויכשל מראים
אין  אחר, לדבר שנתכוין מתנצל, שהוא ומה קיים, שהנדר
חרטה, פתח ע"י אחר מטעם לו מתירים אלא לו שומעים
הל' לעיל כמבואר גמורים, נדרים שאר שמתירים כמו
כ. בנדרים (משנה ה"ה פ"ד ולקמן ה"ה, פ"ו, שבועות

שם). לרבינו המשנה שם 78)בתוכחה.77)וכפירוש
רבינו, וסובר בנדרים". ראש קלות ינהגו שלא "כדי במשנה

חכם. לתלמיד אפילו מוסב שזה

.‚ÈB‡ ,Èn‡k ÈÏÚ z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿ƒ¿¬≈«¿»«¿ƒƒ
¯„ Ô‡k ÔÈ‡L ,¯ÈÊÁ ¯O·k ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰»≈≈≈»«ƒ¿«¬ƒ∆≈»∆∆

e¯‡aL BÓk79BÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz ¯ÓB‡‰ ‰È‰ Ì‡ : ¿∆≈«¿ƒ»»»≈«¿ƒ»»≈
ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ80CÈ¯ˆ - ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡Â ; »ƒ¿≈»¿»»¿ƒ»»«»»∆»ƒ

‰¯eÒ‡ BzL‡L ÂÈÈÚa ÔÈ‡¯Óe ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L¿≈»¿»»«¿ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»
ÔÈ¯eÒ‡ ˙B¯t‰ Ô˙B‡LÂ81ÌB˜nÓ Á˙t BÏ ÔÈÁ˙BÙe , ¿∆»«≈¬ƒ¿ƒ∆«ƒ»

L‡¯ ˙el˜ e‚‰È ‡lL È„k ,B¯„ BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ,¯Á‡«≈«ƒƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿¬«…
ÌÈ¯„a82. ƒ¿»ƒ

ה"ל.79) פ"א, ואין 80)לעיל האסור" ב"דבר נדר שהרי
ה"חֿט. שם כמבואר כלל, חל נדר 81)נדרו מחמת לו,

נדרו  לו נתיר ואם לנדר, נדר בין מבחין עםֿהארץ אין כי זה,
להם  שאין אחרים, בנדרים לעצמו להקל יבוא פתח, בלא זה
רבינו, וסובר יד.). (נדרים לחכם שאלה ע"י אלא היתר

באוסר  גם נוהג לעםֿהארץ, חכם תלמיד בין זה שחילוק
המשנה  לשון מסתימת משמע וכן חזיר, כבשר פירותיו עליו
פ"ו, שבועות הל' לעיל נתפרש - לחכם שאלה יג:. שם

הכ"ז.82)ה"א. פ"א. שבועות הל' לעיל והשווה יג: שם
הי"ב. פ"ג, ולקמן

.„È¯„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯˜Ù‰‰83BÓk ‡e‰ È¯‰ - «∆¿≈««ƒ∆≈∆∆¬≈¿
Ba ¯ÊÁÏ BÏ ¯eÒ‡L ¯„84‡e‰ ?¯˜Ù‰‰ ‡e‰ ‰Óe . ∆∆∆»«¬…««∆¿≈

ÏkÏ ¯˜Ù‰ el‡ ÌÈÒÎ :Ì„‡ ¯Ó‡iL85ÔÈa . ∆…«»»¿»ƒ≈∆¿≈«…≈
Ïk ?¯˜Ù‰‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ .˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»¿≈«ƒ«∆¿≈»
elÙ‡Â .BlL ‰OÚÂ BÓˆÚÏ e‰˜ - Ba ‰ÎÊÂ Ì„Bw‰«≈¿»»»»¿«¿¿«¬»∆«¬ƒ

Ì„‡ Ïk ÔÈ„k Ba BÈc - ¯È˜Ù‰L ‰Ê86Ì„˜ Ì‡ : ∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»ƒ»«
e‰˜ - Ba ‰ÎÊÂ87. ¿»»»»

עד 83) הפקר אינו וגם דברו", יחל "בל משום עליו שיעבור
אפילו  הוא שנדר בעוד כאחד, ולעשירים לעניים שיפקיר
ס"ק  רעג חו"מ לשו"ע (סמ"ע צ. נדרים ראה בלבד, לעניין

דרשו:84)ג). ה"א) פ"ו, (פאה ובירושלמי מג: נדרים
ונטשתה" תשמטנה "והשביעית יא) כג, (שמות בתורה נאמר
אחרת  נטישה יש לך, לומר ונטשתה? תלמודֿלומר מה -
מה  אף לעשירים, לעניים בין (שמיטה) זו מה כזו, שהיא
ומכאן  לעשירים, בין לעניים בין אחר במקום שנאמר
החושן" ב"קצות וראה ספר) (קרית כשמיטה דינו שהפקר

א. ס"ק רעג, עשירים.85)חו"מ לבין עניים בין
דין 86) לו יהיה מרשותו שהוציאו מכיון אומרים ואין

בו. ויאסר הפקיר 87)הקדש ואם ההפקר, מן הזוכה ככל
מן  פטור הוא הרי הפקר, בתורת בו וזכה וחזר כרמו את
פ"ה, עניים מתנות בהל' וכמבואר מד:) (נדרים המעשרות

הכ"ז.

.ÂËBÈ‡ - ÌÈ¯ÈLÚÏ ‡Ï Ï·‡ ÌÈiÚÏ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ«¬ƒƒ¬»…«¬ƒƒ≈
‰hÓLk ÏkÏ ¯È˜ÙiL „Ú ,¯˜Ù‰88ÂÈ„·Ú ¯È˜Ùn‰Â . ∆¿≈«∆«¿ƒ«…«¿ƒ»¿««¿ƒ¬»»

ÔÓˆÚ e˜ - ÌÈÏB„b‰89ÌÈpËw‰Â ;90Ì„Bw‰ Ïk - «¿ƒ»«¿»¿«¿«ƒ»«≈
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ,‰ÎÊ Ô‰a ˜ÈÊÁ‰Â91. ¿∆¡ƒ»∆»»ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ

וגם 88) לעניים גם לכל, הפקר הם השמיטה שנת שפירות
לעיל  המובא בירושלמי וראה מ"א). פ"ו, (פאה לעשירים

פג. אדם 89)אות לכל קודמים והם דעת, להם יש שהרי
וכתב  וברש"י). לט. (גיטין ההפקר מן בעצמם לזכות
גט  שיגיע עד ישראל, בבת מותר העבד אין אבל הרדב"ז:
וכן  שחרור, גט לו לכתוב רבו את וכופים לידו, שחרור
לח:. בגיטין הסוגיא ע"פ הי"ג פ"ח, עבדים בהל' מבואר

בעצמם.90) לזכות יד להם כדעת 91)שאין לט. גיטין
שאול. אבא

.ÊË˜¯w‰ ˙‡ ¯È˜Ùn‰˜ÈÊÁ‰Â Ì„Bw‰ Ïk - Ú92Ô‰a ««¿ƒ∆««¿«»«≈¿∆¡ƒ»∆
„Á‡ ÈÙa ¯È˜Ù‰ elÙ‡ ,‰¯Bz ÔÈc .‰ÎÊ93‰Ê È¯‰ - »»ƒ»¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆»¬≈∆

˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯ËÙÂ ,¯˜Ù‰94¯‡a˙iL BÓk , ∆¿≈¿ƒ¿»ƒ«««¿¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa95„Ú ¯˜Ù‰ BÈ‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ ; ƒ¿¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆¿≈«

Ì‡ ‰ÎBÊ „Á‡ ‰È‰iL È„k ,‰LÏL ÈÙa ¯È˜ÙiL∆«¿ƒƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿∆∆»∆ƒ
ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈM‰Â ‰ˆ¯96‰ÊÂ ¯˜Ù‰ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰Â . »»¿«¿«ƒ¿ƒƒ¿»≈¬≈∆∆¿≈»∆

¯˜Ù‰ ˜ÙÒ ÈM‰ È¯‰ -97,‰Ê BÓk ‰ÊÂ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¬≈«≈ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ»«¿∆¿∆
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ÈM‰ ÒÈt˙‰ È¯‰ - ‰Ê Ì‚Â :¯Ó‡L B‡98‰È‰ÈÂ , ∆»«¿«∆¬≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿∆
È‡cÂ ¯˜Ù‰99. ∆¿≈««

בבא 92) במשנה כמפורש גדר, בה גדר או דלת בה שנעל
בה. והחזיק התימנים: ובכת"י כה. ובעירובין מב. בתרא

לבין 93) בינו הפקירו אפילו מה. בנדרים הרא"ש ולדעת
הפקר. זה הרי אינו 94)עצמו, המפקיר, בה זכה שאפילו

אלו. מפירות מעשרות להפריש תרומה 95)חייב בהל'
ובירושלמי  הכ"ז. פ"ה, עניים מתנות ובהל' הי"א, פ"ב,
ונחלה  חלק לו אין כי הלוי "ובא אמרו: ה"ו פ"ד, נדרים
חייב  אתה - לו ואין לך שיש ממה כט), יד, (דברים עמך

בו". שוים וידו שידך הפקר, יצא לו. לא 96)ליתן שאם
עליו  מעיד מי מהם, אחד בה כשיזכה שנים, אלא יהיו

וברש"י). מה. (נדרים הפקירה בעיה 97)שפלוני ז. שם
אמר  שלא זה כי לא, אם להפקר "יד" יש אם נפשטה, שלא
"בית  כמו אלא זה אין הפקר, שיהיה השני, על מלא בפה
הל' והשווה ובביאורנו, הכ"ג פ"א, לעיל (ראה לכלי יד"

מת  ובהל' ה"ב). פ"ד "המפריש אישות ה"ב פ"ח, עניים נות
הרי  "וזו", ואמר: שניה סלע ולקח צדקה, זו הרי ואמר סלע
אם  בהפקר, הספק ומקור פירש". שלא אעפ"י צדקה, שניה
תוספות  העניים, לטובת כוונתו מפקיר (שסתם כצדקה הוא
בין  הפקר ואילו לעניים, רק שהצדקה לדומתם, אין או שם),

לעשירים. בין בפה 98)לעניים פירש שהרי בראשון,
"יד". זה ואין שם.99)מלא, נדרים

.ÊÈÏk :Ì„‡ da ‰ÎÊ ‡ÏÂ e‰„O ˙‡ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ∆»≈¿…»»»»»»
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - ÌÈÓÈ ‰LÏL100ÌÈÓÈ ‰LÏL ¯Á‡ ; ¿»»ƒ»«¬…««¿»»ƒ

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -101‰ÎÊÂ Ì„˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈»«¬…∆»ƒ≈»«¿»»
da102ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊk ‡e‰ È¯‰ - »¬≈¿∆ƒ«∆¿≈≈≈

¯Á‡103. «≈

אדם 100) אין ושוב שהפקרתי, ממה בי חוזר אני לומר:
הפקירה  לא כאילו שדהו במעשרות וחייב בה, לזכות יכול
שרגילים  הרמאים, מפני היא, חכמים תקנת זה ודבר מעולם.
מן  לפטרן כדי בהם, ולזכות ולחזור שדותיהם להפקיר
בלבד, הערמה אלא הפקרם היה שלא ונמצא המעשר,
עבור  עד הבעלים כלפי הפקר זה שאין לומר, הוצרכו לפיכך
נתכוין  ואם בו, לזכות אחרים יכולים ובינתיים ימים, שלשה
שלשה  תוך בהם יזכו כשאחרים שדהו, יפסיד הרי להערים
הפקר  זה הרי לאחרים ביחס כי מהפקירו, שחזר לפני ימים
נד. (נדרים הפקירו לאחר מיד ימים שלשה בתוך אפילו
בהם  שאין נכסים, שאר הפקיר אם זה, ולפי שם). וברא"ש
מיד  בו לחזור יכול אינו מעשרות, הפקעת חשש
כל  כשאר הפקר בתורת בהם לזכות יכול אלא כשהפקירם,

הי"ד). לעיל (רדב"ז חזרה מטעם ולא אפילו 101)אדם
אחר. בו זכה לא ובכתבֿיד 102)אם חזרה. בתורת לא

בה". וזכה קדם אם אלא מחזר, "אינו התימנים:
עוד 103) חייב ואינו ההפקר מן שזוכים בו, שוים שניהם

מעשרות, מדין הפירות הופקעו משהופקר, כי במעשרות,
ה"כסף  וכפירוש מג: (נדרים הבעלים בהם כשזכו אפילו

משנה").

.ÁÈ˙aLÏ ,„Á‡ ÌBÈÏ ˙¯˜ÙÓ BÊ ‰„O :¯ÓB‡‰»≈»∆À¿∆∆¿∆»¿«»

˙Á‡104Úe·LÏ ,˙Á‡ ‰LÏ ,„Á‡ L„ÁÏ ,105:„Á‡ ««¿…∆∆»¿»»««¿»«∆»
¯Á‡ B‡ ‡e‰ da ‰ÎÊ ‡lL „Ú106¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - «∆…»»»«≈»«¬…

Ba107ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,da ‰ÎfMÓe ;ƒ∆»»»≈≈«≈≈»
Ba ¯ÊÁÏ108ekÊiL „Ú Ô‡k ¯ÊÁÏ BÏ LÈ ‰Ó ÈtÓe . «¬…ƒ¿≈»≈«¬…»«∆ƒ¿

Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‰fL ÈtÓ ?da»ƒ¿≈∆∆»»∆≈»∆≈»»
·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯È˜ÙÓ109. «¿ƒƒ¿«»

ימים.104) שבע 105)שבוע של מחזור והיא שמיטה,
שלי  תהיה אדם, בה יזכה לא אם הזה הזמן ואחר שנים,

וברא"ש). מד. (נדרים הפקר.106)כבתחילה בתורת
הפקר 107) הפקירו ולא הואיל ימים, שלשה לאחר אפילו

בה  שיזכה עד מרשותו שיצא רוצה שאינו דעתו גילה עולם,
זה  זמן בתוך אדם בה יזכה לא שמא הוא מצפה כי אדם,

שם). (רא"ש אליו ימים,108)ותחזור שלשה בתוך אפילו
לזכות  בדעתו היה אילו כי הרמאים", "מפני חשש כאן ואין
כיון  לגמרי, יפקירה קצוב, לזמן להפקירה לו למה מיד, בה
שהפקירה, זמן לאותו ודאי אלא לאלתר, בה לזכות שבדעתו

שם). (ר"ן הערמה בלא והפקירה שזה 109)גמר נמצא,
זכו  אם אמנם קו. אות כלעיל בו, לחזור ויכול גרוע, הפקר
בשנת  מצינו שכן גמור, כבהפקר שלהם זו הרי אחרים בה
אחת  לשנה אלא שאינה אעפ"י הפקר, שהיא השמיטה

יד). ס"ק רעג, לחו"מ בסמ"ע וכן ספר, (קרית

.ËÈBa ËÈaÓ ‰È‰Â ,B¯ÓLe „Á‡ ‡aL ¯˜Ùn‰ ¯·c»»«À¿»∆»∆»¿»¿»»«ƒ
‰Ëa‰a e‰˜ ‡Ï - Ì„‡ epÏhÈ ‡lL110„Ú ‡l‡ , ∆…ƒ¿∆»»…»»««»»∆»«

ÔÈÏËÏhÓ ‰È‰ Ì‡ B‰Èa‚iL111Ú˜¯˜a ˜ÈÊÁÈ B‡ ,112, ∆«¿ƒƒ»»ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿«¿«
˙BÁB˜l‰ ÔÈBwL C¯„k113. ¿∆∆∆ƒ«»

קיח.110) מציעא מיטלטל.111)בבא התימנים: ובכ"י
בהגבהה. נקנים הנקנית 112)שהמטלטלין קרקע כדין

מקנה,113)בחזקה. אחרת דעת כשיש המוכרים, מידי
שהזוכה  ודאי מקנה, אחרת דעת בו שאן בהפקר כלֿשכן
הלקוחות  קנין ודין ספר). (קרית גמור בקנין לקנות צריך

ה"א. ופ"ג ה"ג פ"א, מכירה בהל'

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בין 1) השוני ביטוי; לשבועת נדר שבין דברים ארבעה

שבועה. למהות נדר מהות

.‡Èeha ˙Úe·LÏ ÌÈ¯„ ÔÈa LÈ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡2: «¿»»¿»ƒ≈≈¿»ƒƒ¿«ƒ
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡ Èeha ˙Úe·LaL3, ∆ƒ¿«ƒ≈¿»»»«¿»

¯„ ÏÚ ¯„ ÏeÁÈ ÌÈ¯„·e4‰Úe·La ÒÈt˙n‰ .5- ƒ¿»ƒ»∆∆«∆∆««¿ƒƒ¿»
·iÁ - ÌÈ¯„·e ,¯eËt6‡l‡ ‰ÏÁ Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡ . »ƒ¿»ƒ«»≈¿«ƒ»»∆»

˙eL¯‰ È¯·c ÏÚ7‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ˙BÏÁ ÌÈ¯„e , «ƒ¿≈»¿¿»ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿»
˙eL¯‰ È¯·„k8LiL ¯·c ÏÚ ‰ÏÁ Èeha ˙Úe·L . ¿ƒ¿≈»¿¿«ƒ»»«»»∆≈

LnÓ Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏÚÂ LnÓ Ba9ÔÈ‡ ÌÈ¯„e , «»¿«»»∆≈«»¿»ƒ≈»
LnÓ Ba LiL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÔÈÏÁ10. »ƒ∆»«»»∆≈«»

ycew zegiyn zecewp

."..xcp lr xcp legi mixcpae ,dreay lr dlg dreay oi`"

מצוה, דבר על חלים נדרים מה מפני הטעם מביא ובהמשך
על  עצמו את אוסר האדם בשבועה כי חלה , לא ושבועה
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על הדבר הנדור הדבר את אוסר הנודר אבל עליו, שנשבע
ואין  סיני מהר הוא מושבע כבר המצוה שעל ומכיון עצמו,
דבר  על חלה שבועה אין לכן שבועה, על חלה שבועה
ואותו  עצמו, הדבר את אוסר בנדר, האוסר אבל מצוה.

מצוה. דבר על חל ולכן סיני, מהר מושבע אינו  הדבר
ולאידך  הנדר, על לשבועה שיש העילוי על למדים ומכאן
עם  קשורה השבועה השבועה. על לנדר שיש המעלה על
סיני  בהר הוא מושבע שעליהם בדברים רק ולא הקב"ה
או  בשם היא עצמו מדעת אדם שנשבע שבועה שכל אלא
מיוחדים  כוחות בשבועה שיש ומכאן הקב"ה, של כינוי
מודגשת  שעל־ידו בנדר מעלה יש ולאידך, ביותר. ונעלים
לאחר  שגם כך כדי עד ה'חפצא' על יהודי של הבעלות
על  חל "נדר - פעם עוד ונודר חוזר החפץ, את ואסר שנדר
ויכול  סיני" מהר מושבע אינו הדבר ש"אותו כיון נדר"

הגבלות. ללא בו לפעול
(d oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

דבר 2) על או נעשה, לא או שנעשה שעבר, דבר על שנשבע
לעיל  כמפורש והחליף, יעשה, ושלא שיעשה להיות, שעתיד

ה"אֿג. פ"א, שבועות ככר 3)הל' יאכל שלא נשבע שאם
אחת, אלא חייב אינו - ואכלה יאכלנה שלא ונשבע וחזר זו,

ה"ט. פ"ד, שבועות בהל' ה"ב.4)כמבואר בסמוך מפורש
ולא 5) הואיל כמותך, ואני ואמר נשבע, חבירו את ששמע

שבועות  בהל' כמפורש פטור, זה הרי - מפיו שבועה הוציא
ה"ח. ה"ג.6)פ"ב, בסמוך נשבע 7)מבואר אם אבל

פטור  - תפילין יניח שלא או מצוה, סוכת יעשה שלא
כמבואר  המצוה, את לבטל נשבעים שאין ביטוי, משבועת

הי"דֿטז. פ"ה, שבועות ה"ו.8)בהל' בסמוך מבואר
ממש.9) בהם שאין דיבור או שינה להלן 10)כגון מבואר

ה"י.

.·ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?¯„ ÏÚ ¯„ ÏeÁÈ „ˆÈk≈«»∆∆«∆∆»≈¬≈»«
Ôa¯˜11ÈzÏÎ‡ Ì‡12Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ¯kk13Ì‡ »¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬≈»«»¿»ƒ

·iÁ - dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡14Ïk ÔÎÂ .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ …¿∆»«¬»»«»«»««¿««¿≈…
‰Êa ‡ˆBik15. «≈»∆

למקדש.11) קרבן במובן 12)להביא אוכל, אם כמו:
ונדר.13)העתיד. שהרי 14)וחזר קרבנות, שני להביא

(משנה, קרבן להביא חייב דיבור כל ועל פעמים, שתי נדר
אלא  ככר, באכילת נדרו יתלה לא אם והואֿהדין יז.). נדרים
חייב  קרבן, עלי הרי ואמר: וחזר קרבן, עלי הרי שאמר:
משום  אלא, נדר. על חל שהנדר ודיבור, דיבור כל על קרבן
אלא  שבועה, אחר שבועה למצוא יכול אתה אין שבשבועה,
ככר  יאכל שלא שנשבע כגון דבר, באיזה שבועתו כשתלה
חלה, השניה שבועתו שאין יאכלנה, שלא ונשבע וחזר זו,
אחר  בדבר כשתלאו הנדר, נוסח את רבינו תפס לפיכך
שם. הר"ן גירסת לפי יז. בנדרים מפורש הדבר וכן (רדב"ז).
נשבעים  שאין מפני שבועה, על חלה שבועה שאין והטעם,
לאכול  שלא בראשונה שנשבע מאחר כי המצוה, את לקיים
תחול  ואיך לאכלה, שלא עליה ועומד מושבע הרי הככר,

על  אלא חלה ביטוי שבועת אין הלא השניה, השבועה עליו
עושה, אינו רצה לא ואם עושה, רצה שאם הרשות, דברי
לאכול  שלא נתחייב כבר וזה להטיב, או להרע שנאמר:
הט"ז). פ"ה, שבועות הל' לעיל והשווה שם, לנדרים (רא"ש
"נזיר  ב) ו, (במדבר תורה אמרה שכן נדר, על חל נדר אבל
יח.), (נדרים הנזירות על חלה שהנזירות מלמד - להזיר"
להזיר". נזיר נדר, "לנדור (שם) שנאמר הוא, נדר ונזירות

ה"ח. בסמוך נזיר,15)וראה הריני - נזיר הריני אמר: כגון
נדרים  במשנה, כמפורש פעמים, שתי נזירות למנות חייב
זו  ככר ואמר: וחזר עלי, אסורה זו ככר יאמר אם אבל שם.
חל  איסור שאין אחת, אלא לוקה אינו ואכלה, - עלי אסורה

(לחםֿמשנה). איסור על

.‚ÌÈ¯„a ÒÈt˙n‰ „ˆÈk16,¯„pL B¯·Á ÚÓL ?·iÁ ≈«««¿ƒƒ¿»ƒ«»»«¬≈∆»«
¯ea„ È„k CB˙a 'E˙BÓk È‡Â' ¯Ó‡Â17‰Ê È¯‰ - ¿»««¬ƒ¿¿¿¿≈ƒ¬≈∆

‰Ê ÈLÈÏM‰ ÚÓL .B¯·Á Ba ¯Ò‡pL ‰Óa ¯eÒ‡18 »¿«∆∆¡«¬≈»««¿ƒƒ∆
ÏÎÂ ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â ,'È‡Â' ¯Ó‡L∆»««¬ƒ¿»««¬ƒ¬ƒ»≈»¿»
- B¯·Á ÏL B¯ea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ¯ÓB‡ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈«¬ƒ¿¿≈ƒ∆¬≈

Ôlk È¯‰19.ÔÈ¯eÒ‡ ¬≈À»¬ƒ

הנדר.16) שיתפס תלמיד 17)גורם שיאמר כדי שהוא,
הי"ז). פ"ב, שבועות (הל' רבי עליך שלום לרב:

בשבועה 19)השני.18) המתפיס אבל א. כא, ב. כ, נזיר
הסוגיה  ע"פ ה"ח, פ"ב שבועות בהל' כמפורש פטור,

א. כ, בשבועות

.„¯eÒ‡ ÈÏÚ ‰f‰ ¯Oa‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ20¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ , ¿≈»≈«»»«∆»«»¿»«¿»«
- ‰f‰ ¯Oak ˙‡f‰ ˙t‰Â :ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»»ƒ¿«««…«»»«∆

‰Ot˙ ˙t‰ È¯‰21‰¯Ò‡Â22‰Ê L·„e :¯Ó‡Â ¯ÊÁ . ¬≈««ƒ¿¿»¿∆∆¿»»«¿»«¿«∆
Ôlk - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰Ê L·„k ‰Ê ÔÈÈÂ ,˙‡f‰ ˙tk«««…¿«ƒ∆ƒ¿«∆¬ƒ≈≈»À»

ÔÈ¯eÒ‡23. ¬ƒ

פ"א,20) לעיל רבינו בדברי וכמפורש הנדר, עיקר שהוא
נדר.21)ה"א. תחילה.22)באיסור עלֿידו הנדור כבשר

של  דיבור כדי בתוך תהיה הפת שהתפסת צורך אין וכאן
על  ואומר לפניו, מונח הנדור שהבשר מכיון הבשר, איסור
הפת  שלהתפיס וניכר מוכח הדבר הרי כזה, זו הרי הפת:
ואני  לחבירו: כשאמר מהֿשאיןֿכן נתכוין, נדר באיסור
למה  יודעים אנו אין דיבור, כדי לאחר זה אמר אם כמותך,
בחכמה  או לגבורה כמוך אני לומר רצה אולי כי נתכוין,

רוקח'). כ.23)('מעשה (שבועות נדר בנדר שהמתפיס
לשבועה, נדר בין לחלק שיש והטעם שם). הרי"ף וכפסק
רובץ  שהאיסור נמצא עצמו, על החפץ אוסר הוא בנדר כי
הוא  הרי כזה, זה הרי אחר: חפץ על וכשאומר החפץ, על
הנשבע  אבל הראשון. החפץ באיסור השני החפץ את מתפיס
אלא  עצמי, איסור שום הככר על אין זו, ככר לאכול לא
ולפיכך  גברא', 'איסור וזהו הדבר, על עצמו אוסר הנשבע
ואפילו  כלום, בדבריו אין כזה זה הרי שני ככר על כשאומר
להתפיס  לומר מקום אין כמוך, אני ואמר: חבירו כשבא
אלא  מסתבר אינו כזה זה שהאומר זה, בנשבע זה אדם
באיסור  יתכן וזה - איסור או קדושה תואר, עליו שחל בדבר
תואר  שום אין - פלוני דבר לאכול שלא הנשבע אבל חפץ,
שם). (ר"ן כמוך אני ולומר להתפיס חבירו שיוכל עליו חל
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על הדבר הנדור הדבר את אוסר הנודר אבל עליו, שנשבע
ואין  סיני מהר הוא מושבע כבר המצוה שעל ומכיון עצמו,
דבר  על חלה שבועה אין לכן שבועה, על חלה שבועה
ואותו  עצמו, הדבר את אוסר בנדר, האוסר אבל מצוה.

מצוה. דבר על חל ולכן סיני, מהר מושבע אינו  הדבר
ולאידך  הנדר, על לשבועה שיש העילוי על למדים ומכאן
עם  קשורה השבועה השבועה. על לנדר שיש המעלה על
סיני  בהר הוא מושבע שעליהם בדברים רק ולא הקב"ה
או  בשם היא עצמו מדעת אדם שנשבע שבועה שכל אלא
מיוחדים  כוחות בשבועה שיש ומכאן הקב"ה, של כינוי
מודגשת  שעל־ידו בנדר מעלה יש ולאידך, ביותר. ונעלים
לאחר  שגם כך כדי עד ה'חפצא' על יהודי של הבעלות
על  חל "נדר - פעם עוד ונודר חוזר החפץ, את ואסר שנדר
ויכול  סיני" מהר מושבע אינו הדבר ש"אותו כיון נדר"

הגבלות. ללא בו לפעול
(d oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

דבר 2) על או נעשה, לא או שנעשה שעבר, דבר על שנשבע
לעיל  כמפורש והחליף, יעשה, ושלא שיעשה להיות, שעתיד

ה"אֿג. פ"א, שבועות ככר 3)הל' יאכל שלא נשבע שאם
אחת, אלא חייב אינו - ואכלה יאכלנה שלא ונשבע וחזר זו,

ה"ט. פ"ד, שבועות בהל' ה"ב.4)כמבואר בסמוך מפורש
ולא 5) הואיל כמותך, ואני ואמר נשבע, חבירו את ששמע

שבועות  בהל' כמפורש פטור, זה הרי - מפיו שבועה הוציא
ה"ח. ה"ג.6)פ"ב, בסמוך נשבע 7)מבואר אם אבל

פטור  - תפילין יניח שלא או מצוה, סוכת יעשה שלא
כמבואר  המצוה, את לבטל נשבעים שאין ביטוי, משבועת

הי"דֿטז. פ"ה, שבועות ה"ו.8)בהל' בסמוך מבואר
ממש.9) בהם שאין דיבור או שינה להלן 10)כגון מבואר

ה"י.

.·ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?¯„ ÏÚ ¯„ ÏeÁÈ „ˆÈk≈«»∆∆«∆∆»≈¬≈»«
Ôa¯˜11ÈzÏÎ‡ Ì‡12Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ¯kk13Ì‡ »¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬≈»«»¿»ƒ

·iÁ - dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡14Ïk ÔÎÂ .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ …¿∆»«¬»»«»«»««¿««¿≈…
‰Êa ‡ˆBik15. «≈»∆

למקדש.11) קרבן במובן 12)להביא אוכל, אם כמו:
ונדר.13)העתיד. שהרי 14)וחזר קרבנות, שני להביא

(משנה, קרבן להביא חייב דיבור כל ועל פעמים, שתי נדר
אלא  ככר, באכילת נדרו יתלה לא אם והואֿהדין יז.). נדרים
חייב  קרבן, עלי הרי ואמר: וחזר קרבן, עלי הרי שאמר:
משום  אלא, נדר. על חל שהנדר ודיבור, דיבור כל על קרבן
אלא  שבועה, אחר שבועה למצוא יכול אתה אין שבשבועה,
ככר  יאכל שלא שנשבע כגון דבר, באיזה שבועתו כשתלה
חלה, השניה שבועתו שאין יאכלנה, שלא ונשבע וחזר זו,
אחר  בדבר כשתלאו הנדר, נוסח את רבינו תפס לפיכך
שם. הר"ן גירסת לפי יז. בנדרים מפורש הדבר וכן (רדב"ז).
נשבעים  שאין מפני שבועה, על חלה שבועה שאין והטעם,
לאכול  שלא בראשונה שנשבע מאחר כי המצוה, את לקיים
תחול  ואיך לאכלה, שלא עליה ועומד מושבע הרי הככר,

על  אלא חלה ביטוי שבועת אין הלא השניה, השבועה עליו
עושה, אינו רצה לא ואם עושה, רצה שאם הרשות, דברי
לאכול  שלא נתחייב כבר וזה להטיב, או להרע שנאמר:
הט"ז). פ"ה, שבועות הל' לעיל והשווה שם, לנדרים (רא"ש
"נזיר  ב) ו, (במדבר תורה אמרה שכן נדר, על חל נדר אבל
יח.), (נדרים הנזירות על חלה שהנזירות מלמד - להזיר"
להזיר". נזיר נדר, "לנדור (שם) שנאמר הוא, נדר ונזירות

ה"ח. בסמוך נזיר,15)וראה הריני - נזיר הריני אמר: כגון
נדרים  במשנה, כמפורש פעמים, שתי נזירות למנות חייב
זו  ככר ואמר: וחזר עלי, אסורה זו ככר יאמר אם אבל שם.
חל  איסור שאין אחת, אלא לוקה אינו ואכלה, - עלי אסורה

(לחםֿמשנה). איסור על

.‚ÌÈ¯„a ÒÈt˙n‰ „ˆÈk16,¯„pL B¯·Á ÚÓL ?·iÁ ≈«««¿ƒƒ¿»ƒ«»»«¬≈∆»«
¯ea„ È„k CB˙a 'E˙BÓk È‡Â' ¯Ó‡Â17‰Ê È¯‰ - ¿»««¬ƒ¿¿¿¿≈ƒ¬≈∆

‰Ê ÈLÈÏM‰ ÚÓL .B¯·Á Ba ¯Ò‡pL ‰Óa ¯eÒ‡18 »¿«∆∆¡«¬≈»««¿ƒƒ∆
ÏÎÂ ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â ,'È‡Â' ¯Ó‡L∆»««¬ƒ¿»««¬ƒ¬ƒ»≈»¿»
- B¯·Á ÏL B¯ea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ¯ÓB‡ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈«¬ƒ¿¿≈ƒ∆¬≈

Ôlk È¯‰19.ÔÈ¯eÒ‡ ¬≈À»¬ƒ

הנדר.16) שיתפס תלמיד 17)גורם שיאמר כדי שהוא,
הי"ז). פ"ב, שבועות (הל' רבי עליך שלום לרב:

בשבועה 19)השני.18) המתפיס אבל א. כא, ב. כ, נזיר
הסוגיה  ע"פ ה"ח, פ"ב שבועות בהל' כמפורש פטור,

א. כ, בשבועות

.„¯eÒ‡ ÈÏÚ ‰f‰ ¯Oa‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ20¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ , ¿≈»≈«»»«∆»«»¿»«¿»«
- ‰f‰ ¯Oak ˙‡f‰ ˙t‰Â :ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»»ƒ¿«««…«»»«∆

‰Ot˙ ˙t‰ È¯‰21‰¯Ò‡Â22‰Ê L·„e :¯Ó‡Â ¯ÊÁ . ¬≈««ƒ¿¿»¿∆∆¿»»«¿»«¿«∆
Ôlk - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰Ê L·„k ‰Ê ÔÈÈÂ ,˙‡f‰ ˙tk«««…¿«ƒ∆ƒ¿«∆¬ƒ≈≈»À»

ÔÈ¯eÒ‡23. ¬ƒ

פ"א,20) לעיל רבינו בדברי וכמפורש הנדר, עיקר שהוא
נדר.21)ה"א. תחילה.22)באיסור עלֿידו הנדור כבשר

של  דיבור כדי בתוך תהיה הפת שהתפסת צורך אין וכאן
על  ואומר לפניו, מונח הנדור שהבשר מכיון הבשר, איסור
הפת  שלהתפיס וניכר מוכח הדבר הרי כזה, זו הרי הפת:
ואני  לחבירו: כשאמר מהֿשאיןֿכן נתכוין, נדר באיסור
למה  יודעים אנו אין דיבור, כדי לאחר זה אמר אם כמותך,
בחכמה  או לגבורה כמוך אני לומר רצה אולי כי נתכוין,

רוקח'). כ.23)('מעשה (שבועות נדר בנדר שהמתפיס
לשבועה, נדר בין לחלק שיש והטעם שם). הרי"ף וכפסק
רובץ  שהאיסור נמצא עצמו, על החפץ אוסר הוא בנדר כי
הוא  הרי כזה, זה הרי אחר: חפץ על וכשאומר החפץ, על
הנשבע  אבל הראשון. החפץ באיסור השני החפץ את מתפיס
אלא  עצמי, איסור שום הככר על אין זו, ככר לאכול לא
ולפיכך  גברא', 'איסור וזהו הדבר, על עצמו אוסר הנשבע
ואפילו  כלום, בדבריו אין כזה זה הרי שני ככר על כשאומר
להתפיס  לומר מקום אין כמוך, אני ואמר: חבירו כשבא
אלא  מסתבר אינו כזה זה שהאומר זה, בנשבע זה אדם
באיסור  יתכן וזה - איסור או קדושה תואר, עליו שחל בדבר
תואר  שום אין - פלוני דבר לאכול שלא הנשבע אבל חפץ,
שם). (ר"ן כמוך אני ולומר להתפיס חבירו שיוכל עליו חל
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.‰B˙B‡ ÌeˆiL ¯„Â ,ÌBi‰ Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ ˙nL È¯‰¬≈∆≈»ƒ««¿»«∆»
ÌBi‰24‰Ê ÌBÈ È¯‰ :¯Ó‡ ÌÈL ¯Á‡Ïe ,ÌˆÂ ,25ÂÈÏÚ «¿»¿««»ƒ»«¬≈∆»»

ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ Ba ˙nL ÌBik«∆≈»ƒ«¬≈∆»∆¡…
¯eÒ‡‰ ÌBik B¯Ò‡Â ‰Ê ÌBÈ ÒÈt˙‰ È¯‰L ;ÌeÏk Ba¿∆¬≈ƒ¿ƒ∆«¬»«»»

BÏ26el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ¿≈…«≈»≈

לצום 24) בנדר קיבל ולפיכך יום, באותו להצטער דרך כן כי
יב.). לנדרים (רא"ש השנה.25)בו ימי משאר יום, סתם

ביום 26) זה שנדר נמצא בנדר, עליו שאסרו לאחרים, ולא
יאמר: אם אבל כ.). (שבועות אסור בנדר והמתפיס הנדור,
לאחרים  גם באכילה שאסור הכיפורים כיום עלי זה יום הרי
האסור, בדבר התפיס שהרי כלל, נדר כאן אין - תורה  מדין
כלום, אמר שלא חזיר כבשר עלי הרי כאומר זה והרי
עד  נדר" ידור כי "איש שנאמר ה"חֿט, פ"א, לעיל כמבואר

(רדב"ז). הנדור בדבר ירושלים 27)שידור שראה כיום
כ.). (שבועות יום באותו לצום לידור הוא שדרך בחורבנה,
כיום  יין, אשתה ושלא בשר אוכל "שלא נאמר: ששם אלא
ה"א, פ"א נדרים ב'ירושלמי' אולם וכו' אביו" בו שמת
שאסר  משמע וכו' אבא" בו שמת כיום עלי זה "ככר הנוסח:

יום. באותו כלל לאכול שלא עצמו

.Â‰ ÌÈÏÁ „ˆÈkÈ¯·„k ‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈ¯„p ≈«»ƒ«¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vn‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?˙eL¯‰28‰¯eÒ‡ »¿»≈¬≈««»¿≈≈«∆«¬»

˙Bkq‰ ‚Áa ‰kq‰ ˙·ÈLÈ È¯‰ ,ÂÈÏÚ29,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ »»¬≈¿ƒ««À»¿««À¬»»»
ÂÈÏÚ ‰ÏÈËa ˙B¯eÒ‡ ÔÈlÙz‰ È¯‰Â30el‡ È¯‰ - «¬≈«¿ƒƒ¬ƒ¿ƒ»»»¬≈≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡31·LÈ B‡32ÏË B‡33- ¬ƒ»»¿ƒ»«»«»«
‰˜BÏ34‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .35ÈÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆¿≈…«≈»∆¿≈»ƒ«¿ƒ

Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡L36ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡ Ì‡ ∆»«¬≈»«»¿»ƒ…««»¿≈≈«∆«
Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰L -37.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆«»¿»¿»¿≈…«≈»∆

בחוץֿלארץ 28) =) הפסח חג של הראשונים לילות בשני
מצה  כזית שאכילת הספק) מפני ימיםֿטובים שני שעושים
ה"ו, פ"א שבועות הל' לעיל ראה מצוה, היא בהם

הימים,29)ובביאורנו. שבעת כל מצוה בה שהישיבה
בלילי  ואכילה ימים", שבעת תשבו "בסוכות ככתוב:
פ"ו, סוכה בהל' כמבואר חובה, - בסוכה הראשון יוםֿטוב

ז. אסורה 30)ה"ה, לולב נטילת "והרי אחרים: בדפוסים
במשנה, הנוסח וכן עליו", אסורות תפילין הנחת והרי עליו,
מניח". שאני תפילין נוטל, שאני "לולב א: טז, נדרים

"או 33)בסוכה.32)מצה.31) אחרים: ובדפוסים לולב,
הניח". או נדרים 34)נטל (משנה, דברו יחל לא משום:

הל'35)טז.). ראה עליו, אסורה בציצית עטיפה כגון:
ה"ו. פ "א, למקדש.36)שבועות קרבן כי 37)להביא

'תוספות  ראה מצוה, בעשיית תלאו אם נדרו יגרע למה
שם, לרבינו המשנה ובפירוש מ"ב, פ"ב נדרים יו"ט'

הי"א. להלן והשווה

.Ê˙BÚe·Le ,‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿
?‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ˙BÏÁ ÔÈ‡38BÓˆÚ ¯ÒB‡ ÚaLp‰L ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»∆«ƒ¿»≈«¿

ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·c ÏÚ39¯e„p‰ ¯·c‰ ¯ÒB‡ ¯„Bp‰Â , «»»∆ƒ¿«»»¿«≈≈«»»«»
BÓˆÚ ÏÚ40¯ÒB‡ - ‰ÂˆÓ Ïh·Ï ÚaLp‰ ‡ˆÓ . ««¿ƒ¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ¿»≈

ÈÈÒ ¯‰Ó ÚaLÓ BÓˆÚ ¯·Îe ,BÓˆÚ41‰Úe·L ÔÈ‡Â , «¿¿»«¿À¿»≈«ƒ«¿≈¿»

‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ42‰Ê - ¯„a ‰Ê ¯·c ¯ÒB‡‰Â ; »»«¿»¿»≈»»∆¿∆∆∆
¯Ò‡pL ‡e‰ ¯·c‰43¯‰Ó ÚaLÓ BÈ‡ ¯·c‰ B˙B‡Â , «»»∆∆¡»¿«»»≈À¿»≈«

ÈÈÒ44. ƒ«

מצוה 38) איזו לבטל או סוכה, יעשה שלא נשבע שאם
שנשבע  המצוה ועושה ביטוי, משבועת פטור זה הרי שהיא,

הי"דֿטו. פ"ה שבועות הל' לעיל ראה שכך 39)לבטלה,
פלוני. דבר אוכל שלא שבועה שבועה: לשון היא

פ"א,40) לעיל כמבואר עלי, אסורים אלו פירות שאומר:
החפץ  נאסר - נדרים ב:) (נדרים התלמוד ובלשון ה"א.

החפץ. מן נפשו אוסר - שבועות בכוחו 41)עליו, ואין
שם). וברא"ש טז: (נדרים המצוה מחיוב עצמו את להפקיע

שבועת 42) "שאין הט"ז: פ"ה, שבועות הל' לעיל כמפורש
או  להרע שנאמר . . . רשות דברי על אלא חלה ביטוי

דבר 43)להטיב". לאדם מאכילים ואין ב. טז, נדרים
מצוה  היא הרי המצוה, יקיים שאם שם). (רא"ש לו האסור
מצה  לאכול שחייב למי דומה, זה והרי בעבירה. הבאה
הקדש, של או טבל של מצה אלא מצא ולא פסח, בלילי

שם). לרבינו המשנה (פירוש לאכלה שאין 44)שאסור
וכדאי  כה.). שבועות ('תוספות' מצוה לעשות מצווה הסוכה
ואל  ב'שב מצוה לבטל כשנדר אלא זה כל  שאין להעיר,
שנדר  כגון ועשה', ב'קום מצוה לבטל נדר אם אבל תעשה',
עשה  "יבוא לומר ואין כלל, נדר כאן אין - חזיר בשר לאכול
תשמור", שפתיך ("מוצא זה ש'עשה' לאֿתעשה" וידחה
עצמו  על בפיו הביאו הוא יעשה") מפיו היוצא "ככל או:

ביו"ד  וכן ס"ה).(רדב"ז, רטו, סי'

.ÁÔBa˙Ó ‰z‡Lk45ÌÈ¯·c‰L ‡ˆÓz ·e˙ka ¿∆«»ƒ¿≈«»ƒ¿»∆«¿»ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ÌÈÓÎÁ eÏawL BÓk Ôk ÔÈ‡¯Ó46. «¿ƒ≈¿∆ƒ¿¬»ƒƒƒ«¿»

- ·ÈËÈ‰Ï B‡ Ú¯‰Ï :Èeha ˙Úe·La ¯ÓB‡ È¯‰L∆¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»«¿≈ƒ
˙eL¯‰ È¯·„a47e¯‡aL BÓk ,48‰zLÈÂ ÏÎ‡iL , ¿ƒ¿≈»¿¿∆≈«¿∆…«¿ƒ¿∆
ÌeˆiL B‡ ÌBi‰49:¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ¯„·e ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «∆»¿«≈»∆«¿»ƒ≈

‰ÂˆÓ È¯·c ÔÈa ˜ÏÁ ‡ÏÂ ,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk¿»«…≈ƒƒ«¬∆¿…»«≈ƒ¿≈ƒ¿»
.˙eL¯‰ È¯·„Ï¿ƒ¿≈»¿

ומעיין.45) עד 46)מסתכל מזה זה שקיבלו הקבלה, מפי
מסיני. אינו 47)למשה רצה לא ואם עושה, רצה שאם

הסוגיה 48)עושה. ע"פ הט"ז, פ"ה שבועות הל' לעיל
א. כז, ובהיתר.49)בשבועות ברשותו זה שכל

.Ë·BË ÌBÈa B‡ ˙aLa ÌeˆiL ¯„Bp‰50·iÁ - «≈∆»¿«»¿«»
ÌeˆÏ51‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„p‰L ;52BÓk , »∆«¿»ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿

e¯‡aL53ÌBÈ B‡ ÔBL‡¯ ÌBÈ ÌeˆiL ¯„Bp‰ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈«≈∆»ƒ
È Ïk ÈLÈÏL‰Ê ÌBÈ Ba Ú‚Ùe ,ÂÈÓ54ÌBÈ ‡e‰ È¯‰Â ¿ƒƒ»»»»«∆«¬≈

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú B‡ ·BË55.ÌeˆÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆∆«ƒƒ¬≈∆«»»
L„Á L‡¯ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â56‰kÁ Ba Ú‚t . ¿≈»ƒ«……∆»«¬À»

ÌÈ¯eÙe57ÏÈ‡B‰ ;el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈtÓ B¯„ ‰ÁcÈ - ƒƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ»≈ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰a ÌBv‰ ¯eq‡Â58ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ È¯‰ - ¿ƒ«»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ

B¯„ ‰ÁcÈÂ ,˜efÁ59ÌÈÓÎÁ ˙¯Ê‚ ÈtÓ60. ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈«¬»ƒ

כמבואר 50) התורה, מן בתענית ואסורים לענגם, שמצוה
הרשב"א  שסובר וכפי ה"ז, פ"ב תענית בתוספתא
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רבינו. בדעת תריד סי' את 51)בתשובותיו לקיים כדי
תעשה'.52)נדרו. ואל  ב 'שב הוא לעיל 53)כשהנדר

בשבתות  "פותחים א. סו, נדרים במשנה מבואר וכן ה"ו,
הותר  (מקצתו), מכללו שהותר שהנדר . . . ובימיםֿטובים
ואם  וימיםֿטובים, שבתות על גם חל שהנדר הרי כולו",
אכילת  כשאמר ודוקא לצום. חייב - בהם לצום בפירוש נדר
כשיאמר: אבל גמור, נדר לשון שזוהי עלי, אסורה שבת יום
הנדור  הדבר אסר לא שהרי נדר, זה אין היום, בתענית הריני
ואסור  בלבד, תענית קבלת אלא ה"ז), לעיל (ראה עצמו על
סעיף  רטז, סי' ביו"ד וכן (כסףֿמשנה, אלו בימים לצום לו

שלישי.54)ג). או ראשון בו,55)יום לאכול שמצוה
נפשותיכם  את "ועניתם ט.) השנה (ראש חז"ל שדרשו וכמו
והלא  מתענים בתשעה וכי לב) כג, (ויקרא לחודש בתשעה
בתשיעי  ושותה האוכל כל לך: לומר אלא מתענים, בעשירי
בו, להתענות ואסור ועשירי" תשיעי התענה כאילו . . .
תרד. סי' או"ח ובשו"ע ב. סח, בפסחים כמבואר

(במדבר 56) ככתוב המועדים, שאר עם יחד בתורה שנזכר
ו  שמחתכם "וביום י) הרי י, - חדשיכם" ובראשי במועדיכם

איסור  לענין עמהם, להשוותו למועדים, הכתוב שסמכו
מן  בתענית אסור שאינו יתכן, אבל אסמכתא. בדרך תענית,
מערב  יותר בתורה מפורש סמך לו יש שאיסורו אלא התורה,
ה'תוספות' מדברי נראה וכן (כסףֿמשנה). הכיפורים יום

א. יב, כא,57)תענית בשבת - חנוכה בתענית, שאסורים
יז). ט, (אסתר בו כתוב ושמחה" משתה "יום - פורים ב.

חכמים.58) מדברי כלומר, מדבריהם. התימנים: ובכת"י
הימיםֿטובים 59) כל על - א יב, בתענית אמרו וכן

"אם  בהם: להתענות שלא תענית", ב"מגילת שכתובים
גזירתנו  תבטל בהם) לצום (שנדר לנדרו קודמת גזירתנו

נדרו". את להתענות) חיזוק 60)(שלא עשו שחכמים
שיש  וראשֿחודש, לשבת בניגוד תורה, משל יותר לדבריהם
אמרו  בזה וכיוצא חיזוק, צריכים ואינם בתורה עיקר להם
סופרים  דברי חיזוק, צריכים אין תורה "דברי יז:) (תענית
ביד  כח שאין ואע"פ בהם. לזלזל יבואו שלא חיזוק" צריכים
נאמר  ואיך ועשה', ב'קום התורה מן דבר לעקור חכמים
ב'קום  נדרו את לבטל ובפורים, בחנוכה לאכול זה לנודר
לעקור, הם יכולים וטעם פנים שיש במקום - ועשה'?
יבמות  והשווה (כסףֿמשנה) ב מג, נזיר ב'תוספות' כמבואר
זה, ולפי "מתוך". דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' א. פח,
או  יינם, סתם לשתות כגון דרבנן, איסורים לבטל נדר אם
חכמים, גזירת מפני נדרו ידחה - דרבנן ריבית לחבירו לתת

(רדב"ז). בה לזלזל יבואו שלא

.ÈBa LiL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„p‰ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¿»ƒ»ƒ∆»«»»∆≈
Ôa¯˜ EÈÏÚ È¯eac :¯ÓB‡‰ ?LnÓ61¯eÒ‡ BÈ‡ - «»»≈ƒƒ»∆»¿»≈»
LnÓ Ba ÔÈ‡ ¯eac‰L ;BnÚ ¯a„lÓ62¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈ƒ∆«ƒ≈«»¿≈ƒ»«

È˙B¯t :¯ÓB‡k ‰Ê ÔÈ‡ - EÈÏÚ ¯eÒ‡ È¯eac :BÏƒƒ»»∆≈∆¿≈≈«
ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,EÈÏÚ Ôa¯˜ È˙B¯t B‡ EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ»∆≈«»¿»»∆∆≈¬ƒ

ÂÈÏÚ63ÈÈ‡L Ôa¯˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .64¯a„Ó »»¿ƒ»»≈«¬≈»¿»∆≈ƒ¿«≈
;CnÚ Cl‰Ó ÈÈ‡L B‡ ,CnÚ ‰OBÚ ÈÈ‡L B‡ ,CnÚƒ»∆≈ƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿«≈ƒ»
ÈÈ‡L ,¯a„Ó ÈÈ‡L ,ÔLÈ ÈÈ‡L Ôa¯˜ :¯Ó‡L B‡∆»«»¿»∆≈ƒ»≈∆≈ƒ¿«≈∆≈ƒ

CLnLÓ ÈÈ‡L Ôa¯˜ :BzL‡Ï ¯Ó‡L B‡ ;Cl‰Ó65- ¿«≈∆»«¿ƒ¿»¿»∆≈ƒ¿«¿≈

el‡ ÏÎa ÏÁ ¯„p‰ ÔÈ‡66È¯eac :¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰Â , ≈«∆∆»¿»≈«¬≈∆¿≈ƒƒ
ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Ô‰L ,Ôa¯˜ ÈLenLÂ È˙iOÚÂ ÈÎel‰Â¿ƒƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒƒ»¿»∆≈¿»ƒ∆≈

LnÓ Ô‰a67. »∆«»

כקרבן.61) עליך אסור וכבר 62)יהיה ב. יג, נדרים
עצמו, על הנדור הדבר אוסר שהנודר ה"ז, לעיל נתבאר
שם). (רא"ש לאסרו יכול אינו ממש בו שאין ודבר

ה"ז.63) פ"א, לעיל יש 64)כמבואר משנה', ה'כסף לדעת
יהיה  עושה, או מדבר שאני מה כלומר: שאני, כאן: לגרוס
הדבר, על עצמו אוסר אינו בנדר שהרי כקרבן, עלי אסור
הר"ן  גורס וכן אליו, ביחס הדבר אל מכוון האיסור אלא

ב. יד, נדרים אישות.65)במשנה א.66)חיי טו, נדרים
משום 67) ממש, בו שאין דבר על אפילו חלה השבועה אבל

בו  יש ועצמו כן, יעשה שלא עצמו אוסר הוא שבשבועה
פ"א, שבועות בהל' רבינו פסק וכן ובר"ן). יג: (נדרים ממש

ה"כ. פ"ה, שם וראה פלוני" עם פלוני שדיבר "או ה"ב:

.‡È,Ô‰ÈOÚÓÏ È„ÈÂ ,B¯ea„Ï Èt ¯Ò‡È :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈≈»≈ƒ¿ƒ¿»«¿«¬≈∆
ÏÁ ¯„p‰ È¯‰ - Ô˙LÏ ÈÈÚÂ ,ÔÎel‰Ï ÈÏ‚¯Â¿«¿«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»»¬≈«∆∆»

Ô‰ÈÏÚ68¯a„lÓ Èt Ôa¯˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿ƒ»»≈«¬≈»¿»ƒƒ¿«≈
È¯‰ - EnÚ Cl‰lÓ ÈÏ‚¯Â ,EnÚ ˙BOÚlÓ È„ÈÂ ,CnÚƒ¿¿»«ƒ«¬ƒ¿¿«¿«ƒ¿«≈ƒ»¬≈

¯eÒ‡ ‰Ê69¯a„‡ Ì‡ Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ∆»¿≈»≈¬≈»«»¿»ƒ¬«≈
- B¯·c ÏÚ ¯·ÚÂ ,BnÚ ¯a„‡ ‡Ï Ì‡ B‡ ÈBÏt ÌÚƒ¿ƒƒ…¬«≈ƒ¿»««¿»

Ôa¯˜a ·iÁ70Èz¯ac ¯„ Ì‡ ÔÎÂ .71Èz¯a„ ‡ÏÂ72 «»¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ«¿ƒ¿…ƒ«¿ƒ
ÔÈ¯‡·Ó e‡L ¯q‡ È¯„ el‡ ÔÈ‡L .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈≈ƒ¿≈ƒ»∆»¿»¬ƒ

Ì‰ÈËtLÓ73Lc˜‰ È¯„ ‡l‡ ,74. ƒ¿¿≈∆∆»ƒ¿≈∆¿≈

סו).68) יג: (נדרים אלה כל וכן ממש, בו יש שהפה
להתפרש 69) ויכול הואיל לדיבורו, פי יאסר כאומר: נעשה

(ר"ן  להחמיר נדרים סתם אומרים: פיו, לאסור שהתכוין
ריג). סי' יו"ד יוסף' ב'בית וכן שתלאו 70)שם, אע"פ

והוא  קרבן, בהבאת עצמו חייב הרי ממש, בו שאין בדבר
הל"א. פ"ו, ערכין הל' השווה בעולם, אם 71)ישנו

קרבן. להביא עלי - פלוני ביום לא 72)דיברתי אם
דבר 73)דיברתי. על אלא חלים שאינם אלו, בהלכות

ממש. בו ואין 74)שיש נדרו, ע"י בהם מתחייב שהאדם
בהם. נוהגים איסור" "דיני תנאי

.·ÈÏÚ Û‡ ,Ô¯Ò‡Â LnÓ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ¯„Bp‰«≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»«¬»»««
Ì‰ÈÏÚ ÏÁ ¯„p‰ ÔÈ‡L Èt75‚‰iL BÏ ÌÈ¯BÓ ÔÈ‡ - ƒ∆≈«∆∆»¬≈∆≈ƒ∆ƒ¿«

BzÚ„·e Ô‰a BÓˆÚ ¯Ò‡Â ÏÈ‡B‰ ,¯z‰ Ô‰a76¯„p‰L »∆∆≈ƒ¿»««¿»∆¿«¿∆«∆∆
Ï ÔÈÁ˙Bt ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÏÁ¯Á‡ ÌB˜nÓ Á˙t B77 »¬≈∆∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈

‡lL È„k ,¯Ò‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯„ BÏ ÔÈ¯ÈzÓe«ƒƒƒ¿««ƒ∆…∆¡«¿≈∆…
ÌÈ¯„a L‡¯ ˙el˜ e‚‰È78. ƒ¿¬«…ƒ¿»ƒ

לעיל.75) לעיל 77)במחשבתו.76)כמבואר מבואר
הי"ב. האומר 78)פ"ב, רבינא, כדברי א. טו, נדרים

יחל" ב"בל הוא הרי ממש, בהם שאין בנדרים שאפילו
נדרים  למשנה, בפירושו רבינו דברי הם וכך חכמים. מדברי
אחר  חלים, בלתי שהם אע"פ הדברים "שאלו מ"א: פ"ב,
מטעם  אסורים הם הרי נדרים, אותם מחשבים אדם שבני

ה"ד. פ"ד, לקמן והשווה דברו". יחל לא
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רבינו. בדעת תריד סי' את 51)בתשובותיו לקיים כדי
תעשה'.52)נדרו. ואל  ב 'שב הוא לעיל 53)כשהנדר

בשבתות  "פותחים א. סו, נדרים במשנה מבואר וכן ה"ו,
הותר  (מקצתו), מכללו שהותר שהנדר . . . ובימיםֿטובים
ואם  וימיםֿטובים, שבתות על גם חל שהנדר הרי כולו",
אכילת  כשאמר ודוקא לצום. חייב - בהם לצום בפירוש נדר
כשיאמר: אבל גמור, נדר לשון שזוהי עלי, אסורה שבת יום
הנדור  הדבר אסר לא שהרי נדר, זה אין היום, בתענית הריני
ואסור  בלבד, תענית קבלת אלא ה"ז), לעיל (ראה עצמו על
סעיף  רטז, סי' ביו"ד וכן (כסףֿמשנה, אלו בימים לצום לו

שלישי.54)ג). או ראשון בו,55)יום לאכול שמצוה
נפשותיכם  את "ועניתם ט.) השנה (ראש חז"ל שדרשו וכמו
והלא  מתענים בתשעה וכי לב) כג, (ויקרא לחודש בתשעה
בתשיעי  ושותה האוכל כל לך: לומר אלא מתענים, בעשירי
בו, להתענות ואסור ועשירי" תשיעי התענה כאילו . . .
תרד. סי' או"ח ובשו"ע ב. סח, בפסחים כמבואר

(במדבר 56) ככתוב המועדים, שאר עם יחד בתורה שנזכר
ו  שמחתכם "וביום י) הרי י, - חדשיכם" ובראשי במועדיכם

איסור  לענין עמהם, להשוותו למועדים, הכתוב שסמכו
מן  בתענית אסור שאינו יתכן, אבל אסמכתא. בדרך תענית,
מערב  יותר בתורה מפורש סמך לו יש שאיסורו אלא התורה,
ה'תוספות' מדברי נראה וכן (כסףֿמשנה). הכיפורים יום

א. יב, כא,57)תענית בשבת - חנוכה בתענית, שאסורים
יז). ט, (אסתר בו כתוב ושמחה" משתה "יום - פורים ב.

חכמים.58) מדברי כלומר, מדבריהם. התימנים: ובכת"י
הימיםֿטובים 59) כל על - א יב, בתענית אמרו וכן

"אם  בהם: להתענות שלא תענית", ב"מגילת שכתובים
גזירתנו  תבטל בהם) לצום (שנדר לנדרו קודמת גזירתנו

נדרו". את להתענות) חיזוק 60)(שלא עשו שחכמים
שיש  וראשֿחודש, לשבת בניגוד תורה, משל יותר לדבריהם
אמרו  בזה וכיוצא חיזוק, צריכים ואינם בתורה עיקר להם
סופרים  דברי חיזוק, צריכים אין תורה "דברי יז:) (תענית
ביד  כח שאין ואע"פ בהם. לזלזל יבואו שלא חיזוק" צריכים
נאמר  ואיך ועשה', ב'קום התורה מן דבר לעקור חכמים
ב'קום  נדרו את לבטל ובפורים, בחנוכה לאכול זה לנודר
לעקור, הם יכולים וטעם פנים שיש במקום - ועשה'?
יבמות  והשווה (כסףֿמשנה) ב מג, נזיר ב'תוספות' כמבואר
זה, ולפי "מתוך". דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' א. פח,
או  יינם, סתם לשתות כגון דרבנן, איסורים לבטל נדר אם
חכמים, גזירת מפני נדרו ידחה - דרבנן ריבית לחבירו לתת

(רדב"ז). בה לזלזל יבואו שלא

.ÈBa LiL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„p‰ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¿»ƒ»ƒ∆»«»»∆≈
Ôa¯˜ EÈÏÚ È¯eac :¯ÓB‡‰ ?LnÓ61¯eÒ‡ BÈ‡ - «»»≈ƒƒ»∆»¿»≈»
LnÓ Ba ÔÈ‡ ¯eac‰L ;BnÚ ¯a„lÓ62¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈ƒ∆«ƒ≈«»¿≈ƒ»«

È˙B¯t :¯ÓB‡k ‰Ê ÔÈ‡ - EÈÏÚ ¯eÒ‡ È¯eac :BÏƒƒ»»∆≈∆¿≈≈«
ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,EÈÏÚ Ôa¯˜ È˙B¯t B‡ EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ»∆≈«»¿»»∆∆≈¬ƒ

ÂÈÏÚ63ÈÈ‡L Ôa¯˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .64¯a„Ó »»¿ƒ»»≈«¬≈»¿»∆≈ƒ¿«≈
;CnÚ Cl‰Ó ÈÈ‡L B‡ ,CnÚ ‰OBÚ ÈÈ‡L B‡ ,CnÚƒ»∆≈ƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿«≈ƒ»
ÈÈ‡L ,¯a„Ó ÈÈ‡L ,ÔLÈ ÈÈ‡L Ôa¯˜ :¯Ó‡L B‡∆»«»¿»∆≈ƒ»≈∆≈ƒ¿«≈∆≈ƒ

CLnLÓ ÈÈ‡L Ôa¯˜ :BzL‡Ï ¯Ó‡L B‡ ;Cl‰Ó65- ¿«≈∆»«¿ƒ¿»¿»∆≈ƒ¿«¿≈

el‡ ÏÎa ÏÁ ¯„p‰ ÔÈ‡66È¯eac :¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰Â , ≈«∆∆»¿»≈«¬≈∆¿≈ƒƒ
ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Ô‰L ,Ôa¯˜ ÈLenLÂ È˙iOÚÂ ÈÎel‰Â¿ƒƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒƒ»¿»∆≈¿»ƒ∆≈

LnÓ Ô‰a67. »∆«»

כקרבן.61) עליך אסור וכבר 62)יהיה ב. יג, נדרים
עצמו, על הנדור הדבר אוסר שהנודר ה"ז, לעיל נתבאר
שם). (רא"ש לאסרו יכול אינו ממש בו שאין ודבר

ה"ז.63) פ"א, לעיל יש 64)כמבואר משנה', ה'כסף לדעת
יהיה  עושה, או מדבר שאני מה כלומר: שאני, כאן: לגרוס
הדבר, על עצמו אוסר אינו בנדר שהרי כקרבן, עלי אסור
הר"ן  גורס וכן אליו, ביחס הדבר אל מכוון האיסור אלא

ב. יד, נדרים אישות.65)במשנה א.66)חיי טו, נדרים
משום 67) ממש, בו שאין דבר על אפילו חלה השבועה אבל

בו  יש ועצמו כן, יעשה שלא עצמו אוסר הוא שבשבועה
פ"א, שבועות בהל' רבינו פסק וכן ובר"ן). יג: (נדרים ממש

ה"כ. פ"ה, שם וראה פלוני" עם פלוני שדיבר "או ה"ב:

.‡È,Ô‰ÈOÚÓÏ È„ÈÂ ,B¯ea„Ï Èt ¯Ò‡È :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈≈»≈ƒ¿ƒ¿»«¿«¬≈∆
ÏÁ ¯„p‰ È¯‰ - Ô˙LÏ ÈÈÚÂ ,ÔÎel‰Ï ÈÏ‚¯Â¿«¿«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»»¬≈«∆∆»

Ô‰ÈÏÚ68¯a„lÓ Èt Ôa¯˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿ƒ»»≈«¬≈»¿»ƒƒ¿«≈
È¯‰ - EnÚ Cl‰lÓ ÈÏ‚¯Â ,EnÚ ˙BOÚlÓ È„ÈÂ ,CnÚƒ¿¿»«ƒ«¬ƒ¿¿«¿«ƒ¿«≈ƒ»¬≈

¯eÒ‡ ‰Ê69¯a„‡ Ì‡ Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ∆»¿≈»≈¬≈»«»¿»ƒ¬«≈
- B¯·c ÏÚ ¯·ÚÂ ,BnÚ ¯a„‡ ‡Ï Ì‡ B‡ ÈBÏt ÌÚƒ¿ƒƒ…¬«≈ƒ¿»««¿»

Ôa¯˜a ·iÁ70Èz¯ac ¯„ Ì‡ ÔÎÂ .71Èz¯a„ ‡ÏÂ72 «»¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ«¿ƒ¿…ƒ«¿ƒ
ÔÈ¯‡·Ó e‡L ¯q‡ È¯„ el‡ ÔÈ‡L .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈≈ƒ¿≈ƒ»∆»¿»¬ƒ

Ì‰ÈËtLÓ73Lc˜‰ È¯„ ‡l‡ ,74. ƒ¿¿≈∆∆»ƒ¿≈∆¿≈

סו).68) יג: (נדרים אלה כל וכן ממש, בו יש שהפה
להתפרש 69) ויכול הואיל לדיבורו, פי יאסר כאומר: נעשה

(ר"ן  להחמיר נדרים סתם אומרים: פיו, לאסור שהתכוין
ריג). סי' יו"ד יוסף' ב'בית וכן שתלאו 70)שם, אע"פ

והוא  קרבן, בהבאת עצמו חייב הרי ממש, בו שאין בדבר
הל"א. פ"ו, ערכין הל' השווה בעולם, אם 71)ישנו

קרבן. להביא עלי - פלוני ביום לא 72)דיברתי אם
דבר 73)דיברתי. על אלא חלים שאינם אלו, בהלכות

ממש. בו ואין 74)שיש נדרו, ע"י בהם מתחייב שהאדם
בהם. נוהגים איסור" "דיני תנאי

.·ÈÏÚ Û‡ ,Ô¯Ò‡Â LnÓ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ¯„Bp‰«≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»«¬»»««
Ì‰ÈÏÚ ÏÁ ¯„p‰ ÔÈ‡L Èt75‚‰iL BÏ ÌÈ¯BÓ ÔÈ‡ - ƒ∆≈«∆∆»¬≈∆≈ƒ∆ƒ¿«

BzÚ„·e Ô‰a BÓˆÚ ¯Ò‡Â ÏÈ‡B‰ ,¯z‰ Ô‰a76¯„p‰L »∆∆≈ƒ¿»««¿»∆¿«¿∆«∆∆
Ï ÔÈÁ˙Bt ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÏÁ¯Á‡ ÌB˜nÓ Á˙t B77 »¬≈∆∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈

‡lL È„k ,¯Ò‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯„ BÏ ÔÈ¯ÈzÓe«ƒƒƒ¿««ƒ∆…∆¡«¿≈∆…
ÌÈ¯„a L‡¯ ˙el˜ e‚‰È78. ƒ¿¬«…ƒ¿»ƒ

לעיל.75) לעיל 77)במחשבתו.76)כמבואר מבואר
הי"ב. האומר 78)פ"ב, רבינא, כדברי א. טו, נדרים

יחל" ב"בל הוא הרי ממש, בהם שאין בנדרים שאפילו
נדרים  למשנה, בפירושו רבינו דברי הם וכך חכמים. מדברי
אחר  חלים, בלתי שהם אע"פ הדברים "שאלו מ"א: פ"ב,
מטעם  אסורים הם הרי נדרים, אותם מחשבים אדם שבני

ה"ד. פ"ד, לקמן והשווה דברו". יחל לא
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á"ôùú'ä éøùú ä"ë éùéù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בהם,1) לעמוד הנודר את מחייבים שאינם הנדרים סוגי

בנודר  המתפיס הדיוטות, שלשה או חכם ע"י נדרים היתר
נדרו. לאיסור הגורם בתנאי האדם זהירות חוסר בו, ותלותו

.‡ÔÈÒ‡ È¯„2˙B‚‚L È¯„Â3È‡·‰ È¯„Â4È¯‰ - ƒ¿≈√»ƒ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈¬«¬≈
el‡ÌÈ¯zÓ5˙BÚe·La e¯‡aL C¯„k ,6È¯‰ . ≈À»ƒ¿∆∆∆≈«¿ƒ¿¬≈

ÔÈÒp‡‰ e‰e¯Èc‰L7ÔÈÒÎBn‰Â8eÏ ¯„ :BÏ e¯Ó‡Â ∆ƒƒ»«»ƒ¿«¿ƒ¿»¿¿…»
,ÒÎÓa ·iÁL ¯·„ EnÚ LÈ Ì‡ EÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰L∆«»»»»∆ƒ≈ƒ¿»»∆«»¿∆∆
- ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈi‰Â ¯Oa‰Â ˙t‰ È¯‰ :¯Ó‡Â ¯„Â¿»«¿»«¬≈««¿«»»¿««ƒ¬ƒ»«

Ïka ¯zÓ ‰Ê È¯‰9‰Ó ÏÚ ÛÈÒB‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈∆À»«…¿««ƒ∆ƒ««
‡lL ¯ciL epnÓ eL˜a Ì‡ ÔÎÂ .epnÓ eL˜aM∆ƒ¿ƒ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒ…∆…

BÏ BzL‡ ‰‰z10ÂÈ·e BzL‡ BÏ ‰‰z ‡lL ¯„Â , ≈»∆ƒ¿¿»«∆…≈»∆ƒ¿»»
ÔÈ¯zÓ Ôlk - ÂÈÁ‡Â11‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .12. ¿∆»À»À»ƒ¿≈…«≈»∆

והכרח.2) אונס מתוך אשתי 3)שנדר תיאסר שאמר: כגון
ונודע  בני, את שהכתה או כיסי את שגנבה לי, מליהנות

הכתה. ושלא גנבה כגון 4)שלא יתר, ושפת גוזמה
הזה  בדרך ראיתי לא אם אלו פירות עלי ייאסרו שאמר:
עיר  חומת ראיתי לא אם או מצרים. כיוצאי הרבה חיילות
את  לספר אלא נתכוון לא שזה לרקיע, עד גבוהה פלונית

והפלגה. גוזמה דרך העם, רוב או החומה ואינם 5)גובה
לחכם. שאלה הרי 6)צריכים רבינו: כתב שבשבועות אלא

פטור  שהוא אלא בדבר, יש שאיסור משמע פטור, זה
ואסור  שמים, שם הזכרת בלא שבועה אין כי מקרבן,
איסור, בהם אין בנדרים אבל לבטלה, שמים שם להוציא

נדר. לשם בליבו גמר ולא זרוע 7)הואיל ובעל חמסן
באלימות. ברשות 8)המשתמש שלא (מס) מכס לוקח

המס  על לעצמו מוסיף אבל ברשות, שלוקח או המלך,
כי 9)הקצוב. במכס החייבים דברים עמו שיש פי על אף

נדר. נדרו ואין שווים וליבו פיו אין ממנו.10)האנוס
לו.11) אין 12)ליהנות אם עלי, זה נדר שאומר: כגון

או  אסור, דבר אוכלים אינם והם - תרומה פירות אלו פירות
ממכס. ופטורים המלך מבית שהם

.·el‡‰ ÌÈ¯„p‰ ÏÎ·e13¯·„Ï BaÏa Ôek˙iL CÈ¯ˆ ¿»«¿»ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»»
¯zn‰14ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL BaÏa ÌÈOiL ÔB‚k . «À»¿∆»ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬ƒ»»

.‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ ,‰ÚL d˙B‡ B‡ „·Ïa ÌBi‰ B˙B‡«ƒ¿«»»»¿≈«≈»∆
Òe‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BaÏaL ÌÈ¯·c ÏÚ CÓBÒÂ15BÈ‡Â ¿≈«¿»ƒ∆¿ƒƒ¿»¿≈

ÔÈ‡ Ô‰Ï ¯ciL ‰ÚMa ‡ˆÓÂ ,ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿»¿»»∆ƒ…»∆≈
˙BÚe·L· e¯‡aL BÓk ,ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt16. ƒ¿ƒ»ƒ¿∆≈«¿ƒ¿

אונס.13) מחמת אתה 14)שנודר אין שגגות בנדרי אבל
לבו  ואין הוא שוגג שהרי וכו' בליבו שיתכוון לומר יכול

דברים,15)עמו. אינם שבלב שדברים פי על אף כלומר,
עליהם. סומך זה הרי הוא ואנוס חייב 16)הואיל שאינו

לחרמים  נשבעים ולפיכך שווים וליבו פיו שיהא עד
ביטול  שייוודע לחוש יש שאם הרמ"א וכתב ולמוכסים.
צדקיהו  נענש ולכן השם. חילול מפני אסור, לגויים, נדרו
אונס. בדרך שהיה פי על אף לנבוכדנצר שבועתו על שעבר
כגון  לגמרי, אחר מסוג אונסים נדרי שיש להעיר וראוי

ביום  אצלו יאכל לא אם מנכסיו חבירו את ראובן שהדיר
לבוא, היה יכול ולא נהר שעיכבו או חבירו וחלה פלוני,

פטרתו. התורה אנוס כי מותר, זה הרי

.‚ÔÈÊe¯Ê È¯„ ÔÎÂ17ÔÈ¯zÓ -18¯Èc‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈ƒ¿≈≈ƒÀ»ƒ≈«¿∆ƒƒ
B¯·Á19BÏˆ‡ ÏÎ‡iL20‰Ê ¯„Â ,21ÈtÓ ,ÏÎ‡È ‡lL ¬≈∆…«∆¿¿»«∆∆……«ƒ¿≈

ÏÎ‡ ÔÈa ,ÂÈÏÚ ÁÈ¯Ë‰Ï ‰ˆB¯ BÈ‡L22ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa23 ∆≈∆¿«¿ƒ«»»≈»«≈…»«
ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL -24ıÙÁ ¯kÓÈ ‡lL ¯„pL ¯ÎBn‰ ÔÎÂ . ¿≈∆¿ƒ¿≈«≈∆»«∆…ƒ¿…≈∆
ÚÏÒa ‡l‡ ‰Ê25‡l‡ epÁwÈ ‡lL ¯„ Á˜Bl‰Â , ∆∆»¿∆«¿«≈«»«∆…ƒ»∆∆»

Ï˜La26eˆ¯Â ,27ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ÔÈ¯È„ ‰LÏLa28. ¿∆∆¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ
¯Ó‚ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL ÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒ∆»∆»≈∆…»«

B¯·Á ˙‡ Ê¯ÊÏ È„k ‡l‡ ¯„ ‡ÏÂ ,BaÏa29¯Ó‚ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…»«∆»¿≈¿»≈∆¬≈¿…»«
BaÏa30. ¿ƒ

בדעתו.17) יעמוד שלא חבירו, את לזרז אלא נדר שלא
חכם.18) שאלת צריכים הנאתו 19)ואינם עליו שאסר

עמד 20)ממנו. מסרב, והלה אצלו, לאכול שהזמינו
אצלו. יאכל לא אם והדירו המוזמן.21)המזמין

נדרו.22) את המוזמן המזמין 23)וחילל לדעת בניגוד
נדר.24)מדירו. זה כסף.25)שאין דינרי ארבעה שהוא

דמי 26) קרבן אמר: שהמוכר דינרים, שני שהוא סלע, חצי
קרבן  אמר: והלוקח מסלע בפחות מוכרו אני אם עלי המקח

משקל. ביתר אקחנו אני אם עלי נתרצו 27)המקח
את 28)והסכימו. להעמיד התכוונו לא שמתחילה לפי

[=קונים]. והלוקחים המוכרים דרך וכן בדווקא, דבריהם
דינרים.29) לשלושה וליבו 30)שיסכים פיו שאין נמצא

אחר, לדבר בליבו שיתכוון צורך אין וכאן נדר. ואינו שווים
בעוד  כלל, לנדר נתכוון לא שהרי לעיל, אונסין כבנדרי
צריך  לפיכך נדר, כאן ויש האנס, לדעת נדר אונסין שבנדרי
דברים  במה אמרו: ובירושלמי המותר. לדבר בליבו שיתכוון
(שאומרים  כשמעמידים אבל מעמידים כשאין אמורים
חכם. היתר צריכים שלם) ובלב בדווקא היה נדרם שתחילת
וכתוב  בליבו". גמר לא מהם אחד "שכל רבינו: שדייק וזהו
בין  לומר אדם בני שרגילים מה מיימוניות": ב"הגהות
אף  שאעשה או אעשה שלא אמונה לגויים: בין ליהודים,

חכם. התרת צריכים זרוזין, נדרי שהם פי על

.„Ô‰L ,el‡ ÌÈ¯„ ÈÈÓ ‰Úa¯‡ elÙ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒ«¿»»ƒ≈¿»ƒ≈∆≈
˙Ó ÏÚ Ô‰a ¯„B ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈ¯zÓÀ»ƒ∆»»»»ƒ¿≈»∆«¿»
‰OÚÈ ‡Ï - B¯·c ÏÁÈ ‡Ï :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÔÏh·Ï¿«¿»«¿«…«≈¿»…«¬∆

ÔÈlÁ ÂÈ¯·„31. ¿»»Àƒ

מן 31) לך מותרים שהם לנדרים "מניין שנינו: מזו וגדולה
נודר  תהא שלא איסור, בהם נוהגים אדם ובני השמים
דבריו  יעשה שלא - דברו יחל לא לומר, תלמוד ומבטל,

חולין".

.‰ÌÁÂ ¯„pL ÈÓ32Ï‡L ‰Ê È¯‰ - B¯„ ÏÚ33 ƒ∆»«¿ƒ««ƒ¿¬≈∆ƒ¿»
B¯ÈzÓe ÌÎÁÏ34¯z‰ ÔÈ„k ÌÈ¯„ ¯z‰ ÔÈ„Â . ¿»»«ƒ¿ƒ∆≈¿»ƒ¿ƒ∆≈

˜‰·Ó ÌÎÁ ‡l‡ ¯ÈzÓ ÔÈ‡L :˙BÚe·L35‰LÏL B‡ , ¿∆≈«ƒ∆»»»À¿»¿»
˙BËBÈ„‰36ÔÈ¯ÈznL ÔBLl·e .ÌÎÁ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ∆¿¿»∆≈»»«»∆«ƒƒ

¯„p‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰Úe·M‰37eL¯tL ˙BÈÚ‰ ¯‡L ÔÎÂ . «¿»«ƒƒ«∆∆¿≈¿»»ƒ¿»∆≈«¿
˙BÚe·La Ô‰L C¯„k ÌÈ¯„a Ôlk - ˙BÚe·La38. ƒ¿À»ƒ¿»ƒ¿∆∆∆≈ƒ¿
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פרטי 33)מתחרט.32) על החכם ידי על ונחקר נבדק
שהחכם  נמצא חרטה, פתח לו ימצא שהחכם כדי הנדר,

הנשאל. הוא והנודר השואל הוא למדו 34)החוקר כך "כי
הוא  יחלל שלא - דברו יחל לא הכתוב שזה ... רבינו ממשה
וחזר, ניחם אם אבל ... נפש בשאט ראש קלות דרך בעצמו

לו". מתיר אין 35)חכם אבל נדרים, בהלכות ובקי מומחה
שבירושלים. הגדול דין מבית מוסמך שיהיה צריך

להם 36) יסבירו שאם שכל, בעלי אבל מלומדים, שאינם
צרכו. כל יבינוהו נדרים היתר לו:37)עניין שאומרים

מופר  לו: אמרו אם אבל לך. מחול או לך מותר או לך, שרוי
כלום. זה אין נדרך, נעקר או עצמה 38)לך שהתורה

ידור  כי "איש שנאמר אחד, בפסוק אותם (השוותה) הקישה
דברו".נ  יחל לא ... שבועה הישבע או לה' דר

.ÂÏeÁiL „Ú ¯„p‰ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡Â39‰Úe·Lk ,40. ¿≈«ƒƒ«∆∆«∆»«¿»

אכילת 39) עצמו על לאסור ונדר בניסן עומד שהיה כגון
אייר, שייכנס עד נשאל אינו וניחם, אייר, חודש מראש בשר
שחל  אחר יעשה", מפיו היוצא ככל דברו יחל "לא שנאמר
(החכם) ואחרים מוחל אינו הוא אזי עשייה, לידי ובא הנדר

לו. שתחול.40)מוחלים עד עליה נשאלים שאין

.Ê¯q‡‰ È¯„ ÏÚ ÌÈÏ‡LpL ÌLÎe41,B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe ¿≈∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»ƒ»«ƒƒ
Lc˜‰ È¯„ ÏÚ ÌÈÏ‡L Ck42B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe43ÔÈa . »ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈∆¿≈«ƒƒ≈

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ È¯„44ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa45ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«¿≈
‰¯eÓz‰ ÏÚ ÔÈÏ‡L46. ƒ¿»ƒ««¿»

עצמו.41) על פירותיו אוסר לגבוה,42)שאדם שהקדיש
הכל. על בהנאה שאלה 43)ונאסר "יש עה. נדרים

את  ועוקר חרטה פתח לו מוצא שהחכם מכיוון בהקדש",
אינו  טעות והקדש טעות, שהקדשו נמצא מעיקרו. נדרו
כגון  שפתיו במוצא המתקדש דבר לכל הדין והוא הקדש.
ולהפקיעו  לבטלו שאלה בו מועילה ומעשר, תרומה
נדרי  "אבל איסור, נדרי על אלא נשאלים שאין מקדושתו.
מדוחק, אלא עליהם יישאל ולא לקיימם, מצוה הקדש

אשלם". לה' נדרי ראויים 44)שנאמר, שאינם דברים
והחזקתו  המקדש בית תיקון לטובת מוקדשים אלא למזבח

וכדומה. מום בעלת או טמאה בהמה חיים 45)כגון בעלי
קרבן  לעלות והוקדשו המזבח על להיקרב הראויים טהורים
שדרשו  כמו קדושתו. להתיר שאלה מועילה הכל על עליו.
אם  זה ולפי כבנדרים. בהקדש שאלה שיש לומר בנדרים
בחוץ  ושחטה (בעזרה) בפנים להקריבה בהמה הקדיש
פטור, זה הרי הקדישו על נשאל כך ואחר כרת, ונתחייב

מעולם. הקדישה לא על 46)כאילו הקרבן בעל שיאמר
מתקדשת. והיא זו, תחת זו הרי לו שיש חולין בהמת
תמורתו. על נשאל שאין מודים הכל אמרו: ובירושלמי
"יהיה  שדרשו כמו תמורה, כן גם בטעות תמורה כי והטעם,
היא  בשוגג שתמורה וכיוון כמזיד, שוגג לרבות - קדש"
ומעתה  תמורה, תמורתו בטעות המיר שאפילו נמצא תמורה,

השאל  לעשות גם אלא אינה יסודה שכל בה, מועילה אינה ה
תמורה. נשארת בטעות תמורה והרי טעות, הקדשתו

.Á¯ÙÓ Ck ,¯q‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ B‡ ·‡‰L ÌLÎe¿≈∆»»«««≈≈ƒ¿≈ƒ»»≈≈
˙BLc˜‰ È¯„47.¯q‡‰ È¯„Ï ÔÈÓBc‰ ƒ¿≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ»

ידי 47) על האשה נדר בהפרת העוסקת נדרים בפרשת שהרי
ב"שחוטי  שנאמר כמו הדבר" "זה נאמר: הבעל, או האב
גם  מעתה שאלה, מועילה הקדש בנדרי שגם לומר - חוץ"
בתורה  מפורשת ההפרה שהרי מועילה, והבעל האב הפרת

הקבלה. מפי אלא שאינו חכם" מ"היתר יותר

.ËÚÓLÂ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á ÚÓLÂ ,¯„pL ÈÓƒ∆»«¿»«¬≈¿»««¬ƒ¿»«
'È‡Â' ¯Ó‡Â ÈLÈÏL48B¯„ ÏÚ ÔBL‡¯‰ Ï‡LÂ , ¿ƒƒ¿»««¬ƒ¿ƒ¿«»ƒ«ƒ¿

.Ôlk e¯z‰ - ¯z‰Â49ÔB¯Á‡‰ - ¯z‰Â ÔB¯Á‡‰ Ï‡L ¿À«À¿À»ƒ¿«»«¬¿À«»«¬
ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ ,¯zÓ50ÏLÂ ÈM‰ - ¯z‰Â ÈM‰ Ï‡L . À»¿À»¬ƒƒ¿««≈ƒ¿À««≈ƒ¿∆

¯eÒ‡ ÔBL‡¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ ÂÈ¯Á‡51. «¬»À»ƒ¿»ƒ»

דיבור 48) כדי בתוך זה וכל כמותו זה בנדר רוצה אני שגם
קודמו. בזה,49)של זה נדריהם את תלו וכולם הואיל

כולם. הותרו - הראשון כשהותר תלו 50)נמצא לא שהם
בו. נדריהם נמצא 51)את בחבירו, נדרו התפיס אחד שכל

אסור. ולמעלה ממנו - מותר ולמטה מהשני

.ÈÏÚ ¯„pL ÔB‚k ,¯„a ‰a¯‰ ÌÈ¯·c ÒÈt˙n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ¿»ƒ«¿≈«∆∆¿∆»««
¯Oa‰ ÒÈt˙‰Â ˙t‰52- da ¯z‰Â ˙t‰ ÏÚ Ï‡LÂ , ««¿ƒ¿ƒ«»»¿ƒ¿««««¿À«»

¯Oa‰ ¯z‰53¯z‰ ‡Ï - Ba ¯z‰Â ¯Oa‰ ÏÚ Ï‡L . À««»»ƒ¿«««»»¿À«…À«
.˙t‰««

דיבור.52) כדי לאחר הותרה,53)אפילו שהפת מאחר
בדבר  ולא המותר בדבר הייתה בפת, הבשר שהתפסת נמצא

הנדור.

.‡ÈÌÎlÎÏ ‰‰ ÈÈ‡L ¯„Bp‰ B‡ ÚaLp‰54Ï‡LÂ , «ƒ¿»«≈∆≈ƒ∆¡∆¿À¿∆¿ƒ¿«
B¯Èz‰Â Ì‰Ó „Á‡ ÏÚ B˙Úe·L ÏÚ B‡ B¯„ ÏÚ55- «ƒ¿«¿»«∆»≈∆¿ƒƒ

Ìlk e¯z‰56.Blk ¯z‰ - BÏÏkÓ ¯z‰L ¯„p‰L ; À¿À»∆«∆∆∆À«ƒ¿»À«À
- ÔBL‡¯‰ ¯z‰ :‰ÊÏÂ ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L ¯Ó‡»«∆≈ƒ∆¡∆»∆¿»∆¿»∆À«»ƒ

Ôlk e¯z‰57ÔlÎÂ ,¯zÓ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡ ¯z‰ ; À¿À»À««¬»«¬À»¿À»
‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L .ÔÈ¯eÒ‡58Á˙t ÔÈÎÈ¯ˆ - ¬ƒ∆≈ƒ∆¡∆»∆»∆»∆¿ƒƒ∆«

„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ59.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»∆»¿∆»¿≈…«≈»∆

החבורה.54) אנשי נדר 56)החכם.55)לכל שלא כיוון
מקצתו  התרת נמצאת כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה
מפיו  היוצא "ככל אמרו: ובירושלמי לכולם. התרה פתח -
אין  שאם כולו", בטל מקצתו שבטל לנדר מכאן, - יעשה

לחצאין. חל אינו מפיו היוצא ככל הואיל 57)הנדר
זה  ולתלות כאחד לכללם נתכוון החיבור בוא"ו והשתמש

לו. הקודם בחבירו אחד כל התבטא 58)בזה, לא כאן
ואחד, אחד לכל פרטי באופן שנדר נמצא החיבור, בוא"ו

בזה. זה אותם תלה הודר 59)ולא מהם אחד כל שהרי
עצמו. בפני ידו על

.·È¯„¯ÈÊa60Ôa¯˜·e61‰Úe·L·e62ÔÈ‡Â ¯„pL B‡ , »«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»∆»«¿≈
ÔlÎÏ „Á‡ Á˙t - ¯„ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È63. »«¿≈∆≈∆»«∆«∆»¿À»

נזיר.60) עלי.61)להיות פלוני דבר קרבן שאמר
פלוני.62) ביום בשר אוכל שלא והכל 63)שבועה הואיל

לא  ואפילו כולו. הותר - מקצתו שהותר נדר הוא, אחד נדר
- לאחרונה בשפתו שהוציא לנדרו אלא חרטה פתח מצא

הוא. אחד נדר שהכל כולם, הותרו
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פרטי 33)מתחרט.32) על החכם ידי על ונחקר נבדק
שהחכם  נמצא חרטה, פתח לו ימצא שהחכם כדי הנדר,

הנשאל. הוא והנודר השואל הוא למדו 34)החוקר כך "כי
הוא  יחלל שלא - דברו יחל לא הכתוב שזה ... רבינו ממשה
וחזר, ניחם אם אבל ... נפש בשאט ראש קלות דרך בעצמו

לו". מתיר אין 35)חכם אבל נדרים, בהלכות ובקי מומחה
שבירושלים. הגדול דין מבית מוסמך שיהיה צריך

להם 36) יסבירו שאם שכל, בעלי אבל מלומדים, שאינם
צרכו. כל יבינוהו נדרים היתר לו:37)עניין שאומרים

מופר  לו: אמרו אם אבל לך. מחול או לך מותר או לך, שרוי
כלום. זה אין נדרך, נעקר או עצמה 38)לך שהתורה

ידור  כי "איש שנאמר אחד, בפסוק אותם (השוותה) הקישה
דברו".נ  יחל לא ... שבועה הישבע או לה' דר

.ÂÏeÁiL „Ú ¯„p‰ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡Â39‰Úe·Lk ,40. ¿≈«ƒƒ«∆∆«∆»«¿»

אכילת 39) עצמו על לאסור ונדר בניסן עומד שהיה כגון
אייר, שייכנס עד נשאל אינו וניחם, אייר, חודש מראש בשר
שחל  אחר יעשה", מפיו היוצא ככל דברו יחל "לא שנאמר
(החכם) ואחרים מוחל אינו הוא אזי עשייה, לידי ובא הנדר

לו. שתחול.40)מוחלים עד עליה נשאלים שאין

.Ê¯q‡‰ È¯„ ÏÚ ÌÈÏ‡LpL ÌLÎe41,B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe ¿≈∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»ƒ»«ƒƒ
Lc˜‰ È¯„ ÏÚ ÌÈÏ‡L Ck42B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe43ÔÈa . »ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈∆¿≈«ƒƒ≈

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ È¯„44ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa45ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«¿≈
‰¯eÓz‰ ÏÚ ÔÈÏ‡L46. ƒ¿»ƒ««¿»

עצמו.41) על פירותיו אוסר לגבוה,42)שאדם שהקדיש
הכל. על בהנאה שאלה 43)ונאסר "יש עה. נדרים

את  ועוקר חרטה פתח לו מוצא שהחכם מכיוון בהקדש",
אינו  טעות והקדש טעות, שהקדשו נמצא מעיקרו. נדרו
כגון  שפתיו במוצא המתקדש דבר לכל הדין והוא הקדש.
ולהפקיעו  לבטלו שאלה בו מועילה ומעשר, תרומה
נדרי  "אבל איסור, נדרי על אלא נשאלים שאין מקדושתו.
מדוחק, אלא עליהם יישאל ולא לקיימם, מצוה הקדש

אשלם". לה' נדרי ראויים 44)שנאמר, שאינם דברים
והחזקתו  המקדש בית תיקון לטובת מוקדשים אלא למזבח

וכדומה. מום בעלת או טמאה בהמה חיים 45)כגון בעלי
קרבן  לעלות והוקדשו המזבח על להיקרב הראויים טהורים
שדרשו  כמו קדושתו. להתיר שאלה מועילה הכל על עליו.
אם  זה ולפי כבנדרים. בהקדש שאלה שיש לומר בנדרים
בחוץ  ושחטה (בעזרה) בפנים להקריבה בהמה הקדיש
פטור, זה הרי הקדישו על נשאל כך ואחר כרת, ונתחייב

מעולם. הקדישה לא על 46)כאילו הקרבן בעל שיאמר
מתקדשת. והיא זו, תחת זו הרי לו שיש חולין בהמת
תמורתו. על נשאל שאין מודים הכל אמרו: ובירושלמי
"יהיה  שדרשו כמו תמורה, כן גם בטעות תמורה כי והטעם,
היא  בשוגג שתמורה וכיוון כמזיד, שוגג לרבות - קדש"
ומעתה  תמורה, תמורתו בטעות המיר שאפילו נמצא תמורה,

השאל  לעשות גם אלא אינה יסודה שכל בה, מועילה אינה ה
תמורה. נשארת בטעות תמורה והרי טעות, הקדשתו

.Á¯ÙÓ Ck ,¯q‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ B‡ ·‡‰L ÌLÎe¿≈∆»»«««≈≈ƒ¿≈ƒ»»≈≈
˙BLc˜‰ È¯„47.¯q‡‰ È¯„Ï ÔÈÓBc‰ ƒ¿≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ»

ידי 47) על האשה נדר בהפרת העוסקת נדרים בפרשת שהרי
ב"שחוטי  שנאמר כמו הדבר" "זה נאמר: הבעל, או האב
גם  מעתה שאלה, מועילה הקדש בנדרי שגם לומר - חוץ"
בתורה  מפורשת ההפרה שהרי מועילה, והבעל האב הפרת

הקבלה. מפי אלא שאינו חכם" מ"היתר יותר

.ËÚÓLÂ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á ÚÓLÂ ,¯„pL ÈÓƒ∆»«¿»«¬≈¿»««¬ƒ¿»«
'È‡Â' ¯Ó‡Â ÈLÈÏL48B¯„ ÏÚ ÔBL‡¯‰ Ï‡LÂ , ¿ƒƒ¿»««¬ƒ¿ƒ¿«»ƒ«ƒ¿

.Ôlk e¯z‰ - ¯z‰Â49ÔB¯Á‡‰ - ¯z‰Â ÔB¯Á‡‰ Ï‡L ¿À«À¿À»ƒ¿«»«¬¿À«»«¬
ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ ,¯zÓ50ÏLÂ ÈM‰ - ¯z‰Â ÈM‰ Ï‡L . À»¿À»¬ƒƒ¿««≈ƒ¿À««≈ƒ¿∆

¯eÒ‡ ÔBL‡¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ ÂÈ¯Á‡51. «¬»À»ƒ¿»ƒ»

דיבור 48) כדי בתוך זה וכל כמותו זה בנדר רוצה אני שגם
קודמו. בזה,49)של זה נדריהם את תלו וכולם הואיל

כולם. הותרו - הראשון כשהותר תלו 50)נמצא לא שהם
בו. נדריהם נמצא 51)את בחבירו, נדרו התפיס אחד שכל

אסור. ולמעלה ממנו - מותר ולמטה מהשני

.ÈÏÚ ¯„pL ÔB‚k ,¯„a ‰a¯‰ ÌÈ¯·c ÒÈt˙n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ¿»ƒ«¿≈«∆∆¿∆»««
¯Oa‰ ÒÈt˙‰Â ˙t‰52- da ¯z‰Â ˙t‰ ÏÚ Ï‡LÂ , ««¿ƒ¿ƒ«»»¿ƒ¿««««¿À«»

¯Oa‰ ¯z‰53¯z‰ ‡Ï - Ba ¯z‰Â ¯Oa‰ ÏÚ Ï‡L . À««»»ƒ¿«««»»¿À«…À«
.˙t‰««

דיבור.52) כדי לאחר הותרה,53)אפילו שהפת מאחר
בדבר  ולא המותר בדבר הייתה בפת, הבשר שהתפסת נמצא

הנדור.

.‡ÈÌÎlÎÏ ‰‰ ÈÈ‡L ¯„Bp‰ B‡ ÚaLp‰54Ï‡LÂ , «ƒ¿»«≈∆≈ƒ∆¡∆¿À¿∆¿ƒ¿«
B¯Èz‰Â Ì‰Ó „Á‡ ÏÚ B˙Úe·L ÏÚ B‡ B¯„ ÏÚ55- «ƒ¿«¿»«∆»≈∆¿ƒƒ

Ìlk e¯z‰56.Blk ¯z‰ - BÏÏkÓ ¯z‰L ¯„p‰L ; À¿À»∆«∆∆∆À«ƒ¿»À«À
- ÔBL‡¯‰ ¯z‰ :‰ÊÏÂ ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L ¯Ó‡»«∆≈ƒ∆¡∆»∆¿»∆¿»∆À«»ƒ

Ôlk e¯z‰57ÔlÎÂ ,¯zÓ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡ ¯z‰ ; À¿À»À««¬»«¬À»¿À»
‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L .ÔÈ¯eÒ‡58Á˙t ÔÈÎÈ¯ˆ - ¬ƒ∆≈ƒ∆¡∆»∆»∆»∆¿ƒƒ∆«

„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ59.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»∆»¿∆»¿≈…«≈»∆

החבורה.54) אנשי נדר 56)החכם.55)לכל שלא כיוון
מקצתו  התרת נמצאת כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה
מפיו  היוצא "ככל אמרו: ובירושלמי לכולם. התרה פתח -
אין  שאם כולו", בטל מקצתו שבטל לנדר מכאן, - יעשה

לחצאין. חל אינו מפיו היוצא ככל הואיל 57)הנדר
זה  ולתלות כאחד לכללם נתכוון החיבור בוא"ו והשתמש

לו. הקודם בחבירו אחד כל התבטא 58)בזה, לא כאן
ואחד, אחד לכל פרטי באופן שנדר נמצא החיבור, בוא"ו

בזה. זה אותם תלה הודר 59)ולא מהם אחד כל שהרי
עצמו. בפני ידו על

.·È¯„¯ÈÊa60Ôa¯˜·e61‰Úe·L·e62ÔÈ‡Â ¯„pL B‡ , »«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»∆»«¿≈
ÔlÎÏ „Á‡ Á˙t - ¯„ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È63. »«¿≈∆≈∆»«∆«∆»¿À»

נזיר.60) עלי.61)להיות פלוני דבר קרבן שאמר
פלוני.62) ביום בשר אוכל שלא והכל 63)שבועה הואיל

לא  ואפילו כולו. הותר - מקצתו שהותר נדר הוא, אחד נדר
- לאחרונה בשפתו שהוציא לנדרו אלא חרטה פתח מצא

הוא. אחד נדר שהכל כולם, הותרו
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.‚È¯ÈÚ‰ ÈL‡Ó ¯„Bp‰64¯ÈÚaL ÌÎÁÏ Ï‡LÂ65, «≈≈«¿≈»ƒ¿ƒ¿«¿»»∆»ƒ
Ï‡¯OiÓ ¯„pL B‡66ÌÎÁÏ Ï‡L ‡e‰ È¯‰Â ∆»«ƒƒ¿»≈«¬≈ƒ¿»¿»»
Ï‡¯OÈaL67.¯zÓ B¯„ È¯‰ - ∆¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¿À»

עירו.64) מבני הנאה עצמו על פי 65)שאסר על אף
מהתרת  נהנה הוא שהרי לו, להישאל לו אסור שלכתחילה

עירו. מבני שהוא שבעולם.66)החכם, ישראל מכל
אפשר 67) אי שהרי לכתחילה, אפילו להישאל לו מותר כאן

בנודר  אבל ישראל, כל הנאת עליו שאסר אחר, בחכם לו
אחרת. שבעיר לחכם להישאל לו אפשר העיר, מאנשי

.„ÈCÏ‡ Ì‡ ÌBi‰ ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰»≈≈≈¬ƒ»««ƒ≈≈
Ï,ÌBi‰ ÌÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ¯ÁÓ¿»»ƒ¿¿ƒ¬≈∆»¿»¿»«

ÔÏÎ‡Â ¯·Ú Ì‡Â .ÌB˜Ó B˙B‡Ï ¯ÁÓÏ CÏÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»≈≈¿»»¿»¿ƒ»««¬»»
‰˜BÏ - ¯ÁÓÏ CÏ‰Â ,ÌBi‰68BÈ‡ - CÏ‰ ‡Ï Ì‡Â ; «¿»«¿»»∆¿ƒ…»«≈
‰˜BÏ69. ∆

דברו.68) יחל לא משום: אכילתו פי 69)על על אף
אתמול. באכילתו חכמים איסור על שעבר

.ÂËÌBi‰ CÏ‡ Ì‡ ¯ÁÓÏ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈≈¬ƒ¿»»ƒ≈≈«
B˙B‡Ï ÌBi‰ CÏÈÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏƒ¿¿ƒ¬≈∆À»≈≈«¿
Ïk ÔÎÂ .¯ÁÓÏ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ÈÂ ,ÌB˜n‰«»¿≈»¿»»»«≈¿»»¿≈…

‰Êa ‡ˆBik70‡lL ¯eÒ‡‰ ¯·„a ¯È‰Ê Ì„‡L ÈtÓ . «≈»∆ƒ¿≈∆»»»ƒ¿»»»»∆…
B˙BOÚÏ71¯·c ¯Ò‡Ï Ì¯BbL È‡za ¯È‰Ê BÈ‡Â , «¬¿≈»ƒ«¿«∆≈∆¡…»»

¯zn‰72. «À»

היום.70) אישן אם למחר שינה עלי תיאסר שאמר: כגון
שלא 71) למחר, הפירות יאכל שמא לחוש, אין ולפיכך

אכילתם. איסור שהוא נדרו, על לעבור ולפיכך 72)ירצה
שאכל  ונמצא למחר, ילך שמא לחוש יש הקודם בדין

באיסור. פירותיו

.ÊËÌÈÓÈ ‰¯OÚ ÌeˆÏ ¯„Bp‰73,‰ˆ¯iL ÌBÈ ‰Ê È‡a «≈»¬»»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿∆
‰ÂˆÓ ¯·„Ï C¯ˆ‰Â ,Ì‰Ó „Á‡ ÌBÈa ‰pÚ˙Ó ‰È‰Â74 ¿»»ƒ¿«∆¿∆»≈∆¿À¿«ƒ¿«ƒ¿»

ÏB„b Ì„‡ „B·k ÈtÓ B‡75Ú¯BÙe ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈¿»»»¬≈∆≈≈«
¯Á‡ ÌBÈ76¯„ .¯„p‰ ˙lÁ˙a ÌÈÓi‰ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L , «≈∆¬≈…»««»ƒƒ¿ƒ««∆∆»«

ÌeˆÏ ÌÈÏLÓ - ÏÎ‡Â ÁÎLÂ ,ÌBi‰ ÌeˆiL77¯„ . ∆»«¿»«¿»««¿ƒ»»«
ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ ÌeˆiL78ÁÎL ÌeˆÏ ÏÈÁ˙‰LÎe , ∆»∆»¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ»»«

¯Á‡ ÌBÈ ÌeˆÏ ·iÁÂ ,B˙ÈÚz „·‡ - ÏÎ‡Â79. ¿»«»««¬ƒ¿«»»«≈

רצופים.73) ברית 74)בלתי כגון מצוה בסעודת לאכול
מסכת. סיום או עמו.75)מילה לאכול בו שמפציר

לצום.76) כשנדר ואפילו ופורע" תעניתו אדם "לווה
שיתענה 77) סמך על ביום, בו עוד יאכל ולא יום. באותו

זה. יום בנדרו שפרט כיוון אחר, איזה 78)יום קבע ולא
לו 79)יום. מותר היום באותו אבל נדרו. את לקיים כדי

עוד. לאכול

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
פירותיו 1) לאוסר חברו, על אלו פירות האוסר בין ההבדלים

לאביו  בן בין נדר יחסי אלו, הדגיש ולא חבירו על
וביטולה, המותר בדבר הנדור הדבר תערובת ותוצאותיו,

גידוליהם. או נדורים פירות חליפי

.‡Ì¯Á EÈÏÚ ÈÈ¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¯2B‡ , ¿≈∆»«¿ƒ¿¬≈ƒ»∆≈∆
‰‰iL ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ò‡ - È˙È‰a ¯eÒ‡ ‰z‡ È¯‰¬≈«»»«¬»»ƒ∆¡««ƒ¿∆≈»∆

Ô·e‡¯a3‡Ï È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰‰Â ¯·Ú Ì‡Â . ƒ¿≈¿ƒ»«¿∆¡»≈∆∆¬≈…
ÌeÏk ÔBÚÓL ¯Ó‡4,ÔBÚÓLa ˙B‰Ï Ô·e‡¯Ï ¯zÓe . »«ƒ¿¿À»ƒ¿≈≈»¿ƒ¿

B˙È‰a BÓˆÚ ¯Ò‡ ‡Ï È¯‰L5. ∆¬≈…»««¿«¬»»

ליהנות 2) שאסור הבית, בדק של כחרם עליך יהיו שנכסי
ה"ח). פ"ב, הי"ד. פ"א, לעיל (ראה משנה 3)ממנו

אחרים. על נכסיו את לאסור יכול שאדם מז: בנדרים
קבלת 4) שהוא אמן כענין שהוא "דבר ולא אמן, ולא

יחל  ב"לא עובר אינו ולפיכך ה"א) פ"כ, לעיל (ראה דברים"
דיבר  שלא שכל לט: ביצה מרש"י משמע וכן דברו".
להינות  לו אסור אבל יחל", "לא משום עובר אינו מאומה,
אם  אמנם שמח). (אור כהקדש עליו המדיר שעשאם מנכסיו
יחל  "לא משום המדיר ילקה המודר, את יהנה עצמו המדיר

משנה). (לחם הי"ב פ"י, לקמן כמבואר אין 5)דברו",
לא  משמעון, מובדל להיות היתה ראובן של דעתו אומרים

(רדב"ז). ממנו ליהנות ולא לההנותו

.·Ì¯Á ÈÏÚ ‰z‡ È¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡6ÈÈ¯‰ B‡ , »«¿ƒ¿¬≈«»»«≈∆¬≈ƒ
.ÔBÚÓLa ˙B‰lÓ Ô·e‡¯ ¯Ò‡ È¯‰ - E˙È‰a ¯eÒ‡»«¬»»¿¬≈∆¡«¿≈ƒ≈»¿ƒ¿
¯zÓ ÔBÚÓLÂ .B¯·c ÏlÁ È¯‰L ,‰˜BÏ - ‰‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡»∆∆¬≈ƒ≈¿»¿ƒ¿À»
,ÈÏÚ ‰z‡Â Ì¯Á EÈÏÚ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡ .Ô·e‡¯ ˙È‰a«¬»«¿≈»«¬≈ƒ»∆≈∆¿«»»«
Ì‰ÈL - È˙È‰a ¯eÒ‡ ‰z‡Â E˙È‰a ¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ B‡¬≈ƒ»«¬»»¿¿«»»«¬»»ƒ¿≈∆

‰Êa ‰Ê ÔÈ¯eÒ‡7.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬ƒ∆»∆¿≈…«≈»∆

כחרם.6) עלי יאסרו ומובן 7)שנכסיך מז: בנדרים משנה
וראה  הנאסר. לחברו ולא בלבד הנודר אלא לוקה שאינו

ה"אֿג. פ"ז לקמן

.‚ÔÈ¯eÒ‡ ÈBÏt ˙B¯t È¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¿̄≈∆»«¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ¬ƒ
‰a ¯eÒ‡ ‰z‡ È¯‰ B‡ ,EÈÏÚ‰Ê ÔÈ‡ - ÈBÏt ˙È »∆¬≈«»»«¬»«¿ƒ≈∆

BlL BÈ‡L ¯·„a B¯·Á ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌeÏk8, ¿∆≈»»≈¬≈¿»»∆≈∆
e¯‡aL BÓk ,ÔÓ‡ ÔBÚÓL ‰Ú Ôk Ì‡ ‡l‡9. ∆»ƒ≈»»ƒ¿»≈¿∆≈«¿

נאמר 8) עבודהֿזרה, איסור לענין אמרו וכן מז. נדרים
עד  נאסרים אינם - אלהיהם" "פסילי כה) ז, (דברים בתורה

ספר). (קרית בעליהם ה"א.9)שיפסלום פ"ב, לעיל

.„Èt ÏÚ Û‡ ,EÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯kk :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈ƒ»ƒ¬»»∆««ƒ
‰zÓa BÏ d˙pL10ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -11˙Ó . ∆¿»»¿«»»¬≈¬»»»≈
‰M¯Èa BÏ ‰ÏÙÂ12‰zÓa ¯Á‡ BÏ d˙pL B‡ ,13- ¿»¿»ƒÀ»∆¿»»«≈¿«»»

È¯kk ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰14dÈ‡ È¯‰Â , ¬≈À∆∆∆…»«∆»ƒ»ƒ«¬≈≈»
BlL ‰zÚ15. «»∆

שלו.10) עוד אלא 11)ואינה זה, נתכוין לא אומרים ואין
לא  אבל שלו, היא שעדיין עמו, לאכול כשיזמינו לאסרה
ברשותו, עוד אינה שנתנה שלאחר במתנה, לו כשיתננה
(נדרים  כהקדש עליו עשאה עליך, אסורה שאמר: מאחר

ליורשו.12)לד:). וראוי קרובו המודר שהיה כגון
אחר 13) ואותו אחר, לאיש במתנה תחילה המדיר שנתנה

זה. למודר שלי.14)נתנה שהיא עוד מאחר 15)כל
הגירסא  (לד:) ששם אלא לו.). (נדרים שלו הככר אין שמת,
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זו  "ככרי אמר: שאפילו סובר, ורבינו עליך". "ככר היא:
ויתכן, ה"א). פ"ח, לקמן (ראה מותרת זו הרי ומת, עליך"
ככרי, שהדגיש מאחר כי עליך" זו "ככרי שם: גורס שהיה
ברשותו  שהיא זמן כל אלא כוונתו, אין זו, שהוסיף: אעפ"י

(רדב"ז).

.‰BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ˙B¯t :BÏ ¯Ó‡»«≈≈¬ƒ»∆¿…»«
Ô¯ÎnL Èt ÏÚ Û‡ ,È˙B¯t16- ¯Á‡Ï eÏÙÂ ˙nL B‡ ≈«««ƒ∆¿»»∆≈¿»¿¿«≈

ÏÚ BlL ‡e‰L ¯·c ¯ÒB‡‰L .ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈¬ƒ»»∆»≈»»∆∆«
B¯eq‡a ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯Ó ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á¬≈««ƒ∆»»≈¿¬≈¿ƒ

„ÓBÚ17È˙B¯t B‡ È˙Èa B‡ ÈÒÎ ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈∆»ƒ≈»«¿»«≈ƒ≈«
Ô¯Ò‡ ‡Ï È¯‰L ,el‡ ˙BBLÏa ‡ˆBiÎÂ18Ïk ‡l‡ ¿«≈ƒ¿≈∆¬≈…¬»»∆»»

.B˙eL¯a Ô‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿

זה.16) למודר לתתם רוצה לוקח ואותו נדרים 17)לאחר,
(ר"ן  נפקע אינו שוב איסור, עליהם וחל הואיל מז. מב:

שלו.18)שם). יהיו עוד כל אלא אסרם לא שמתחילה
הי"א. פ"ח, לקמן והשווה

.ÂÚaLpL B‡ ,È˙È‰a ¯eÒ‡ z‡ È¯‰ :B·Ï ¯ÓB‡‰19 »≈ƒ¿¬≈«¿»«¬»»ƒ∆ƒ¿«
Ba ‰‰È ‡lL20epL¯ÈÈ - ˙Ó Ì‡ ,21:¯ÓB‡k ‰fL ; ∆…≈»∆ƒ≈ƒ»∆∆∆¿≈

ÔÈa :L¯Ùe ,B˙È‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡ .ÔÈ¯eÒ‡ EÈÏÚ ÈÒÎ¿»«»∆¬ƒ»«»»¬»»≈≈≈
epL¯ÈÈ ‡Ï - ˙Ó Ì‡ ,È˙BÓa ÔÈa ÈiÁa22ÈÓk ‰fL ; ¿««≈¿ƒƒ≈…ƒ»∆∆∆¿ƒ

EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈÒÎ :BÏ ¯Ó‡L23. ∆»«¿»ƒ≈¬ƒ»∆

הל'20)האב.19) לעיל כמבואר בהנייתו, הבן ונאסר
כשקיבל  הכוונה שם, הרדב"ז ולדעת ה"ד. פ"ה, שבועות
ה"כסף  ולדעת וכדומה, אמן באמירת השבועה את הבן
חלה  אביו, השבעת את עליו קיבל כשלא אפילו משנה"
אלא  לו, ליהנות שלא להזהר שצריך לענין השבועה עליו

שיקבל. עד לוקה קח:21)שאינו קמא בבא משנה
(קרית  אביו לו נתנה כאילו זו ואין ממילא, באה שהירושה

אסורים 22)ספר). בהם, זוכה שהוא אעפ"י שם, משנה
ה"ח. בסמוך וכמבואר מז.) לנדרים (ר"ן בהנאה עליו הם

מרשותו.23) כשיצאו אפילו לאסרם שיכול מז. נדרים
הקודמת. בהלכה וכמבואר

.ÊB˙È‰a Ba ¯Ò‡24‰Ê Èa Ôa ‰È‰È Ì‡ :¯Ó‡Â , »«¿«¬»»¿»«ƒƒ¿∆∆¿ƒ∆
B·Ï Ô˙B˜‰Ï È„k ÈÒÎ ‰Ê Èa ‰˜È ,ÌÎÁ „ÈÓÏz25 «¿ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ∆¿»«¿≈¿«¿»ƒ¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ -26Ô·e ,·‡‰ ÈÒÎa ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆À»¿ƒ¿∆«≈»¿ƒ¿≈»»∆
ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰È Ì‡ Ô‰a ¯zÓ Ôa‰‰˙‰L BÓk27. «≈À»»∆ƒƒ¿∆«¿ƒ»»¿∆ƒ¿»

במותי.24) בין בחיי בין תלמיד 25)ופירש: היה לא ואם
של  אחיו השני, לבנו נכסיו את ליתן רוצה הוא הרי חכם,
כלום  הבן לבן ישאר לא וממילא ממנו, והגון הנאסר בנו

שם). ובר"ן מח: בהם,26)(נדרים זוכה הבן בן כלומר
משנה). (כסף אחרים לבנים או לאחיו לתתם לאביו ואסור

אפילו 27) הנאה, היתר ענין אבל וקנין, זכיה לענין זה כל
ליהנות  לו מותר חכם, תלמיד יהיה לא הבן בן אם
ולא  הראב"ד. דעת וכן ה"ח. בסמוך כמבואר מהנכסים,
אותה  קנה לחברו: האומר שכל ללמדנו אלא רבינו הוצרך
אעפ"י  הראשון, בהקנאת השני קנה לאחר, להקנות עלֿמנת
הבן  בן יזכה ולפיכך לעצמו, כלום קנה לא שהראשון

עכשיו  קנה לא עצמו שהבן אףֿעלֿפי חכם, תלמיד כשיהיה
זה. בקנין לעצמו

.ÁÂÈ·‡ ˙M¯È Ô˙ Ì‡ ,ÂÈ·‡ ˙M¯Èa ¯eÒ‡‰ Ôa‰ ‰Ê∆«≈»»ƒÀ«»ƒƒ»«¿À«»ƒ
ÂÈÁ‡Ï28ÂÈ·Ï B‡29¯zÓ ‰Ê È¯‰ -30ÌÚ¯t Ì‡ ÔÎÂ .31 ¿»ƒ¿»»¬≈∆À»¿≈ƒ¿»»

ÈÒÎ el‡L ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .BzL‡ ˙a˙Îa B‡ B·BÁa¿ƒ¿À«ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿≈
ÈÏÚ Ô¯Ò‡L È·‡32- B¯·Á Ba ‰‰È ‡lL ÚaLp‰L . »ƒ∆¬»»»«∆«ƒ¿»∆…≈»∆¬≈

BÏ ¯zÓ33B·BÁ ˙‡ Ú¯ÙÏ34¯‡a˙iL BÓk ,35. À»ƒ¿…«∆¿∆ƒ¿»≈

אביו.28) המשנה 29)בן (כפירוש אביו נכדי שהם
לו 30)לרבינו). שאסור אלא הם, שלו הנכסים שגוף

טובת  לו שיש ואעפ"י קט.) קמא בבבא (משנה מהם ליהנות
לו  להחזיק עתידים הם וגם אותם, מהנה שהוא בזה הנאה
והוא  הואיל מנתינתו? נהנה שהוא נמצא נתינתו, בעד טובה
וגם  להם, נותנו הוא כך ומפני לו אסור זה שממון מודיעם,
לו  שאין נמצא זה, לממון משפחתית שייכות להם יש הם

(כס"מ). מרובה הנאה טובת זו רומי 31)בנתינתו בדפוס
פרעה. התימנים: הנאה 32)ובכת"י טובת לו אין וממילא 

שם  אמרו וכן כנ"ל. ליתנה, מוכרח הוא שהרי בנתינתו,
להודיעם, עליו חובה וגם אביו. גזל לענין קט. קמא בבבא
לההנותו  או במתנה לו ליתנם ובניו אחיו יחזרו שלא כדי
ידי  על לידו כשבאו אפילו עליו נאסרו הנכסים שאלו בהם,

(רדב"ז). עצמו.33)אחר חברו.34)לנשבע עבור
(המודר)35) ראובן ליד הגיע לא "שהרי ה"ד פ"ו, לקמן

בכלל  אינה התביעה ומניעת התביעה, ממנו מנע אלא כלום,
יכול  היה מנכסיו שהדירו עצמו ואביו והואיל הנייה" איסור
עצמו  חוב לפרוע במקומו הבן קם חובו, את בעדו לפרוע

(רדב"ז). מעליו (הנושה) הארי ולהבריח

.Ë¯Ò‡pL ÈÓ36ÔÈa ¯„a ÔÈa ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ ÂÈÏÚ ƒ∆∆¡«»»ƒƒƒ≈«¬»≈¿∆∆≈
·¯Ú˙ B‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰Úe·Laƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ¬≈ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯zn‰ ÌÈÈna ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰nÚƒ»∆¬≈∆À»«ƒƒ«À»ƒ««ƒ

¯eÒ‡‰ ÔÈn‰ ÌÚË Ô‰a LiL37˙B¯Ùa ¯Ò‡ Ì‡Â . ∆≈»∆«««ƒ»»¿ƒ∆¡«¿≈
el‡38¯·c ÌÚË Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈ¯Á‡a e·¯Ú˙Â ≈¿ƒ¿»¿«¬≈ƒƒ≈»∆««»»

Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - ¯eÒ‡‰39ÔÈ¯zÓ -40. »»¬ƒ¿ƒ»À»ƒ

דברי 36) מעתיק רמב, לאֿתעשה ובסמ"ג עצמו, על שאסר
עליו. שאסר מי אסר 37)רבינו: שלא נב. בנדרים משנה

תערובת. ע"י ולא בעינו, שהוא כמו מין אותו אלא עצמו על
עלי.38) אסורים לפניו) (המונחים אלו פירות שאמר
הדבר 39) טעם בהם שאין ומצא אחר, איש שטעמם כגון

האסור. הדבר נגד ששים בהם שהיו או כדין 40)האסור,
הרי  האיסור, טעם בו ואין בהיתר המתערב איסור דבר כל

ה"ו. פט"ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר מותר, זה

.È¯O·a ¯Ò‡ ?„ˆÈk41¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈa B‡ ≈«∆¡«¿»»¿«ƒ¬≈∆À»
,ÔÈi‰ ÌÚÂ ¯Oa‰ ÌÚ eÏMa˙pL ˙B˜¯ÈÂ ˜¯Ó ÏÎ‡Ï∆¡…»»ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ«»»¿ƒ««ƒ

¯Oa‰ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡42,ÔÈi‰ ÌÚË B‡ ««ƒ∆≈»∆«««»»««««ƒ
B‡ BÓˆÚ ÈÙa ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â¿≈»∆»«¬ƒ«»»ƒ¿≈«¿

.BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ ˙BzLÏƒ¿«ƒƒ¿≈«¿

זה.41) בשר אמר: ולא בשר, עלי קרבן שלא 42)שאמר
טעמו  שבלע בדבר ולא בשר, שנקרא במה אלא עצמו אסר

וברא"ש). שם (משנה
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זו  "ככרי אמר: שאפילו סובר, ורבינו עליך". "ככר היא:
ויתכן, ה"א). פ"ח, לקמן (ראה מותרת זו הרי ומת, עליך"
ככרי, שהדגיש מאחר כי עליך" זו "ככרי שם: גורס שהיה
ברשותו  שהיא זמן כל אלא כוונתו, אין זו, שהוסיף: אעפ"י

(רדב"ז).

.‰BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ˙B¯t :BÏ ¯Ó‡»«≈≈¬ƒ»∆¿…»«
Ô¯ÎnL Èt ÏÚ Û‡ ,È˙B¯t16- ¯Á‡Ï eÏÙÂ ˙nL B‡ ≈«««ƒ∆¿»»∆≈¿»¿¿«≈

ÏÚ BlL ‡e‰L ¯·c ¯ÒB‡‰L .ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈¬ƒ»»∆»≈»»∆∆«
B¯eq‡a ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯Ó ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á¬≈««ƒ∆»»≈¿¬≈¿ƒ

„ÓBÚ17È˙B¯t B‡ È˙Èa B‡ ÈÒÎ ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈∆»ƒ≈»«¿»«≈ƒ≈«
Ô¯Ò‡ ‡Ï È¯‰L ,el‡ ˙BBLÏa ‡ˆBiÎÂ18Ïk ‡l‡ ¿«≈ƒ¿≈∆¬≈…¬»»∆»»

.B˙eL¯a Ô‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿

זה.16) למודר לתתם רוצה לוקח ואותו נדרים 17)לאחר,
(ר"ן  נפקע אינו שוב איסור, עליהם וחל הואיל מז. מב:

שלו.18)שם). יהיו עוד כל אלא אסרם לא שמתחילה
הי"א. פ"ח, לקמן והשווה

.ÂÚaLpL B‡ ,È˙È‰a ¯eÒ‡ z‡ È¯‰ :B·Ï ¯ÓB‡‰19 »≈ƒ¿¬≈«¿»«¬»»ƒ∆ƒ¿«
Ba ‰‰È ‡lL20epL¯ÈÈ - ˙Ó Ì‡ ,21:¯ÓB‡k ‰fL ; ∆…≈»∆ƒ≈ƒ»∆∆∆¿≈

ÔÈa :L¯Ùe ,B˙È‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡ .ÔÈ¯eÒ‡ EÈÏÚ ÈÒÎ¿»«»∆¬ƒ»«»»¬»»≈≈≈
epL¯ÈÈ ‡Ï - ˙Ó Ì‡ ,È˙BÓa ÔÈa ÈiÁa22ÈÓk ‰fL ; ¿««≈¿ƒƒ≈…ƒ»∆∆∆¿ƒ

EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈÒÎ :BÏ ¯Ó‡L23. ∆»«¿»ƒ≈¬ƒ»∆

הל'20)האב.19) לעיל כמבואר בהנייתו, הבן ונאסר
כשקיבל  הכוונה שם, הרדב"ז ולדעת ה"ד. פ"ה, שבועות
ה"כסף  ולדעת וכדומה, אמן באמירת השבועה את הבן
חלה  אביו, השבעת את עליו קיבל כשלא אפילו משנה"
אלא  לו, ליהנות שלא להזהר שצריך לענין השבועה עליו

שיקבל. עד לוקה קח:21)שאינו קמא בבא משנה
(קרית  אביו לו נתנה כאילו זו ואין ממילא, באה שהירושה

אסורים 22)ספר). בהם, זוכה שהוא אעפ"י שם, משנה
ה"ח. בסמוך וכמבואר מז.) לנדרים (ר"ן בהנאה עליו הם

מרשותו.23) כשיצאו אפילו לאסרם שיכול מז. נדרים
הקודמת. בהלכה וכמבואר

.ÊB˙È‰a Ba ¯Ò‡24‰Ê Èa Ôa ‰È‰È Ì‡ :¯Ó‡Â , »«¿«¬»»¿»«ƒƒ¿∆∆¿ƒ∆
B·Ï Ô˙B˜‰Ï È„k ÈÒÎ ‰Ê Èa ‰˜È ,ÌÎÁ „ÈÓÏz25 «¿ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ∆¿»«¿≈¿«¿»ƒ¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ -26Ô·e ,·‡‰ ÈÒÎa ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆À»¿ƒ¿∆«≈»¿ƒ¿≈»»∆
ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰È Ì‡ Ô‰a ¯zÓ Ôa‰‰˙‰L BÓk27. «≈À»»∆ƒƒ¿∆«¿ƒ»»¿∆ƒ¿»

במותי.24) בין בחיי בין תלמיד 25)ופירש: היה לא ואם
של  אחיו השני, לבנו נכסיו את ליתן רוצה הוא הרי חכם,
כלום  הבן לבן ישאר לא וממילא ממנו, והגון הנאסר בנו

שם). ובר"ן מח: בהם,26)(נדרים זוכה הבן בן כלומר
משנה). (כסף אחרים לבנים או לאחיו לתתם לאביו ואסור

אפילו 27) הנאה, היתר ענין אבל וקנין, זכיה לענין זה כל
ליהנות  לו מותר חכם, תלמיד יהיה לא הבן בן אם
ולא  הראב"ד. דעת וכן ה"ח. בסמוך כמבואר מהנכסים,
אותה  קנה לחברו: האומר שכל ללמדנו אלא רבינו הוצרך
אעפ"י  הראשון, בהקנאת השני קנה לאחר, להקנות עלֿמנת
הבן  בן יזכה ולפיכך לעצמו, כלום קנה לא שהראשון

עכשיו  קנה לא עצמו שהבן אףֿעלֿפי חכם, תלמיד כשיהיה
זה. בקנין לעצמו

.ÁÂÈ·‡ ˙M¯È Ô˙ Ì‡ ,ÂÈ·‡ ˙M¯Èa ¯eÒ‡‰ Ôa‰ ‰Ê∆«≈»»ƒÀ«»ƒƒ»«¿À«»ƒ
ÂÈÁ‡Ï28ÂÈ·Ï B‡29¯zÓ ‰Ê È¯‰ -30ÌÚ¯t Ì‡ ÔÎÂ .31 ¿»ƒ¿»»¬≈∆À»¿≈ƒ¿»»

ÈÒÎ el‡L ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .BzL‡ ˙a˙Îa B‡ B·BÁa¿ƒ¿À«ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿≈
ÈÏÚ Ô¯Ò‡L È·‡32- B¯·Á Ba ‰‰È ‡lL ÚaLp‰L . »ƒ∆¬»»»«∆«ƒ¿»∆…≈»∆¬≈

BÏ ¯zÓ33B·BÁ ˙‡ Ú¯ÙÏ34¯‡a˙iL BÓk ,35. À»ƒ¿…«∆¿∆ƒ¿»≈

אביו.28) המשנה 29)בן (כפירוש אביו נכדי שהם
לו 30)לרבינו). שאסור אלא הם, שלו הנכסים שגוף

טובת  לו שיש ואעפ"י קט.) קמא בבבא (משנה מהם ליהנות
לו  להחזיק עתידים הם וגם אותם, מהנה שהוא בזה הנאה
והוא  הואיל מנתינתו? נהנה שהוא נמצא נתינתו, בעד טובה
וגם  להם, נותנו הוא כך ומפני לו אסור זה שממון מודיעם,
לו  שאין נמצא זה, לממון משפחתית שייכות להם יש הם

(כס"מ). מרובה הנאה טובת זו רומי 31)בנתינתו בדפוס
פרעה. התימנים: הנאה 32)ובכת"י טובת לו אין וממילא 

שם  אמרו וכן כנ"ל. ליתנה, מוכרח הוא שהרי בנתינתו,
להודיעם, עליו חובה וגם אביו. גזל לענין קט. קמא בבבא
לההנותו  או במתנה לו ליתנם ובניו אחיו יחזרו שלא כדי
ידי  על לידו כשבאו אפילו עליו נאסרו הנכסים שאלו בהם,

(רדב"ז). עצמו.33)אחר חברו.34)לנשבע עבור
(המודר)35) ראובן ליד הגיע לא "שהרי ה"ד פ"ו, לקמן

בכלל  אינה התביעה ומניעת התביעה, ממנו מנע אלא כלום,
יכול  היה מנכסיו שהדירו עצמו ואביו והואיל הנייה" איסור
עצמו  חוב לפרוע במקומו הבן קם חובו, את בעדו לפרוע

(רדב"ז). מעליו (הנושה) הארי ולהבריח

.Ë¯Ò‡pL ÈÓ36ÔÈa ¯„a ÔÈa ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ ÂÈÏÚ ƒ∆∆¡«»»ƒƒƒ≈«¬»≈¿∆∆≈
·¯Ú˙ B‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰Úe·Laƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ¬≈ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯zn‰ ÌÈÈna ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰nÚƒ»∆¬≈∆À»«ƒƒ«À»ƒ««ƒ

¯eÒ‡‰ ÔÈn‰ ÌÚË Ô‰a LiL37˙B¯Ùa ¯Ò‡ Ì‡Â . ∆≈»∆«««ƒ»»¿ƒ∆¡«¿≈
el‡38¯·c ÌÚË Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈ¯Á‡a e·¯Ú˙Â ≈¿ƒ¿»¿«¬≈ƒƒ≈»∆««»»

Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - ¯eÒ‡‰39ÔÈ¯zÓ -40. »»¬ƒ¿ƒ»À»ƒ

דברי 36) מעתיק רמב, לאֿתעשה ובסמ"ג עצמו, על שאסר
עליו. שאסר מי אסר 37)רבינו: שלא נב. בנדרים משנה

תערובת. ע"י ולא בעינו, שהוא כמו מין אותו אלא עצמו על
עלי.38) אסורים לפניו) (המונחים אלו פירות שאמר
הדבר 39) טעם בהם שאין ומצא אחר, איש שטעמם כגון

האסור. הדבר נגד ששים בהם שהיו או כדין 40)האסור,
הרי  האיסור, טעם בו ואין בהיתר המתערב איסור דבר כל

ה"ו. פט"ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר מותר, זה

.È¯O·a ¯Ò‡ ?„ˆÈk41¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈa B‡ ≈«∆¡«¿»»¿«ƒ¬≈∆À»
,ÔÈi‰ ÌÚÂ ¯Oa‰ ÌÚ eÏMa˙pL ˙B˜¯ÈÂ ˜¯Ó ÏÎ‡Ï∆¡…»»ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ«»»¿ƒ««ƒ

¯Oa‰ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡42,ÔÈi‰ ÌÚË B‡ ««ƒ∆≈»∆«««»»««««ƒ
B‡ BÓˆÚ ÈÙa ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â¿≈»∆»«¬ƒ«»»ƒ¿≈«¿

.BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ ˙BzLÏƒ¿«ƒƒ¿≈«¿

זה.41) בשר אמר: ולא בשר, עלי קרבן שלא 42)שאמר
טעמו  שבלע בדבר ולא בשר, שנקרא במה אלא עצמו אסר

וברא"ש). שם (משנה
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.‡È:˜¯i‰ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰Ê ÔÈÈa B‡ ‰Ê ¯O·a ¯Ò‡∆¡«¿»»∆¿«ƒ∆¿ƒ¿«≈ƒ«»»
,ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÈi‰ ÌÚË B‡ ¯Oa ÌÚË ˙B˜¯Èa LÈ Ì‡ƒ≈«¿»««»»««««ƒ¬ƒ
BÓk ‰OÚ ÔÈi‰ ‰ÊÂ ¯Oa‰ ‰fL .ÔÈ¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»À»ƒ∆∆«»»¿∆««ƒ«¬»¿

˙BÏ· ¯Oa43Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆ˜Le44‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿≈¿»ƒ¿«≈»∆¿≈…«≈
‰Êa45CÎÈÙÏ .46È¯‰ - ÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯Oa :¯ÓB‡‰ , »∆¿ƒ»»≈»»∆»»«¬≈

BaL ˜¯n·e Ba ¯eÒ‡ ‰Ê47ÔÈÏ·z·e48.BaL ∆»«»»∆««¿ƒ∆

ה"ה.43) פ"ה, שבועות הל' לעיל הואיל 44)מפורש
חתיכת  עצמו על עשאו לפניו), (המונח זה בשר ואמר
אמר: כשלא אבל טעם. בנתינת אוסר איסור דבר וכל איסור,
(שם). יין או בשר הנקרא דבר אלא עליו אסר לא זה,

פלוני,45) מקום של או פלוני של יינו עצמו על שאסר כגון
יא. סעיף רטז, ביו"ד כחתיכת 46)כמבואר ונעשה הואיל

בתערובת. אוסר שטעמה התימנים:47)איסור ובכת"י
או 48)שלו. טעם לתוספת בתבשיל שנותנים בושם, מיני

מותר  הבשר מן "הנודר שם: במשנה הדברים ומקור ריח.
קיפה  שם: המשנה בפירוש רבינו ומפרש ובקיפה". ברוטב

התבלין. היא -

.·ÈelÙ‡ ,¯Á‡ ÔÈÈa BÓˆÚ ÏÚ B¯Ò‡L ‰Ê ÔÈÈ ·¯Ú˙ƒ¿»≈«ƒ∆∆¬»««¿¿«ƒ«≈¬ƒ
Ï‡M‰Ï BÏ LiL ÈtÓ .Ïk‰ ¯Ò‡ - ˙È·Áa ‰tËƒ»¿»ƒ∆¡««…ƒ¿≈∆≈¿ƒ»≈

B¯„ ÏÚ49ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„k ‰OÚ ,50BÈ‡L «ƒ¿«¬»¿»»∆≈«ƒƒ∆≈
BÈÓa ÏËa51˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , »≈¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»

eÒ‡˙B¯52. ¬

לפניו",49) מכשול יהא שלא "כדי להשאל עליו מצוה
הכ"ה. פי"ג, לקמן רבינו דרך 50)כלשון יש "שהרי

על  שאסרו זה "יין וכתב: רבינו שדקדק וזהו בה", שיותר
חברו  על אחד אסר שאם זה", ביין "נאסר כתב: ולא עצמו",
בידו  אין הנאסר שהרי מתירים, לו שיש דבר זה אין זה, יין
ואפילו  אסור, היין אין ולמדיר המדיר, הדרת על להשאל
את  המדיר ההנה שאם הי"ב, פ"ו, לקמן רבינו לשיטת
על  נאסר לא שנתערב זה יין - מלקות, המדיר חייב המודר,
בו, מותר שהמודר ומכיון היתר, ביין נתבטל שהרי המודר,
רבינו  הוכרח ולפיכך אותו, יהנה אם לוקה אינו המדיר גם
ולא  כאן ידובר ובנודר עצמו" על "שאסרו כאן: להדגיש

שמח). (אור אלפים".51)במודר בכמה אחד "אפילו
נדרים 52) בירושלמי זו הלכה כל ומקור  יב. ה"י, פט"ו,

נט. נדרים בבבלי זה ומעין ה"ד פ"ו,

.‚ÈÈÏÚ Ôa¯˜ el‡‰ ˙B¯t :¯ÓB‡‰53Ô‰ Ôa¯˜ B‡ , »≈≈»≈»¿»»«»¿»≈
ÈÙÏ54¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Èt ÏÚ Ô‰ Ôa¯˜ B‡ , ¿ƒ»¿»≈«ƒ¬≈∆»

Ô‰ÈÙelÁa55Ì‰ÈÏec‚·e56ÔÈ˜Lna ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿≈»ƒ«««¿ƒ
Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰57. «¿ƒ≈∆

כקרבן.53) עלי אכילה 54)אסורים רק שמשמעו אעפ"י
הנאות. שאר או 55)ולא אחרים בפירות הוחלפו אם

מהם. ליהנות לנודר אסור הגדל 56)במעות, נטעם, אם
עליו  עשאם וייחדם הפירות ופירט הואיל כי אסור. מהם
ובר"ן  נז. בנדרים (משנה וגידוליו חילופיו שאוסר כהקדש
הענבים, מן או התאנים מן סתם נודר היה אילו אבל שם).
נתכוין  שלא הקדש, עשאם לא אלו" "פירות מייחד היה ולא
וגידוליו  בחילופיו ולא מין אותו מאכילת עצמו לאסור אלא

שם). ועדיפים 57)(ר"ן הפרי, מעצם יוצאים שהם
אמרו  וכן הפירות. אותם עצם שאינם וגידולים מחליפין
שחילופיהם  הרי וכו', להשמיענו" עדיפא "הא נב:) (נדרים
משנה, (לחם מהם היוצאים ממשקין חידוש יותר בהם יש

שם). ובר"ן

.„ÈÈÈ‡L B‡ Ì˙B‡ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ÚaL B‡ ¯„»«ƒ¿«∆≈ƒ≈»∆≈ƒ
‰Ïk BÚ¯fL ¯·„ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙B‡ ÌÚBË58,Ú¯fiLk ≈»ƒ»»»»∆«¿»∆¿∆ƒ»«

Ô‰ÈÙelÁa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÚOe ‰hÁ ÔB‚k¿ƒ»¿»¬≈∆À»¿ƒ≈∆
Ô‰ÈÏec‚·e59¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â ;60‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¿ƒ≈∆¿ƒ»»«»»∆≈«¿»∆

Ú¯fiLk ı¯‡a61ÈÏec‚ elÙ‡ - ÔÈÓeLÂ ÌÈÏˆa ÔB‚k , »»∆¿∆ƒ»«¿¿»ƒ¿ƒ¬ƒƒ≈
ÔÈÏec‚62ÔÈ¯eÒ‡63Ík ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .64ÔÈ˜LÓ , ƒƒ¬ƒ≈»≈»¿«¿ƒ

Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰65˜ÙÒ -66- Ô‰Ó ‰˙L Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆
‰˜BÏ BÈ‡67. ≈∆

ונאבד.58) אלו,59)נפסד בפירות אלא עצמו אסר שלא
שאסרם  הפירות אותם טעם אין ובגידוליהם ובחילופיהם

ובר"ן). נז. שם (משנה דבר.60)עליו התימנים: בכת"י
וגדל.61) רבה הזרע גוף אלא ונרקבת, כלה הזריעה שאין
שניים.62) גידולים ויצאו הראשונים הגידולים את שזרע
הראשון 63) הזרע הוא האיסור, גוף בהם מעורב שהרי

האמור  על גם מוסב זה וכל שם). (משנה בארץ כלה שאינו
ובגידוליהם" בחילופיהם אסור זה "הרי הקודמת: בהלכה
כדין  מותרים גידולים גידולי אבל גידולים, דוקא שמשמעו:
כלה, שזרעו בדבר אלא זה אין שמותרים, חליפים חליפי
אסורים  גידוליו גידולי אפילו כלה זרעו שאין בדבר אבל

שם). כלה.64)(ר"ן אינו בין כלה, זרעו מאלו 65)בין
שאיני  או אותם, אוכל שאיני קרבן עליהם: שאמר פירות

אותם. שלא 66)טועם יתכן כי לא, או אסורים הם אם
ולא  עצמם הפירות טעימת עליו לאסור אלא התכוין
בתוך  ומופקדים ככנוסים שהם מהם, היוצאים המשקין
שלא  בעיא נב: נדרים (שם הפרי כגוף ואינם הפירות

להחמיר. - תורה וספק על 67)נפשטה) לוקים שאין
טועם, שאני ענבים קרבן אלא: אמר כשלא זה וכל הספק.
מהם, וביוצא בהם אסור אלו, וענבים זיתים קרבן אמר: אבל
שאמר: שכל בגמרא, שם וכמבואר שם במשנה כמפורש
וברוטבה  בה שאסור איסור כחתיכת עליו עשאם אלו, פירות

הי"ד. פ"ט, לקמן והשווה שם). (רא"ש ובטעמה

.ÂËÔa¯˜ ÈÏÚ CÈ„È ‰OÚÓ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ68, ¿≈»≈¿ƒ¿«¬≈»«ƒ»«»¿»
¯eÒ‡ - Èt ÏÚ Ô‰ Ôa¯˜ B‡ ,ÈÙÏ Ô‰ Ôa¯˜ B‡»¿»≈¿ƒ»¿»≈«ƒ»

Ô‰ÈÙelÁa69Ô‰ÈÏec‚·e70ÈÈ‡L ,ÌÚBË ÈÈ‡L . ¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆∆≈ƒ≈∆≈ƒ
‰Ïk BÚ¯fL ¯·c ‰È„È ‰OÚÓ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡ :ÏÎB‡≈ƒ»≈«¬≈»∆»»»∆«¿»∆
ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â ;Ô‰ÈÏec‚·e Ô‰ÈÙelÁa ¯zÓ -À»¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿ƒ»»»»∆≈
‡Ï ‰nÏÂ .ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡ - ‰Ïk BÚ¯Ê«¿»∆¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ¿»»…
Ô‰ È¯‰L ?ÂÈÏÚ ea¯L ÔÈÏecba ¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰ ÏË·Èƒ¿«»ƒ»»»«ƒƒ∆«»»∆¬≈≈

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·c71BÓk ,·¯a ÏËa BÈ‡L , »»∆≈«ƒƒ∆≈»≈¿…¿
e¯‡aL72. ∆≈«¿

לו.68) ומכינה עושה שהיא מה כל עצמו אם 69)שאסר
אסורים. חילופיהם - ידיה מעשה בשכר פירות לה נתנו

נז 70) בנדרים (משנה עליו אסורים הגידולין עץ, נטעה אם
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על  חברו פירות ואוסר המייחד שכל ומכאן, שם). וברא"ש
שהרי  עלי, קרבן אלו פירות אמר: כאילו זה הרי עצמו,
כאילו  ודינו אלו, אמר: לא עלי, ידיך מעשה לאשתו: באומר

שם). (ר"ן אלו לעיל 71)אמר: כמבואר חכם, שאלת ע"י
שואל:72)הי"ב. והראב"ד נט.) (נדרים הנ"ל בהלכה

וזה  "זה היא: הלכה הלא אסורים הגידולים יהיו למה
אותו  אחר, דבר לייצור הגורמים והיתר (איסור גורםמותר"
מאכלות  בהל' וכן הי"ד, פ"ז ע"ז, הל' ראה מותר) דבר
היתר  של שהוא הקרקע והרי כ"ד, הי"ג, פט "ז, אסורות
יש  ונדרים הואיל רבינו, ודעת הבצל? לגידול הוא אף גורם
שלא  מותר, גורם וזה זה בהם: אומרים אין מתירים, להם
לעיל  כמבואר בטל, שאינו באלף מנתערב עדיף זה יהיה
נדר  איסור הכסףֿמשנה, ולדעת (רדב"ז). מז אות בביאורנו
אסור, גורם וזה זה אפילו שבהקדש ויתכן, להקדש, דומה

ביותר. חמור שאיסורו

.ÊË‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,B¯·Á ÏÚ ÂÈ˙B¯t ¯ÒB‡‰»≈≈»«¬≈≈¿∆∆≈ƒ¿»
˜ÙÒ Ô‰ÈÙelÁÂ Ô‰ÈÏec‚ È¯‰ -73¯eÒ‡ B¯·Á CÎÈÙÏ . ¬≈ƒ≈∆¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¬≈»
Ô‰ÈÙelÁ·e el‡ ˙B¯t ÈÏec‚a74- ‰‰Â ¯·Ú Ì‡Â , ¿ƒ≈≈≈¿ƒ≈∆¿ƒ»«¿∆¡»

‰‰75. ∆¡»

הואיל 73) כי הספק, וטעם מז. בנדרים נפשטה שלא בעיה
הנדר, בשעת לעולם באו לא עדיין והגידולין והחילופין
כשם  חברו, על לעולם בא שלא דבר אוסר אדם שאין יתכן
שתי  כאן יש (כי חברו על חברו פירות אוסר אדם שאין
ברשותו), אינו וחברו ברשותו, אינם שהפירות מגרעות,
פירות  אוסר ואדם הואיל עצמו, על הפירות כשאסר ודוקא
על  לעולם בא שלא דבר גם לאסור יכול עצמו, על חברו

ביניהם. לחלק אין ושמא ספק 74)עצמו. וזה הואיל
להחמיר. בו הולכים לוקים 75)תורה, שאין לוקה, ואינו

משנה). (כסף הספק על

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מאכל,1) הנאת ממנו למודר מחבירו הנאה המודר בין מה

עם  ידבר שלא נדר השביעית, השנה בפירות נידר דיני
בכתיבה. מהו חבירו,

.‡EÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰‡‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰2 »≈«¬≈¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»¿
‰¯eÒ‡ ÈÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰‡‰ B‡ ,ÈÏÚ ‰¯eÒ‡¬»»«¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»ƒ¬»
BÏ ¯eÒ‡‰ ÔÓ Ï‡LÈ ‡Ï ¯Ò‡p‰ ‰Ê È¯‰ - EÈÏÚ3 »∆¬≈∆«∆¡»…ƒ¿«ƒ»»

‰Ù4‰¯·Îe5ÏÎ‡ Ba ÔÈOBÚL ¯·c ÏÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ¯Â »»¿»»¿≈«ƒ¿«¿»»»∆ƒ…∆
ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙BÚaËÂ ÌÈÓÊ BÏÈ‡LÓ Ï·‡ ;LÙ∆∆¬»«¿ƒ¿»ƒ¿«»¿≈ƒ∆≈

LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ6˜O epnÓ Ï‡LÏ ¯eÒ‡Â . ƒ»∆…∆∆∆¿»ƒ¿…ƒ∆«
˙B¯t ÂÈÏÚ ‡È·‰Ï ¯BÓÁÂ ,˙B¯t Ba ‡È·‰Ï7. ¿»ƒ≈«¬¿»ƒ»»≈

שאפשר 2) דבר או המאכל, את בהם שמתקנים כלים כגון
הנוסח: - א לג, לנדרים ורא"ש ובר"ן מאכל. בו לקנות

עלי. מאכל לידי המביאה ליהנות 3)הנאה לו שאסור מזה
לו. האוסר התימנים: ובכת"י לקמח 4)ממנו, - נפה

גרגרי  בה שכוברים לתבואה, - וכברה הסובין, ממנו להוציא
פירוש  (ע"פ הנפה מנקבי גדולים הכברה ונקבי תבואה.

מ"ט). פ"ה, שבועות לרבינו, לומר,5)המשנה צריך ואין
בשר, בו שצולים שפוד או בה שמבשלים קדירה ישאל שלא

גורם  אלא שאינם וכברה מנפה יותר למאכל קרובים שהם
שם). ובר"ן לב: נדרים (משנה, בכל 6)לגורם שאין שם,

וכן  ה"ב. בסמוך וראה מאכל, לידי המביאה הנאה אלה
שאין  מכתו, על וליתנם ללעוס חיטים ממנו לשאול לו מותר

שם). (ר"ן מאכל לידי המביאה הנאה זוהי 7)זו שגם
המאכל  מקרבת והיא הואיל מאכל, לידי המביאה הנאה

ובר"ן). לג. (שם אליו

.·¯ÎOa ‡l‡ ÌÈÏk ÔÈÏÈ‡LÓ ÔÈ‡L Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»∆≈«¿ƒƒ≈ƒ∆»¿»»
epnÓ Ï‡LÏ ¯eÒ‡ -8Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk Û‡ »ƒ¿…ƒ∆«≈ƒ∆≈ƒ»∆

LÙ ÏÎ‡9,¯ÎO ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÌB˜Óa eÈ‰L È¯‰ . …∆∆∆¬≈∆»¿»∆≈¿ƒ»»
È„k LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk epnÓ Ï‡LÂ¿»«ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ»∆…∆∆∆¿≈

˙B‡¯‰Ï10Ì‰Ó ‰‰iL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ô‰a11B‡ , ¿≈»»∆ƒ¿≈¬≈ƒ«∆≈»∆≈∆
Bˆ¯‡a ¯·ÚÏ LwaL12Ba ‰‰iL ÌB˜Óa CÏiL È„k ∆ƒ≈«¬…¿«¿¿≈∆≈≈¿»∆≈»∆

˜ÙqÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -13BÈ‡ - ¯·Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆»ƒ»≈¿ƒ»ƒ»«≈
‰˜BÏ14. ∆

לו,9)בחינם.8) שמחל השכירות בדמי שהרי שם. משנה,
לידי  המביאה הנאה ממנו נהנה נמצא מאכל, הנודר יקח

בהם.10)מאכל. ולהתקשט ששאל 11)להתנאות כגון
לו  ויתנו המשתה, לבית בלכתו בה ויתקשט טבעת ממנו

כבודו. משום יפה לילך 12)מנה דרכו לקצר באדמתו,
המשתה. יתכן,13)לבית כי נפשטה, שלא בעיה שם,

מאכל. הנאת לידי המביא רחוק גורם אלא זה שאין
שספק 14) בזה, יש תורה איסור אבל הספק, על לוקים שאין

המביאה  הנאה באומר: שגם להעיר, ויש להחמיר. - נדרים
הנאסר  אין הקודמת, שבהלכה עליך, אסורה מאכל לידי
כלום, הנאסר אמר לא שהרי ויהנה, כשיעבור אפילו לוקה,
לחבירו: כשאמר אלא לוקה ואינו ה"א. פ"ה, לעיל וכמבואר

(לחםֿמשנה). עלי אסורה מאכלך, לידי המביאה הנאה

.‚˙È‰ epnÓ ¯cÓÏ B¯·ÁÓ ‰‡‰ ¯cÓ ÔÈa ÔÈ‡≈≈À»¬»»≈¬≈¿À»ƒ∆¬»«
Ï‚¯‰ ˙ÒÈ¯„ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ó15Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ «¬»∆»¿ƒ«»∆∆¿≈ƒ∆≈ƒ»∆

ÌpÁa ÌL Ì˙B‡ ÔÈÏÈ‡LnL ÌB˜Óa LÙ ÏÎ‡16. …∆∆∆¿»∆«¿ƒƒ»»¿ƒ»

מותר,15) השני ואילו אסור, - שהראשון חצרו, דרך לעבור
עסקיו, לרגל בה שהולך הדרך, לקצר לחצרו שנכנס וכגון
להנאת  גורם זה שהרי אסור, - המשתה לבית כשהולך אבל

(רדב"ז). קודמת בהלכה וכמבואר משנה,16)המאכל,
ב. לב, נדרים

.„ÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÔBÚÓL ˙È‰ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Ô·e‡¿̄≈∆∆∆¿»»»¬»«ƒ¿≈¿∆∆≈
B„È ÏÚ ÔBÚÓL ÔziL BÏ ¯zÓ - ‰Úe·La17˙ÈˆÁÓ ƒ¿»À»∆ƒ≈ƒ¿«»«¬ƒ

da ·iÁ Ô·e‡¯L Ï˜M‰18ÂÈÏÚL ·BÁ Ú¯Bt ÔÎÂ ,19; «∆∆∆¿≈«»»¿≈≈«∆»»
epnÓ ÚÓ ‡l‡ ,ÌeÏk Ô·e‡¯ „ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒƒ«¿«¿≈¿∆»»«ƒ∆

‰È‰ ¯eq‡ ÏÏÎa dÈ‡ ‰ÚÈ·z‰ ˙ÚÈÓe ,‰ÚÈ·z‰20. «¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ»≈»ƒ¿«ƒ¬»»
CÎÈÙÏ21BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ BÏ ¯zÓ22,ÂÈ„·ÚÂ ÂÈa ˙‡Â ¿ƒ»À»»∆ƒ¿¿∆»»«¬»»

ÌÈÚk‰ elÙ‡23Ì˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,24. ¬ƒ«¿«¬ƒ««ƒ∆«»ƒ¿»
‰‡ÓË ÔÈa ,BzÓ‰a ˙‡ ÔeÊÈ ‡Ï Ï·‡25;‰¯B‰Ë ÔÈa ¬»…»∆¿∆¿≈¿≈»≈¿»

ÚÈb‰L ‰È‰ ‡È‰ - d¯O·a ÛÈÒBnL ÏkL26„ÈÏ ∆…∆ƒƒ¿»»ƒ¬»»∆ƒƒ«¿«
Ô·e‡¯27. ¿≈

שנה 18)בשבילו.17) בכל ליתן חייב מישראל אחד שכל
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על  חברו פירות ואוסר המייחד שכל ומכאן, שם). וברא"ש
שהרי  עלי, קרבן אלו פירות אמר: כאילו זה הרי עצמו,
כאילו  ודינו אלו, אמר: לא עלי, ידיך מעשה לאשתו: באומר

שם). (ר"ן אלו לעיל 71)אמר: כמבואר חכם, שאלת ע"י
שואל:72)הי"ב. והראב"ד נט.) (נדרים הנ"ל בהלכה

וזה  "זה היא: הלכה הלא אסורים הגידולים יהיו למה
אותו  אחר, דבר לייצור הגורמים והיתר (איסור גורםמותר"
מאכלות  בהל' וכן הי"ד, פ"ז ע"ז, הל' ראה מותר) דבר
היתר  של שהוא הקרקע והרי כ"ד, הי"ג, פט "ז, אסורות
יש  ונדרים הואיל רבינו, ודעת הבצל? לגידול הוא אף גורם
שלא  מותר, גורם וזה זה בהם: אומרים אין מתירים, להם
לעיל  כמבואר בטל, שאינו באלף מנתערב עדיף זה יהיה
נדר  איסור הכסףֿמשנה, ולדעת (רדב"ז). מז אות בביאורנו
אסור, גורם וזה זה אפילו שבהקדש ויתכן, להקדש, דומה

ביותר. חמור שאיסורו

.ÊË‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,B¯·Á ÏÚ ÂÈ˙B¯t ¯ÒB‡‰»≈≈»«¬≈≈¿∆∆≈ƒ¿»
˜ÙÒ Ô‰ÈÙelÁÂ Ô‰ÈÏec‚ È¯‰ -73¯eÒ‡ B¯·Á CÎÈÙÏ . ¬≈ƒ≈∆¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¬≈»
Ô‰ÈÙelÁ·e el‡ ˙B¯t ÈÏec‚a74- ‰‰Â ¯·Ú Ì‡Â , ¿ƒ≈≈≈¿ƒ≈∆¿ƒ»«¿∆¡»

‰‰75. ∆¡»

הואיל 73) כי הספק, וטעם מז. בנדרים נפשטה שלא בעיה
הנדר, בשעת לעולם באו לא עדיין והגידולין והחילופין
כשם  חברו, על לעולם בא שלא דבר אוסר אדם שאין יתכן
שתי  כאן יש (כי חברו על חברו פירות אוסר אדם שאין
ברשותו), אינו וחברו ברשותו, אינם שהפירות מגרעות,
פירות  אוסר ואדם הואיל עצמו, על הפירות כשאסר ודוקא
על  לעולם בא שלא דבר גם לאסור יכול עצמו, על חברו

ביניהם. לחלק אין ושמא ספק 74)עצמו. וזה הואיל
להחמיר. בו הולכים לוקים 75)תורה, שאין לוקה, ואינו

משנה). (כסף הספק על

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מאכל,1) הנאת ממנו למודר מחבירו הנאה המודר בין מה

עם  ידבר שלא נדר השביעית, השנה בפירות נידר דיני
בכתיבה. מהו חבירו,

.‡EÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰‡‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰2 »≈«¬≈¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»¿
‰¯eÒ‡ ÈÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰‡‰ B‡ ,ÈÏÚ ‰¯eÒ‡¬»»«¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»ƒ¬»
BÏ ¯eÒ‡‰ ÔÓ Ï‡LÈ ‡Ï ¯Ò‡p‰ ‰Ê È¯‰ - EÈÏÚ3 »∆¬≈∆«∆¡»…ƒ¿«ƒ»»

‰Ù4‰¯·Îe5ÏÎ‡ Ba ÔÈOBÚL ¯·c ÏÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ¯Â »»¿»»¿≈«ƒ¿«¿»»»∆ƒ…∆
ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙BÚaËÂ ÌÈÓÊ BÏÈ‡LÓ Ï·‡ ;LÙ∆∆¬»«¿ƒ¿»ƒ¿«»¿≈ƒ∆≈

LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ6˜O epnÓ Ï‡LÏ ¯eÒ‡Â . ƒ»∆…∆∆∆¿»ƒ¿…ƒ∆«
˙B¯t ÂÈÏÚ ‡È·‰Ï ¯BÓÁÂ ,˙B¯t Ba ‡È·‰Ï7. ¿»ƒ≈«¬¿»ƒ»»≈

שאפשר 2) דבר או המאכל, את בהם שמתקנים כלים כגון
הנוסח: - א לג, לנדרים ורא"ש ובר"ן מאכל. בו לקנות

עלי. מאכל לידי המביאה ליהנות 3)הנאה לו שאסור מזה
לו. האוסר התימנים: ובכת"י לקמח 4)ממנו, - נפה

גרגרי  בה שכוברים לתבואה, - וכברה הסובין, ממנו להוציא
פירוש  (ע"פ הנפה מנקבי גדולים הכברה ונקבי תבואה.

מ"ט). פ"ה, שבועות לרבינו, לומר,5)המשנה צריך ואין
בשר, בו שצולים שפוד או בה שמבשלים קדירה ישאל שלא

גורם  אלא שאינם וכברה מנפה יותר למאכל קרובים שהם
שם). ובר"ן לב: נדרים (משנה, בכל 6)לגורם שאין שם,

וכן  ה"ב. בסמוך וראה מאכל, לידי המביאה הנאה אלה
שאין  מכתו, על וליתנם ללעוס חיטים ממנו לשאול לו מותר

שם). (ר"ן מאכל לידי המביאה הנאה זוהי 7)זו שגם
המאכל  מקרבת והיא הואיל מאכל, לידי המביאה הנאה

ובר"ן). לג. (שם אליו

.·¯ÎOa ‡l‡ ÌÈÏk ÔÈÏÈ‡LÓ ÔÈ‡L Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»∆≈«¿ƒƒ≈ƒ∆»¿»»
epnÓ Ï‡LÏ ¯eÒ‡ -8Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk Û‡ »ƒ¿…ƒ∆«≈ƒ∆≈ƒ»∆

LÙ ÏÎ‡9,¯ÎO ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÌB˜Óa eÈ‰L È¯‰ . …∆∆∆¬≈∆»¿»∆≈¿ƒ»»
È„k LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk epnÓ Ï‡LÂ¿»«ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ»∆…∆∆∆¿≈

˙B‡¯‰Ï10Ì‰Ó ‰‰iL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ô‰a11B‡ , ¿≈»»∆ƒ¿≈¬≈ƒ«∆≈»∆≈∆
Bˆ¯‡a ¯·ÚÏ LwaL12Ba ‰‰iL ÌB˜Óa CÏiL È„k ∆ƒ≈«¬…¿«¿¿≈∆≈≈¿»∆≈»∆

˜ÙqÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -13BÈ‡ - ¯·Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆»ƒ»≈¿ƒ»ƒ»«≈
‰˜BÏ14. ∆

לו,9)בחינם.8) שמחל השכירות בדמי שהרי שם. משנה,
לידי  המביאה הנאה ממנו נהנה נמצא מאכל, הנודר יקח

בהם.10)מאכל. ולהתקשט ששאל 11)להתנאות כגון
לו  ויתנו המשתה, לבית בלכתו בה ויתקשט טבעת ממנו

כבודו. משום יפה לילך 12)מנה דרכו לקצר באדמתו,
המשתה. יתכן,13)לבית כי נפשטה, שלא בעיה שם,

מאכל. הנאת לידי המביא רחוק גורם אלא זה שאין
שספק 14) בזה, יש תורה איסור אבל הספק, על לוקים שאין

המביאה  הנאה באומר: שגם להעיר, ויש להחמיר. - נדרים
הנאסר  אין הקודמת, שבהלכה עליך, אסורה מאכל לידי
כלום, הנאסר אמר לא שהרי ויהנה, כשיעבור אפילו לוקה,
לחבירו: כשאמר אלא לוקה ואינו ה"א. פ"ה, לעיל וכמבואר

(לחםֿמשנה). עלי אסורה מאכלך, לידי המביאה הנאה

.‚˙È‰ epnÓ ¯cÓÏ B¯·ÁÓ ‰‡‰ ¯cÓ ÔÈa ÔÈ‡≈≈À»¬»»≈¬≈¿À»ƒ∆¬»«
Ï‚¯‰ ˙ÒÈ¯„ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ó15Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ «¬»∆»¿ƒ«»∆∆¿≈ƒ∆≈ƒ»∆

ÌpÁa ÌL Ì˙B‡ ÔÈÏÈ‡LnL ÌB˜Óa LÙ ÏÎ‡16. …∆∆∆¿»∆«¿ƒƒ»»¿ƒ»

מותר,15) השני ואילו אסור, - שהראשון חצרו, דרך לעבור
עסקיו, לרגל בה שהולך הדרך, לקצר לחצרו שנכנס וכגון
להנאת  גורם זה שהרי אסור, - המשתה לבית כשהולך אבל

(רדב"ז). קודמת בהלכה וכמבואר משנה,16)המאכל,
ב. לב, נדרים

.„ÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÔBÚÓL ˙È‰ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Ô·e‡¿̄≈∆∆∆¿»»»¬»«ƒ¿≈¿∆∆≈
B„È ÏÚ ÔBÚÓL ÔziL BÏ ¯zÓ - ‰Úe·La17˙ÈˆÁÓ ƒ¿»À»∆ƒ≈ƒ¿«»«¬ƒ

da ·iÁ Ô·e‡¯L Ï˜M‰18ÂÈÏÚL ·BÁ Ú¯Bt ÔÎÂ ,19; «∆∆∆¿≈«»»¿≈≈«∆»»
epnÓ ÚÓ ‡l‡ ,ÌeÏk Ô·e‡¯ „ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒƒ«¿«¿≈¿∆»»«ƒ∆

‰È‰ ¯eq‡ ÏÏÎa dÈ‡ ‰ÚÈ·z‰ ˙ÚÈÓe ,‰ÚÈ·z‰20. «¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ»≈»ƒ¿«ƒ¬»»
CÎÈÙÏ21BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ BÏ ¯zÓ22,ÂÈ„·ÚÂ ÂÈa ˙‡Â ¿ƒ»À»»∆ƒ¿¿∆»»«¬»»

ÌÈÚk‰ elÙ‡23Ì˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,24. ¬ƒ«¿«¬ƒ««ƒ∆«»ƒ¿»
‰‡ÓË ÔÈa ,BzÓ‰a ˙‡ ÔeÊÈ ‡Ï Ï·‡25;‰¯B‰Ë ÔÈa ¬»…»∆¿∆¿≈¿≈»≈¿»

ÚÈb‰L ‰È‰ ‡È‰ - d¯O·a ÛÈÒBnL ÏkL26„ÈÏ ∆…∆ƒƒ¿»»ƒ¬»»∆ƒƒ«¿«
Ô·e‡¯27. ¿≈

שנה 18)בשבילו.17) בכל ליתן חייב מישראל אחד שכל
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שקלים  בהל' כמבואר ציבור, קרבנות לצורך לביתֿהמקדש
ה"א. שהוא.19)פ"א, למי חייב משנה,20)שהנודר

ארי". "מבריח אלא זה אין הסבירו: שם ובגמרא א. לג, שם
ופירנס  אחד ועמד הים, למדינת שהלך לאחד דומה זה והרי
על  מעותיו את והניח כלום, הבעל על לו אין אשתו, את
ואע"פ  הי"ט. פי"ב, אישות בהל' כמבואר הצבי, קרן
חובו  את לשלם יצטרך שלא הנודר, נהנה דבר של שבסופו
ישראל', ('תפארת בלבד גורם אלא זה אין שקלו, את או
הפורע  שאפילו אמרו: ה"ב) פ"ד, (נדרים וב'ירושלמי' שם).
הלווה  פטור עליו, משכון למלוה שיש חבירו, של חובו
המלוה, את ופייסתי אפשר לומר, הלווה שיכול לו, מלשלם
המדיר  שגם ומכאן מעות. בלא משכוני את לי מחזיר והיה
כשיש  אפילו הנודר, או המודר של חובו את לפרוע יכול
וראה  (רדב"ז). רבינו מדברי נראה וכן עליו, משכון למלוה

ס"ב. רכא, סי' יו"ד את 21)בשו"ע לפרוע ויכול הואיל
מהנה. זה ואין ממנו.22)חובו המודר שאין 23)של

בפרנסתם. מצוה ישיר 24)כלֿכך באופן מהנה זה אין
שם). ובר"ן לח. נדרים (משנה, להנאה גורם אלא

שאינו 25) ונמצא אכילה, היתר בה לו שאין טמאה אפילו
בפיטומה. שהגיעה.26)נהנה התימנים: ובכת"י

מחירה.27) מתייקר פיטומה וע"י לגויים, למכרה שיכול
והשווה  שם, (משנה ראובן ליד ממש הנאה שהגיעה ונמצא

ה"א). פ"ז, לקמן

.‰·È¯˜‰Ï ¯zÓ ‡e‰ È¯‰ - Ô‰k ÔBÚÓL ‰È‰»»ƒ¿…≈¬≈À»¿«¿ƒ
Ô·e‡¯ ˙Ba¯˜28Ì‰ ÌÈÓL ÈÁeÏL ÌÈ‰k‰L ;29, »¿¿¿≈∆«…¬ƒ¿≈»«ƒ≈

Ôa¯w‰ ÏÚa ÈÁeÏL ÌÈ‡Â30Bza ÔBÚÓL ‡ÈOÓe . ¿≈»¿≈«««»¿»«ƒƒ¿ƒ
˙¯‚Ba‰31dzÚcÓ Ô·e‡¯Ï32,‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ . «∆∆ƒ¿≈ƒ«¿»¬»ƒ»¿»«¬»

B˙eL¯a ‡È‰ ÔÈ„Ú È¯‰L33BÏ ¯ÒBÓk ‰fL ;¯eÒ‡ - ∆¬≈¬«ƒƒƒ¿»∆∆¿≈
BLnLÏ ‰ÁÙL34. ƒ¿»¿«¿

אלא 28) אותם מקריבים שאין ואשמות, חטאות אפילו
ה"ה. פ"א, כפרה מחוסרי בהל' כמבואר בעלים, מדעת

ישראל.29) קרבנות את להקריב הכהנים על הקב"ה שציוה
המודר,30) את הכהן מהנה הרי שלוחיהם, היו אילו כי

שם). ובגמרא לה: נדרים (משנה, שליחותו לו שעושה
בקידושין  הוחלט כבר שם, נפשטה ולא היא שבעיה ואע"פ
שלוחי  היו אילו כי שמים, שלוחי הם שהכהנים - ב כג,
להקריב  יכולים אינם עצמם שהבעלים יתכן איך הבעלים,
יכולים? ושלוחיהם פסולה) ועבודתם הם זרים (כי קרבנם
איני  בעצמי, לעשותו יכול אני שאין דבר הוא: כלל והלא

שליח. ע"י לבצעו שתיםֿעשרה 31)יכול לה שמלאו הבת
הידועים  במקומות שערות שתי והביאה אחד, ויום שנה
גמורים, חדשים ששה עד נערה נקראת - שיער להבאת
אישות  (הל' בוגרת תיקרא - ומעלה חדשים ששה ומגמר

ה"אֿב). ומכיון 32)פ"ב, בה, רשות לאביה אין שאז
האב  שאין נמצא מדעתה, אלא אז לקדשה יכול שאינו
החתן, ראובן מדעת ולא - מדעתה מפרשים: ויש המהנה.
נישואין, עסקי על בתו עם לדבר שליח ראובן עשאו שאם

ובר"ן). לח: (נדרים ואסור מהנהו שמעון ואינה 33)נמצא
אישות  בהל' כמבואר אביה, מדעת אלא להתקדש יכולה

יג. הי"א, שם.34)פ"ג, הגמרא לשון

.ÂÔ·e‡¯ ˙Óe¯z ÔBÚÓL Ì¯B˙Â35BÏ LÈ¯ÙÓe ¿≈ƒ¿¿«¿≈«¿ƒ
BzÚcÓ ÂÈ˙B¯OÚÓ36¯Ó‡L ÔB‚k ?BzÚcÓ „ˆÈk . «¿¿»ƒ«¿≈«ƒ«¿¿∆»«

Ì¯˙ÈÂ ‡B·È - Ì¯˙Ï ‰ˆB¯‰ Ïk :Ô·e‡¯37‡Ï Ï·‡ . ¿≈»»∆ƒ¿…»¿ƒ¿…¬»…
,ÁÈÏL B˙B‡ ‰OBÚ È¯‰L ,BÏ Ì¯˙Ï ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡È…«¿ƒ¿ƒ¿…∆¬≈∆»ƒ«

‰ÊÂ38BÏ ‰È‰39. ¿∆¬»»

ראובן.35) לדעת 36)משל שלא כי המודר. ראובן של
(במדבר  בתרומה שנאמר כלל, מועילה התרומה אין ראובן
אף  לדעתכם, אתם מה - אתם" גם תרימו "כן כח) יח,

כב.). (בבאֿמציעא לדעתכם גילה 37)שלוחכם ובזה
מדעתו, היא וההרמה לו, שיתרמו הוא שמרוצה דעתו
נמצא  שלוחו, זה אין לו, לתרום יכולים אחרים וגם והואיל
וברש"י  שם, (גמרא כאן אין שליחות כאן, יש שדעת

וזו.38)ורא"ש). התימנים: עושה 39)בכת"י ששמעון
(שם). בהנאתו אסור וראובן שליחותו, את

.Ê‰t ÏÚaL ‰¯Bz B„nÏÓe40ÏhÏ ¯eÒ‡ È¯‰L , ¿«¿»∆¿«∆∆¬≈»ƒ…
‰ÈÏÚ ÔÈÏËBpL ,·˙ÎaL ‰¯Bz ‡Ï Ï·‡ ;¯ÎO ‰ÈÏÚ»∆»»»¬»…»∆ƒ¿»∆¿ƒ»∆»

¯ÎO41‰¯Bz ÏÚ ¯ÎO ÏhÏ ÌL Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈«¿»»ƒ…»»«»
·˙ÎaL42¯zÓ ‰Ê È¯‰ -43Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .44¯zÓ , ∆ƒ¿»¬≈∆À»≈»≈»À»

Ba ˙‡ „nÏÏ45. ¿«≈∆¿

הפסוקים)40) מדרש שהוא ו'ספרי' 'ספרא' =) מדרש
חכמים  (=דברי והגדות מסיני) למשה (=הלכה הלכות

הפסוקים). על שנאמר 41)שהסמיכום א. לז, נדרים
הרי  אתכם", ללמד ההיא בעת ה' צוה "ואותי יד) ד, (דברים
"ראה  ה) (שם, ונאמר לישראל, תורה ללמד משה שנצטווה
אף  בחינם, אני מה - ה'" צוני כאשר . . . אתכם למדתי
שאין  נמצא שכר, עליה ליטול שאסור ומכיון בחינם, אתם
בפירוש  ורבינו בלבד. מצוה עושה אלא ואינו מהנהו, זה
שעיוורה  גדולים, מאנשים תמה "ואני כותב: שם, המשנה
ליטול  לעצמם, דין ופסקו האמת והכחישו התאוה אותם
והשווה  שוא". בהבלי ונתלו והתלמוד, הדינים מן שכר
ה"י, פ"ג תורה תלמוד בהל' וכן מ"ה. פ"ד, לאבות פירושו

שם. נוטל 42)ובפירושנו שאינו שכר, עליה ליטול שמותר
ופיסוק  כהלכתם, המקראות לנגן טעמים, פיסוק שכר אלא
כדעת  שם, (נדרים חכמים תיקון אלא התורה מן אינו טעמים
מהנהו. נמצא חינם, ילמדו שמעון ואם יוחנן) רבי

שלא 43) כדי המקרא, על ליטול לא עצמם על שמחמירים
המדרש. מן  אף ליטול שנוטלים 45)שם.44)יבואו בין

נוטלים. שלא בין המקרא, על שכר

.ÁB¯w·Ï ÔBÚÓL ÒÎ - Ô·e‡¯ ‰ÏÁ46ÌB˜Ó·e . »»¿≈ƒ¿»ƒ¿¿«¿¿»
˙BÂˆÏ ‰ÏBÁ‰ ÌÚ ·LiL ÈÓ ¯ÎO ÏËBpL47‡Ï - BÏ ∆≈»»ƒ∆≈≈ƒ«∆ƒ¿…

·LÈ48„ÓBÚÂ B¯w·Ó ‡l‡ ,ÔBÚÓL49BÏ ¯zÓe . ≈≈ƒ¿∆»¿«¿¿≈À»
‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,B„Èa B˙‡t¯Ï50. ¿«…¿»∆ƒ¿»ƒ

ycew zegiyn zecewp

`l` oerny ayi `l ...exwal oerny qpkp ,oae`x dlg"
."`id devn efy ecia eze`txl el xzene ,cnere exwan

שלפנ"ז  בהלכה הרמב"ם שכתב במה להבין, וצריך
שכר, עליה ליטול אסור שהרי שבעל־פה, תורה "ומלמדו
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גם  וא"כ שכר.." עליה שנוטלין שבכתב תורה לא אבל
כיון  עבורו, לעשות לו אסור שכר עליה שנוטלין רפואה
מצוה  שהיא ואף לשלם, צריך שאינו בכך שמהנהו

שבכתב. תורה ללמדו שאסרו כמו אסור, - לרפאותו
מותר  כך ובין כך "ובין שכתב מה שם להבין צריך ועוד
משמעון". הנאה מודר אינו שהרי ראובן, של בנו את ללמד
ראובן, על מונח תורה בנו את ללמד החיוב ולכאורה,
אותו, מהנה הוא הרי בנו את מלמד ששמעון ועל־ידי

מותר. ואמאי
('e oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

על 46) שמצוה ואע"פ זה. משמעון הנאה מודר אינו שבנו
הנאה, זו אין חובתו, מידי מוציאו וזה בנו, את ללמד האב
אחר  מוצא שהיה אפשר וגם ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות
עובדיה  רבי ובפירוש לה: שם (משנה, חינם מלמדו שהיה
להעיר, וראוי ה"א. פ"ז, להלן והשווה שם). מברטנורה,
בנותיו  ואת בניו את הוא מלמד "אבל הנוסח: שם, שבמשנה

הי"ג. פ"א, תורה תלמוד בהל' וראה שמצוה 47)מקרא".
את  להם "והודעת ק.) קמא (בבא שדרשו כמו עושה, הוא
מ.) (נדרים אמרו וכן חולים", ביקור זה - בה ילכו הדרך
לא  שחלה, עקיבא רבי מתלמידי אחד בתלמיד "מעשה
ובשביל  לבקרו, עקיבא רבי ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו
רבי  יצא החייתני, רבי! לו: אמר לפניו, וריבצו שכיבדו
שופך  כאילו חולים, מבקר שאין מי כל ודרש: עקיבא
הנאה  גרם אלא זו אין מזה, נהנה שראובן ואע"פ דמים".

ובר"ן). לט. (נדרים ממילא עמו 48)הבאה לשבת
שיש  אלא בעמידה. לה די - ביקור מצות כי בחבורה,
על  אפילו שכר ליטול שלא עצמם, על שהחמירו מקומות

ובר"ן). (שם לצוותא.49)ישיבה שהיא ממושכת, ישיבה
לקבל 50) שאסור מכיון (רדב"ז), מיד ועומד יושב כלומר,

מקיים. הוא מצוה כי מהנהו, זה אין שכר, זה על
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(51. . . אומר: שם המשנה בפירוש ורבינו ב. מא, שם
נכלל  וזה ישראל, חולי לרפאות התורה מן הרופא "חיוב
לו, והשבותו ב) כב, (דברים הפסוק שאמר מה בפירוש

להצילו  ויכול מסוכן אותו כשרואה שהוא גופו, את לרפאות
עג.) (סנהדרין אמרו וכן בחכמתו". או בממונו או בגופו או
פ"ד, (נדרים וב'ירושלמי' גופו". אבידת זו - לו "והשבותו
לראובן  מותר אחר, רופא שם כשיש אפילו אמרו, ה"ב)
נפסקה  וכן להתרפאות". זוכה אדם מכל "שלא לרפאותו

ס"ד. רכא, סי' ביו"ד בכת"י 52)הלכה וכן רומי, בדפוס
להלכה  נמשך והכל ההלכה, התחלת כאן אין התימנים,

וכך". "כך עד: לא 53)הקודמת, כי מצוה, זו שאין
וברא"ש). מא: (נדרים חבירו בהמת לרפא תורה ציוותה

בלבד 54) אמירה אלא זו אין בידו, הרפואה נותן שאינו כיון
"אומר  שם: התלמוד ובלשון באה. ממילא וההנאה ומותרת,
אין  שאם ומובן, לה". רע פלוני סם לה, יפה פלוני סם לו
מי  שם ואין תמות, והבהמה הרפואה, לעשות יודע ראובן
בידים, לרפאותה לו מותר - שמעון זולת לעשותה שיודע
מצוה  כי וגם (רדב"ז). הוא" התורה מן בעליֿחיים ש"צער
השבה  לך ואין א) ה, פ"ז, לקמן (ראה אבידתו לו להחזיר

שם). (ר"ן מזו נכנס 55)גדולה כשהוא קטנה, שהיא מתוך
שם). (משנה נהנה חבירו ונמצא למעלה, המים עולים

בחימומו.56) נהנה "אם 57)שאינו יא): ד, (קהלת ככתוב
ובר"ן). (שם להם" וחם שנים חוששים 58)ישכבו ואין

וברא"ש). (שם אצלו יישן שמא 59)שמא חוששים ואין
זה  את זה שונאים הסתם מן - שהדירו כיון מנתו, לו יתן

שם). ונותנים 60)(רא"ש בהמה, של כאבוס גדול כלי
הרבה  אוכלים עמלים שהם שמתוך הפועלים, לפני אותו

שם). (ר"ן אותם שמעון 61)ואובסים יניח שמא לחוש יש
וכנראה  ראובן, שיאכלנו כדי - יאכלנו ולא משובח, פרי
בפירושו  רבינו דברי וכן לפירות. מיוחד היה שהאבוס
פירות  בהם שממלאים (אבוס) הסלים מן שם: למשנה

הפועלים. כל החוזר 62)לאכילת התמחוי "מן שם: נדרים
שבעו, כדי שמעון שאכל שאחר היה, מנהגם הבית". לבעל
לסעודה), (המזמין הבית בעל אצל הקערה את מחזיר היה

ראובן. לפני ונותן עליה מוסיף והלה
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ששמעון 63) צורך כל ואין משלו, עליה יוסיף הבית שבעל
פ"ד  נדרים וב'ירושלמי' (רדב"ז). ראובן לטובת חתיכה יניח
לאכול  בו שיש תמחוי - החוזר התמחוי "מן אמרו: ה"ד,
מה  כל לאכול יכולים שאינם כלומר, ולהותיר", ולשבוע
לחוש  אין ולפיכך הבית, לבעל חוזר והמותר שבתוכו,
ס"ה). רכא, סי' ביו"ד וכן (ראב"ד, ראובן את יהנה ששמעון

היה 64) האבל וגם האבל, בבית יין לשתות רגילים שהיו
הוא  והיין ב. ח, בכתובות כמבואר ומתנחם, עמהם שותה
מרובה  הנאה זו ואין משמשו, ששמעון אלא ראובן, משל

לח:). רחיצתם 65)(נדרים לאחר שותים שהיו חמים, מים
מהם, שתה ולא בחמין "רחץ א: מא, בשבת כמבואר שם,

מבפנים". הסיקוהו ולא מבחוץ שהסיקוהו לתנור דומה
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משמשו,66) אלא אינו ושמעון ראובן, משל הוא שהמשקה
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גם  וא"כ שכר.." עליה שנוטלין שבכתב תורה לא אבל
כיון  עבורו, לעשות לו אסור שכר עליה שנוטלין רפואה
מצוה  שהיא ואף לשלם, צריך שאינו בכך שמהנהו

שבכתב. תורה ללמדו שאסרו כמו אסור, - לרפאותו
מותר  כך ובין כך "ובין שכתב מה שם להבין צריך ועוד
משמעון". הנאה מודר אינו שהרי ראובן, של בנו את ללמד
ראובן, על מונח תורה בנו את ללמד החיוב ולכאורה,
אותו, מהנה הוא הרי בנו את מלמד ששמעון ועל־ידי

מותר. ואמאי
('e oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

על 46) שמצוה ואע"פ זה. משמעון הנאה מודר אינו שבנו
הנאה, זו אין חובתו, מידי מוציאו וזה בנו, את ללמד האב
אחר  מוצא שהיה אפשר וגם ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות
עובדיה  רבי ובפירוש לה: שם (משנה, חינם מלמדו שהיה
להעיר, וראוי ה"א. פ"ז, להלן והשווה שם). מברטנורה,
בנותיו  ואת בניו את הוא מלמד "אבל הנוסח: שם, שבמשנה

הי"ג. פ"א, תורה תלמוד בהל' וראה שמצוה 47)מקרא".
את  להם "והודעת ק.) קמא (בבא שדרשו כמו עושה, הוא
מ.) (נדרים אמרו וכן חולים", ביקור זה - בה ילכו הדרך
לא  שחלה, עקיבא רבי מתלמידי אחד בתלמיד "מעשה
ובשביל  לבקרו, עקיבא רבי ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו
רבי  יצא החייתני, רבי! לו: אמר לפניו, וריבצו שכיבדו
שופך  כאילו חולים, מבקר שאין מי כל ודרש: עקיבא
הנאה  גרם אלא זו אין מזה, נהנה שראובן ואע"פ דמים".

ובר"ן). לט. (נדרים ממילא עמו 48)הבאה לשבת
שיש  אלא בעמידה. לה די - ביקור מצות כי בחבורה,
על  אפילו שכר ליטול שלא עצמם, על שהחמירו מקומות

ובר"ן). (שם לצוותא.49)ישיבה שהיא ממושכת, ישיבה
לקבל 50) שאסור מכיון (רדב"ז), מיד ועומד יושב כלומר,

מקיים. הוא מצוה כי מהנהו, זה אין שכר, זה על
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˙BÓÈa ‰hna‰nÁ‰55,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‡Ï Ï·‡ , «ƒ»ƒ««»¬»…ƒ«¿»ƒ
BÓnÁnL ÈtÓ56‰hn‰ ÏÚ BnÚ ·ÒÓe .57ÔÈÏÎB‡Â , ƒ¿≈∆¿«¿≈≈ƒ««ƒ»¿¿ƒ

„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ58‡ÏÂ ˙Á‡ ‰¯ÚwÓ ‡Ï Ï·‡ , «À¿»∆»¬»…ƒ¿»»««¿…
Òe·‡Ó59ÔBÚÓL ÁÈpÈ ‡nL ;ÌÈÏÚBt‰ ÈÙlL ≈≈∆ƒ¿≈«¬ƒ∆»«ƒ«ƒ¿
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Òe·‡aL ˙B¯ta ÔÎÂ60‰¯ÚwÓ ÔBÚÓL ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿≈«≈∆»≈¬»ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»
ÏÚa ¯ÊÁÈ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰p¯ÈÊÁiLkL Ú„BÈ ‡e‰L∆≈«∆¿∆«¬ƒ∆»¿««««ƒ«¬…««

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô·e‡¯ ÈÙÏ ‰pÁÈpÈÂ ˙Èa‰61ÔÈ‡Â , ««ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈∆À»¿≈
BÏÈ·La ·BË Á˙ ÁÈp‰ ‡nL ÔÈLLBÁ62. ¿ƒ∆»ƒƒ«≈«ƒ¿ƒ

(51. . . אומר: שם המשנה בפירוש ורבינו ב. מא, שם
נכלל  וזה ישראל, חולי לרפאות התורה מן הרופא "חיוב
לו, והשבותו ב) כב, (דברים הפסוק שאמר מה בפירוש

להצילו  ויכול מסוכן אותו כשרואה שהוא גופו, את לרפאות
עג.) (סנהדרין אמרו וכן בחכמתו". או בממונו או בגופו או
פ"ד, (נדרים וב'ירושלמי' גופו". אבידת זו - לו "והשבותו
לראובן  מותר אחר, רופא שם כשיש אפילו אמרו, ה"ב)
נפסקה  וכן להתרפאות". זוכה אדם מכל "שלא לרפאותו

ס"ד. רכא, סי' ביו"ד בכת"י 52)הלכה וכן רומי, בדפוס
להלכה  נמשך והכל ההלכה, התחלת כאן אין התימנים,

וכך". "כך עד: לא 53)הקודמת, כי מצוה, זו שאין
וברא"ש). מא: (נדרים חבירו בהמת לרפא תורה ציוותה

בלבד 54) אמירה אלא זו אין בידו, הרפואה נותן שאינו כיון
"אומר  שם: התלמוד ובלשון באה. ממילא וההנאה ומותרת,
אין  שאם ומובן, לה". רע פלוני סם לה, יפה פלוני סם לו
מי  שם ואין תמות, והבהמה הרפואה, לעשות יודע ראובן
בידים, לרפאותה לו מותר - שמעון זולת לעשותה שיודע
מצוה  כי וגם (רדב"ז). הוא" התורה מן בעליֿחיים ש"צער
השבה  לך ואין א) ה, פ"ז, לקמן (ראה אבידתו לו להחזיר

שם). (ר"ן מזו נכנס 55)גדולה כשהוא קטנה, שהיא מתוך
שם). (משנה נהנה חבירו ונמצא למעלה, המים עולים

בחימומו.56) נהנה "אם 57)שאינו יא): ד, (קהלת ככתוב
ובר"ן). (שם להם" וחם שנים חוששים 58)ישכבו ואין

וברא"ש). (שם אצלו יישן שמא 59)שמא חוששים ואין
זה  את זה שונאים הסתם מן - שהדירו כיון מנתו, לו יתן

שם). ונותנים 60)(רא"ש בהמה, של כאבוס גדול כלי
הרבה  אוכלים עמלים שהם שמתוך הפועלים, לפני אותו

שם). (ר"ן אותם שמעון 61)ואובסים יניח שמא לחוש יש
וכנראה  ראובן, שיאכלנו כדי - יאכלנו ולא משובח, פרי
בפירושו  רבינו דברי וכן לפירות. מיוחד היה שהאבוס
פירות  בהם שממלאים (אבוס) הסלים מן שם: למשנה

הפועלים. כל החוזר 62)לאכילת התמחוי "מן שם: נדרים
שבעו, כדי שמעון שאכל שאחר היה, מנהגם הבית". לבעל
לסעודה), (המזמין הבית בעל אצל הקערה את מחזיר היה

ראובן. לפני ונותן עליה מוסיף והלה
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ששמעון 63) צורך כל ואין משלו, עליה יוסיף הבית שבעל
פ"ד  נדרים וב'ירושלמי' (רדב"ז). ראובן לטובת חתיכה יניח
לאכול  בו שיש תמחוי - החוזר התמחוי "מן אמרו: ה"ד,
מה  כל לאכול יכולים שאינם כלומר, ולהותיר", ולשבוע
לחוש  אין ולפיכך הבית, לבעל חוזר והמותר שבתוכו,
ס"ה). רכא, סי' ביו"ד וכן (ראב"ד, ראובן את יהנה ששמעון

היה 64) האבל וגם האבל, בבית יין לשתות רגילים שהיו
הוא  והיין ב. ח, בכתובות כמבואר ומתנחם, עמהם שותה
מרובה  הנאה זו ואין משמשו, ששמעון אלא ראובן, משל

לח:). רחיצתם 65)(נדרים לאחר שותים שהיו חמים, מים
מהם, שתה ולא בחמין "רחץ א: מא, בשבת כמבואר שם,

מבפנים". הסיקוהו ולא מבחוץ שהסיקוהו לתנור דומה
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משמשו,66) אלא אינו ושמעון ראובן, משל הוא שהמשקה
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ואלה  כזו. מועטת הנאה לו התירו שלום" "דרכי ומשום
שלום". של "כוס שם בגמרא נקראות הכוסות

.·È„a‰ ˙Èa B‡ ıÁ¯Ó ÔBÚÓLÏ ‰È‰67ÌÈ¯kOÓ »»¿ƒ¿∆¿»≈««À¿»ƒ
¯ÈÚa68„È ˙ÒÈÙz Ô‰a ÔBÚÓLÏ ‰È‰ Ì‡ ,69ÔB‚k , »ƒƒ»»¿ƒ¿»∆¿ƒ«»¿

ÁÈp‰L70B¯ÎO ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‡e‰L Ïk Ô‰Ó71elÙ‡ , ∆ƒƒ«≈∆»∆¿«¿¿…¿»¬ƒ
Ï˜Ú „a‰ ˙È··e ˙Á‡ ÈËaÓ‡ ıÁ¯na ÁÈp‰72- „Á‡ ƒƒ««∆¿»«¿»ƒ««¿≈««≈∆∆»

˙ba C¯„ÏÂ ıÁ¯Ó d˙B‡Ï Òk‰Ï Ô·e‡¯Ï ¯eÒ‡73; »ƒ¿≈¿ƒ»≈¿»∆¿»¿ƒ¿…««
¯ÎO ‡l‡ ,ÌeÏk BÓˆÚÏ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â74È¯‰ - Ïk‰ ¿ƒ…ƒƒ«¿«¿¿∆»»««…¬≈

¯zÓ ‰Ê75. ∆À»

ממש 67) בה אין שלהבת כי גחלתו, בשלהבת נרו להדליק
נדרים  וב'תוספתא' ה"י. פ"ז, ע"ז הל' והשווה לט.) (ביצה
לו  מביא (המודר), ומת מחבירו הנאה "המודר מ"ז: פ"ב,
למתים, הנאה שאין ומקוננות, חלילים ותכריכין ארון
אלא  אינו אלה בכל כי נפשות". ועדות ממון עדות ומעידו
עכשיו  כשרוצה ואפילו עדותו, לכבוש אסור כי מצוה, עושה
סי' ביו"ד כמבואר מותר, - להעיד כדי המעשה את לראות

ל. ס"ק שם ובש"ך ס"ד, שמן 68)רכא עוצרים שבו בית
בו  כבדה) עץ (קורת הגדול הבד שם על כך ונקרא מזיתים,
(יואל  ויצהר" תירוש היקבים "והשיקו הזיתים. את כובשים
משחא". ובדיא חמרא נעויא "ויטופון מתורגם: כד) ב,

שמעון.69) מנכסי הנאה נדר שראובן זכות 70)לפני איזו
שכירותו. דמי על נוסף חלק ולא 72)השאיר.71)או

במקום  שכור לכתוב: רגילים הקדומה, בספרות השכירו.
שאמר  "ראובן ה"ח: פ"ז, דיעות הל' השווה השכיר,

זה". בית לי שכור מחבלים 73)לשמעון, העשוי כלי
פירוש  (ע"פ אותם כשסוחטים לתוכו הזיתים שצוברים

מ"ז). פ"א, מעשרות לרבינו, הבד 74)המשנה בית הוא
השכיר.75)הנזכר.

.‚ÈÔ·e‡¯Ï ¯eÒ‡Â76,ÔBÚÓL ‰„O ˙B¯tÓ ÏÎ‡Ï ¿»ƒ¿≈∆¡…ƒ≈¿≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·La elÙ‡Â77¯˜Ù‰ Ïk‰L78ÈÙÏ È¯‰L ; «¬ƒ«¿ƒƒ∆«…∆¿≈∆¬≈ƒ¿≈

¯„ ˙ÈÚÈ·L79ÔÓ ÏÎB‡ - ˙ÈÚÈ·La ¯„ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒƒ»«¬»ƒ»««¿ƒƒ≈ƒ
‰„OÏ ıeÁ ˙BËBp‰ ˙B¯t‰80,‰„OÏ ÒkÈ ‡Ï Ï·‡ , «≈««»∆¬»…ƒ»≈«»∆

ÌL ‰‰LÈ ‡nL ‰¯Êb ;¯˜Ù‰ Ú˜¯w‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿«∆¿≈¿≈»∆»ƒ¿∆»
ÏÎ‡iL ¯Á‡81Ïk ‡l‡ ‰¯Bz d˙B‡ ‰¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ , ««∆…«¿…ƒ¿ƒ»»»∆»»

dÎB˙a ˙B¯t‰L ÔÓÊ82. ¿«∆«≈¿»

ממנו 76) ששכרו מהשוכר אלא משמעון, נהנה ראובן שאין
ששמעון  אחרי ראובן כשנדר ודוקא מו.). בנדרים (משנה
מסתלק  האיסור אין לשכירות, הנדר שקדם כל אבל השכיר,
הי"א  פ"ח, לקמן ראה ממש, מכירה ע"י אלא שכירות ע"י

שם). משמעון.77)(ר"ן הנאה בשנת 78)המודר
"והשביעית 79)השמיטה. יא) כג, (שמות ככתוב

עמך". אביוני ואכלו ונטשתה, נדרים 80)תשמטנה משנה,
שיצא  אע"פ חבירו, על שלו שהוא דבר והאוסר א. מב,
ה"ה. פ"ה, לעיל כמבואר עומד, באיסורו הוא הרי מרשותו,

עליו.81) לאסרם יכול ואינו הם, אסור 82)שהפקר והוא
לעיל  וכמבואר ממנו, הוא הנאה מודר שהרי הרגל, בדריסת

ה"ג.

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na83BÏ ¯Ó‡Lk84‰ :˙È «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¬»«

EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡‰ ÌÈÒÎp‰85˙È‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; «¿»ƒ»≈¬ƒ»∆¬»ƒ»«¬»«
ÈÒÎ86¯„pL B‡ Ô·e‡¯ ÚaLpL B‡ ,EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«¿≈∆»«

ÔBÚÓL ÈÒÎpÓ87˙B¯tÓ ÏÎB‡ ˙ÈÚÈ·L ‰ÚÈb‰L ÔÂÈk - ƒƒ¿≈ƒ¿≈»∆ƒƒ»¿ƒƒ≈ƒ≈
e‰„O88ÒkÈ ‡Ï Ï·‡ .ÔBÚÓL ˙eL¯Ó e‡ˆÈ È¯‰L , »≈∆¬≈»¿≈¿ƒ¿¬»…ƒ»≈

e‰„OÏ89e¯‡aL ÌÚh‰ ÔÓ ,90. ¿»≈ƒ«««∆≈«¿

נמצא 83) הפקר, אינה אכילה לצורך ושלא לאכילה, ללקטם
מב:). (שם באיסור מנכסיו נהנה לפני 84)זה נדר שאם

בשביעית. אפילו שדהו פירות אוכל אינו שביעית,
למודר.85) לעולם,86)המדיר עליך אסורים שמשמעו:

ולפיכך  מרשותו, לכשיצא אפילו שברשותו דבר אוסר ואדם
שהכל  בשביעית אפילו הפירות מן לאכול המודר אסור

שלי.87)הפקר. שהם זמן כל רק 88)שמשמעו: כוונתו
שמעון. של הם פ"ה,89)כשהנכסים לעיל והשווה שם.

הפירות,90)ה"ה. לאכילת אלא הפקר אינה שהקרקע
אוכל  אינו זה נמצא ואסור, אכילתו אחר בה ישהה ושמא

לשדה. חוץ הנוטים הפירות מן אלא

.ÂË„·Ïa ÔBÚÓL ÏÎ‡Ó ˙È‰ Ô·e‡¯ ÏÚ ‰¯Ò‡91, ∆∆¿»«¿≈¬»««¬«ƒ¿ƒ¿«
- ‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,‰¯Ò‡ ˙ÈÚÈ·L ÈÙÏ Ì‡ƒƒ¿≈¿ƒƒ∆∆¿»≈¿∆∆≈ƒ¿»

e‰„O CB˙Ï „¯BÈ ‰Ê È¯‰92ÏÎB‡ BÈ‡ Ï·‡ , ¬≈∆≈¿»≈¬»≈≈
ÂÈ˙B¯tÓ93„¯BÈ - ‰¯Ò‡ ˙ÈÚÈ·La Ì‡Â ;94ÏÎB‡Â ƒ≈»¿ƒ«¿ƒƒ∆∆¿»≈¿≈
ÂÈ˙B¯tÓ95ÏL ‡l‡ ,ÔBÚÓL ÏL el‡ ˙B¯t ÔÈ‡L ; ƒ≈»∆≈≈≈∆ƒ¿∆»∆

Ô‰ ¯˜Ù‰96. ∆¿≈≈

הקודמת.91) כללית.92)בהלכה הנאה איסור ולא
ה"ג.93) לעיל כמבואר הרגל, בדריסת הוא שמותר
הי"ג.94) לעיל וכמבואר שביעית, כשהגיעה אפילו
לתוך 95) להכנס לו מותר שהרי השדה, שבכל השדה. לתוך

שאינו 96)שדהו. דבר חבירו על לאסור יכול אדם ואין
מב.). שם (משנה, שלו

.ÊËÔ·e‡¯Ï ¯eÒ‡Â97ÏÈ‡L‰Ï98‰¯Êb ,ÔBÚÓLÏ ¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈»
ÔÎÂ .B˙‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰Â epnÓ Ï‡LÈ ‡nL∆»ƒ¿«ƒ∆«¬≈»«¬»»¿≈

B˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡99‡ÏÂ .epnÓ ‰ÂÏÈ ‡nL ‰¯Êb , »¿«¿¿≈»∆»ƒ¿∆ƒ∆¿…
¯kÓÈ100epnÓ ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb ,BÏ101. ƒ¿…¿≈»∆»ƒ«ƒ∆

משמעון.97) הנאה מודר ממון.99)כלי.98)שהוא
הרבה 100) קופצים לו ויש חריף דבר הוא כשהמקח אפילו

נהנה  הלוקח נמצא הרגיל במחיר מוכרו וכשהוא לקנותו,
המוכר. בשוויו,101)ולא לוקחו כשהוא נהנה המודר ואז

ה"ז. פ"ז, לקמן וראה שם) ובר"ן מג. (נדרים ואסור

.ÊÈ‰ncÊ102ÌÈ¯ˆB˜ eÈ‰L ÔB‚k ,BnÚ ‰Î‡ÏÓ BÏ ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿∆»¿ƒ
epÚiÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,epnÓ ˜BÁ¯a ‰OBÚ - „Á‡k103. ¿∆»∆¿»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿∆

¯Ò‡Â ,‰¯Bza ˜ÒBÚ BÈ‡L ÈtÓ Ba ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈≈«»¿∆¡«
ÏL ˙È·Á BÏ ˙‡lÓÏ ¯zÓ ·‡‰ È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙È‰a«¬»«»ƒ¬≈»»À»¿«…»ƒ∆
;ÔË˜ ‚c BÏ ˙BÏˆÏÂ ,¯p‰ ˙‡ BÏ ˜ÈÏ„‰Ïe ,ÌÈÓ«ƒ¿«¿ƒ∆«≈¿ƒ¿»»»
Èa‚Ï el‡ ÌÈ¯·„e ,‰ÏB„‚ ‰‡‰Ï ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L∆≈«»»∆»«¬»»¿»¿»ƒ≈¿«≈

ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ Ôa‰104. «≈≈»¬ƒ

והיא 102) ההלכה, התחלת כאן אין התימנים בכת"י
במלים: מסתיימת והיא הימנה, שלמעלה להלכה מחוברת
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את  המדיר חדשה: הלכה מתחילה ואח"כ יסייענו", "שמא
וכו'. עמו 103)בנו יעשה "ולא ב: מא, נדרים משנה,

שורה  באותה עמו יקצור שלא שם: רבינו ומפרש באומן".
פנוי  המקום כשמוצא מלאכתו למהר לו שגורם קוצר, שהוא
שורה, - אומן שם. ברע"ב וכן לו. קרוב הקוצר חבירו ע"י
אומן  מכל פאה "ונותנים מ"ה: פ"ד, פאה המשנה כלשון
שם). יו"ט' ב'תוספות (הובא אריה' ה'גור ומפרש ואומן".
אומן". נקראת אומנות וזו בשוה, משוכה שהשורה "לפי

לתלמוד 104) בנו "המדיר לח:) (נדרים מועטת הנאה הם כי
את  הדיר שהאב אחרת: מפרש והראב"ד וכו'. תורה"
תורה, מתלמוד הבן יתבטל שלא כדי עצמו, על בנו תשמיש
שאין  אלה, קטנים שימושים לשמשו הבן מותר ואעפ"כ
שמצד  הפירושים, לשני הסכים והרדב"ז תורה. ביטול בהם
הביא  ס"א רכג סי' יו"ד בשו"ע אולם נכונים. שניהם הדין
פירוש  את ואילו כמותו, וסתם הראב"ד של פירושו את רק
להנהותו  לאב שאסור שסובר משמע כלל, הזכיר לא רבינו
בנדרים  רש"י ודעת א. ס"ק שם בט"ז כמבואר במאומה,

ה"ו. פ"ג, ביכורים ב'ירושלמי' וראה רבינו. כדעת שם,

.ÁÈB¯·Á ÌÚ ¯a„È ‡lL ¯„ B‡ ÚaLpL ÈÓ105- ƒ∆ƒ¿«»«∆…¿«≈ƒ¬≈
·˙Îa ·zÎÏ BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰106¯Á‡ ÌÚ ¯a„Ïe , ¬≈∆À»ƒ¿…ƒ¿»¿«≈ƒ«≈

e¯B‰ ‰ÊÎÂ .BÚÈÓL‰Ï ‰ˆ¯iL ÔÈÚ‰ ÚÓBL ‡e‰Â¿≈«»ƒ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆
ÌÈB‡b‰107. «¿ƒ

דיבורי 105) נדר: אם כי עמך, מלדבר פי קרבן שאמר: כגון
כמבואר  ממש, בו אין שהדיבור נדר, זה אין - קרבן עליך
ס"י  רכא סי' ביו"ד הש"ך מבאר וכן ה"יֿיא, פ"ג, לעיל

שם. הכסף' אבל 106)ב'נקודת וכדומה. הקיר גבי על
אות  שם, ליו"ד הגולה' ('באר אסור - ממש אליו לכתוב
לו  לכתוב "מותר הנוסח: התימנים, בכת"י אבל סב).

ס"י. שם בשו"ע הנוסח כן ואמנם דוסא 107)בכתב". רב
בשם  9 עמ' נדרים הגאונים' ב'אוצר הובאו האי, ורב
קצת  ראיתי הרדב"ז: וכתב .137 עמ' אלבק - "האשכול"
הכותל  אתה ואומרים הכותל, עם שמדברים אדם, בני
לעשות  ראוי ואין ממנו) הנאה (המודר שישמע כדי תשמע,
ומבין, השומע אחר עם מדבר אם אלא התירו לא כי כן,
אפילו  אז המודר, לחבירו הדברים ידו על שיגיעו ואפשר
הכותל, עם כשמדבר אבל מותר, - שומעם עצמו כשהמודר

ואסור. ממש חבירו עם שמדבר נראה הדבר

á"ôùú'ä éøùú å"ë ÷"ù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובמה 1) אסורים הם במה זה, על זה הנאתם שהדירו שנים

כהנים  המדיר כולה, מאומה הנאה המודר דין מותרים, הם
ורוצה  בהנאה חתנו את המדיר בתרומתו, הם מה מנכסיו

תקנתה? מה לבתו, מעות לתת

.‡,B¯·Á ÏÚ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˙‡‰ ‰¯Ò‡pL ÌÈL¿«ƒ∆∆∆¿»¬»«»∆»≈∆«¬≈
¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa≈¿∆∆≈ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿«¬ƒ

‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰„·‡2Ôk¯cL ÌB˜Ó·e .3 ¬≈»∆»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»¿»∆«¿»
¯ÎO‰ ÏtÈ - ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁn‰ ¯ÎO ÏËBpL∆≈»»««¬ƒ∆»¬≈»ƒ…«»»

Lc˜‰Ï4‰‰ ‡ˆÓ - ¯ÎO ÏhÈ Ì‡L ;5‡Ï Ì‡Â , ¿∆¿≈∆ƒƒ…»»ƒ¿»∆¡∆¿ƒ…
.‰p‰Ó ‡ˆÓ - ÏhÈƒ…ƒ¿»¿«∆

עליה".2) מכריחתו "שהתורה כלום מהנהו ואינו
לפי 4)מנהגם.3) המלח, לים הנאה יוליך אומרים ואין

הבאה  הנאה כל לפיכך כהקדש, הנאתם עצמם על שאסרו
היא. הקדש מזה, זה יצא 5)לידם המנהג שבזה "לפי

אבידה) השבת על שכר ליטול לו (שאסור התורה מדין
שנשבע  זה ונמצא (שכר), ממנו לקבל כדי החזירה וכאילו
מותר  לג. בנדרים הר"ן ולדעת אותו". מהנה יהנהו שלא
ממלאכתו  בטל שהיה כגון הדין, מצד שכרו לקבל למחזיר
היה  ואילו ל: מציעא בבא במסכת כמבואר השבתה, מחמת
מודר  שהוא למרות מותר, זה הרי שכרו, ליטול רוצה מחזיר
נוטל. הוא ממלאכתו וביטולו טרחתו שכר כי ממנו, הנאה
ומשאירו  שכרו ליטול רוצה ואינו חשוב אדם הוא אם אלא,
הנאה  מודר האבידה שבעל אסור, זה הרי האבידה בעל אצל

להקדש. ההנאה תיפול ולפיכך מהמחזיר,

.·Ï‡¯OÈ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ¯·„a ÔÈ¯zÓe6ÔB‚k , À»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»ƒ¿»≈¿
˙Èa‰ ¯‰7˙BÎLl‰Â)8˙B¯ÊÚ‰Â (9ÚˆÓ‡aL ¯‡a‰Â «««ƒ¿«¿»¿»¬»¿«¿≈∆¿∆¿«

C¯c‰10ÈL‡ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ¯·„a ÔÈ¯eÒ‡Â . «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»«¿≈
¯ÈÚ‰11‰·Á¯‰ ÔB‚k ,12˙Òk‰ ˙È·e ıÁ¯n‰Â ¯ÈÚaL »ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿«∆¿»≈«¿∆∆

‰·z‰Â13ÌÈ¯Ùq‰Â14. ¿«≈»¿«¿»ƒ

ולא 6) כהפקר הם הרי בהם, שווה ישראל כל ויד הואיל
שותפים. של שהוא המקדש,7)כדבר בנוי שעליו ההר

אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש חדרי 8)והיה
ותאיו. הכתוב:9)המקדש כלשון המקדש, חצרות

לפי  כך, ונקראת הגדולה". העזרה עד הקטנה "ומהעזרה
עוזרם. והוא לה' מתפללים לירושלים,10)ששם מבבל

שם  בפירושו ורבינו ממנה. שותים היו רגל שעולי
ישראל, כל ממון שלהם והבניין שהיציאה פי על כותב:"אף
מעטה  זכות אם כי זה אין זכות, בהם יש מהם אחד ולכל

אחרת 11)מאוד". עיר לאנשי שאין מפני בה, דרים שהם
אנשי  במעמד העיר טובי שבעה למכרם ויכולים בהם, חלק

זה. על זה האוסרים כשותפים הם הרי השוק.12)העיר,
לקרות.13) תורה ספר עליה בני 14)שנותנים שקונים

בהם. ללמוד העיר

.‚el‡ ÌÈ¯·„a ÔÈ¯zÓ eÈ‰iL È„k eOÚÈ „ˆÈÎÂ15? ¿≈««¬¿≈∆ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ≈
B‡ ‡ÈOpÏ B˜ÏÁ ·˙Bk Ì‰ÈMÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿≈∆≈∆¿«»ƒ

¯Á‡ È„È ÏÚ B˜ÏÁa BÏ ‰kÊÓe ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï16; ¿∆»ƒ¿»»»¿«∆¿∆¿«¿≈«≈
ÏÎÏ ‡e‰L ıÁ¯nÏ ÒkiLk ,Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»≈∆¿∆ƒ»≈«∆¿»∆¿»

Ú‰ ÈL‡˙eL¯Ï ÒÎ BÈ‡ - ˙Òk‰ ˙È·Ï B‡ ¯È «¿≈»ƒ¿≈«¿∆∆≈ƒ¿»ƒ¿
Ì‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ,ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯Ï ‡l‡ ,B¯·Á¬≈∆»ƒ¿¬≈ƒ∆¬≈»∆»≈∆

.‰zÓa B˙e ‰Ê ÌB˜ÓaL B˜ÏÁÓ ˜lzÒƒ¿«≈≈∆¿∆¿»∆¿»¿«»»

אחרת.15) לעיר לעקור יצטרכו זכה 16)ולא לו שאומר
זכייה  כדיני פלוני או הנשיא לטובת זה מתנה בשטר
ב. הלכה ד, פרק ומתנה זכייה בהלכות המבוארים והקנאה
של  כשלוחו נעשה "אחר" ואותו בפניו שלא לאדם שזכים

הזוכה. הנשיא
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את  המדיר חדשה: הלכה מתחילה ואח"כ יסייענו", "שמא
וכו'. עמו 103)בנו יעשה "ולא ב: מא, נדרים משנה,

שורה  באותה עמו יקצור שלא שם: רבינו ומפרש באומן".
פנוי  המקום כשמוצא מלאכתו למהר לו שגורם קוצר, שהוא
שורה, - אומן שם. ברע"ב וכן לו. קרוב הקוצר חבירו ע"י
אומן  מכל פאה "ונותנים מ"ה: פ"ד, פאה המשנה כלשון
שם). יו"ט' ב'תוספות (הובא אריה' ה'גור ומפרש ואומן".
אומן". נקראת אומנות וזו בשוה, משוכה שהשורה "לפי

לתלמוד 104) בנו "המדיר לח:) (נדרים מועטת הנאה הם כי
את  הדיר שהאב אחרת: מפרש והראב"ד וכו'. תורה"
תורה, מתלמוד הבן יתבטל שלא כדי עצמו, על בנו תשמיש
שאין  אלה, קטנים שימושים לשמשו הבן מותר ואעפ"כ
שמצד  הפירושים, לשני הסכים והרדב"ז תורה. ביטול בהם
הביא  ס"א רכג סי' יו"ד בשו"ע אולם נכונים. שניהם הדין
פירוש  את ואילו כמותו, וסתם הראב"ד של פירושו את רק
להנהותו  לאב שאסור שסובר משמע כלל, הזכיר לא רבינו
בנדרים  רש"י ודעת א. ס"ק שם בט"ז כמבואר במאומה,

ה"ו. פ"ג, ביכורים ב'ירושלמי' וראה רבינו. כדעת שם,

.ÁÈB¯·Á ÌÚ ¯a„È ‡lL ¯„ B‡ ÚaLpL ÈÓ105- ƒ∆ƒ¿«»«∆…¿«≈ƒ¬≈
·˙Îa ·zÎÏ BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰106¯Á‡ ÌÚ ¯a„Ïe , ¬≈∆À»ƒ¿…ƒ¿»¿«≈ƒ«≈

e¯B‰ ‰ÊÎÂ .BÚÈÓL‰Ï ‰ˆ¯iL ÔÈÚ‰ ÚÓBL ‡e‰Â¿≈«»ƒ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆
ÌÈB‡b‰107. «¿ƒ

דיבורי 105) נדר: אם כי עמך, מלדבר פי קרבן שאמר: כגון
כמבואר  ממש, בו אין שהדיבור נדר, זה אין - קרבן עליך
ס"י  רכא סי' ביו"ד הש"ך מבאר וכן ה"יֿיא, פ"ג, לעיל

שם. הכסף' אבל 106)ב'נקודת וכדומה. הקיר גבי על
אות  שם, ליו"ד הגולה' ('באר אסור - ממש אליו לכתוב
לו  לכתוב "מותר הנוסח: התימנים, בכת"י אבל סב).

ס"י. שם בשו"ע הנוסח כן ואמנם דוסא 107)בכתב". רב
בשם  9 עמ' נדרים הגאונים' ב'אוצר הובאו האי, ורב
קצת  ראיתי הרדב"ז: וכתב .137 עמ' אלבק - "האשכול"
הכותל  אתה ואומרים הכותל, עם שמדברים אדם, בני
לעשות  ראוי ואין ממנו) הנאה (המודר שישמע כדי תשמע,
ומבין, השומע אחר עם מדבר אם אלא התירו לא כי כן,
אפילו  אז המודר, לחבירו הדברים ידו על שיגיעו ואפשר
הכותל, עם כשמדבר אבל מותר, - שומעם עצמו כשהמודר

ואסור. ממש חבירו עם שמדבר נראה הדבר

á"ôùú'ä éøùú å"ë ÷"ù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובמה 1) אסורים הם במה זה, על זה הנאתם שהדירו שנים

כהנים  המדיר כולה, מאומה הנאה המודר דין מותרים, הם
ורוצה  בהנאה חתנו את המדיר בתרומתו, הם מה מנכסיו

תקנתה? מה לבתו, מעות לתת

.‡,B¯·Á ÏÚ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˙‡‰ ‰¯Ò‡pL ÌÈL¿«ƒ∆∆∆¿»¬»«»∆»≈∆«¬≈
¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa≈¿∆∆≈ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿«¬ƒ

‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰„·‡2Ôk¯cL ÌB˜Ó·e .3 ¬≈»∆»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»¿»∆«¿»
¯ÎO‰ ÏtÈ - ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁn‰ ¯ÎO ÏËBpL∆≈»»««¬ƒ∆»¬≈»ƒ…«»»

Lc˜‰Ï4‰‰ ‡ˆÓ - ¯ÎO ÏhÈ Ì‡L ;5‡Ï Ì‡Â , ¿∆¿≈∆ƒƒ…»»ƒ¿»∆¡∆¿ƒ…
.‰p‰Ó ‡ˆÓ - ÏhÈƒ…ƒ¿»¿«∆

עליה".2) מכריחתו "שהתורה כלום מהנהו ואינו
לפי 4)מנהגם.3) המלח, לים הנאה יוליך אומרים ואין

הבאה  הנאה כל לפיכך כהקדש, הנאתם עצמם על שאסרו
היא. הקדש מזה, זה יצא 5)לידם המנהג שבזה "לפי

אבידה) השבת על שכר ליטול לו (שאסור התורה מדין
שנשבע  זה ונמצא (שכר), ממנו לקבל כדי החזירה וכאילו
מותר  לג. בנדרים הר"ן ולדעת אותו". מהנה יהנהו שלא
ממלאכתו  בטל שהיה כגון הדין, מצד שכרו לקבל למחזיר
היה  ואילו ל: מציעא בבא במסכת כמבואר השבתה, מחמת
מודר  שהוא למרות מותר, זה הרי שכרו, ליטול רוצה מחזיר
נוטל. הוא ממלאכתו וביטולו טרחתו שכר כי ממנו, הנאה
ומשאירו  שכרו ליטול רוצה ואינו חשוב אדם הוא אם אלא,
הנאה  מודר האבידה שבעל אסור, זה הרי האבידה בעל אצל

להקדש. ההנאה תיפול ולפיכך מהמחזיר,

.·Ï‡¯OÈ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ¯·„a ÔÈ¯zÓe6ÔB‚k , À»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»ƒ¿»≈¿
˙Èa‰ ¯‰7˙BÎLl‰Â)8˙B¯ÊÚ‰Â (9ÚˆÓ‡aL ¯‡a‰Â «««ƒ¿«¿»¿»¬»¿«¿≈∆¿∆¿«

C¯c‰10ÈL‡ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ¯·„a ÔÈ¯eÒ‡Â . «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»«¿≈
¯ÈÚ‰11‰·Á¯‰ ÔB‚k ,12˙Òk‰ ˙È·e ıÁ¯n‰Â ¯ÈÚaL »ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿«∆¿»≈«¿∆∆

‰·z‰Â13ÌÈ¯Ùq‰Â14. ¿«≈»¿«¿»ƒ

ולא 6) כהפקר הם הרי בהם, שווה ישראל כל ויד הואיל
שותפים. של שהוא המקדש,7)כדבר בנוי שעליו ההר

אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש חדרי 8)והיה
ותאיו. הכתוב:9)המקדש כלשון המקדש, חצרות

לפי  כך, ונקראת הגדולה". העזרה עד הקטנה "ומהעזרה
עוזרם. והוא לה' מתפללים לירושלים,10)ששם מבבל

שם  בפירושו ורבינו ממנה. שותים היו רגל שעולי
ישראל, כל ממון שלהם והבניין שהיציאה פי על כותב:"אף
מעטה  זכות אם כי זה אין זכות, בהם יש מהם אחד ולכל

אחרת 11)מאוד". עיר לאנשי שאין מפני בה, דרים שהם
אנשי  במעמד העיר טובי שבעה למכרם ויכולים בהם, חלק

זה. על זה האוסרים כשותפים הם הרי השוק.12)העיר,
לקרות.13) תורה ספר עליה בני 14)שנותנים שקונים

בהם. ללמוד העיר

.‚el‡ ÌÈ¯·„a ÔÈ¯zÓ eÈ‰iL È„k eOÚÈ „ˆÈÎÂ15? ¿≈««¬¿≈∆ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ≈
B‡ ‡ÈOpÏ B˜ÏÁ ·˙Bk Ì‰ÈMÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿≈∆≈∆¿«»ƒ

¯Á‡ È„È ÏÚ B˜ÏÁa BÏ ‰kÊÓe ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï16; ¿∆»ƒ¿»»»¿«∆¿∆¿«¿≈«≈
ÏÎÏ ‡e‰L ıÁ¯nÏ ÒkiLk ,Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»≈∆¿∆ƒ»≈«∆¿»∆¿»

Ú‰ ÈL‡˙eL¯Ï ÒÎ BÈ‡ - ˙Òk‰ ˙È·Ï B‡ ¯È «¿≈»ƒ¿≈«¿∆∆≈ƒ¿»ƒ¿
Ì‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ,ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯Ï ‡l‡ ,B¯·Á¬≈∆»ƒ¿¬≈ƒ∆¬≈»∆»≈∆

.‰zÓa B˙e ‰Ê ÌB˜ÓaL B˜ÏÁÓ ˜lzÒƒ¿«≈≈∆¿∆¿»∆¿»¿«»»

אחרת.15) לעיר לעקור יצטרכו זכה 16)ולא לו שאומר
זכייה  כדיני פלוני או הנשיא לטובת זה מתנה בשטר
ב. הלכה ד, פרק ומתנה זכייה בהלכות המבוארים והקנאה
של  כשלוחו נעשה "אחר" ואותו בפניו שלא לאדם שזכים

הזוכה. הנשיא
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.„¯ˆÁa ÔÈÙzL Ì‰ÈL eÈ‰17ÔÈc da LÈ Ì‡ : »¿≈∆À»ƒ¿»≈ƒ≈»ƒ
‰wÏÁ18e˜ÏÁiL „Ú ,dÏ Òk‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¬À»¬≈≈¬ƒ¿ƒ»≈»«∆«¬…

B˜ÏÁÏ „Á‡ Ïk ÒkÈÂ19‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ Ì‡Â ;20 ¿ƒ»≈»∆»¿∆¿¿ƒ≈»ƒ¬À»
CB˙a :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,B˙È·Ï ÒÎ „Á‡Â „Á‡ Ïk -»∆»¿∆»ƒ¿»¿≈¿≈¿

ÒÎ È‡ ÈlL21Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .22ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL , ∆ƒ¬ƒƒ¿»≈»≈»¿≈∆¬ƒ
BÊ ¯ˆÁa ÔÈÏB‚¯z Ïc‚Ïe ¯ep˙Â ÌÈÁ¯ „ÈÓÚ‰Ï23. ¿«¬ƒ≈«ƒ¿«¿«≈«¿¿ƒ¿»≈

הבתים,17) שלפני והחצר בחצר, בית מהם אחד לכל שיש
בה. שותפים ארבע 18)שניהם בית לכל שיש חלוקה, כדי

ארבע  בה יש החצר מן והנשאר הפתח, ברוחב לפניו אמות
עליהם, כופים ואז שותף, לכל אמות ארבע על אמות

עומדת 19)שיחלוקו. ומתחילה לחלקה, שאפשר כיוון
שכל  בדעתם, היה לא כשקנאוה נמצא, לחלוקה, זו חצר
עדיין  הוברר שלא ומתוך שטחה, בכל בה ישתמש אחד
שמא  כי לחצר, להיכנס הם אסורים מהם, אחד כל של חלקו
הרגל. בדריסת אסור הנאה ומודר חבירו, לחלק נכנס הוא

לכוף 20) יכול אחד ואין לעיל, האמור השיעור בה שאין
חצ  "שכל לחלוק, חבירו על את אמות ארבע בה שאין ר

חצר". קרוייה אינה אמות בן 21)ארבע אליעזר ר' כדעת
לאחד  אפשר ואי הואיל כלומר, ברירה. יש האומר: יעקב,
ולא  לעולם, בה מלהשתמש חבירו את לעכב השותפים מן
שתהא  קנאוה, כן מנת על מתחילה לחלוק, אותו לכוף
תשמישו, בשעת מהם, אחד לכל לגמרי קנוייה החצר
למפרע  הדבר שהוברר אנו, אומרים בה, וכשמשתמש
שבשעה  נמצא, זו, לשעה לו קנוייה הייתה שמתחילתו

נכנס. הוא בשלו לתוכה, כדי 22)שנכנס בה שיש בין
בה. שאין בין שותפים 23)חלוקה, יכולים אלה בכל כי

שרגילים  אלא זה. על זה לעכב מזה) זה  הנאה נדרו (שלא
אסורה  הרגל שדריסת הנאה, במודר אסור וויתור לוותר, הם

מהנהו. נמצא מעכבו ואינו לעכבו שיכול וכל לו,

.‰‡lL Ô‰Ó „Á‡ ¯„Â ,¯ˆÁa ÔÈÙzL eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»À»ƒ¿»≈¿»«∆»≈∆∆…
Ba ‰‰È24B˜ÏÁ ¯kÓÏ ¯„Bp‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ÈM‰25. ≈»∆«≈ƒƒ∆«≈ƒ¿…∆¿

ÈMa ‡e‰ ‰‰È ‡lL ¯„26Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »«∆…≈»∆«≈ƒ¬≈∆À»¿ƒ»≈
B˙eL¯aL ÈtÓ ,B˙È·Ï27ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ .ÒÎ ‡e‰ ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»¬»≈»

¯ˆÁa LnzL‰Ï28e¯‡aL BÓk ,29. ¿ƒ¿«≈∆»≈¿∆≈«¿

ישתמש 25)ממנו.24) אם לשני מכשול ונתן הואיל
ידו. על חברו ייכשל שלא למכרו, לכופו נותן הדין בחצר,

באיסורו. הוא אנוס כי לכוף, אין הנאסר את מן 26)אבל
חלוקה.27)השני. כדי בה ריחיים 28)שאין להעמיד

וכדומה. כי 29)ותנור חלקו, את למכור לכופו אין אבל
יפה  נזהר אהיה אומר: והוא לעצמו, אלא מכשול נתן לא

להיכשל. שלא

.Â‡‰a ¯eÒ‡ ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ ‰È‰Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙ »»∆»ƒ«»«¬»«∆»ƒ¿≈∆
:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ ;¯ˆÁÏ Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»¿ƒ»≈∆»≈ƒ¿≈∆≈

ElL CB˙Ï ÒÎ ÈÈ‡ ,ÒÎ È‡ E¯·Á ÏL CB˙Ï30. ¿∆¬≈¿¬ƒƒ¿»≈ƒƒ¿»¿∆¿

מפסיד 30) ואינו שותף שאינו השוק, מן אחד שאפילו
לו  מותר זאת בכל לחצר, הכניסה עליו נאסור אם כלום,
ברירה", "יש ומטעם יעקב בן אליעזר כרבי להיכנס,
אבל  חלוקה. כדי בה שאין בחצר זה וכל לעיל. כמבואר

ואין  שיחלוקו. עד להיכנס לו אסור חלוקה כדי בה כשיש
ולא  הואיל חלוקה, לאחר אפילו להיכנס אלו ייאסרו לומר,
יודע  אתה אין מהם, אחד כל של חלקו הנדר בשעת הוברר
ראשונה, משעה המגיעו חלקו זהו אם חלוקה, לאחר אפילו
ועובר  חברו לחלק נכנס מהם אחד כל שמא לחוש, ועלינו
מתחילה, נשתתפו כן מנת שעל ברור, הדבר כי נדרו? על
האיסור  שיישאר חברו, על לאסרה מהם אחד יוכל שלא
חברו  נכסי אוסר שהוא יוצא, כן שאם חלוקה, לאחר אפילו

בדין. ואינו חברו, על

.ÊÈ¯‰ - BÓˆÚ ÏÚ ˙Bn‡‰ ÔÓ ‰n‡ ˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»«¬»«À»ƒ»À««¿¬≈
¯˙BÈa Ô‰Ó ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê31˙BÁÙa Ô‰Ï ¯kÓÏÂ32. ∆À»ƒ«≈∆¿≈¿ƒ¿…»∆¿»

Ô‰Ó ÁwiL BÏ ÔÈÚÓBL Ì‡ ,Ì‰ÈÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡»«¬»»¬≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ«≈∆
˙BÁÙa33¯zÓ - ¯˙BÈa ¯kÓÈÂ34Ô‡k ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â .35 ¿»¿ƒ¿…¿≈À»¿≈¿ƒ»

¯kÓÈ ‡lL36ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb37LÈ‡Ó ¯„ ‡Ï È¯‰L , ∆…ƒ¿…¿≈»∆»ƒ«∆¬≈…»«≈ƒ
È‡ Ì‡L ,dlk ‰n‡Ó [‡l‡] ,ÂÈÏÚ ¯Ê‚pL È„k „Á‡∆»¿≈∆ƒ¿…»»∆»≈À»À»∆ƒƒ

¯Á‡ ÌÚ ÔzÈÂ ‡OÈ - ‰Ê ÌÚ ÔzÏÂ ‡OÏ BÏ ¯LÙ‡38. ∆¿»ƒ»¿ƒ≈ƒ∆ƒ»¿ƒ≈ƒ«≈
CÎÈÙÏ39ÔÏÈ‡LÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ Ô˙È‰ ¯Ò‡ Ì‡ ,40 ¿ƒ»ƒ»«¬»»»»»¬≈∆«¿ƒ»

Ô‰Ó ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ Ì‰Ó Ï‡LÈ ‡Ï Ï·‡ ,Ô˙B‡ ‰ÂÏÓe41. «¿∆»¬»…ƒ¿«≈∆¿…ƒ¿∆≈∆

הרגיל.31) שלא 32)מהמחיר כדי המקובל, מהמחיר
אומה, אותה מאנשי יהנה שלא כשנדר זה וכל מהם. ייהנה
מאה  שווה לקח אפילו מנכסיהם, ליהנות שלא נדר אם אבל
נכסיהם. על חל שנדרו ממקחו, ליהנות לו אסור במאתיים

ממנו.33) ייהנו שלא ממוצע 34)כדי במקח כאן ומדובר
וללוקח  למוכר הנאה במכירתו שיש גרוע), ולא חריף (לא
כשימכור  אפילו חריף במקח כי בשווה, שווה נמכר כשהוא
זה  כן ואם בלבד, למוכר אלא ללוקח הנאה בו אין בשוויו
כי  בשווה, שווה אפילו למכור יכול עליהם הנייתו שאסר

בלבד. הוא אלא בזה ייהנו לא הנייתם 35)הם כשאסר
כשם 37)בפחות.36)עליו. נהנה, ונמצא בפחות,

פנים, בשום לו ימכור שלא מחברו הנאה מודר כל על שגזרו
נהנה. ונמצא בפחות ממנו יקח דברי 38)שמא שיעור

עליו. שנגזור כדי אחד, מאיש נדר לא "שהרי הם: כך רבינו
- אחר עם ויתן ישא זה עם וליתן לישא לו אפשר אי שאם
אחר  לאיש זה שמאיש הדברים, וכוונת כולה". מאומה אלא
אלא  (המדיר) לזה ימכור שלא לגזור ואפשר טורח, אין
לישא  ולהטריחו שלימה אומה עליו לאסור אבל לאחר,
עליו. החמירו לא גזירה משום אחרת אומה עם וליתן

כאן.39) גזרו ולא אלא 40)הואיל נהנה הוא שאין כלים,
לא  עליו שגזרו אחד, מאיש הנאה למודר בניגוד מהנה,

ממנו. ישאל שמא ליהנות 41)להשאיל, לו שאסור ממון,
עליו  ישראל הניית כשאסר לא. בנדרים אמרו וכן מהם,
שאין  בשווה, שווה אפילו חריף דבר להם למכור לו מותר
ייקח. שמא למכור גזרו ולא ללוקח, אלא למוכר הנאה כאן

.ÁÔzÈÂ ‡OÈ ‡Ï - ÂÈÏÚ Ô˙È‰Â Ô‰ÈÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡»«¬»»¬≈∆«¬»»»»»…ƒ»¿ƒ≈
BnÚ ezÈÂ Ô‰ e‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ ,Ì‰nÚ42ÏÈ‡LÈ ‡ÏÂ . ƒ»∆¿≈…ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«¿ƒ

.Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ì‰Ó ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ô‰Ï»∆¿…ƒ¿∆≈∆¿…«¿∆»

ממוצע 42) ובמקח נהנה, מהם אחד נמצא שהוא, צד שבכל
יחד. גם וללוקח למוכר הנאה בו יש בשווה, הנמכר

.ËÏ‡M‰Ï ¯eÒ‡ - ¯ÈÚ‰ Èa ˙È‰ BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡»«««¿¬»«¿≈»ƒ»¿ƒ»≈
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¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈaÓ ÌÎÁÏ B¯„ ÏÚ43Ì‡Â .(‡È‰‰) «ƒ¿¿»»ƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿ƒ
¯zÓ B¯„ È¯‰ - BÏ ¯Èz‰Â Ï‡L44.e¯‡aL BÓk , ƒ¿«¿ƒƒ¬≈ƒ¿À»¿∆≈«¿

מהתרתו.43) נהנה הוא שנהנה 44)שהרי פי על  שאף
ה"לחם  ולדעת התרתו. נתבטלה זה בשביל לא מהחכם,
- עירו מחכם נהנה שהוא פי על אף - מותר נדרו משנה"
ללמדה  למדיר לו שמותר פה, שבעל מתורה גרוע זה אין כי
שהמודר  פי על ואף שכר, עליה נוטלין שאין מפני למודר
הואיל  כאן, גם ניתנו. ליהנות לאו מצוות מהלימוד, נהנה
תורה  כדין התרתו, על שכר ליטול רשאי החכם ואין

למודר. הנאה זו אין שבעלֿפה,

.È˙Bi¯a‰ ˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓ45¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ƒ∆»«¬»««¿ƒ»»¬≈∆À»
Ë˜Ïa ˙B‰Ï46‰ÁÎL47‰‡Ùe48ÈÚ ¯OÚÓe ,49 ≈»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ

˙Èa‰ CB˙a ‡Ï Ï·‡ ,˙B¯ba ˜lÁ˙n‰50. «ƒ¿«≈«¿»¬»…¿««ƒ

לבריות.45) ששייך בשעת 46)מה  הנופלות שבלים
לעניים. שייך והוא ששכחו 47)הקצירה תבואה עומר

לקחתו, לשוב לו ואסור הקציר, בשעת בשדהו, השדה בעל
לעניים. משאירו תבואה 48)אלא להניח חייב שאדם

לעניים. שדהו שחייב 49)בסוף שבתבואה, העשירי החלק
למחזור  והשישית השלישית בשנה לעניים ליתנו אדם
ונוטלו, בא ליטול הרוצה וכל בגורן שמניחו השמיטה.
שאינם  מהם, ליהנות לו מותר הם, הפקר אלה וכל והואיל

הבריות. הבית,50)של בתוך המתחלק עני מעשר כלומר,
עני  מעשר ממנה הפריש ולא לאוצר תבואתו שהכניס לאחר
ובמעשר  להם. ליתן עניים מצא שלא או שנאנס לפי בגורן,
ואכלו  ולאלמנה ליתום לגר ללוי "ונתת "נתינה" נאמרה זה
לעני  שמחלקו לבעלים, הנאה טובת בו ויש בשעריך"
עני  למעשר בניגוד גמור, כהפקר זה אין ולפיכך שירצה,
אלא: נתינה" "לשון בו נאמרה שלא בגורן, המתחלק
לבעלים  בו ואין ונוטלו בא הרוצה וכל בשעריך" "והנחת

הנאה. טובת שום

.‡ÈÈ¯‰ - ÌiÂÏ‰ ÏÚÂ ÌÈ‰k‰ ÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»«¬»»««…¬ƒ¿««¿ƒƒ¬≈
ÔÈ‡a el‡51Ì‰È˙BzÓ ÔÈÏËBÂ52BÁ¯k ÏÚ53Ì‡Â . ≈»ƒ¿¿ƒ«¿≈∆«»¿¿ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - el‡ ÌiÂÏe el‡ ÌÈ‰k :¯Ó‡54, »«…¬ƒ≈¿ƒƒ≈¬≈≈¬ƒ
.ÌÈ¯Á‡ ÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ ÂÈ˙B¯OÚÓe ÂÈ˙BÓe¯z ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»«¿¿»¿…¬ƒ¿ƒƒ¬≈ƒ

ÌÈiÚ ˙BzÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â55.ÌÈiÚ‰ ÌÚ ¿«ƒ¿«¿¬ƒƒƒ»¬ƒƒ

אסורים 51) בעצמם הם כי בשבילם, ליטול אחרים שולחים
לשדהו. או לביתו ומעשר 52)להיכנס לכהן תרומה

ללוי. לבעלים 53)ראשון שיש הנאה שטובת פי על אף
הכהנים  כל ואסר הואיל זאת בכל כממון, נחשבת בהם,
באכילה  אסורה תרומה שהרי כעפר, עשאה בתרומתו,
בה  לו ואין לגמרי שהפקירה נמצא בה, יעשה ומה לזרים,
באכילה  שמותר פי על אף והמעשר הנאה. טובת שום

כן. גם והפקירו הוא, ללוי נתינתו ויכול 54)לזרים, הואיל
הנאה, טובת בהם לו יש אחרים, ולויים לכהנים ליתנם
לאסרם  ויכול כהפקר, ואינם שירצה, מי לכל שנותנם
פסק  ו הלכה ה פרק אישות שבהלכות פי על ואף עליהם.
שאין  מקודשת, אינה בתרומה אשה שקידש ישראל רבינו,
אך  ממון"? אינה הנאה ו"טובת הנאה, טובת אלא בה לו

הנאה, טובת אפילו הנאה, איסור שהוא נדרים, באיסור
הנאה. במורד אסור ויתור אפילו שהרי כממון. נחשבת

העניים,55) על בעלים שאסרום ופאה, שכחה לקט כגון
מתנות  על אמר שאם זו, שבהלכה ומעשר, כתרומה דינם
אלו" "לעניים אסורות הן הרי ביתו: בתוך המתחלקות עניים
אף  בגורן המתחלקות המתנות ועל אחרים. לעניים יתנן
בהן  נאמרה שלא כורחו, על ליטלן יכולים אלו" "עניים
בהן  לבעליהן שאין הן, גמור והפקר "תעזוב" אלא נתינה

הנאה. טובת שום

.·ÈB¯·ÁÏ ÔÈ‡Â B¯·Á ÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙È‰ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»¬»»¬»«¬≈¿≈«¬≈
ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡Â ÈÂÁ‰ Ïˆ‡ CÏB‰ - ÏÎ‡i ‰Ó«…«≈≈∆«∆¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

‰OÚ‡ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â È˙È‰a ¯eÒ‡56CÏ‰ Ì‡ . »«¬»»ƒ¿≈ƒ≈«»∆¡∆ƒ»«
Â ÈÂÁ‰‰fÓ ÏËÂ ‡·e BÏ Ô˙57¯zÓ ‰Ê È¯‰ -58. «∆¿»ƒ¿»«»¿»«ƒ∆¬≈∆À»

כן 56) שאם אפרע, ואני לו תן בפירוש, לומר לו אסור אבל
כמותו. אדם של ושלוחו שלוחו, החנווני נעשה

לכופו 57) יכול אינו אבל מרצונו, לחנווני שנתן המדיר,
אפרע. ואני לו תן לחנווני: אמר לא שהרי לו, לשלם

של 58) חובו פורע אלא שאינו נדרו, על עובר המדיר ואין
ומותר. המודר

.‚ÈB˙Èa ‰È‰59,¯ˆ˜Ï e‰„O ,¯c‚Ï B¯„b ,˙B·Ï »»≈ƒ¿¿≈ƒ¿…»≈ƒ¿…
È˙È‰a ¯eÒ‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡Â ÌÈÏÚBt Ïˆ‡ CÏ‰Â¿»«≈∆¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ»«¬»»ƒ
e‡·e ,BnÚ eOÚÂ Ô‰ eÎÏ‰Â ,‰OÚ‡ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«»∆¡∆¿»¿≈¿»ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô¯ÎO Ô‰Ï Ô˙Â ‰ÊÏ60‰Ê ‡ˆÓpL ; »∆¿»«»∆¿»»¬≈∆À»∆ƒ¿»∆
BÏ Ú¯ÙÏ ¯zÓ ‰fL e¯‡a ¯·Îe ,B·BÁ BÏ Ú¯tL∆»«¿»≈«¿∆∆À»ƒ¿…«

B·BÁ61.

המודר.59) מזונות 60)של לצרכי זה שאין פי על אף
כאן: רבינו כתב כך שמשום וייתכן, בלבד. בניין לצרכי אלא
בעוד  לכתחילה, ולא בדיעבד, שמשמעו פועלים, אצל והלך
שמשמעו  חנווני, אצל הולך כתב: הקודמת שבהלכה
בניין. לצרכי נפש, חיי צרכי בין ההבדל זהו כי לכתחילה,

הנייה".61) בכלל אינה התביעה "שמניעת

.„ÈÔ˙B - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰»¿«¿ƒ«∆∆¿≈«…«≈
da ¯zÓ ‰l‰Â ,‰zÓ ÌeMÓ ¯Á‡Ï62ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«≈ƒ«»»¿«»À»»¿ƒ≈

ÚÏq‰ ÏÚ ÁÈpÓ - ¯Á‡ Ì‰nÚ63Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡Â ƒ»∆«≈«ƒ«««∆«¿≈¬≈≈
ÏÎB‡Â ÏËB ‰l‰Â ,ıtÁiL ÈÓ ÏÎÏ ÔÈ¯˜ÙÓ64. À¿»ƒ¿»ƒ∆«¿…¿«»≈¿≈

מוכיחים 62) שהדברים הערמה, קצת כאן שיש פי על אף
ואין  הואיל המודר, בו שייהנה כדי אלא לאחר, נתנו שלא
הקודמת, בהלכה אבל זה, גם לו התירו לאכול מה למודר
מתנה, לשם לאחר ליתן התירו לא אחרת, תקנה שיש

כהערמה. מעל 63)שנראית הבולט אבן גוש או אבן,
הפקר.64)הקרקע. משל אלא מהמדיר נהנה שאינו

.ÂË‰e˙ BÊ ‰cÚÒ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ‰zÓ „Á‡Ï Ô˙»«¿∆»«»»¿»«¬≈¿À»¿»
ÏÎ‡ÈÂ È˙È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈBÏt ‡B·ÈÂ ,‰zÓ EÏ¿«»»¿»¿ƒ∆»«¬»»ƒ¿…«

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - enÚ65Ì‡ [elÙ‡] ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ»¬≈∆»¿…∆»¬ƒƒ
EBˆ¯ :BÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Ì˙Ò BÏ Ô˙66ÈBÏt ‡B·iL »«¿»¿»«¿»«¿¿∆»¿ƒ

Ô˙ ‡lL B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ Ì‡ ?enÚ ÏÎ‡ÈÂ¿…«ƒ»ƒƒ««¿ƒ»∆…»«
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¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈaÓ ÌÎÁÏ B¯„ ÏÚ43Ì‡Â .(‡È‰‰) «ƒ¿¿»»ƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿ƒ
¯zÓ B¯„ È¯‰ - BÏ ¯Èz‰Â Ï‡L44.e¯‡aL BÓk , ƒ¿«¿ƒƒ¬≈ƒ¿À»¿∆≈«¿

מהתרתו.43) נהנה הוא שנהנה 44)שהרי פי על  שאף
ה"לחם  ולדעת התרתו. נתבטלה זה בשביל לא מהחכם,
- עירו מחכם נהנה שהוא פי על אף - מותר נדרו משנה"
ללמדה  למדיר לו שמותר פה, שבעל מתורה גרוע זה אין כי
שהמודר  פי על ואף שכר, עליה נוטלין שאין מפני למודר
הואיל  כאן, גם ניתנו. ליהנות לאו מצוות מהלימוד, נהנה
תורה  כדין התרתו, על שכר ליטול רשאי החכם ואין

למודר. הנאה זו אין שבעלֿפה,

.È˙Bi¯a‰ ˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓ45¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ƒ∆»«¬»««¿ƒ»»¬≈∆À»
Ë˜Ïa ˙B‰Ï46‰ÁÎL47‰‡Ùe48ÈÚ ¯OÚÓe ,49 ≈»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ

˙Èa‰ CB˙a ‡Ï Ï·‡ ,˙B¯ba ˜lÁ˙n‰50. «ƒ¿«≈«¿»¬»…¿««ƒ

לבריות.45) ששייך בשעת 46)מה  הנופלות שבלים
לעניים. שייך והוא ששכחו 47)הקצירה תבואה עומר

לקחתו, לשוב לו ואסור הקציר, בשעת בשדהו, השדה בעל
לעניים. משאירו תבואה 48)אלא להניח חייב שאדם

לעניים. שדהו שחייב 49)בסוף שבתבואה, העשירי החלק
למחזור  והשישית השלישית בשנה לעניים ליתנו אדם
ונוטלו, בא ליטול הרוצה וכל בגורן שמניחו השמיטה.
שאינם  מהם, ליהנות לו מותר הם, הפקר אלה וכל והואיל

הבריות. הבית,50)של בתוך המתחלק עני מעשר כלומר,
עני  מעשר ממנה הפריש ולא לאוצר תבואתו שהכניס לאחר
ובמעשר  להם. ליתן עניים מצא שלא או שנאנס לפי בגורן,
ואכלו  ולאלמנה ליתום לגר ללוי "ונתת "נתינה" נאמרה זה
לעני  שמחלקו לבעלים, הנאה טובת בו ויש בשעריך"
עני  למעשר בניגוד גמור, כהפקר זה אין ולפיכך שירצה,
אלא: נתינה" "לשון בו נאמרה שלא בגורן, המתחלק
לבעלים  בו ואין ונוטלו בא הרוצה וכל בשעריך" "והנחת

הנאה. טובת שום

.‡ÈÈ¯‰ - ÌiÂÏ‰ ÏÚÂ ÌÈ‰k‰ ÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»«¬»»««…¬ƒ¿««¿ƒƒ¬≈
ÔÈ‡a el‡51Ì‰È˙BzÓ ÔÈÏËBÂ52BÁ¯k ÏÚ53Ì‡Â . ≈»ƒ¿¿ƒ«¿≈∆«»¿¿ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - el‡ ÌiÂÏe el‡ ÌÈ‰k :¯Ó‡54, »«…¬ƒ≈¿ƒƒ≈¬≈≈¬ƒ
.ÌÈ¯Á‡ ÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ ÂÈ˙B¯OÚÓe ÂÈ˙BÓe¯z ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»«¿¿»¿…¬ƒ¿ƒƒ¬≈ƒ

ÌÈiÚ ˙BzÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â55.ÌÈiÚ‰ ÌÚ ¿«ƒ¿«¿¬ƒƒƒ»¬ƒƒ

אסורים 51) בעצמם הם כי בשבילם, ליטול אחרים שולחים
לשדהו. או לביתו ומעשר 52)להיכנס לכהן תרומה

ללוי. לבעלים 53)ראשון שיש הנאה שטובת פי על אף
הכהנים  כל ואסר הואיל זאת בכל כממון, נחשבת בהם,
באכילה  אסורה תרומה שהרי כעפר, עשאה בתרומתו,
בה  לו ואין לגמרי שהפקירה נמצא בה, יעשה ומה לזרים,
באכילה  שמותר פי על אף והמעשר הנאה. טובת שום

כן. גם והפקירו הוא, ללוי נתינתו ויכול 54)לזרים, הואיל
הנאה, טובת בהם לו יש אחרים, ולויים לכהנים ליתנם
לאסרם  ויכול כהפקר, ואינם שירצה, מי לכל שנותנם
פסק  ו הלכה ה פרק אישות שבהלכות פי על ואף עליהם.
שאין  מקודשת, אינה בתרומה אשה שקידש ישראל רבינו,
אך  ממון"? אינה הנאה ו"טובת הנאה, טובת אלא בה לו

הנאה, טובת אפילו הנאה, איסור שהוא נדרים, באיסור
הנאה. במורד אסור ויתור אפילו שהרי כממון. נחשבת

העניים,55) על בעלים שאסרום ופאה, שכחה לקט כגון
מתנות  על אמר שאם זו, שבהלכה ומעשר, כתרומה דינם
אלו" "לעניים אסורות הן הרי ביתו: בתוך המתחלקות עניים
אף  בגורן המתחלקות המתנות ועל אחרים. לעניים יתנן
בהן  נאמרה שלא כורחו, על ליטלן יכולים אלו" "עניים
בהן  לבעליהן שאין הן, גמור והפקר "תעזוב" אלא נתינה

הנאה. טובת שום

.·ÈB¯·ÁÏ ÔÈ‡Â B¯·Á ÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙È‰ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»¬»»¬»«¬≈¿≈«¬≈
ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡Â ÈÂÁ‰ Ïˆ‡ CÏB‰ - ÏÎ‡i ‰Ó«…«≈≈∆«∆¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

‰OÚ‡ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â È˙È‰a ¯eÒ‡56CÏ‰ Ì‡ . »«¬»»ƒ¿≈ƒ≈«»∆¡∆ƒ»«
Â ÈÂÁ‰‰fÓ ÏËÂ ‡·e BÏ Ô˙57¯zÓ ‰Ê È¯‰ -58. «∆¿»ƒ¿»«»¿»«ƒ∆¬≈∆À»

כן 56) שאם אפרע, ואני לו תן בפירוש, לומר לו אסור אבל
כמותו. אדם של ושלוחו שלוחו, החנווני נעשה

לכופו 57) יכול אינו אבל מרצונו, לחנווני שנתן המדיר,
אפרע. ואני לו תן לחנווני: אמר לא שהרי לו, לשלם

של 58) חובו פורע אלא שאינו נדרו, על עובר המדיר ואין
ומותר. המודר

.‚ÈB˙Èa ‰È‰59,¯ˆ˜Ï e‰„O ,¯c‚Ï B¯„b ,˙B·Ï »»≈ƒ¿¿≈ƒ¿…»≈ƒ¿…
È˙È‰a ¯eÒ‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡Â ÌÈÏÚBt Ïˆ‡ CÏ‰Â¿»«≈∆¬ƒ¿»«ƒ¿ƒ»«¬»»ƒ
e‡·e ,BnÚ eOÚÂ Ô‰ eÎÏ‰Â ,‰OÚ‡ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«»∆¡∆¿»¿≈¿»ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô¯ÎO Ô‰Ï Ô˙Â ‰ÊÏ60‰Ê ‡ˆÓpL ; »∆¿»«»∆¿»»¬≈∆À»∆ƒ¿»∆
BÏ Ú¯ÙÏ ¯zÓ ‰fL e¯‡a ¯·Îe ,B·BÁ BÏ Ú¯tL∆»«¿»≈«¿∆∆À»ƒ¿…«

B·BÁ61.

המודר.59) מזונות 60)של לצרכי זה שאין פי על אף
כאן: רבינו כתב כך שמשום וייתכן, בלבד. בניין לצרכי אלא
בעוד  לכתחילה, ולא בדיעבד, שמשמעו פועלים, אצל והלך
שמשמעו  חנווני, אצל הולך כתב: הקודמת שבהלכה
בניין. לצרכי נפש, חיי צרכי בין ההבדל זהו כי לכתחילה,

הנייה".61) בכלל אינה התביעה "שמניעת

.„ÈÔ˙B - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰»¿«¿ƒ«∆∆¿≈«…«≈
da ¯zÓ ‰l‰Â ,‰zÓ ÌeMÓ ¯Á‡Ï62ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«≈ƒ«»»¿«»À»»¿ƒ≈

ÚÏq‰ ÏÚ ÁÈpÓ - ¯Á‡ Ì‰nÚ63Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡Â ƒ»∆«≈«ƒ«««∆«¿≈¬≈≈
ÏÎB‡Â ÏËB ‰l‰Â ,ıtÁiL ÈÓ ÏÎÏ ÔÈ¯˜ÙÓ64. À¿»ƒ¿»ƒ∆«¿…¿«»≈¿≈

מוכיחים 62) שהדברים הערמה, קצת כאן שיש פי על אף
ואין  הואיל המודר, בו שייהנה כדי אלא לאחר, נתנו שלא
הקודמת, בהלכה אבל זה, גם לו התירו לאכול מה למודר
מתנה, לשם לאחר ליתן התירו לא אחרת, תקנה שיש

כהערמה. מעל 63)שנראית הבולט אבן גוש או אבן,
הפקר.64)הקרקע. משל אלא מהמדיר נהנה שאינו

.ÂË‰e˙ BÊ ‰cÚÒ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ‰zÓ „Á‡Ï Ô˙»«¿∆»«»»¿»«¬≈¿À»¿»
ÏÎ‡ÈÂ È˙È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈBÏt ‡B·ÈÂ ,‰zÓ EÏ¿«»»¿»¿ƒ∆»«¬»»ƒ¿…«

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - enÚ65Ì‡ [elÙ‡] ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ»¬≈∆»¿…∆»¬ƒƒ
EBˆ¯ :BÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Ì˙Ò BÏ Ô˙66ÈBÏt ‡B·iL »«¿»¿»«¿»«¿¿∆»¿ƒ

Ô˙ ‡lL B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ Ì‡ ?enÚ ÏÎ‡ÈÂ¿…«ƒ»ƒƒ««¿ƒ»∆…»«
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ÔB‚k .¯eÒ‡ - ÏÎ‡ÈÂ ÈBÏt ‡B·iL ˙Ó ÏÚ ‡l‡ BÏ∆»«¿»∆»¿ƒ¿…«»¿
‰ÏB„‚ ‰cÚÒ ‰˙È‰L67B‡ ÂÈ·‡ ‡B·iL ‰ˆB¯ ‡e‰Â , ∆»¿»¿À»¿»¿∆∆»»ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ba¯68B˙cÚÒ È¯‰L ;B˙cÚqÓ ÏÎ‡Ï «¿«≈»∆∆¡…ƒ¿À»∆¬≈¿À»
Â .BÏ ˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡lL ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ‡ˆBik Ïk ÔÎ ««»»∆…»«¿«¿¿≈…«≈

‰Êa69. »∆

אלא 65) גמורה, מתנה לו נתן שלא מוכיחים, שהדברים
מסעודתו. עמו ייהנה המודר שפלוני כדי להערים, הוא רוצה

וכדומה.67)התסכים.66) נישואין שהדבר 68)סעודת
לאחר. ונותנה בנו לנישואי סעודה מכין אדם שאין ידוע,

לא 69) משנה" ה"כסף ולדעת רבא. של האחרונה וכלשון
אם  אבל לנתינתו, סמוך כך לו כשאמר אלא רבינו נתכוון

מותר. זה הרי כן, לו אמר שעה ולאחר קצת שהה

.ÊËdLÈc˜‰ Ì‡L ‰zÓ Ïk70˙Lc˜Ó ‰È‰z ‡Ï71 »«»»∆ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆À¿∆∆
˙Ó ÏÚ ‰zÓ ‰ÊÏ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ .‰zÓ dÈ‡ -≈»«»»¿»«≈»∆«»»«¿»

¯Á‡Ï d˙B˜‰Ï72‰˜iL ˙Úa ‰˜ ¯Á‡‰ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿»¿«≈¬≈∆»«≈»»¿≈∆«¿∆
ÔBL‡¯‰ BÏ73B˙B‡Ï ÔBL‡¯‰ BÏ ‰˜‰ ‡Ï Ì‡Â . »ƒ¿ƒ…ƒ¿»»ƒ¿

ÈM‰ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ‡Ï ‰˜ ‡Ï - ¯Á‡74. «≈…»»…»ƒ¿…«≈ƒ

הקדש.70) לצרכי הקדישה 71)לשמים, ואם הואיל
גם  מתנה דין לה אין מקודשת אינה בידו בעודה המקבל
כי  זה, מקבל ידי על ליהנות למודר ואסור עניינים. לשאר
"מעשה  שם: ששנינו כמו והתחכמות, הערמה אלא זו אין

והי  הנאה הימנו מודר אביו שהיה משיא באחד, (המדיר) ה
במתנה  לך נתונים וסעודה חצר לחבירו: ואמר בנו, את
בסעודה, עמנו ויאכל אבא שיבוא כדי אלא לפניך ואינם
לשמים. מוקדשים הם הרי הם שלי אם [=החבר], אמר,
שתקדישם  שלי, את לך נתתי לא המדיר], [=הבן לו אמר
אלא  שלך, את לי נתת לא [=החבר]: לו אמר לשמים.
ויהא  לזה זה ומתרצים ושותים אוכלים ואביך אתה שתהא
שאם  שאינה, מתנה כל חכמים, אמרו בראשו? התלוי עוון
שהלכה  פי, על ואף מתנה". אינה מקודשת תהא הקדישה
שלא  עוד כל שם, מתנה: שמה להחזיר מנת על מתנה היא:
אין  כאן, אבל שירצה, מה לכל גמורה מתנה זו הרי החזירה
שיאכל  כדי אלא לו, נתנה שלא אדם, לשום להקנותה בידו

זמן.72)אביו. קנאה 73)לאחר לא שהראשון פי על אף
אם  כי לעצמו, לראשון נתנה לא שהנותן מעולם לעצמו
זכה  לחבירו: כאומר זה ואין - זמן. לאחר לשני להקנותה
אינה  הזכייה כל ששם פלוני, בה שזכה לפלוני, זה בדבר
כאן  אבל המתנה, מקבל חברו, בשביל אם כי עצמו, בשביל
בגמרא  ושם זמן. לאחר לשני שיקנה כדי הראשון, קנה
סודר", "קניין מדין מועיל, להקנות מנת על שקניין הוכיחו,
סודר  הוא נותן חליפין, בקניין מחברו שדה הקונה שהרי
את  השדה בעל מקנה הסודר, קבלת ועם למקנה, (מטפחת)
בחזרה  הקונה יקבלו זה שסודר פי, על אף לקונה, שדהו
לא  הסודר קניין שכל נמצא ההקנאה, לאחר המקנה מידי
קונה  שכל ומכאן לקונה, השדה להקנות מנת על אלא היה
לו. יקנה כשהראשון השני קנה לאחר, להקנות מנת על

נתקיים 74) לא אם תנאי, על מתנה הנותן שכל ברור, הדבר
המתנה. בטלה התנאי

.ÊÈ‰ˆB¯ ‡e‰Â ,Bza ÏÚa ÏÚ B˙È‰ ‰¯Ò‡pL ÈÓƒ∆∆∆¿»¬»»«««ƒ¿∆

‰‡ÈˆBÓe Ô‰a ˙È‰ ‰È‰zL È„k ˙BÚÓ Bz·Ï ˙˙Ï»≈¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆∆¡≈»∆ƒ»
‰ÈˆÙÁa Ô˙B‡75È¯‰ :dÏ ¯ÓB‡Â dÏ Ô˙B ‰Ê È¯‰ - »«¬»∆»¬≈∆≈»¿≈»¬≈

‡‰È ‡lL „·Ï·e ,‰zÓa CÏ ÔÈe˙ el‡‰ ˙BÚn‰«»»≈¿ƒ»¿«»»ƒ¿«∆…¿≈
CÈÙÏ ˙˙B z‡M ‰ÓÏ eÈ‰È ‡l‡ ,Ô‰a ˙eL¯ CÏÚ·Ï¿«¿≈¿»∆∆»ƒ¿¿«∆«¿∆∆¿ƒ

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÈLaÏzM ‰ÓÏ B‡76:dÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â . ¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆«¬ƒ»«»
Èˆ¯zM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰a ˙eL¯ CÏÚ·Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆≈¿«¿≈¿»∆∆»«∆ƒ¿ƒ

Ô‰a ÈOÚ77‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰Óe ,ÏÚa‰ ‰˜ ‡Ï - ¬ƒ»∆…»»««««∆ƒ¿∆«¬∆
Ô‰a78˙Ó ÏÚ :dÏ ¯Ó‡Â ‰zÓ dÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬»ƒ»«»«»»¿»«»«¿»

‰zn‰ ‰È‰zL L¯t ‡ÏÂ ,Ô‰a ˙eL¯ CÏÚ·Ï ÔÈ‡L∆≈¿«¿≈¿»∆¿…≈≈∆ƒ¿∆««»»
È¯‰ - Ô‰a ‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰ÓÏ B‡ CÎÏe CÎÏ ˙‡f‰«…¿»¿»¿«∆ƒ¿∆«¬∆»∆¬≈

‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ÏÚa‰ d˙B‡ ‰˜79Â ;,¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„ »»»«««∆¡…≈∆»¿»»∆»
B˙BÁ ˙È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰L80. ∆¬≈»«¬»«¿

איש,75) לאשת מתנה הנותן שכל בהן. זכות לבעל יש והרי
זה  נמצא (הרווחים), הפירות אוכל והבעל קרקע בה תילקח
המעות  נתן כאילו זה והרי הנאה שהדירו מחותנו נהנה

ואסור. לבעל, ישיר לאשה 76)באופן המעות הקנה שלא
בלבד, דבר לאותו אין אלא דבר, לכל מתנה זו שאין ומתוך

בה. חלק לה 77)לבעל הקנה דבר לאיזה לה, פירש ולא
מה 78)המעות. אמר: אפילו האומר: כשמואל, שם,

ששמואל  רבינו וסובר הבעל. אותן קנה לא עשי שתרצי
שאין  מנת על מאמרו: על נוסף זה את לה לומר מצריך
שתרצי  מה "אלא שמדגיש: שמכיוון בהן, רשות לבעלך
שתרצי  דבר לאותו אלא שלך יהיו שלא לומר, כוונתו עשי"
אלא  חלה ההקנאה ואין ושעה, שעה בכל בהן לעשות
דבר  ולאותו דבר, איזה בהן לעשות שתרצה שעה באותה
לא  בתו אף שהרי בהן, קניין לבעל שאין נמצא, בלבד.

דבר. לכל אותן בעלה.79)קנתה כיד אשה שיד
לו 80) שאסור פי על ואף הבעל. אותן קנה זאת ובכל

בהן  לעשות או לעניים, צדקה ליתנן ירצה אם מהן, ליהנות
דבר  בכל וכן ניתנו, ליהנות לאו שמצוות מותר, רבים צרכי

הנאה. היתר בו לאדם שאין

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שהותר 1) נדר הדבר, נתקיים ולא מסויים בדבר התלוי נדר

ולא  הנודר כוונת אחר שהולכים בכולו, דינו מה מקצתו
איני  לביתך האומר: בין ההבדל הדיבור, משמעות אחר
בלא  המותרים דברים נכנס, איני זה לבית לאומר: נכנס,

לחכם. שאלה

.‡¯„pL ¯·c B¯„ ˙ÚLa L¯Ùe ,ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓƒ∆»«ƒ¿«≈≈ƒ¿«ƒ¿»»∆»«
BÏÏ‚a ÚaL B‡2‰ÏzL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -3B‡ B¯„ ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆¿ƒ∆»»ƒ¿

¯·„ B˙B‡ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,¯·„ B˙B‡a B˙Úe·L¿»¿»»¿ƒ…ƒ¿«≈»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÏÏ‚a ÚaLpL4. ∆ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆À»

שנדר.2) מה נדר שבגללה אפילו 4)התנה.3)הסיבה
נתקיים  לא ואם גמור, כתנאי זה שהרי לחכם. שאלה בלא

ה"ג. פ"ט, נדרים בירושלמי וכמבואר הדבר, בטל התנאי

.·˙ÈBÏt ‰M‡ ‡OB ÈÈ‡L :ÚaL B‡ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«∆≈ƒ≈ƒ»¿ƒ
;BÎB˙a Ú¯ ·ÏkL ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ÈÈ‡L ,Ú¯ ‰È·‡L∆»ƒ»«∆≈ƒƒ¿»¿«ƒ∆∆∆∆«¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLz ·‡‰ ‰OÚL B‡ e˙Ó5‰fL . ≈∆»»»»¿»¬≈∆À»∆∆
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‡ÏÂ ˙ÈBÏt ‡O‡ ‡lL :¯Ó‡Â ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓk¿ƒ∆»«ƒ¿«¿»«∆…∆»¿ƒ¿…
˜f‰‰ ˜lzÒ Ì‡ ‡l‡ ‰Ê ˙È·Ï Òk‡6Ïk ÔÎÂ . ∆»≈¿«ƒ∆∆»ƒƒ¿«≈«∆≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik7. «≈»∆

ואין 5) נדרו לאחר ש"נולדה" סיבה היא שהמיתה אעפ"י
כמבואר  לחכם, שאלה ללא הנדר, לבטל יכול ה"נולד"
עדיף  זה הרי ידועה, בסיבה נדרו שתלה כאן, - ה"ה, בסמוך

והולך. רבינו שמפרש כמו סה.6)מנולד, בנדרים משנה
מקום  אין - ההיזק וכשנסתלק הונא, רב כדעת שם ובגמרא

לנדרו. קונם 7)עוד "באומר שם, בירושלמי שאמרו כמו
שחורים, לבוש שהוא הזמן כל פלוני לאיש נהנה שאיני

בו". מותר לבנים לבש

.‚˙ÈBÏt ‡OB ÈÈ‡L ,ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰ Ï·‡¬»«≈«ƒ¿»∆≈ƒ≈¿ƒ
‰‡ ˙‡ˆÓÂ ,‰¯eÚk‰8;‰·Ï ˙‡ˆÓÂ ,‰¯BÁL ; «¿»¿ƒ¿»»»¿»¿ƒ¿»¿»»

‰¯ˆ˜9‰k¯‡ ˙‡ˆÓÂ ,10ÌB˜ ;11ÈzL‡ ÔÈ‡L ¿»»¿ƒ¿»¬À»»∆≈ƒ¿ƒ
ÈÏ ˙È‰12,Èa ˙‡ ‰˙k‰LÂ ÈÒÈk ˙‡ ‰·bL , ∆¡≈ƒ∆»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»∆¿ƒ

,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰˙k‰ ‡lLÂ ‰·‚ ‡lL Ú„BÂ¿«∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¬≈∆À»
˙B‚‚L È¯„ ÏÏÎa ‡e‰Â ,˙eÚË ¯„ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆∆»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»

ÔÈ¯zÓ Ô‰L13‡ÏÂ ¯·„a B¯„ ‰ÏB˙k ‰Ê ÔÈ‡Â . ∆≈À»ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿¿»»¿…
‡Ï ¯„ dÏÏ‚aL ‰aq‰ È¯‰L ,¯·c‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«»»∆¬≈«ƒ»∆ƒ¿»»»«…

‰ÈeˆÓ ‰˙È‰14‰È‰ ˙eÚËÂ15. »¿»¿»¿»»»

היתה 8) מתחילה אלא וקשטוה, שייפוה לא כלומר, יפה.
בטעות. שנדר ונמצא ויפה, קומה.9)נאה נמוכת

סו.).10) בנדרים (משנה הוא 11)גבוהה - קונם קרבן.
התימנים, ובכת"י הט"ז. פ"א, לעיל כמבואר לקרבן, כינוי

איננה. זו תיבה רומי, בדפוס תהא 12)וכן ממני הנאתה
כקרבן. עליה לעיל 13)אסורה וכמבואר כה: שם משנה

ה"א. נדרו.14)פ"ד, בשעת בשני 15)מתחילה כלומר,
שאלה  בלא מותר הוא שלפנינו, ההלכות שבשתי המקרים
מותר  הוא הקודמת ב בהלכה האמור שבדין אלא, לחכם.
שלפנינו  בהלכה וההיתר בדבר, נדרו תולה שהוא מחמת
(כסףֿ שגגות נדרי בכלל שהוא טעות" "נדר מטעם הוא
שמח", ה"אור ולדעת סה:). שם הגמרא סוגיית ע"פ משנה
הסיבה  שהרי מותרין, "שהן הוא: כך רבינו בדברי הנוסח
והתיבות: היה", וטעות מצויה, היתה לא נדר שבגללה
ומקומן  כאן, כלל שייכות אינן וכו נדרו" כתולה זה "ואין
וראה  שביארנו". "כמו התיבות: אחרי ה"ה סוף בסמוך

שם. בביאורנו

.„„BÚ ‡ÏÂ16˜BÁ¯Ó ÌÈL‡ ‰‡¯L ÈÓ ‡l‡ , ¿…∆»ƒ∆»»¬»ƒ≈»
ÌÎÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,BlL ÌÈ‡z ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿≈ƒ∆¿»«»∆¬≈≈¬≈∆

Ôa¯˜17ÂÈ·‡ Ô‰ È¯‰Â ËÈa‰Â Ì‰ÈÏ‡ ·¯wL ÔÂÈk - »¿»≈»∆»«¬≈∆¿ƒƒ«¬≈≈»ƒ
‰aq‰ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÂÈÁ‡Â¿∆»¬≈≈À»ƒ««ƒ∆…≈≈«ƒ»
¯·c‰L .L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ ,dÏÏ‚a Ô¯Èc‰L∆ƒƒ»ƒ¿»»¬≈∆¿∆≈≈∆«»»
Ô‰L BzÚ„a ‰È‰L ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ ¯Ò‡ ‡lL ,ÁÈÎBÓƒ«∆…»«¬≈∆∆»∆»»¿«¿∆≈

ÌÈ¯Ê18‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .. »ƒ¿≈…«≈»∆

מותר,16) זה הרי שטעה ונמצא בשפתיו כשפירש רק לא
כלל. פירש כשלא אפילו כקרבן.17)אלא בהנאה אסורים

היתה 18) לא שמעולם נדרו, בעיקר מוטעה שהוא נמצא
כה:). שם (משנה מאליו ובטל עליהם, דעתו

.‰„ÏBÂ ,ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓ19‰È‰ ‡lL ¯·„ BÏ ƒ∆»«ƒ¿«¿«»»∆…»»
‰Ê È¯‰ - ¯„p‰ ˙ÚLa B‡ ‰Úe·M‰ ˙ÚLa BaÏa¿ƒƒ¿««¿»ƒ¿««∆∆¬≈∆
¯Ò‡ ?„ˆÈk .B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈÂ ÌÎÁÏ Ï‡MiL „Ú ¯eÒ‡»«∆ƒ»≈¿»»¿«ƒ∆ƒ¿≈«»«
,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡lL B‡ ÈBÏt ˙È‰a BÓˆÚ ˙‡∆«¿«¬»«¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ¿¿ƒ

¯ÙBÒ LÈ‡‰ B˙B‡ ‰OÚÂ20,˙Òk‰ ˙Èa ÌB˜Ó B˙B‡Â ¿«¬»»ƒ≈¿»≈«¿∆∆
‰OÚ ‰fL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯ÓB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ»ƒƒ≈«∆∆«¬∆
¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,˙Òk‰ ˙Èa ‰OÚÈ ‰Ê ÌB˜Ó·e ¯ÙBÒ≈¿»∆≈»∆≈«¿∆∆…»ƒƒ≈
¯ÈziL „Ú Òk‰Ïe ˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÚaL B‡ƒ¿»¬≈∆»≈»¿ƒ»≈«∆«ƒ

B¯„21e¯‡aL BÓk ,22‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .23. ƒ¿¿∆≈«¿¿≈…«≈»∆

לבלר 20)ונתחדש.19) או לו, צריכים והכל חכם, תלמיד
העיר  שטרות כותב שהוא לפי לו, צריכים והכל (כתבן)

שם). ותוספות וברא"ש סד. שם לפני 21)(משנה שיבא
כך  נדרתי אני ויאמר: הדיוטות שלשה לפני או מובהק חכם
הייתי  לא וכך, כך לי שיארע יודע הייתי ואילו ונחמתי, וכך
הייתי  לא עתה, כמו הנדר בעת דעתי היתה ואילו נודר.

לו. מתירים דעתו ונהפכה והואיל הל'22)נודר, לעיל
- שמח" ה"אור לדעת - יש כאן והי"ב. ה"ה פ"ו, שבועות
הדבר" נתקיים ולא בדבר נדרו כתולה זה "ואין לגרוס:
יודע  הייתי אילו שאומר: אעפ"י כלומר, ה"ג). לעיל (ראה
בדבר, נדרו כתולה זה שאין מותר, זה אין נודר, הייתי לא
לא  "עדיין עכשיו שגם נדרו, בשעת כלום תלה לא שזה
סופר" זה יעשה ושלא לו, יהנה שלא רצונו אלא ניחם,

שם. בביאורנו וראה שם). רבינו שהיה 23)(לשון כגון
שהוא  יודע, הייתי "אילו המדיר ואמר בנו, את משיא המודר
סד.). בנדרים (משנה נודר" הייתי לא בקרוב, בנו את משיא

.ÂBlk ¯z‰ - B˙ˆ˜Ó ¯z‰L ¯„ Ïk24ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆∆∆À«ƒ¿»À«À¿«ƒ
ÔÈÏÎB‡ ˜BÁ¯Ó ÌÈL‡ ‰‡¯ ?„ˆÈk .‰Úe·Laƒ¿»≈«»»¬»ƒ≈»¿ƒ
ÚÈb‰LÎe ,Ôa¯˜ ÌÎÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÂÈ˙B¯t≈»¿»«¬≈≈¬≈∆»¿»¿∆ƒƒ«
ÂÈ·‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈ¯Ê ÌÈL‡Â ÂÈ·‡ Ì‰ ‰p‰Â Ì‰ÈÏ‡¬≈∆¿ƒ≈≈»ƒ«¬»ƒ»ƒƒ¿»ƒ

¯zÓ25ÔÈ¯zÓ Ôlk ,26Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ elÙ‡Â . À»À»À»ƒ«¬ƒ»«ƒ»ƒƒ≈«
- ¯zÓ È·‡Â ÔÈ¯eÒ‡ ÈBÏÙe ÈBÏt :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ôk≈»ƒƒ≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿»ƒÀ»

ÔÈ¯zÓ Ôlk È¯‰27:Ô‰ÈÏ‡ ÚÈb‰Lk ¯ÓB‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈À»À»ƒ¬»ƒ≈¿∆ƒƒ«¬≈∆
ÌÎlk :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,ÌÎÈÈa È·‡L Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ƒ»ƒƒ≈«∆»ƒ≈≈∆»ƒƒ≈À¿∆

ÔÈ¯eÒ‡ Ôlk È¯‰ - È·‡Ó ıeÁ ÔÈ¯eÒ‡28;ÂÈ·‡Ó ıeÁ ¬ƒ≈»ƒ¬≈À»¬ƒ≈»ƒ
BÓk ‡l‡ ,¯„p‰ ˙ˆ˜Ó ¯Èz‰ ‡lL BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L∆¬≈ƒ»«¿∆…ƒƒƒ¿»«∆∆∆»¿

¯„B ‰È‰ ¯„pL29ÂÈ·‡ ÏÚ ‰˙Óe30. ∆»«»»≈«¿∆«»ƒ

כולו 24) יעשה" מפיו היוצא "ככל ג ) ל, (במדבר שנאמר
כולו  בטל - מקצתו שבטל לנדר מכאן מקצתו, ולא
הי"א. פ"ד, לעיל והשווה ה"א) פ"א, נדרים (ירושלמי

ה"ד.25) לעיל כמבואר עליו, אסר שלא מוכיח, שהדבר
והתרת 26) כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה, נדר שלא

סו. בנדרים (משנה לכולו היתר פתח משמשת מקצתו
היה  שאילו כיון מפרש: כה:) (שם והר"ן שם). וברא"ש
מוטעה  זה הרי הכלל, מן מוציאו היה ביניהם שאביו יודע
ולבו  פיו אין - טעות הנדר בעיקר שיש וכל הנדר, בעיקר

מאליו. ובטל אסרם 27)שוים ומתחילה הואיל כה: נדרים
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‡ÏÂ ˙ÈBÏt ‡O‡ ‡lL :¯Ó‡Â ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓk¿ƒ∆»«ƒ¿«¿»«∆…∆»¿ƒ¿…
˜f‰‰ ˜lzÒ Ì‡ ‡l‡ ‰Ê ˙È·Ï Òk‡6Ïk ÔÎÂ . ∆»≈¿«ƒ∆∆»ƒƒ¿«≈«∆≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik7. «≈»∆

ואין 5) נדרו לאחר ש"נולדה" סיבה היא שהמיתה אעפ"י
כמבואר  לחכם, שאלה ללא הנדר, לבטל יכול ה"נולד"
עדיף  זה הרי ידועה, בסיבה נדרו שתלה כאן, - ה"ה, בסמוך

והולך. רבינו שמפרש כמו סה.6)מנולד, בנדרים משנה
מקום  אין - ההיזק וכשנסתלק הונא, רב כדעת שם ובגמרא

לנדרו. קונם 7)עוד "באומר שם, בירושלמי שאמרו כמו
שחורים, לבוש שהוא הזמן כל פלוני לאיש נהנה שאיני

בו". מותר לבנים לבש

.‚˙ÈBÏt ‡OB ÈÈ‡L ,ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰ Ï·‡¬»«≈«ƒ¿»∆≈ƒ≈¿ƒ
‰‡ ˙‡ˆÓÂ ,‰¯eÚk‰8;‰·Ï ˙‡ˆÓÂ ,‰¯BÁL ; «¿»¿ƒ¿»»»¿»¿ƒ¿»¿»»

‰¯ˆ˜9‰k¯‡ ˙‡ˆÓÂ ,10ÌB˜ ;11ÈzL‡ ÔÈ‡L ¿»»¿ƒ¿»¬À»»∆≈ƒ¿ƒ
ÈÏ ˙È‰12,Èa ˙‡ ‰˙k‰LÂ ÈÒÈk ˙‡ ‰·bL , ∆¡≈ƒ∆»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»∆¿ƒ

,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰˙k‰ ‡lLÂ ‰·‚ ‡lL Ú„BÂ¿«∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¬≈∆À»
˙B‚‚L È¯„ ÏÏÎa ‡e‰Â ,˙eÚË ¯„ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆∆»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»

ÔÈ¯zÓ Ô‰L13‡ÏÂ ¯·„a B¯„ ‰ÏB˙k ‰Ê ÔÈ‡Â . ∆≈À»ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿¿»»¿…
‡Ï ¯„ dÏÏ‚aL ‰aq‰ È¯‰L ,¯·c‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«»»∆¬≈«ƒ»∆ƒ¿»»»«…

‰ÈeˆÓ ‰˙È‰14‰È‰ ˙eÚËÂ15. »¿»¿»¿»»»

היתה 8) מתחילה אלא וקשטוה, שייפוה לא כלומר, יפה.
בטעות. שנדר ונמצא ויפה, קומה.9)נאה נמוכת

סו.).10) בנדרים (משנה הוא 11)גבוהה - קונם קרבן.
התימנים, ובכת"י הט"ז. פ"א, לעיל כמבואר לקרבן, כינוי

איננה. זו תיבה רומי, בדפוס תהא 12)וכן ממני הנאתה
כקרבן. עליה לעיל 13)אסורה וכמבואר כה: שם משנה

ה"א. נדרו.14)פ"ד, בשעת בשני 15)מתחילה כלומר,
שאלה  בלא מותר הוא שלפנינו, ההלכות שבשתי המקרים
מותר  הוא הקודמת ב בהלכה האמור שבדין אלא, לחכם.
שלפנינו  בהלכה וההיתר בדבר, נדרו תולה שהוא מחמת
(כסףֿ שגגות נדרי בכלל שהוא טעות" "נדר מטעם הוא
שמח", ה"אור ולדעת סה:). שם הגמרא סוגיית ע"פ משנה
הסיבה  שהרי מותרין, "שהן הוא: כך רבינו בדברי הנוסח
והתיבות: היה", וטעות מצויה, היתה לא נדר שבגללה
ומקומן  כאן, כלל שייכות אינן וכו נדרו" כתולה זה "ואין
וראה  שביארנו". "כמו התיבות: אחרי ה"ה סוף בסמוך

שם. בביאורנו

.„„BÚ ‡ÏÂ16˜BÁ¯Ó ÌÈL‡ ‰‡¯L ÈÓ ‡l‡ , ¿…∆»ƒ∆»»¬»ƒ≈»
ÌÎÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,BlL ÌÈ‡z ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿≈ƒ∆¿»«»∆¬≈≈¬≈∆

Ôa¯˜17ÂÈ·‡ Ô‰ È¯‰Â ËÈa‰Â Ì‰ÈÏ‡ ·¯wL ÔÂÈk - »¿»≈»∆»«¬≈∆¿ƒƒ«¬≈≈»ƒ
‰aq‰ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÂÈÁ‡Â¿∆»¬≈≈À»ƒ««ƒ∆…≈≈«ƒ»
¯·c‰L .L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ ,dÏÏ‚a Ô¯Èc‰L∆ƒƒ»ƒ¿»»¬≈∆¿∆≈≈∆«»»
Ô‰L BzÚ„a ‰È‰L ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ ¯Ò‡ ‡lL ,ÁÈÎBÓƒ«∆…»«¬≈∆∆»∆»»¿«¿∆≈

ÌÈ¯Ê18‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .. »ƒ¿≈…«≈»∆

מותר,16) זה הרי שטעה ונמצא בשפתיו כשפירש רק לא
כלל. פירש כשלא אפילו כקרבן.17)אלא בהנאה אסורים

היתה 18) לא שמעולם נדרו, בעיקר מוטעה שהוא נמצא
כה:). שם (משנה מאליו ובטל עליהם, דעתו

.‰„ÏBÂ ,ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓ19‰È‰ ‡lL ¯·„ BÏ ƒ∆»«ƒ¿«¿«»»∆…»»
‰Ê È¯‰ - ¯„p‰ ˙ÚLa B‡ ‰Úe·M‰ ˙ÚLa BaÏa¿ƒƒ¿««¿»ƒ¿««∆∆¬≈∆
¯Ò‡ ?„ˆÈk .B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈÂ ÌÎÁÏ Ï‡MiL „Ú ¯eÒ‡»«∆ƒ»≈¿»»¿«ƒ∆ƒ¿≈«»«
,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡lL B‡ ÈBÏt ˙È‰a BÓˆÚ ˙‡∆«¿«¬»«¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ¿¿ƒ

¯ÙBÒ LÈ‡‰ B˙B‡ ‰OÚÂ20,˙Òk‰ ˙Èa ÌB˜Ó B˙B‡Â ¿«¬»»ƒ≈¿»≈«¿∆∆
‰OÚ ‰fL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯ÓB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ»ƒƒ≈«∆∆«¬∆
¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,˙Òk‰ ˙Èa ‰OÚÈ ‰Ê ÌB˜Ó·e ¯ÙBÒ≈¿»∆≈»∆≈«¿∆∆…»ƒƒ≈
¯ÈziL „Ú Òk‰Ïe ˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÚaL B‡ƒ¿»¬≈∆»≈»¿ƒ»≈«∆«ƒ

B¯„21e¯‡aL BÓk ,22‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .23. ƒ¿¿∆≈«¿¿≈…«≈»∆

לבלר 20)ונתחדש.19) או לו, צריכים והכל חכם, תלמיד
העיר  שטרות כותב שהוא לפי לו, צריכים והכל (כתבן)

שם). ותוספות וברא"ש סד. שם לפני 21)(משנה שיבא
כך  נדרתי אני ויאמר: הדיוטות שלשה לפני או מובהק חכם
הייתי  לא וכך, כך לי שיארע יודע הייתי ואילו ונחמתי, וכך
הייתי  לא עתה, כמו הנדר בעת דעתי היתה ואילו נודר.

לו. מתירים דעתו ונהפכה והואיל הל'22)נודר, לעיל
- שמח" ה"אור לדעת - יש כאן והי"ב. ה"ה פ"ו, שבועות
הדבר" נתקיים ולא בדבר נדרו כתולה זה "ואין לגרוס:
יודע  הייתי אילו שאומר: אעפ"י כלומר, ה"ג). לעיל (ראה
בדבר, נדרו כתולה זה שאין מותר, זה אין נודר, הייתי לא
לא  "עדיין עכשיו שגם נדרו, בשעת כלום תלה לא שזה
סופר" זה יעשה ושלא לו, יהנה שלא רצונו אלא ניחם,

שם. בביאורנו וראה שם). רבינו שהיה 23)(לשון כגון
שהוא  יודע, הייתי "אילו המדיר ואמר בנו, את משיא המודר
סד.). בנדרים (משנה נודר" הייתי לא בקרוב, בנו את משיא

.ÂBlk ¯z‰ - B˙ˆ˜Ó ¯z‰L ¯„ Ïk24ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆∆∆À«ƒ¿»À«À¿«ƒ
ÔÈÏÎB‡ ˜BÁ¯Ó ÌÈL‡ ‰‡¯ ?„ˆÈk .‰Úe·Laƒ¿»≈«»»¬»ƒ≈»¿ƒ
ÚÈb‰LÎe ,Ôa¯˜ ÌÎÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÂÈ˙B¯t≈»¿»«¬≈≈¬≈∆»¿»¿∆ƒƒ«
ÂÈ·‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈ¯Ê ÌÈL‡Â ÂÈ·‡ Ì‰ ‰p‰Â Ì‰ÈÏ‡¬≈∆¿ƒ≈≈»ƒ«¬»ƒ»ƒƒ¿»ƒ

¯zÓ25ÔÈ¯zÓ Ôlk ,26Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ elÙ‡Â . À»À»À»ƒ«¬ƒ»«ƒ»ƒƒ≈«
- ¯zÓ È·‡Â ÔÈ¯eÒ‡ ÈBÏÙe ÈBÏt :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ôk≈»ƒƒ≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿»ƒÀ»

ÔÈ¯zÓ Ôlk È¯‰27:Ô‰ÈÏ‡ ÚÈb‰Lk ¯ÓB‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈À»À»ƒ¬»ƒ≈¿∆ƒƒ«¬≈∆
ÌÎlk :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,ÌÎÈÈa È·‡L Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ƒ»ƒƒ≈«∆»ƒ≈≈∆»ƒƒ≈À¿∆

ÔÈ¯eÒ‡ Ôlk È¯‰ - È·‡Ó ıeÁ ÔÈ¯eÒ‡28;ÂÈ·‡Ó ıeÁ ¬ƒ≈»ƒ¬≈À»¬ƒ≈»ƒ
BÓk ‡l‡ ,¯„p‰ ˙ˆ˜Ó ¯Èz‰ ‡lL BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L∆¬≈ƒ»«¿∆…ƒƒƒ¿»«∆∆∆»¿

¯„B ‰È‰ ¯„pL29ÂÈ·‡ ÏÚ ‰˙Óe30. ∆»«»»≈«¿∆«»ƒ

כולו 24) יעשה" מפיו היוצא "ככל ג ) ל, (במדבר שנאמר
כולו  בטל - מקצתו שבטל לנדר מכאן מקצתו, ולא
הי"א. פ"ד, לעיל והשווה ה"א) פ"א, נדרים (ירושלמי

ה"ד.25) לעיל כמבואר עליו, אסר שלא מוכיח, שהדבר
והתרת 26) כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה, נדר שלא

סו. בנדרים (משנה לכולו היתר פתח משמשת מקצתו
היה  שאילו כיון מפרש: כה:) (שם והר"ן שם). וברא"ש
מוטעה  זה הרי הכלל, מן מוציאו היה ביניהם שאביו יודע
ולבו  פיו אין - טעות הנדר בעיקר שיש וכל הנדר, בעיקר

מאליו. ובטל אסרם 27)שוים ומתחילה הואיל כה: נדרים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

mixcp zekld - d`ltd xtq - ixyz e"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כוח  הורע דבריו החליף ועכשיו כולכם, בלשון: עליהם
כולו  הותר ולפיכך מקצתו, והותר נעקר וכאילו הנדר,

שם). ותוספות רבה.28)(רא"ש וכדעת כיון 29)שם,
החזרה  בשעת ועכשיו אסורים, כולכם אמר: הנדר שבשעת
אעפ"י  לאחרים, ביחס - הראשונים דבריו מעמיד כן גם הוא
לפי  מקצתו, שהותר נדר זה אין הכלל, מן אביו את שמוציא
שם). (ר"ן הנדר במשמעות מעולם נכנס לא שאביו

הנדר,30) במשמעות מעולם נכלל לא שאביו אמרנו, וכבר
מקצתו. שהותר נדר כאן שאין נמצא ה"ד, לעיל כמבואר
לזה  אסורים יהיו אלה פירותי אמר: מתחילה אם והואֿהדין
את  וראה וכשנתקרב ממנו, ריחוקם בגלל הכירם, ולא ולזה
אומר  הייתי יודע... הייתי אילו ואמר: חזר ביניהם, אביו
שהחליף  מאחר כולם, הותרו מאבא, חוץ אסורים כולכם
כח  הורע החזרה, שבשעת לדבריו האיסור, שמשעת דבריו
(כסףֿמשנה  כולו הותר מקצתו דהותר ומתוך ונעקר, הנדר

הטור). בשם

.ÊÈ·Ï Ú¯ ÔÈi‰L ÈtÓ ÈÏÚ Ôa¯˜ ÔÈi‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈««ƒ»¿»»«ƒ¿≈∆««ƒ«ƒ¿≈
Ì‡ ;ÌÈÚÓ È·Ï ‰ÙÈ ÔMÈÓ‰ È¯‰ :BÏ e¯Ó‡Â ,ÌÈÚÓ≈«ƒ¿»¿¬≈«¿À»»∆ƒ¿≈≈«ƒƒ
:¯Ó‡ elÙ‡Â ,¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡»«ƒ»ƒƒ≈«…»ƒƒ≈«¬ƒ»«
ÔLi‰Â ¯eÒ‡ L„Á‰ :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ƒ»ƒƒ≈«»ƒƒ≈∆»»»¿«»»

L„Á·e ÔLia ¯zÓ - ¯zÓ31el‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . À»À»¿»»¿»»¬»ƒ»«ƒ
ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ˙BÈi‰ Ïk :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈«»ƒƒ≈»«≈¬ƒ»«

ÔMÈÓa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔMÈÓ‰ ÔÓ ıeÁ32Ïk ÔÎÂ . ƒ«¿À»¬≈∆À»«¿À»¿≈…
‰Êa ‡ˆBik33. «≈»∆

הותר 31) וממילא נדרו, מקצת ועקר דבריו, החליף שהרי
נדרו,32)כולו. הורע לא כבתחילה דבריו והעמיד הואיל

בשעת  בכלל היה שלא המיושן, על מתנה אלא זה שאין
וכפירוש  סו. (נדרים למעיים יפה שהוא ידע אילו נדרו,
יין). לענין רבינו למד וממנו בצל, לענין כו: שם הגמרא

שהבצל 33) טועם, שאני בצל "קונם סו. שם שאמרו כמו
!? ללב יפה כפרי) (בצל הכופרי והלא לו: אמרו ללב, רע
הבצלים", בכל אלא הותר בלבד בכופרי ולא בכופרי, הותר

כו. שם בגמרא שהוסבר וכפי

.ÁÔÏÏ‚aL ÌÈ¯·c ÔÈ‡B¯ - ÚaL B‡ ¯„Bp‰ Ïk»«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»
ÔÈÎÏB‰Â ,Ôek˙ ‰Ê È‡Ï Ô‰Ó ÔÈ„ÓÏe ,¯„ B‡ ÚaLƒ¿«»«¿≈ƒ≈∆¿≈∆ƒ¿«≈¿¿ƒ

ÔÈÚ‰ ¯Á‡34¯eac‰ ÚÓLÓ Ïk ¯Á‡ ‡Ï ,35?„ˆÈk . ««»ƒ¿»…««»«¿««ƒ≈«
ÚÈf‰Â ,ÌÈzLt ÏL B‡ ¯Óˆ ÏL ‡OÓ ÔeÚË ‰È‰36 »»»«»∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«

‰L˜ BÁÈ¯ ‰È‰Â37ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL ¯„ B‡ ÚaLÂ , ¿»»≈»∆¿ƒ¿«»«∆…«¬∆»»
È„‚a LaÏÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÏ ÌÈzLt B‡ ¯Ó∆̂∆ƒ¿ƒ¿»¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿≈

Ô˙BqÎÏe ÌÈzLt B‡ ¯Óˆ38‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â , ∆∆ƒ¿ƒ¿«»¿≈»∆»
ÔÏÈLÙ‰Ï39ÂÈ¯BÁ‡Ï40¯Óˆ È„‚a Le·Ï ‰È‰ . ¿«¿ƒ»«¬»»»»ƒ¿≈∆∆

Ô˙LÈ·Ïa ¯ÚËˆÂ41ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL ¯„ B‡ ÚaLÂ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿«»«∆…«¬∆»»
¯zÓe ,ÂÈÏÚ ÔÚËÏ ¯zÓe ,LaÏÏ ¯eÒ‡ - ÌÏBÚÏ ¯Ó∆̂∆¿»»ƒ¿À»ƒ¿…»»À»

Èf‚a ˙Bqk˙‰Ï42„‚·Ï ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯Óˆ ¿ƒ¿«¿ƒ≈∆∆∆…ƒ¿«≈∆∆»¿∆∆
¯Óˆ43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

הנדר.34) שבדיבור.35)כוונת המילולית ההבנה
המשא.36) שהצמר 37)מכובד קשה, ריחו שהיה או

ה"נמוקי  וכפירוש נה: בנדרים (משנה קשה ריחם והפשתים
שם). בהם.38)יוסף" לתלותם.39)להתכסות

להפשילם 40) אלו של שדרכם אלא לפניו, לטענם וכלֿשכן
ולפיכך  נדר, שנצטער שבענין שם). יו"ט (תוספות לאחוריו
שם). (רש"י לטענם לו ואסור להתכסות, לו מותר

שם).41) ורא"ש (ריטב"א כובדם מחמת או ריחם מחמת
נטוה.42) לא ועדיין שנגזז אלא 43)צמר נדר שלא

מדברי  ונראה וברש"י). שם, (ברייתא בו שנצטער ממלבוש
וגם  בלבישה גם אסור סתם, הצמר מן שהנודר רבינו,

וכסףֿמשנה). (ר"ן בטעינה

.ËB˙·B¯˜ ‡OiL epnÓ ÔÈL˜·Ó eÈ‰44,Ô‡ÓÓ ‡e‰Â »¿«¿ƒƒ∆∆ƒ»¿»¿¿»≈
e¯ˆÙe45;ÌÏBÚÏ B· ‰‰z ‡lL ÚaL B‡ ¯„Â Ba »¿¿»«ƒ¿«∆…≈»∆¿»

‰‰z ‡lL ¯„ B‡ ÚaLÂ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«»«∆…≈»∆
B˙ek ÔÈ‡L ;BÏ ˙B‰Ï ˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - ÌÏBÚÏ B·¿»¬≈≈À»≈»∆≈«»»

˙eLÈ‡ ÌLÏ ‡l‡46. ∆»¿≈ƒ

רבינו 44) ומפרש אחותו". "בת הנוסח: סג: נדרים ובמשנה
להשתדל  אדם וחייב מצוה הוא ועוד נהוג, שהוא לפי שם:
- ז) נח, (ישעיה תתעלם" לא "ומבשרך שאמרו כמו בזה,

סב: יבמות וראה אחותו, בת הנושא הרבה.45)זה בקשו
סג:).46) (נדרים נישואין

.ÈB‡ ÚaLÂ ,Ô‡Óe BÏˆ‡ „ÚÒiL B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰ ÔÎÂ¿≈«≈«¬≈∆ƒ¿«∆¿≈≈¿ƒ¿«
È¯‰ - ÔBˆ ˙tË BÏ ‰zLÈ ‡ÏÂ B˙È·Ï ÒkÈ ‡lL ¯„»«∆…ƒ»≈¿≈¿…ƒ¿∆ƒ«≈¬≈
Ôek˙ ‡lL ;ÔBˆ BÏ ˙BzLÏÂ B˙È·Ï Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê∆À»¿ƒ»≈¿≈¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈

BÊ ‰cÚÒa BnÚ ‰zLÈÂ ÏÎ‡È ‡lL ‡l‡ ‰Ê47ÔÎÂ . ∆∆»∆……«¿ƒ¿∆ƒƒ¿À»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

לו 47) מותר וכן לו. מותר צונן טיפת אבל מרובה, שתיה
שאמרו  כמו אחרת, בסעודה בביתו ולשתות לאכול
לאחר  אסור, המשתה "תוך מ"ח) פ"ד, (נדרים בתוספתא

ובר"ן). שם (נדרים מותר" המשתה

.‡ÈÌB˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰48E„OÂ ÒÎ È‡ E˙È·Ï »≈«¬≈»¿≈¿¬ƒƒ¿»¿»¿
˙Óe ,‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,Á˜BÏ È‡49Ô¯ÎÓ B‡ ¬ƒ≈«≈¿∆∆≈ƒ¿»≈¿»»

ÔÓ ‰„O‰ ÁwÏÂ ˙ÈaÏ Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï¿«≈¬≈∆À»¿ƒ»≈««ƒ¿ƒ««»∆ƒ
ÔÓÊ Ïk ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;Á˜Bl‰ ÔÓ B‡ L¯Bi‰«≈ƒ«≈«∆…ƒ¿«≈∆∆»»¿«
ÒÎ ÈÈ‡ ‰f‰ ˙ÈaÏ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B˙eL¯a Ô‰L∆≈ƒ¿¬»ƒ»«««ƒ«∆≈ƒƒ¿»
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓ B‡ ˙Óe ,Á˜BÏ ÈÈ‡ BÊ ‰„OÂ¿»∆≈ƒ≈«≈¿»»¿«≈¬≈∆

¯eÒ‡50. »

רומי 48) בדפוס וכן התימנים, ובכת"י ה"ג. לעיל מפורש
ושדך  נכנס, איני "לביתך אלא: איננה. "קונם" תיבת ר"מ

י. אות לעיל בביאורנו וראה לוקח". הבית 49)איני בעל
כחתיכת 50)והשדה. עליו עשאו זה", "בית שאמר כיון

לעיל  והשווה ב) עמ' שם ובר"ן מו. נדרים (משנה איסור
ה"דֿה. פ"ה,

.·ÈdÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,E˙¯t ÈÏÈ‡L‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ»»¿»«≈»
ÌB˜ :¯Ó‡Â ¯„ B‡ ÚaL ,‰Èet51L¯BÁ ÈÈ‡ È„O ¿»ƒ¿«»«¿»«»»ƒ≈ƒ≈

da52ÌÏBÚÏ53B„Èa L¯ÁÏ Bk¯„ ‰È‰ Ì‡ ;54‡e‰ - »¿»ƒ»»«¿«¬¿»
da BÏ L¯ÁÏ ÔÈ¯zÓ Ì„‡ ÏÎÂ ,¯eÒ‡55ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¿»»»À»ƒ«¬»¿ƒ≈
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ÔÈ¯eÒ‡ Ì„‡ ÏÎÂ ‡e‰ - B„Èa L¯ÁÏ Bk¯c56Ïk ÔÎÂ . «¿«¬¿»¿»»»¬ƒ¿≈…
.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

איננה.51) זו תיבה - התימנים בכת"י וכן רומי, ובדפוס
זו.52) כך נתעצ 53)בפרה ואמר המשאיל, כנגד השואל ב

מג. בנדרים (משנה להשאילו זה רצה שלא כעס, מתוך
איכר.54)וברש"י). כפרי, איש שהוא שלא 55)בעצמו,

הוא. חרישתו לאסור אלא דרכו 56)נתכוין שאין כיון
לא  מחרישתה ליהנות שלא אלא נתכוין לא בידו, לחרוש

(שם). פועליו ע"י ולא ידו על

.‚È˙Èa ‰˜iL B‡ ‰M‡ ‡OiL ¯„ B‡ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«»«∆ƒ»ƒ»∆ƒ¿∆«ƒ
‡¯iLa ‡ˆiL B‡57L¯ÙÈ B‡58ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Ìia ∆≈≈¿«»»ƒ¿«»≈¿«¿ƒ

„Ú ‡l‡ ,„iÓ ˙‡ˆÏ B‡ ˙B˜Ï B‡ ‰M‡ ‡OÏ B˙B‡ƒ»ƒ»ƒ¿»≈ƒ»∆»«
Ôe‚‰‰ ¯·„ ‡ˆÓiL59ÏkL ‰¯„pL ‰M‡a ‰OÚÓ .BÏ ∆ƒ¿»»»∆»«¬∆¿ƒ»∆»¿»∆»

Ì„‡ Èa ‰ÈÏÚ eˆÙ˜Â ,BÏ ‡Opz d˙B‡ Úa˙iL ÈÓƒ∆ƒ¿«»ƒ»≈¿»¿»∆»¿≈»»
BÊ ‰ek˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,dÏ ÔÈe‚‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒ»¿»¿¬»ƒ…ƒ¿«¿»
Ïk ÔÎÂ .dÏ ÔÈe‚‰‰ ÔÓ d˙B‡ Úa˙iL ÈÓ ÏÎÏ ‡l‡∆»¿»ƒ∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

במדבר.57) או בדרך, יחד העוברים אנשים קבוצת
לים.58) מיבשה מי 59)יפליג הנוסח: ושם פ. קמא בבא

שזו  וכנראה וכו' ישראל בארץ אשה ולישא בית ליקח שנדר
מקור  שהיא מ"ד, פ"ח, שם בתוספתא שכן סופר, טעות
רוקח). (מעשה זה לענין ישראל ארץ נזכרה לא זו, ברייתא
ישראל. ארץ כאן: הודגש לא א, סעיף ריט, יו"ד בשו"ע וכן

.„È‡B·zL :BÏ ¯Ó‡Â ÚaLpL B‡ B¯·Á ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆¬≈∆ƒ¿«¿»«∆»
ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ÈzL B‡ ÌÈhÁ „Á‡ ¯k EÈ·Ï Ïh˙Â60 ¿ƒ…¿»∆…∆»ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ

‰Ê È¯‰ -61,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ‡Ïa B¯„ ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ¬≈∆»¿«ƒƒ¿¿…¿≈»¿»»
È„aÎÏ ‡l‡ zek˙ ÌeÏk :BÏ ¯Ó‡ÈÂ62‡lL È„B·k , ¿…«¿ƒ¿««¿»∆»¿«¿≈ƒ¿ƒ∆…

Ïh‡63ÈÏÈ·La z¯„pL „B·k ÈÏ‡ ÚÈb‰ ¯·Îe ,64ÔÎÂ . ∆…¿»ƒƒ«≈«»∆»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈
‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ ÈÏ ‰‰ ‰z‡ ÔÈ‡L :ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰«≈«ƒ¿»∆≈«»∆¡∆ƒƒ≈«»
È¯‰ - ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ÈzLe ÌÈhÁ ÏL ¯Bk È·Ï Ô˙B≈ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ¬≈
:¯Ó‡ÈÂ ,ÌÎÁ ˙Ï‡La ‡lL B¯„ ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿«ƒƒ¿∆…ƒ¿≈«»»¿…«

˜˙ el‡k ÈÈ¯‰ÈzÏa65‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È„ÈÏ eÚÈb‰Â ¬≈ƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

לבנך 60) נוטל אתה אי אם לך, נהנה שאני קונם לו: שאמר
זה, ולפי כ. שם ובגמרא סג: בנדרים המשנה כלשון וכו'

עצמו. על הנודר הוא ליטול 61)המדיר, שנדרש חברו,
בעיניך,62)ממנו. חשוב שאני שיראו הבריות, בפני

מתנה. לי ליתן רוצה כשיראו 63)שאתה יותר, שאתכבד
לקבל. רוצה את 64)שאיני מפרש המדיר כשאין זה וכל

כי  לא ואומר: חולק המדיר אם אבל סתם. נדר אלא כוונתו,
הרי  מתנה, ממני כשתקבל שאתכבד נתכוונתי, לכבודי אלא
פ"ח, בנדרים הירושלמי ע"פ (ר"ן חכם היתר ללא אסור זה

מו). ס"ק רלב, ליו"ד בש"ך וכן ולשון 65)ה"ז. קבלתי,
וכתב  שם). יו"ט ובתוספות סג: (בנדרים היא משנה
לו  לפרוע לחברו שנשבע שמי ללמוד, יש מכאן הרדב"ז:
זמן  לו להאריך תקנה אין ידו, השיגה ולא פלוני ביום חובו

נתקבלתי. כאילו הריני המלוה: לו יאמר אלא הפרעון,

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למקומותיהם,1) אדם בני לשון אחר בנדרים שהולכים

הנודר  בין הבדלים עליהם, להמלך השליח שדרך הדברים
שונים  ואנשים מקומות החיטים, מן לנודר החיטה מן

בו. נכללים ושאינם הנדר בתוך הנכללים

.‡ÌB˜Ó B˙B‡a Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ Cl‰ ÌÈ¯„aƒ¿»ƒ«≈««¿¿≈»»¿»
ÔBLÏ B˙B‡·e2ÔÓÊ B˙B‡·e3.Ba ÚaL B‡ ¯„pL ¿»¿¿«∆»«ƒ¿«

B˙B‡ C¯c Ì‡ :ÏM·Ó‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«ƒ«¿À»ƒ∆∆
elÙ‡ ÏM·Ó ÔÈ‡¯BwL ÔÓÊ B˙B‡a ÔBLÏ B˙B‡a ÌB˜Ó»¿»¿¿«∆¿ƒ¿À»¬ƒ

˜eÏLÏe ÈÏˆÏ4Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ïka ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿»¬≈∆»«…¿ƒ≈«¿»
ÔÈÏ·˙·e ÌÈÓa ÏMa˙pL ¯O·Ï ‡l‡ ÏM·Ó ˙B¯˜Ï5 ƒ¿¿À»∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿«ƒƒ¿»ƒ

ÈÏˆa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -6˜eÏL·e7ÔMÚÓ‰ ÔÎÂ .8 ¬≈∆À»¿»ƒ¿»¿≈«¿À»
‡È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰Â9Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10Ba ÔÈÎÏB‰ - ¿«¿À»¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆¿ƒ

¯ÈÚ‰ Èa ÏL ÔBLl‰ ¯Á‡11. «««»∆¿≈»ƒ

בה.2) שנדר שפה באותה לשון. ובאותה התימנים: ובכת"י
תשתנה 3) עיר באותה שאפילו יתכן הזמנים, בשינויי כי

הקודם. ממשמעה הלשון יותר 4)משמעות שנתבשל
ברא"ש  וכן מ"א. פ"ו, לנדרים (רע"ב הראוי מבישולו
נקרא  שבנדרים הוכיחו, והרשב"א הר"ן אבל שם). לנדרים
גם  אדם בני בלשון כי צרכו, כל נתבשל שלא כל - שלוק

מבושל. נקרא: מדי, יותר שנתבשל מפורש 5)תבשיל
הי"א. פ"ה, על 6)לעיל צלוי כיֿאם במים מבושל שאינו

הביאו,7)האש. ושם מט.). (נדרים מבושל נקרא שאינו
(דברי  כתוב שכן מבושל, נקרא צלוי גם תורה שבלשון
וידוע, כמשפט". באש הפסח "ויבשלו יג) לה, הימיםֿב
מראה  ז"ל איגר עקיבא ורבי צלי. אלא נאכל הפסח שאין
הפסח  את "תזבח וֿז) טז, (דברים בתורה מפורש פסוק שם,

ואכלת". ובשלת . . . כלל.8)בערב נתבשל ולא
ה"ג.9) פ"ט, שבת הל' השווה האש, מתולדות חומם שאין

רותחים.10) מעיינות שאר נדרים 11)כגון וב'ירושלמי'
במעושן  מותר אם המבושל, מן בנודר נסתפקו ה"א, פ"ו
שזה  וכנראה, בספק. ונשארו טבריה, בחמי ומבושל ומטוגן
הולכים  ומספק בזה, מוסכמת אדם בני לשון שאין במקום

(כסףֿמשנה). ה"ד בסמוך כמבואר להחמיר, בו

.·ÁÈÏn‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„12˙B¯˜Ï Ìk¯c Ì‡ , »«ƒ¿«ƒ«»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿
;ÔÈÁeÏn‰ ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÁeÏn‰ ÏÎÏ ÁÈÏÓ»ƒ«¿»«¿ƒ¬≈∆»¿»«¿ƒ
„·Ïa ÁÈÏÓ ‚„Ï ‡l‡ ÁÈÏÓ ˙B¯˜Ï Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ«∆»¿»»ƒ«ƒ¿«

ÁÈÏÓ ‚„a ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ -13. ≈»∆»¿»»ƒ«

כמו 12) מאד, וחריפים במלח הרבה המתובלים מזון מיני
זכר  מלוחים נאכל אנו "אף סו.): (קידושין שאמרו

וראה 13)לאבותינו". אדם. בני לשון אחר הלך שבנדרים,
טו. אות בסמוך

.‚Le·k‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„14˙B¯˜Ï Ìk¯c Ì‡ , »«ƒ¿«ƒ«»ƒ«¿»ƒ¿
ÌÈLe·k‰ ÏÎÏ Le·k15Ì‡Â ;Ïka ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »¿»«¿ƒ¬≈∆»«…¿ƒ

- „·Ïa Le·k ˜¯ÈÏ ‡l‡ Le·k ˙B¯˜Ï Ìk¯c ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿»∆»¿»»»ƒ¿«
˜¯È ÏL Le·Îa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡16‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈»∆»¿»∆»»¿≈…«≈

‰Êa17. »∆
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ÔÈ¯eÒ‡ Ì„‡ ÏÎÂ ‡e‰ - B„Èa L¯ÁÏ Bk¯c56Ïk ÔÎÂ . «¿«¬¿»¿»»»¬ƒ¿≈…
.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

איננה.51) זו תיבה - התימנים בכת"י וכן רומי, ובדפוס
זו.52) כך נתעצ 53)בפרה ואמר המשאיל, כנגד השואל ב

מג. בנדרים (משנה להשאילו זה רצה שלא כעס, מתוך
איכר.54)וברש"י). כפרי, איש שהוא שלא 55)בעצמו,

הוא. חרישתו לאסור אלא דרכו 56)נתכוין שאין כיון
לא  מחרישתה ליהנות שלא אלא נתכוין לא בידו, לחרוש

(שם). פועליו ע"י ולא ידו על

.‚È˙Èa ‰˜iL B‡ ‰M‡ ‡OiL ¯„ B‡ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«»«∆ƒ»ƒ»∆ƒ¿∆«ƒ
‡¯iLa ‡ˆiL B‡57L¯ÙÈ B‡58ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Ìia ∆≈≈¿«»»ƒ¿«»≈¿«¿ƒ

„Ú ‡l‡ ,„iÓ ˙‡ˆÏ B‡ ˙B˜Ï B‡ ‰M‡ ‡OÏ B˙B‡ƒ»ƒ»ƒ¿»≈ƒ»∆»«
Ôe‚‰‰ ¯·„ ‡ˆÓiL59ÏkL ‰¯„pL ‰M‡a ‰OÚÓ .BÏ ∆ƒ¿»»»∆»«¬∆¿ƒ»∆»¿»∆»

Ì„‡ Èa ‰ÈÏÚ eˆÙ˜Â ,BÏ ‡Opz d˙B‡ Úa˙iL ÈÓƒ∆ƒ¿«»ƒ»≈¿»¿»∆»¿≈»»
BÊ ‰ek˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,dÏ ÔÈe‚‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒ»¿»¿¬»ƒ…ƒ¿«¿»
Ïk ÔÎÂ .dÏ ÔÈe‚‰‰ ÔÓ d˙B‡ Úa˙iL ÈÓ ÏÎÏ ‡l‡∆»¿»ƒ∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

במדבר.57) או בדרך, יחד העוברים אנשים קבוצת
לים.58) מיבשה מי 59)יפליג הנוסח: ושם פ. קמא בבא

שזו  וכנראה וכו' ישראל בארץ אשה ולישא בית ליקח שנדר
מקור  שהיא מ"ד, פ"ח, שם בתוספתא שכן סופר, טעות
רוקח). (מעשה זה לענין ישראל ארץ נזכרה לא זו, ברייתא
ישראל. ארץ כאן: הודגש לא א, סעיף ריט, יו"ד בשו"ע וכן

.„È‡B·zL :BÏ ¯Ó‡Â ÚaLpL B‡ B¯·Á ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆¬≈∆ƒ¿«¿»«∆»
ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ÈzL B‡ ÌÈhÁ „Á‡ ¯k EÈ·Ï Ïh˙Â60 ¿ƒ…¿»∆…∆»ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ

‰Ê È¯‰ -61,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ‡Ïa B¯„ ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ¬≈∆»¿«ƒƒ¿¿…¿≈»¿»»
È„aÎÏ ‡l‡ zek˙ ÌeÏk :BÏ ¯Ó‡ÈÂ62‡lL È„B·k , ¿…«¿ƒ¿««¿»∆»¿«¿≈ƒ¿ƒ∆…

Ïh‡63ÈÏÈ·La z¯„pL „B·k ÈÏ‡ ÚÈb‰ ¯·Îe ,64ÔÎÂ . ∆…¿»ƒƒ«≈«»∆»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈
‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ ÈÏ ‰‰ ‰z‡ ÔÈ‡L :ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰«≈«ƒ¿»∆≈«»∆¡∆ƒƒ≈«»
È¯‰ - ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ÈzLe ÌÈhÁ ÏL ¯Bk È·Ï Ô˙B≈ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ¬≈
:¯Ó‡ÈÂ ,ÌÎÁ ˙Ï‡La ‡lL B¯„ ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿«ƒƒ¿∆…ƒ¿≈«»»¿…«

˜˙ el‡k ÈÈ¯‰ÈzÏa65‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È„ÈÏ eÚÈb‰Â ¬≈ƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

לבנך 60) נוטל אתה אי אם לך, נהנה שאני קונם לו: שאמר
זה, ולפי כ. שם ובגמרא סג: בנדרים המשנה כלשון וכו'

עצמו. על הנודר הוא ליטול 61)המדיר, שנדרש חברו,
בעיניך,62)ממנו. חשוב שאני שיראו הבריות, בפני

מתנה. לי ליתן רוצה כשיראו 63)שאתה יותר, שאתכבד
לקבל. רוצה את 64)שאיני מפרש המדיר כשאין זה וכל

כי  לא ואומר: חולק המדיר אם אבל סתם. נדר אלא כוונתו,
הרי  מתנה, ממני כשתקבל שאתכבד נתכוונתי, לכבודי אלא
פ"ח, בנדרים הירושלמי ע"פ (ר"ן חכם היתר ללא אסור זה

מו). ס"ק רלב, ליו"ד בש"ך וכן ולשון 65)ה"ז. קבלתי,
וכתב  שם). יו"ט ובתוספות סג: (בנדרים היא משנה
לו  לפרוע לחברו שנשבע שמי ללמוד, יש מכאן הרדב"ז:
זמן  לו להאריך תקנה אין ידו, השיגה ולא פלוני ביום חובו

נתקבלתי. כאילו הריני המלוה: לו יאמר אלא הפרעון,

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למקומותיהם,1) אדם בני לשון אחר בנדרים שהולכים

הנודר  בין הבדלים עליהם, להמלך השליח שדרך הדברים
שונים  ואנשים מקומות החיטים, מן לנודר החיטה מן

בו. נכללים ושאינם הנדר בתוך הנכללים

.‡ÌB˜Ó B˙B‡a Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ Cl‰ ÌÈ¯„aƒ¿»ƒ«≈««¿¿≈»»¿»
ÔBLÏ B˙B‡·e2ÔÓÊ B˙B‡·e3.Ba ÚaL B‡ ¯„pL ¿»¿¿«∆»«ƒ¿«

B˙B‡ C¯c Ì‡ :ÏM·Ó‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«ƒ«¿À»ƒ∆∆
elÙ‡ ÏM·Ó ÔÈ‡¯BwL ÔÓÊ B˙B‡a ÔBLÏ B˙B‡a ÌB˜Ó»¿»¿¿«∆¿ƒ¿À»¬ƒ

˜eÏLÏe ÈÏˆÏ4Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ïka ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿»¬≈∆»«…¿ƒ≈«¿»
ÔÈÏ·˙·e ÌÈÓa ÏMa˙pL ¯O·Ï ‡l‡ ÏM·Ó ˙B¯˜Ï5 ƒ¿¿À»∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿«ƒƒ¿»ƒ

ÈÏˆa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -6˜eÏL·e7ÔMÚÓ‰ ÔÎÂ .8 ¬≈∆À»¿»ƒ¿»¿≈«¿À»
‡È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰Â9Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10Ba ÔÈÎÏB‰ - ¿«¿À»¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆¿ƒ

¯ÈÚ‰ Èa ÏL ÔBLl‰ ¯Á‡11. «««»∆¿≈»ƒ

בה.2) שנדר שפה באותה לשון. ובאותה התימנים: ובכת"י
תשתנה 3) עיר באותה שאפילו יתכן הזמנים, בשינויי כי

הקודם. ממשמעה הלשון יותר 4)משמעות שנתבשל
ברא"ש  וכן מ"א. פ"ו, לנדרים (רע"ב הראוי מבישולו
נקרא  שבנדרים הוכיחו, והרשב"א הר"ן אבל שם). לנדרים
גם  אדם בני בלשון כי צרכו, כל נתבשל שלא כל - שלוק

מבושל. נקרא: מדי, יותר שנתבשל מפורש 5)תבשיל
הי"א. פ"ה, על 6)לעיל צלוי כיֿאם במים מבושל שאינו

הביאו,7)האש. ושם מט.). (נדרים מבושל נקרא שאינו
(דברי  כתוב שכן מבושל, נקרא צלוי גם תורה שבלשון
וידוע, כמשפט". באש הפסח "ויבשלו יג) לה, הימיםֿב
מראה  ז"ל איגר עקיבא ורבי צלי. אלא נאכל הפסח שאין
הפסח  את "תזבח וֿז) טז, (דברים בתורה מפורש פסוק שם,

ואכלת". ובשלת . . . כלל.8)בערב נתבשל ולא
ה"ג.9) פ"ט, שבת הל' השווה האש, מתולדות חומם שאין

רותחים.10) מעיינות שאר נדרים 11)כגון וב'ירושלמי'
במעושן  מותר אם המבושל, מן בנודר נסתפקו ה"א, פ"ו
שזה  וכנראה, בספק. ונשארו טבריה, בחמי ומבושל ומטוגן
הולכים  ומספק בזה, מוסכמת אדם בני לשון שאין במקום

(כסףֿמשנה). ה"ד בסמוך כמבואר להחמיר, בו

.·ÁÈÏn‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„12˙B¯˜Ï Ìk¯c Ì‡ , »«ƒ¿«ƒ«»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿
;ÔÈÁeÏn‰ ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÁeÏn‰ ÏÎÏ ÁÈÏÓ»ƒ«¿»«¿ƒ¬≈∆»¿»«¿ƒ
„·Ïa ÁÈÏÓ ‚„Ï ‡l‡ ÁÈÏÓ ˙B¯˜Ï Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ«∆»¿»»ƒ«ƒ¿«

ÁÈÏÓ ‚„a ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ -13. ≈»∆»¿»»ƒ«

כמו 12) מאד, וחריפים במלח הרבה המתובלים מזון מיני
זכר  מלוחים נאכל אנו "אף סו.): (קידושין שאמרו

וראה 13)לאבותינו". אדם. בני לשון אחר הלך שבנדרים,
טו. אות בסמוך

.‚Le·k‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„14˙B¯˜Ï Ìk¯c Ì‡ , »«ƒ¿«ƒ«»ƒ«¿»ƒ¿
ÌÈLe·k‰ ÏÎÏ Le·k15Ì‡Â ;Ïka ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »¿»«¿ƒ¬≈∆»«…¿ƒ

- „·Ïa Le·k ˜¯ÈÏ ‡l‡ Le·k ˙B¯˜Ï Ìk¯c ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿»∆»¿»»»ƒ¿«
˜¯È ÏL Le·Îa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡16‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈»∆»¿»∆»»¿≈…«≈

‰Êa17. »∆
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לשם 14) וכדומה) חומץ (שמן, ציר בתוך מתוקן מזון
רבים. ימים שנכבשו 15)שימורו למיניהם מאכל דברי כל

וכדומה. "מן 16)בחומץ שנינו: - ב נא, נדרים במשנה,
שאני  כבוש ירק, של הכבוש מן אלא אסור אין הכבוש
שעיקר  שם, רבינו ומפרש וכו'. הכבושים" בכל אסור טועם
אמר  שאם ידוע, לשאינו הידוע, השם בין הוא: ההפרש
ירק. של והוא הידוע, לכבוש כוונתו הידיעה, בה"א הכבוש
הכבושים, כל על מורה זה הרי הידיעה, ה"א בלא אמר ואם
רבינו: מסכם שם גם אבל הלשונות. בכל ידוע כלל וזהו
לשון  אחר הלך בנדרים הידוע: בעיקר (תטעה) תפשע "ואל
בלשונם  מדקדקים שאין מקום, יארע אם כלומר, אדם". בני
ללכת  עלינו אלה בכל ידוע, שאינו לשם הידיעה ה"א בין
'תוספות  (ע"פ זמן ובאותו מקום באותו אדם בני לשון אחר

שם). דרכם 17)יו"ט' אין שאם השלוק, מן הנודר כגון
בבשר  אלא אסור אינו שלוק, לבשר אלא שלוק לקרות

שם. במשנה כמפורש בלבד, שלוק

.„ÔÈ‡ Ì˙ˆ˜Óe Ck BÏ ÔÈ¯B˜ ÌB˜n‰ Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰»ƒ¿»¿≈«»ƒ»ƒ¿»»≈
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - ÔÈ¯B˜ƒ≈¿ƒ««»…∆»¬≈∆¿≈

ÌÈ¯„18- ¯·Ú Ì‡Â ,¯ÈÓÁ‰Ï - ÌÈ¯„ ˜ÙÒ ÏÎÂ , ¿»ƒ¿»¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«
‰˜BÏ BÈ‡19. ≈∆

ה"ה.18) בסמוך שאין 19)מבואר דברו, יחל לא משום:
הי"ד. פ"ה לעיל השווה הספק, על לוקים

.‰ÔÈ˜tzÒnL ÌB˜Óa ÔÓM‰ ÔÓ ¯„ ?„ˆÈk20ÔÓLa ≈«»«ƒ«∆∆¿»∆ƒ¿«¿ƒ¿∆∆
ÔÈÓLÓL ÔÓL·e ˙ÈÊ21ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ ÌB˜n‰ ÈL‡ ·¯Â , «ƒ¿∆∆À¿¿ƒ¿…«¿≈«»≈ƒ

LÏ ÔÈ¯B˜Â ,˙ÈÊ ÔÓLÏ ‡l‡ Ì˙Ò ÔÓLÔÈÓLÓL ÔÓ ∆∆¿»∆»¿∆∆«ƒ¿ƒ¿∆∆À¿¿ƒ
ÔÈÓLÓL ÔÓLÏ Û‡ ÔÈ¯B˜ ÌËeÚÓe ,ÔÈÓLÓL ÔÓL∆∆À¿¿ƒƒ»ƒ«¿∆∆À¿¿ƒ

Ì‰ÈLa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ÔÓL22‰˜BÏ BÈ‡Â , ∆∆¿»¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈∆
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈÓLÓL ÔÓL ÏÚ23. «∆∆À¿¿ƒ¿≈…«≈»∆

עשבוני,21)משתמשים.20) צמח והוא ביוונית, ֶַָססמה
ולמאור. למזון שמן מפיקים א.22)שמזרעיו נג, נדרים

יש  סתם, שמן שומשמין לשמן אף קוראים שמיעוטם כיון
"הנודר  אמרו: ושם שם). (ר"ן נתכוין אליו שמא להסתפק
- זית) שמן אלא בה מצוי (שאינו ישראל בארץ השמן מן
מצוי  (שאין ובבבל זית, בשמן ואסור שומשמין בשמן מותר
ומותר  שומשמין בשמן אסור - שומשמין) שמן אלא בה

זית". הי"ד.23)בשמן לקמן ראה

.ÂCÏn‰Ï ÌB˜Ó B˙B‡a ÁÈÏL C¯cL ¯·c Ïk24ÂÈÏÚ »»»∆∆∆»ƒ«¿»¿ƒ»≈»»
?„ˆÈk .Ì˙Ò ÁÈÏMÏ ¯Ó‡pL ÔÈn‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -¬≈ƒ¿««ƒ∆∆¡««»ƒ«¿»≈«
¯Oa BÏ ˙B˜Ï ÁÈÏL Ì„‡ ÁÏLÈ Ì‡ ,Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»ƒƒ¿«»»»ƒ«ƒ¿»»

ÌÈ‚„ ‡l‡ È˙‡ˆÓ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡ ,Ì˙Ò25ÚaL Ì‡ ; ¿»»«…»»ƒ∆»»ƒƒƒ¿«
¯O·a Û‡ ¯Ò‡ - ¯Oa‰ ÔÓ ‰Ê ÌB˜Óa ¯„ B‡»«¿»∆ƒ«»»∆¡««ƒ¿«

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ‚c26ÔÓ ¯„Bp‰ ,ÌB˜Ó ÏÎ·e . »ƒ¿≈…«≈»∆¿»»«≈ƒ
˙BÙBÚ ¯O·a ¯eÒ‡ - ¯Oa‰27¯zÓe ,ÌÈ·¯˜·e «»»»ƒ¿«ƒ¿»«ƒÀ»

ÌÈ·‚Áa28‡lL ¯„pL ˙Úa ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡Â . «¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ¿≈∆»«∆…
ÛBÚ ¯O·Ï B‡] „·Ïa ‰Ó‰a ¯O·a ‡l‡ Ôek˙ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿≈»ƒ¿«ƒ¿«

[„·Ïa ‰Ó‰·e29elÙ‡Â ÌÈ‚c ¯O·a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»ƒ¿«¬≈∆À»ƒ¿«»ƒ«¬ƒ
Ô‰ÈÏÚ CÏÓ ÁÈÏM‰L ÌB˜Óa30. ¿»∆«»ƒ«ƒ¿»¬≈∆

שולחו.24) עם ולהתייעץ רוצה 25)לשאול אם ושואלו
לא  לו אומר אינו אבל בשר, במקום דגים לו לקנות הוא
מין  בכלל שהדגים שומע, אתה מכאן ירקות, אלא מצאתי

עקיבא). רבי וכדעת נד: (נדרים הם אם 26)בשר כגון
בדלועין, אסור זה הרי עלי, בקדירה המתבשל ירק אמר:
עליהם  נמלך והשליח בקדירה, מתבשלים הם שאף
לקמן  (ראה בקדירה המתבשל ירק להביא לו: כשאומרים

עליהם 27)ה"י). נמלך והשליח בשר, בכלל שהם
אתה  בשר איזה השולח: את ששואל שליחותו, בתחילת
נמלך  אינו דגים ואילו עוף? בשר או בהמה בשר רוצה,
הוא  בשר מצא ולא כשהלך שליחותו, בסוף אלא עליהם
בכלל  שהעופות הרי דגים? לך אקנה שמא ושואל, חוזר
שם). בנדרים הסוגיא ע"פ (כסףֿמשנה מדגים יותר הם בשר

(שם).28) עליהם נמלך אינו השליח וגם בשר, מין שאינם
קשים 29) שהדגים וידוע עיניו, לו שכאבו כגון לדגים, ולא

כ:). במעילה וכן שם, (נדרים עינים הואיל 30)לכואבי
לא  ודאי עיניו, כאב מחמת דגים לאכול לו אסור כה ובין
יאכלם  לא שממילא דגים, בשר עליו לאסור בנדרו נתכוין

ובר"ן). (שם

.Ê‰ÏMa˙ ‡lL ‰ˆÈ·a ¯zÓ - ÏM·Ó‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«¿À»À»¿≈»∆…ƒ¿«¿»
‰˙ÙwL „Ú31„·Ïa ‰ÏbÏb˙ ‡l‡32‰OÚnÓ ¯„Bp‰ . «∆»¿»∆»ƒ¿«¿¿»ƒ¿««≈ƒ«¬≈

Ô˙B‡ ÔÈÁÈz¯nL ÌÈ¯·cÓ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰¯„¿̃≈»≈»∆»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»
‰¯„˜a33˙BÙÈ¯ ÔB‚k ,34˙B·È·Ïe35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36. ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆

ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰¯„˜Ï „¯Bi‰ ÏkÓ BÓˆÚ ¯Ò‡»««¿ƒ»«≈ƒ¿≈»¬≈∆»¿»
‰¯„˜a ÔÈÏMa˙n‰37. «ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»

ונקרשה.31) הוקרשה 32)הוקפאה ולא במים הוחמה
(כסףֿ פת עמה אוכלין ואין לרפואה אותה ועושין כלל,
צלייתה, או הביצה בישול שבהתחלת שם ועל משנה).
כלשון  גלגול, בישולה: נקרא החלבון, עם החלמון מתערב
המיחם  בצד ביצה נותנים "אין מ"ג): פ"ג, (שבת המשנה
תתערב, - "תתגלגל שם: רבינו ומפרש שתתגלגל", בשביל
במשנה  זו, הלכה ומקור בישול". קצת שתתבשל הענין
שם: רבינו ומפרש טורמוטא", בביצה "ומותר א: מט, נדרים
שלא  גדול שימור אותה ומשמרים חמים, במים "מבושלת
מבושלת  אבל נמרשת". הרופאים אותה וקוראים תקפה,
אמרו  וכן הנודר, בה אסור קצת, אפילו שנקרשה עד הרבה
שכן  מגולגלת, בביצה "אסור ה"א) פ"ו, (נדרים ב'ירושלמי'
קצת, שבנקרשה וכנראה פתו". בה לאכול החולה דרך

(כסףֿמשנה). שם רב 33)מדובר בישול צריכים שאינם
ריז). סי' יו"ד ל'טור' (ב"ח בישולם נגמר ברתיחתם אלא

יט):34) יז, (שמואלֿב ככתוב לגריסים, כתושים חיטה מיני
ע  הרפות"."ותשטח מקמח,35)ליו עשויה מטוגנת עוגה

ומפרש  לבבות". שתי לעיני "ותלבב ו) יג, (שם, ככתוב
ואח"כ  תחילה רותחים במים מורבכת סולת שם: רש"י

אלא 36)בשמן. רב, זמן אותם מבשלים שאין קמח דברי
כמבואר  בישולם, גמר וזהו רותחים במים אותם חולטים

ה"ב. פ"ו נדרים רב 37)ב'ירושלמי' בישול צריכים אפילו
הכוונה, - ריז סי' יו"ד ה'טור' ולדעת מט.). בנדרים (משנה
ואח"כ  בקדירה, קצת אותם שמבשלים לדברים אפילו
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בקדירה, בישולם נגמר שלא שאע"פ באלפס, אותם מטגנים
אסורים. הם הרי - בה ונתבשלו לקדירה תחילה וירדו הואיל

.Á¯Èˆa ¯zÓ - ÌÈ‚c‰ ÔÓ ¯„Bp‰38ÒÈ¯Ó·e39ÏL «≈ƒ«»ƒÀ»¿ƒ¿À¿»∆
ÌÈn‰ ‡e‰Â ,ÌB˜a ¯zÓ - ·ÏÁ‰ ÔÓ ¯„Bp‰ .ÌÈ‚c»ƒ«≈ƒ∆»»À»¿¿««ƒ

·ÏÁ‰ ÔÓ ÔÈÏc·n‰40.·ÏÁa ¯zÓ - ÌBw‰ ÔÓ ¯„ . «À¿»ƒƒ∆»»»«ƒ«À»¿»»
‰ÏÙz ÔÈa ‰ÁeÏÓ ÔÈa da ¯eÒ‡ - ‰È·b‰ ÔÓ ¯„41. »«ƒ«¿ƒ»»»≈¿»≈¿≈»

נא:).38) לנדרים (ר"ן בו מעורבים דגים וקרבי דגים, שומן
המלוחים". הדגים מן היוצאים "המים שם: מפרש ורבינו

ערך 39) וה'ערוך' שם). (ר"ן דגים קרבי בו שאין דגים שומן
במלח. הכבושים מדגים היוצאת שמנונית פירש: אמן,
נדרים  (משנה, מותר - בהם מעורב הדג עיקר שאין ומכיון

והראב"ד 40)נא:). חלב. בכלל זה שאין שם. משנה,
סובר  רבינו אבל לבן. כלומר הקפוי, חלב - קום מפרש:
החלב  מן והנודר אדם, בני בלשון חלב נקרא - קפוי שחלב

(רדב"ז). עליו גבינה שם אין שעדיין בו, משנה,41)אסור
תפל  "היאכל ו) ו, (איוב ככתוב מלוחה, בלתי - תפלה שם.
ולא  הן מלוחות גבינות רוב אומרים ואין מלח". מבלי

שם). (ר"ן למלוחה אלא נתכוין

.ËÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa Ô‰a ¯eÒ‡ - ÌÈhÁ‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«ƒƒ»»∆≈«ƒ≈
ÔÈÏM·Ó42ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .43Ô‰a ¯eÒ‡ - ¿À»ƒƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈»»∆

˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa44¯eÒ‡ - ÌÚBË È‡L ‰hÁ . ≈∆«≈«ƒ»∆¬ƒ≈»
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ÒÎÏ ÔÈa ÈeÙ‡a ÔÈa ¯eÒ‡48ÔÓ B‡ Ô‚c‰ ÔÓ ¯„Bp‰Â . »≈¿»≈»…¿«≈ƒ«»»ƒ
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰‡e·z‰49. «¿»≈»∆»«¬≈∆«ƒƒ

באפוי)42) (כמו אחד גוף נעשות אינן נתבשלו, אפילו כי
כשנדר  אבל הן. 'חיטים' ובכלל מזו זו פרודות נשארות אלא
חיין  בין בהן מותר זה הרי אחיד, גוף שמשמעה החיטה, מן
חיטה  בכלל ואינם פרודות נשארו שהגרגרים מבושלין, בין

מד). אות בסמוך וראה המשנה', שאמר 43)('מרכבת
משתיהן. נודר שהוא משמעה 44)בפירוש בלבד, חיטה

שנדר  ומתוך קמח, וגם חיין משמען: וחיטים אפויה, פת רק
שם). ובריטב"א ב. נג, נדרים (משנה, בכל נאסר משתיהן,

חיטה 45) שלשון אפויה. בה אסור התימנים: ובכת"י
לפת  אלא אחד, לגרגיר נתכוין לא ובוודאי יחיד, משמעה:

ור"ן). וברש"י (שם, אחד גוף שהיא לאכול 46)אפויה
(ברכות  ששנינו כמו ללעוס, - לכוס קמח. או חיין חיטים
כדרכו, שלא הנאכל דבר וכל החיטה". את "הכוסס לז.)
לו:). שם (רש"י כסיסה נקרא: קמח, או חיין חיטים כגון

כוססן 47) שאדם חלוקות חיטים משמעה חיטים: שלשון
נכססת  ואינה אחד גוש שהיא אפויה, פת לא אבל שהן, כמו
אכילת  שגם אמרנו, וכבר ובר"ן). נג: (נדרים נאכלת אלא

כסיסה. אלא אינה אפויה,48)קמח פת משמעה חיטה כי
שנדר  נמצא הקמח, או החיטים כסיסת משמען - וחיטים

בגמרא). (שם כוסמת,49)משניהם שעורים, חיטים, והם:
נה.). נדרים (משנה, ושיפון שועל שבולת
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·e¯k‰ Ba ÏMa˙pL ÌÈna ¯eÒ‡53ÈÓ È¯‰L ; »««ƒ∆ƒ¿«≈«¿∆¬≈≈
˙B˜ÏL54˙B˜ÏLk -55¯zÓ - ˙B˜ÏM‰ ÈnÓ ¯„ . ¿»ƒ¿»»«ƒ≈«¿»À»

ÔÓˆÚ ˙B˜ÏMa56ÔÈÏ·za ¯zÓ - ·Ë¯‰ ÔÓ ¯„Bp‰ .57 «¿»«¿»«≈ƒ»…∆À»«¿»ƒ
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ÔÈÒÈ¯b‰59‰t˜Óa ¯eÒ‡ -60ÔÈÒÈ¯b ÏL61. «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆¿ƒƒ

מקשה,50) צמח של וצהוב גדול פרי והיא מדלעת, ריבוי
"ירק", בכלל אינה ולפיכך מבושלת, אלא נאכלת ואינה
מירק  נדר אם אבל נד.). נדרים (משנה, חי נאכל שהוא
דבר  היא שכן בכלל, הדלעת גם בקדירה, המתבשל
דלועין  אלא ירק מצאתי לא ואומר: עליו נמלך שהשליח

ה"ו). לעיל וראה שם, והוא 51)(גמרא א. נג, שם משנה,
כפירוש  כראתי, בערבית ונקרא לבצל, הדומה ירק מין
כדברי  לאוך, ובלועזית: מ"א, פ"ז, שביעית לרבינו, המשנה
מ"ב). פ"א, (ברכות במשנה המוזכר הכרתי והוא ה'ערוך',
אונקלוס  מתרגם ה) יא, (במדבר הבצלים" ואת החציר "ואת

ובוצלי". ישראל,52)"וכרתי בארץ הנעשה חציר מין
ג"כ  והוא מ"א. פ"ב, שני למעשר בפירושו רבינו כלשון
נדרים  למשנה בפירושו רבינו כלשון והבצל, הכריש ממיני
"ואת  ישראל". שבארץ הכרתין שם - "קפלוטות מ"ט: פ"ו,
כי  קפלוטיא, ה'ירושלמי': מתרגם ה) יא, (במדבר החציר"
להם  שיש לכרישין כינוי והוא ראש, ביוונית: קפלוט השם

השלם). (ה'ערוך' נ 53)ראש "מן משנה, ב: נג, דרים
- אספרגוס שם: רבינו ולדעת באספרגוס". אסור הכרוב,
ירק  איזה הירקות בהם (מבשלים) ששולקים "המים

לח:).54)שיהיה". ברכות (רש"י שנתבשלו ירקות
כשלקות".55) השלקות כל "מי לט.) (ברכות אמרו וכן

כשלקות". השלקות "שמי ה"ד: פ"ח, ברכות הל' והשווה
שם.56) נדרים את 57)משנה, לתבל הבאים בושם מיני

ברוטב. טעם וליתן ב:58)הקדירה נב, נדרים ברייתא,
ברוטב". מותר - הקיפה מן בקיפה, מותר - הרוטב "מן
נב, שם למשנה כפירושו תבלין, היא - קיפא רבינו: ומפרש

שם. ובפירושנו הי"א, פ"ה לעיל והשווה פולים 59)א.
וסמיך.60)טחונים. מעובה נדרים 61)תבשיל משנה,

עליהם  גריסים שם עדיין במקפה, שנתנם אע"פ ב: נג,
שם). (רא"ש

.‡È,ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÎa ¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙B¯t ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ≈»»∆»¿»≈»»∆
˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰ÓÎa ¯zÓe62ÈÏecb Ïk :¯Ó‡ Ì‡Â . À»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«»ƒ≈

Èt ÏÚ Û‡ ;˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰ÓÎa Û‡ ¯eÒ‡ - ÈÏÚ Ú˜¯«̃¿«»«»«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ««ƒ
Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈ˜BÈ ÔÈ‡L63Ú˜¯wa Ô‰ ÔÈÏ„b ,64. ∆≈»¿ƒƒ««¿«¿≈ƒ≈««¿«

נה:).62) (נדרים האויר מן אלא הארץ מן יונקים שאינם
גדלים  שהכמהין אלא אחת, ממשפחה הן ופטריות כמהין
על  גדלות והפטריות נראים, חפירתה ואחר הקרקע, תוך
ב  מ, לברכות בפירושו יונה' ו'רבינו ה'ערוך'). (מוסף הארץ
הקרקע  תחת שמצויים אותם נקראים - כמהים אומר: -
שגדלין  אחר מין הן - ופטריות . . . הארץ משומן ונבראים

פונגו"ש. בלע"ז ונקראין בעצים, להם 63)לפעמים ואין
בה. אע"פ 64)שרשים גדלים הם הארץ מלחלוחית

וכתוב  וברא"ש). שם, (נדרים בקרקע נוגעים שאינם
קונם  ואומר: הנודר תם', 'רבינו בשם מיימוניות' ב'הגהות
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בקדירה, בישולם נגמר שלא שאע"פ באלפס, אותם מטגנים
אסורים. הם הרי - בה ונתבשלו לקדירה תחילה וירדו הואיל

.Á¯Èˆa ¯zÓ - ÌÈ‚c‰ ÔÓ ¯„Bp‰38ÒÈ¯Ó·e39ÏL «≈ƒ«»ƒÀ»¿ƒ¿À¿»∆
ÌÈn‰ ‡e‰Â ,ÌB˜a ¯zÓ - ·ÏÁ‰ ÔÓ ¯„Bp‰ .ÌÈ‚c»ƒ«≈ƒ∆»»À»¿¿««ƒ

·ÏÁ‰ ÔÓ ÔÈÏc·n‰40.·ÏÁa ¯zÓ - ÌBw‰ ÔÓ ¯„ . «À¿»ƒƒ∆»»»«ƒ«À»¿»»
‰ÏÙz ÔÈa ‰ÁeÏÓ ÔÈa da ¯eÒ‡ - ‰È·b‰ ÔÓ ¯„41. »«ƒ«¿ƒ»»»≈¿»≈¿≈»

נא:).38) לנדרים (ר"ן בו מעורבים דגים וקרבי דגים, שומן
המלוחים". הדגים מן היוצאים "המים שם: מפרש ורבינו

ערך 39) וה'ערוך' שם). (ר"ן דגים קרבי בו שאין דגים שומן
במלח. הכבושים מדגים היוצאת שמנונית פירש: אמן,
נדרים  (משנה, מותר - בהם מעורב הדג עיקר שאין ומכיון

והראב"ד 40)נא:). חלב. בכלל זה שאין שם. משנה,
סובר  רבינו אבל לבן. כלומר הקפוי, חלב - קום מפרש:
החלב  מן והנודר אדם, בני בלשון חלב נקרא - קפוי שחלב

(רדב"ז). עליו גבינה שם אין שעדיין בו, משנה,41)אסור
תפל  "היאכל ו) ו, (איוב ככתוב מלוחה, בלתי - תפלה שם.
ולא  הן מלוחות גבינות רוב אומרים ואין מלח". מבלי

שם). (ר"ן למלוחה אלא נתכוין
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ÔÈÏM·Ó42ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .43Ô‰a ¯eÒ‡ - ¿À»ƒƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈»»∆

˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa44¯eÒ‡ - ÌÚBË È‡L ‰hÁ . ≈∆«≈«ƒ»∆¬ƒ≈»
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באפוי)42) (כמו אחד גוף נעשות אינן נתבשלו, אפילו כי
כשנדר  אבל הן. 'חיטים' ובכלל מזו זו פרודות נשארות אלא
חיין  בין בהן מותר זה הרי אחיד, גוף שמשמעה החיטה, מן
חיטה  בכלל ואינם פרודות נשארו שהגרגרים מבושלין, בין

מד). אות בסמוך וראה המשנה', שאמר 43)('מרכבת
משתיהן. נודר שהוא משמעה 44)בפירוש בלבד, חיטה

שנדר  ומתוך קמח, וגם חיין משמען: וחיטים אפויה, פת רק
שם). ובריטב"א ב. נג, נדרים (משנה, בכל נאסר משתיהן,

חיטה 45) שלשון אפויה. בה אסור התימנים: ובכת"י
לפת  אלא אחד, לגרגיר נתכוין לא ובוודאי יחיד, משמעה:

ור"ן). וברש"י (שם, אחד גוף שהיא לאכול 46)אפויה
(ברכות  ששנינו כמו ללעוס, - לכוס קמח. או חיין חיטים
כדרכו, שלא הנאכל דבר וכל החיטה". את "הכוסס לז.)
לו:). שם (רש"י כסיסה נקרא: קמח, או חיין חיטים כגון

כוססן 47) שאדם חלוקות חיטים משמעה חיטים: שלשון
נכססת  ואינה אחד גוש שהיא אפויה, פת לא אבל שהן, כמו
אכילת  שגם אמרנו, וכבר ובר"ן). נג: (נדרים נאכלת אלא

כסיסה. אלא אינה אפויה,48)קמח פת משמעה חיטה כי
שנדר  נמצא הקמח, או החיטים כסיסת משמען - וחיטים

בגמרא). (שם כוסמת,49)משניהם שעורים, חיטים, והם:
נה.). נדרים (משנה, ושיפון שועל שבולת

.ÈÔÈÚeÏ„a ¯zÓ - ˜¯i‰ ÔÓ ¯„Bp‰50¯„Bp‰ . «≈ƒ«»»À»ƒ¿ƒ«≈
ÔÈLÈ¯Îa51˙BËBÏÙ˜a ¯zÓ -52- ·e¯k‰ ÔÓ ¯„Bp‰ . ƒ¿≈ƒÀ»¿«¿«≈ƒ«¿

·e¯k‰ Ba ÏMa˙pL ÌÈna ¯eÒ‡53ÈÓ È¯‰L ; »««ƒ∆ƒ¿«≈«¿∆¬≈≈
˙B˜ÏL54˙B˜ÏLk -55¯zÓ - ˙B˜ÏM‰ ÈnÓ ¯„ . ¿»ƒ¿»»«ƒ≈«¿»À»

ÔÓˆÚ ˙B˜ÏMa56ÔÈÏ·za ¯zÓ - ·Ë¯‰ ÔÓ ¯„Bp‰ .57 «¿»«¿»«≈ƒ»…∆À»«¿»ƒ
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ÔÈÒÈ¯b‰59‰t˜Óa ¯eÒ‡ -60ÔÈÒÈ¯b ÏL61. «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆¿ƒƒ

מקשה,50) צמח של וצהוב גדול פרי והיא מדלעת, ריבוי
"ירק", בכלל אינה ולפיכך מבושלת, אלא נאכלת ואינה
מירק  נדר אם אבל נד.). נדרים (משנה, חי נאכל שהוא
דבר  היא שכן בכלל, הדלעת גם בקדירה, המתבשל
דלועין  אלא ירק מצאתי לא ואומר: עליו נמלך שהשליח

ה"ו). לעיל וראה שם, והוא 51)(גמרא א. נג, שם משנה,
כפירוש  כראתי, בערבית ונקרא לבצל, הדומה ירק מין
כדברי  לאוך, ובלועזית: מ"א, פ"ז, שביעית לרבינו, המשנה
מ"ב). פ"א, (ברכות במשנה המוזכר הכרתי והוא ה'ערוך',
אונקלוס  מתרגם ה) יא, (במדבר הבצלים" ואת החציר "ואת

ובוצלי". ישראל,52)"וכרתי בארץ הנעשה חציר מין
ג"כ  והוא מ"א. פ"ב, שני למעשר בפירושו רבינו כלשון
נדרים  למשנה בפירושו רבינו כלשון והבצל, הכריש ממיני
"ואת  ישראל". שבארץ הכרתין שם - "קפלוטות מ"ט: פ"ו,
כי  קפלוטיא, ה'ירושלמי': מתרגם ה) יא, (במדבר החציר"
להם  שיש לכרישין כינוי והוא ראש, ביוונית: קפלוט השם

השלם). (ה'ערוך' נ 53)ראש "מן משנה, ב: נג, דרים
- אספרגוס שם: רבינו ולדעת באספרגוס". אסור הכרוב,
ירק  איזה הירקות בהם (מבשלים) ששולקים "המים

לח:).54)שיהיה". ברכות (רש"י שנתבשלו ירקות
כשלקות".55) השלקות כל "מי לט.) (ברכות אמרו וכן

כשלקות". השלקות "שמי ה"ד: פ"ח, ברכות הל' והשווה
שם.56) נדרים את 57)משנה, לתבל הבאים בושם מיני

ברוטב. טעם וליתן ב:58)הקדירה נב, נדרים ברייתא,
ברוטב". מותר - הקיפה מן בקיפה, מותר - הרוטב "מן
נב, שם למשנה כפירושו תבלין, היא - קיפא רבינו: ומפרש

שם. ובפירושנו הי"א, פ"ה לעיל והשווה פולים 59)א.
וסמיך.60)טחונים. מעובה נדרים 61)תבשיל משנה,

עליהם  גריסים שם עדיין במקפה, שנתנם אע"פ ב: נג,
שם). (רא"ש

.‡È,ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÎa ¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙B¯t ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ≈»»∆»¿»≈»»∆
˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰ÓÎa ¯zÓe62ÈÏecb Ïk :¯Ó‡ Ì‡Â . À»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«»ƒ≈

Èt ÏÚ Û‡ ;˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰ÓÎa Û‡ ¯eÒ‡ - ÈÏÚ Ú˜¯«̃¿«»«»«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ««ƒ
Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈ˜BÈ ÔÈ‡L63Ú˜¯wa Ô‰ ÔÈÏ„b ,64. ∆≈»¿ƒƒ««¿«¿≈ƒ≈««¿«

נה:).62) (נדרים האויר מן אלא הארץ מן יונקים שאינם
גדלים  שהכמהין אלא אחת, ממשפחה הן ופטריות כמהין
על  גדלות והפטריות נראים, חפירתה ואחר הקרקע, תוך
ב  מ, לברכות בפירושו יונה' ו'רבינו ה'ערוך'). (מוסף הארץ
הקרקע  תחת שמצויים אותם נקראים - כמהים אומר: -
שגדלין  אחר מין הן - ופטריות . . . הארץ משומן ונבראים

פונגו"ש. בלע"ז ונקראין בעצים, להם 63)לפעמים ואין
בה. אע"פ 64)שרשים גדלים הם הארץ מלחלוחית

וכתוב  וברא"ש). שם, (נדרים בקרקע נוגעים שאינם
קונם  ואומר: הנודר תם', 'רבינו בשם מיימוניות' ב'הגהות
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ואיֿאפשר  הואיל חל, נדרו אין עלי, שבעולם פירות כל
א. טו, בנדרים כמבואר שוא, נדר זה הרי עליו, יעבור שלא
כל  קונם יאמר: אם אמנם ר"י. בשם שם ב'תוספות' וראה
שהרי  - חל נדרו זה, דבר אעשה אם עלי, שבעולם פירות

נדרו. לאיסור יצטרך ולא תנאו, על יעבור שלא אפשר

.·È‰M‰ ˙B¯t ÏÎa ¯eÒ‡ - ‰M‰ ˙B¯tÓ ¯„Bp‰65, «≈ƒ≈«»»»¿»≈«»»
˙BÏÊB‚·e ÌÈˆÈ··e ·ÏÁ·e ÌÈ‡ÏË·e ÌÈÈ„‚a ¯zÓe66. À»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ¿»
ÌlÎa ¯eÒ‡ - ÈÏÚ ‰L ÈÏecb Ïk :¯Ó‡ Ì‡Â67. ¿ƒ»«»ƒ≈»»»«»¿À»
ÌÈ‡˙a ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ıÈw‰ ˙B¯tÓ ¯„Bp‰68. «≈ƒ≈««ƒ≈»∆»«¿≈ƒ

השנה 65) של תשרי עד האדמה, פרי בין אילן, של בין
שם). יוסף' וב'נמוקי נה: (נדרים שאין 66)הבאה יונים,

שם). (ריטב"א פירות נקראים ודוקא 67)אלה שם, גמרא
אסרם  אבל בו, לעמוד יכול שהוא ידוע זמן עד עליו שאסרם
שם). (ר"ן לקיימו לו שאיֿאפשר נדר, זה אין - לעולם עליו

סב. אות לעיל הערתנו בניגוד 68)וראה ביד, הנקצצות
דבר  משמעה "קיץ" לשון כי בסכין, הנקצצות לענבים

וברא"ש). סא: (נדרים ביד הנלקט

.‚È¯wÚa ¯‰f‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒ»≈»ƒ»
Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ Cl‰ ÌÈ¯„a :‡e‰L ,ÏB„b‰69 «»∆ƒ¿»ƒ«≈««¿¿≈»»

Èt ÏÚÂ .ÔÓÊ B˙B‡·e ÔBLÏ B˙B‡a ÌB˜Ó B˙B‡aL∆¿»¿»¿¿«¿«ƒ
,ÈBÏt ¯·„a ¯eÒ‡ ¯„Bp‰ ‰Ê :¯Ó‡˙Â ‰¯Bz ‰Ê ¯wÚƒ»∆∆¿…«∆«≈»¿»»¿ƒ

.ÈBÏt ¯·„a ¯zÓeÀ»¿»»¿ƒ

מנהג 69) שם אין אם אלא אלו, כל נשנו ולא ב. נא, שם
(רדב"ז). חכמים ששנו מה על תסמוך קבוע, לשון ולא

שם. ובביאורנו ה"א לעיל והשוה

.„ÈÔÈÈa ¯zÓ - ÌÈ·Ú‰ ÔÓ ¯„Bp‰70elÙ‡Â , «≈ƒ»¬»ƒÀ»¿«ƒ«¬ƒ
L„Á‰71ÔÓLa ¯zÓ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ .72- ÌÈ¯Óz‰ ÔÓ . ∆»»ƒ«≈ƒÀ»¿∆∆ƒ«¿»ƒ

ÌÈ¯Óz L·„a ¯zÓ73˙BiÂ˙q‰ ÔÓ .74ıÓÁa ¯zÓ - À»ƒ¿«¿»ƒƒ«ƒ¿»ƒÀ»¿…∆
˙BiÂ˙Ò75ÌÈÁetz ÔÈÈa ¯zÓ - ÔÈi‰ ÔÓ .76ÔÓM‰ ÔÓ . ƒ¿»ƒƒ««ƒÀ»¿≈«ƒƒ«∆∆

ÔÈÓLÓL ÔÓLa ¯zÓ -77L·„a ¯zÓ - L·c‰ ÔÓ . À»¿∆∆À¿¿ƒƒ«¿«À»ƒ¿«
ÌÈ¯Óz78˙BiÂ˙Ò ıÓÁa ¯zÓ - ıÓÁ‰ ÔÓ .79ÔÓ . ¿»ƒƒ«…∆À»¿…∆ƒ¿»ƒƒ

˙B˜¯Èa ¯zÓ - ˜¯i‰80ÌL el‡ ÏkL ÈtÓ .‰„O «»»À»¿«¿»∆ƒ¿≈∆»≈≈
ÈÂÏ81B˙B‡a ÈÂÏ BÈ‡L ÌMÓ ‡l‡ ¯„ ‡Ï ‡e‰Â ,Ì‰ ¿«≈¿…»«∆»ƒ≈∆≈¿«¿

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó»¿≈…«≈»∆

ב.70) נב, נדרים אין 71)משנה, הענבים, כטעם שטעמו
אחר  שם זה והרי השם, אחר אלא הטעם אחר הולכים אנו
רטז, סי' ליו"ד (ש"ך א. סו, זרה בעבודה רבא כדעת לגמרי,
מאכלות  הל' והשווה כח). ס"ק שם הגר"א ובביאור כז, ס"ק

הי"ד. פט"ז, שם.72)אסורות שם 73)נדרים, משנה,
א. הסתיו,74)נג, בימות בגפנים הנשארים רעים ענבים

חומץ. מהם היוצא 75)ועושים לחומץ זה נתכוין שלא
(שם). (שם).76)מהם ענבים יין משמע יין, שסתם

ה"ה,77) לעיל וראה (שם). זית שמן משמעו שמן, שסתם
כא. אות דבש 78)ובביאורנו אלא אינו דבש שסתם

(שם). שהחמיץ 79)דבורים טוב ליין אלא נתכוין שלא
וב'תוספות'). ולא 80)(שם גינה, ירק משמעו ירק, וסתם

(שם). זריעה בלא מאליו העולה שדה הרוצה 81)ירק

ירקות  ולומר: לירק, שם לחבר צריך שדה", "ירקות לומר
"הפעם  כמו: חיבור, - לוי שם). (רא"ש כולם וכן שדה,

לד). כט, (בראשית אישי" ילוה

.ÂË˜Oa ¯zÓ - ˙eÒk‰ ÔÓ ¯„Bp‰82‰ÚÈ¯È·e83 «≈ƒ«¿À»¿«ƒƒ»
‰ÏÈÓÁ·e84‰iÏÚ‰L ,‰iÏÚa ¯eÒ‡ - ˙Èa‰ ÔÓ . «¬ƒ»ƒ««ƒ»«¬ƒ»∆»¬ƒ»

˙È·a ¯zÓ - ‰iÏÚ‰ ÔÓ ¯„ .˙Èa‰ ÏÏÎa85ÔÓ . ƒ¿«««ƒ»«ƒ»¬ƒ»À»¿«ƒƒ
Lb¯c‰86,Lb¯„a ¯eÒ‡ - ‰hn‰ ÔÓ ;‰hÓa ¯zÓ - ««¿≈À»¿ƒ»ƒ«ƒ»»¿«¿≈

.‰pË˜ ‰hÓ BÓk ‡e‰L∆¿ƒ»¿«»

משיער.82) (משנה,83)ארוג תפור שאינו ועבה גס בגד
עזים  יריעת מפרשים: ויש שם). רבינו וכפירוש נה: נדרים

שם). יוסף' ('נמוקי אהלים שוכני מאד 84)של עב מסך
ויש  (שם). לבגד ראויים אינם אלו וכל ממטר, להגן
על  בהם להתכסות אלא מועיל זה היתר שאין מפרשים,
- בגד מהם עשה אם אבל מלבוש, דרך זה שאין הכתפים,
יוסף'). ('נמוקי גס ממין שהוא אע"פ ללבשו אסור

נו.).85) שם (משנה, העליה בכלל הבית מיטה 86)שאין
עולים  וממנה גדולה, מיטה לפני אותה שנותנים קטנה
מיטה  מפרשים: ויש רבינו). וכפירוש (שם, הגדולה למיטה
"וישבת  שם). ישראל', ('תפארת הבית לקשט העשויה קטנה
דרגשין. ורמית מתורגם: מא) כג, (יחזקאל כבודה" מטה על

.ÊËÔÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˙È·Ï ÒkÈ ‡lL ¯„Bp‰«≈∆…ƒ»≈¿«ƒ∆¬≈∆»ƒ
Û‚‡‰87ÌÈÙÏÂ88¯zÓ - BÊ ¯ÈÚÏ ÒkÈ ‡lL ¯„ . »¬«¿ƒ¿ƒ»«∆…ƒ»≈¿ƒÀ»

dÓeÁ˙Ï Òk‰Ï89d¯eaÚÏ Òk‰Ï ¯eÒ‡Â ,90. ¿ƒ»≈ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»

הדלתות"87) "יגיפו מגזרת: במפתן, הדלת נקישת מקום
ג). ז, הדלת 88)(נחמיה סגירת מן אבל ב. נו, שם משנה,

שם). (רש"י מותר - המפתן עובי על בבתים 89)ולחוץ
אומר  הכתוב וכן סביבותיה, העיר רוח לכל אמה שבאלפיים
באמה" אלפים . . . לעיר מחוץ "ומדותם ה): לה, (במדבר

ובגמרא). (שם, לעיר חוץ נחשב שתחומה הבתים 90)הרי
טפחים  וארבעה אמה שבעים בתוך לעיר מחוץ היוצאים
ועיבורה  בולט, שכריסה מעוברת כאשה רוח, לכל סביבותיה
והשווה  הרע"ב). וכפירוש שם, (משנה כעיר נחשב עיר של

א. נג, בעירובין וכן ה"א, פכ"ח, שבת הל'

.ÊÈÌL ‰‰zLÂ Ì„‡ ‡·e ,¯ÈÚ‰ ÈaÓ ‰È‰ ¯„Bp‰«≈¬»»ƒ¿≈»ƒ»»»¿ƒ¿»»»
˙BÁt ;epnÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL¿≈»»…∆¬≈∆»≈»ƒ∆»

¯zÓ - Ô‡kÓ91ÌL ‰‰ML Ïk :¯ÈÚ‰ È·LBiÓ ¯„ . ƒ»À»»«ƒ¿≈»ƒ…∆»»»
epnÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL92- ÔkÓ ˙BÁt ; ¿ƒ»≈»ƒ∆»ƒ≈

¯zÓ93. À»

והשווה 91) העיר. כבן עדיין נחשב שאינו א. ה, בבאֿבתרא
או  חודש שניםֿעשר בעיר הדר "וכל ה"ה: פ"ו, שכנים הל'
הדברים  בכל העיר בני עם נותן דירה, בית בה שקנה

וכו'. בן 92)הצריכים" עדיין נחשב שאינו אע"פ שם.
שדר  ממי נדר ואם זו. בתקופה העיר כיושב נחשב העיר,
ס"ק  ריז סי' ליו"ד בש"ך (הובאה המבי"ט דעת - זו בעיר
מששה  פחות אחד במקום דירה נקראת אינה שבזמנינו לז)

א.93)חדשים. קיב, בסנהדרין וכן שם. בבאֿבתרא

.ÁÈ¯eÒ‡ - ÈBÏt ÔÈÚnÓ ÔÈÎLÓp‰ ÌÈn‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ««ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»¿ƒ»
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epnÓ ˙B˜Bi‰ ˙B¯‰p‰ ÏÎa94ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯ ¿»«¿»«¿ƒ∆¿≈»ƒ«
˙BÎLÓp‰95ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ,ÌÓL ‰pzLpL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«»¿»¿≈ƒ

ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â ,ÈBÏt ¯‡·e ÈBÏt ¯‰ ‡l‡ Ô˙B‡96 »∆»¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«ƒ
¯e„p‰ ÔÈÚn‰ ÌLÏ Ô˙B‡97Ô¯wÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ -98, »¿≈««¿»«»ƒ¿ƒ»»

Ïka ¯eÒ‡99ÔÈÚnÓ B‡ ÈBÏt ¯‰pÓ ¯„ Ì‡ Ï·‡ .100 »«…¬»ƒ»«ƒ»»¿ƒƒ«¿«
ÏÚ ˙B‡¯˜p‰ ˙B¯‰p‰ ÏÎa ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÈBÏt¿ƒ≈»∆»¿»«¿»«ƒ¿»«

BÓL101. ¿

מהמעיין.94) גבוהים שאנו 95)שהם ולמטה, ממנו
ריז). סי' ליו"ד (ב"ח יורדים הם מהמעיין כי רואים

כשם 97)מחברים.96) הפחות לכל עליהם שמו שיקרא
נביעתם.98)לוי. מים 99)מקור האומר: א. נה, בכורות

מימות  בכל אסור זה הרי עלי, אסורים פרת מנהר הבאים
(חדקל, נהרות משלושה למטה הנהרות ש"כל שבעולם,

מפרת". למטה נהרות ושלשה וגיחון), ולא 100)פישון
ממנו. הבאים מהמים אלא 101)נדר דעתו אין כי שם,

(רש"י). מקום לאותו לקרוא רגיל שהוא שם אחר

.ËÈÌi‰ È„¯BiÓ ¯„Bp‰102‰Lai‰ È·LBÈa ¯zÓ -103. «≈ƒ¿≈«»À»¿¿≈««»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi‰ È„¯BÈa ¯eÒ‡ - ‰Lai‰ È·LBiÓƒ¿≈««»»»¿¿≈«»««ƒ∆≈

ÌÈL¯ÙÓ104ÏÏÎa Ìi‰ È„¯BiL ;ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a ¿»¿ƒ¿∆¿««»«»∆¿≈«»ƒ¿«
‰Lai‰ È·LBÈ105¯eÒ‡ - ‰nÁ È‡B¯Ó ¯„ . ¿≈««»»»«≈≈«»»

ÔÈÓeÒa106‰‡B¯ ‰nÁ‰L ÈnÓ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ; ¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒƒ∆««»»
B˙B‡107ÌÈÁ¯˜a ¯eÒ‡ - L‡¯‰ È¯BÁMÓ ¯„ .108 »«ƒ¿≈»…»¿≈¿ƒ

˙B·ÈO ÈÏÚ·e109ÌÈpË˜·e ÌÈLa ¯zÓe ,110Ì‡Â . «¬≈≈À»¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïka ¯eÒ‡ - ÏkÏ L‡¯‰ È¯ÁL ˙B¯˜Ï Ôk¯c111. «¿»ƒ¿¿…≈»…«…»«…

מהם.102) יהנה בכלל 103)שלא היבשה יושבי שאין
הים. כלומר 104)יורדי מפורשים. התימנים: ובכת"י

מהיבשה. (משנה,105)מופלגים ליבשה לעלות שסופם
מיורדי  הנודר העלו: ה"ו, פ"ג שם וב'ירושלמי' ל.). נדרים
לאחר  אלא הנדר יחול שלא (כלומר, יום שלשים לאחר הים
זה  הרי יבשה, יושבי נעשו יום שלשים וקודם יום), שלשים
אלא  הנדר תחולת זמן אחרי הולכים אנו שאין  בהם, אסור
עקיבא, רבי וכדעת הים, יורדי היו ואז אמירתו, שעת אחרי
הי"ז. פי"ג, לקמן והשווה להחמיר. בין להקל בין

החמה.106) את רואים שאינם ואע"פ עוורים,
בדגים 107) אלא זה הותר ולא הרואים, מן אמר: ולא הואיל

ל:). (נדרים עליהם זורחת החמה שאין אמם, במעי ועוברים
שיער.108) מבעלי אמר: לא ששערם 109)שהרי אע"פ

ראש. שחורי היו כבר שחורי 110)לבן, נקראים "שאין
פעמים  שהאנשים לפי שם). (משנה, אנשים" אלא ראש
אותם, לתאר אפשר ואי אותו, מכסים ופעמים ראשם מגלים
שחורי  נקראים: לפיכך ראש, כמגולי ולא ראש כמכוסי לא
שאסור  נשים אבל שחור, ראשם אנשים של שרובם ראש,
מכוסי  קוראן: אדם מכוסה, ראשן ולעולם ראשן, לגלות להן
אותם  מתאר ואדם תמיד, מגולה ראשם והקטנים ראש.

שם). (ר"ן ראש" ה"א)111)כ"מגולי (לעיל אמרנו שכבר
אדם". בני לשון אחר הלך "בנדרים,

.Î˙aL È˙·BMÓ ¯„112Ï‡¯OÈ· ¯eÒ‡ - »«ƒ¿≈«»»¿ƒ¿»≈
ÌÈi˙eÎ·e113Ï‡¯OÈa ¯eÒ‡ - ÌÈÏLe¯È ÈÏBÚÓ ¯„ . ¿ƒƒ»«≈≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»≈

‰ÂˆnL ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;ÌÈi˙eÎa ¯zÓeÀ»¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»¿ƒ∆ƒ¿»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙BÏÚÏ ÂÈÏÚ114¯zÓ - Á ÈaÓ ¯„Bp‰Â . »»«¬ƒ»«ƒ¿«≈ƒ¿≈…«À»

˙Bn‡‰ ¯‡L ‡l‡ Á Èa ÌÈ‡¯˜ ÔÈ‡L ;Ï‡¯OÈa115. ¿ƒ¿»≈∆≈ƒ¿»ƒ¿≈…«∆»¿»»À

מחללה.112) השבת את ששומרים הם 113)מאותם
שומרון  בערי והושיבם מכותה, אשור מלך שהביא הגויים
לאלילם  והשתחוו חזרו ואח"כ אמת, גירות בארץ, ונתגיירו
ו, חולין וראה כדֿלד. יז, במלכיםֿב, ככתוב גריזים, שבהר
ומקיימים  כישראל השבת על מצווים והכותים והואיל א.
שם). ובגמרא לא. נדרים (משנה, כישראל הם הרי אותה,

בשעת 114) לירושלים לעלות שמצווים אע"פ והכותים
ירושלים  את הם ששונאים זו, מצוה מקיימים אינם הרגל,
לרבינו). המשנה ובפירוש (שם, גריזים בהר ובחרו
הכותים  שאין לומר, רבינו שדעת מפרש, המשנה' וב'מרכבת
חלק  להם ואין הואיל ירושלימה, לרגל לעלות כלל מצווים
רבי  אמר וכבר הי"ז. פי"א, שני מעשר בהל' כמבואר בארץ,
לרגל". עולה אינו קרקע, לו שאין מי "כל ח:) (פסחים אמי
כלל  מצווים הכותים שאין כפשוטם, רבינו דברי נמצאו

לירושלים. לרבות 115)לעלות האומות שכל אע"פ
אברהם  שנתקדש אחר המבול, לאחר מנח יצאו ישראל
מכלל  ויצאו אברהם", "זרע בניו: ישראל נקראו להקב"ה,
(ישעיה  הכתוב וכן שם). ובגמרא לא. נדרים (משנה, נח בני
אהבי". אברהם זרע . . . עבדי ישראל "ואתה אומר: ח) מא,

.‡ÎÈ·e Ï‡ÚÓLÈ È·a ¯zÓ - Ì‰¯·‡ Ú¯fÓ ¯„»«ƒ∆««¿»»À»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
Ï‡¯OÈa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â ,ÂOÚ116Èk :¯Ó‡pL ; ≈»¿≈»∆»¿ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ

Ú¯Ê EÏ ‡¯wÈ ˜ÁˆÈ·117:·˜ÚÈÏ ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ È¯‰Â ; ¿ƒ¿»ƒ»≈¿»««¬≈ƒ¿»»«¿«¬…
Ì‰¯·‡ ˙k¯a ˙‡ EÏ ÔzÈÂ118. ¿ƒ∆¿∆ƒ¿««¿»»

יעקב.116) לא.117)בני נדרים (משנה, בישמעאל ולא 
שם). אע"פ 118)ובגמרא שעשו להוכיח, רבינו נתכוין

אמר  יצחק שהרי אברהם", "זרע נחשב אינו יצחק, בן שהוא
נאמר  ובאברהם אברהם", "ברכת את ויתןֿלך ליעקב:

בזרעך  "והתברכו יח) כב, על (בראשית זרע שאותו הרי ,"
בפירושו  ורבינו ד). כח, שם, רש"י (ראה נאמר בלבד יעקב
הקב"ה  אמר שהרי מוסיף: מי"א) פ"ג, (נדרים למשנה
לא  בארץ זרעך יהיה גר "כי יג) טו, (בראשית לאברהם
פ"י  מלכים הל' והשווה יעקב. זרע אלא היה לא וזה להם"
ליעקב  אמר יצחק שהרי מילה), (ממצות עשו "ויצא ה"ז:
לבדו  שהוא מכלל - ולזרעך לך אברהם ברכת את ויתןֿלך

וכו'. הישרה" ובדרכו בדתו המחזיק אברהם של זרעו

.·ÎÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÓa ¯eÒ‡ - ÌÈÏ¯Ú‰ ÔÓ ¯„»«ƒ»¬≈ƒ»¿≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe119- ÌÈÏen‰ ÔÓ ¯„ .Ï‡¯OÈ ÈÏ¯Úa ¯zÓe , «»À»¿«¿≈ƒ¿»≈»«ƒ«ƒ

Ï‡¯OÈ ÈÏ¯Úa ¯eÒ‡120ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÓa ¯zÓe , »¿«¿≈ƒ¿»≈À»¿≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe121È„·BÚ ÌLÏ ‡l‡ ‰Èe¯˜ ‰Ï¯Ú‰ ÔÈ‡L . «»∆≈»»¿»¿»∆»¿≈¿≈

ÌÈÏ¯Ú ÌÈBb‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk122; »ƒ«»∆∆¡«ƒ»«ƒ¬≈ƒ
,‰ÏÈn‰ ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê ÏL B˙ek ÔÈ‡Â¿≈«»»∆∆∆»¿ƒ∆¿À∆««ƒ»

ˆÓ BÈ‡L ÈÓÏ ‡ÏÂ‰ÈÏÚ ‰e123. ¿…¿ƒ∆≈¿À∆»∆»

העולם.119) אומות רומי: בדפוס וכן התימנים, ובכת"י
האח 120) את למול ואסור מילה, מחמת אחיו שמתו כגון

הסכנה. מפני מלים 121)הנולד, שהם הישמעאלים, כגון
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epnÓ ˙B˜Bi‰ ˙B¯‰p‰ ÏÎa94ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯ ¿»«¿»«¿ƒ∆¿≈»ƒ«
˙BÎLÓp‰95ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ,ÌÓL ‰pzLpL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«»¿»¿≈ƒ

ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â ,ÈBÏt ¯‡·e ÈBÏt ¯‰ ‡l‡ Ô˙B‡96 »∆»¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«ƒ
¯e„p‰ ÔÈÚn‰ ÌLÏ Ô˙B‡97Ô¯wÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ -98, »¿≈««¿»«»ƒ¿ƒ»»

Ïka ¯eÒ‡99ÔÈÚnÓ B‡ ÈBÏt ¯‰pÓ ¯„ Ì‡ Ï·‡ .100 »«…¬»ƒ»«ƒ»»¿ƒƒ«¿«
ÏÚ ˙B‡¯˜p‰ ˙B¯‰p‰ ÏÎa ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÈBÏt¿ƒ≈»∆»¿»«¿»«ƒ¿»«

BÓL101. ¿

מהמעיין.94) גבוהים שאנו 95)שהם ולמטה, ממנו
ריז). סי' ליו"ד (ב"ח יורדים הם מהמעיין כי רואים

כשם 97)מחברים.96) הפחות לכל עליהם שמו שיקרא
נביעתם.98)לוי. מים 99)מקור האומר: א. נה, בכורות

מימות  בכל אסור זה הרי עלי, אסורים פרת מנהר הבאים
(חדקל, נהרות משלושה למטה הנהרות ש"כל שבעולם,

מפרת". למטה נהרות ושלשה וגיחון), ולא 100)פישון
ממנו. הבאים מהמים אלא 101)נדר דעתו אין כי שם,

(רש"י). מקום לאותו לקרוא רגיל שהוא שם אחר

.ËÈÌi‰ È„¯BiÓ ¯„Bp‰102‰Lai‰ È·LBÈa ¯zÓ -103. «≈ƒ¿≈«»À»¿¿≈««»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi‰ È„¯BÈa ¯eÒ‡ - ‰Lai‰ È·LBiÓƒ¿≈««»»»¿¿≈«»««ƒ∆≈

ÌÈL¯ÙÓ104ÏÏÎa Ìi‰ È„¯BiL ;ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a ¿»¿ƒ¿∆¿««»«»∆¿≈«»ƒ¿«
‰Lai‰ È·LBÈ105¯eÒ‡ - ‰nÁ È‡B¯Ó ¯„ . ¿≈««»»»«≈≈«»»

ÔÈÓeÒa106‰‡B¯ ‰nÁ‰L ÈnÓ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ; ¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒƒ∆««»»
B˙B‡107ÌÈÁ¯˜a ¯eÒ‡ - L‡¯‰ È¯BÁMÓ ¯„ .108 »«ƒ¿≈»…»¿≈¿ƒ

˙B·ÈO ÈÏÚ·e109ÌÈpË˜·e ÌÈLa ¯zÓe ,110Ì‡Â . «¬≈≈À»¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïka ¯eÒ‡ - ÏkÏ L‡¯‰ È¯ÁL ˙B¯˜Ï Ôk¯c111. «¿»ƒ¿¿…≈»…«…»«…

מהם.102) יהנה בכלל 103)שלא היבשה יושבי שאין
הים. כלומר 104)יורדי מפורשים. התימנים: ובכת"י

מהיבשה. (משנה,105)מופלגים ליבשה לעלות שסופם
מיורדי  הנודר העלו: ה"ו, פ"ג שם וב'ירושלמי' ל.). נדרים
לאחר  אלא הנדר יחול שלא (כלומר, יום שלשים לאחר הים
זה  הרי יבשה, יושבי נעשו יום שלשים וקודם יום), שלשים
אלא  הנדר תחולת זמן אחרי הולכים אנו שאין  בהם, אסור
עקיבא, רבי וכדעת הים, יורדי היו ואז אמירתו, שעת אחרי
הי"ז. פי"ג, לקמן והשווה להחמיר. בין להקל בין

החמה.106) את רואים שאינם ואע"פ עוורים,
בדגים 107) אלא זה הותר ולא הרואים, מן אמר: ולא הואיל

ל:). (נדרים עליהם זורחת החמה שאין אמם, במעי ועוברים
שיער.108) מבעלי אמר: לא ששערם 109)שהרי אע"פ

ראש. שחורי היו כבר שחורי 110)לבן, נקראים "שאין
פעמים  שהאנשים לפי שם). (משנה, אנשים" אלא ראש
אותם, לתאר אפשר ואי אותו, מכסים ופעמים ראשם מגלים
שחורי  נקראים: לפיכך ראש, כמגולי ולא ראש כמכוסי לא
שאסור  נשים אבל שחור, ראשם אנשים של שרובם ראש,
מכוסי  קוראן: אדם מכוסה, ראשן ולעולם ראשן, לגלות להן
אותם  מתאר ואדם תמיד, מגולה ראשם והקטנים ראש.

שם). (ר"ן ראש" ה"א)111)כ"מגולי (לעיל אמרנו שכבר
אדם". בני לשון אחר הלך "בנדרים,

.Î˙aL È˙·BMÓ ¯„112Ï‡¯OÈ· ¯eÒ‡ - »«ƒ¿≈«»»¿ƒ¿»≈
ÌÈi˙eÎ·e113Ï‡¯OÈa ¯eÒ‡ - ÌÈÏLe¯È ÈÏBÚÓ ¯„ . ¿ƒƒ»«≈≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»≈

‰ÂˆnL ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;ÌÈi˙eÎa ¯zÓeÀ»¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»¿ƒ∆ƒ¿»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙BÏÚÏ ÂÈÏÚ114¯zÓ - Á ÈaÓ ¯„Bp‰Â . »»«¬ƒ»«ƒ¿«≈ƒ¿≈…«À»

˙Bn‡‰ ¯‡L ‡l‡ Á Èa ÌÈ‡¯˜ ÔÈ‡L ;Ï‡¯OÈa115. ¿ƒ¿»≈∆≈ƒ¿»ƒ¿≈…«∆»¿»»À

מחללה.112) השבת את ששומרים הם 113)מאותם
שומרון  בערי והושיבם מכותה, אשור מלך שהביא הגויים
לאלילם  והשתחוו חזרו ואח"כ אמת, גירות בארץ, ונתגיירו
ו, חולין וראה כדֿלד. יז, במלכיםֿב, ככתוב גריזים, שבהר
ומקיימים  כישראל השבת על מצווים והכותים והואיל א.
שם). ובגמרא לא. נדרים (משנה, כישראל הם הרי אותה,

בשעת 114) לירושלים לעלות שמצווים אע"פ והכותים
ירושלים  את הם ששונאים זו, מצוה מקיימים אינם הרגל,
לרבינו). המשנה ובפירוש (שם, גריזים בהר ובחרו
הכותים  שאין לומר, רבינו שדעת מפרש, המשנה' וב'מרכבת
חלק  להם ואין הואיל ירושלימה, לרגל לעלות כלל מצווים
רבי  אמר וכבר הי"ז. פי"א, שני מעשר בהל' כמבואר בארץ,
לרגל". עולה אינו קרקע, לו שאין מי "כל ח:) (פסחים אמי
כלל  מצווים הכותים שאין כפשוטם, רבינו דברי נמצאו

לירושלים. לרבות 115)לעלות האומות שכל אע"פ
אברהם  שנתקדש אחר המבול, לאחר מנח יצאו ישראל
מכלל  ויצאו אברהם", "זרע בניו: ישראל נקראו להקב"ה,
(ישעיה  הכתוב וכן שם). ובגמרא לא. נדרים (משנה, נח בני
אהבי". אברהם זרע . . . עבדי ישראל "ואתה אומר: ח) מא,

.‡ÎÈ·e Ï‡ÚÓLÈ È·a ¯zÓ - Ì‰¯·‡ Ú¯fÓ ¯„»«ƒ∆««¿»»À»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
Ï‡¯OÈa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â ,ÂOÚ116Èk :¯Ó‡pL ; ≈»¿≈»∆»¿ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ

Ú¯Ê EÏ ‡¯wÈ ˜ÁˆÈ·117:·˜ÚÈÏ ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ È¯‰Â ; ¿ƒ¿»ƒ»≈¿»««¬≈ƒ¿»»«¿«¬…
Ì‰¯·‡ ˙k¯a ˙‡ EÏ ÔzÈÂ118. ¿ƒ∆¿∆ƒ¿««¿»»

יעקב.116) לא.117)בני נדרים (משנה, בישמעאל ולא 
שם). אע"פ 118)ובגמרא שעשו להוכיח, רבינו נתכוין

אמר  יצחק שהרי אברהם", "זרע נחשב אינו יצחק, בן שהוא
נאמר  ובאברהם אברהם", "ברכת את ויתןֿלך ליעקב:

בזרעך  "והתברכו יח) כב, על (בראשית זרע שאותו הרי ,"
בפירושו  ורבינו ד). כח, שם, רש"י (ראה נאמר בלבד יעקב
הקב"ה  אמר שהרי מוסיף: מי"א) פ"ג, (נדרים למשנה
לא  בארץ זרעך יהיה גר "כי יג) טו, (בראשית לאברהם
פ"י  מלכים הל' והשווה יעקב. זרע אלא היה לא וזה להם"
ליעקב  אמר יצחק שהרי מילה), (ממצות עשו "ויצא ה"ז:
לבדו  שהוא מכלל - ולזרעך לך אברהם ברכת את ויתןֿלך

וכו'. הישרה" ובדרכו בדתו המחזיק אברהם של זרעו

.·ÎÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÓa ¯eÒ‡ - ÌÈÏ¯Ú‰ ÔÓ ¯„»«ƒ»¬≈ƒ»¿≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe119- ÌÈÏen‰ ÔÓ ¯„ .Ï‡¯OÈ ÈÏ¯Úa ¯zÓe , «»À»¿«¿≈ƒ¿»≈»«ƒ«ƒ

Ï‡¯OÈ ÈÏ¯Úa ¯eÒ‡120ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÓa ¯zÓe , »¿«¿≈ƒ¿»≈À»¿≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe121È„·BÚ ÌLÏ ‡l‡ ‰Èe¯˜ ‰Ï¯Ú‰ ÔÈ‡L . «»∆≈»»¿»¿»∆»¿≈¿≈

ÌÈÏ¯Ú ÌÈBb‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk122; »ƒ«»∆∆¡«ƒ»«ƒ¬≈ƒ
,‰ÏÈn‰ ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê ÏL B˙ek ÔÈ‡Â¿≈«»»∆∆∆»¿ƒ∆¿À∆««ƒ»

ˆÓ BÈ‡L ÈÓÏ ‡ÏÂ‰ÈÏÚ ‰e123. ¿…¿ƒ∆≈¿À∆»∆»

העולם.119) אומות רומי: בדפוס וכן התימנים, ובכת"י
האח 120) את למול ואסור מילה, מחמת אחיו שמתו כגון

הסכנה. מפני מלים 121)הנולד, שהם הישמעאלים, כגון
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עצמם. "והיה 122)את כו): יז, (שמואלֿא נאמר וכן
הזה". הערל ורבינו 123)הפלשתי ב. לא, נדרים משנה,

שמאמין  במי במולים: "שרוצהֿלומר מדגיש: שם בפירושו
מילה". בברית מאמין שאינו מי וערלים: מילה. בברית

.‚ÎÌÈ¯‚a ¯eÒ‡ - Ï‡¯OiÓ ¯„Bp‰124- ÌÈ¯b‰ ÔÓ ; «≈ƒƒ¿»≈»¿≈ƒƒ«≈ƒ
Ï‡¯OÈa ¯zÓ125ÌÈ‰Îa ¯eÒ‡ - Ï‡¯OiÓ ¯„Bp‰ . À»¿ƒ¿»≈«≈ƒƒ¿»≈»¿…¬ƒ

Ï‡¯OÈa ¯zÓ - ÌiÂÏ‰ ÔÓe ÌÈ‰k‰ ÔÓ ;ÌiÂÏe126. ¿ƒƒƒ«…¬ƒƒ«¿ƒƒÀ»¿ƒ¿»≈
¯zÓ - ÌiÂl‰Ó ;ÌiÂÏa ¯zÓ - ÌÈ‰k‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«…¬ƒÀ»«¿ƒƒ≈«¿ƒƒÀ»

ÌÈ‰Îa127ÂÈa È·a ¯zÓ - ÂÈaÓ ¯„Bp‰ .128ÏÎ·e . ¿…¬ƒ«≈ƒ»»À»ƒ¿≈»»¿»
„Á‡ ÚaLp‰Â ¯„Bp‰ ÔÈc Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒ«≈¿«ƒ¿»∆»

‡e‰129.

אע"פ 124) כי בגרים, מותר אברהם" "מזרע הנודר אבל
- אבותינו" "אלקי בתפילה: ואומרים אברהם", "בני שהם
('נמוקי  בלבד ישראל כיֿאם אברהם" "זרע נקראים אינם

הריטב  בשם לא.).יוסף' נדרים נדרים 125)"א, תוספתא
גרים. בכלל ישראל ואין ישראל, בכלל שהגרים מ"ד, פ"ב

(שם).126) ולויים כהנים בכלל ישראל שם,127)שאין
נקראו  שהכהנים בכתוב, מקומות בהרבה שמצינו אע"פ
בני  הלוים "והכהנים טו): מד, (יחזקאל ככתוב לויים,
הכהנים  אין אדם, בני בלשון - כד:) חולין (ראה צדוק"
לענין  הם חלוקים כי כהנים, לויים ולא לויים, נקראים

(רדב"ז). מת וטומאת התורה קריאת בבא128ֿ)המתנות,
ב. קמג, ובביאורנו.129)בתרא ה"ה, פ"ד לעיל השווה
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á"ôùú'ä éøùú 'ë ïåùàø íåé

-dcearxtq
dxigAd ziA zFkld¦§¥©§¦¨

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מקום 1) בנה וששלמה הארון, הנחת מקום רבינו בו יבאר

עמו. נגנז ומה גנזו, ומי הארון, לגניזת

.‡Ô·‡2ÌÈL„w‰ŒL„˜a ‰˙È‰3B·¯ÚÓa4‰ÈÏÚL , ∆∆»¿»¿…∆«√»ƒ¿«¬»∆»∆»
ÁpÓ ÔB¯‡‰ ‰È‰5Ôn‰ ˙ˆˆ ÂÈÙÏe .6Ô¯‰‡ ‰hÓe7. »»»»À»¿»»ƒ¿∆∆«»«≈«¬…

‰ÓÏL ‰aL ˙Ú·e8,·¯ÁÏ BÙBqL Ú„ÈÂ ,˙Èa‰ ˙‡ ¿≈∆»»¿……∆««ƒ¿»«∆≈»≈
˙BiBÓËÓa ‰hÓÏ ÔB¯‡‰ Ba Ê‚Ï ÌB˜Ó Ba ‰a»»»ƒ¿…»»¿«»¿«¿ƒ
BÊ‚e ‰eˆ CÏn‰ e‰iL‡ÈÂ .˙Bl˜Ï˜ÚÂ ˙BwÓÚ¬À«¬«¿«¿…ƒ»«∆∆ƒ»¿»

‰ÓÏL ‰aL ÌB˜na9ÌiÂÏÏ ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL , «»∆»»¿……∆∆¡««…∆«¿ƒƒ
ÔB¯‡ ˙‡ ez :'‰Ï ÌÈLB„w‰ Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ÌÈÈ·n‰«¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈«¿ƒ«¿∆¬

L„w‰10CÏÓ „ÈÂc Ô· ‰ÓÏL ‰a ¯L‡ ˙Èaa «…∆««ƒ¬∆»»¿……∆»ƒ∆∆
'‰ ˙‡ e„·Ú ‰zÚ ,Û˙ka ‡OÓ ÌÎÏ ÔÈ‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈»∆«»«»≈«»ƒ¿∆

BnÚ Ê‚Â ."'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡11˙ˆv‰Â Ô¯‰‡ ‰hÓ ¡…≈∆¿¿ƒ¿«ƒ«≈«¬…¿«ƒ¿∆∆
‰ÁLn‰ ÔÓLÂ12Û‡Â .ÈL ˙È·a e¯ÊÁ ‡Ï el‡ ÏÎÂ . ¿∆∆«ƒ¿»¿»≈…»¿¿«ƒ≈ƒ¿«
ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡13ÔÈ·ÈLÓ eÈ‰ ‡Ï ÈL ˙È·a eÈ‰L14 ƒ¿Àƒ∆»¿«ƒ≈ƒ…»¿ƒƒ

Ô‰a ÔÈÏ‡L eÈ‰ ‡ÏÂ ,L„w‰ŒÁe¯a15„Ú" :¯Ó‡pL , ¿««…∆¿…»ƒ¿»ƒ»∆∆∆¡««
Ô˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ ."ÌÈn˙[Ï]Â ÌÈ¯e‡Ï Ô‰k „ÓÚ¬……≈¿ƒ¿¿Àƒ¿…»ƒ»
‡lL È„k ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ÌÈ„‚· ‰ÓL ÌÈÏL‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ¿…»¿»ƒ¿…≈»¿≈∆…

ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡‰È16. ¿≈¿À«¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

oex`d did dilry ,eaxrna miycwd ycewa dzid oa`"
."gpen

הדינים  פרטי את כאן הרמב"ם שהביא מאחר להבין, וצריך
של  הפרטים את הביא לא מדוע הכלים, שאר בעשיית

הארון. עשיית

הרמב"ן  במחלוקת תלוי זה שעניין לומר יש ולכאורה
הרמב"ן  שלדעת אחר, במקום שהתבאר כפי והרמב"ם,
עשיית  מנה ולכן עצמה, בפני מצוה היא הכלים עשיית
עשיית  הרמב"ם לדעת אבל עצמה, בפני כמצוה הארון
בנין  ממצות חלק אלא עצמה בפני מצוה אינה הכלים
שני  בית תקופת ובכל שנגנז אחרי והארון והואיל ביהמ"ק,
עשיית  בציווי פרט זה שאין נמצא המקדש, בבית היה לא

הארון. ללא בשלימותו עומד המקדש שהרי המקדש,
הרמב"ם  של שדרכו הכלל ידוע שהרי כן, לומר קשה אבל
מבואר  שהוא מאחר כלל, בגמרא נזכר שאינו פסוק להביא
מכיון  כאן גם וממילא לפועל. נפק"מ כשאין יותר,
כמה  וישנם במקדש, ארון לעשות צריכים שבפועל
להביאם, לו היה הארון, עשיית אודות המדברים פסוקים

במקדש. ארון לעשות צריכים סוף־סוף שהרי
לא  "שהארון הרוגוצ'ובי הגאון שכתב מה על־פי לתרץ ויש
קדושה  תוספת שפעל הגם כלומר, שרת". כלי היה
המקדש, בשביל אינה הארון עשיית מכל־מקום במקדש,
דבר  על הרמב"ם הזכיר לא ולכן שרת, כלי היה לא שהרי

למקדש. קשורה שאינה עשייתו
הוא  הארון של עניינו שהרי לומר, יש העניינים ובפנימיות
גודל  ומצד אבנים"), לוחות שני אלא בארון ("אין תורה
יתכן  לא הרי חד" כולא וקוב"ה ש"אורייתא התורה מעלת
בית  לא גם מסוים, עניין בשביל היא שהתורה לומר

המקדש.
במקדש  החפץ שעיקר הרמב"ן דעת עומק שזהו לומר ויש
שהמקדש  היינו הארון, שהוא השכינה מנוחת מקום הוא

עשייתו. ותכלית הכוונה וזוהי הארון, בשביל נבנה
(`"i oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



dxigadקצו zia zekld - dcear xtq - ixyz 'k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נקראת 2) היתה ושתיה פ"ב. שם ותוספתא ב. נג, יומא
שהיא  הקרבנות, עבודת שם על יסוד, שתיה: ופירוש (שם).

המשניות יסו  (פירוש מ"ב פ"א באבות שאמרו כמו העולם, ד
מ"ב). פ"ה ש"עשר 3)שם שבקדשים, קודש שהוא בית

וכו' וכו' הארצות מכל מקודשת ישראל ארץ הן, קדושות
וכו' מהם מקודש ירושלים) חומת =) החומה מן לפנים
מדות  הגר"א (ביאורי וכו'" מהם מקודש הקדשים קודש

מ"ד). להלן.4)פ"ה וראה הקדשים. קודש כן 5)של
.(10 186 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ב יומא בתוספתא הוא
מפורש  ה"ב) פ"ו (בבאֿבתרא שב'ירושלמי' (ואףֿעלֿפי
רוח  לכל אמות עשר הבית וחלק באמצע, עמד שהארון
קדושים  (פרשת בתנחומא וכן צט.), בבבאֿבתרא (וראה
היתה  האבן גם כן ואם ההיכל", באמצע "והארון י): אות
מערב. לצד יותר היתה שהאבן רבינו סובר – באמצע?
שם: שאמרו מה ופירש (שם), מהתנחומא שמקורו וכנראה
כלומר  הארון, מן לפנים היינו הארון", לפני שתיה "ואבן
ועי' שם. ב'ירושלמי' הפנים' 'מראה פירש וכן מערב . לצד
יוםֿטוב' וב'תוספות וצבא, ד"ה כה. בבאֿבתרא 'תוספות'

מ"ט). פ"ב צנצנת 6)שם "קח לג) טז, (שמות שנאמר כמו
וכן  ה'". לפני אותו והנח מן, העמר מלא שמה ותן אחת,

(כסףֿמשנה). המשכן' ד'מלאכת בברייתא כמו 7)הוא
העדות  לפני אהרן מטה את "השב כה) יז, (במדבר שנאמר
שם. המשכן' ד'מלאכת בברייתא הוא וכן למשמרת".

שם.8) המשכן' ד'מלאכת נג,9)ברייתא ושם ב. נב, יומא
לבבל, גלה שהארון אומרים יש בזה: מחלוקת ישנה - ב
דבר  רבינו והביא שנגנז, פוסק ורבינו שנגנז. אומרים ויש
הט"ו) פ"ו (להלן רבינו פסק הנה כי להלכה. נוגע שהוא זה
לעתידֿלבוא", וקידשה לשעתה קידשה ראשונה ש"קדושה
כי  ומסתבר כרת. חייב המקדש במקום הזה בזמן וההולך
ארון  שם אין אם אבל וכפורת, ארון שם כשיש אלא אינו זה
לענין  כז: במנחות אמרו זה (וכעין חייב אינו וכפורת
במקומו  נגנז שארון זה דין רבינו הביא כך משום הזאות),

יעב"ץ). הגר"י לכן?10)(הגהות קודם גם היה שם והלא
שם). יומא, (רש"י לגניזה שם לתתו שאמר אלא –

ב.11) נב, ומלכים 12)יומא כהנים ממנו מושחין שהיו
ה"ז). המקדש כלי מהל' גאון 13)(פ"א האי רבינו (לדעת

וראה  ו', סי' התשובות חלק ברכות, הגאונים' ('אוצר
רב  בשם שהביא מה - ו כח, שמות עזרא בן ר"א בפירוש
האפוד  אבני הם ד) סי' שם (אוצה"ג גאון נסים ורב האי)
(להלן  משנה' ב'כסף כתב וכן החושן), אבני כלומר, =)
הם  ל) שם, (שמות והרמב"ן רש"י ולדעת רבינו. בדעת כאן)
להלן). וראה החושן, כפלי בתוך שנתנו המפורש שם כתב

שחסרו 14) הדברים בין ותומים אורים נמנו - ב כא, ביומא
בהם. לנשאלים השיבו שלא היינו רבינו, ולדעת שני. בבית
פירשו  וכן ה"י. המקדש כלי מהל' בפ"י רבינו כתב וכן
אמרו  זה (וכעין ותומים ואורים ד"ה שם ביומא ה'תוספות'
להם). מסייע היתה ולא שהיתה, המערכה אש על שם

היתה 15) שלא מפני – בהן? שואלין היו לא מה "ומפני
ואין  הקודש ברוח מדבר שאינו כהן וכל הקודש, רוח שם
המקדש, כלי (הל' בו" נשאלין אין - עליו שורה שכינה
רוח  עלֿידי שרק שם, התורה על ברמב"ן (וראה שם).
האותיות  בקריאת הנכון הסדר את יודע הכהן היה הקודש

בגדים 16)המאירות). "וחיסור בהשגותיו הראב"ד כתב
לדעת  כי הבגדים". מחשבון שאינו כלום, אינו שאמר
בין  נותנים שהיו המפורש שם הם ותומים" "אורים הראב"ד
שנאמר  ומה הנ"ל. והרמב"ן רש"י כדעת החושן, כפלי
ואת  האורים את המשפט חושן אל "ונתת שם) (שמות
וראה  ב. ה, יומא רש"י עי' בדיעבד, מעכב אינו התומים",
ו'חזון  האזל' וב'אבן בינייהו. מאי ד"ה ה. שם ארי' ב'גבורת
(כסףֿמשנה), החושן אבני הם רבינו ולדעת כאן. איש'

יב. הערה למעלה וראה

.·ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ÏÈc·Ó Ï˙k ‰È‰ ÔBL‡¯ ˙È·a¿«ƒƒ»»…∆«¿ƒ≈«…∆≈
ÈL ˙Èa‰ eaL ÔÂÈÎÂ .‰n‡ BÈ·Ú ,ÌÈL„w‰ŒL„˜17 …∆«√»ƒ»¿«»¿≈»∆»««ƒ≈ƒ

B‡ L„w‰ ˙cnÓ ‰È‰ Ï˙k‰ È·Ú Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒƒ¿«≈»∆ƒ√ƒ«…∆»»ƒƒ««…∆
ÌÈL„w‰ŒL„˜ eOÚ CÎÈÙÏ ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙cnÓƒƒ«…∆«√»ƒ¿ƒ»»…∆«√»ƒ
ÌÈÚa¯‡ L„w‰ eOÚÂ ,˙BÓÈÓz ‰n‡ ÌÈ¯OÚ BÈ·Ú»¿∆¿ƒ«»¿ƒ¿»«…∆«¿»ƒ
ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ‰¯˙È ‰n‡ eÁÈp‰Â ,˙BÓÈÓz ‰n‡«»¿ƒ¿ƒƒ«»¿≈»≈«…∆≈

ÈL ˙È·a Ï˙k e· ‡ÏÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜18eOÚ ‡l‡ , …∆«√»ƒ¿…»…∆¿«ƒ≈ƒ∆»»
˙BÎB¯t ÈzL19˙Á‡Â ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ „vÓ ˙Á‡ : ¿≈»««ƒ«…∆«√»ƒ¿««

„‚k ,‰n‡ Ô‰ÈÈ·e ,L„w‰ „vÓ‰È‰L Ï˙k‰ È·Ú ƒ««…∆≈≈∆«»¿∆∆√ƒ«…∆∆»»
ÔBL‡¯ Lc˜Óa Ï·‡ .ÔBL‡¯a20‡l‡ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï »ƒ¬»¿ƒ¿»ƒ…»¿»»∆»

ÌÎÏ ˙Î¯t‰ ‰ÏÈc·‰Â" :¯Ó‡pL ,„·Ïa ˙Á‡ ˙Î¯t»…∆««ƒ¿«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»«»…∆»∆
."'B‚Â¿

ב.17) נא, מהבית 18)יומא יותר הרבה גבוה שהיה מפני
(בבא  אמה בעובי לעמוד יכול הכותל היה ולא ראשון,
שנאמר  משום איֿאפשר, הכותל את ולהרחיב ג:). בתרא
השכיל" עלי ה' מיד בכתב "הכל יט) כח, הימיםֿא (דברי
שאפשר  הגובה עד כותל ולבנות המדות. את לשנות שאין
אפשר, אי כן גם בפרוכת, לחצות השאר ואת לעמוד, לו
בפרוכת  כולה או להיות צריכה זו שמחיצה בידינו שמסורת
כמפורש  ראשון, במקדש כמו בבנין כולה או במשכן, כמו

שם). יומא, (רש"י שם פרוכת 19)בבבאֿבתרא עשו ולא
"והבדילה  כג) לו, (שמות שנאמר לפי אמה, שעביה אחת
ומשמעו  הקדשים", קודש ובין הקודש בין לכם הפרוכת
ואם  הקדשים, קודש יהיה ולפנים הפרוכת עובי שמתחילת
אינו  ולפנים עוביה שמתחילת נמצא כלחוץ, האמה קדושת

שם). ('תוספות' הקדשים (שנקרא 20)קודש משכן היינו
מקדש", לי "ועשו ח כה, בשמות כמפורש "מקדש", גם
היה  לא ראשון בבית שאילו ב:). בעירובין שאמרו וכמו

ב. נא, ביומא וראה (כסףֿמשנה). כותל אלא פרוכת

.‚‰ÏB‚ŒÈa eaL ÏÎÈ‰‰21‰‡Ó ÏÚ ‰n‡ ‰‡Ó ‰È‰ «≈»∆»¿≈»»»≈»«»«≈»
d·b ea :BÓe¯ ˙cÓ ‰˙È‰ ÔÎÂ .‰‡Ó Ìe¯ ÏÚ ‰n‡«»«≈»¿≈»¿»ƒ«»…«
ÈÏ˙k Ìe¯Â .BÏ „BÒÈ BÓk Ìe˙Ò ÌeË‡ ˙Bn‡ LL≈«»»¿¿¿»¿≈

¯eik‰ Ìe¯Â .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ˙Èa‰22.‰n‡ ‰¯˜zaL ««ƒ«¿»ƒ«»¿«ƒ∆«ƒ¿»«»
ÛÏc‰ Ba ÒkiL ,Èet ˙Bn‡ ÈzL d·b ÂÈab ÏÚÂ23, ¿««»…«¿≈«»∆ƒ»≈«∆∆

ÈabŒÏÚL ‰¯˜z‰ È·ÚÂ ."‡tÏcŒ˙Èa" ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»≈ƒ¿»»√ƒ«ƒ¿»∆««≈
‰·ÈÊÚÓe .‰n‡ ‡tÏcŒ˙Èa24‰Èea ‰iÏÚÂ .‰n‡ d·b ≈ƒ¿»«»«¬ƒ»…««»«¬ƒ»¿»

d·b db‚·e .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ‰ÈÏ˙k d·b ,ÂÈabŒÏÚ««»…«¿»∆»«¿»ƒ«»¿«»…«
.‰¯˜z ‰n‡Â .‡tÏcŒ˙Èa d·b ÌÈ˙n‡Â .¯eik ‰n‡«»ƒ¿«»«ƒ…«≈ƒ¿»¿«»ƒ¿»
ÏL ÒËÂ .˙Bn‡ LÏL ‰˜Ún‰ d·‚Â .‰·ÈÊÚÓ ‰n‡Â¿«»«¬ƒ»¿…«««¬∆»«¿«∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קצז dxigad zia zekld - dcear xtq - ixyz 'k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נקראת 2) היתה ושתיה פ"ב. שם ותוספתא ב. נג, יומא
שהיא  הקרבנות, עבודת שם על יסוד, שתיה: ופירוש (שם).

המשניות יסו  (פירוש מ"ב פ"א באבות שאמרו כמו העולם, ד
מ"ב). פ"ה ש"עשר 3)שם שבקדשים, קודש שהוא בית

וכו' וכו' הארצות מכל מקודשת ישראל ארץ הן, קדושות
וכו' מהם מקודש ירושלים) חומת =) החומה מן לפנים
מדות  הגר"א (ביאורי וכו'" מהם מקודש הקדשים קודש

מ"ד). להלן.4)פ"ה וראה הקדשים. קודש כן 5)של
.(10 186 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ב יומא בתוספתא הוא
מפורש  ה"ב) פ"ו (בבאֿבתרא שב'ירושלמי' (ואףֿעלֿפי
רוח  לכל אמות עשר הבית וחלק באמצע, עמד שהארון
קדושים  (פרשת בתנחומא וכן צט.), בבבאֿבתרא (וראה
היתה  האבן גם כן ואם ההיכל", באמצע "והארון י): אות
מערב. לצד יותר היתה שהאבן רבינו סובר – באמצע?
שם: שאמרו מה ופירש (שם), מהתנחומא שמקורו וכנראה
כלומר  הארון, מן לפנים היינו הארון", לפני שתיה "ואבן
ועי' שם. ב'ירושלמי' הפנים' 'מראה פירש וכן מערב . לצד
יוםֿטוב' וב'תוספות וצבא, ד"ה כה. בבאֿבתרא 'תוספות'

מ"ט). פ"ב צנצנת 6)שם "קח לג) טז, (שמות שנאמר כמו
וכן  ה'". לפני אותו והנח מן, העמר מלא שמה ותן אחת,

(כסףֿמשנה). המשכן' ד'מלאכת בברייתא כמו 7)הוא
העדות  לפני אהרן מטה את "השב כה) יז, (במדבר שנאמר
שם. המשכן' ד'מלאכת בברייתא הוא וכן למשמרת".

שם.8) המשכן' ד'מלאכת נג,9)ברייתא ושם ב. נב, יומא
לבבל, גלה שהארון אומרים יש בזה: מחלוקת ישנה - ב
דבר  רבינו והביא שנגנז, פוסק ורבינו שנגנז. אומרים ויש
הט"ו) פ"ו (להלן רבינו פסק הנה כי להלכה. נוגע שהוא זה
לעתידֿלבוא", וקידשה לשעתה קידשה ראשונה ש"קדושה
כי  ומסתבר כרת. חייב המקדש במקום הזה בזמן וההולך
ארון  שם אין אם אבל וכפורת, ארון שם כשיש אלא אינו זה
לענין  כז: במנחות אמרו זה (וכעין חייב אינו וכפורת
במקומו  נגנז שארון זה דין רבינו הביא כך משום הזאות),

יעב"ץ). הגר"י לכן?10)(הגהות קודם גם היה שם והלא
שם). יומא, (רש"י לגניזה שם לתתו שאמר אלא –

ב.11) נב, ומלכים 12)יומא כהנים ממנו מושחין שהיו
ה"ז). המקדש כלי מהל' גאון 13)(פ"א האי רבינו (לדעת

וראה  ו', סי' התשובות חלק ברכות, הגאונים' ('אוצר
רב  בשם שהביא מה - ו כח, שמות עזרא בן ר"א בפירוש
האפוד  אבני הם ד) סי' שם (אוצה"ג גאון נסים ורב האי)
(להלן  משנה' ב'כסף כתב וכן החושן), אבני כלומר, =)
הם  ל) שם, (שמות והרמב"ן רש"י ולדעת רבינו. בדעת כאן)
להלן). וראה החושן, כפלי בתוך שנתנו המפורש שם כתב

שחסרו 14) הדברים בין ותומים אורים נמנו - ב כא, ביומא
בהם. לנשאלים השיבו שלא היינו רבינו, ולדעת שני. בבית
פירשו  וכן ה"י. המקדש כלי מהל' בפ"י רבינו כתב וכן
אמרו  זה (וכעין ותומים ואורים ד"ה שם ביומא ה'תוספות'
להם). מסייע היתה ולא שהיתה, המערכה אש על שם

היתה 15) שלא מפני – בהן? שואלין היו לא מה "ומפני
ואין  הקודש ברוח מדבר שאינו כהן וכל הקודש, רוח שם
המקדש, כלי (הל' בו" נשאלין אין - עליו שורה שכינה
רוח  עלֿידי שרק שם, התורה על ברמב"ן (וראה שם).
האותיות  בקריאת הנכון הסדר את יודע הכהן היה הקודש

בגדים 16)המאירות). "וחיסור בהשגותיו הראב"ד כתב
לדעת  כי הבגדים". מחשבון שאינו כלום, אינו שאמר
בין  נותנים שהיו המפורש שם הם ותומים" "אורים הראב"ד
שנאמר  ומה הנ"ל. והרמב"ן רש"י כדעת החושן, כפלי
ואת  האורים את המשפט חושן אל "ונתת שם) (שמות
וראה  ב. ה, יומא רש"י עי' בדיעבד, מעכב אינו התומים",
ו'חזון  האזל' וב'אבן בינייהו. מאי ד"ה ה. שם ארי' ב'גבורת
(כסףֿמשנה), החושן אבני הם רבינו ולדעת כאן. איש'

יב. הערה למעלה וראה

.·ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ÏÈc·Ó Ï˙k ‰È‰ ÔBL‡¯ ˙È·a¿«ƒƒ»»…∆«¿ƒ≈«…∆≈
ÈL ˙Èa‰ eaL ÔÂÈÎÂ .‰n‡ BÈ·Ú ,ÌÈL„w‰ŒL„˜17 …∆«√»ƒ»¿«»¿≈»∆»««ƒ≈ƒ

B‡ L„w‰ ˙cnÓ ‰È‰ Ï˙k‰ È·Ú Ì‡ Ì‰Ï ˜tzÒƒ¿«≈»∆ƒ√ƒ«…∆»»ƒƒ««…∆
ÌÈL„w‰ŒL„˜ eOÚ CÎÈÙÏ ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙cnÓƒƒ«…∆«√»ƒ¿ƒ»»…∆«√»ƒ
ÌÈÚa¯‡ L„w‰ eOÚÂ ,˙BÓÈÓz ‰n‡ ÌÈ¯OÚ BÈ·Ú»¿∆¿ƒ«»¿ƒ¿»«…∆«¿»ƒ
ÔÈ·e L„w‰ ÔÈa ‰¯˙È ‰n‡ eÁÈp‰Â ,˙BÓÈÓz ‰n‡«»¿ƒ¿ƒƒ«»¿≈»≈«…∆≈

ÈL ˙È·a Ï˙k e· ‡ÏÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜18eOÚ ‡l‡ , …∆«√»ƒ¿…»…∆¿«ƒ≈ƒ∆»»
˙BÎB¯t ÈzL19˙Á‡Â ,ÌÈL„w‰ŒL„˜ „vÓ ˙Á‡ : ¿≈»««ƒ«…∆«√»ƒ¿««

„‚k ,‰n‡ Ô‰ÈÈ·e ,L„w‰ „vÓ‰È‰L Ï˙k‰ È·Ú ƒ««…∆≈≈∆«»¿∆∆√ƒ«…∆∆»»
ÔBL‡¯ Lc˜Óa Ï·‡ .ÔBL‡¯a20‡l‡ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï »ƒ¬»¿ƒ¿»ƒ…»¿»»∆»

ÌÎÏ ˙Î¯t‰ ‰ÏÈc·‰Â" :¯Ó‡pL ,„·Ïa ˙Á‡ ˙Î¯t»…∆««ƒ¿«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ»«»…∆»∆
."'B‚Â¿

ב.17) נא, מהבית 18)יומא יותר הרבה גבוה שהיה מפני
(בבא  אמה בעובי לעמוד יכול הכותל היה ולא ראשון,
שנאמר  משום איֿאפשר, הכותל את ולהרחיב ג:). בתרא
השכיל" עלי ה' מיד בכתב "הכל יט) כח, הימיםֿא (דברי
שאפשר  הגובה עד כותל ולבנות המדות. את לשנות שאין
אפשר, אי כן גם בפרוכת, לחצות השאר ואת לעמוד, לו
בפרוכת  כולה או להיות צריכה זו שמחיצה בידינו שמסורת
כמפורש  ראשון, במקדש כמו בבנין כולה או במשכן, כמו

שם). יומא, (רש"י שם פרוכת 19)בבבאֿבתרא עשו ולא
"והבדילה  כג) לו, (שמות שנאמר לפי אמה, שעביה אחת
ומשמעו  הקדשים", קודש ובין הקודש בין לכם הפרוכת
ואם  הקדשים, קודש יהיה ולפנים הפרוכת עובי שמתחילת
אינו  ולפנים עוביה שמתחילת נמצא כלחוץ, האמה קדושת

שם). ('תוספות' הקדשים (שנקרא 20)קודש משכן היינו
מקדש", לי "ועשו ח כה, בשמות כמפורש "מקדש", גם
היה  לא ראשון בבית שאילו ב:). בעירובין שאמרו וכמו

ב. נא, ביומא וראה (כסףֿמשנה). כותל אלא פרוכת
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,·È·Ò ‰˜Ún‰ ÈabŒÏÚ ,‰n‡ B‰·b ÛÈÒ BÓk ÏÊ¯a«¿∆¿«ƒ»¿«»««≈««¬∆»ƒ
‰Ïk" ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˙BÙBÚ‰ ÂÈÏÚ eÁeÈ ‡lL È„k¿≈∆…»»»»¿«ƒ¿»»∆

"·¯BÚ25.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ È¯‰ . ≈¬≈«…≈»«»

פ"ד 21) (מדות השני הבית את ובנו בבל מגלות שעלו אלו
שם).22)מ"ו). לרבינו, המשנה (פירוש וציור פיתוח הוא

עוביה  היתה תקרה של התחתונה "הקורה כתב: שם והרע"ב
- נאים ציורים ומצויירת בזהב טוחה שהיתה ולפי אמה,

כיור". המשנה 23)נקראת בפירוש רבינו כתב הגשם.
קירויים, שני לבית לעשות בבנינים אצלם נהוג "היה שם:
הרחקה, מעט שניהם בין ונותנים מהקירוי, למעלה קירוי
כדי  הדלף, שם על הדילפא" "בית החלל אותו וקוראים
החלל". באותו המים יעמדו העליון, הקירוי יטיף שאם

התקרה.24) שעל והסיד העורב,25)הטיט את שמכלה
הגג. את יטנף ולא שם ינוח שלא

.„:ÔBaLÁ e‰ÊÂ .‰n‡ ‰‡Ó Á¯ÊnÏ ·¯Ún‰ ÔÓƒ««¬»«ƒ¿»≈»«»¿∆∆¿»
‰LÏL Ô‰ÈÈ·e ,‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙k ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆≈≈∆¿»
Ï˙k‰ ÔÈ·e È·¯Ún‰ Ï˙k‰ ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó¿¿ƒ≈«…∆««¬»ƒ≈«…∆
ÈLÈÏLe ÈL Ï˙k ÔÈ·e ;˙Bn‡ LÓÁ - epnÓ ÌÈÙlL∆ƒ¿ƒƒ∆»≈«≈…∆≈ƒ¿ƒƒ
.˙Bn‡ LL - ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL Ï˙k ÔÈ·e ;˙Bn‡ LL -≈«≈…∆¿ƒƒ¿ƒƒ≈«
Èet‰ ÌB˜n‰ ÌÚ Ï˙k‰ È·Ú ÏL Ô‰ ˙Bcn‰ el‡Â¿≈«ƒ≈∆√ƒ«…∆ƒ«»«»
ÌÈ¯OÚ - ÌÈL„w‰ŒL„˜ C¯‡Â .ÌÈÏ˙k ÈL ÔÈaL∆≈¿≈¿»ƒ¿…∆…∆«√»ƒ∆¿ƒ
ÔÈ·e BÈa ˙BÏÈc·n‰ ˙BÎB¯t‰ ÈzL ÔÈ·e .‰n‡«»≈¿≈«»««¿ƒ≈≈
È·ÚÂ .‰n‡ ÌÈÚa¯‡ - L„w‰ C¯‡Â .‰n‡ - L„w‰«…∆«»¿…∆«…∆«¿»ƒ«»»√ƒ
- ÌÏe‡‰Â .˙Bn‡ LL - ¯ÚM‰ BaL ,ÈÁ¯Ên‰ Ï˙k‰«…∆«ƒ¿»ƒ∆«««≈«¿»»

˙k È·ÚÂ .‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡LÓÁ - ÌÏe‡‰ Ï ««∆¿≈«»»√ƒ…∆»»»≈
˙Bn‡26.‰n‡ ‰‡Ó Ïk‰ ‡ˆÓ . «ƒ¿»«…≈»«»

מ"ז 26) שם במדות זה וכל הנכונה, הנוסחא היא כן
(כסףֿמשנה).

.‰ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÓ27Ï˙k È·Ú :‰n‡ ‰‡Ó28 ƒ«»«»≈»«»√ƒ…∆
L„w‰ Ï˙k „Ú ÌÏe‡ Ï˙kÓe .˙Bn‡ LÓÁ - ÌÏe‡‰»»»≈«ƒ…∆»«…∆«…∆
ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈÏ˙Î ‰ML L„w‰ ÈÏ˙ÎÂ .˙Bn‡ ¯OÚ -∆∆«¿»¿≈«…∆ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔBˆÈÁ Ï˙k ÔÈa .ÔÈÈet ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁ Ô‰ÈÈ·e ,‰fÓƒ∆≈≈∆¬ƒ»¿¿ƒ≈…∆ƒ
LÏL - ÈLÈÏLe ÈL ÔÈ·e ;˙Bn‡ LÓÁ - ÈM‰ ÔÈ·e≈«≈ƒ»≈«≈≈ƒ¿ƒƒ»
ÈÚÈ·¯ ÔÈ·e ;ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL ÔÈa LÓÁÂ ;˙Bn‡«¿»≈≈¿ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ
.LL - ÈÓÈt‰ Ï˙ÎÂ ÈLÈÓÁ ÔÈ·e ;LL - ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ≈≈¬ƒƒ¿…∆«¿ƒƒ≈
‰n‡ ÌÈÚa¯‡Â ‰Ê „vÓ ‰n‡ ÌÈÚa¯‡ Ïk‰ ‡ˆÓƒ¿»«…«¿»ƒ«»ƒ«∆¿«¿»ƒ«»
È¯‰ .ÌÈ¯OÚ - ÌÈÙaÓ ˙Èa‰ ·Á¯Â .Bc‚kL „vÓƒ«∆¿∆¿¿…«««ƒƒƒ¿ƒ∆¿ƒ¬≈

.‰n‡ ‰‡Ó≈»«»

שם.27) ראב"ד.28)מדות, עי'

.ÂeÈ‰ ÔÈLtLt ÈLe ,ÔË˜‰ ¯ÚL ‡e‰Â LtLt‰«ƒ¿»¿«««»»¿≈ƒ¿»ƒ»
ÚˆÓ‡aL ÏB„b‰ ¯ÚM‰ ÈcvÓ ÏÎÈ‰Ï29ÔBÙva „Á‡ : «≈»ƒƒ≈««««»∆»∆¿«∆»«»

,ÌÏBÚÓ Ì„‡ Ba ÒÎ ‡Ï ÌB¯caL .ÌB¯ca „Á‡Â¿∆»«»∆«»…ƒ¿«»»≈»
‰f‰ ¯ÚM‰" :Ï‡˜ÊÁÈ È„ÈŒÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ¿»»¿…»«¿≈¿∆¿≈««««∆

"Á˙tÈ ‡Ï ,‰È‰È ¯e‚Ò30.ÔÈÒÎ Ba ÔBÙvaLÂ ; »ƒ¿∆…ƒ»≈«¿∆«»ƒ¿»ƒ
Áe˙t ÌB˜ÓÏ ÚÈbnL „Ú ÌÈÏ˙k‰ ÈL ÔÈa Cl‰Óe¿«≈≈¿≈«¿»ƒ«∆«ƒ«¿»»«

„Ú Cl‰Óe ,ÏÎÈ‰‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,BÏ‡ÓOÓ L„wÏ«…∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿«≈»¿«≈«
.BÁ˙BÙe ÏB„b‰ ¯ÚL«««»¿

ההיכל,29) קדושת גודל מחמת כן ונקרא מ"ב. פ"ד מדות
על  ז) א, (דברים הגדול" "הנהר פרת לנהר קראו וכן
בשם  שם יוםֿטוב' ('תוספות מז: שבועות ראה חשיבותו,

ישראל 30)ראבי"ה). אלקי ה' כי בו, יבא לא "ואיש וגו':
סגור". והיה בו, בא

.ÊB‰·‚Â ˙Bn‡ ¯OÚ BaÁ¯ ‰È‰ ÏB„b‰ ¯ÚM‰««««»»»»¿∆∆«¿»¿
ÌÈÙa ÌÈzL :BÏ eÈ‰ ˙B˙Ïc Úa¯‡Â .‰n‡ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ«»¿«¿«¿»»¿«ƒƒ¿ƒ
Á˙t‰ CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BBˆÈÁ‰ .ıeÁa ÌÈzLe¿«ƒ««ƒƒ¿»¿«∆«
CB˙Ï ˙BÁzÙ ˙BiÓÈt‰Â ,Ï˙k ÏL BÈ·Ú ˙BqÎÏ¿«»¿∆…∆¿«¿ƒƒƒ¿»¿

.˙B˙Ïc‰ È¯BÁ‡ ˙BqÎÏ ˙Èa‰««ƒ¿«¬≈«¿»

.ÁÌÏe‡ ÏL BÁ˙t31·Á¯Â ‰n‡ ÌÈÚa¯‡ dB·‚ ‰È‰ ƒ¿∆»»»»««¿»ƒ«»¿…«
ÌÈ¯ÚL BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚ32LÓÁÂ .33˙Bi¯zÏÓ34 ∆¿ƒ¿…»»¿»ƒ¿»≈«¿¿ƒ

‡ÏÈÓ ÏL35‰BzÁz‰ ,‰ÏÚÓÏÓ BÁ˙t ÈabŒÏÚ eÈ‰ ∆≈»»««≈ƒ¿ƒ¿«¿»««¿»
˙Á‡ ÏÎÂ ,‰fÓ ‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ Á˙t‰ ÏÚ ˙Ù„BÚ∆∆««∆««»ƒ∆¿«»ƒ∆¿»««
‰n‡Â ‰fÓ ‰n‡ ‰pnÓ ‰hÓlL ÏÚ ˙Ù„BÚ ÔzLÓÁÓ≈¬ƒ¿»∆∆«∆¿«»ƒ∆»«»ƒ∆¿«»

‰n‡ ÌÈLÏL ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓ .‰fÓ36Ca„Â .37ÏL ƒ∆ƒ¿≈»∆¿»¿ƒ«»¿ƒ¿»∆
.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÔÈa ‰È‰ ÌÈ·‡¬»ƒ»»≈»««¿∆»

מ"ז.31) פ"ג וה'תוספות'32)מדות מ"ג. פ"ב שם
במלואו, פרוץ שהיה כתבו אכסדרא) ד"ה מג. זרה (בעבודה
מקומות  בהרבה האולם פתח לו קוראים ומכלֿמקום
לרוח  במילואו פרוץ שהיה המשכן פתח כמו בתלמוד,

בתורה. "פתח" ונקרא מ"ז.33)מזרחית, פ"ג שם
צורות 34) חופרין שבה המפותחת, הקורה היא "מלתרא

(פירוש  מלתריות" המשנה בלשון והקיבוץ ודימיונות,
שם). היה 35)המשנה שבהן הקורות למין שם "הוא

שם). המשנה, (פירוש ההוא" לבנין שם או – הפיתוח
לרחבו 36) הפתח משקוף על מושכבת התחתונה הקורה כי

אמה  הפתח על עודפת והקורה אמה, כ' רחב שהוא פתח של
וקורה  אמה, ושתים עשרים ארכה נמצא מזה, ואמה מזה
ואמה  מזה אמה הראשונה על עודפת ממנה שלמעלה שנייה
והרביעית  כ"ו, והשלישית וארבע, עשרים ארכה נמצא מזה,

אמה. שלשים והחמישית ושמונה, שורה.37)עשרים

.ËÏÎÈ‰‰38ÂÈÙlÓ ·Á¯ BÈa ‰È‰39ÂÈ¯BÁ‡Ó ¯ˆÂ «≈»»»ƒ¿»»»ƒ¿»»¿«≈¬»
È¯‡ BÓk40ÌÈÚÈˆÈÂ .41·È·qÓ Blk ˙ÈaÏ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ¿¬ƒƒƒƒ»«ƒƒ««ƒÀƒ»ƒ

„·¯Â .LÓÁ ‰BzÁz‰ ÚÈˆÈÂ .‰aÒn‰ Ï˙ÎÏ ıeÁ42 ¿…∆«¿ƒ»¿»ƒ«««¿»»≈¿…∆
LL dab ÏÚ43dab ÏÚ „·¯Â .LL ˙ÈÚˆÓ‡ ÚÈˆÈÂ . ««»≈¿»ƒ«∆¿»ƒ≈¿…∆««»

‰zÁz‰ ÚÈˆi‰" :¯Ó‡pL .Ú·L ‰BÈÏÚ‰Â .Ú·L∆«¿»∆¿»∆«∆∆¡««»ƒ«««¿…»
˙ÈaÏ ÌÈÙÈwÓ ÌÈÚÈˆÈ LÏM‰ eÈ‰ ÔÎÂ ."'B‚Â¿¿≈»«»¿ƒƒ«ƒƒ««ƒ
‰hÓlÓ ÌÏe‡‰ ÈÏ˙ÎÏ ·È·Ò ÔÎÂ .ÂÈ˙BÁe¯ ‰LÏMÓƒ¿»»¿≈»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿«»
LÏL „·¯Â ,˜ÏÁ ˙Á‡ ‰n‡ :eÈ‰ Ck ‰ÏÚÓÏ „Ú«¿«¿»»»«»««»»¿…∆»
.‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Bn‡ LÏL „·¯Â ,˜ÏÁ ‰n‡Â .˙Bn‡«¿«»»»¿…∆»««¿«¿»

ÔÈ„·¯‰ e‡ˆÓÂ44„·¯ Ïk ·Á¯ .ÌÈÏ˙kÏ ÔÈÙwÓ ¿ƒ¿¿»¿»ƒÀ»ƒ«¿»ƒ…«»…∆
.‰n‡ „·¯Â „·¯ Ïk ÔÈ·e ,‰ÏÚÓÏ „Ú ˙Bn‡ LÏL»««¿«¿»≈»…∆»…∆«»

.˙Bn‡ Úa¯‡ BaÁ¯ ‰È‰ ÔBÈÏÚ‰ „·¯Â¿…∆»∆¿»»»¿«¿««
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וגם 38) "היכל", הנקרא לכל והכוונה מ"ז. סוף פ"ד מדות
יותר  רחב היה והאולם ה"ה). פ"א למעלה (ראה בכלל אולם
אמה  עשרים וחמש הדרום, מן אמה עשרה חמש במזרח:

שם). (מדות, הצפון כנ"ל.39)מן המזרח, מן
לצד 40) וכשימשך מערב, לצד מעט הבנין מטין "שהיו

וצר  מלפניו רחב שהוא הארי כדמות מתרחב המזרח
שם). המשנה, (פירוש גזוזטראות.41)מאחוריו"

הרצפה 43)אצטבא.42) שהוא התחתונה שעל התקרה
רחבה. באמה שש התיכונה אצטבאות.44)של

.ÈÌ‰ ÌÈÏ˙k‰ ÔÈaL ÌÈÈet‰ ˙BÓB˜n‰ el‡ Ïk»≈«¿«¿ƒ∆≈«¿»ƒ≈
ÌÈ‡z ÌÈ‡¯˜p‰45:Lc˜nÏ ÔÈÙÈwn‰ ÌÈ‡z‰ e‡ˆÓ . «ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿¿«»ƒ««ƒƒ«ƒ¿»

ÔÓ ‰LÏLe ,ÌB¯c‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ,ÔBÙv‰ ÔÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ«»«¬ƒ»ƒ«»¿»ƒ
.‡ËBÈc ÈabŒÏÚ ‡ËBÈc ,eÈ‰ ˙BËBÈc LÏLÂ .·¯Ún‰««¬»¿»¿»¿»««≈¿»
ÈabŒÏÚ ‰MÓÁ :ÌB¯ca ÌÈ‡z ¯OÚŒ‰MÓÁ e‡ˆÓƒ¿¿¬ƒ»»»»ƒ«»¬ƒ»««≈
.¯OÚŒ‰MÓÁ ÔBÙva ÔÎÂ .Ô‰Èab ÏÚ ‰MÓÁÂ ,‰MÓÁ¬ƒ»«¬ƒ»««≈∆¿≈«»¬ƒ»»»
,‰LÏL ÈabŒÏÚ ‰LÏL :·¯Úna eÈ‰ ÌÈ‡z ‰BÓLe¿»»ƒ»««¬»¿»««≈¿»

ÌÈ‡z Á"Ï Ïk‰ .˙Á‡ ‡ËBÈ„a Ô‰Èab ÏÚ ÌÈLe46. ¿«ƒ««≈∆ƒ¿»∆»«…»ƒ

מ"ג.46)לשכות.45) פ"ד שם

.‡ÈÌÈÁ˙t ‰LÏL47ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ eÈ‰ ¿»¿»ƒ»¿»∆»¿∆»ƒ
ÔÓ ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‡zÏ „Á‡ :ÌÈ‡z‰«»ƒ∆»«»ƒ«»ƒ¿∆»«»ƒ
Œ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜·e .ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,Ï‡ÓO‰«¿…¿∆»«»∆««»¿∆∆ƒ¿»ƒ
‰MÓÁ eÈ‰ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‡ËBÈcaL ‡za ˙ÈBÙ¿̂ƒ«»∆«¿»»∆¿»ƒ»¬ƒ»
,ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓiÓ ‡zÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙t¿»ƒ∆»«»ƒ»ƒ¿∆»«»∆««»

LtLt‰ Ba LiL ‡zÏ „Á‡Â ,‰aÒnÏ „Á‡Â48„Á‡Â , ¿∆»«¿ƒ»¿∆»«»∆≈«ƒ¿»¿∆»
.ÏÎÈ‰Ï«≈»

שם.47) ה"ו.48)מדות, למעלה ראה

.·È‰aÒÓe49˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ¿ƒ»»¿»»ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙Bb‚Ï ÔÈÏBÚ eÈ‰ daL ,˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ Ô¯˜Ï¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ∆»»ƒ¿«
˙‡ CÏ‰ .·¯ÚÓÏ ÂÈÙe ‰aÒna ‰ÏBÚ ‰È‰ .ÌÈ‡z‰«»ƒ»»∆«¿ƒ»»»¿«¬»»«∆
ÚÈb‰ .·¯ÚÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÔBÙv‰ Èt Ïk»¿≈«»«∆«ƒ«¿«¬»ƒƒ«

‰ .ÌB¯„Ï ÂÈt CÙ‰ ,·¯ÚÓÏ·¯Ún‰ Èt Ïk ˙‡ CÏ ¿«¬»»«»»¿»»«∆»¿≈««¬»
ÂÈt CÙ‰ ,ÌB¯„Ï ÚÈb‰ .ÌB¯„Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú«∆«ƒ«¿»ƒƒ«¿»»«»»
dÁ˙ÙÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÌB¯„Ï Cl‰Ó ‰È‰Â ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»¿»»¿«≈¿»«∆«ƒ«¿ƒ¿»
.ÌB¯„Ï Áe˙t ‰È‰ ‰iÏÚ ÏL dÁ˙tL ,‰iÏÚ ÏL∆¬ƒ»∆ƒ¿»∆¬ƒ»»»»«¿»

סביב,49) מעלות כמו עשוי חלול, עמוד כמין עשוי בנין
מ"ה. שם מדות היקף, דרך עולה בו והעולה

.‚ÈdÁ˙Ù·e50ÏL ˙BÒBÏk ÈzL eÈ‰ ‰iÏÚ ÏL ¿ƒ¿»∆¬ƒ»»¿≈¿¿∆
Ê¯‡51ÈL‡¯Â .‰iÏÚ ÏL db‚Ï ÔÈÏBÚ Ô‰aL , ∆∆∆»∆ƒ¿«»∆¬ƒ»¿»≈

ÔÈÒtÒt52‰iÏÚa ÔÈÏÈc·Ó eÈ‰53‚‚Ï L„w‰ ‚b ÔÈa ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬ƒ»≈««…∆¿«
ÌÈL„w‰ŒL„˜54ÔÈÏeÏÂ .55˙È·Ï ‰iÏÚa ÔÈÁe˙t eÈ‰ …∆«√»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈

ÔÈn‡‰ ˙‡ ÔÈÏLÏLÓ Ô‰aL ,ÌÈL„w‰ŒL„˜56 …∆«√»ƒ∆»∆¿«¿¿ƒ∆»À»ƒ
˙B·˙a57Ì‰ÈÈÚ eeÊÈ ‡lL È„k ,58ŒL„˜ ˙ÈaÓ ¿≈¿≈∆…»≈≈∆ƒ≈…∆

‰Ma ˙Á‡ ÌÚÙe .ÌÈL„w‰59ÔÈaÏÓ ÁÒÙÏ ÁÒtÓ60 «√»ƒ«««««»»ƒ∆«¿∆«¿«¿ƒ
.ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»

שם.50) מדריגות.51)שם, בהן שהיו 52)שהיו קורות,
מדות  (תויו"ט פספסין נקראו כך ומשום היד, פסת כרוחב

ה"י. פ"ה להלן וראה מ"ו). ההיכל.53)פ"ב עליית
קודש 54) לבין ההיכל בין פרוכות שתי שהיו אףֿעלֿפי

גם  עשו – הט"ז) המקדש כלי מהל' (פ"ז הקדשים
יותר  הקדשים קודש עליית קדושת חומר מפני הפספסין,
נכנס  כהןֿגדול הקדשים שבקודש עצמו, הקדשים מקודש
נכנסים  אין הקדשים קודש ובעליית בשנה, אחת פעם לו
הכ"ג  פ"ז להלן כמבואר שנים, לשבע אחת פעם אלא שם

שם). ישראל' (פירוש 55)('תפארת קטן" פתח הוא "לול
שם). קודש 56)המשנה, כותלי לתקן צריכים כשהיו

שם)57)הקדשים. בתוי"ט (הובא הראבי"ה כתב
לתקן  להם שהיה במקום אחד, לרוח פרוצות היו שהתיבות
אין  החומה ואצל סתומות. היו צדדין ובשלש החומה, אצל

ושמאל. ימין להסתכל הנאה,58)דרך לשון יזונו,
ונהנה. המלאכה נוי ממראית עצמו שמשביע כמזונות
איסור  – מעילה" בהם אין וריח מראה ש"קול ואףֿעלֿפי

כו.). (פסחים מ"ד.59)יש פ"ג בסיד.60)מדות

á"ôùú'ä éøùú à"ë éðù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הבנינים,1) אורך וכמה הבית, בנין צורת רבינו בו יבאר

היו. לשכות וכמה

.‡‰i¯Bn‰ ¯‰ ‡e‰Â ,˙Èa‰ ¯‰2˙B‡ÓŒLÓÁ ‰È‰ , «««ƒ¿««ƒ»»»¬≈≈
‰n‡ ˙B‡ÓŒLÓÁ ÏÚ ‰n‡3.‰ÓBÁ ÛwÓ ‰È‰Â , «»«¬≈≈«»¿»»À»»

Ï‰‡ ÈtÓ ,ÂÈzÁzÓ ˙BÈea eÈ‰ ÔÈtÎ ÈabŒÏÚ ÔÈtÎÂ¿ƒƒ««≈ƒƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿≈…∆
‰‡Óh‰4‰¯˜Ó ‰È‰ BlÎÂ .5ÂËqÓ ÌÈÙÏ ÂËÒ6. «À¿»¿À»»¿…∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

המוריה" הר והוא הבית "הר ה', פרק מתחילת ההוראה
של  הפרטי המקדש לבית בנוגע להיות צריכה שדוגמתו
את  אצלו תופסים הקדושה שענייני מישראל, אחד כל
בדרכי  ההליכה גם בנוסף, בחייו. והחשוב הגבוה המקום
מתבייש  שאינו רק שלא הר, בצורת להיות צריכה התורה
באופן  יעקב" "גאון מתוך היא שהנהגתו אלא ביהדותו ח"ו

ורוממות. הגבהה של
אלא  היה לא כולו ש"המקדש ו', פרק מתחילת ההוראה
הפרטי  בביהמ"ק יהודי של עבודתו גם כך ההר", במעלה
עולה  אלא במקומו עומד שאינו באופן להיות צריכה

עילוי. אחר בעילוי לדרגה מדרגה במעלות
כו'", המקדש מן לירא "מצות־עשה ז', מפרק וההוראה
אף  של בערכה להפחית לא הכוונה יהודי של ובעבודתו
הקפדה  תוך ושליחותו תפקידו את ולמלא ומצוה, פעולה

הפרטים. ופרטי הפרטים כל על מוחלטת
(ai oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.2) ג, הימיםֿב בדברי משנה 3)כמפורש ב פרק מדות
ורוחב  באמה מאה החצר "אורך יח) כז, (שמות שנאמר א.
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וגם 38) "היכל", הנקרא לכל והכוונה מ"ז. סוף פ"ד מדות
יותר  רחב היה והאולם ה"ה). פ"א למעלה (ראה בכלל אולם
אמה  עשרים וחמש הדרום, מן אמה עשרה חמש במזרח:

שם). (מדות, הצפון כנ"ל.39)מן המזרח, מן
לצד 40) וכשימשך מערב, לצד מעט הבנין מטין "שהיו

וצר  מלפניו רחב שהוא הארי כדמות מתרחב המזרח
שם). המשנה, (פירוש גזוזטראות.41)מאחוריו"

הרצפה 43)אצטבא.42) שהוא התחתונה שעל התקרה
רחבה. באמה שש התיכונה אצטבאות.44)של

.ÈÌ‰ ÌÈÏ˙k‰ ÔÈaL ÌÈÈet‰ ˙BÓB˜n‰ el‡ Ïk»≈«¿«¿ƒ∆≈«¿»ƒ≈
ÌÈ‡z ÌÈ‡¯˜p‰45:Lc˜nÏ ÔÈÙÈwn‰ ÌÈ‡z‰ e‡ˆÓ . «ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿¿«»ƒ««ƒƒ«ƒ¿»

ÔÓ ‰LÏLe ,ÌB¯c‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ,ÔBÙv‰ ÔÓ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒ«»«¬ƒ»ƒ«»¿»ƒ
.‡ËBÈc ÈabŒÏÚ ‡ËBÈc ,eÈ‰ ˙BËBÈc LÏLÂ .·¯Ún‰««¬»¿»¿»¿»««≈¿»
ÈabŒÏÚ ‰MÓÁ :ÌB¯ca ÌÈ‡z ¯OÚŒ‰MÓÁ e‡ˆÓƒ¿¿¬ƒ»»»»ƒ«»¬ƒ»««≈
.¯OÚŒ‰MÓÁ ÔBÙva ÔÎÂ .Ô‰Èab ÏÚ ‰MÓÁÂ ,‰MÓÁ¬ƒ»«¬ƒ»««≈∆¿≈«»¬ƒ»»»
,‰LÏL ÈabŒÏÚ ‰LÏL :·¯Úna eÈ‰ ÌÈ‡z ‰BÓLe¿»»ƒ»««¬»¿»««≈¿»

ÌÈ‡z Á"Ï Ïk‰ .˙Á‡ ‡ËBÈ„a Ô‰Èab ÏÚ ÌÈLe46. ¿«ƒ««≈∆ƒ¿»∆»«…»ƒ

מ"ג.46)לשכות.45) פ"ד שם

.‡ÈÌÈÁ˙t ‰LÏL47ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ eÈ‰ ¿»¿»ƒ»¿»∆»¿∆»ƒ
ÔÓ ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‡zÏ „Á‡ :ÌÈ‡z‰«»ƒ∆»«»ƒ«»ƒ¿∆»«»ƒ
Œ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜·e .ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,Ï‡ÓO‰«¿…¿∆»«»∆««»¿∆∆ƒ¿»ƒ
‰MÓÁ eÈ‰ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‡ËBÈcaL ‡za ˙ÈBÙ¿̂ƒ«»∆«¿»»∆¿»ƒ»¬ƒ»
,ÂÈab ÏÚL ‡zÏ „Á‡Â ,ÔÈÓiÓ ‡zÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙t¿»ƒ∆»«»ƒ»ƒ¿∆»«»∆««»

LtLt‰ Ba LiL ‡zÏ „Á‡Â ,‰aÒnÏ „Á‡Â48„Á‡Â , ¿∆»«¿ƒ»¿∆»«»∆≈«ƒ¿»¿∆»
.ÏÎÈ‰Ï«≈»

שם.47) ה"ו.48)מדות, למעלה ראה

.·È‰aÒÓe49˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯wÓ ‰ÏBÚ ‰˙È‰ ¿ƒ»»¿»»ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
˙Bb‚Ï ÔÈÏBÚ eÈ‰ daL ,˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ Ô¯˜Ï¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ∆»»ƒ¿«
˙‡ CÏ‰ .·¯ÚÓÏ ÂÈÙe ‰aÒna ‰ÏBÚ ‰È‰ .ÌÈ‡z‰«»ƒ»»∆«¿ƒ»»»¿«¬»»«∆
ÚÈb‰ .·¯ÚÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÔBÙv‰ Èt Ïk»¿≈«»«∆«ƒ«¿«¬»ƒƒ«

‰ .ÌB¯„Ï ÂÈt CÙ‰ ,·¯ÚÓÏ·¯Ún‰ Èt Ïk ˙‡ CÏ ¿«¬»»«»»¿»»«∆»¿≈««¬»
ÂÈt CÙ‰ ,ÌB¯„Ï ÚÈb‰ .ÌB¯„Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú«∆«ƒ«¿»ƒƒ«¿»»«»»
dÁ˙ÙÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ÌB¯„Ï Cl‰Ó ‰È‰Â ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»¿»»¿«≈¿»«∆«ƒ«¿ƒ¿»
.ÌB¯„Ï Áe˙t ‰È‰ ‰iÏÚ ÏL dÁ˙tL ,‰iÏÚ ÏL∆¬ƒ»∆ƒ¿»∆¬ƒ»»»»«¿»

סביב,49) מעלות כמו עשוי חלול, עמוד כמין עשוי בנין
מ"ה. שם מדות היקף, דרך עולה בו והעולה

.‚ÈdÁ˙Ù·e50ÏL ˙BÒBÏk ÈzL eÈ‰ ‰iÏÚ ÏL ¿ƒ¿»∆¬ƒ»»¿≈¿¿∆
Ê¯‡51ÈL‡¯Â .‰iÏÚ ÏL db‚Ï ÔÈÏBÚ Ô‰aL , ∆∆∆»∆ƒ¿«»∆¬ƒ»¿»≈

ÔÈÒtÒt52‰iÏÚa ÔÈÏÈc·Ó eÈ‰53‚‚Ï L„w‰ ‚b ÔÈa ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬ƒ»≈««…∆¿«
ÌÈL„w‰ŒL„˜54ÔÈÏeÏÂ .55˙È·Ï ‰iÏÚa ÔÈÁe˙t eÈ‰ …∆«√»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈

ÔÈn‡‰ ˙‡ ÔÈÏLÏLÓ Ô‰aL ,ÌÈL„w‰ŒL„˜56 …∆«√»ƒ∆»∆¿«¿¿ƒ∆»À»ƒ
˙B·˙a57Ì‰ÈÈÚ eeÊÈ ‡lL È„k ,58ŒL„˜ ˙ÈaÓ ¿≈¿≈∆…»≈≈∆ƒ≈…∆

‰Ma ˙Á‡ ÌÚÙe .ÌÈL„w‰59ÔÈaÏÓ ÁÒÙÏ ÁÒtÓ60 «√»ƒ«««««»»ƒ∆«¿∆«¿«¿ƒ
.ÏÎÈ‰‰ ˙‡∆«≈»

שם.50) מדריגות.51)שם, בהן שהיו 52)שהיו קורות,
מדות  (תויו"ט פספסין נקראו כך ומשום היד, פסת כרוחב

ה"י. פ"ה להלן וראה מ"ו). ההיכל.53)פ"ב עליית
קודש 54) לבין ההיכל בין פרוכות שתי שהיו אףֿעלֿפי

גם  עשו – הט"ז) המקדש כלי מהל' (פ"ז הקדשים
יותר  הקדשים קודש עליית קדושת חומר מפני הפספסין,
נכנס  כהןֿגדול הקדשים שבקודש עצמו, הקדשים מקודש
נכנסים  אין הקדשים קודש ובעליית בשנה, אחת פעם לו
הכ"ג  פ"ז להלן כמבואר שנים, לשבע אחת פעם אלא שם

שם). ישראל' (פירוש 55)('תפארת קטן" פתח הוא "לול
שם). קודש 56)המשנה, כותלי לתקן צריכים כשהיו

שם)57)הקדשים. בתוי"ט (הובא הראבי"ה כתב
לתקן  להם שהיה במקום אחד, לרוח פרוצות היו שהתיבות
אין  החומה ואצל סתומות. היו צדדין ובשלש החומה, אצל

ושמאל. ימין להסתכל הנאה,58)דרך לשון יזונו,
ונהנה. המלאכה נוי ממראית עצמו שמשביע כמזונות
איסור  – מעילה" בהם אין וריח מראה ש"קול ואףֿעלֿפי

כו.). (פסחים מ"ד.59)יש פ"ג בסיד.60)מדות

á"ôùú'ä éøùú à"ë éðù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הבנינים,1) אורך וכמה הבית, בנין צורת רבינו בו יבאר

היו. לשכות וכמה

.‡‰i¯Bn‰ ¯‰ ‡e‰Â ,˙Èa‰ ¯‰2˙B‡ÓŒLÓÁ ‰È‰ , «««ƒ¿««ƒ»»»¬≈≈
‰n‡ ˙B‡ÓŒLÓÁ ÏÚ ‰n‡3.‰ÓBÁ ÛwÓ ‰È‰Â , «»«¬≈≈«»¿»»À»»

Ï‰‡ ÈtÓ ,ÂÈzÁzÓ ˙BÈea eÈ‰ ÔÈtÎ ÈabŒÏÚ ÔÈtÎÂ¿ƒƒ««≈ƒƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿≈…∆
‰‡Óh‰4‰¯˜Ó ‰È‰ BlÎÂ .5ÂËqÓ ÌÈÙÏ ÂËÒ6. «À¿»¿À»»¿…∆¿»ƒ¿ƒƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

המוריה" הר והוא הבית "הר ה', פרק מתחילת ההוראה
של  הפרטי המקדש לבית בנוגע להיות צריכה שדוגמתו
את  אצלו תופסים הקדושה שענייני מישראל, אחד כל
בדרכי  ההליכה גם בנוסף, בחייו. והחשוב הגבוה המקום
מתבייש  שאינו רק שלא הר, בצורת להיות צריכה התורה
באופן  יעקב" "גאון מתוך היא שהנהגתו אלא ביהדותו ח"ו

ורוממות. הגבהה של
אלא  היה לא כולו ש"המקדש ו', פרק מתחילת ההוראה
הפרטי  בביהמ"ק יהודי של עבודתו גם כך ההר", במעלה
עולה  אלא במקומו עומד שאינו באופן להיות צריכה

עילוי. אחר בעילוי לדרגה מדרגה במעלות
כו'", המקדש מן לירא "מצות־עשה ז', מפרק וההוראה
אף  של בערכה להפחית לא הכוונה יהודי של ובעבודתו
הקפדה  תוך ושליחותו תפקידו את ולמלא ומצוה, פעולה

הפרטים. ופרטי הפרטים כל על מוחלטת
(ai oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.2) ג, הימיםֿב בדברי משנה 3)כמפורש ב פרק מדות
ורוחב  באמה מאה החצר "אורך יח) כז, (שמות שנאמר א.
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למדו  "בחמישים" המלה ומייתור בחמישים", חמישים
שהן  חמישים, על מאה פעמים חמישים לעשות שצריך
חמש  על מאות חמש והיינו אמה, אלף וחמישים מאתיים

אמה. ועשו 4)מאות מתחתיו קבר יש שמא חששו כלומר,
והנה  למעלה. תעלה לא שהטומאה להפסיק בכדי זה חלל
ג  פרק (פרה במשנה מפורש למטה חלול שהיה הדבר עצם
קבר  מפני חלול תחתם והעזרות הבית "הר ג) משנה
מפורש  אינו כיפין", גבי על "כיפין שכתב מה אבל התהום".
כבש  גבי ו) משנה (שם ששנינו ממה רבינו ולמדו שם.
גבי  על כיפין היו ששם המשחה, להר הבית מהר שעשו

הוא,5)כיפין. דווקא לאו מקורה, היה שכולו שכתב ומה
ה  פרק באבות כמפורש גלוי, היה החיצוני המזבח שהרי

ה. מקפת,6)משנה סביב סביב "אצטבא יג: פסחים
אחר". עוד היקף אותו ובתוך

.·„Á‡Â ,·¯Ún‰ ÔÓ „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈ¯ÚL ‰MÓÁÂ«¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ««¬»¿∆»
·Á¯ .ÌB¯c‰ ÔÓ ÌÈLe ,ÔBÙv‰ ÔÓ „Á‡Â ,Á¯Ên‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆»ƒ«»¿«ƒƒ«»…«
Ì‰Ï LÈÂ .ÌÈ¯OÚ B‰·‚Â ,˙Bn‡ ¯OÚ ¯ÚL Ïk»««∆∆«¿»¿∆¿ƒ¿≈»∆

.˙B˙Ïc¿»

.‚epnÓ ÌÈÙÏ7‚¯BÒ8‰¯OÚ B‰·b ,·È·Ò ÛÈwÓ ƒ¿ƒƒ∆≈«ƒ»ƒ»¿¬»»
ÌÈÁÙË9ÏÈÁ‰ ‚¯Bq‰ ÔÓ ÌÈÙÏÂ .10¯OÚ [B‰·b] , ¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ«≈«≈»¿∆∆
˙Bn‡11ÏÁ Ï·‡iÂ" :˙BÈ˜a ¯ÓB‡ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ . «¿»»≈«ƒ««¬∆≈

.‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁ BÊ - "‰ÓBÁÂ¿»«»¬»»

הבית.7) כמיטה 8)מהר נקבים נקבים עשוייה מחיצה
בחבלים. הרא"ש 9)מסורגת בשם משנה הכסף כתב

טפחים  עשרה גבוה היה ולזה בשבת לטלטל נעשה שהסורג
פתח", ולבסוף "הוקף הבית הר שהיקף מחיצה, כל כדין
אמה  (=מאה סאתיים מבית יותר שהוא בקרפף מועיל ואינו
וכאן  כד.) (עירובין בטלטול להתירו אמה), חמישים על
כך  ואחר הבית הר חומת את מתחילה בנו הבית הר בחומת
שאין  ואף הסורג. את כך אחר בנו ולכן בפנים, פתחו בנו
ארבע  מוקף שהוא מה כל התורה מן שהרי מדרבנן, אלא זה
- שבות על גזרו לא ובמקדש היחיד, רשות הוא מחיצות

כן. אמרו השבותים כל על חומה 10)לא הוא "חיל
הבית". הר לחומת מבית העזרה כל במשנה 11)שסובבת

פנוי  "מקום שם: הרע"ב ופירש אמות" עשר "החיל שם:
גובה. שום היה לא זה ולפי חיל" נקרא והוא אמות עשר
זה  ולפי חומה הוא שחיל המשנה בפירוש כתב רבינו אבל

"גובהו". כאן הנוסחא היא יפה

.„‰¯ÊÚ‰ ÏÈÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ12‰¯ÊÚ‰ ÏÎÂ .13‰˙È‰ ƒ¿ƒƒ«≈»¬»»¿»»¬»»»¿»
:dÏ eÈ‰ ÌÈ¯ÚL ‰Ú·LÂ .‰"Ï˜ ·Á¯ ÏÚ Ê"Ù˜ C¯‡…∆«…«¿ƒ¿»¿»ƒ»»
ÔÓ ‰LÏLe .·¯ÚÓÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ«»«¿ƒ¿«¬»¿»ƒ
„‚k ÔeÎÓ ,Á¯ÊÓa „Á‡Â .·¯ÚÓÏ ÔÈÎeÓÒ ÌB¯c‰«»¿ƒ¿«¬»¿∆»¿ƒ¿»¿À»¿∆∆

ÚˆÓ‡a ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa14. ≈…∆«√»ƒ»∆¿«

לפני 12) שהייתה נשים, עזרת על [ודילג ישראל. עזרת היא
מקיפה  הייתה ישראל עזרת שחומת מפני ישראל, עזרת
במערב]. אלא הייתה לא נשים עזרת ואילו מסביב,

עשרה 13) עשתי עד ולמעלה ישראל עזרת מתחילת "הוא
כרת  זדונו על שחייבין הוא זה ומקום - ההיכל אחורי אמה

מוחלט". מקדש הנקרא והוא חטאת שגגתו ועל
בית 14) כנגד מכוון שהוא המזרח "שער במשנה: נד. ברכות

הקדשים". קדשי

.‰B‰·‚Â ˙Bn‡ ¯OÚ BaÁ¯ ‰È‰ Ô‰Ó ¯ÚL Ïk»««≈∆»»»¿∆∆«¿»¿
˙BtÁÓ ˙B˙Ïc BÏ eÈ‰Â .‰n‡ ÌÈ¯OÚ15ıeÁ ,·‰Ê ∆¿ƒ«»¿»¿»¿À»»

·‰ÊÏ ‰ÓBc ˙LÁ ‰tˆÓ ‰È‰L ,ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚMÓ16. ƒ««ƒ¿»ƒ∆»»¿À∆¿∆»¿»»
ÔBÈÏÚ‰ ¯ÚL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ¯ÚLÂ17¯ÚL ‡e‰Â , ¿««∆«ƒ¿»««»∆¿¿««

¯B˜È18. ƒ»

זהב.16)מצופות.15) לצפותו הוצרכו לא לפיכך
שהוא 17) לפי העליון שער נקרא "ולמה במשנה. נא: סוכה

נשים". מעזרת ונקרא 18)למעלה ד. משנה א פרק מדות
ונעשו  ניקנור, ושמו הדלתות שהעמיד חסיד איש שם על כן
שנקרא  שכתבו ויש לח. ביומא כמסופר בדלתותיו נסים לו
ובא  ביוון, צבא שר שהיה ניקנור ששמו גוי שם על כן
ותלו  וזרועו ראשו את וכרתו והרגוהו, בישראל להילחם

המקדש. בית משערי שער על אותם

.Â‡l‡ ,˙Èa‰ ¯‰ ÚˆÓ‡a ˙eÎÓ ‰˙È‰ ‡Ï ‰¯ÊÚ‰»¬»»…»¿»¿À∆∆¿∆¿««««ƒ∆»
˙BÁe¯‰ ÏkÓ ¯˙È ˙Èa‰ ¯‰ ÌB¯cÓ ‰˜BÁ¯19, ¿»ƒ¿«««ƒ»≈ƒ»»

ÔBÙv‰ ÔÈ·e dÈ·e .˙BÁe¯‰ ÏkÓ ¯˙È ·¯ÚÓÏ ‰·B¯˜e¿»¿«¬»»≈ƒ»»≈»≈«»
Á¯Ên‰ ÔÈ·e dÈ·e ,·¯Ún‰ ÔÈ·e dÈaM ‰nÓ ¯˙È»≈ƒ«∆≈»≈««¬»≈»≈«ƒ¿»

.ÔBÙv‰ ÔÈ·e dÈaM ‰nÓ ¯˙È»≈ƒ«∆≈»≈«»

ושלושים 19) מאה הוא לדרום, מצפון העזרה, רוחב כל כי
אלו  רוחות משתי הבית מהר שהנותר נמצא אמה, וחמש
היה  הבית הר כל כי אמה, וחמש ושישים מאות שלוש הוא
מהר  שהנותר נמצא אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש
עשרה  ושלוש מאות שלוש הוא אלו רוחות בשתי הבית
מכל  יתר הבית הר מדרום "רחוקה היא כן אם אמה,
מאתיים  הוא הבית הר מדרום המרחק כי הרוחות",
כי  הרוחות", מכל יתר למערב "וקרובה אמה, וחמישים
יתר  הצפון ובין "ובינה אמה מאה הוא למערב בינה המרחק
וחמש  מאה הוא לצפון בינה כי המערב" ובין שבינה ממה
ובין  שבינה ממה יתר המזרח ובין "ובינה אמה עשרה
אמה. עשרה ושלוש מאתיים הוא למזרח בינה כי הצפון"

.Ê‡È‰Â .ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ ‰˙È‰ Á¯ÊÓa ‰¯ÊÚ‰ ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈»¬»»¿ƒ¿»»¿»∆¿««»ƒ¿ƒ
C¯‡ ‰˙È‰20·Á¯ ÏÚ ‰"ÏÂ ‰n‡ ‰‡Ó21.‰"Ï˜ »¿»…∆≈»«»¿«…«

‰È˙BÚBˆ˜Ó Úa¯‡a eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa¯‡Â22ÏL ¿«¿«¿»»¿«¿«ƒ¿∆»∆
‰n‡ ÌÈÚa¯‡23˙B¯˜Ó eÈ‰ ‡ÏÂ ,24ÔÈ„È˙Ú ÔÎÂ , «¿»ƒ«»¿…»¿…¿≈¬ƒƒ

˙BÈ‰Ï25. ƒ¿

למערב.20) לעזרת 21)ממזרח ביחס וזהו לדרום. מצפון
למערב  ממזרח ארוכה וצרה: ארוכה שהייתה ישראל,
הייתה  עצמה נשים עזרת אבל לדרום, מצפון ורחבה

מבפנים.22)מרובעת. פינותיה כלומר,23)בארבע
ארבעים. על השלישי 25)בתקרה.24)ארבעים בבניין

בימינו. במהרה שייבנה

.Á˙kLÏ - ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯c ?˙BLnLÓ Ì‰ ‰Óe«≈¿«¿¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙‡ ÔÈÁl‚Óe Ì‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏM·Ó ÌML ,ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿≈∆¿«¿ƒ∆
,ÌÈˆÚ‰ - ¯Èc ˙kLÏ - ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ ;Ì¯ÚO¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»≈ƒ
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ÔÈÓeÓŒÈÏÚa ÌÈ‰k ÌML26ÌÈˆÚa ÌÈÚl˙Ó27ÏkL , ∆»…¬ƒ«¬≈ƒ¿«¿ƒ»≈ƒ∆»
ÏeÒt ˙ÚÏBz Ba ‡ˆÓpL ıÚ28- ˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; ≈∆ƒ¿»««»¿ƒ«¬»ƒ

ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙kLÏ29eÈ‰ da - ˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ ; ƒ¿««¿…»ƒ«¬»ƒ¿ƒ»»
˙Èa ˙kLÏ" ‰‡¯˜ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,ÔÓLÂ ÔÈÈ ÔÈ˙B¿ƒ«ƒ»∆∆¿ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿«≈

"‡iÓL30. «¿«»

לעבודה.26) ראויים שנמצא 27)שאינם העצים "מסירים
מסקלין  ג), משנה ב פרק (שביעית שאמר כמו תולעת, בהם

בדרך". שהושלכו האבנים הרמת למערכה 28)על
יהיו  תמימים שנאמר ונבחר תמים קרבן כל להיות "שמצוה
יהיה  ולא נבחרים אלא יהיו לא המערכה עצי "וכן לכם"
למזבח, פסול לח כשהוא שהתליע עץ וכל תולעת בהם

שהתליע". המקום את גורר יבש שטבל 29)התליע שאחר
נשים, לעזרת להיכנס הוא רשאי שמשו, והעריב בשביעי
קרבנותיו  שיביא עד ישראל, לעזרת להיכנס הוא אסור אבל
ישראל  לעזרת בהונותיו להכניס וכשצריך שלו שמיני ביום
וממתין  זו בלשכה הוא טובל שמיני, ביום ושמן דם למתן

בהונותיו. שיכניס עד יין 30)שם שגם ואף שם. מדות
אינם  שהנסכים מפני היין, שם על נקראת לא שם, היה
את  מעכב שהוא השמן שם על אלא הזבח, את מעכבים

הקרבן.

.ËeÈ‰iL È„k ,‡¯ËÊeÊb ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ∆¿««»ƒ»¿»À∆∆¿¿¿»¿≈∆ƒ¿
ÔÏÚÓÏÓ ˙B‡B¯ ÌÈLp‰31È„k ,ÔhÓlÓ ÌÈL‡‰Â «»ƒƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈

ÔÈ·a¯ÚÓ eÈ‰È ‡lL32‰¯ÊÚ‰ „ˆa ‰È‰ ÏB„b ˙È·e . ∆…ƒ¿¿À¿»ƒ«ƒ»»»¿«»¬»»
Èea ‰È‰Â ,ÏÈÁ‰Â ‰¯ÊÚ‰ ÔÈa ,ıeÁaÓ dBÙˆaƒ¿»ƒ«≈»¬»»¿«≈¿»»»

‰tk33ÔÈ„·¯ ÛwÓe34‡¯˜ ‰È‰ ‡e‰Â ,Ô·‡ ÏL ƒ»À»¿»ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿»
"„˜Bn‰Œ˙Èa"35Áe˙t „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈÁ˙Ù ÈLe . ≈«≈¿≈¿»ƒ»∆»»«

.ÏÈÁÏ Áe˙t „Á‡Â ,‰¯ÊÚÏ»¬»»¿∆»»««≈

הגזוזטרא.31) על בית 32)כשיושבות שמחת בשעת
הסוכות. בחג נשים בעזרת שעשו עגול.33)השואבה גג

א)35)איצטבאות.34) פרק סוף (שבת המשנה [בפירוש
שעל  האש לקיום תמיד אש מדורת הייתה שם כי רבינו כתב
שם  כי ופירש בו, חזר שם לתלמוד בפירושו אבל המזבח.

מתחממים]. הכהנים היו

.ÈB· eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa¯‡Â36ÌÈzLe L„˜ ÌÈzL : ¿«¿«¿»»¿«ƒ…∆¿«ƒ
ÏÁ37ÔÈÒtÒÙ ÈL‡¯Â .38.ÏÁ‰Â L„w‰ ÔÈa ÔÈÏÈc·Ó …¿»≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈«…∆¿«…

˙kLÏ - ˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ ?˙BLnLÓ eÈ‰ ‰Óe∆»¿«¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ‡Ïh‰39ÌÁÏ ÈOBÚ ˙kLÏ - ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯„e ; «¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«≈∆∆
ÌÈt‰40ÈBÓLÁ ˙Èa eÊb da - ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ ; «»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¿«

ÔÂÈ ÈÎÏÓ ÌeˆwML ÁaÊÓ È·‡41˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; «¿≈ƒ¿≈«∆ƒ¿«¿≈»»¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ÔÈ„¯BÈ da -42. »¿ƒ¿≈«¿ƒ»

המוקד.36) בתוך 37)בבית מקצתו בנוי שביתֿהמוקד
שהחלק  ונראה בחול. בנוי ומקצתו המקודשת העזרה
קודש. היה לעזרה, הסמוך הדרומי, והחלק חול, היה הצפוני

קודש 38) בין המפסיק במקום לסימן מבדילין עצים חתיכות
חול. מנהג בקודש ינהגו שלא כדי שהיו 39)לחול,

טלאים  מששה פחותין "ואין לתמידין מבוקרים טלאים
הייתה  זו ולשכה שבמקדש". הטלאים בלשכת המבוקרין

לשכה 40)בקודש. וגם הפנים לחם עושים היו זו בלשכה
בעזרה". בפנים "אפייתם שהרי בקודש, הייתה זו

אנטיוכוס,41) בימי ישראל ארץ את היוונים כשכבשו
אבני  גנזו החשמונאים וכשנצחום זרה, לעבודה עליו הקריבו
בחול. הייתה זו ולשכה הזאת. בלשכה מזבח אותו

(=תעלה 42) במחילה זו לשכה דרך יורד קרי שראה כהן
בו. לטבול מקווה יש ששם הטבילה לבית הבית) שתחת

בחול. הייתה זו לשכה ואף

.‡ÈCÏB‰ ‰È‰ BÊ ‰kLlÓ ‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï „¯Bi‰«≈¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»»»≈
‰aÒna43˙B¯p‰Â ,Blk Lc˜n‰ ˙Áz ˙ÎÏB‰‰ «¿ƒ»«∆∆«««ƒ¿»À¿«≈

.‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ÚÈbnL „Ú Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B˜ÏBc¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ«¿≈«¿ƒ»
˙È‰ ‰¯e„ÓeÌL ‰44„B·k ÏL ‡qk‰Œ˙È·e ,45e‰ÊÂ . ¿»»¿»»≈«ƒ≈∆»¿∆

B„B·k46.Ì„‡ ÌL LiL Úe„Èa ÏeÚ B‡ˆÓ : ¿¿»»¿»«∆≈»»»

דרך 43) מהלך היה לא קרי, בעל שהיה ומפני במערה.
שהמחילות  הקרקע, שתחת במסיבה "הולך אלא העזרה,

נתקדשו". לא הבית להר שהייתה 44)הפתוחות בלשכה
לשכת  והיא הטבילה, לבית יורדים שבה מערבית בצפונית

ג. משנה ג פרק בתמיד הנזכרת המוקד פרק 45)בית תמיד
לבית  צריך שהיה שם, בפירושו הראב"ד וכתב א. משנה א
"בעל  כדתנן הטבילה, לפני מים שם שיטיל כדי שם הכסא
טמא". המים את כשיטיל המים את הטיל ולא שטבל קרי

שם.46) חברו שהיה זמן כל מעולם אדם בו נכנס שלא

.·ÈÌÈBÓLe ‰‡Ó ·¯ÚnÏ Á¯Ên‰ ÔÓ ‰¯ÊÚ‰ C¯‡…∆»¬»»ƒ«ƒ¿»««¬»≈»¿ƒ
Ú·LÂ47‰¯ÊÚ ÏL È·¯ÚÓ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,48„Ú »∆«¿∆∆¿»ƒ…∆«¬»ƒ∆¬»»«

Blk ÏÎÈ‰‰ C¯‡Â .‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡ - ÏÎÈ‰‰ Ï˙k49 …∆«≈»««∆¿≈«»¿…∆«≈»À
‰n‡ ‰‡Ó -50ÌÈzL - ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa . ≈»«»≈»»¿«ƒ¿≈«¿«ƒ

˙ÒÈ¯c ÌB˜Ó .ÌÈLÏLe ÌÈzL - ÁaÊn‰ .ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ«
Œ˙Á‡ - ÌÈ‰k ˙¯ÊÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚«̄¿≈«…¬ƒ¿«ƒ¿»∆¿«…¬ƒ««
‡e‰Â ,Ï‡¯OÈ ÈÏ‚¯ ˙ÒÈ¯c ÌB˜Ó .‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¿¿ƒ««¿≈ƒ¿»≈¿

.‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡ - Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ‡¯˜p‰«ƒ¿»∆¿«ƒ¿»≈««∆¿≈«»

עשרה 47) אחת סוף עד במזרח ישראל עזרת מהתחלת היינו
במערב. הקדשים קודש שמאחורי הכותל 48)אמה הוא

הקדשים. קודש הקדשים,49)שמאחורי קודש היינו
והאולם. שבאמצע.50)ההיכל הכתלים עובי עם

.‚ÈÌÈLÏLe ‰‡Ó ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰¯ÊÚ‰ ·Á¯Â¿…«»¬»»ƒ«»«»≈»¿ƒ
ÈBÙˆ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,LÓÁÂ51˙Èa „Ú ¿»≈¿∆∆¿»ƒ…∆¿ƒ«≈

ÌÈÁaËn‰ ˙Èa .˙Bn‡ ‰BÓL - ÌÈÁaËn‰52- «ƒ¿»«ƒ¿∆«≈«ƒ¿»«ƒ
ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz ÌLÂ ,‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ‰¯OÚŒÌÈzL¿≈∆¿≈«∆¡»¿»ƒ«¿ƒƒ

Bcˆa ÌÈL„w‰ ˙‡53. ∆«√»ƒ¿ƒ

שבבית 51) הקטנים העמודים (הם הננסין "מן ב: משנה שם
(=הצפוני) העזרה לכותל ה) משנה ג פרק שם - המטבחיים

אמות". הנ"ל.52)שמונה הננסין שמלה 53)הם [ברור
וכו'"]. השלחנות מקום "בצידו הבאה: להלכה שייכת זו

.„ÈÌB˜Ó54˙BÁÏL B·e ,˙Bn‡ ‰BÓL - ˙BÁÏM‰ ¿«À¿»¿∆«À¿»
LÈL ÏL55ÌÈÁ˙p‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ,56ÔÈÁÈ„Óe57˙‡ ∆«ƒ∆«ƒƒ¬≈∆«¿»ƒ¿ƒƒ∆

¯Oa‰58BÏM·Ï59ÌB˜Ó „ˆ·e .eÈ‰ ˙BÁÏL ‰ÓLe . «»»¿«¿¿…»À¿»»¿«¿
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ÔÈÓeÓŒÈÏÚa ÌÈ‰k ÌML26ÌÈˆÚa ÌÈÚl˙Ó27ÏkL , ∆»…¬ƒ«¬≈ƒ¿«¿ƒ»≈ƒ∆»
ÏeÒt ˙ÚÏBz Ba ‡ˆÓpL ıÚ28- ˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; ≈∆ƒ¿»««»¿ƒ«¬»ƒ

ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙kLÏ29eÈ‰ da - ˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ ; ƒ¿««¿…»ƒ«¬»ƒ¿ƒ»»
˙Èa ˙kLÏ" ‰‡¯˜ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,ÔÓLÂ ÔÈÈ ÔÈ˙B¿ƒ«ƒ»∆∆¿ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿«≈

"‡iÓL30. «¿«»

לעבודה.26) ראויים שנמצא 27)שאינם העצים "מסירים
מסקלין  ג), משנה ב פרק (שביעית שאמר כמו תולעת, בהם

בדרך". שהושלכו האבנים הרמת למערכה 28)על
יהיו  תמימים שנאמר ונבחר תמים קרבן כל להיות "שמצוה
יהיה  ולא נבחרים אלא יהיו לא המערכה עצי "וכן לכם"
למזבח, פסול לח כשהוא שהתליע עץ וכל תולעת בהם

שהתליע". המקום את גורר יבש שטבל 29)התליע שאחר
נשים, לעזרת להיכנס הוא רשאי שמשו, והעריב בשביעי
קרבנותיו  שיביא עד ישראל, לעזרת להיכנס הוא אסור אבל
ישראל  לעזרת בהונותיו להכניס וכשצריך שלו שמיני ביום
וממתין  זו בלשכה הוא טובל שמיני, ביום ושמן דם למתן

בהונותיו. שיכניס עד יין 30)שם שגם ואף שם. מדות
אינם  שהנסכים מפני היין, שם על נקראת לא שם, היה
את  מעכב שהוא השמן שם על אלא הזבח, את מעכבים

הקרבן.

.ËeÈ‰iL È„k ,‡¯ËÊeÊb ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ∆¿««»ƒ»¿»À∆∆¿¿¿»¿≈∆ƒ¿
ÔÏÚÓÏÓ ˙B‡B¯ ÌÈLp‰31È„k ,ÔhÓlÓ ÌÈL‡‰Â «»ƒƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈

ÔÈ·a¯ÚÓ eÈ‰È ‡lL32‰¯ÊÚ‰ „ˆa ‰È‰ ÏB„b ˙È·e . ∆…ƒ¿¿À¿»ƒ«ƒ»»»¿«»¬»»
Èea ‰È‰Â ,ÏÈÁ‰Â ‰¯ÊÚ‰ ÔÈa ,ıeÁaÓ dBÙˆaƒ¿»ƒ«≈»¬»»¿«≈¿»»»

‰tk33ÔÈ„·¯ ÛwÓe34‡¯˜ ‰È‰ ‡e‰Â ,Ô·‡ ÏL ƒ»À»¿»ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿»
"„˜Bn‰Œ˙Èa"35Áe˙t „Á‡ :BÏ eÈ‰ ÌÈÁ˙Ù ÈLe . ≈«≈¿≈¿»ƒ»∆»»«

.ÏÈÁÏ Áe˙t „Á‡Â ,‰¯ÊÚÏ»¬»»¿∆»»««≈

הגזוזטרא.31) על בית 32)כשיושבות שמחת בשעת
הסוכות. בחג נשים בעזרת שעשו עגול.33)השואבה גג

א)35)איצטבאות.34) פרק סוף (שבת המשנה [בפירוש
שעל  האש לקיום תמיד אש מדורת הייתה שם כי רבינו כתב
שם  כי ופירש בו, חזר שם לתלמוד בפירושו אבל המזבח.

מתחממים]. הכהנים היו

.ÈB· eÈ‰ ˙BÎLÏ Úa¯‡Â36ÌÈzLe L„˜ ÌÈzL : ¿«¿«¿»»¿«ƒ…∆¿«ƒ
ÏÁ37ÔÈÒtÒÙ ÈL‡¯Â .38.ÏÁ‰Â L„w‰ ÔÈa ÔÈÏÈc·Ó …¿»≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈«…∆¿«…

˙kLÏ - ˙ÈÓB¯cŒ˙È·¯ÚÓ ?˙BLnLÓ eÈ‰ ‰Óe∆»¿«¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ‡Ïh‰39ÌÁÏ ÈOBÚ ˙kLÏ - ˙ÈÁ¯ÊÓŒ˙ÈÓB¯„e ; «¿»ƒ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«≈∆∆
ÌÈt‰40ÈBÓLÁ ˙Èa eÊb da - ˙ÈBÙˆŒ˙ÈÁ¯ÊÓ ; «»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈«¿«

ÔÂÈ ÈÎÏÓ ÌeˆwML ÁaÊÓ È·‡41˙È·¯ÚÓŒ˙ÈBÙˆ ; «¿≈ƒ¿≈«∆ƒ¿«¿≈»»¿ƒ«¬»ƒ
‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ÔÈ„¯BÈ da -42. »¿ƒ¿≈«¿ƒ»

המוקד.36) בתוך 37)בבית מקצתו בנוי שביתֿהמוקד
שהחלק  ונראה בחול. בנוי ומקצתו המקודשת העזרה
קודש. היה לעזרה, הסמוך הדרומי, והחלק חול, היה הצפוני

קודש 38) בין המפסיק במקום לסימן מבדילין עצים חתיכות
חול. מנהג בקודש ינהגו שלא כדי שהיו 39)לחול,

טלאים  מששה פחותין "ואין לתמידין מבוקרים טלאים
הייתה  זו ולשכה שבמקדש". הטלאים בלשכת המבוקרין

לשכה 40)בקודש. וגם הפנים לחם עושים היו זו בלשכה
בעזרה". בפנים "אפייתם שהרי בקודש, הייתה זו

אנטיוכוס,41) בימי ישראל ארץ את היוונים כשכבשו
אבני  גנזו החשמונאים וכשנצחום זרה, לעבודה עליו הקריבו
בחול. הייתה זו ולשכה הזאת. בלשכה מזבח אותו

(=תעלה 42) במחילה זו לשכה דרך יורד קרי שראה כהן
בו. לטבול מקווה יש ששם הטבילה לבית הבית) שתחת

בחול. הייתה זו לשכה ואף

.‡ÈCÏB‰ ‰È‰ BÊ ‰kLlÓ ‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï „¯Bi‰«≈¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»»»≈
‰aÒna43˙B¯p‰Â ,Blk Lc˜n‰ ˙Áz ˙ÎÏB‰‰ «¿ƒ»«∆∆«««ƒ¿»À¿«≈

.‰ÏÈ·h‰ ˙È·Ï ÚÈbnL „Ú Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B˜ÏBc¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ«¿≈«¿ƒ»
˙È‰ ‰¯e„ÓeÌL ‰44„B·k ÏL ‡qk‰Œ˙È·e ,45e‰ÊÂ . ¿»»¿»»≈«ƒ≈∆»¿∆

B„B·k46.Ì„‡ ÌL LiL Úe„Èa ÏeÚ B‡ˆÓ : ¿¿»»¿»«∆≈»»»

דרך 43) מהלך היה לא קרי, בעל שהיה ומפני במערה.
שהמחילות  הקרקע, שתחת במסיבה "הולך אלא העזרה,

נתקדשו". לא הבית להר שהייתה 44)הפתוחות בלשכה
לשכת  והיא הטבילה, לבית יורדים שבה מערבית בצפונית

ג. משנה ג פרק בתמיד הנזכרת המוקד פרק 45)בית תמיד
לבית  צריך שהיה שם, בפירושו הראב"ד וכתב א. משנה א
"בעל  כדתנן הטבילה, לפני מים שם שיטיל כדי שם הכסא
טמא". המים את כשיטיל המים את הטיל ולא שטבל קרי

שם.46) חברו שהיה זמן כל מעולם אדם בו נכנס שלא

.·ÈÌÈBÓLe ‰‡Ó ·¯ÚnÏ Á¯Ên‰ ÔÓ ‰¯ÊÚ‰ C¯‡…∆»¬»»ƒ«ƒ¿»««¬»≈»¿ƒ
Ú·LÂ47‰¯ÊÚ ÏL È·¯ÚÓ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,48„Ú »∆«¿∆∆¿»ƒ…∆«¬»ƒ∆¬»»«

Blk ÏÎÈ‰‰ C¯‡Â .‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡ - ÏÎÈ‰‰ Ï˙k49 …∆«≈»««∆¿≈«»¿…∆«≈»À
‰n‡ ‰‡Ó -50ÌÈzL - ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa . ≈»«»≈»»¿«ƒ¿≈«¿«ƒ

˙ÒÈ¯c ÌB˜Ó .ÌÈLÏLe ÌÈzL - ÁaÊn‰ .ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ«
Œ˙Á‡ - ÌÈ‰k ˙¯ÊÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈ‰k‰ ÈÏ‚«̄¿≈«…¬ƒ¿«ƒ¿»∆¿«…¬ƒ««
‡e‰Â ,Ï‡¯OÈ ÈÏ‚¯ ˙ÒÈ¯c ÌB˜Ó .‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¿¿ƒ««¿≈ƒ¿»≈¿

.‰n‡ ‰¯OÚŒ˙Á‡ - Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ‡¯˜p‰«ƒ¿»∆¿«ƒ¿»≈««∆¿≈«»

עשרה 47) אחת סוף עד במזרח ישראל עזרת מהתחלת היינו
במערב. הקדשים קודש שמאחורי הכותל 48)אמה הוא

הקדשים. קודש הקדשים,49)שמאחורי קודש היינו
והאולם. שבאמצע.50)ההיכל הכתלים עובי עם

.‚ÈÌÈLÏLe ‰‡Ó ÌB¯cÏ ÔBÙv‰ ÔÓ ‰¯ÊÚ‰ ·Á¯Â¿…«»¬»»ƒ«»«»≈»¿ƒ
ÈBÙˆ Ï˙kÓ :ÔBaLÁ e‰ÊÂ ,LÓÁÂ51˙Èa „Ú ¿»≈¿∆∆¿»ƒ…∆¿ƒ«≈

ÌÈÁaËn‰ ˙Èa .˙Bn‡ ‰BÓL - ÌÈÁaËn‰52- «ƒ¿»«ƒ¿∆«≈«ƒ¿»«ƒ
ÔÈËÈLÙÓe ÔÈÏBz ÌLÂ ,‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ‰¯OÚŒÌÈzL¿≈∆¿≈«∆¡»¿»ƒ«¿ƒƒ

Bcˆa ÌÈL„w‰ ˙‡53. ∆«√»ƒ¿ƒ

שבבית 51) הקטנים העמודים (הם הננסין "מן ב: משנה שם
(=הצפוני) העזרה לכותל ה) משנה ג פרק שם - המטבחיים

אמות". הנ"ל.52)שמונה הננסין שמלה 53)הם [ברור
וכו'"]. השלחנות מקום "בצידו הבאה: להלכה שייכת זו

.„ÈÌB˜Ó54˙BÁÏL B·e ,˙Bn‡ ‰BÓL - ˙BÁÏM‰ ¿«À¿»¿∆«À¿»
LÈL ÏL55ÌÈÁ˙p‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ,56ÔÈÁÈ„Óe57˙‡ ∆«ƒ∆«ƒƒ¬≈∆«¿»ƒ¿ƒƒ∆

¯Oa‰58BÏM·Ï59ÌB˜Ó „ˆ·e .eÈ‰ ˙BÁÏL ‰ÓLe . «»»¿«¿¿…»À¿»»¿«¿
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˙BÚah‰ ÌB˜Ó ˙BÁÏM‰60,‰n‡ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡ - «À¿»¿««»«¿«¿∆¿ƒ«»
ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈËÁBL ÌLÂ61. ¿»¬ƒ∆«√»ƒ

(=אמות),54) ארבע לשולחנות הטבעות מן שם: במשנה
הטבעות  מן רבינו: ומפרש ארבע" לננסין השולחנות מן
לננסין  השלחנות חצי ומן אמות, ארבע - השולחנות לחצי
אמות. שמונה השולחנות מידת כן ואם אמות, ארבע -

ויתקלקל.55) הבשר יחמם שלא כדי זהב, של עשאום ולא
בעזרה.56) לכהנים הנאכלים קדשים קדשי מקור 57)של

מאכלות  מהלכות ו בפרק וראה קיג. בחולין זו הדחה
דמו  מידי יוצא שאינו חולין, בשר לעניין י הלכה אסורות
קדשים. לבשר הדין והוא ומליחה, בהדחה אלא

משנה 58) ו פרק ושקלים ב משנה ד פרק (תמיד [במשנה
הקרביים, את מדיחים היו הללו השולחנות שעל מפורש ב)
ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ו בפרק רבינו כתב וכן
מדיחין  היו המדיחין שבלשכת יז הלכה להלן שכתב ומה
המדובר  שם - ג משנה ה פרק ממדות ומקורו הקרביים, את
הקרבנות  מעשה ובהלכות שם בתמיד מפורש שעליו בכרס,
של  השולחנות על ולא המדיחין בלשכת אותו שמדיחים שם
כאן  רבינו שכתב מה אבל רב. שזבלו לפי שבעזרה, שיש
על  כן שעשו במשנה מקור לו אין - הבשר" את "ומדיחים
קרביים  מהדחת רבינו כן שלמד ונראה הנ"ל. השולחנות
בהם  שיש הקרביים אם הוא: וחומר קל ועוד, בעזרה. שהיא
דם, אלא זבל בו שאין בשר, שכן כל בעזרה, מודחים - זבל

בעזרה]. מודח הוא )59שוודאי צריך לבשלו שדווקא
הדחה. צריך אינו לצלי אבל היו 60)הדחה, טבעות

שחיטה". בשעת הבהמה רגלי בהם לאסור בקרקע "קבועות
קדשים 61) אבל בצפון, ששחיטתם קדשים קדשי כלומר,

בעזרה. מקום בכל שחיטתם קלים

.ÂË.˙Bn‡ ‰ÓL - ÁaÊn‰Â ˙BÚah‰ ÌB˜Ó ÔÈ·e≈¿««»¿«ƒ¿≈«¿…∆«
ÌÈLÏL - L·k‰Â .ÌÈLÏLe ÌÈzL - ÁaÊn‰Â62ÔÈ·e . ¿«ƒ¿≈«¿«ƒ¿ƒ¿«∆∆¿ƒ≈

.‰ˆÁÓe ‰n‡ ‰¯OÚŒÌÈzL - ÈÓB¯c Ï˙ÎÏe L·k‰«∆∆¿…∆¿ƒ¿≈∆¿≈«»∆¡»
·Á¯ ‡e‰L ÁaÊn‰ Ï˙k „Ú ‰¯ÊÚ ÏL ÈBÙˆ Ï˙kÓƒ…∆¿ƒ∆¬»»«…∆«ƒ¿≈«∆…«

‰ˆÁÓe ÌÈML -63Ï˙k „Ú ÌÏe‡‰ Ï˙kÓ Bc‚Îe . ƒƒ∆¡»¿∆¿ƒ…∆»»«…∆
ÌÈÚ·LÂ LL - C¯‡ ‡e‰L ‰¯ÊÚ ÏL ÈÁ¯ÊÓ64. ƒ¿»ƒ∆¬»»∆…∆≈¿ƒ¿ƒ

היה 62) לא אבל אמה, ושתיים שלושים ארכו היה הכבש
על  אמה פורח שהיה לפי אמה, שלושים אלא בעזרה אוכל

סובב. על ואמה ושלושים 63)יסוד מאה הרוחב כל שהרי
וכבש, מזבח של אמה ושתיים שישים מהן צא וחמש,
ששים  הרי דרומי, לכותל כבש שבין מה וחצי עשרה ושתים

שבין 64)ומחצה. מה אמה ושתיים עשרים כיצד? הא
המזבח, ושתיים שלושים יב), הלכה (למעלה למזבח האולם
הרי  ישראל, עזרת עשרה ואחת כהנים עזרת עשרה אחת

ושש. שבעים

.ÊËÌB˜n‰ ‡e‰ ,ÔBÙˆ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰f‰ Úa¯Ó‰ Ïk»«¿À»«∆«ƒ¿»»«»
.ÌÈL„˜ŒÈL„˜ Ba ÔÈËÁBML∆¬ƒ»¿≈»»ƒ

.ÊÈ‰BÓL65LÏL :Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚa eÈ‰ ˙BÎLÏ ¿∆¿»»¿∆¿«ƒ¿»≈»

,ÁÏn‰ ˙kLÏ :ÌB¯caL .ÌB¯ca LÏLÂ ,ÔBÙva«»¿»«»∆«»ƒ¿««∆«
ÌL - ÁÏn‰ ˙kLÏ .ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ,‰Â¯t‰ ˙kLÏƒ¿«««¿»ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««∆«»

‰Â¯t‰ ˙kLÏ ;Ôa¯wÏ ÁÏÓ ÔÈ˙B66ÔÈÁÏBÓ ÌL - ¿ƒ∆««»¿»ƒ¿«««¿»»¿ƒ
ÌÈL„w‰ ˙B¯BÚ67Ô‰ÎÏ ‰ÏÈ·Ë ˙Èa ‰˙È‰ dbb ÏÚÂ , «√»ƒ¿««»»¿»≈¿ƒ»¿…≈

eÈ‰ ÌL - ÔÈÁÈ„n‰ ˙kLÏ ;ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒƒ¿««¿ƒƒ»»
ÌÈL„w‰ È·¯˜ ÔÈÁÈ„Ó68‰aÒÓ ÌMÓe ,69‚‚Ï ‰ÏBÚ ¿ƒƒƒ¿≈«√»ƒƒ»¿ƒ»»¿«

˙ÈÊb‰ ˙kLÏ :ÔBÙvaL LÏM‰Â .‰Â¯t‰Œ˙Èa70, ≈««¿»¿«»∆«»ƒ¿««»ƒ
daL - ˙ÈÊb‰ ˙kLÏ .ıÚ‰ ˙kLÏ ,‰lb‰ ˙kLÏƒ¿««À»ƒ¿«»≈ƒ¿««»ƒ∆»

˙·LBÈ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò71dÈˆÁÂ ,L„˜ ‰È‰ dÈˆÁÂ . «¿∆¿≈¿»∆∆¿∆¿»»»…∆¿∆¿»
.ÏÁÏ „Á‡Â L„wÏ „Á‡ :ÌÈÁ˙Ù ÈL dÏÂ .ÏÁ ‰È‰»»…¿»¿≈¿»ƒ∆»«…∆¿∆»«…

ÔÈ·LBÈ ÔÈ¯„‰q‰ eÈ‰ ÏÁ ÏL ÈˆÁ·e72‰lb‰ ˙kLÏ . «¬ƒ∆…»««¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿««À»
‰l‚a epnÓ ÔÈ‡ÏÓnL ¯Ba ‰˙È‰ ÌL -73ÌMÓe , »»¿»∆¿«¿ƒƒ∆¿À»ƒ»
ıÚ‰ ˙kLÏÂ .‰¯ÊÚ‰ ÏÎÏ ÌÈÓ ÔÈ˜tÒÓ74‰˙È‰ ¿«¿ƒ«ƒ¿»»¬»»¿ƒ¿«»≈»¿»

‡È‰Â ,ÏB„b Ô‰k ˙kLÏ ‰˙È‰ ‡È‰Â ,Ô‰ÈzL È¯BÁ‡¬≈¿≈∆¿ƒ»¿»ƒ¿«…≈»¿ƒ
ÈzLe .‰ÂL ÔzLÏL ‚‚Â .ÔÈ¯„‰¯t ˙kLÏ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¿»¿»»∆¿≈
ÔÈÓÈÓ ˙Á‡ :Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚa ÌL eÈ‰ ˙B¯Á‡ ˙BÎLÏ¿»¬≈»»¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒƒ

ÒÁÈt ˙kLÏ ‡e‰Â ,ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚL75LÈaÏn‰76˙Á‡Â ; ««ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒ¿««
ÔÈz·Á ‰OBÚ ˙kLÏ ‡e‰Â ,BÏ‡ÓOÓ77. ƒ¿…¿ƒ¿«≈¬ƒƒ

פרק 65) ושם לשכות, שש רק נמנו ג משנה ה פרק במדות
המלביש  פנחס לשכת נוספות: שתיים נמנו ד משנה א

חביתין. עושי אמגושי 66)ולשכת איש שם "פרוה
העבודה  לראות כדי זו בלשכה העזרה בקיר שחתר (מכשף)

שמו". על הלשכה נקראת כן על ה'67)ונהרג, בפרק
המלח  ש"בלשכת רבינו כתב יג הלכה מזבח איסורי מהלכות
שהמלח  סובר שרבינו והנראה הקדשים". עורות מולחין היו
הייתה  העורות מליחת אבל המלח, בלשכת מוצנע היה
המלח. מלשכת המלח נוטלין והיו הפרוה, בלשכת

הכרס.68) ומפני 69)היינו מעלות בלי כבש כמין
מסיבה. נקראת בעיגול מפני 70)שהולכת כן נקראת

סנהדרין. של לכבודם מרובעות גזית מאבני עשוייה שהייתה
הכהונה 71) את ודנין יושבין שהיו - מעשיהם "ועיקר

ובמומין". ביוחסין הכהנים קודש 72)ובודקין של שבחצי
דוד  בית למלכי אלא בעזרה ישיבה שאין לישב, אסור

בזכריה.73)בלבד. הנזכר ראשה" על "וגולה כמו ספל
בבניין,74) קבוע היינו כלל", בולט עץ בו בונים ש"אין אף

אלא  עץ של נקראת שלא עוד וייתכן מותר. בניין בלא אבל
עצים. בה שהניחו שזו 75)מפני במשנה מפורש לא

מימינו  "אחת שנאמר ממה רבינו כן למד אלא בימין, הייתה
לשכת  ואחת המלביש פינחס לשכת אחת משמאלו, ואחת
ראשוןֿראשון  על מדבר שהתנא ומסתבר חביתין", עושי

אחרוןֿאחרון. בגדי 76)ועל מעשי על "הממונה שהיה
גדול  כהן ובגדי הדיוטים כהנים בגדי בהכנת עוסק כהונה

הכל". נעשה ידו ומתחת היה 77)ובאריגתן גדול כהן
בערב, ומחציתה בבקר מחציתה מנחה, יום בכל מקריב
מחבת  "על שנאמר כמו במחבת עשוייה שהייתה ומפני

חביתין. קרוייה תעשה" בשמן
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dxigadרב zia zekld - dcear xtq - ixyz a"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

á"ôùú'ä éøùú á"ë éùéìù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
קרקע 1) גובה וכמה במישור, היה לא המקדש כי בו יתבאר

שם. אחרים ממקומות יותר ההיכל

.‡‰ÏÚÓa ‡l‡ ,¯BLÈÓa ‰È‰ ‡Ï Blk Lc˜n‰«ƒ¿»À…»»¿ƒ∆»¿«¬≈
,˙Èa‰ ¯‰ ÏL ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚMÓ ÒÎ Ì„‡Lk .¯‰‰»»¿∆»»ƒ¿»ƒ««ƒ¿»ƒ∆«««ƒ
ÏÈÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÏÈÁ‰ ÛBÒ „Ú Cl‰Ó¿«≈««≈¿»∆¿∆ƒ«≈

Ìe¯ .˙BÏÚÓ ‰¯OÚŒÌÈzLa ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ2Ïk ¿∆¿««»ƒƒ¿≈∆¿≈«¬»
dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ3.‰n‡ ÈˆÁ «¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ«»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek xdd dlrna `l` xeyina did `l elek ycwnd"

וממנה  הנשים, לעזרת מהחיל העליות את לפרט וממשיך
לשם  ולכאורה, והמזבח. האולם אל ומשם ישראל, לעזרת
מובן  זה והלא ההר, במעלה היה שהמקדש הקדים מה
לעזרת  נשים מעזרת עולה למקדש שהבא הנ"ל מהפירוט

וכו'. ישראל
שהוא  לומר ההר" ב"מעלה הרמב"ם שכוונת לומר ואין
צריך  כי לעיכובא, היא ההר במעלה המקדש ובית בדווקא,
שהם  "הדברים שהרי ובפרט לכך, המקור מהיכן ביאור
הם  ועזרה הקדשים...אולם וקודש קודש בבית... עיקר
במעלה  ולא דווקא במישור היה והמשכן המשכן, בדוגמת

ההר.
שהמקדש  הלכה, לפסוק בכוונתו שאין לומר, צריך לכן
בפועל. המציאות היא שכך אלא ההר, במעלה להיות צריך
שמדבר  בפשטות, לומר יש זו, בהקדמה שפתח ומה
על  להקל כדי שבו הפרטים ואח"כ הענין בכללות בתחילה
הכללי  המספר את מקדים מקומות שבריבוי כמו הלומד,

הזכרון. לתועלת -
הפרטי, למקדש בקשר הוראה ישנה העניינים, ובפנימיות
עצמו  את ומרומם שמעלה באופן להיות צריכה שהכניסה
יתברך. לו דירה נהיה כולו שהעולם עד בעולם, חלקו ואת
המציאות  היא כך מכל־מקום לעיכובא, דין שאינו ואף
כו'. ועולה כו' מהלך בו והנכנס ההר, במעלה היה שהמקדש
ביאת  שסדר משמע הרמב"ם מלשון בזה: וההסברה
גם  הוא וכך עליה, אחר עליה של באופן היא המקדש
ועולה, מהלך של באופן שיהיה הרוחנית העבודה בסדר
זה  הרי גבוה, הכי למקום ההגעה לאחר וגם ועולה. מהלך
שיבוא  העילוי שלגבי ובוודאי בהווה, למצב בנוגע רק
תחילה  זקוק ולכן לחסרון, עכשיו דרגתו נחשבת בעתיד
נעלית  (בדרגה וכליו המקדש ותיקון בבניית לשלימות
הדרושה  בשלימות המקדש ביאת תהיה ואח"כ יותר)

סוף. אין עד עילוי אחר בעילוי
(eh oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ג.2) משנה פ"ב מדות המעלה,3)גובה. רוחב משך

ההר  רוחב בכל וארכה אמה, חצי הרגל דריסת מקום דהיינו
(בבא  כדתניא שלחה ולשון טז.), יומא (רש"י ולדרום לצפון
וכן  הרגל, זה ד) כב, שמות – בעירה (את ושלח ב:) קמא
שם). מדות (תויו"ט הרגל משלחי כ) לב, (ישעיה אומר הוא

.·Cl‰Óe4‰pnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««»ƒ¿»∆¿∆ƒ∆»
‰¯OÚŒLÓÁa ‰¯ÊÚ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ¿∆¿«ƒ¿»≈∆¿ƒ«»¬»»«¬≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

.‰n‡«»

ה.4) משנה שם מדות

.‚Cl‰Óe5epnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿«ƒ¿»≈¿»∆¿∆ƒ∆
ÔÎec ‰ÈÏÚÂ .‰n‡ ‰‰B·b ‰ÏÚÓa ÌÈ‰k‰ ˙¯ÊÚÏ6, ¿∆¿««…¬ƒ¿«¬»¿»«»¿»∆»»

,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ LÏL Ba LÈ≈»«¬»«¬»¬ƒ«»
ÏÚ ‰‰B·b ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ ˙‡ˆÓ .‰n‡ ÈˆÁ dÁÏLÂ¿ƒ¿»¬ƒ«»ƒ¿≈∆¿««…¬ƒ¿»«

.‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ÈzL Ï‡¯OÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿≈«∆¡»

ו.5) משנה עומדים 6)שם הלוים היו ועליו אצטבא.
ו). הלכה (להלן שירה שאומרים בשעה

.„Cl‰Óe7ÌÏe‡‰ ÔÈ·e ÁaÊn‰Â ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««…¬ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»
‰¯OÚŒÌÈzLa ÌÏe‡Ï ÌMÓ ‰ÏBÚÂ .‰ÂLa ÁaÊnÏÂ¿«ƒ¿≈«¿»∆¿∆ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

‰n‡8.‰ÂLa Blk ÏÎÈ‰‰Â ÌÏe‡‰Â . «»¿»»¿«≈»À¿»∆

ו.7) משנה פ"ג אמה",8)מדות "ושלחה שם: במשנה
שם. נוסחאות שינויי (עיין רבינו כלשון אחרים בספרים אבל

כסףֿמשנה). ועיין טז. ביומא הוא וכן

.‰Á¯Ên‰ ¯ÚL Ú˜¯˜ ÏÚ ÏÎÈ‰‰ Ú˜¯˜ d·b ‡ˆÓƒ¿»…««¿««≈»««¿««««ƒ¿»
˙Bn‡ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL ˙Èa‰ ¯‰ ÏL9¯‰ ¯ÚL d·‚Â . ∆«««ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ«¿…««««

‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˙Èa‰10¯ÚL „‚k „ÓBÚ‰ CÎÈÙÏ . ««ƒ∆¿ƒ«»¿ƒ»»≈¿∆∆««
ÏÎÈ‰‰ Á˙t ‰‡B¯ BÈ‡ Á¯Ên‰11‰Ê ÈtÓe .12eOÚ «ƒ¿»≈∆∆««≈»ƒ¿≈∆»

„ÓBÚ‰ Ô‰k ‡‰iL È„k ,CeÓ ‰Ê ¯ÚL ÈabŒÏÚL Ï˙k…∆∆««≈««∆»¿≈∆¿≈…≈»≈
‰ÁLn‰ ¯‰a13‰‡B¯14ÏÎÈ‰‰ Á˙t15‰fnL ‰ÚLa ¿««ƒ¿»∆∆««≈»¿»»∆«∆

‰¯t‰ ÌcÓ16ÏÎÈ‰‰ ÁÎ17. ƒ««»»…««≈»

אמות 9) בשש הבית מהר גבוהה נשים עזרת כיצד? הא
בשבע  נשים מעזרת גבוהה ישראל עזרת א), הלכה (למעלה
מעזרת  גבוהה הכהנים עזרת ב), הלכה (למעלה וחצי אמות
גבוה  והאולם ג) הלכה (למעלה וחצי אמות בשתי ישראל
ביחד  הרי ד) הלכה (למעלה אמות בשש הכהנים מעזרת

אמות. ושתים ג.10)עשרים משנה פ"ב מדות
יותר.11) אמות בשתי גבוהה שלו שם 12)שהרצפה

ד. ופני 13)משנה ביתֿהמקדש, שבמזרח הזיתים הר
למערב. הרֿהבית.14)הכהן לכותל כמו 15)ממעל

וגו'. מועד אהל פני נכח אל והזה ד) יט, (במדבר שכתוב
אדומה.16) "כנגד 17)פרה שנינו: ט משנה פ"ג בפרה

פרה  מהלכות בפ"ג כן כתב רבינו וגם הקדשים", קדשי בית
אמת, ששניהם כתב שם בפרה חדשים ובתוספות ב. הלכה

להיכל. מבעד קדשֿהקדשים את שיראה וצריך

.Â˙BÎLÏe18˙BÁe˙t Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ˙Áz ÌL eÈ‰ ¿»»»««∆¿«ƒ¿»≈¿
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רג dxigad zia zekld - dcear xtq - ixyz a"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

á"ôùú'ä éøùú á"ë éùéìù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
קרקע 1) גובה וכמה במישור, היה לא המקדש כי בו יתבאר

שם. אחרים ממקומות יותר ההיכל

.‡‰ÏÚÓa ‡l‡ ,¯BLÈÓa ‰È‰ ‡Ï Blk Lc˜n‰«ƒ¿»À…»»¿ƒ∆»¿«¬≈
,˙Èa‰ ¯‰ ÏL ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚMÓ ÒÎ Ì„‡Lk .¯‰‰»»¿∆»»ƒ¿»ƒ««ƒ¿»ƒ∆«««ƒ
ÏÈÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÏÈÁ‰ ÛBÒ „Ú Cl‰Ó¿«≈««≈¿»∆¿∆ƒ«≈

Ìe¯ .˙BÏÚÓ ‰¯OÚŒÌÈzLa ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ2Ïk ¿∆¿««»ƒƒ¿≈∆¿≈«¬»
dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ3.‰n‡ ÈˆÁ «¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ«»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek xdd dlrna `l` xeyina did `l elek ycwnd"

וממנה  הנשים, לעזרת מהחיל העליות את לפרט וממשיך
לשם  ולכאורה, והמזבח. האולם אל ומשם ישראל, לעזרת
מובן  זה והלא ההר, במעלה היה שהמקדש הקדים מה
לעזרת  נשים מעזרת עולה למקדש שהבא הנ"ל מהפירוט

וכו'. ישראל
שהוא  לומר ההר" ב"מעלה הרמב"ם שכוונת לומר ואין
צריך  כי לעיכובא, היא ההר במעלה המקדש ובית בדווקא,
שהם  "הדברים שהרי ובפרט לכך, המקור מהיכן ביאור
הם  ועזרה הקדשים...אולם וקודש קודש בבית... עיקר
במעלה  ולא דווקא במישור היה והמשכן המשכן, בדוגמת

ההר.
שהמקדש  הלכה, לפסוק בכוונתו שאין לומר, צריך לכן
בפועל. המציאות היא שכך אלא ההר, במעלה להיות צריך
שמדבר  בפשטות, לומר יש זו, בהקדמה שפתח ומה
על  להקל כדי שבו הפרטים ואח"כ הענין בכללות בתחילה
הכללי  המספר את מקדים מקומות שבריבוי כמו הלומד,

הזכרון. לתועלת -
הפרטי, למקדש בקשר הוראה ישנה העניינים, ובפנימיות
עצמו  את ומרומם שמעלה באופן להיות צריכה שהכניסה
יתברך. לו דירה נהיה כולו שהעולם עד בעולם, חלקו ואת
המציאות  היא כך מכל־מקום לעיכובא, דין שאינו ואף
כו'. ועולה כו' מהלך בו והנכנס ההר, במעלה היה שהמקדש
ביאת  שסדר משמע הרמב"ם מלשון בזה: וההסברה
גם  הוא וכך עליה, אחר עליה של באופן היא המקדש
ועולה, מהלך של באופן שיהיה הרוחנית העבודה בסדר
זה  הרי גבוה, הכי למקום ההגעה לאחר וגם ועולה. מהלך
שיבוא  העילוי שלגבי ובוודאי בהווה, למצב בנוגע רק
תחילה  זקוק ולכן לחסרון, עכשיו דרגתו נחשבת בעתיד
נעלית  (בדרגה וכליו המקדש ותיקון בבניית לשלימות
הדרושה  בשלימות המקדש ביאת תהיה ואח"כ יותר)

סוף. אין עד עילוי אחר בעילוי
(eh oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ג.2) משנה פ"ב מדות המעלה,3)גובה. רוחב משך

ההר  רוחב בכל וארכה אמה, חצי הרגל דריסת מקום דהיינו
(בבא  כדתניא שלחה ולשון טז.), יומא (רש"י ולדרום לצפון
וכן  הרגל, זה ד) כב, שמות – בעירה (את ושלח ב:) קמא
שם). מדות (תויו"ט הרגל משלחי כ) לב, (ישעיה אומר הוא

.·Cl‰Óe4‰pnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««»ƒ¿»∆¿∆ƒ∆»
‰¯OÚŒLÓÁa ‰¯ÊÚ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ¿∆¿«ƒ¿»≈∆¿ƒ«»¬»»«¬≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

.‰n‡«»

ה.4) משנה שם מדות

.‚Cl‰Óe5epnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿«ƒ¿»≈¿»∆¿∆ƒ∆
ÔÎec ‰ÈÏÚÂ .‰n‡ ‰‰B·b ‰ÏÚÓa ÌÈ‰k‰ ˙¯ÊÚÏ6, ¿∆¿««…¬ƒ¿«¬»¿»«»¿»∆»»

,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ LÏL Ba LÈ≈»«¬»«¬»¬ƒ«»
ÏÚ ‰‰B·b ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ ˙‡ˆÓ .‰n‡ ÈˆÁ dÁÏLÂ¿ƒ¿»¬ƒ«»ƒ¿≈∆¿««…¬ƒ¿»«

.‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ÈzL Ï‡¯OÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿≈«∆¡»

ו.5) משנה עומדים 6)שם הלוים היו ועליו אצטבא.
ו). הלכה (להלן שירה שאומרים בשעה

.„Cl‰Óe7ÌÏe‡‰ ÔÈ·e ÁaÊn‰Â ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««…¬ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»
‰¯OÚŒÌÈzLa ÌÏe‡Ï ÌMÓ ‰ÏBÚÂ .‰ÂLa ÁaÊnÏÂ¿«ƒ¿≈«¿»∆¿∆ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe¯ .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

‰n‡8.‰ÂLa Blk ÏÎÈ‰‰Â ÌÏe‡‰Â . «»¿»»¿«≈»À¿»∆

ו.7) משנה פ"ג אמה",8)מדות "ושלחה שם: במשנה
שם. נוסחאות שינויי (עיין רבינו כלשון אחרים בספרים אבל

כסףֿמשנה). ועיין טז. ביומא הוא וכן

.‰Á¯Ên‰ ¯ÚL Ú˜¯˜ ÏÚ ÏÎÈ‰‰ Ú˜¯˜ d·b ‡ˆÓƒ¿»…««¿««≈»««¿««««ƒ¿»
˙Bn‡ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL ˙Èa‰ ¯‰ ÏL9¯‰ ¯ÚL d·‚Â . ∆«««ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ«¿…««««

‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˙Èa‰10¯ÚL „‚k „ÓBÚ‰ CÎÈÙÏ . ««ƒ∆¿ƒ«»¿ƒ»»≈¿∆∆««
ÏÎÈ‰‰ Á˙t ‰‡B¯ BÈ‡ Á¯Ên‰11‰Ê ÈtÓe .12eOÚ «ƒ¿»≈∆∆««≈»ƒ¿≈∆»

„ÓBÚ‰ Ô‰k ‡‰iL È„k ,CeÓ ‰Ê ¯ÚL ÈabŒÏÚL Ï˙k…∆∆««≈««∆»¿≈∆¿≈…≈»≈
‰ÁLn‰ ¯‰a13‰‡B¯14ÏÎÈ‰‰ Á˙t15‰fnL ‰ÚLa ¿««ƒ¿»∆∆««≈»¿»»∆«∆

‰¯t‰ ÌcÓ16ÏÎÈ‰‰ ÁÎ17. ƒ««»»…««≈»

אמות 9) בשש הבית מהר גבוהה נשים עזרת כיצד? הא
בשבע  נשים מעזרת גבוהה ישראל עזרת א), הלכה (למעלה
מעזרת  גבוהה הכהנים עזרת ב), הלכה (למעלה וחצי אמות
גבוה  והאולם ג) הלכה (למעלה וחצי אמות בשתי ישראל
ביחד  הרי ד) הלכה (למעלה אמות בשש הכהנים מעזרת

אמות. ושתים ג.10)עשרים משנה פ"ב מדות
יותר.11) אמות בשתי גבוהה שלו שם 12)שהרצפה

ד. ופני 13)משנה ביתֿהמקדש, שבמזרח הזיתים הר
למערב. הרֿהבית.14)הכהן לכותל כמו 15)ממעל

וגו'. מועד אהל פני נכח אל והזה ד) יט, (במדבר שכתוב
אדומה.16) "כנגד 17)פרה שנינו: ט משנה פ"ג בפרה

פרה  מהלכות בפ"ג כן כתב רבינו וגם הקדשים", קדשי בית
אמת, ששניהם כתב שם בפרה חדשים ובתוספות ב. הלכה

להיכל. מבעד קדשֿהקדשים את שיראה וצריך

.Â˙BÎLÏe18˙BÁe˙t Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ˙Áz ÌL eÈ‰ ¿»»»««∆¿«ƒ¿»≈¿
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˙B¯Bpk‰ ÔÈ˙B ÌÈiÂÏ‰ ÌML ,ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ¿∆¿««»ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
ÔÎec‰ ÏÚÂ .¯ÈM‰ ÈÏk ÏÎÂ ÌÈzÏˆÓ‰Â ÌÈÏ·p‰Â19 ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈«ƒ¿««»

ÌÈiÂÏ‰ eÈ‰ ÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚÏ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ ‰ÏBÚ‰»∆≈∆¿«ƒ¿»≈¿∆¿««…¬ƒ»«¿ƒƒ
Ôa¯w‰ ÏÚ ‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡L ‰ÚLa ÌÈ„ÓBÚ20. ¿ƒ¿»»∆¿ƒƒ»««»¿»

ו.18) משנה מקומות 19)שם יש והנה, יג: ערכין
את  לברך עומדים שהכהנים מקום נקרא שהדוכן בתלמוד
המקום  כן שנקרא ופעמים ועוד), לא: ר"ה טז. (חגיגה העם
וערכין  נג. ושם כ: (יומא הקרבן על בשיר עומדים שהלויים
עליה, שעומדים איצטבא הוא הדוכן כי והנראה, ועוד). יג:
שיר, בכלי עליו עומדים שהלויים מקום על הונח ועיקרה
העם. את לברך עליו עומדים שהכהנים למקום גם והושאל
(הר  דוכן בשם כפים לנשיאות לקרוא זה שם הושאל ושוב

הציבור 20)המוריה). עולות כל על שירה? אומר "ומתי
מהלכות  (פ"ג היין" ניסוך בעת עצרת שלמי ועל החובה,

ב). הלכה המקדש כלי

.Ê˙BÎLl‰21eÈ‰ Ì‡ :ÏÁÏ ˙BÁe˙Ùe L„wa ˙BÈea‰ «¿»«¿«…∆¿«…ƒ»
Ú ÔÈÂL Ô‰È˙BbbÔ‰È˙Bb‚Â ÏÁ ÔÎBz - ‰¯ÊÚ‰ Ú˜¯˜ Ì «≈∆»ƒƒ«¿«»¬»»»…¿«≈∆

˙Bbb‰L ,ÏÁ Ô‰È˙Bbb Û‡ - ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ;L„…̃∆¿ƒ≈»»ƒ««≈∆…∆««
eLc˜˙ ‡Ï ˙BiÏÚ‰Â22CÎÈÙÏ .23ÔÈ‡ el‡ ÌÈbb ¿»¬ƒ…ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ≈≈

ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÌL ÔÈÏÎB‡24ÌÈL„˜ ÔÈËÁBL ‡ÏÂ , ¿ƒ»»¿≈»»ƒ¿…¬ƒ»»ƒ
ÌÈl˜25. «ƒ

פו.21) פה: בהר 22)פסחים וראה העזרה. בקדושת
שם.23)המוריה. בעזרה.24)פסחים רק שנאכל

של 25) שלמים כבשי ושני והאשמות והחטאות העולות כל
והבכור  יחיד של ו"שלמים קדשים". "קדשי נקראים עצרת,
מהלכות  (פ"א קלים" קדשים נקראים והפסח, והמעשר

יז). הלכה הקרבנות מעשה

.ÁeÈ‰26L„wÏ ˙BÁe˙Ùe ÏÁÏ ˙BÈea27L„˜ ÔÎBz - »¿«…¿«…∆»…∆
ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï28ÌL ÔÈËÁBL ÔÈ‡ Ï·‡ , «¬ƒ«»¿≈»»ƒ¬»≈¬ƒ»

¯eËt - ‰‡ÓËa ÌLÏ ÒÎp‰Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜29. »»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿»¿À¿»»
¯·c ÏÎÏ ÏÁ Ô‰È˙Bb‚Â30. ¿«≈∆…¿»»»

נו.26) חצרות 28)לעזרה.27)זבחים התורה שריבתה
כעזרה  דינם שאין אףֿעלֿפי קדשים, קדשי לאכילת הרבה

שם). (זבחים שם).29)ממש (בזבחים אסור אבל
שם.30) להיות הטמא מותר לכתחילה שאפילו

.Ë˙BlÁn‰31L„˜ - ‰¯ÊÚÏ ˙BÁe˙t‰32˙BÁe˙t‰Â , «¿ƒ«¿»¬»»…∆¿«¿
ÏÁ - ˙Èa‰ ¯‰Ï33˙BBlÁ‰ .34- ‰ÓBÁ‰ È·ÚÂ ¿«««ƒ…««»√ƒ«»

ÌÈÙÏk35.‰‡ÓËÏ ÔÈa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ«»¿≈»»ƒ≈¿À¿»

פו.31) פסחים – העזרה.32)המערות אין 33)בקדושת
עזרה. קדושת פה:34)עליו הראב"ד 35)שם כתב

בבר  להו ומשכחת העזרה, לקרקע "בששוים בהשגות:
כאן  השמיט ורבינו שם. פסחים בגמרא הוא וכן שורא".
למעלה  שכתב מה על שסמך משום כנראה, אלו, דברים
בביאורו  הגר"א אולם, (כסףֿמשנה). בלשכות ז הלכה
זו  סוגיא כל גרס לא שרבינו כתב כו, ס"ק נה סימן לאו"ח

שם. בפסחים

.ÈÔÈcŒ˙Èa36eˆ¯L37B‡ ÌÈÏLe¯È ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ≈ƒ∆»¿ƒ«¿»«ƒ
CLÓÏ Ì‰Ï LÈÂ .ÔÈÙÈÒBÓ - ‰¯ÊÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«»¬»»ƒƒ¿≈»∆ƒ¿…

˙Èa‰ ¯‰Ó eˆ¯iL ÌB˜n‰ „Ú ‰¯ÊÚ‰38CLÓÏÂ , »¬»»««»∆ƒ¿≈«««ƒ¿ƒ¿…
eˆ¯iL ÌB˜Ó „Ú ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁ39. «¿»«ƒ«»∆ƒ¿

יא).36) הלכה (להלן ואחד שבעים כתבו 37)של
על  מוסיפין שאין וליעבד) ד"ה לג. (זבחים בתוספות

שהרי העזרות  להוסיף, שצריכים פסוק מצאו אלאֿאםֿכן
עלי  ה' מיד בכתב "הכל יט): כח, הימיםֿא (דברי נאמר
שם, (זבחים בתלמוד מקומות בכמה למדו ומכאן השכיל"
כי  להעיר יש העזרה. על כלום להוסיף שאין נא:) וסוכה
ההיכל  על הוספה של הזה האיסור את כלל הזכיר לא רבינו

שלמה). (יריעות הר 38)והעזרות עד על רבינו הגביל כאן
ה' "בהר יד): כב, (בראשית שנאמר ממה לזה ורמז הבית,

שמח). (אור להוסיף רשות אין ההר שעל בלי 39)יראה",
העזרה. על בהוספה למעלה וראה הגבלה. שום

.‡ÈÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡40¯ÈÚ‰ ÏÚ41‡l‡ ˙B¯ÊÚ‰ ÏÚ B‡ ≈ƒƒ«»ƒ«»¬»∆»
ŒÏÚÂ ,ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡·e ,‡È· ÈtŒÏÚÂ ,CÏn‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«∆∆¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿Àƒ¿«
ÏÎk" :¯Ó‡pL .ÌÈ˜Ê „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈ¯„‰Ò Ètƒ«¿∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ∆∆¡«¿…

"eOÚz ÔÎÂ ,E˙B‡ ‰‡¯Ó È‡ ¯L‡42.˙B¯B„Ï - ¬∆¬ƒ«¿∆¿¿≈«¬¿
‰È‰ CÏÓ ea¯ ‰LÓe43. ∆«≈∆∆»»

במשנה.40) יד. ללמדך 42)ירושלים.41)שבועות
טו.). יט: (שם אלו עלֿידי אלא להוסיף אין לדורות שאף

קא.43) זבחים נביא, שהיה לזה נוסף

.·È„ˆÈÎÂ44?¯ÈÚ‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ45ÔÈcŒ˙Èa ÔÈOBÚ ¿≈«ƒƒ«»ƒƒ≈ƒ
˙B„B˙ ÈzL46Ì‰aL ıÓÁ ÌÁÏ ÔÈÁ˜BÏÂ ,47ÌÈÎÏB‰Â , ¿≈¿¿ƒ∆∆»≈∆»∆¿¿ƒ

˙B„Bz‰ ÈzL ¯Á‡ ÔÈcŒ˙Èa48¯Á‡ BÊ ˙B„Bz‰ ÈzLe , ≈ƒ««¿≈«¿≈«««
BÊ49ÏˆÏˆ·e ÌÈÏ··e ˙B¯BpÎa ÔÈ„ÓBÚÂ ,50Ïk ÏÚ ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«»

(Ô·‡Â) Ô·‡ Ïk ÏÚÂ ‰pÙe ‰pt51[‰ÏB„b] ƒ»ƒ»¿«»∆∆»∆∆¿»
È˙Èl„ Èk '‰ EÓÓB¯‡" :¯ÓB‡Â ,ÌÈÏLe¯ÈaL∆ƒ»«ƒ¿≈¬ƒ¿ƒƒƒ»ƒ

"'B‚Â52,B˙B‡ ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰ ÛBÒÏ ÔÈÚÈbnL „Ú , ¿«∆«ƒƒ¿«»∆¿«¿ƒ
‡ ‰„Bz ÌÁÏ ÌL ÌÈÏÎB‡Â .ÌL ÔÈ„ÓBÚÂÈ˙MÓ ˙Á ¿¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆»««ƒ¿≈

˙Ù¯O ‰iM‰Â ,˙B„Bz‰53ÔÈÙ¯BO ‡È·p‰ ÈtŒÏÚÂ . «¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿«ƒ«»ƒ¿ƒ
.BÊ ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â BÊ ˙‡∆¿¿ƒ∆

במשנה.44) יד. במשנה 46)ירושלים.45)שבועות
הכוונה 47)שם. אין תודות", "שתי שאמרנו מה כלומר,

לחמי  שני היינו בגמרא), טו. (שם שבהן החמץ ללחם אלא
בפ"ט  ראה תודה. קרבנות משתי לכהן המורמים החמץ
שם). ישראל (תפארת כא הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

המשנה.48) דברי בפירוש בגמרא טו: שם.49)שם גמרא
רש"י  (ראה זה אחר זה אותן נושאים היו כהנים שני כלומר,
ישראל  "וכל שלפנינו: הספרים לפי שם ובמשנה שם).
הנ"ל. הדברים נשמטו נוסחאות בכמה אבל אחריהם",

שם.50) ברייתא שיר. אבן 51)כלי "כל שם: בברייתא
בברייתא 52)גדולה". והנה הבית. חנוכת שיר מזמור הוא

וכו' ובנבלים בכינורות תודה של שיר "ת"ר אמרו: שם
אומרים או  היו תודה של שיר ופירש"י וכו', ארוממך" מר

ורבינו  לתודה. מזמור תודה של שיר ומהו בכינורות, שם
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בסוף  שאמרו שמה שמפרש מפני לתודה, מזמור השמיט
"שיר  בתחילה שאמרו למה פירוש זהו ארוממך", "ואומר
שאומרים  אמרו שם ובברייתא (משנהֿלמלך). תודה" של
כל  אבל וגו', עליון בסתר יושב היינו פגעים, של שיר גם
הבנין, בשעת להם מצירים שהיו שני, בבית אלא אינו זה
(משנהֿלמלך). עד ד"ה שם בתוספות הוא וכן

אבל 53) נשרפת", והחיצונה נאכלת הפנימית שם: במשנה
אלא  בדבר טעם שאין טז.) טו: (שם הגמרא מסקנת לפי
וחיצונה  פנימית נשרפת, נביא ועלֿפי נאכלת נביא עלֿפי

(כסףֿמשנה). נביא שיאמר כמו אלא דוקא, לאו

.‚È‰¯ÊÚ‰ ÏÚ eÙÈÒB‰ Ì‡ ÔÎÂ54d˙B‡ ÔÈLc˜Ó , ¿≈ƒƒ«»¬»»¿«¿ƒ»
da ˙ÏÎ‡pL ‰„Bz‰ ÌÈÏLe¯i ‰Ó .‰Án‰ È¯ÈLaƒ¿»≈«ƒ¿»«¿»«ƒ«»∆∆¡∆∆»
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ˙BÁn‰ È¯ÈL ‰¯ÊÚ‰ Û‡ ,dzLc˜Ó¿««¿»«»¬»»¿»≈«¿»∆≈∆¡»ƒ
Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â .Ô‰a d˙B‡ ÔÈLc˜nL Ô‰ da ‡l‡∆»»≈∆¿«¿ƒ»»∆¿¿ƒ»

eLcwL ÌB˜n‰ ÛBÒa55. ¿«»∆ƒ¿

טו.54) שם חמא בר רמי של מדברי 55)מימרא נראה
נראה  וכן האכילה. עלֿידי אלא מתקדש המקום שאין רבינו
המקום  לסוף שמגיעין "עד הקודמת בהלכה שכתב ממה
תודה". לחם שם ואוכלים שם ועומדין אותו שמקדישין

שם). ברשב"א (מובאת מיגש הר"י רבו וכדעת

.„È- ‰f‰ ¯„qÎÂ el‡ ÏÎa ‰OÚ ‡lL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«¬»¿»≈¿«≈∆«∆
¯eÓb Lec˜ ÔÈ‡56‡¯ÊÚ ‰OÚL ‰ÊÂ .57- ˙B„B˙ ÈzL ≈ƒ»¿∆∆»»∆¿»¿≈

‰OÚL ‡e‰ ÔB¯kÊ58,ÌB˜n‰ Lc˜˙ ÂÈOÚÓ· ‡Ï , ƒ»∆»»…¿«¬»ƒ¿«≈«»
ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡ ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ÌL ‰È‰ ‡lL59‰n·e . ∆…»»»…∆∆¿…ƒ¿Àƒ«∆

‡e‰L ,‰ÓÏL dLcwL ‰BL‡¯ ‰M„˜a ?‰Lc˜˙ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿……∆
„È˙ÚÏ ÔLc˜Â ,Ô˙ÚLÏ ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰¯ÊÚ‰ Lcƒ̃≈»¬»»ƒ»«ƒƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

‡B·Ï60. »

לג)56) סימן (ח"ג ובמהרי"ט יש, קדושה שקצת משמע
אףֿעלֿפיֿכן  ואוריםֿותומים במלך שלא נתקדש שאם כתב
יד:) (שם המשנה מלשון נראה [וכן מדרבנן. קדושה בה יש
– עליה" חייב אין לשם הנכנס אלו, בכל נעשית שלא "וכל

יש]. איסור אבל שם, אין שחיוב יב,57)משמע נחמיה
הונא.58)לא. רב לדעת בגמרא טז. ש"אורים 59)שם

הקודש" ברוח משיבין היו לא שני בבית שהיו ותומים
א). הלכה פ"ד שם.60)(למעלה

.ÂËCÎÈÙÏ61ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ôlk ˙Ba¯w‰ ÔÈ·È¯˜Ó ¿ƒ»«¿ƒƒ«»¿»À»««ƒ
Èea ˙Èa ÌL ÔÈ‡L62ÏÎa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ; ∆≈»«ƒ»¿¿ƒ»¿≈»»ƒ¿»

˙ÙwÓ dÈ‡Â ‰·¯Á ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰¯ÊÚ‰»¬»»««ƒ∆ƒ¬≈»¿≈»À∆∆
ÏÎa ÈL ¯OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ;‰vÁÓaƒ¿ƒ»¿¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒ¿»
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‰BL‡¯[‰]63.‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ «ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ»

בברייתא.61) י. ראה 62)מגילה צריך. – מזבח (אבל
א). הלכה שני מעשר מהלכות ובפ"ב ד, הלכה פ"ב למעלה

שלמה.63) בימי שנתקדשה
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Œı¯‡ ¯‡L ˙M„˜·e ,‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜ ‰BL‡ƒ̄»»¿»∆»ƒ»ƒ¿À«¿»∆∆

‡Ï ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯OÚÓe ˙ÈÚÈ·L ÔÈÚÏ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ««¿¿«≈»∆…
?‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜64Lc˜n‰ ˙M„wL ÈÙÏ »¿»∆»ƒ»¿ƒ∆¿À««ƒ¿»

‰ÏËa dÈ‡ ‰ÈÎLe ,‰ÈÎM‰ ÈtÓ ÌÈÏLe¯ÈÂ65; ƒ»«ƒƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ»≈»¿≈»
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ÌÈa¯ Leak ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ BÈ‡68‰Á˜ÏpL ÔÂÈÎÂ , ≈∆»ƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿≈»∆ƒ¿¿»
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯ËÙÂ Leak‰ ÏËa Ì‰È„ÈÓ ı¯‡‰»»∆ƒ≈∆»««ƒ¿ƒ¿¿»ƒ«»
Œı¯‡ ÔÓ dÈ‡ È¯‰L ,˙ÈÚÈ·MÓe ˙B¯OÚnÓƒ««¿ƒ¿ƒƒ∆¬≈≈»ƒ∆∆

Ï‡¯OÈ69dLc˜ ‡Ï ,dLc˜Â ‡¯ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈÎÂ . ƒ¿»≈¿≈»∆»»∆¿»¿ƒ¿»…ƒ¿»
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‰Óe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL72. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ãycew zegiyn zecewpã

dyciw dpey`x dyecw milyexie ycwna xne` ip` dnle"
dyciw `l ..zexyrne ziriay oiprl ... `ealÎcizrl

"..`ealÎcizrl

אלא  בכיבוש קידשה לא עזרא, שעלה "וכיון וממשיך
עולי  בו שהחזיקו מקום כל ולפיכך בה, שהחזיקו בחזקה
כו'". היום מקודש הוא השניה עזרא בקדושת ונתקדש בבל
לשעתה  היתה עזרא שקידש שקדושה כיון להקשות, ויש
ישראל  ארץ את לקדש בכוחו שהיה כלומר ולעתיד־לבוא,
ולא  מסויימים חלקים רק קידש מדוע לעולם, בקדושה

כולה.קידש את
כורש  של רשותו על־ידי היתה עזרא עליית בזה: והביאור
פעולות  לעשות עזרא היה יכול לא ולכן בארץ, להחזיק
ללא  המוכרח מכפי יותר הארץ וקידוש בחזקת נוספות
יקדשו  שלעתיד־לבוא שידע גם מה כורש, של רשותו

הכל.
וחזקה  בכיבוש עזרא בקדושת המעלה מהי להבין, צריך גם
בזמן  גם הרי רבים", "כיבוש על־ידי יהושע קדושת על
ה'כסף  וכקושיית הכיבוש, לאחר חזקה היתה יהושע
עם  מחזקה כיבוש בלא חזקה עדיפא "מי כאן משנה'

כיבוש".
מצינו  מזה וגדולה לקנות, בכוונה תלוי קנין לומר: ויש
בטלה  אחר, קנין עשה ואח"כ הגר בנכסי החזיק שאם
שהחזיקו  מה הרי בכיבוש, קנו שכבר כיון ולכן, החזקה.

חזקה. של קנין איננו וממילא קנין, לשם היה לא אח"כ
לכל  לומדים שממנה חזקה, של מעלתה מגודל וההוראה
בה  יש שאם קדושה, בענייני יהודי של ופעולה פעולה
עולמים, ולעולמי לעד נצחי ענין בה יש "חזקה" של תוקף

לבטלה. שיכול בעולם אחד אף ואין
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בסוף  שאמרו שמה שמפרש מפני לתודה, מזמור השמיט
"שיר  בתחילה שאמרו למה פירוש זהו ארוממך", "ואומר
שאומרים  אמרו שם ובברייתא (משנהֿלמלך). תודה" של
כל  אבל וגו', עליון בסתר יושב היינו פגעים, של שיר גם
הבנין, בשעת להם מצירים שהיו שני, בבית אלא אינו זה
(משנהֿלמלך). עד ד"ה שם בתוספות הוא וכן

אבל 53) נשרפת", והחיצונה נאכלת הפנימית שם: במשנה
אלא  בדבר טעם שאין טז.) טו: (שם הגמרא מסקנת לפי
וחיצונה  פנימית נשרפת, נביא ועלֿפי נאכלת נביא עלֿפי

(כסףֿמשנה). נביא שיאמר כמו אלא דוקא, לאו

.‚È‰¯ÊÚ‰ ÏÚ eÙÈÒB‰ Ì‡ ÔÎÂ54d˙B‡ ÔÈLc˜Ó , ¿≈ƒƒ«»¬»»¿«¿ƒ»
da ˙ÏÎ‡pL ‰„Bz‰ ÌÈÏLe¯i ‰Ó .‰Án‰ È¯ÈLaƒ¿»≈«ƒ¿»«¿»«ƒ«»∆∆¡∆∆»
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ˙BÁn‰ È¯ÈL ‰¯ÊÚ‰ Û‡ ,dzLc˜Ó¿««¿»«»¬»»¿»≈«¿»∆≈∆¡»ƒ
Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â .Ô‰a d˙B‡ ÔÈLc˜nL Ô‰ da ‡l‡∆»»≈∆¿«¿ƒ»»∆¿¿ƒ»

eLcwL ÌB˜n‰ ÛBÒa55. ¿«»∆ƒ¿

טו.54) שם חמא בר רמי של מדברי 55)מימרא נראה
נראה  וכן האכילה. עלֿידי אלא מתקדש המקום שאין רבינו
המקום  לסוף שמגיעין "עד הקודמת בהלכה שכתב ממה
תודה". לחם שם ואוכלים שם ועומדין אותו שמקדישין

שם). ברשב"א (מובאת מיגש הר"י רבו וכדעת

.„È- ‰f‰ ¯„qÎÂ el‡ ÏÎa ‰OÚ ‡lL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«¬»¿»≈¿«≈∆«∆
¯eÓb Lec˜ ÔÈ‡56‡¯ÊÚ ‰OÚL ‰ÊÂ .57- ˙B„B˙ ÈzL ≈ƒ»¿∆∆»»∆¿»¿≈

‰OÚL ‡e‰ ÔB¯kÊ58,ÌB˜n‰ Lc˜˙ ÂÈOÚÓ· ‡Ï , ƒ»∆»»…¿«¬»ƒ¿«≈«»
ÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡ ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ÌL ‰È‰ ‡lL59‰n·e . ∆…»»»…∆∆¿…ƒ¿Àƒ«∆

‡e‰L ,‰ÓÏL dLcwL ‰BL‡¯ ‰M„˜a ?‰Lc˜˙ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿……∆
„È˙ÚÏ ÔLc˜Â ,Ô˙ÚLÏ ÌÈÏLe¯ÈÂ ‰¯ÊÚ‰ Lcƒ̃≈»¬»»ƒ»«ƒƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

‡B·Ï60. »

לג)56) סימן (ח"ג ובמהרי"ט יש, קדושה שקצת משמע
אףֿעלֿפיֿכן  ואוריםֿותומים במלך שלא נתקדש שאם כתב
יד:) (שם המשנה מלשון נראה [וכן מדרבנן. קדושה בה יש
– עליה" חייב אין לשם הנכנס אלו, בכל נעשית שלא "וכל

יש]. איסור אבל שם, אין שחיוב יב,57)משמע נחמיה
הונא.58)לא. רב לדעת בגמרא טז. ש"אורים 59)שם

הקודש" ברוח משיבין היו לא שני בבית שהיו ותומים
א). הלכה פ"ד שם.60)(למעלה

.ÂËCÎÈÙÏ61ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ôlk ˙Ba¯w‰ ÔÈ·È¯˜Ó ¿ƒ»«¿ƒƒ«»¿»À»««ƒ
Èea ˙Èa ÌL ÔÈ‡L62ÏÎa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ; ∆≈»«ƒ»¿¿ƒ»¿≈»»ƒ¿»

˙ÙwÓ dÈ‡Â ‰·¯Á ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰¯ÊÚ‰»¬»»««ƒ∆ƒ¬≈»¿≈»À∆∆
ÏÎa ÈL ¯OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ;‰vÁÓaƒ¿ƒ»¿¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒ¿»
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‰BL‡¯[‰]63.‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ «ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ»

בברייתא.61) י. ראה 62)מגילה צריך. – מזבח (אבל
א). הלכה שני מעשר מהלכות ובפ"ב ד, הלכה פ"ב למעלה

שלמה.63) בימי שנתקדשה
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Œı¯‡ ¯‡L ˙M„˜·e ,‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰L„˜ ‰BL‡ƒ̄»»¿»∆»ƒ»ƒ¿À«¿»∆∆
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Ï‡¯OÈ69dLc˜ ‡Ï ,dLc˜Â ‡¯ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈÎÂ . ƒ¿»≈¿≈»∆»»∆¿»¿ƒ¿»…ƒ¿»
da e˜ÈÊÁ‰L ‰˜ÊÁa ‡l‡ ,LeaÎa70Ïk CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆»«¬»»∆∆¡ƒ»¿ƒ»»

‡¯ÊÚ ˙M„˜a Lc˜˙Â Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ÌB˜Ó»∆∆¡ƒ»≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿À«∆¿»
‰Á˜ÏpL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌBi‰ Lc˜Ó ‡e‰ - ‰iM‰«¿ƒ»¿À»«¿««ƒ∆ƒ¿¿»

epnÓ ı¯‡‰71C¯c‰ ÏÚ ˙B¯OÚÓ·e ˙ÈÚÈ·La ·iÁÂ , »»∆ƒ∆¿«»ƒ¿ƒƒ¿««¿««∆∆
‰Óe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL72. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ãycew zegiyn zecewpã

dyciw dpey`x dyecw milyexie ycwna xne` ip` dnle"
dyciw `l ..zexyrne ziriay oiprl ... `ealÎcizrl

"..`ealÎcizrl

אלא  בכיבוש קידשה לא עזרא, שעלה "וכיון וממשיך
עולי  בו שהחזיקו מקום כל ולפיכך בה, שהחזיקו בחזקה
כו'". היום מקודש הוא השניה עזרא בקדושת ונתקדש בבל
לשעתה  היתה עזרא שקידש שקדושה כיון להקשות, ויש
ישראל  ארץ את לקדש בכוחו שהיה כלומר ולעתיד־לבוא,
ולא  מסויימים חלקים רק קידש מדוע לעולם, בקדושה

כולה.קידש את
כורש  של רשותו על־ידי היתה עזרא עליית בזה: והביאור
פעולות  לעשות עזרא היה יכול לא ולכן בארץ, להחזיק
ללא  המוכרח מכפי יותר הארץ וקידוש בחזקת נוספות
יקדשו  שלעתיד־לבוא שידע גם מה כורש, של רשותו

הכל.
וחזקה  בכיבוש עזרא בקדושת המעלה מהי להבין, צריך גם
בזמן  גם הרי רבים", "כיבוש על־ידי יהושע קדושת על
ה'כסף  וכקושיית הכיבוש, לאחר חזקה היתה יהושע
עם  מחזקה כיבוש בלא חזקה עדיפא "מי כאן משנה'

כיבוש".
מצינו  מזה וגדולה לקנות, בכוונה תלוי קנין לומר: ויש
בטלה  אחר, קנין עשה ואח"כ הגר בנכסי החזיק שאם
שהחזיקו  מה הרי בכיבוש, קנו שכבר כיון ולכן, החזקה.

חזקה. של קנין איננו וממילא קנין, לשם היה לא אח"כ
לכל  לומדים שממנה חזקה, של מעלתה מגודל וההוראה
בה  יש שאם קדושה, בענייני יהודי של ופעולה פעולה
עולמים, ולעולמי לעד נצחי ענין בה יש "חזקה" של תוקף
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ה.64) הלכה תרומות מהלכות בדברי 65)פ"א מפורש וכן
עול  עד וכו' הזה הבית את "והקדשתי טז ז, ם".הימיםֿב

שמח). (אור לעולם" הקדיש אשר "למקדשו ח ל, ושם
(מהר"י  עולם" קדושת שקדושתו "מקדש טז: ובשבועות
קדושתו). ד"ה בתוספות שם ועיין בעה"ת, בשם קורקוס

ז. הלכה פ"ז להלן במשנה.66)וראה כח. מגילה
שם.67) במשנה הוא וכן "ששוממין", רומי: בדפוס
ובהוספה 68) ה, הלכה תרומות מהלכות בפ"א למעלה (ראה

היא 69)שם). מקום בכל האמורה ישראל ש"ארץ
ישראל, רוב מדעת נביא או ישראל מלך שכיבשן בארצות
ב). הלכה שם תרומות (הלכות רבים" כיבוש הנקרא וזהו

לחזקה 70) ואחד אחד כל של החזקות כל את צירפו כלומר,
קדשוה. ובזה ישראל, כלל עבור שאין 71)כללית, [לפי

מהלכות  פ"א – מעשר מידי להפקיע ישראל בארץ לגוי קנין
שם]. נוספת ובהערה ה בהלכה שם ועיין י. הלכה תרומות

אינן 72) הזה בזמן ומעשרות שתרומות כו, הלכה א (פרק
ומכיון  ישראל. לארץ כולם באו שלא כיון מדרבנן, אלא
נראה  ויובל", שמיטה "ובהלכות גם רבינו הוסיף שלא
וכדעת  הזה, בזמן אף התורה מן הארץ ששביעית שדעתו
ט. הלכה שמיטה מהלכות בפ"י רבינו בשיטת הכסףֿמשנה
"ספר  (ראה קלה עשה המצוות, בספר מדבריו נראה  וכן
רבינו  ובפירוש תקצו) נוספת הערה שם לעם" המצוות
קדמון  "מפירוש הקטע הוא – סח. שבת מסכת לתלמוד
אסף  הר"ש הוצאת הגאונים" "מספרות שבספר שבת" למס'
הרמב"ם  ב"חידושי וראה ,192 עמ' תרצ"ג ירושלים

.(7 הערה מז עמ' ונדפס) (ההולך לתלמוד"

á"ôùú'ä éøùú â"ë éòéáø íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היא 1) ומה המקדש, מן לירא מצותֿעשה כי בו יבואר

גם  ממנו לירא והחיוב בו, לישב ושאסור הזאת, היראה
חורבנו. לאחרי

.‡Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»∆∆¡«
‡¯È ‰z‡ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ÏÂ ."e‡¯Èz ÈLc˜Óe"3‡l‡ , ƒ¿»ƒƒ»¿…ƒ«ƒ¿»«»»≈∆»

.B˙‡¯È ÏÚ ‰evL ÈnÓƒƒ∆ƒ»«ƒ¿»

ה"ז.2) פ"ז קדושים ו'ספרא' א. ו, ב.3)יבמות ו, שם
ישתחוה  שלא שהכוונה יכול, ד"ה ה'תוספות' שם ופירשו

אלהות. לשם לו

.·BÊ È‡Â4˙Èa‰ ¯‰Ï Ì„‡ ÒkÈ ‡Ï ?B˙‡¯È ‡È‰ ¿≈ƒƒ¿»…ƒ»≈»»¿«««ƒ
BÏ˜Óa5B˙cÙ‡· B‡ ÂÈÏ‚¯aL ÏÚÓ· B‡6˜·‡· B‡ ¿«¿¿ƒ¿»∆¿«¿»«¬À¿»¿»»

BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯v‰ ˙BÚÓ· B‡ ÂÈÏ‚¯ ÏÚL7ÔÈ‡Â . ∆««¿»¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰ ÏÎa ˜¯Ï ¯eÒ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ8Ì‡ ‡l‡ , »ƒ«∆»»…¿»«««ƒ∆»ƒ

B˙eÒÎa BÚÈÏ·Ó - ˜¯ BÏ ÔncÊ9¯‰ ‰OÚÈ ‡ÏÂ . ƒ¿«≈…«¿ƒƒ¿¿…«¬∆«
dc‚kL Á˙tÓ ‡ˆÈÂ BÊ Á˙tÓ ÒkiL C¯c ˙Èa‰««ƒ∆∆∆ƒ»≈ƒ∆«¿≈≈ƒ∆«∆¿∆¿»

C¯c‰ ¯v˜Ï È„k10BÏ ÒkÈ ‡ÏÂ .ıeÁaÓ BÙÈwÈ ‡l‡ , ¿≈¿«≈«∆∆∆»«ƒƒ«¿…ƒ»≈
‰ÂˆÓ ¯·„Ï ‡l‡11. ∆»ƒ¿«ƒ¿»

א.4) נד, וברכות שם, יבמות ה"ט, שם המטה 5)'ספרא'
יקל). לא ד"ה פ"ט ברכות המשנה, (פירוש בידו אשר

בגדיו 6) יטנף ולא בו להזיע בשרו על האדם שילבש "בגד
שילבש  עד לבדו בו לצאת אדם מנהג ואין בזיעה, החמודות

שם). המשנה, (פירוש אחר" בגד ב.7)עליו סב, ברכות
אם  אלא אסרו שלא בהר) ד"ה כו. (ב"מ ה'תוספות' וכתבו

מותר. – בצנעא הן אם אבל בפרהסיא, בברכות 8)המעות
דרך  בו שאין מנעל ומה ממנעל, מקלֿוחומר "ורקיקה שם:
דרך  שהיא רקיקה רגליך, מעל נעלך של תורה אמרה בזיון,

כלֿשכן". לא - בברכות 9)בזיון שאמרו ממה כן למד
ו  בתפלה עומד לענין - ב המוריה').כד, ('הר לרוק צריך

במשנה.10) - א נד, -11)שם ב כח, במגילה הוא כן
החמה  מפני בחמה בו נכנסים שאין הכנסת, בית לענין
(כסףֿ המקדש בבית וכלֿשכן הגשמים, מפני ובגשמים

משנה).

.‚ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ12,ÔÈÓÈ C¯c ÔÈÒÎ - ˙Èa‰ ¯‰Ï ¿»«ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ¿»ƒ∆∆»ƒ
Ï‡ÓO C¯c ÔÈ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÙÈwÓe13BÚ¯‡L ÈnÓ ıeÁ ; «ƒƒ¿¿ƒ∆∆¿…ƒƒ∆≈¿

¯·c14Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ ‡e‰L ,15eÈ‰ CÎÈÙÏ . »»∆«ƒ««¿…¿ƒ»»
?Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ El ‰Ó" :BÏ ÔÈÏ‡BL16È‡L" " ¬ƒ«¿«ƒ««¿…∆¬ƒ

"Ï·‡17"EÓÁÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰" .18È‡L" . »≈«≈««ƒ«∆¿«¬∆∆¬ƒ
"‰cÓ19E··Ïa ÔzÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰" .20ÚÓL˙Â ¿À∆«≈««ƒ«∆ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«

È¯·„Ï"Ee·¯˜ÈÂ EÈ¯·Á21. ¿ƒ¿≈¬≈∆ƒ»¿

מ"ב.12) פ"ב שושן 13)מדות שער אל שנכנס מי "כגון
(שבדרום) חולדה שער לצד הולך אינו (שבמזרח) הבירה
אל  הנכנס לכל תקיש וכן (שבצפון), טדי שער לצד אלא
(ומתוך  שם). מדות, המשנה' ('פירוש השערים" שאר
זה  שאף סובר שהוא נראה כאן, זו הלכה העתיק שרבינו

ימין). דרך שיכנס והכבוד היראה אבל 14)ממדת שהוא
כדלהלן. מנודה, אל 15)או פונה המזרח, מן נכנס שאם

העולם,16)הדרום. כל של בימין מקיף איטר שגם מכאן
('מגן  הוא איטר שמא זו? היא שאלה מה כן, לא שאם

כא). ס"ק תרנא סי' שהוא 17)אברהם' עונה היה אם
השומעים.18)אבל. לו אומרים עונה 19)כן היה אם

מנודה. לו.20)שהוא עונים יוסי 21)כן רבי כדעת
שם. במשנה,

.„ÌÈÏL‰L Ïk22‡ˆBÈ BÈ‡ ,BÏ ˜lzÒÂ ‰„B·Ú …∆ƒ¿ƒ¬»¿ƒ¿«≈≈≈
,ËÚÓ ËÚÓ ˙Èp¯BÁ‡ Cl‰Ó ‡l‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÂÈ¯BÁ‡Â«¬»«≈»∆»¿«≈¬«ƒ¿«¿«

Bcˆ ÏÚ ˙Áa Cl‰Óe23ÔÎÂ .‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆiL „Ú , ¿«≈¿«««ƒ«∆≈≈ƒ»¬»»¿≈
„ÓÚÓ ÈL‡Â ¯ÓLÓ ÈL‡24Ì‰ Ck ÔÎecÓ ÌiÂÏe «¿≈ƒ¿»¿«¿≈«¬»¿ƒƒƒ»»»≈

‰lÙz ¯Á‡ ÚÒBtL ÈÓk ,Lc˜n‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈«««¿ƒ»
ÂÈ¯BÁ‡Ï25.Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ ‰Ê Ïk . «¬»»∆¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»

א.22) נג פניו 23)יומא "מצדד שם: ביומא, הוא כן
והוא 24)והולך". קרב אדם של קרבנו שיהיה "איֿאפשר

כל  של קרבן הם הציבור וקרבנות גביו, על עומד אינו
בשעת  בעזרה עומדין כולן ישראל שיהיו ואיֿאפשר ישראל,
מישראל  שיבחרו הראשונים נביאים תיקנו לפיכך הקרבן,
על  לעמוד ישראל כל שלוחי ויהיו חטא, ויראי כשרים
כלי  מהל' (פ"ו מעמד" אנשי הנקראים והם הקרבנות,

ה"א). מהל'25)המקדש ובפ"ה ב. נג, ביומא כמפורש
כמו  צדו על ללכת לו מותר בתפילה שגם ונראה ה"י. תפלה

המוריה'). ('הר במקדש
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.‰Ï˜È ‡Ï26BL‡¯ ˙‡ Ì„‡27ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚL „‚k …»≈»»∆…¿∆∆««ƒ¿»ƒ
¯B˜È ¯ÚL ‡e‰L ,‰¯ÊÚ ÏL28ÔeÎÓ ‡e‰L ÈtÓ , ∆¬»»∆««ƒ»ƒ¿≈∆¿À»

Cl‰È ,‰¯ÊÚÏ ÒÎp‰ ÏÎÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa „‚k¿∆∆≈…∆«√»ƒ¿»«ƒ¿»»¬»»¿«≈
˙Áa29‰‡¯ÈÂ ,ÌLÏ Òk‰Ï BÏ ¯znL ÌB˜na ¿«««»∆À»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿∆

eÈ‰Â" :¯Ó‡pL BÓk ,'‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰L BÓˆÚ«¿∆≈ƒ¿≈¿∆∆¡«¿»
‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a Cl‰Óe ."ÌÈÓi‰ Ïk ÌL ÈaÏÂ ÈÈÚ≈«¿ƒƒ»»«»ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿»
."L‚¯a Cl‰ ÌÈ‰Ï‡ ˙È·a" :¯Ó‡pL ,‰„Ú¯e¿»»∆∆¡«¿≈¡…ƒ¿«≈¿»∆

במשנה.26) - א נד, קלות 27)ברכות ינהג שלא היינו
(פירוש  שעשועים ודברי בשחוק ירבה שלא ענינו ראש,

שם). לרבינו, שער 28)המשניות דהיינו פירש, שם רש"י
הבית. הר של בהשגותיו:29)המזרחי הראב"ד כתב

ה"ח  דעות מהל' בפ"ה וראה הדיוטות. דרך ילך שלא פירוש
הכתוב  דברי מפשטות כן למד כי (ויתכן המוריה'). ('הר
האלקים", בית אל תלך כאשר רגלך "שמור יז ד, קהלת

כג.). בברכות וראה

.ÂÌ„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡Â30‰·ÈLÈ ÔÈ‡Â .‰¯ÊÚ‰ ÏÎa ·LÈÏ ¿»¿»»»≈≈¿»»¬»»¿≈¿ƒ»
„·Ïa „ÂcŒ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa31:¯Ó‡pL , »¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒƒ¿«∆∆¡«

ÔÈ¯„‰q‰Â ."'‰ ÈÙÏ ·LiÂ „Âc CÏn‰ ‡·iÂ"32 «»…«∆∆»ƒ«≈∆ƒ¿≈¿««¿∆¿ƒ
‡l‡ ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ‡Ï ,˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ eÈ‰L∆»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ…»¿ƒ∆»

.ÏÁ ÏL dÈˆÁa¿∆¿»∆…

מן 30) זה איסור אם נתבאר ולא נסמן. ושם א. כה, יומא
עשה  המצוות' (וב'ספר (משנהֿלמלך). מדרבנן או התורה
שם  לעם' המצוות ב'ספר וראה התורה. מן שהוא נראה כא,

ה"ז). להלן וראה פד, הערה סה להם 31)עמוד שחלק
בסוטה  (רש"י שלימה שמלכותם להראות כבוד, המקום

שם.32)מ:). יומא,

.Ê·iÁ ,eÈ˙BBÚa ·¯Á ÌBi‰ Lc˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»«»≈«¬≈«»
B‡¯BÓa Ì„‡33ÒkÈ ‡Ï :BÈ·a Ba ‚‰B ‰È‰L BÓk »»¿»¿∆»»≈¿ƒ¿»…ƒ»≈

ÌLÏ Òk‰Ï ¯znL ÌB˜nÏ ‡l‡34·LÈ ‡ÏÂ , ∆»«»∆À»¿ƒ»≈¿»¿…≈≈
‰¯ÊÚa35ÏÂ ,.Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k BL‡¯ Ï˜È ‡ »¬»»¿…»≈…¿∆∆«««ƒ¿»

‰Ó - "e‡¯Èz ÈLc˜Óe e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«¿…«ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ»«
,ÌÏBÚÏ Lc˜Ó ‡¯BÓ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ˙aL ˙¯ÈÓM¿ƒ««»¿»«»ƒ¿»¿»

.„ÓBÚ B˙M„˜a ·¯ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆»«ƒ¿À»≈

בברייתא:33) - ב ו, וביבמות ה"ח, פ"ז קדושים ב'ספרא'
את  תלמודֿלומר – לן? מנא קיים, המקדש בית שאין "בזמן
האמורה  שמירה מה תיראו, ומקדשי תשמורו שבתותי
וכן  לעולם". במקדש, האמורה מורא אף לעולם, – בשבת
רוקק  כאילו הזה בזמן הבית בהר הרוקק - ב סב, בברכות
כל  שם ולבי עיני "והיו ג) ט, (מלכיםֿא שנאמר עינו, בבבת

הט"ז. פ"ו למעלה וראה טהור.34)הימים". הוא אם
להטהר, פרה אפר לנו ואין מתים טמאי כולנו כהיום אולם

כרת. חייב שם הוא 35)והנכנס בעזרה ישיבה (שאיסור
לעולם, הוא מקדש ומורא שם) המצוות' ('ספר מורא מטעם

כדלהלן).

.ÁÔÓÊa36˙‡ Ï˜‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡ Èea Lc˜n‰L ƒ¿«∆«ƒ¿»»»¿»»¿»≈∆
ÌÈÙBv‰ ÔÓ BL‡¯37.ÌÈÙÏÂ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡e‰L , …ƒ«ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Lc˜n‰ ˙‡ ‰‡B¯ ‰È‰iL ‡e‰Â38¯„b ‰È‰È ‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿∆∆∆«ƒ¿»¿…ƒ¿∆»≈
.Lc˜n‰ ÔÈ·e BÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈«ƒ¿»

,ב.36) סא הר 37)ברכות משם לראות שיכולים "מקום
שם). (רש"י לראותו" יכולים אין והלאה ומשם הבית,

המקדש 38) שחרב שאףֿעלֿפי (ה"ז) למעלה שאמרנו ומה
אבל  בלבד, המזרח שער כנגד אלא זה אין ראש, להקל אסור
בזמן  אלא אסרו לא ולפנים הצופים מן ראש להקל
שם). ברכות, ב'מאירי' וראה המוריה', ('הר בנוי שהמקדש

.ËÌÏBÚÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡39‰tiL40ÔÈa ÔLÈiL B‡ »¿»»¿»∆ƒ»∆∆ƒ«≈
·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓ41ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿«¬»¿≈»ƒ«∆≈¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓ ÔÈa ‡qk‰Œ˙Èa42ÈtÓ , ≈«ƒ≈≈ƒ¿»¿«¬»¿»»ƒ¿≈
‡ÏÂ ·¯ÚÓÏ ‰tÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .·¯ÚÓa ÏÎÈ‰‰L∆«≈»¿«¬»¿ƒ»…ƒ»∆¿«¬»¿…
ÔBÙˆ ÔÈa ‡l‡ ,·¯Ún‰ „‚k ‡e‰L ÈtÓ ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆∆««¬»∆»≈»

ÌÈÓ ÏÈhn‰ ÏÎÂ .ÌÈLÈÂ ÌÈÙ ÌB¯„Ï43ÌÈÙBv‰ ÔÓ ¿»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»««ƒ«ƒƒ«ƒ
B‡ ÔBÙˆÏ ‡l‡ ,L„w‰ ÈtÏk ÂÈÙe ·LÈ ‡Ï ,ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ…≈≈»»¿«≈«…∆∆»¿»

.ÔÈ„„ˆÏ L„w‰ ˜lÒÈ B‡ ,ÌB¯„Ï¿»¿«≈«…∆ƒ¿»ƒ

ורבי 39) תנאֿקמא וכדעת חרב. שהמקדש בזמן אפילו
ראש  שקלות ואףֿעלֿפי להלן. וראה שם. בברכות עקיבא

נאסר. הגדולים.40)לא וסובר 41)לצרכיו ב. ה, ברכות
למערב. מזרח בין לישן אסור לבדו האדם שאפילו רבינו
עם  כשיישן שדוקא כתבו כל) ד"ה (שם ה'תוספות' ואילו
התשמיש. מפני אשתו אצל לשכב גנאי שהדבר אשתו

נאסרה 42) לא ראש שקלות ואףֿעלֿפי לארץ. בחוץ אפילו
– ה"ח) (למעלה קיים שהמקדש בזמן אלא למקדש חוץ
מקום  בכל אסרו גדול, יותר גנאי שהוא צרכיו לעשות
המוריה'). ('הר מקדש לנו שאין בשעה ואפילו

ה"ה.43) פ"ט ברכות 'ירושלמי'

.ÈÌ„‡Ï ¯eÒ‡Â44ÏÎÈ‰ ˙È·z ˙Èa ‰OÚiL45; ¿»¿»»∆«¬∆«ƒ«¿ƒ≈»
ÌÏe‡ ˙È·z ‰¯„ÒÎ‡46‰¯ÊÚ‰ „‚k ¯ˆÁ ;47ÔÁÏL ; «¿«¿»«¿ƒ»»≈¿∆∆»¬»»À¿»

‰¯BÓ ˙¯eˆa ‰¯BÓe ;ÔÁÏL ˙¯eˆa48‰OBÚ Ï·‡ . ¿«À¿»¿»¿«¿»¬»∆
ÌÈ˜ ‰BÓL ÏL B‡ ÌÈ˜ ‰MÓÁ ÏL ‰¯BÓ ‡e‰49, ¿»∆¬ƒ»»ƒ∆¿»»ƒ

˙ÎzÓ ÏL dÈ‡L ‰¯BÓ B‡50dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¿»∆≈»∆«∆∆««ƒ∆≈»
.ÌÈ˜ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ

מדרבנן,44) אלא אסור שאינו ואפשר א. מג, זרה עבודה
התכוו  שלא ספר').כל ('קרית לקדש גבהו 45)ן כשיעור

ס"ח). קמא סי' יו"ד (שו"ע ורחבו אףֿעלֿפי 46)ארכו
ארבע  היו באולם ואילו דפנות, שלשה אלא אינה שאכסדרא
היו  ולא מאד וגבוה רחב היה האולם שפתח כיון – דפנות
ד"ה  כח: מנחות ('תוספות' לאכסדרה דומה היה דלתות, לו

שם.47)אכסדרא). בגמרא וכן העזרה, כתבנית כלומר,
כיון 48) ופרחים, וכפתורים גביעים בלא שהיא אףֿעלֿפי

למעלה  כמפורש מתכות, משאר כשבאה בה מעכבים שאינם
שם). יו"ד (שו"ע ה"ד היתה 49)פ"ג מקדש של שמנורה

קנים. שבעה עושין 50)בת אין המקדש שמנורת מפני
הי"ח). פ"א (למעלה מתכת של אלא אותה

.‡È˙BÁÓ LÏL51‡e‰Â ,Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ :¯a„na eÈ‰ »«¬»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»≈¿
˙BÁÓ Úa¯‡52·È·ÒÂ" :da ¯Ó‡pL ,‰iÂÏ ‰ÁÓe ; «¿««¬«¬≈¿ƒ»∆∆¡«»¿»ƒ
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.‰Ï˜È ‡Ï26BL‡¯ ˙‡ Ì„‡27ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚL „‚k …»≈»»∆…¿∆∆««ƒ¿»ƒ
¯B˜È ¯ÚL ‡e‰L ,‰¯ÊÚ ÏL28ÔeÎÓ ‡e‰L ÈtÓ , ∆¬»»∆««ƒ»ƒ¿≈∆¿À»

Cl‰È ,‰¯ÊÚÏ ÒÎp‰ ÏÎÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa „‚k¿∆∆≈…∆«√»ƒ¿»«ƒ¿»»¬»»¿«≈
˙Áa29‰‡¯ÈÂ ,ÌLÏ Òk‰Ï BÏ ¯znL ÌB˜na ¿«««»∆À»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿∆

eÈ‰Â" :¯Ó‡pL BÓk ,'‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰L BÓˆÚ«¿∆≈ƒ¿≈¿∆∆¡«¿»
‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a Cl‰Óe ."ÌÈÓi‰ Ïk ÌL ÈaÏÂ ÈÈÚ≈«¿ƒƒ»»«»ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿»
."L‚¯a Cl‰ ÌÈ‰Ï‡ ˙È·a" :¯Ó‡pL ,‰„Ú¯e¿»»∆∆¡«¿≈¡…ƒ¿«≈¿»∆

במשנה.26) - א נד, קלות 27)ברכות ינהג שלא היינו
(פירוש  שעשועים ודברי בשחוק ירבה שלא ענינו ראש,

שם). לרבינו, שער 28)המשניות דהיינו פירש, שם רש"י
הבית. הר של בהשגותיו:29)המזרחי הראב"ד כתב

ה"ח  דעות מהל' בפ"ה וראה הדיוטות. דרך ילך שלא פירוש
הכתוב  דברי מפשטות כן למד כי (ויתכן המוריה'). ('הר
האלקים", בית אל תלך כאשר רגלך "שמור יז ד, קהלת

כג.). בברכות וראה

.ÂÌ„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡Â30‰·ÈLÈ ÔÈ‡Â .‰¯ÊÚ‰ ÏÎa ·LÈÏ ¿»¿»»»≈≈¿»»¬»»¿≈¿ƒ»
„·Ïa „ÂcŒ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa31:¯Ó‡pL , »¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒƒ¿«∆∆¡«

ÔÈ¯„‰q‰Â ."'‰ ÈÙÏ ·LiÂ „Âc CÏn‰ ‡·iÂ"32 «»…«∆∆»ƒ«≈∆ƒ¿≈¿««¿∆¿ƒ
‡l‡ ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ‡Ï ,˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ eÈ‰L∆»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ…»¿ƒ∆»

.ÏÁ ÏL dÈˆÁa¿∆¿»∆…

מן 30) זה איסור אם נתבאר ולא נסמן. ושם א. כה, יומא
עשה  המצוות' (וב'ספר (משנהֿלמלך). מדרבנן או התורה
שם  לעם' המצוות ב'ספר וראה התורה. מן שהוא נראה כא,

ה"ז). להלן וראה פד, הערה סה להם 31)עמוד שחלק
בסוטה  (רש"י שלימה שמלכותם להראות כבוד, המקום

שם.32)מ:). יומא,

.Ê·iÁ ,eÈ˙BBÚa ·¯Á ÌBi‰ Lc˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»«»≈«¬≈«»
B‡¯BÓa Ì„‡33ÒkÈ ‡Ï :BÈ·a Ba ‚‰B ‰È‰L BÓk »»¿»¿∆»»≈¿ƒ¿»…ƒ»≈

ÌLÏ Òk‰Ï ¯znL ÌB˜nÏ ‡l‡34·LÈ ‡ÏÂ , ∆»«»∆À»¿ƒ»≈¿»¿…≈≈
‰¯ÊÚa35ÏÂ ,.Á¯Ên‰ ¯ÚL „‚k BL‡¯ Ï˜È ‡ »¬»»¿…»≈…¿∆∆«««ƒ¿»

‰Ó - "e‡¯Èz ÈLc˜Óe e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«¿…«ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ»«
,ÌÏBÚÏ Lc˜Ó ‡¯BÓ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ˙aL ˙¯ÈÓM¿ƒ««»¿»«»ƒ¿»¿»

.„ÓBÚ B˙M„˜a ·¯ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆»«ƒ¿À»≈

בברייתא:33) - ב ו, וביבמות ה"ח, פ"ז קדושים ב'ספרא'
את  תלמודֿלומר – לן? מנא קיים, המקדש בית שאין "בזמן
האמורה  שמירה מה תיראו, ומקדשי תשמורו שבתותי
וכן  לעולם". במקדש, האמורה מורא אף לעולם, – בשבת
רוקק  כאילו הזה בזמן הבית בהר הרוקק - ב סב, בברכות
כל  שם ולבי עיני "והיו ג) ט, (מלכיםֿא שנאמר עינו, בבבת

הט"ז. פ"ו למעלה וראה טהור.34)הימים". הוא אם
להטהר, פרה אפר לנו ואין מתים טמאי כולנו כהיום אולם

כרת. חייב שם הוא 35)והנכנס בעזרה ישיבה (שאיסור
לעולם, הוא מקדש ומורא שם) המצוות' ('ספר מורא מטעם

כדלהלן).

.ÁÔÓÊa36˙‡ Ï˜‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡ Èea Lc˜n‰L ƒ¿«∆«ƒ¿»»»¿»»¿»≈∆
ÌÈÙBv‰ ÔÓ BL‡¯37.ÌÈÙÏÂ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡e‰L , …ƒ«ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Lc˜n‰ ˙‡ ‰‡B¯ ‰È‰iL ‡e‰Â38¯„b ‰È‰È ‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿∆∆∆«ƒ¿»¿…ƒ¿∆»≈
.Lc˜n‰ ÔÈ·e BÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈«ƒ¿»

,ב.36) סא הר 37)ברכות משם לראות שיכולים "מקום
שם). (רש"י לראותו" יכולים אין והלאה ומשם הבית,

המקדש 38) שחרב שאףֿעלֿפי (ה"ז) למעלה שאמרנו ומה
אבל  בלבד, המזרח שער כנגד אלא זה אין ראש, להקל אסור
בזמן  אלא אסרו לא ולפנים הצופים מן ראש להקל
שם). ברכות, ב'מאירי' וראה המוריה', ('הר בנוי שהמקדש

.ËÌÏBÚÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡39‰tiL40ÔÈa ÔLÈiL B‡ »¿»»¿»∆ƒ»∆∆ƒ«≈
·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓ41ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿«¬»¿≈»ƒ«∆≈¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ·¯ÚÓÏ Á¯ÊÓ ÔÈa ‡qk‰Œ˙Èa42ÈtÓ , ≈«ƒ≈≈ƒ¿»¿«¬»¿»»ƒ¿≈
‡ÏÂ ·¯ÚÓÏ ‰tÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .·¯ÚÓa ÏÎÈ‰‰L∆«≈»¿«¬»¿ƒ»…ƒ»∆¿«¬»¿…
ÔBÙˆ ÔÈa ‡l‡ ,·¯Ún‰ „‚k ‡e‰L ÈtÓ ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆∆««¬»∆»≈»

ÌÈÓ ÏÈhn‰ ÏÎÂ .ÌÈLÈÂ ÌÈÙ ÌB¯„Ï43ÌÈÙBv‰ ÔÓ ¿»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»««ƒ«ƒƒ«ƒ
B‡ ÔBÙˆÏ ‡l‡ ,L„w‰ ÈtÏk ÂÈÙe ·LÈ ‡Ï ,ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ…≈≈»»¿«≈«…∆∆»¿»

.ÔÈ„„ˆÏ L„w‰ ˜lÒÈ B‡ ,ÌB¯„Ï¿»¿«≈«…∆ƒ¿»ƒ

ורבי 39) תנאֿקמא וכדעת חרב. שהמקדש בזמן אפילו
ראש  שקלות ואףֿעלֿפי להלן. וראה שם. בברכות עקיבא

נאסר. הגדולים.40)לא וסובר 41)לצרכיו ב. ה, ברכות
למערב. מזרח בין לישן אסור לבדו האדם שאפילו רבינו
עם  כשיישן שדוקא כתבו כל) ד"ה (שם ה'תוספות' ואילו
התשמיש. מפני אשתו אצל לשכב גנאי שהדבר אשתו

נאסרה 42) לא ראש שקלות ואףֿעלֿפי לארץ. בחוץ אפילו
– ה"ח) (למעלה קיים שהמקדש בזמן אלא למקדש חוץ
מקום  בכל אסרו גדול, יותר גנאי שהוא צרכיו לעשות
המוריה'). ('הר מקדש לנו שאין בשעה ואפילו

ה"ה.43) פ"ט ברכות 'ירושלמי'

.ÈÌ„‡Ï ¯eÒ‡Â44ÏÎÈ‰ ˙È·z ˙Èa ‰OÚiL45; ¿»¿»»∆«¬∆«ƒ«¿ƒ≈»
ÌÏe‡ ˙È·z ‰¯„ÒÎ‡46‰¯ÊÚ‰ „‚k ¯ˆÁ ;47ÔÁÏL ; «¿«¿»«¿ƒ»»≈¿∆∆»¬»»À¿»

‰¯BÓ ˙¯eˆa ‰¯BÓe ;ÔÁÏL ˙¯eˆa48‰OBÚ Ï·‡ . ¿«À¿»¿»¿«¿»¬»∆
ÌÈ˜ ‰BÓL ÏL B‡ ÌÈ˜ ‰MÓÁ ÏL ‰¯BÓ ‡e‰49, ¿»∆¬ƒ»»ƒ∆¿»»ƒ

˙ÎzÓ ÏL dÈ‡L ‰¯BÓ B‡50dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¿»∆≈»∆«∆∆««ƒ∆≈»
.ÌÈ˜ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ

מדרבנן,44) אלא אסור שאינו ואפשר א. מג, זרה עבודה
התכוו  שלא ספר').כל ('קרית לקדש גבהו 45)ן כשיעור

ס"ח). קמא סי' יו"ד (שו"ע ורחבו אףֿעלֿפי 46)ארכו
ארבע  היו באולם ואילו דפנות, שלשה אלא אינה שאכסדרא
היו  ולא מאד וגבוה רחב היה האולם שפתח כיון – דפנות
ד"ה  כח: מנחות ('תוספות' לאכסדרה דומה היה דלתות, לו

שם.47)אכסדרא). בגמרא וכן העזרה, כתבנית כלומר,
כיון 48) ופרחים, וכפתורים גביעים בלא שהיא אףֿעלֿפי

למעלה  כמפורש מתכות, משאר כשבאה בה מעכבים שאינם
שם). יו"ד (שו"ע ה"ד היתה 49)פ"ג מקדש של שמנורה

קנים. שבעה עושין 50)בת אין המקדש שמנורת מפני
הי"ח). פ"א (למעלה מתכת של אלא אותה

.‡È˙BÁÓ LÏL51‡e‰Â ,Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ :¯a„na eÈ‰ »«¬»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»≈¿
˙BÁÓ Úa¯‡52·È·ÒÂ" :da ¯Ó‡pL ,‰iÂÏ ‰ÁÓe ; «¿««¬«¬≈¿ƒ»∆∆¡«»¿»ƒ
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¯ˆÁ Á˙tÓ ‡e‰Â ,‰ÈÎL ‰ÁÓe ;"eÁÈ ÔkLnÏ«ƒ¿»«¬«¬≈¿ƒ»¿ƒ∆«¬«
ÌÈÏLe¯È Á˙tÓ :˙B¯B„Ï Ôc‚Îe .ÌÈÙÏÂ „ÚBÓŒÏ‰‡…∆≈¿ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ∆«¿»«ƒ
„Ú ˙Èa‰ ¯‰ Á˙tÓe ,Ï‡¯OÈ ‰ÁÓk - ˙Èa‰ ¯‰ „Ú««««ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈ƒ∆««««ƒ«
,‰iÂÏ ‰ÁÓk - ¯B˜È ¯ÚL ‡e‰L ,‰¯ÊÚ‰ Á˙t∆«»¬»»∆««ƒ»¿«¬≈¿ƒ»
ÏÈÁ‰Â .‰ÈÎL ‰ÁÓ - ÌÈÙÏÂ ‰¯ÊÚ‰ Á˙tÓeƒ∆«»¬»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ»¿«≈

.ÌÈÓÏBÚ ˙È·a ‰¯˙È ‰ÏÚÓ ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÂ¿∆¿««»ƒ«¬»¿≈»¿≈»ƒ

עמוד 51) צוק"מ (הוצאת פ"א בבאֿקמא כלים תוספתא,
ב. קטז, וזבחים ,(10 ראובן,52)570 מחנה יהודה, מחנה

כ). (במדבר דן ומחנה אפרים מחנה

.·ÈÏk53˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ˙Lc˜Ó Ï‡¯OÈŒı¯‡54‰Óe . »∆∆ƒ¿»≈¿À∆∆ƒ»»¬»«
ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ ‰pnÓ ÔÈ‡È·nL ?d˙M„˜ ‡È‰ƒ¿À»»∆¿ƒƒƒ∆»»…∆¿≈«∆∆

ÌÈ¯eka‰Â55˙Bˆ¯‡ ¯‡MÓ Ôk ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡M ‰Ó ,56. ¿«ƒƒ«∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿»¬»

ãycew zegiyn zecewpã

"'eke zevx`d lkn zycewn l`xyi ux` lk"

ישראל, בארץ הן קדושות "עשר הבאה בהלכה וממשיך
וכתב  ביחד כללם לא מדוע להבין, וצריך מזו". למעלה וזו

ישראל. לארץ מעלות אחד־עשר
על  המורה שלם, מספר עשר היות מלבד בזה: והביאור
בלשון  הפנימי הפירוש את להוסיף שיש הרי שלימות,

מקודשת ישראל "ארץ הארצות"הרמב"ם היינו מכל ,
מכל  נלקחת ישראל ארץ של המיוחדת שקדושתה
עתידה  ולכן לארץ, בחוץ הבירורים מעבודת היינו הארצות,

הארצות". בכל שתתפשט ישראל ארץ
(gi oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

למה 53) שכיוון נראה ישראל", ארץ "כל רבינו שכתב (מה
כשירות", היו הארצות "כל במשנה - ב פג, במנחות שאמרו
בפירוש  (וראה ישראל" שבארץ הארצות "כל שם וכפירש"י

שלדע  אלא שם). ועבר המשניות, יהודה כולל זה רש"י ת
ביכורים  מביאים אין רבינו לדעת ואילו והגליל, הירדן
ביכורים  מהל' בפ"ב כמבואר מדרבנן, אלא הירדן מעבר
לנדרים  בר"ן ראה הירדן, מעבר העומר הבאת ובדבר ה"א.

יב:). לסנהדרין וברש"י מ"ו.54)כב. פ"א כלים
משום 55) הלחם", ושתי "והביכורים שם כלים (במשנה,

כשרים  הם הלחם שתי קודם ביכורים הביא אם שבדיעבד
המשנה  מלשון שינה ורבינו שם) שם', אנשי ('תוספות
הלחם, שתי קודם ביכורים להביא אין שלכתחילה משום

סח:). מנחות במשנה בעומר 56)כמפורש ה' "אמר שהרי
ואמר  עומר, את והבאתם קצירה את וקצרתם י) כג, (ויקרא
תנופה, לחם תביאו ממושבותיכם יז) שם, (שם הלחם בשתי
פרי  כל מראשית ולקחת ב) כו, (דברים בביכורים ואמר
שם). כלים המשניות, (פירוש מארצך" תביא אשר האדמה

.‚È˙BM„˜ ¯OÚ57Ï‡¯OÈŒı¯‡a Ô‰58‰ÏÚÓÏ BÊÂ , ∆∆¿À≈¿∆∆ƒ¿»≈¿¿«¿»
‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ˙B¯ÈÚ :BfÓ59¯‡MÓ ˙BLc˜Ó ƒ¬»«À»»¿À»ƒ¿»

ÌÈÚ¯ˆÓ‰ ˙‡ ÔÎBzÓ ÔÈÁlLnL :ı¯‡‰60ÔÈ‡Â ; »»∆∆¿«¿ƒƒ»∆«¿…»ƒ¿≈
ÔÎB˙a ÔÈ¯·B˜61¯ÈÚ‰ È·eË ‰Ú·L eˆ¯iL „Ú ˙Ó62 ¿ƒ¿»≈«∆ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ

¯ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk B‡63ÔÈ‡ ,¯ÈÚÏ ıeÁ ˙n‰ ‡ˆÈ Ì‡Â ; »«¿≈»ƒ¿ƒ»»«≈»ƒ≈

ÔlÎ eˆ¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿»««ƒ∆»À»
¯ÈÚ‰ Èa eˆ¯ .B¯ÈÊÁ‰Ï64ÔÓ ¯·w‰ ‡ÈˆB‰Ï ¿«¬ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ«∆∆ƒ

‰È„n‰65ıeÁ ,ÔÈpÙÓ ˙B¯·w‰ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈpÙÓ - «¿ƒ»¿«ƒ¿»«¿»¿«ƒ
ÔÈa ,¯ÈÚ‰ ezÙÈw‰L ¯·˜ .CÏÓ B‡ ‡È· ¯·wÓƒ∆∆»ƒ∆∆∆∆∆ƒƒ«»ƒ≈
Ì‡ :BÊ „‚k BÊ ˙BÁe¯ È˙MÓ ÔÈa ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Ó≈«¿«»≈ƒ¿≈¿∆∆ƒ
Ô‡ÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁÓ ¯˙È ¯ÈÚ‰ ÔÈ·e BÈa ‰˙È‰»¿»≈≈»ƒ»≈≈¬ƒƒ«»¿»
,ÔlÎ eˆ¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈpÙÓ ÔÈ‡ - Ô‡ÎÏ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿»≈¿«ƒ«∆ƒ¿À»

.B˙B‡ ÔÈpÙÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt»ƒ»¿«ƒ

שם.57) (שם)58)כלים, שלמה' 'מלאכת כתבו כן
שאמרו  שמה הגאונים, בשם הפרק) בסוף (שם והרע"ב
בארץ  קדושות עשר היינו קדושות, עשר שם: במשנה

בכלל. אינה עצמה ישראל ארץ ואילו לדעת 59)ישראל,
בן  יהושע מימות חומה מוקפות היינו שם, והרע"ב הר"ש
ב'תוספות' וראה לב.). (ערכין חומה ערי בבתי כמו נון,

קדשן. ד"ה - ב לב, ה)60)ערכין (במדבר "שנאמר
זה  לנפש, טמא וכל זב וכל צרוע כל המחנה מן וישלחו
עזרת  מפתח שהוא שכינה, מחנה הוא כאן האמור המחנה
מת  וטמא והזב שהמצורע אני שומע ולפנים, ישראל
למחנה  מחוץ ישב בדד במצורע: ת"ל אחד, במקום שלשתן
מה  ולפנים, ירושלים מפתח שהוא ישראל מחנה זה מושבו,
חבירו, משילוח שילוחו חמור - חמורה שטומאתו מצורע
חבירו. משילוח שילוחו חמור - חמורה שטומאתו כל אף
חוץ  שהוא מחנות לג' חוץ המצורע את משלחין לפיכך
הזב  שאין מה בביאה, מטמא שהוא מפני לירושלים,
המוקפות  ועיירות ה"ב). מקדש ביאת מהל' (פ"ג מטמא"
(ויקרא  במצורע שנאמר "מושבו" בגזירהֿשוה למדו חומה,
ערי  בבתי שנאמר מ"מושב" מושבו", למחנה "מחוץ מו) יג,
('תוספות' חומה" עיר מושב "בית כט) כה, (שם חומה

שם). עד 61)ערכין, מת לתוכן "ומסבבין במשנה: שם
לתוכן  "ומשכיבין שם: רבינו שנוסחות ונראה שירצו",
בעיר  אותו קוברין ואין במשכבו אותו שמניחין היינו וכו'",

(כסףֿמשנה). המדינה בני שירצו חשובים 62)עד שבעה
העיר. מתנהגת פיהם בפירוש 63)שעל גם כתב כן

שם. ירושלמי 64)המשניות, פ"א, בבאֿבתרא תוספתא
פי"ד. שמחות ומסכת ה"ד, פ"ט רבינו 65)נזיר מדברי

אבל  חומה, המוקפות בעיירות אלא המדובר שאין נראה
אמורים  הדברים אחרות בערים שאף נראה, הנ"ל במקורות

המוריה'). ('הר

.„È˙Lc˜Ó ÌÈÏLe¯È66˙BÙwn‰ ˙B¯ÈÚ‰ ¯‡MÓ ¿»«ƒ¿À∆∆ƒ¿»»¬»«À»
ÌÈÙÏ ÈL ¯OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡L ,‰ÓBÁ»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒƒ¿ƒ

d˙ÓBÁÓ67ÌÈ¯·c el‡Â .68ÌÈÏLe¯Èa e¯Ó‡pL69ÔÈ‡ : ≈»»¿≈¿»ƒ∆∆∆¿ƒ»«ƒ≈
˙n‰ ˙‡ da ÔÈÈÏÓ70ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Â ;71dÎB˙a ¿ƒƒ»∆«≈¿≈«¬ƒƒ¿»

Ì„‡ ˙BÓˆÚ72ÌÈza dÎB˙a ÔÈ¯ÈkOÓ ÔÈ‡Â ;73ÔÈ‡Â ; «¿»»¿≈«¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈
·LBz ¯‚Ï ÌB˜Ó dÎB˙a ÔÈ˙B74da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ; ¿ƒ¿»»¿≈»¿≈¿«¿ƒ»

eÈ‰L ,‰cÏÁ ¯·˜Â „ÂcŒ˙Èa È¯·wÓ ıeÁ ,˙B¯·¿̃»ƒƒ¿≈≈»ƒ¿∆∆À¿»∆»
da75ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È· ˙BÓÈÓ76da ÌÈÚËB ÔÈ‡Â ; »ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ»

˙L¯Á dÈ‡Â ˙Ú¯Ê dÈ‡Â ;ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb77‡nL , ««¿≈ƒ¿≈»ƒ¿««¿≈»∆¡∆∆∆»
Á¯Òz78˙pbÓ ıeÁ ,˙BÏÈ‡ da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ; ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ»ƒ»ƒƒ«
ÌÈ„¯Â79ÓÈÓ ÌL ‰˙È‰LÔÈ‡Â ;ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È· ˙B ¿»ƒ∆»¿»»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈
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ÌÈˆ¯M‰ ÈtÓ ,‰tL‡ da ÔÈÓi˜Ó80ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÊÈÊ ‰pÓÈ‰81ÈtÓ ,ÌÈa¯‰Œ˙eL¯Ï ˙B‡¯ËÊeÊ‚e ≈∆»ƒƒ¿¿¿»ƒ¿»«ƒƒ¿≈
‰‡Óh‰ Ï‰‡82˙BBL·k da ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ;83ÈtÓ , …∆«À¿»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈

ÔLÚ‰84ÈtÓ ,˙BÏB‚¯z da ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡Â ; ∆»»¿≈¿«¿ƒ»«¿¿ƒ¿≈
ÌÈL„w‰85ÏÎa ÌÈÏB‚¯z ÌÈ‰k‰ eÏc‚È ‡Ï ÔÎÂ ; «√»ƒ¿≈…¿«¿«…¬ƒ«¿¿ƒ¿»

˙B¯‰h‰ ÈtÓ ,Ï‡¯OÈŒı¯‡86ËÏÁ ˙Èa‰ ÔÈ‡Â ; ∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿»¿≈««ƒ∆¿»
da87¯ÈÚ ˙ÈOÚ dÈ‡Â ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡Â ; »¿≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈»«¬≈ƒ

‡lL ÈÙÏ ,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ‰‡È·Ó dÈ‡Â ;˙Ácp‰«ƒ««¿≈»¿ƒ»∆¿»¬»¿ƒ∆…
ÌÈË·MÏ ‰˜lÁ˙88. ƒ¿«¿»«¿»ƒ

מ"ח.66) שם הט"ו.67)כלים, פ"ו למעלה ראה
צוק"מ 68) (הוצאת פ"ו נגעים ותוספתא ב. פב, בבאֿקמא

לה. פרק נתן' דרבי ו'אבות ,(8 625 אומרים 69)עמוד יש
לא  גוים, בידי הקודש ועיר מת טמאי שכולנו הזה שבזמן
תרלג). סי' (רדב"ז בירושלים דלהלן הדברים נאמרו

להלין 70) מותר אחר שבמקום שאףֿעלֿפי שם. בבאֿקמא
(ראה  אסור בירושלים – ה"ח) אבל מהל' (פ"ד לכבודו המת
בירושלים  שהחומרא אומרים ויש שם). מקובצת' ב'שיטה
(פ"ת  הלילה כל הוא הלנה איסור אחר שבמקום בזה היא
אסור  בירושלים ואילו רדב"ז), בשם א ס"ק שנז סי' ביו"ד
עמוד  זק"ש להגרמי"ל ב"זמנים" (ראה השקיעה אחר להלין

שם.71)מז). נתן' דרבי ו'אבות נגעים, תוספתא
לעיר.72) מחוץ שקוברו מפני 73)אףֿעלֿפי א. יב, יומא

(שם). לשבטים נתחלקה לא שירושלים שלהם, שאינה
זה 74) תושב, גר זהו "אי שם. נתן' דרבי ו'אבות תוספתא

המצות  שאר עם עכו"ם יעבוד שלא עליו שקיבל עכו"ם
והוא  אותו מקבלין זה הרי טבל, ולא מל ולא נח בני שנצטוו
שמותר  לפי תושב, שמו נקרא ולמה העולם. אומות מחסידי
ביאה  איסורי מהל' (פי"ד ישראל" בארץ בינינו להושיבו לנו
מן  כן למדו טז) כג, (דברים כיֿתצא פ' וב'ספרי' ה"ז),
תושב". גר "לרבות – אדוניו" מעם אליך ינצל "אשר הפסוק
בירושלים". ולא "בשעריך, – שעריך" "באחד

ונביא,75) מלך אף בירושלים לקבור אין לכתחילה כלומר:
בתוך  בתחילה היו לא חולדה וקבר דוד בית שקברי אלא
לא  כבודם ומפני שנקברו, אחר העיר שהקיפו אלא העיר
לז). סי' בתשובה (מהרי"ט מעולם בהם אדם נגע ולא פגע

יב).76) ט, סוטה המשניות, (פירוש ראשון" בית נביאי "הם
בשבת 77) כדאיתא זורע בכלל והוא הזרעים, להפוך היינו

('י  שלמה').ע"ג גינות 78)ריעות שדרך שם. בבאֿקמא
שם). (רש"י סרחון ויש היתה 79)לזבלן והיא שמה, כך

שם). (רש"י הירדן כיפת והיינו לקטורת, בבא80ֿ)צריכה
ומטמאים  שם ומתים באשפה, ליגדל שדרכם שם. קמא

שבירושלים. הכותל.81)הקדשים מן יוצאין קורות
והגזוזטראות 82) בארץ, מוטל המת מן כזית יהא שמא

ונמצאת  תחתיהם העוברים האנשים ועל עליו מאהילות
הטומאה. את לקדירות.83)מרבה סיד משרפות

(רש"י).84) הוא וגנאי החומה את שמשחיר שם.
שרצים 85) בשר ומביאין באשפה, מנקרים שהתרנגולים

הקדשים. את ומטמאין -86)בפיהם ב עט, בבאֿקמא
אם 87)במשנה. לו תהא גאולה אלא חומה, ערי בית כדין

חצרים. ערי כבתי ביובל יוצא יובל יגיע ואם לגאול, ירצה

אחד 88) שבכל האחרונים, הדברים ארבעת על מוסב זה
חומה, ערי בבתי ירושלים: למעט מיעוט בתורה נאמר מהם
ובירושלים  לקונה", וגו' הבית "וקם ל) כה, (ויקרא נאמר
(שם  נאמר בנגעים לשבטים. נתחלקה שלא לפי שייך, לא זה
זה  בכלל ירושלים ואין אחוזתכם", ארץ "בבית לד) יד,
"באחת  יג) יג, (דברים נאמר הנדחת בעיר הנ"ל. מהטעם
נאמר  ערופה ובעגלה כנ"ל, "עריך" אינה וירושלים עריך",
וירושלים  לרשתה", לך נותן וגו' אשר "באדמה א) כא, (שם

כנ"ל. בכלל אינה

.ÂËLc˜Ó ˙Èa‰ ¯‰89ÔÈ·Ê ÔÈ‡L ,‰pnÓ90˙B·ÊÂ «««ƒ¿À»ƒ∆»∆≈»ƒ¿»
ÌLÏ ÔÈÒÎ ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc91˙n‰ ÒÈÎ‰Ï ¯zÓe . ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿»À»¿«¿ƒ«≈

BÓˆÚ92‡e‰L ˙ÓŒ‡ÓË ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ¯‰Ï «¿¿«««ƒ¿≈»ƒ«¿≈≈∆
.ÌLÏ ÒÎƒ¿»¿»

מ"ח.89) שם שכבת 90)כלים, הוא בתורה, האמור "הזוב
וכשיוצא  בהן, מתקבצת שהיא החללים מחוליי הבא זרע
ולא  תאוה ביציאתו ואין זרע, כשכבת בקושי יוצא אינו הזוב
כלובן  כהה שעורים של בצק כמו ויוצא נגרר אלא הנאה
ביצה  כלובן קשורה לבנה זרע שכבת אבל מוזרת: ביצה
ה"א). כפרה מחוסרי מהל' (פ"ב מוזרת" שאינה

מחנות 91) לשני חוץ ויולדות נדות וזבות זבין משלחין
וזהו  ה"ג), המקדש ביאת מהל' (פ"ג הבית להר חוץ שהוא

התורה. מן ממה 92)איסור זאת ולמדו א. סז, פסחים
עמו" יוסף עצמות את משה "ויקח יט) יג, (שמות שנאמר

לויה. במחנה במחיצתו", "עמו –

.ÊËÏÈÁ‰93˙ÓŒ‡ÓËe Ì"ekÚ ÔÈ‡L ,epnÓ Lc˜Ó «≈¿À»ƒ∆∆≈«¿≈≈
‰c ÏÚB·e94ÌLÏ ÌÈÒÎ95. ≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»

ה"ג.93) פ"ה למעלה ראה החיל? ומהו שם. כלים,
ב 94) לענין מפורש מת כטמא נדה שבועל - א סח, פסחים

מחנות. (ראב"ד).95)שילוח מדרבנן איסור זהו

.ÊÈÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ96ŒÏe·Ë ÔÈ‡L ,ÏÈÁ‰ ÔÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««»ƒ¿À∆∆ƒ«≈∆≈¿
ÌBÈ97ÌLÏ ÒÎ98ÔÓ Ï·‡ ,Ì‰È¯·cÓ ‰Ê ¯eq‡Â . ƒ¿»¿»¿ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬»ƒ

.‰iÂÏ ‰ÁÓÏ Òk‰Ï ÌBÈŒÏe·ËÏ ¯zÓ ‰¯Bz‰«»À»ƒ¿¿ƒ»≈¿«¬≈¿ƒ»
˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡ ,ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ˙ÓŒ‡ÓËe99. ¿≈≈∆ƒ¿«¿∆¿««»ƒ≈«»«»

שם.96) שמשו.97)כלים, העריב לא ועדיין שטבל, טמא
מחוסר 98) נרחיק ולא יום טבול נשים מעזרת "הרחקנו

כיפורים  ומחוסר בתרומה, אסור יום שטבול לפי כיפורים,
שטומאתו  כל הנזכר, השורש על כולו וזה בתרומה, מותר
חבירו" משילוח שילוחו חמור חבירו, מטומאת חמורה

שם). כלים המשנה, התורה 99)(פירוש מן אסור שאינו
לויה  מחנה היא נשים עזרת ואילו שכינה, במחנה אלא

הי"א). (למעלה

.ÁÈÏ‡¯OÈ ˙¯ÊÚ100ÔÈ‡L ,ÌÈL ˙¯ÊÚÓ ˙Lc˜Ó ∆¿«ƒ¿»≈¿À∆∆≈∆¿«»ƒ∆≈
ÌÈ¯etkŒ¯qÁÓ101,ÌLÏ ÒÎpL ‡ÓËÂ .ÌLÏ ÒÎ ¿À«ƒƒƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿«¿»

˙¯k ·iÁ102. «»»≈

אחת100ֿ) ישראל, רגלי דריסת מקום והוא שם. כלים,
הי"ב). פ"ה (למעלה אמה הביא 101)עשרה לא שעדיין

מח 102)קרבנותיו. שכן ואף זה, בכלל כיפורים וסר
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ÌÈˆ¯M‰ ÈtÓ ,‰tL‡ da ÔÈÓi˜Ó80ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÊÈÊ ‰pÓÈ‰81ÈtÓ ,ÌÈa¯‰Œ˙eL¯Ï ˙B‡¯ËÊeÊ‚e ≈∆»ƒƒ¿¿¿»ƒ¿»«ƒƒ¿≈
‰‡Óh‰ Ï‰‡82˙BBL·k da ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ;83ÈtÓ , …∆«À¿»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈

ÔLÚ‰84ÈtÓ ,˙BÏB‚¯z da ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡Â ; ∆»»¿≈¿«¿ƒ»«¿¿ƒ¿≈
ÌÈL„w‰85ÏÎa ÌÈÏB‚¯z ÌÈ‰k‰ eÏc‚È ‡Ï ÔÎÂ ; «√»ƒ¿≈…¿«¿«…¬ƒ«¿¿ƒ¿»

˙B¯‰h‰ ÈtÓ ,Ï‡¯OÈŒı¯‡86ËÏÁ ˙Èa‰ ÔÈ‡Â ; ∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿»¿≈««ƒ∆¿»
da87¯ÈÚ ˙ÈOÚ dÈ‡Â ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡Â ; »¿≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈»«¬≈ƒ

‡lL ÈÙÏ ,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ‰‡È·Ó dÈ‡Â ;˙Ácp‰«ƒ««¿≈»¿ƒ»∆¿»¬»¿ƒ∆…
ÌÈË·MÏ ‰˜lÁ˙88. ƒ¿«¿»«¿»ƒ

מ"ח.66) שם הט"ו.67)כלים, פ"ו למעלה ראה
צוק"מ 68) (הוצאת פ"ו נגעים ותוספתא ב. פב, בבאֿקמא

לה. פרק נתן' דרבי ו'אבות ,(8 625 אומרים 69)עמוד יש
לא  גוים, בידי הקודש ועיר מת טמאי שכולנו הזה שבזמן
תרלג). סי' (רדב"ז בירושלים דלהלן הדברים נאמרו

להלין 70) מותר אחר שבמקום שאףֿעלֿפי שם. בבאֿקמא
(ראה  אסור בירושלים – ה"ח) אבל מהל' (פ"ד לכבודו המת
בירושלים  שהחומרא אומרים ויש שם). מקובצת' ב'שיטה
(פ"ת  הלילה כל הוא הלנה איסור אחר שבמקום בזה היא
אסור  בירושלים ואילו רדב"ז), בשם א ס"ק שנז סי' ביו"ד
עמוד  זק"ש להגרמי"ל ב"זמנים" (ראה השקיעה אחר להלין

שם.71)מז). נתן' דרבי ו'אבות נגעים, תוספתא
לעיר.72) מחוץ שקוברו מפני 73)אףֿעלֿפי א. יב, יומא

(שם). לשבטים נתחלקה לא שירושלים שלהם, שאינה
זה 74) תושב, גר זהו "אי שם. נתן' דרבי ו'אבות תוספתא

המצות  שאר עם עכו"ם יעבוד שלא עליו שקיבל עכו"ם
והוא  אותו מקבלין זה הרי טבל, ולא מל ולא נח בני שנצטוו
שמותר  לפי תושב, שמו נקרא ולמה העולם. אומות מחסידי
ביאה  איסורי מהל' (פי"ד ישראל" בארץ בינינו להושיבו לנו
מן  כן למדו טז) כג, (דברים כיֿתצא פ' וב'ספרי' ה"ז),
תושב". גר "לרבות – אדוניו" מעם אליך ינצל "אשר הפסוק
בירושלים". ולא "בשעריך, – שעריך" "באחד

ונביא,75) מלך אף בירושלים לקבור אין לכתחילה כלומר:
בתוך  בתחילה היו לא חולדה וקבר דוד בית שקברי אלא
לא  כבודם ומפני שנקברו, אחר העיר שהקיפו אלא העיר
לז). סי' בתשובה (מהרי"ט מעולם בהם אדם נגע ולא פגע

יב).76) ט, סוטה המשניות, (פירוש ראשון" בית נביאי "הם
בשבת 77) כדאיתא זורע בכלל והוא הזרעים, להפוך היינו

('י  שלמה').ע"ג גינות 78)ריעות שדרך שם. בבאֿקמא
שם). (רש"י סרחון ויש היתה 79)לזבלן והיא שמה, כך

שם). (רש"י הירדן כיפת והיינו לקטורת, בבא80ֿ)צריכה
ומטמאים  שם ומתים באשפה, ליגדל שדרכם שם. קמא

שבירושלים. הכותל.81)הקדשים מן יוצאין קורות
והגזוזטראות 82) בארץ, מוטל המת מן כזית יהא שמא

ונמצאת  תחתיהם העוברים האנשים ועל עליו מאהילות
הטומאה. את לקדירות.83)מרבה סיד משרפות

(רש"י).84) הוא וגנאי החומה את שמשחיר שם.
שרצים 85) בשר ומביאין באשפה, מנקרים שהתרנגולים

הקדשים. את ומטמאין -86)בפיהם ב עט, בבאֿקמא
אם 87)במשנה. לו תהא גאולה אלא חומה, ערי בית כדין

חצרים. ערי כבתי ביובל יוצא יובל יגיע ואם לגאול, ירצה

אחד 88) שבכל האחרונים, הדברים ארבעת על מוסב זה
חומה, ערי בבתי ירושלים: למעט מיעוט בתורה נאמר מהם
ובירושלים  לקונה", וגו' הבית "וקם ל) כה, (ויקרא נאמר
(שם  נאמר בנגעים לשבטים. נתחלקה שלא לפי שייך, לא זה
זה  בכלל ירושלים ואין אחוזתכם", ארץ "בבית לד) יד,
"באחת  יג) יג, (דברים נאמר הנדחת בעיר הנ"ל. מהטעם
נאמר  ערופה ובעגלה כנ"ל, "עריך" אינה וירושלים עריך",
וירושלים  לרשתה", לך נותן וגו' אשר "באדמה א) כא, (שם

כנ"ל. בכלל אינה

.ÂËLc˜Ó ˙Èa‰ ¯‰89ÔÈ·Ê ÔÈ‡L ,‰pnÓ90˙B·ÊÂ «««ƒ¿À»ƒ∆»∆≈»ƒ¿»
ÌLÏ ÔÈÒÎ ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc91˙n‰ ÒÈÎ‰Ï ¯zÓe . ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿»À»¿«¿ƒ«≈

BÓˆÚ92‡e‰L ˙ÓŒ‡ÓË ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ¯‰Ï «¿¿«««ƒ¿≈»ƒ«¿≈≈∆
.ÌLÏ ÒÎƒ¿»¿»

מ"ח.89) שם שכבת 90)כלים, הוא בתורה, האמור "הזוב
וכשיוצא  בהן, מתקבצת שהיא החללים מחוליי הבא זרע
ולא  תאוה ביציאתו ואין זרע, כשכבת בקושי יוצא אינו הזוב
כלובן  כהה שעורים של בצק כמו ויוצא נגרר אלא הנאה
ביצה  כלובן קשורה לבנה זרע שכבת אבל מוזרת: ביצה
ה"א). כפרה מחוסרי מהל' (פ"ב מוזרת" שאינה

מחנות 91) לשני חוץ ויולדות נדות וזבות זבין משלחין
וזהו  ה"ג), המקדש ביאת מהל' (פ"ג הבית להר חוץ שהוא

התורה. מן ממה 92)איסור זאת ולמדו א. סז, פסחים
עמו" יוסף עצמות את משה "ויקח יט) יג, (שמות שנאמר

לויה. במחנה במחיצתו", "עמו –

.ÊËÏÈÁ‰93˙ÓŒ‡ÓËe Ì"ekÚ ÔÈ‡L ,epnÓ Lc˜Ó «≈¿À»ƒ∆∆≈«¿≈≈
‰c ÏÚB·e94ÌLÏ ÌÈÒÎ95. ≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»

ה"ג.93) פ"ה למעלה ראה החיל? ומהו שם. כלים,
ב 94) לענין מפורש מת כטמא נדה שבועל - א סח, פסחים

מחנות. (ראב"ד).95)שילוח מדרבנן איסור זהו

.ÊÈÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚ96ŒÏe·Ë ÔÈ‡L ,ÏÈÁ‰ ÔÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««»ƒ¿À∆∆ƒ«≈∆≈¿
ÌBÈ97ÌLÏ ÒÎ98ÔÓ Ï·‡ ,Ì‰È¯·cÓ ‰Ê ¯eq‡Â . ƒ¿»¿»¿ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬»ƒ

.‰iÂÏ ‰ÁÓÏ Òk‰Ï ÌBÈŒÏe·ËÏ ¯zÓ ‰¯Bz‰«»À»ƒ¿¿ƒ»≈¿«¬≈¿ƒ»
˙‡hÁ ·iÁ BÈ‡ ,ÌÈLp‰Œ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ˙ÓŒ‡ÓËe99. ¿≈≈∆ƒ¿«¿∆¿««»ƒ≈«»«»

שם.96) שמשו.97)כלים, העריב לא ועדיין שטבל, טמא
מחוסר 98) נרחיק ולא יום טבול נשים מעזרת "הרחקנו

כיפורים  ומחוסר בתרומה, אסור יום שטבול לפי כיפורים,
שטומאתו  כל הנזכר, השורש על כולו וזה בתרומה, מותר
חבירו" משילוח שילוחו חמור חבירו, מטומאת חמורה

שם). כלים המשנה, התורה 99)(פירוש מן אסור שאינו
לויה  מחנה היא נשים עזרת ואילו שכינה, במחנה אלא

הי"א). (למעלה

.ÁÈÏ‡¯OÈ ˙¯ÊÚ100ÔÈ‡L ,ÌÈL ˙¯ÊÚÓ ˙Lc˜Ó ∆¿«ƒ¿»≈¿À∆∆≈∆¿«»ƒ∆≈
ÌÈ¯etkŒ¯qÁÓ101,ÌLÏ ÒÎpL ‡ÓËÂ .ÌLÏ ÒÎ ¿À«ƒƒƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿«¿»

˙¯k ·iÁ102. «»»≈

אחת100ֿ) ישראל, רגלי דריסת מקום והוא שם. כלים,
הי"ב). פ"ה (למעלה אמה הביא 101)עשרה לא שעדיין

מח 102)קרבנותיו. שכן ואף זה, בכלל כיפורים וסר
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חייב  לעזרה שנכנס כיפורים שמחוסר שם במשנה מפורש
כרת. חייב שבמזיד מפורש - ב כז, ובמנחות חטאת.

.ËÈÌÈ‰k‰Œ˙¯ÊÚ103Ï‡¯OÈ ÔÈ‡L ,‰pnÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««…¬ƒ¿À∆∆ƒ∆»∆≈ƒ¿»≈
‰ÎÈÓÒÏ :Ì‰ÈÎ¯ˆ ˙ÚLa ‡l‡ ÌLÏ ÔÈÒÎ104 ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿ƒ»

‰¯tÎÏe105‰ËÈÁLÏÂ106‰Ùe˙ÏÂ107. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

דריסת 103) מקום שהוא שם, פ"ה למעלה וראה שם. כלים,
אמה. אחתֿעשרה הכהנים, בבעלים.104)רגלי שהיו

ורבינו 105) ושחיטה, סמיכה אלא נזכרו לא שם (במשנה
מהל' (פ"ג הסמיכה בעת שהוא וידוי דהיינו כפרה, הוסיף
מ, ביומא כפרה הנקרא וידוי ומצאנו הי"ד) הקרבנות מעשה
מדבר", הכתוב דברים בכפרת – הקודש את מכפר "וכלה ב:

המוריה'). ב'הר מעשה 106)וראה מהל' (פ"ה בזר שכשרה
ה"א). ה"ו).107)הקרבנות שם (פ"ט בבעלים שהיא

.ÎÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa108ÔÈ‡L ,‰pnÓ Lc˜Ó ≈»»¿«ƒ¿≈«¿À»ƒ∆»∆≈
ÓŒÈÏÚaÌÈ„‚·ŒÈÚe¯˜e L‡¯ŒÈÚe¯Ùe ÔÈÓe109ÔÈÒÎ «¬≈ƒ¿≈…¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ

.ÌLÏ¿»

מ"ט.108) שם קרועי 109)כלים, נזכרו לא שם, במשנה
תפרעו  אל "ראשיכם שכתוב משום רבינו של וטעמו בגדים.
ראש, לפרועי בגדים קרועי הוקשו תפרומו", לא ובגדיכם
וראה  הי"ד, מקדש ביאת מהל' פ"א להלן רבינו כתב וכן
יין, לשתויי והואֿהדין קורקוס. ר"י בשם משנה' ב'כסף
שם  להלן ועי' (הגרע"א), מקדש ביאת הל' בתחלת כמפורש
ושהראב"ד  התורה, מן איסור שזהו רבינו שדעת יד) (הלכה

בזה. עליו חלק

.‡ÎÔÈ‡L ,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Lc˜Ó ÏÎÈ‰‰«≈»¿À»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«∆≈
ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡l‡ ÌLÏ ÒÎ110. ƒ¿»¿»∆»¿»«ƒ¿«¿»ƒ

קידוש 110) שצריך נראה רבינו דברי מפשטות שם. כלים,
ביאת  מהל' פ"ה להלן ראה לעבודה, כמו ורגלים ידים

מקדש.

.·ÎepnÓ Lc˜Ó ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa111ÒÎ ÔÈ‡L , ≈…∆«√»ƒ¿À»ƒ∆∆≈ƒ¿»
˙ÚLa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÌLÏ¿»∆»…≈»¿«ƒƒƒ¿«

‰„B·Ú‰112. »¬»

שם.111) בכל 112)כלים, יבא ואל ב) טז, (ויקרא "אמר
בזה  יכנס והוא וגו', אהרן יבא בזאת וכו' הקודש אל עת
בקטורת, הראשונה פעמים. ד' כיפור צום ביום המקום
והפעם  יומא, במס' שאמרו כמו הקדשים בקודש שם ויקטיר
והפעם  השעיר, בדם השלישית והפעם הפר, בדם השנית
מקודש  המתחה ואת הכף את להוציא יכנס הרביעית

שם). המשניות, (פירוש הקדשים"

.‚Î‰iÏÚa ‰È‰L ÌB˜Ó113ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÏÚ ÔeÎÓ »∆»»»¬ƒ»¿À»«…∆«√»ƒ
Úe·La ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ BÏ ÔÈÒÎ ÔÈ‡114‰Ó Ú„ÈÏ ≈ƒ¿»ƒ∆»««««¿»«≈««

ÌÈ‡pa‰ ÔÈÒÎpL ‰ÚLa .B˜„a ˜fÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰»ƒ¿«≈ƒ¿¿»»∆ƒ¿»ƒ««»ƒ
ÏÎÈ‰a Ôw˙Ïe ˙B·Ï115˙‡ ÌMÓ ‡ÈˆB‰Ï B‡ ƒ¿¿«≈«≈»¿ƒƒ»∆

‡Ï .ÌÈÓÈÓz ÌÈ‰k ÔÈÒÎp‰ eÈ‰iL ‰ÂˆÓ ,‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ…¬ƒ¿ƒƒ…
ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÔÈÓeÓŒÈÏÚa eÒkÈ - ÌÈÓÈÓz e‡ˆÓ»¿¿ƒƒƒ»¿«¬≈ƒ¿ƒ≈»
.Ï‡¯OÈ eÒkÈ - ÌiÂÏ e‡ˆÓ ‡Ï .ÌiÂÏ eÒkÈ - ÌÈ‰k…¬ƒƒ»¿¿ƒƒ…»¿¿ƒƒƒ»¿ƒ¿»≈

.ÌÈ‡ÓË eÒkÈ - ÌÈ¯B‰Ë e‡ˆÓ ‡Ï .ÌÈ¯B‰Ëa ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿ƒ…»¿¿ƒƒ»¿¿≈ƒ
,‡ÓË ÒkÈ Ï‡Â ,ÌeÓŒÏÚa ÒkÈ - ÌeÓŒÏÚ·e ‡ÓË»≈««ƒ»≈««¿«ƒ»≈»≈

¯eaˆa ‰ÈeÁc ‰‡Óh‰L116ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ .117 ∆«À¿»¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«≈»
¯LÙ‡ È‡ B‡ ˙B·z ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .˙B·˙a eÒkÈ ,Ôw˙Ï¿«≈ƒ»¿¿≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»

.ÌÈÁ˙t C¯c eÒkÈ ,˙B·˙a eOÚiL Ì‰Ï»∆∆«¬¿≈ƒ»¿∆∆¿»ƒ

א.113) פו, כדיעה 114)פסחים שנים. בשבע אחת פעם
ה'יש  כדעת ולא בסתם. שנאמרה שם, בברייתא הראשונה
יוםֿטוב' ב'תוספות וראה זה. על החולקים שם אומרים'

מ"ה. פ"ד פ"ד 115)מדות למעלה וראה א. קה, עירובין
הקדשים. קדשי לענין הנוסח 116)הי"ג קדמון, בכת"י

בעל  יכנס ואל טמא יכנס מום, ובעל "טמא רבינו בדברי
וכן  רוקח'). ('מעשה בציבור" דחויה שהטומאה מום,
מי  יש בשם משנה' ה'כסף הביא וכן ספר'. ב'קרית העתיק
רבינו  פסק ולפי"ז למלך'. ה'משנה הסכים ולזה שהגיה,
שאמר  ומה שם. בעירובין רב, אמר אשי בר חייא רב כדברי
שהותרה  הכוונה איך ציבור", בעבודת אישתרי "דקא שם
טומאה  כמאןֿדאמר היא הלכה שהרי בציבור, הטומאה
המקדש  ביאת מהל' (פ"ד הותרה ולא בציבור היא דחיוה
שהוא  אףֿעלֿפי היתר, שיש שכיון הכוונה אלא הט"ו),
כניסה. היתר לו שאין מום מבעל יותר קל הוא דיחוי, מטעם
לעבודת  חזי "דהא הנוסחא שם, בגמרא אוקספורד ובכת"י
הדברים  מתפרשים ולפי"ז שם), סופרים' ('דקדוקי ציבור"
היא  דחויה טומאה שסובר למי שמדובר רבינו, כדברי היטב
בדברי  שלפנינו הנוסחא את קיים משנה' וה'כסף בציבור.
שם, בעירובין אלעזר רבי כדעת רבינו פסק ולפי"ז רבינו,
ולא  קדשים, באכילת מותר שהוא משום יכנס מום שבעל
טומאה  שהרי בציבור, שהותר מפני יכנס טמא שאומר כרב

הותרה. ולא על 117)דחויה רק מדובר מ"ה, פ"ד במדות
נראה  רבינו כדברי אבל ההיכל. על ולא הקדשים קדשי
"הכל  אמרו: פ"א) (בבאֿקמא כלים בתוספתא הרי כדלהלן:
ואותה  וכו'" בתיבות שיכנסו מצוה וכו' לתקן נכנסים
ושם: בראשיתה), רק (אמנם שם בעירובין נשנתה ברייתא

המוריה'). ('הר וכו'" לתקן לבנות בהיכל נכנסין "הכל

á"ôùú'ä éøùú ã"ë éùéîç íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) היא, מצותֿעשה המקדש בית שמירת כי בו יתבאר

לאחד  קרי אירע ואם שומריו, היו ומי אותו, שומרים היו
השומרים. כל על ממונה ושמעמידים מהשומרים,

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ Lc˜n‰ ˙¯ÈÓL2ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿««ƒ∆≈
B˙¯ÈÓL ÔÈ‡L ,ÌÈËÒlÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÈB‡Ó „Át ÌL»««≈¿ƒ¿…ƒƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»

ÔÈ¯ËÏt ‰ÓB„ BÈ‡ .BÏ „B·k ‡l‡3ÂÈÏÚ LiL ∆»»≈∆«¿¿ƒ∆≈»»
.ÔÈ¯ÓBL ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÔÈ¯ËÏÙÏ ÔÈ¯ÓBL¿ƒ¿«¿¿ƒ∆≈»»¿ƒ

אהל 2) לפני אתך ובניך ואתה לאהרן: יתעלה אמרו "והוא
תמיד". לפני תהיו אתם כלומר, בספר 3)העדות, ארמון.

"גדולה  זוטא, בספרי והוא מכילתא, בשם שם המצוות
עליו  שיש פלטרין דומה לא שומרים, עליו שיש למקדש

שומרין". עליו שאין לפלטרין שומרין,
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.·‰ÏÈl‰ Ïk d˙ÂˆÓ BÊ ‰¯ÈÓLe4Ì‰ ÌÈ¯ÓBM‰Â . ¿ƒ»ƒ¿»»»«»¿»¿«¿ƒ≈
ÈÙÏ Cz‡ EÈ·e ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ∆∆¡«¿«»»∆ƒ»ƒ¿≈

"˙„Ú‰ Ï‰‡5È¯‰Â .BÏ ÌÈ¯ÓBL eÈ‰z Ìz‡ ,¯ÓBÏk - …∆»≈À¿««∆ƒ¿¿ƒ«¬≈
:¯Ó‡Â ,"„ÚBÓ Ï‰‡ ˙¯ÓLÓ ˙‡ e¯ÓLÂ" :¯Ó‡∆¡«¿»¿∆ƒ¿∆∆…∆≈¿∆¡«
‰LÓ ‰Á¯ÊÓ „ÚBÓ Ï‰‡ ÈÙÏ ‰Ó„˜ ÌÈÁ‰Â"¿«…ƒ≈¿»ƒ¿≈…∆≈ƒ¿»»∆

"L„w‰ ˙¯ÓLÓ È¯ÓL ÂÈ·e Ô¯‰‡Â6. ¿«¬…»»…¿≈ƒ¿∆∆«…∆

כז.4) לתמיד להראב"ד המיוחס הפירוש דעת לפי אבל
בלילה. גם למדו 5)שמרו וממנו במשכן, נאמר זה

מדוייקת.6)למקדש. אינה הפסוק העתקת

.‚‰OÚ˙Œ‡Ïa e¯·Ú ,‰¯ÈÓL eÏha Ì‡Â7:¯Ó‡pL , ¿ƒƒ¿¿ƒ»»¿¿…«¬∆∆∆¡«
‰¯ÈÓL ÔBLÏe ,"L„w‰ ˙¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe"¿«¿∆≈ƒ¿∆∆«…∆¿¿ƒ»
,‰OÚ ˙ÂˆÓ B˙¯ÈÓML ,z„ÓÏ ‡‰ .‡È‰ ‰¯‰Ê‡«¿»»ƒ»»«¿»∆¿ƒ»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ B˙¯ÈÓL Ïeh·eƒ¿ƒ»ƒ¿«…«¬∆

ושמרו 7) הזה בלשון אמרו "ובמכילתא שם: המצוות בספר
תעשה  בלא בעשה, אלא לי אין מועד אהל משמרת את
[ואולי  הקדש". משמרת את ושמרתם לומר תלמוד מניין,
והשמר  קצף", עוד יהיה "ולא שם: הפסוק מסוף כן למדו

לאו]. דלאו

.„ÌÈÙaÓ ÌÈ¯ÓBL ÌÈ‰k‰ eÈ‰iL ,B˙¯ÈÓL ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«…¬ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÓBL ‰„Ú ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Â .ıeÁaÓ ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒƒ«¿«¿»»¿∆¿ƒ≈»¿ƒ
ÌÈ‰k‰ :ÌB˜Ó ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡a „ÈÓz ‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»»ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ»«…¬ƒ

˙BÓB˜Ó ‰LÏLa8.ÌB˜Ó ÌÈ¯OÚÂ „Á‡a ÌiÂÏ‰Â , ƒ¿»¿¿«¿ƒƒ¿∆»¿∆¿ƒ»

שלוש 8) לח) ג, (במדבר בתורה בהם שנאמר מפני כו. תמיד
(תמיד  "למשמרת" "משמרת", "שומרים", שמירה: פעמים

שם).

.‰˙È·a ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ ÌÈ‰k ?ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»¿ƒ…¬ƒ»¿ƒ¿≈
ÒÈË·‡9ıBˆÈp‰ ˙È··e10„˜Bn‰ ˙È··e11˙Èa . «¿ƒ»¿≈«ƒ¿≈«≈≈

È¯ÚL „ˆa ˙BÈea ˙BiÏÚ eÈ‰ ıBˆÈp‰ ˙È·e ÒÈË·‡«¿ƒ»≈«ƒ»¬ƒ¿¿««¬≈
ÔÈ·B¯‰Â ,‰¯ÊÚ‰12„˜Bn‰ ˙Èa .ÌL ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ »¬»»¿»ƒ»¿ƒ»≈«≈

‰tk13ÔÈ„·¯ ÛwÓ ‰È‰ ÏB„b ˙È·e14È˜ÊÂ ,Ô·‡ ÏL ƒ»«ƒ»»»À»¿»ƒ∆∆∆¿ƒ¿≈
·‡Œ˙Èa15ÌL ÌÈLÈ eÈ‰ ÌBi‰ B˙B‡ ÏL16˙BÁzÙÓe , ≈»∆«»¿≈ƒ»«¿¿

‰¯ÊÚ‰17Ì„Èa18. »¬»»¿»»

"בית 9) ונקראת הקטורת, בה שעושים הלשכה היא
ממשפחת  שהם הקטורת מפטמי האומנים שם על אבטינס"

לפנים 10)אבטינס. אחת מרוח פתוחה אכסדרה כעין היא
וניצוצי  לתוכו מהשער שנכנסים העזרה לצד הניצוץ משער
לכן  מרובה שלה) (=אש אשה והייתה בה מנצצין חמה

שם). (הרא"ש הניצוץ בית הלשכה שם 11)נקראת על
ובמדורה  המוקד, בית נקראת תמיד שם שדולקת המדורה
א  פרק מדות המשניות (פירוש שטבל מי מתחמם היה זו
שלקחו  רבינו פירש יא משנה א פרק בשבת [ואילו ו). משנה
לתלמוד  בפירושו רבינו בו חזר אבל למזבח, אש ממנה

שלא 12)שם]. מפני רובין להם וקוראים כהונה, בחורי
המקדש  כלי (מהלכות רבינו ולדעת לעבודה, עוד הגיעו
כשר  הוא הרי איש ויעשה הכהן "כשיגדל ט"ו) הלכה
עד  במקדש לעבוד אותו מניחים היו לא אבל לעבודה

שנה". כ בן עגול.13)שיהיה אבנים 14)גגו של שורות

בית  לתוך מבפנים החומה מכותלי בולטות אצטבאות כעין
משורה  קצרה מהכותל יוצאת אחרת שורה גבה ועל המוקד
מדריגות  כעין למעלה עד שורה גבי על שורה וכן שתחתיה

הכהנים 15)סביב. כל חלקו המלך ודוד הנביא שמואל
שבוע  עובד היה משמר וכל משמרות וארבעה לעשרים
יום. לכל אב בית אבות, לבתי נחלק והמשמר אחד,

בעזרה.16) ישיבה אין שהרי ישנים, היו חול ובמקום
בלילה.17) נעולים היו העזרה כלומר,18)ששערי

במקום  מונחים היו אבל עליהם. ממונים שהיו ברשותם,
היה  "ומקום ט) משנה א פרק (מדות ששנינו כמו מיוחד,
שהמפתחות  ושלשלת שיש של וטבלא אמה על אמה שם

בה". תלויות היו

.ÂÌÈLÈ ÌÈ¯ÓBM‰ ÌÈ‰k‰ eÈ‰ ‡Ï19ŒÈ„‚·a …»«…¬ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
‰p‰Î20„‚k Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ô˙B‡ ÔÈÏt˜Ó ‡l‡ , ¿À»∆»¿«¿ƒ»«ƒƒ»¿∆∆

ÔÓˆÚ È„‚a ÔÈL·BÏÂ ,Ô‰ÈL‡¯21,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈLÈÂ . »≈∆¿¿ƒƒ¿≈«¿»ƒ≈ƒ«»»∆
ÏÚ eLÈÈ ‡lL ÌÈÎÏn‰ ˙B¯ˆÁ È¯ÓBL Ïk C¯„k¿∆∆»¿≈«¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«

.˙Bhn‰«ƒ

אחד 19) רק הלילה כל נעורים היו לא השומרים הכהנים
משעה  ומתחלפים ישנים היו והשאר ערים היו שניים או

שעטנז 20)לשעה. בהם יש כהונה שבגדי "לפי סט. יומא
כהן  ובגדי בלבד עבודה בשעת אלא בהם ליהנות מותר אינו
מפרשים  ויש האבנט". לומר רצוני שעטנז בהם יש הדיוט
ניתנו  כהונה בגדי שאמרו ומה מקדשים. ייהנה שלא משום
אינו  - יא) הלכה המקדש כלי מהלכות ח (פרק בהם ליהנות

אסור. לבישה דרך שלא אבל לבישה בדרך בגדי 21)אלא
שלהם. חול

.ÊÈ¯˜ Ú¯‡22‰aÒna CÏB‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ï23˙ÁzL ≈«¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿ƒ»∆««
Ú˜¯w‰24‡Ï ˙Èa‰ ¯‰Ï ˙BÁe˙t‰ ˙BlÁn‰L , ««¿«∆«¿ƒ«¿¿«««ƒ…

Ï·BËÂ ,eLc˜˙25ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ Ïˆ‡ ·LBÈÂ ¯ÊBÁÂ ,26 ƒ¿«¿¿≈¿≈¿≈≈∆∆»«…¬ƒ
BÏ CÏB‰Â ‡ˆBÈ ¯˜aa ÌÈ¯ÚM‰ ÔÈÁzÙpL „Ú27. «∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ«…∆≈¿≈

שם).22) (תמיד קרי בה 23)טומאת שיורד גשר הוא
להיכנס 24)למערה. אסור קרי שבעל המקדש, של
אלא 25)לעזרה. לטהרתו ימים ספירת צריך אינו בעלֿקרי

לטבול. רשאי מהטומאה כשפורש שבבית 26)מיד
בחול  שהיה המוקד בית של החלק אותו שגם ואף המוקד.
לויה, מחנה שהוא הבית, מהר הוא ה) הלכה למעלה (ראה
בפנים  שנטמא כיוון - לויה במחנה מדרבנן אסור יום וטבול
טבול  שאין אומרים ויש לו. הקילו סגורים עדיין והשערים
מותר. הבית בהר אבל בלבד, נשים בעזרת אלא אסור יום
שלא  משום הוא לו" והולך "יוצא שאמרו מה זה ולפי

עבודה. לעבוד שעומד טבול 27)יחשדוהו שהוא "לפי
שמש  שיעריב עד בעזרה לבוא לו מותר ואין ו".יום

.Á¯‰ È¯ÚL ‰MÓÁ ÏÚ ?ÌÈ¯ÓBL ÌiÂÏ‰ eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»«¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»«¬≈«
˙Bpt Úa¯‡ ÏÚÂ ,BÎBzÓ ÂÈ˙Bpt Úa¯‡ ÏÚÂ ,˙Èa‰««ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿««¿«ƒ
‰MÓÁ ÏÚÂ ,‰¯ÊÚa ·LÈÏ ¯eÒ‡L ,ıeÁaÓ ‰¯ÊÚ‰»¬»»ƒ«∆»≈≈»¬»»¿«¬ƒ»
ÌÈ¯ÓBL ÌÈ‰k‰ È¯‰L ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL«¬≈»¬»»»¬»»∆¬≈«…¬ƒ¿ƒ

ıBˆÈp‰ ¯ÚL ÏÚÂ „˜Bn‰ ¯ÚL ÏÚ28Œ‰BÓL È¯‰ , ««««≈¿««««ƒ¬≈¿»
.ÌB˜Ó ¯OÚ»»»
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.·‰ÏÈl‰ Ïk d˙ÂˆÓ BÊ ‰¯ÈÓLe4Ì‰ ÌÈ¯ÓBM‰Â . ¿ƒ»ƒ¿»»»«»¿»¿«¿ƒ≈
ÈÙÏ Cz‡ EÈ·e ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ∆∆¡«¿«»»∆ƒ»ƒ¿≈

"˙„Ú‰ Ï‰‡5È¯‰Â .BÏ ÌÈ¯ÓBL eÈ‰z Ìz‡ ,¯ÓBÏk - …∆»≈À¿««∆ƒ¿¿ƒ«¬≈
:¯Ó‡Â ,"„ÚBÓ Ï‰‡ ˙¯ÓLÓ ˙‡ e¯ÓLÂ" :¯Ó‡∆¡«¿»¿∆ƒ¿∆∆…∆≈¿∆¡«
‰LÓ ‰Á¯ÊÓ „ÚBÓ Ï‰‡ ÈÙÏ ‰Ó„˜ ÌÈÁ‰Â"¿«…ƒ≈¿»ƒ¿≈…∆≈ƒ¿»»∆

"L„w‰ ˙¯ÓLÓ È¯ÓL ÂÈ·e Ô¯‰‡Â6. ¿«¬…»»…¿≈ƒ¿∆∆«…∆

כז.4) לתמיד להראב"ד המיוחס הפירוש דעת לפי אבל
בלילה. גם למדו 5)שמרו וממנו במשכן, נאמר זה

מדוייקת.6)למקדש. אינה הפסוק העתקת

.‚‰OÚ˙Œ‡Ïa e¯·Ú ,‰¯ÈÓL eÏha Ì‡Â7:¯Ó‡pL , ¿ƒƒ¿¿ƒ»»¿¿…«¬∆∆∆¡«
‰¯ÈÓL ÔBLÏe ,"L„w‰ ˙¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe"¿«¿∆≈ƒ¿∆∆«…∆¿¿ƒ»
,‰OÚ ˙ÂˆÓ B˙¯ÈÓML ,z„ÓÏ ‡‰ .‡È‰ ‰¯‰Ê‡«¿»»ƒ»»«¿»∆¿ƒ»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ B˙¯ÈÓL Ïeh·eƒ¿ƒ»ƒ¿«…«¬∆

ושמרו 7) הזה בלשון אמרו "ובמכילתא שם: המצוות בספר
תעשה  בלא בעשה, אלא לי אין מועד אהל משמרת את
[ואולי  הקדש". משמרת את ושמרתם לומר תלמוד מניין,
והשמר  קצף", עוד יהיה "ולא שם: הפסוק מסוף כן למדו

לאו]. דלאו

.„ÌÈÙaÓ ÌÈ¯ÓBL ÌÈ‰k‰ eÈ‰iL ,B˙¯ÈÓL ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«…¬ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÓBL ‰„Ú ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Â .ıeÁaÓ ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒƒ«¿«¿»»¿∆¿ƒ≈»¿ƒ
ÌÈ‰k‰ :ÌB˜Ó ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡a „ÈÓz ‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»»ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ»«…¬ƒ

˙BÓB˜Ó ‰LÏLa8.ÌB˜Ó ÌÈ¯OÚÂ „Á‡a ÌiÂÏ‰Â , ƒ¿»¿¿«¿ƒƒ¿∆»¿∆¿ƒ»

שלוש 8) לח) ג, (במדבר בתורה בהם שנאמר מפני כו. תמיד
(תמיד  "למשמרת" "משמרת", "שומרים", שמירה: פעמים

שם).

.‰˙È·a ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ ÌÈ‰k ?ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»¿ƒ…¬ƒ»¿ƒ¿≈
ÒÈË·‡9ıBˆÈp‰ ˙È··e10„˜Bn‰ ˙È··e11˙Èa . «¿ƒ»¿≈«ƒ¿≈«≈≈

È¯ÚL „ˆa ˙BÈea ˙BiÏÚ eÈ‰ ıBˆÈp‰ ˙È·e ÒÈË·‡«¿ƒ»≈«ƒ»¬ƒ¿¿««¬≈
ÔÈ·B¯‰Â ,‰¯ÊÚ‰12„˜Bn‰ ˙Èa .ÌL ÌÈ¯ÓBL eÈ‰ »¬»»¿»ƒ»¿ƒ»≈«≈

‰tk13ÔÈ„·¯ ÛwÓ ‰È‰ ÏB„b ˙È·e14È˜ÊÂ ,Ô·‡ ÏL ƒ»«ƒ»»»À»¿»ƒ∆∆∆¿ƒ¿≈
·‡Œ˙Èa15ÌL ÌÈLÈ eÈ‰ ÌBi‰ B˙B‡ ÏL16˙BÁzÙÓe , ≈»∆«»¿≈ƒ»«¿¿

‰¯ÊÚ‰17Ì„Èa18. »¬»»¿»»

"בית 9) ונקראת הקטורת, בה שעושים הלשכה היא
ממשפחת  שהם הקטורת מפטמי האומנים שם על אבטינס"

לפנים 10)אבטינס. אחת מרוח פתוחה אכסדרה כעין היא
וניצוצי  לתוכו מהשער שנכנסים העזרה לצד הניצוץ משער
לכן  מרובה שלה) (=אש אשה והייתה בה מנצצין חמה

שם). (הרא"ש הניצוץ בית הלשכה שם 11)נקראת על
ובמדורה  המוקד, בית נקראת תמיד שם שדולקת המדורה
א  פרק מדות המשניות (פירוש שטבל מי מתחמם היה זו
שלקחו  רבינו פירש יא משנה א פרק בשבת [ואילו ו). משנה
לתלמוד  בפירושו רבינו בו חזר אבל למזבח, אש ממנה

שלא 12)שם]. מפני רובין להם וקוראים כהונה, בחורי
המקדש  כלי (מהלכות רבינו ולדעת לעבודה, עוד הגיעו
כשר  הוא הרי איש ויעשה הכהן "כשיגדל ט"ו) הלכה
עד  במקדש לעבוד אותו מניחים היו לא אבל לעבודה

שנה". כ בן עגול.13)שיהיה אבנים 14)גגו של שורות

בית  לתוך מבפנים החומה מכותלי בולטות אצטבאות כעין
משורה  קצרה מהכותל יוצאת אחרת שורה גבה ועל המוקד
מדריגות  כעין למעלה עד שורה גבי על שורה וכן שתחתיה

הכהנים 15)סביב. כל חלקו המלך ודוד הנביא שמואל
שבוע  עובד היה משמר וכל משמרות וארבעה לעשרים
יום. לכל אב בית אבות, לבתי נחלק והמשמר אחד,

בעזרה.16) ישיבה אין שהרי ישנים, היו חול ובמקום
בלילה.17) נעולים היו העזרה כלומר,18)ששערי

במקום  מונחים היו אבל עליהם. ממונים שהיו ברשותם,
היה  "ומקום ט) משנה א פרק (מדות ששנינו כמו מיוחד,
שהמפתחות  ושלשלת שיש של וטבלא אמה על אמה שם

בה". תלויות היו

.ÂÌÈLÈ ÌÈ¯ÓBM‰ ÌÈ‰k‰ eÈ‰ ‡Ï19ŒÈ„‚·a …»«…¬ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
‰p‰Î20„‚k Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ô˙B‡ ÔÈÏt˜Ó ‡l‡ , ¿À»∆»¿«¿ƒ»«ƒƒ»¿∆∆

ÔÓˆÚ È„‚a ÔÈL·BÏÂ ,Ô‰ÈL‡¯21,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈLÈÂ . »≈∆¿¿ƒƒ¿≈«¿»ƒ≈ƒ«»»∆
ÏÚ eLÈÈ ‡lL ÌÈÎÏn‰ ˙B¯ˆÁ È¯ÓBL Ïk C¯„k¿∆∆»¿≈«¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«

.˙Bhn‰«ƒ

אחד 19) רק הלילה כל נעורים היו לא השומרים הכהנים
משעה  ומתחלפים ישנים היו והשאר ערים היו שניים או

שעטנז 20)לשעה. בהם יש כהונה שבגדי "לפי סט. יומא
כהן  ובגדי בלבד עבודה בשעת אלא בהם ליהנות מותר אינו
מפרשים  ויש האבנט". לומר רצוני שעטנז בהם יש הדיוט
ניתנו  כהונה בגדי שאמרו ומה מקדשים. ייהנה שלא משום
אינו  - יא) הלכה המקדש כלי מהלכות ח (פרק בהם ליהנות

אסור. לבישה דרך שלא אבל לבישה בדרך בגדי 21)אלא
שלהם. חול

.ÊÈ¯˜ Ú¯‡22‰aÒna CÏB‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ï23˙ÁzL ≈«¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿ƒ»∆««
Ú˜¯w‰24‡Ï ˙Èa‰ ¯‰Ï ˙BÁe˙t‰ ˙BlÁn‰L , ««¿«∆«¿ƒ«¿¿«««ƒ…

Ï·BËÂ ,eLc˜˙25ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ Ïˆ‡ ·LBÈÂ ¯ÊBÁÂ ,26 ƒ¿«¿¿≈¿≈¿≈≈∆∆»«…¬ƒ
BÏ CÏB‰Â ‡ˆBÈ ¯˜aa ÌÈ¯ÚM‰ ÔÈÁzÙpL „Ú27. «∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ«…∆≈¿≈

שם).22) (תמיד קרי בה 23)טומאת שיורד גשר הוא
להיכנס 24)למערה. אסור קרי שבעל המקדש, של
אלא 25)לעזרה. לטהרתו ימים ספירת צריך אינו בעלֿקרי

לטבול. רשאי מהטומאה כשפורש שבבית 26)מיד
בחול  שהיה המוקד בית של החלק אותו שגם ואף המוקד.
לויה, מחנה שהוא הבית, מהר הוא ה) הלכה למעלה (ראה
בפנים  שנטמא כיוון - לויה במחנה מדרבנן אסור יום וטבול
טבול  שאין אומרים ויש לו. הקילו סגורים עדיין והשערים
מותר. הבית בהר אבל בלבד, נשים בעזרת אלא אסור יום
שלא  משום הוא לו" והולך "יוצא שאמרו מה זה ולפי

עבודה. לעבוד שעומד טבול 27)יחשדוהו שהוא "לפי
שמש  שיעריב עד בעזרה לבוא לו מותר ואין ו".יום

.Á¯‰ È¯ÚL ‰MÓÁ ÏÚ ?ÌÈ¯ÓBL ÌiÂÏ‰ eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»«¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»«¬≈«
˙Bpt Úa¯‡ ÏÚÂ ,BÎBzÓ ÂÈ˙Bpt Úa¯‡ ÏÚÂ ,˙Èa‰««ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿««¿«ƒ
‰MÓÁ ÏÚÂ ,‰¯ÊÚa ·LÈÏ ¯eÒ‡L ,ıeÁaÓ ‰¯ÊÚ‰»¬»»ƒ«∆»≈≈»¬»»¿«¬ƒ»
ÌÈ¯ÓBL ÌÈ‰k‰ È¯‰L ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL«¬≈»¬»»»¬»»∆¬≈«…¬ƒ¿ƒ

ıBˆÈp‰ ¯ÚL ÏÚÂ „˜Bn‰ ¯ÚL ÏÚ28Œ‰BÓL È¯‰ , ««««≈¿««««ƒ¬≈¿»
.ÌB˜Ó ¯OÚ»»»
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ורמינהו 28) בעזרה? היו שערים "וחמשה אמרו: כז. בתמיד
צריכי  לא מנייהו תרי אביי ומתרץ וכו' בעזרה היו שערים ז'
שומרים  שהכהנים מכיוון שימור", צריכים] אין מהם [שניים

שומרים". הכהנים "שהרי רבינו כוונת וזוהי שם,

.ËÔa¯w‰ ˙kLÏa ÌÈ¯ÓBL „BÚÂ29˙kLÏ·e , ¿¿ƒ¿ƒ¿««»¿»¿ƒ¿«
˙Î¯t‰30˙¯tk‰Œ˙Èa È¯BÁ‡Â ,31. «»…∆«¬≈≈««…∆

בבית 29) דרומית במערבית שהייתה הטלאים לשכת היא
הגדול. (הרא"ש).30)המוקד הפרוכת אורגים ששם

הכפורת.31) ששם קדשים קדשי אחורי

.È,ÌÈ¯ÓBM‰ ˙B¯ÓLÓ Ïk ÏÚ „Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿À∆∆»«»ƒ¿¿«¿ƒ
˙Èa‰ ¯‰ LÈ‡Â32Ïk ÏÚ ¯fÁÓ ‰È‰Â .‡¯˜ ‰È‰ ¿ƒ«««ƒ»»ƒ¿»¿»»¿«≈«»

.ÂÈÙÏ ˙B˜eÏc ˙B˜e·‡Â ,‰ÏÈl‰ Ïk ¯ÓLÓe ¯ÓLÓƒ¿»ƒ¿»»««¿»«¬¿¿»»
¯‰ LÈ‡" BÏ ¯ÓB‡Â „ÓBÚ BÈ‡L ¯ÓLÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»∆≈≈¿≈ƒ«

˙Èa‰33BË·BÁ ,ÔLÈ ‡e‰L ¯k "!EÈÏÚ ÌBÏL , ««ƒ»»∆ƒ»∆»≈¿
BÏ˜Óa34B˙eÒk ˙‡ Û¯OÏ BÏ ‰È‰ ˙eL¯e ,35„Ú . ¿«¿¿»»ƒ¿…∆¿«

Ôa ÏB˜ ?‰¯ÊÚa ÏBw ‰Ó :ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰L∆»¿ƒƒ»«ƒ«»¬»»∆
‰˜BÏ ÈÂÏ36.Bz¯ÓLÓ ÏÚ ÔLiL ,ÔÈÙ¯O ÂÈ„‚·e ≈ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ∆»≈«ƒ¿«¿

הבית.32) הר שר לו 33)היינו ואומר עומד אינו כלומר,
הבית. הר לעזרה 34)לאיש במקל נכנסין שאין ואף

מותר. מצוה לצורך - ב) הלכה ז פרק ואין 35)(למעלה
(הרא"ש). הפקר ביתֿדין שהפקר תשחית, בל משום בזה

לוקה.36) לוי בן שרק משמע

.‡ÈBÏ CeÓÒ ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL Ì„˜ ,¯ÁMa37, «««…∆∆«¬∆««««»
Lc˜Ó ÏL ‰pÓÓ‰ ‡B·È38˙È·aL ÌÈ‰k‰ ÏÚ ˜t„ÈÂ »«¿À∆∆ƒ¿»¿ƒ¿…««…¬ƒ∆¿≈

˙‡ Á˙Ùe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏË .BÏ ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â ,„˜Bn‰«≈¿≈¿ƒ»«∆««¿≈«»«∆
ÔËw‰ ¯ÚM‰39ÒÎÂ ‰¯ÊÚ‰ ÔÈ·e „˜Bn‰ ˙Èa ÔÈaL ««««»»∆≈≈«≈≈»¬»»¿ƒ¿«

ÈzLe ,ÌÈ‰k‰ ÂÈ¯Á‡ eÒÎÂ .‰¯ÊÚÏ „˜Bn‰ ˙ÈaÓƒ≈«≈»¬»»¿ƒ¿¿«¬»«…¬ƒ¿≈
:˙BzÎ ÈzLÏ e˜ÏÁÂ .Ì„Èa ¯B‡ ÏL ˙B˜e·‡˙k ¬∆¿»»¿∆¿¿ƒ¿≈ƒ«

ÔÈ˜„Ba eÈ‰Â .·¯ÚnÏ ˙ÎÏB‰ ˙ÎÂ ,Á¯ÊnÏ ˙ÎÏB‰∆∆«ƒ¿»¿«∆∆««¬»¿»¿ƒ
‰¯ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎÏB‰Â40˙Bzk‰ ÈzL eÚÈbiL „Ú , ¿¿ƒ∆»»¬»»«∆«ƒ¿≈«ƒ

ÔÈz·Á ÈOBÚ ˙Èa ÌB˜ÓÏ41eÚÈb‰ .42,el‡Â el‡ ƒ¿≈≈¬ƒƒƒƒ≈»≈
ÔÈz·Á ÈOBÚ e„ÈÓÚ‰Â ?ÌBÏL Ïk‰ !ÌBÏL :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ»«…»¿∆¡ƒ≈¬ƒƒ

ÔÈz·Á ˙BOÚÏ43. «¬¬ƒƒ

כל 37) לא הממונה, בא שעה באיזה "וכי אמרו: כו. בתמיד
לו  סמוך או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים
שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב מלאחריו". או מלפניו
תמידין  מהלכות ב בפרק הוא וכן השחר, לעלות קרוב שהוא

הדשן. תרומת לעניין יא הלכה "הממונה 38)ומוספין
הפייסות". נכנסים 39)שעל שבו הגדול השער שבתוך

לעזרה. המוקד עומדים 40)מבית הכלים כל אם לראות
המזרחי.41)במקומם. השער שמשמאל הלשכה היא

הנ"ל.42) הכתות שתי חמין 43)נפגשו להחם כלומר,
שנאמר  במחבת, הנעשית גדול כהן (למנחת לרבוכה
התמיד. איברי הקטרת אחרי ולהקטירה תביאנה") "מורבכת

.·È‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ÔÈOBÚ ‰f‰ ¯„qk44ıeÁ , «≈∆«∆ƒ¿»«¿»»«¿»

¯e‡ Ì„Èa ÔÈ‡L ˙aL ÈÏÈlÓ45˙B¯pa ÔÈ˜„Ba ‡l‡ , ƒ≈≈«»∆≈¿»»∆»¿ƒ«≈
.˙aLŒ·¯ÚÓ ÌL ÔÈ˜ÏBc‰«¿ƒ»≈∆∆«»

ãycew zegiyn zecewpã

mcia oi`y ,zay ililn ueg dlil lka oiyer dfd xcqk"
."zay axrn my oiwelcd zexpa oiwcea `l` xe`

ומדוע  במקדש", שבות "אין והלא משנה', ב'כסף והקשה
ותירץ, יום. מבעוד שם הדלוקים הנרות את יטלטלו שלא
משנה' ב'לחם והקשה אחר. בעניין דאפשר הכא שאני
גם  במקדש" שבות ש"אין שסובר ברמב"ם מקומות משני

אחר". בעניין ש"אפשר במקום
של  עשישיות מלבנין חולה, או זקן שהיה מכה"ג האחד:
שתפוג  כדי במים אותם מטילין ולמחר מבערב, באש ברזל
עד  המקוה במי חמין מים מערבין או וטובל ויורד צינתן,
שגם  ראיה ומכאן פ"ב). יוה"כ (עבודת צינתן שתפוג
איסור  על לעבור מבלי למקוה חמים מים להטיל כשאפשר
שבות  איסור על לעבור בידו הרשות זאת בכל שבות,

מוקצה. שהם מלובנות עשישיות ולטלטל
באצבע  להעירו שמותר מתנמנם, שהיה מכהן והשני:
להעירו  אפשר שבוודאי הגם קול, השמעת ידי על  צרידה

וכד'. טלטולו כגון אחר, באופן
בעבודות  רק הוא במקדש, "שבות" שהתירו מה לומר: ויש
ומכיון  המקדש, כבוד כולו שכל בעניין לא אבל המקדש
כמו  המקדש, בכבוד עוסק אלו בהלכות ח' פרק שכל
כבוד  אלא שמירתו "שאין זה מפרק א' בהלכה שמתחיל
שבכל  הנרות לאור המקדש בדיקת עניין שגם הרי לו",
בו  התירו לא ולכן המקדש, כבוד של עניין היא בוקר,

אחר. בעניין שאפשר במקום שבות
(238 cenr `"kg zegiyÎihewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek zay ililn ueg dlil lka oiyer dfd xcqk"

בפני  בהלכה זה דין הרמב"ם סידר מדוע להבין, וצריך
י"ב  הלכה לכאורה שהרי י"א, הלכה עם סידרה ולא עצמה,

זה. שלפני י"א בהלכה פרט היא
נוסף  חידוש יש זו שבהלכה לעיל האמור לאור לומר, ויש
את  קיימו שבת בלילי כי המקדש, בשמירת חדש וגדר
יותר, גדול בעילוי המקדש בכבוד הקשורות הפעולות

"שבות". איסור על לעבור ומבלי
(243 cenr `"kg zegiyÎihewl itÎlr)

בית 44) לעבודת תמיד סדר ש"זה כן, עושים בשבת שאף
בשבת". ובין בחול בין שבות 45)אלקינו שאין פי על אף

כיוון  - שבות משום אלא אינו בשבת נר וטלטול במקדש,
שבות  התירו לא שבת, מערב הדלוקים בנרות שאפשר

במקדש.

‰¯ÈÁa‰Œ˙Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»
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á"ôùú'ä éøùú ä"ë éùéù íåé

-dcearxtq
WCwOd ilM zFkld¦§§¥©¦§¨

FA micaFrde§¨§¦
,‰OÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰ÓLe¿…∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬
‡lL (‚ .e‰BÓk ˙BOÚÏ ‡lL (· .‰ÁLn‰ ÔÓL∆∆«ƒ¿»∆…«¬»∆…
(‰ .˙¯Ëw‰ ˙k˙Ók ˙BOÚÏ ‡lL („ .epnÓ CeÒÏ»ƒ∆∆…«¬¿«¿…∆«¿…∆
(Â .˙¯Ëw‰ ÔÓ ıeÁ ·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ¯ÈË˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«ƒ¿««»»ƒ«¿…∆
ÌÈca‰ e¯eÒÈ ‡lL (Ê .Û˙k‰ ÏÚ ÔB¯‡‰ ˙‡OÏ»≈»»««»≈∆…»««ƒ
‰OÚÈ ‡lL (Ë .Lc˜na ÈÂl‰ „·ÚiL (Á .epnÓƒ∆∆«¬…«≈ƒ«ƒ¿»∆…«¬∆
Ô‰k‰ Lc˜Ï (È .Lc˜na B¯·Á ˙Î‡ÏÓa „Á‡∆»ƒ¿∆∆¬≈«ƒ¿»¿«≈«…≈
.ÌÈÏ‚¯a ˙BÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk eÈ‰iL (‡È .‰„B·ÚÏ»¬»∆ƒ¿»«ƒ¿»»»¿»ƒ
Ú¯wÈ ‡lL (‚È .‰„B·ÚÏ ‰p‰k È„‚a LaÏÏ (·Èƒ¿ƒ¿≈¿À»»¬»∆…ƒ»«

.„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL („È .ÏÈÚn‰«¿ƒ∆…ƒ««∆≈«»≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עשאו 1) ואיך המשחה, שמן לעשות שמצותֿעשה יבאר

כמעשהו  המשחה שמן העושה ודין במדבר, ע"ה רבנו משה
וכמשקלו.

.‡‰ÁLn‰ ÔÓL ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÎeÓ ‰È‰iL ƒ¿«¬≈«¬∆∆«ƒ¿»∆ƒ¿∆»
Ba ‰ÁÈLÓ ÔÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÏ3B˙‡ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL , «¿»ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»∆∆¡«¿»ƒ»…

.L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL∆∆ƒ¿«…∆

ומה 2) קנז, והערה לה, עשה לעם", המצוות ב"ספר ראה
שם. ולדורות 3)שצויין כליו, וכל המשכן נמשח בו

דוד  בית ומלכי מלחמה ומשוח גדולים כהנים בו מושחין
עמ' צוק"מ (הוצ' פ"ז קמא בבא ובתוספתא ז). הלכה (להלן
עם  מתערב אינו (כלומר, כלום מקבל השמן "אין :(22 358

המלכים". את בו מושחין לפיכך אחרים) משקין

.·¯a„na ea¯ ‰LÓ e‰OÚ ‰ÎÎÂ4¯n‰ ÔÓ Á˜Ï :5 ¿»»»»∆«≈«ƒ¿»»«ƒ«…
˙B‡Ó LÓÁ ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏkÓ ,‰cw‰Â ÔBÓpw‰Â¿«ƒ»¿«ƒ»ƒ»∆»ƒ¿»¿»¬≈≈
.ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ÌOa‰ ‰wÓe ,L„w‰ Ï˜La Ï˜L∆∆¿∆∆«…∆ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ»»ƒ
ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ ÌOa ÔÓp˜Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL e‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»¿ƒ¿»∆∆«¬ƒ¬ƒƒ

ÌÈÓÚt ÈzLa B˙B‡ ÌÈÏ˜BML - ÌÈ˙‡Óe6ÌÈMÓÁ , »»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ¬ƒƒ
Bc·Ï „Á‡Â „Á‡ Ïk ˜ÁLÂ .ÌÚt ÏÎa ÌÈ˙‡Óe7, »«ƒ¿»««¿»«»∆»¿∆»¿«

Ïk‰ ·¯ÚÂ8ÌÈÓa Ô˙B‡ ‰¯LÂ ,9ÔÈwe˙Óe ÔÈkÊ10„Ú ¿≈≈«…¿»»»¿«ƒ«ƒ¿ƒ«
,ÔÈ‰ ˙ÈÊ ÔÓL ÌÈn‰ ÏÚ Ô˙Â ,ÌÈna ÔÁk Ïk ‡ˆiL∆»»»…»««ƒ¿»««««ƒ∆∆«ƒƒ

˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ ‚Ï Ïk ,‚Ï ¯OÚ ÌÈL ‡e‰Â11ÏM·e , ¿¿≈»»…»…«¿«¿ƒƒƒ≈
,ÔÓM‰ ¯‡LÂ ÌÈn‰ e„·‡L „Ú L‡‰ ÏÚ Ïk‰«…«»≈«∆»¿««ƒ¿ƒ¿««∆∆

.˙B¯B„Ï ÈÏÎa BÁÈp‰Â¿ƒƒƒ¿ƒ¿

כגֿכה.4) שם, בשמות דרור"5)כמפורש "מר הוא
הוא  ומה מור, הוא מה ג הלכה להלן וראה שם. שבפסוק

בושם. וקנה וקידה, אמרו 6)קנמון ושם ה. כריתות
ובפירוש  זאת, הזכיר לא ורבינו הכרעות, שתי שצריך

המוריה). (הר להכריע צריך שאין נראה המשניות
בבד",7) "בד לד) שם, (שמות שנאמר ממה כן שלמד נראה

במשקל  משקל יניח "שלא שם בגמרא שגרס ונראה
– בקטורת נאמר שזה [ואףֿעלֿפי המוריה) (הר וישחוק"
"ובמתכונתו  בגזירהֿשוה מקטורת המשחה שמן למדו הרי

זה]. לענין והואֿהדין (שם), במתכונתה" זה 8)– אף
ותירגם  "ממולח", לה) (שם, בה שנאמר מקטורת נלמד

"מערב". רבי 9)אונקלוס כדברי יא: בהוריות ברייתא
אלו.10)יוסי. דברים מקור נודע בפ"א 11)לא (ראה

יג). הלכה עירובין מהלכות

.‚ec‰aL ‰iÁa ¯e¯v‰ Ìc‰ ‡e‰ ¯n‰12Úe„i‰ «…«»«»¿«»∆¿…«»«
ÔBÓpw‰Â .ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡ Èa da ÔÈÓOa˙nL ,ÏkÏ«…∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»»¿»»¿«ƒ»
ÌÈ¯nb˙Óe ·BË BÁÈ¯L ,e„‰ Èi‡Ó ‡aL ıÚ‰ ‡e‰13 »≈∆»≈ƒ≈…∆≈ƒ¿«¿ƒ

ËLw‰ ‡È‰ ‰cw‰Â .Ì„‡ Èa Ba14Ì‰ ÌO· ‰˜e . ¿≈»»¿«ƒ»ƒ«¿¿¿≈…∆≈
e„‰ Èi‡Ó ÌÈ‡a‰ ÌÈn„‡‰ Ô·zk ÌÈwc‰ ÌÈw‰«»ƒ««ƒ«∆∆»¬Àƒ«»ƒ≈ƒ≈…
Ì˙B‡ ÔÈ˙BpL ÌÈÓOa‰ ÈÈnÓ Ì‰Â ,·BË ÔÁÈ¯Â¿≈»¿≈ƒƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»

È¯va ÌÈ‡ÙB¯‰15. »¿ƒ«√ƒ

בשמו)12) שם בשמות בןֿעזרא אברהם (ר' הגאון פירש כן
וכתב: עליו, השיג והראב"ד מג. שבברכות המוסק והוא
חיה  שום דם הקדש במעשה שיכנסו מקבלת דעתי "אין
(שמות  עה"ת והרמב"ן טמאה", חיה דם כלֿשכן בעולם,
בה  הנאסף ההוא הלחות כי קושיא, אינה "זו כתב כד) שם
ולא  טומאה לא בו אין בחייה, ממנה ויזוב הדם מרוב

אונקלוס 14)ומתבשמים.13)מיאוס". הרי עיון: צריך
ג  הלכה פ"ב להלן מנה ורבינו "קציעתא", קדה תרגם
אינה  קציעה ואולי (כסףֿמשנה). לחוד וקושט לחוד קציעה

שם). עיין המוריה, (הר ראה 15)קציעתא רפואה, במיני
כב. ח, ירמיה

.„Ï˜LnÎÂ ‰f‰ ‰OÚnk ‰ÁLn‰ ÔÓL ‰OBÚ‰»∆∆∆«ƒ¿»««¬∆«∆¿«ƒ¿»
Ú¯‚ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ‰f‰16,˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa : «∆¿…ƒ¿…»«¿≈ƒ«»»≈

˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa17¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡«¬∆
ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ e‰Ók Á˜¯È18‰OÚiL ‡e‰Â .19B˙B‡ ƒ¿«»…¿ƒ¿«≈«»¿∆«¬∆

BzÏ B‡ „nÏ˙‰Ï e‰OÚ Ì‡ Ï·‡ ;Ba ÁLn‰Ï¿ƒ»«¬»ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿
.¯eËt - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ»

פטור",16) לחציין שפטמו שמן רבא, "אמר שם: בכריתות
מן  רבינו למדה ואולי משם, ידענו לא "הוסיף" אבל
לא  "ובמתכונתו הפסוק מן שם שלמדו שכשם הסברא,
משם  ללמוד יש כן לחצאין, העושה לפטור כמוהו" תעשו

מתכונתו. על יתר בהוספה העושה ב.17)לפטור כריתות
חדשים.18) דפוסים ע"פ שם.19)נוסף

.‰˙Èfk ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ Cq‰20,˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa : «»ƒ∆∆«ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ«»»≈
ÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BL·e¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈

ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ ¯Ê ÏÚ epnÓ21ÏÚ ‡l‡ ƒ∆«»¿ƒ¿«≈«»¿≈«»ƒ∆»«
- epnÓ :¯Ó‡pL ;‰LÓ ‰OÚL ‰ÁLn‰ ÔÓL ˙ÎÈÒƒ«∆∆«ƒ¿»∆»»∆∆∆¡«ƒ∆
.ÈÏ ‰Ê ‰È‰È L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL :Ba ¯Ó‡pL ‰fÓƒ∆∆∆¡«∆∆ƒ¿«…∆ƒ¿∆∆ƒ
‰OÚL ‰nÓ ıeÁ ¯Á‡ ÔÓL ‰OÚ ‡Ï ÌÏBÚÓe≈»…«¬»∆∆«≈ƒ«∆»»
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,‰OÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰ÓLe¿…∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬
‡lL (‚ .e‰BÓk ˙BOÚÏ ‡lL (· .‰ÁLn‰ ÔÓL∆∆«ƒ¿»∆…«¬»∆…
(‰ .˙¯Ëw‰ ˙k˙Ók ˙BOÚÏ ‡lL („ .epnÓ CeÒÏ»ƒ∆∆…«¬¿«¿…∆«¿…∆
(Â .˙¯Ëw‰ ÔÓ ıeÁ ·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ¯ÈË˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«ƒ¿««»»ƒ«¿…∆
ÌÈca‰ e¯eÒÈ ‡lL (Ê .Û˙k‰ ÏÚ ÔB¯‡‰ ˙‡OÏ»≈»»««»≈∆…»««ƒ
‰OÚÈ ‡lL (Ë .Lc˜na ÈÂl‰ „·ÚiL (Á .epnÓƒ∆∆«¬…«≈ƒ«ƒ¿»∆…«¬∆
Ô‰k‰ Lc˜Ï (È .Lc˜na B¯·Á ˙Î‡ÏÓa „Á‡∆»ƒ¿∆∆¬≈«ƒ¿»¿«≈«…≈
.ÌÈÏ‚¯a ˙BÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk eÈ‰iL (‡È .‰„B·ÚÏ»¬»∆ƒ¿»«ƒ¿»»»¿»ƒ
Ú¯wÈ ‡lL (‚È .‰„B·ÚÏ ‰p‰k È„‚a LaÏÏ (·Èƒ¿ƒ¿≈¿À»»¬»∆…ƒ»«

.„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL („È .ÏÈÚn‰«¿ƒ∆…ƒ««∆≈«»≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עשאו 1) ואיך המשחה, שמן לעשות שמצותֿעשה יבאר

כמעשהו  המשחה שמן העושה ודין במדבר, ע"ה רבנו משה
וכמשקלו.

.‡‰ÁLn‰ ÔÓL ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÎeÓ ‰È‰iL ƒ¿«¬≈«¬∆∆«ƒ¿»∆ƒ¿∆»
Ba ‰ÁÈLÓ ÔÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÏ3B˙‡ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL , «¿»ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»∆∆¡«¿»ƒ»…

.L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL∆∆ƒ¿«…∆

ומה 2) קנז, והערה לה, עשה לעם", המצוות ב"ספר ראה
שם. ולדורות 3)שצויין כליו, וכל המשכן נמשח בו

דוד  בית ומלכי מלחמה ומשוח גדולים כהנים בו מושחין
עמ' צוק"מ (הוצ' פ"ז קמא בבא ובתוספתא ז). הלכה (להלן
עם  מתערב אינו (כלומר, כלום מקבל השמן "אין :(22 358

המלכים". את בו מושחין לפיכך אחרים) משקין

.·¯a„na ea¯ ‰LÓ e‰OÚ ‰ÎÎÂ4¯n‰ ÔÓ Á˜Ï :5 ¿»»»»∆«≈«ƒ¿»»«ƒ«…
˙B‡Ó LÓÁ ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏkÓ ,‰cw‰Â ÔBÓpw‰Â¿«ƒ»¿«ƒ»ƒ»∆»ƒ¿»¿»¬≈≈
.ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ÌOa‰ ‰wÓe ,L„w‰ Ï˜La Ï˜L∆∆¿∆∆«…∆ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ»»ƒ
ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ ÌOa ÔÓp˜Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL e‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»¿ƒ¿»∆∆«¬ƒ¬ƒƒ

ÌÈÓÚt ÈzLa B˙B‡ ÌÈÏ˜BML - ÌÈ˙‡Óe6ÌÈMÓÁ , »»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ¬ƒƒ
Bc·Ï „Á‡Â „Á‡ Ïk ˜ÁLÂ .ÌÚt ÏÎa ÌÈ˙‡Óe7, »«ƒ¿»««¿»«»∆»¿∆»¿«

Ïk‰ ·¯ÚÂ8ÌÈÓa Ô˙B‡ ‰¯LÂ ,9ÔÈwe˙Óe ÔÈkÊ10„Ú ¿≈≈«…¿»»»¿«ƒ«ƒ¿ƒ«
,ÔÈ‰ ˙ÈÊ ÔÓL ÌÈn‰ ÏÚ Ô˙Â ,ÌÈna ÔÁk Ïk ‡ˆiL∆»»»…»««ƒ¿»««««ƒ∆∆«ƒƒ

˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ ‚Ï Ïk ,‚Ï ¯OÚ ÌÈL ‡e‰Â11ÏM·e , ¿¿≈»»…»…«¿«¿ƒƒƒ≈
,ÔÓM‰ ¯‡LÂ ÌÈn‰ e„·‡L „Ú L‡‰ ÏÚ Ïk‰«…«»≈«∆»¿««ƒ¿ƒ¿««∆∆

.˙B¯B„Ï ÈÏÎa BÁÈp‰Â¿ƒƒƒ¿ƒ¿

כגֿכה.4) שם, בשמות דרור"5)כמפורש "מר הוא
הוא  ומה מור, הוא מה ג הלכה להלן וראה שם. שבפסוק

בושם. וקנה וקידה, אמרו 6)קנמון ושם ה. כריתות
ובפירוש  זאת, הזכיר לא ורבינו הכרעות, שתי שצריך

המוריה). (הר להכריע צריך שאין נראה המשניות
בבד",7) "בד לד) שם, (שמות שנאמר ממה כן שלמד נראה

במשקל  משקל יניח "שלא שם בגמרא שגרס ונראה
– בקטורת נאמר שזה [ואףֿעלֿפי המוריה) (הר וישחוק"
"ובמתכונתו  בגזירהֿשוה מקטורת המשחה שמן למדו הרי

זה]. לענין והואֿהדין (שם), במתכונתה" זה 8)– אף
ותירגם  "ממולח", לה) (שם, בה שנאמר מקטורת נלמד

"מערב". רבי 9)אונקלוס כדברי יא: בהוריות ברייתא
אלו.10)יוסי. דברים מקור נודע בפ"א 11)לא (ראה

יג). הלכה עירובין מהלכות

.‚ec‰aL ‰iÁa ¯e¯v‰ Ìc‰ ‡e‰ ¯n‰12Úe„i‰ «…«»«»¿«»∆¿…«»«
ÔBÓpw‰Â .ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡ Èa da ÔÈÓOa˙nL ,ÏkÏ«…∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»»¿»»¿«ƒ»
ÌÈ¯nb˙Óe ·BË BÁÈ¯L ,e„‰ Èi‡Ó ‡aL ıÚ‰ ‡e‰13 »≈∆»≈ƒ≈…∆≈ƒ¿«¿ƒ

ËLw‰ ‡È‰ ‰cw‰Â .Ì„‡ Èa Ba14Ì‰ ÌO· ‰˜e . ¿≈»»¿«ƒ»ƒ«¿¿¿≈…∆≈
e„‰ Èi‡Ó ÌÈ‡a‰ ÌÈn„‡‰ Ô·zk ÌÈwc‰ ÌÈw‰«»ƒ««ƒ«∆∆»¬Àƒ«»ƒ≈ƒ≈…
Ì˙B‡ ÔÈ˙BpL ÌÈÓOa‰ ÈÈnÓ Ì‰Â ,·BË ÔÁÈ¯Â¿≈»¿≈ƒƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»

È¯va ÌÈ‡ÙB¯‰15. »¿ƒ«√ƒ

בשמו)12) שם בשמות בןֿעזרא אברהם (ר' הגאון פירש כן
וכתב: עליו, השיג והראב"ד מג. שבברכות המוסק והוא
חיה  שום דם הקדש במעשה שיכנסו מקבלת דעתי "אין
(שמות  עה"ת והרמב"ן טמאה", חיה דם כלֿשכן בעולם,
בה  הנאסף ההוא הלחות כי קושיא, אינה "זו כתב כד) שם
ולא  טומאה לא בו אין בחייה, ממנה ויזוב הדם מרוב

אונקלוס 14)ומתבשמים.13)מיאוס". הרי עיון: צריך
ג  הלכה פ"ב להלן מנה ורבינו "קציעתא", קדה תרגם
אינה  קציעה ואולי (כסףֿמשנה). לחוד וקושט לחוד קציעה

שם). עיין המוריה, (הר ראה 15)קציעתא רפואה, במיני
כב. ח, ירמיה

.„Ï˜LnÎÂ ‰f‰ ‰OÚnk ‰ÁLn‰ ÔÓL ‰OBÚ‰»∆∆∆«ƒ¿»««¬∆«∆¿«ƒ¿»
Ú¯‚ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ‰f‰16,˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa : «∆¿…ƒ¿…»«¿≈ƒ«»»≈

˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa17¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡«¬∆
ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ e‰Ók Á˜¯È18‰OÚiL ‡e‰Â .19B˙B‡ ƒ¿«»…¿ƒ¿«≈«»¿∆«¬∆

BzÏ B‡ „nÏ˙‰Ï e‰OÚ Ì‡ Ï·‡ ;Ba ÁLn‰Ï¿ƒ»«¬»ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿
.¯eËt - ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ»

פטור",16) לחציין שפטמו שמן רבא, "אמר שם: בכריתות
מן  רבינו למדה ואולי משם, ידענו לא "הוסיף" אבל
לא  "ובמתכונתו הפסוק מן שם שלמדו שכשם הסברא,
משם  ללמוד יש כן לחצאין, העושה לפטור כמוהו" תעשו

מתכונתו. על יתר בהוספה העושה ב.17)לפטור כריתות
חדשים.18) דפוסים ע"פ שם.19)נוסף

.‰˙Èfk ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ Cq‰20,˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa : «»ƒ∆∆«ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ«»»≈
ÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BL·e¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈

ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ ¯Ê ÏÚ epnÓ21ÏÚ ‡l‡ ƒ∆«»¿ƒ¿«≈«»¿≈«»ƒ∆»«
- epnÓ :¯Ó‡pL ;‰LÓ ‰OÚL ‰ÁLn‰ ÔÓL ˙ÎÈÒƒ«∆∆«ƒ¿»∆»»∆∆∆¡«ƒ∆
.ÈÏ ‰Ê ‰È‰È L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL :Ba ¯Ó‡pL ‰fÓƒ∆∆∆¡«∆∆ƒ¿«…∆ƒ¿∆∆ƒ
‰OÚL ‰nÓ ıeÁ ¯Á‡ ÔÓL ‰OÚ ‡Ï ÌÏBÚÓe≈»…«¬»∆∆«≈ƒ«∆»»
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י.20) הלכה להלן וראה ו: שם יהודה רבי שם 21)כדעת
ה.

.Â;ÌÈ¯Á‡ ˙‡ Cq‰ „Á‡Â BÓˆÚ ˙‡ Cq‰ „Á‡∆»«»∆«¿¿∆»«»∆¬≈ƒ
ÌÈÏk Cq‰ .¯Ê ÏÚ epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL22 ∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«»«»≈ƒ

d˙BÓk Ì‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ ‰Ó‰·e23CqL B‡ ¿≈»¿¿≈»ƒ∆≈¿»∆»
ÌÈ˙Ó24.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯Oa ÏÚ :¯Ó‡pL ;¯eËt - Ba ≈ƒ»∆∆¡««¿«»»…ƒ»

ו:22) עם 23)שם פה לכם "שבו שנאמר כבהמה,
הדומה  "עם סח.) (קידושין חכמים ודרשו החמור",

"מתים"24)לחמור". אלא "אדם" עוד נקראים שאינם
שם). (כריתות

.Ê˙B¯B„Ï epnÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡25ÌÈÏB„b ÌÈ‰k ‡l‡26 ≈¿ƒƒ∆¿∆»…¬ƒ¿ƒ
‰ÓÁÏÓ ÁeLÓe27„·Ïa „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe28Ô‰k elÙ‡ . ¿«ƒ¿»»«¿≈≈»ƒƒ¿«¬ƒ…≈

Ô‰k Ôa29Ô‰k‰Â :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ30ÁÈLn‰ ∆…≈¿ƒ∆∆¡«¿«…≈«»ƒ«
.¯ÓB‚Â ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈

ואת 25) הכהונה בגדי את גם ממנו משחו מרע"ה בזמן אבל
בתורה. כמבואר כליו וכל ה:26)המשכן שם

יב.27) אלא 28)הוריות נמשחים אינם ישראל ומלכי
אפרסמון. כהן 29)בשמן בן גדול כהן והיינו שם. כריתות

משום 30)גדול. מלך, בן מלך מושחין שאין שאףֿעלֿפי
גם  והרי יא), הלכה (להלן ישראל בקרב ובניו הוא שנאמר
התורה  גילתה – כ) הלכה פ"ד (להלן יורשו בנו גדול, כהן

משיחה. צריך גדול כהן בן גדול שכהן

.Á‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ‰È‰ ‡lL ,ÈL ˙È·a31‰È‰ , ¿«ƒ≈ƒ∆…»»»∆∆«ƒ¿»»»
ÌÈ„‚a ˙LÈ·Ïa ‰a¯˙Ó ÏB„b Ô‰k32‰È‰L ,„·Ïa …≈»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«¿»ƒƒ¿«∆»»

‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a L·BÏ33. ≈ƒ¿≈¿À»¿»

א.31) הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ד למעלה ראה
ט:32) שמן 33)מגילה ראשו על יוצק אשר "שנאמר

שמתרבה  כשם הבגדים, את ללבוש ידו את ומלא המשחה
יב), הלכה פ"ד (להלן בבגדים" מתרבה כך המשחה, בשמן
ופושטן, בגדים שמונה לובש בבגדים, אותו מרבין "כיצד
הלכה  (שם יום" אחר יום ימים שבעת למחר ולובשן וחוזר

יג).

.Ë?Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ „ˆÈk34ÏÚ ÔÓM‰ ˙‡ ˜ˆ ≈«¿ƒ∆«…≈»∆«∆∆«
ÂÈÈÚ Èab ÏÚ epnÓ CÒÂ BL‡¯35‰Êk ,˙ÈÂÈ Èk ÔÈÓk …¿»ƒ∆««≈≈»¿ƒƒ¿»ƒ»∆

Ô¯‰‡ L‡¯ ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ ˜ˆiÂ :¯Ó‡pL ;Î∆∆¡««ƒ…ƒ∆∆«ƒ¿»«…«¬…
B˙‡ ÁLÓiÂ36Ô˙B‡ ÔÈÁLBÓ „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe .BLc˜Ï «ƒ¿«…¿«¿«¿≈≈»ƒ¿ƒ»

BL‡¯ ÏÚ ¯Ê ÔÈÓk37,˙B¯Á‡ ˙BÓB˜Óa ÁLÓÈ ‡ÏÂ . ¿ƒ≈∆«…¿…ƒ¿«ƒ¿¬≈
ÔÓMa ‰a¯È ‡ÏÂ38. ¿…«¿∆«∆∆

קודמת 34) שיציקה שם, בכריתות ראשונה כברייתא
מאותו 35)למשיחה. אינה זו שסיכה משמע שם בגמרא

לפרש  יש וכן הפך. מן חדשה נתינה אלא ראשו, שעל שמן
שבראש  לשמן כוונתו אין שכתב, ו"ממנו" רבינו. בדברי

שבפך. לשמן ומשיחה 36)אלא בתחילה יציקה כלומר,
שם). (גמרא שם.37)אחריה שסך 38)כריתות שכל

הוא  הרי צורך, ללא בשמן מרבה או צריך שאינו במקום

(כסףֿ י הלכה להלן כמבואר בו שסך אדם לשאר דומה
משנה).

.ÈÔ˙Bp‰39ÏB„b Ô‰k B‡ CÏÓ Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ «≈ƒ∆∆«ƒ¿»««≈∆∆…≈»
ÏÚ epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;¯eËt - eÁLÓ ¯·kL∆¿»ƒ¿¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«

Cq‰ Ï·‡ .BÏˆ‡ ÌÈ¯Ê el‡ ÔÈ‡Â ,¯Ê40elÙ‡ epnÓ »¿≈≈»ƒ∆¿¬»«»ƒ∆¬ƒ
‡Ï Ì„‡ ¯Oa ÏÚ :¯Ó‡pL ;·iÁ - ÏB„b Ô‰ÎÂ CÏÓÏ¿∆∆¿…≈»«»∆∆¡««¿«»»…

ÏB„b Ô‰ÎÂ .ÚÓLna Ì„‡ Ïk - CÒÈÈ41ÔÓL ÏËpL ƒ»»»»««¿»¿…≈»∆»«∆∆
‡e‰Â .˙¯k ·iÁ - ÂÈÚÓa CÒÂ BL‡¯Ó ‰ÁLn‰«ƒ¿»≈…¿»¿≈»«»»≈¿

˙ÈfÎa epnÓ CeÒiL42. ∆»ƒ∆ƒ««ƒ

וראה 39) סך, על כן נאמר שם אבל יהודה. כרבי ו: שם
גדול. וכהן מלך על גם חייבים שבסיכה רבינו בדברי להלן

שמן 40) שנטל גדול שכהן להלן, שנאמר ממה נלמד
בכסףֿמשנה. ראה כרת, חייב – במעיו וסך מראשו המשחה

שם.41) נראה 42)כריתות שם שבגמרא אףֿעלֿפי
– כזית צריך בנתינה ורק שהוא, כל על חייבים שבסיכה
יסוך  "כמה מפורש נאמר שם שבברייתא שכיון רבינו סובר
יתן", "כמה אמרו ולא כזית", אומר יהודה רבי – חייב ויהא
סיכה  אף בכזית, נתינה מה מנתינה: סיכה שלמדו עלֿכרחנו

וכסףֿמשנה. ראב"ד ועיין בכזית,

.‡ÈÔÈÚn‰ Èab ÏÚ ‡l‡ CÏn‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡43. ≈¿ƒ∆«∆∆∆»««≈««¿»
CÏnÏ ‰M¯È ˙eÎÏn‰L ,CÏÓ Ôa CÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆∆∆∆∆∆««¿¿À»«∆∆
Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e ‡e‰ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡«»»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ
˜lÒÏ È„k ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ - ˙˜ÏÁÓ ÌL ‰˙È‰»¿»»«¬…∆¿ƒ¿≈¿«≈

CÏÓ e‰fL ÏkÏ ÚÈ„B‰Ïe ˙˜ÏÁn‰44BÓk .Bc·Ï ««¬…∆¿ƒ««…∆∆∆∆¿«¿
e‰iB„‡ ˙˜ÏÁÓ ÈtÓ ‰ÓÏL eÁLnL45L‡BÈÂ , ∆»¿¿……ƒ¿≈«¬…∆¬ƒ»¿»

‰ÈÏ˙Ú ÈtÓ46ÂÈÁ‡ ÌÈ˜ÈB‰È ÈtÓ ÊÁ‡B‰ÈÂ ,47‰ÊÂ . ƒ¿≈¬«¿»ƒ»»ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿∆
‡e‰ÈÏ ÚLÈÏ‡ ÁLnL48‰ÁLn‰ ÔÓL· ‡Ï - ∆»«¡ƒ»¿≈…¿∆∆«ƒ¿»

ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLa ‡l‡ ,BÁLÓ49„Èa ˙¯ÒÓ ‰Ê ¯·„Â . ¿»∆»¿∆∆¬«¿¿¿»»∆»…∆¿«
.ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ

ממה 43) כן ולמדו מלכותן. שתימשך כדי בברייתא: ה: שם
ומשח  גיחון אל אותו "והורדתם לגֿלד) א, (מ"א שנאמר

שם". ובניו 44)אותו "הוא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
אז  רק כלומר, בישראל", ששלום "בזמן – ישראל" בקרב

משיחה. בלי בירושה המלכות שם,45)עוברת מלכים
בשמן 46)לט. זו משיחה היתה ולא יב. יא, מלכיםֿב

אפרסמון  בשמן אלא גנזו, אביו יאשיהו שהרי המשחה,
שם). ל.47)(כריתות כג, זה 48)שם ואין א. ט, שם

ז, להלכה אלא מלך, בן היה לא הוא שהרי לכאן, שייך
שמשח  וזה כתב זה ועל דוד, בית למלכי אלא מושחין שאין

שם. בגמרא הוא וכן אצל 49)וכו' שגם ואףֿעלֿפי
(ראה  אפרסמון שמן אלא המשחה שמן היה לא יהואחז
אותו  מושחים היו המשחה שמן היה אילו שם – למעלה)
ואףֿעלֿ המשחה, שמן עוד היה יהוא של בזמנו ואילו בו,
היה  שלא מפני אפרסמון, בשמן אלא בו משחוהו לא פיֿכן

דוד. בית ממלכי

.·ÈLc˜n‰ ÈÏk Ïk50‡Ï ¯a„na ‰LÓ ‰OÚL »¿≈«ƒ¿»∆»»∆«ƒ¿»…
:¯Ó‡pL ,‰ÁLn‰ ÔÓLa Ô˙ÁÈLÓa ‡l‡ eLc˜˙ƒ¿«¿∆»ƒ¿ƒ»»¿∆∆«ƒ¿»∆∆¡«
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˙B¯B„Ï ‚‰B BÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .Ì˙‡ Lc˜ÈÂ ÌÁLÓiÂ51, «ƒ¿»≈«¿«≈…»¿»»∆≈≈¿
Lc˜na Ô‰a eLnzLpL ÔÂÈk Ôlk ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒÀ»≈»∆ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»
L„wa Ì· e˙¯LÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;eLc˜˙ ÔzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»ƒ¿«¿∆∆¡«¬∆¿»¿»«…∆

.ÔÈLc˜˙Ó Ì‰ ˙e¯Ma -«≈≈ƒ¿«¿ƒ

בברייתא.50) טו. ויקדש 51)שבועות "וימשחם שנאמר
אלא  במשיחה לדורות ולא במשיחה, אותם – אותם"

(שם). בעבודה

.‚ÈÔÎÂ ,˙BÁn‰ Ì‰a ÔÈÏa˜nL ˙B¯Úw‰Â ˙Btk‰««¿«¿»∆¿«¿ƒ»∆«¿»¿≈
- ˙¯M‰ ÈÏk ¯‡Le ,Ìc‰ Ô‰a ÔÈÏa˜nL ˙B˜¯Ên‰«ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆«»¿»¿≈«»≈
¯‡MÓ Ô˙BOÚÏ ¯zÓe ;eÈ‰ ·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL ÔlkÀ»∆∆∆¿∆»»»À»«¬»ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ52ÔÈLc˜˙Ó ÔlÎÂ . ƒ≈«»¿∆≈«¿¿À»ƒ¿«¿ƒ
ÔzÎ‡ÏÓa53Ì˙B‡ CÈzÓ - e¯aL Ì‡Â .54‰OBÚÂ ƒ¿«¿»¿ƒƒ¿¿«ƒ»¿∆

ÌÏBÚÏ Ô‰Ó ˙˜lzÒÓ Ô˙M„˜ ÔÈ‡Â ,¯Á‡ ÈÏk Ô˙B‡55. »¿ƒ«≈¿≈¿À»»ƒ¿«∆∆≈∆¿»

יחֿיט.52) הלכות הבחירה בית מהלכות פ"א למעלה
הקודמת,53) בהלכה למעלה רבינו כתב שכבר אףֿעלֿפי

כאן, וכתבו רבינו חזר – במלאכתם מתקדשים שהכלים
מבפנים  ונמשחו לח כלי שהם המזרקות שגם להשמיענו
– ומבחוץ מבפנים לקדשם כדי יט), הלכה (להלן ומבחוץ
שעבודתם  אףֿעלֿפי ומבחוץ, מבפנים בעבודתם מתקדשים

שלמה). (יריעות מבפנים אלא הלכה 54)אינה להלן ראה
הקרבנות 55)יד. מעשה מהלכות פ"ח להלן מפורש כן

בפנים  ומכניסו שיטהר עד פוחתו כשיצא "נטמא כא: הלכה
הכלים" כתבנית ויחזור הפחת שיסתם עד ומרדדו וחוזר
(אור  מסתלקת אינה שקדושתו הרי צה.) צד: מזבחים (והוא

שמח).

.„ÈÏkÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ - e˜cÒpL B‡ e·wpL L„w‰ È ¿≈«…∆∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿ƒ
ÌÈL„Á Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ Ô˙B‡ ÔÈÎÈzÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»«ƒƒ»¿ƒ»¬»ƒ

מתיכין 56) אין שניקבו קודש "כלי בברייתא: פח. [בזבחים
אין  נפגמו, (=עופרת). אבר לתוכן מתיכין ואין אותן,
"כלי  הנוסחא: שם היתה רבינו שלפני ונראה אותן". מתקנין

מחדש]. להתיכם והיינו אותן", מתיכין שניקבו קודש

.ÂË·vp‰ ÔÓ ËÓLpL ÔÈkÒ57ÔÈ‡ - ÌbÙpL B‡ «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆ƒ¿«≈
B˙B‡ ÔÈÊB‚ ‡l‡ ;B˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿ƒ

ÏÎÈ‰‰ „ˆa58ÔÈOBÚÂ ,ÌB¯„Ï ÌÏe‡‰Â L„w‰ ÔÈa ¿««≈»≈«…∆¿»»¿»¿ƒ
˙e¯ÈLÚ ÌB˜Óa ˙eiÚ ÔÈ‡L .ÌÈ¯Á‡59. ¬≈ƒ∆≈¬ƒƒ¿¬ƒ

שם.57) "בית 58)זבחים ז: משנה פ"ד במדות מפורש כן
(אור  הסכינים" את גונזים ששם ההיכל) (ליד החליפות

דֿה.59)שמח). הלכות פ"ח להלן וראה שם: זבחים

.ÊËL·È ÏL ˙BcÓ ÈzL60ÈˆÁÂ ÔB¯OÚ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈ƒ∆»≈»«ƒ¿»ƒ»«¬ƒ
˙BÁnÏ - ÔB¯OÚ‰ .ÔB¯OÚ61˜lÁÏ - ÔB¯OÚ‰ ÈˆÁÂ , ƒ»»ƒ»«¿»«¬ƒ»ƒ»¿«≈

ÌBÈ ÏÎaL ÏB„b Ô‰k ˙ÁÓ Ba62. ƒ¿«…≈»∆¿»

במשנה.60) פז. לגבי 61)מנחות הקריבות המנחות ש"כל
(פי  מעשרון" פחותה מהן אחת כל אין מהלכות המזבח, "ב

ה). הלכה הקרבנות מנחת 62)מעשה הנקראת היא
גדול, כהן חביתי עשיית "וכיצד ד). הלכה (שם חביתין

שבמקדש" עשרון בחצי וחוצהו ומקדישו שלם עשרון מביא
ב). הלכה פי"ג (שם

.ÊÈ˙BcÓ Ú·LÂ63ÔÈ‰ :ÌL eÈ‰ ÁÏ ÏL64ÈˆÁÂ , ¿∆«ƒ∆«»»ƒ«¬ƒ
˙ÈÚÈ·¯e ,ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ,ÔÈ‰‰65ÈˆÁÂ ,‚ÏÂ ;ÔÈ‰‰ «ƒ¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ

ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰‰ ÈˆÁ eÈ‰ ‰nÏe .˙ÈÚÈ·¯e ,‚Ï…¿ƒƒ¿»»¬ƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÌÈÁ·Ê ÏL ÌÈÎÒp‰ ˙„È„ÓÏ ?ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯e66‚ÏÂ . ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ∆¿»ƒ¿…

˙BÁn‰ ÔÓL ˙„È„ÓÏ -67ÔÓL ˙„È„ÓÏ - ‚Ï ÈˆÁÂ . ƒ¿ƒ«∆∆«¿»«¬ƒ…ƒ¿ƒ«∆∆
‰¯Bn‰ ˙B¯pÓ ¯ ÏÎÏ68da ˜lÁÏ - ˙ÈÚÈ·¯e . ¿»≈ƒ≈«¿»¿ƒƒ¿«≈»

ÔÈz·ÁÏ ÔÓM‰69. «∆∆«¬ƒƒ

במשנה.63) פ"ב 64)שם: (שם לוג" עשר שנים "הוא
ז). י"ז 65)הלכה משקל היין מן או המים מן "מחזקת

יב). הלכה עירובין מהלכות (פ"א בקירוב" דינר וחצי דינרין
יהיה 66) ההין חצי "ונסכיהם יד) כח, (במדבר שנאמר כמו

יין". לכבש ההין ורביעית לאיל ההין ושלישית לפר
מהלכות 67) ופי"ב פט. פח. (מנחות שמן לוג שלכולן

ז). הלכה הקרבנות פח:68)מעשה שהרי 69)שם שם.
לכל  רביעית חלות, עשרה לשתים שמן לוגין שלשה שם היו

ג). הלכה שם (פי"ג חלה

.ÁÈ?ÌL ‰È‰ ‰ÓÏÂ ,ÔÈ‰ Ba „cÓÏ ¯·„ eÏ ÔÈ‡Â70 ¿≈»»»ƒ¿…ƒ¿»»»»»
ÔÓL Ba „„nL ,‰LÓ ÈÓÈÓ Lc˜na ‰È‰Â ÏÈ‡B‰71 ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ≈∆∆»«∆∆

‚Ï ÈˆÁ·e .‰ÁLn‰ ÔÓLÏ72eÈ‰ Lc˜na ‰È‰L ¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ…∆»»«ƒ¿»»
˙ÈÚÈ·¯·e .‰„B˙Ï ÔÓLÂ ‰ËBÒ ÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈ„„BÓ¿ƒ«ƒ¿≈»¿∆∆¿»»¿ƒƒ
ÌÈÓe ¯ÈÊp‰ ÌÁÏ ÔÓL ÔÈ„„BÓ eÈ‰ ÌL ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒ∆∆∆∆«»ƒ«ƒ

eLc˜˙ el‡ ÌÈOÚÓ ÈtÓ ‡ÏÂ .Ú¯ˆÓ ˙¯‰ËÏ73, ¿»√«¿…»¿…ƒ¿≈«¬ƒ≈ƒ¿«¿
.e¯Ó‡L Lc˜Ó ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿»∆»«¿

בו.70) למדוד דבר לנו שאין ב,71)כיון הלכה למעלה
פח. פז: במנחות מפורש פח.72)וכן שם משנה

שם.73)

.ËÈ˙Bcn‰ Ïk74el‡‰‡l‡ ,˙¯M‰ ÈÏkÓe L„˜ »«ƒ»≈…∆ƒ¿≈«»≈∆»
L·i‰ ÈÏÎe ,ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ˙BcnL∆ƒ««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈«»≈

Èˆe¯a ,CÎÈÙÏ .ÌÈÙa ‡l‡ eÁLÓ ‡Ï75Ál‰ ˙BcÓ …ƒ¿¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈≈ƒ««
L„˜ -76ÏÁ - L·i‰ ˙BcÓ Èˆe¯·e ,77. …∆≈≈ƒ«»≈…

במשנה.74) צ. אחר 75)שם הכלי מן שנופל מה
שם). (רש"י קודש,76)שנתמלא והשמן היין "ובירוצי

מבפנים  נמשחו הלח וכלי הכלי, גב על יורד שהוא לפי
כוונת  שאין אףֿעלֿפי הבירוצין יתקדשו ולמה ומבחוץ,
מוציאין  יאמרו שלא כדי בלבד, שבכלי למה אלא המודד

ט). הלכה פ"ב (שם לחול" שרת "בירוצי 77)מכלי
(שם). קודש" העשרון גב שאין חול, סולת של המדות

á"ôùú'ä éøùú å"ë ÷"ù íåé
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˙B¯B„Ï ‚‰B BÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .Ì˙‡ Lc˜ÈÂ ÌÁLÓiÂ51, «ƒ¿»≈«¿«≈…»¿»»∆≈≈¿
Lc˜na Ô‰a eLnzLpL ÔÂÈk Ôlk ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒÀ»≈»∆ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»
L„wa Ì· e˙¯LÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;eLc˜˙ ÔzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»ƒ¿«¿∆∆¡«¬∆¿»¿»«…∆

.ÔÈLc˜˙Ó Ì‰ ˙e¯Ma -«≈≈ƒ¿«¿ƒ

בברייתא.50) טו. ויקדש 51)שבועות "וימשחם שנאמר
אלא  במשיחה לדורות ולא במשיחה, אותם – אותם"

(שם). בעבודה

.‚ÈÔÎÂ ,˙BÁn‰ Ì‰a ÔÈÏa˜nL ˙B¯Úw‰Â ˙Btk‰««¿«¿»∆¿«¿ƒ»∆«¿»¿≈
- ˙¯M‰ ÈÏk ¯‡Le ,Ìc‰ Ô‰a ÔÈÏa˜nL ˙B˜¯Ên‰«ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆«»¿»¿≈«»≈
¯‡MÓ Ô˙BOÚÏ ¯zÓe ;eÈ‰ ·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL ÔlkÀ»∆∆∆¿∆»»»À»«¬»ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ52ÔÈLc˜˙Ó ÔlÎÂ . ƒ≈«»¿∆≈«¿¿À»ƒ¿«¿ƒ
ÔzÎ‡ÏÓa53Ì˙B‡ CÈzÓ - e¯aL Ì‡Â .54‰OBÚÂ ƒ¿«¿»¿ƒƒ¿¿«ƒ»¿∆

ÌÏBÚÏ Ô‰Ó ˙˜lzÒÓ Ô˙M„˜ ÔÈ‡Â ,¯Á‡ ÈÏk Ô˙B‡55. »¿ƒ«≈¿≈¿À»»ƒ¿«∆∆≈∆¿»

יחֿיט.52) הלכות הבחירה בית מהלכות פ"א למעלה
הקודמת,53) בהלכה למעלה רבינו כתב שכבר אףֿעלֿפי

כאן, וכתבו רבינו חזר – במלאכתם מתקדשים שהכלים
מבפנים  ונמשחו לח כלי שהם המזרקות שגם להשמיענו
– ומבחוץ מבפנים לקדשם כדי יט), הלכה (להלן ומבחוץ
שעבודתם  אףֿעלֿפי ומבחוץ, מבפנים בעבודתם מתקדשים

שלמה). (יריעות מבפנים אלא הלכה 54)אינה להלן ראה
הקרבנות 55)יד. מעשה מהלכות פ"ח להלן מפורש כן

בפנים  ומכניסו שיטהר עד פוחתו כשיצא "נטמא כא: הלכה
הכלים" כתבנית ויחזור הפחת שיסתם עד ומרדדו וחוזר
(אור  מסתלקת אינה שקדושתו הרי צה.) צד: מזבחים (והוא

שמח).

.„ÈÏkÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡ - e˜cÒpL B‡ e·wpL L„w‰ È ¿≈«…∆∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿ƒ
ÌÈL„Á Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ Ô˙B‡ ÔÈÎÈzÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»«ƒƒ»¿ƒ»¬»ƒ

מתיכין 56) אין שניקבו קודש "כלי בברייתא: פח. [בזבחים
אין  נפגמו, (=עופרת). אבר לתוכן מתיכין ואין אותן,
"כלי  הנוסחא: שם היתה רבינו שלפני ונראה אותן". מתקנין

מחדש]. להתיכם והיינו אותן", מתיכין שניקבו קודש

.ÂË·vp‰ ÔÓ ËÓLpL ÔÈkÒ57ÔÈ‡ - ÌbÙpL B‡ «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆ƒ¿«≈
B˙B‡ ÔÈÊB‚ ‡l‡ ;B˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿ƒ

ÏÎÈ‰‰ „ˆa58ÔÈOBÚÂ ,ÌB¯„Ï ÌÏe‡‰Â L„w‰ ÔÈa ¿««≈»≈«…∆¿»»¿»¿ƒ
˙e¯ÈLÚ ÌB˜Óa ˙eiÚ ÔÈ‡L .ÌÈ¯Á‡59. ¬≈ƒ∆≈¬ƒƒ¿¬ƒ

שם.57) "בית 58)זבחים ז: משנה פ"ד במדות מפורש כן
(אור  הסכינים" את גונזים ששם ההיכל) (ליד החליפות

דֿה.59)שמח). הלכות פ"ח להלן וראה שם: זבחים

.ÊËL·È ÏL ˙BcÓ ÈzL60ÈˆÁÂ ÔB¯OÚ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈ƒ∆»≈»«ƒ¿»ƒ»«¬ƒ
˙BÁnÏ - ÔB¯OÚ‰ .ÔB¯OÚ61˜lÁÏ - ÔB¯OÚ‰ ÈˆÁÂ , ƒ»»ƒ»«¿»«¬ƒ»ƒ»¿«≈

ÌBÈ ÏÎaL ÏB„b Ô‰k ˙ÁÓ Ba62. ƒ¿«…≈»∆¿»

במשנה.60) פז. לגבי 61)מנחות הקריבות המנחות ש"כל
(פי  מעשרון" פחותה מהן אחת כל אין מהלכות המזבח, "ב

ה). הלכה הקרבנות מנחת 62)מעשה הנקראת היא
גדול, כהן חביתי עשיית "וכיצד ד). הלכה (שם חביתין

שבמקדש" עשרון בחצי וחוצהו ומקדישו שלם עשרון מביא
ב). הלכה פי"ג (שם

.ÊÈ˙BcÓ Ú·LÂ63ÔÈ‰ :ÌL eÈ‰ ÁÏ ÏL64ÈˆÁÂ , ¿∆«ƒ∆«»»ƒ«¬ƒ
˙ÈÚÈ·¯e ,ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ,ÔÈ‰‰65ÈˆÁÂ ,‚ÏÂ ;ÔÈ‰‰ «ƒ¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ

ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰‰ ÈˆÁ eÈ‰ ‰nÏe .˙ÈÚÈ·¯e ,‚Ï…¿ƒƒ¿»»¬ƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÌÈÁ·Ê ÏL ÌÈÎÒp‰ ˙„È„ÓÏ ?ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯e66‚ÏÂ . ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ∆¿»ƒ¿…

˙BÁn‰ ÔÓL ˙„È„ÓÏ -67ÔÓL ˙„È„ÓÏ - ‚Ï ÈˆÁÂ . ƒ¿ƒ«∆∆«¿»«¬ƒ…ƒ¿ƒ«∆∆
‰¯Bn‰ ˙B¯pÓ ¯ ÏÎÏ68da ˜lÁÏ - ˙ÈÚÈ·¯e . ¿»≈ƒ≈«¿»¿ƒƒ¿«≈»

ÔÈz·ÁÏ ÔÓM‰69. «∆∆«¬ƒƒ

במשנה.63) פ"ב 64)שם: (שם לוג" עשר שנים "הוא
ז). י"ז 65)הלכה משקל היין מן או המים מן "מחזקת

יב). הלכה עירובין מהלכות (פ"א בקירוב" דינר וחצי דינרין
יהיה 66) ההין חצי "ונסכיהם יד) כח, (במדבר שנאמר כמו

יין". לכבש ההין ורביעית לאיל ההין ושלישית לפר
מהלכות 67) ופי"ב פט. פח. (מנחות שמן לוג שלכולן

ז). הלכה הקרבנות פח:68)מעשה שהרי 69)שם שם.
לכל  רביעית חלות, עשרה לשתים שמן לוגין שלשה שם היו

ג). הלכה שם (פי"ג חלה

.ÁÈ?ÌL ‰È‰ ‰ÓÏÂ ,ÔÈ‰ Ba „cÓÏ ¯·„ eÏ ÔÈ‡Â70 ¿≈»»»ƒ¿…ƒ¿»»»»»
ÔÓL Ba „„nL ,‰LÓ ÈÓÈÓ Lc˜na ‰È‰Â ÏÈ‡B‰71 ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ≈∆∆»«∆∆

‚Ï ÈˆÁ·e .‰ÁLn‰ ÔÓLÏ72eÈ‰ Lc˜na ‰È‰L ¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ…∆»»«ƒ¿»»
˙ÈÚÈ·¯·e .‰„B˙Ï ÔÓLÂ ‰ËBÒ ÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈ„„BÓ¿ƒ«ƒ¿≈»¿∆∆¿»»¿ƒƒ
ÌÈÓe ¯ÈÊp‰ ÌÁÏ ÔÓL ÔÈ„„BÓ eÈ‰ ÌL ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒ∆∆∆∆«»ƒ«ƒ

eLc˜˙ el‡ ÌÈOÚÓ ÈtÓ ‡ÏÂ .Ú¯ˆÓ ˙¯‰ËÏ73, ¿»√«¿…»¿…ƒ¿≈«¬ƒ≈ƒ¿«¿
.e¯Ó‡L Lc˜Ó ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿»∆»«¿

בו.70) למדוד דבר לנו שאין ב,71)כיון הלכה למעלה
פח. פז: במנחות מפורש פח.72)וכן שם משנה

שם.73)

.ËÈ˙Bcn‰ Ïk74el‡‰‡l‡ ,˙¯M‰ ÈÏkÓe L„˜ »«ƒ»≈…∆ƒ¿≈«»≈∆»
L·i‰ ÈÏÎe ,ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ˙BcnL∆ƒ««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈«»≈

Èˆe¯a ,CÎÈÙÏ .ÌÈÙa ‡l‡ eÁLÓ ‡Ï75Ál‰ ˙BcÓ …ƒ¿¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈≈ƒ««
L„˜ -76ÏÁ - L·i‰ ˙BcÓ Èˆe¯·e ,77. …∆≈≈ƒ«»≈…

במשנה.74) צ. אחר 75)שם הכלי מן שנופל מה
שם). (רש"י קודש,76)שנתמלא והשמן היין "ובירוצי

מבפנים  נמשחו הלח וכלי הכלי, גב על יורד שהוא לפי
כוונת  שאין אףֿעלֿפי הבירוצין יתקדשו ולמה ומבחוץ,
מוציאין  יאמרו שלא כדי בלבד, שבכלי למה אלא המודד

ט). הלכה פ"ב (שם לחול" שרת "בירוצי 77)מכלי
(שם). קודש" העשרון גב שאין חול, סולת של המדות

á"ôùú'ä éøùú å"ë ÷"ù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עושים 1) וממה שנה, בכל נעשית הקטורת כי רבינו בו יבאר

אותה.
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:Ô‰Â ,‰ÈÓÓqÓ ‰Úa¯‡ ‰¯Bza eL¯t˙ÂÛË6, ¿ƒ¿»¿«»«¿»»ƒ«¿»∆»»≈»»
˙ÏÁLe7‰aÏÁÂ ,8‰ÎÏ‰ ‰ÈÓÓÒ ¯‡Le .‰B·Ïe , ¿≈∆¿∆¿¿»¿»¿»«¿»∆»¬»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ9. ¿∆ƒƒ«

מ"ה,2) פ"ד (שקלים חדשה מתרומה להביאה שצריך מפני
הי"ב). שקלים מהל' ועשייתה.3)ופ"ד ב'ספר 4)צ"ל:

את  ליתן הכהנים "שנצטוו כתב: כח) (עשה המצוות'
שם  כתב וכן הזהב". מזבח על פעמים יום, בכל הקטורת
לך  קח אמרו מונים ש"אין ב) הערה מ עמוד (עיי"ש י כלל
גם  כתב וכן יום". בכל הקטורת הקטרת מונים אלא סמים,
הקטורת". להקטיר ש"מצותֿעשה תמידין מהל' בפ"ג

מדוייקת.5) אינה הפסוק הקטף 6)העתקת עצי "הוא
ה"ד). (להלן הצרי" מהן שנותנין 7)שיוצא הצפורן "היא

(שם). במוגמרות" האדם בני דבש 8)אותה "כמו הוא
(שם). קשה" וריחו ב.)9שחור ו, כריתות

.·ÌÈÓÓÒ ¯OÚ „Á‡10,ÈÈqÓ ‰LÓÏ BÏ e¯Ó‡ ««»»«¿»ƒ∆∆¿¿∆ƒƒ«
ÔeÎÓ Ï˜LÓa Ô˙B‡ ÔÈOBÚL Ì‰Â11Ô‰nÚ ÔÈÙÈÒBÓe . ¿≈∆ƒ»¿ƒ¿»¿À»ƒƒƒ»∆

ÁÏÓ Ï˜LÓ ‡Ïa12˙ÈÓ„Ò13Ôc¯i‰ ˙tÎÂ14·OÚÂ ¿…ƒ¿»∆«¿…ƒ¿ƒ«««¿≈¿≈∆
ÔLÚ ‰ÏÚnL „Á‡15‡l‡ B˙B‡ ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ . ∆»∆«¬∆»»¿…»¿ƒ∆»

ÌÈÚe„È ÌÈL‡16ÈtÓ LÈ‡ Ì„Èa ‰ÎÏ‰ ‰È‰ ‡e‰Â , ¬»ƒ¿ƒ¿»»¬»»¿»»ƒƒƒ
.LÈ‡ƒ

ה"ג.11)שם.10) להלן שיש 12)ראה אףֿעלֿפי
לחםֿ ועי' כ. (מנחות מלח צריכה אינה שקטורת אומרים
אלא  אינו זה – הי"א) מזבח איסורי מהל' בפ"ה משנה
שצריכה  מודים הכל העשיה בשעת אבל ההקטרה, בשעת
שנאמר  ממה כן ללמוד ויש משנהֿלמלך). (ראה מלח
ממולח  שיהא – קודש" טהור "ממולח לה) ל, (שמות
שצריך  גם זו ממילה שלמדו ה"ה להלן וראה שם, (רמב"ן
בא  הוא מלח) ד"ה ו. (כריתות ה'תוספות' ולדעת לערב).
רבינו, מדברי כן נראה לא אבל הצפורן. את בו לשרות כדי

משנהֿלמלך. קודש"13)ראה טהור "ממולח הפסוק מן
ובוודאי  סדומית, מלח דוקא שצריך ללמוד אין שלמעלה,
מליחת  ובדין להלן. וראה מסיני, למשה מהלכה זהו
(מנחות  כן ולמדו לכתחילה, סדומית מלח הצריכו הקרבנות
שאינה  מלח "הבא – מלח" תשבית "ולא הפסוק מן כא.)
שם. מזבח, איסורי מהל' בפ"ה למלך' 'משנה ועי' שובתת",
רובע  סדומית "מלח ה"ג) ולהלן ו. (כריתות שאמרו ומה
מכוון  היה לא במשקל אבל במדה, אלא זה אין הקב",

פירש 14)(כסףֿמשנה). שם) (כריתות מקובצת' ב'שיטה
"כיף" מלשון הוא וכפת הירדן, שפת על הגדל עשב שהוא
צריך  כי חכמים הוציאו מהיכן ידענו ולא שפה), חוץ, =)
אף  שם) (כריתות ה'תוספות' ולדעת לקטורת. הירדן כפת
מדברי  אבל הצפורן. את בה לשרות כדי באה הירדן כפת
כן  למדו ואולי משנהֿלמלך. ראה כן, נראה אין רבינו

מסיני. למשה יום 15)מהלכה של קטורת לענין
מעלה  צריכה שהיא נג.) (יומא חכמים למדו הכיפורים,
ומן  הכפורת". על אראה בענן "כי שם שנאמר משום עשן,
גם  שם למדו הקטורת", ענן "וכסה שם הנאמר השני הפסוק

משנהֿלמלך. ועי' השנה, ימות א.16)לשאר לח, יומא

.‚˙ÏÁLe ÛË :‰ÈnÒ ¯OÚ „Á‡ Ï˜LÓ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«««»»«»∆»»»¿≈∆

.‰Ó ÌÈÚ·L Ï˜LÓ „Á‡ ÏkÓ - ‰B·Ïe ‰aÏÁÂ¿∆¿¿»¿»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆
c¯ ˙ÏaLÂ ‰ÚÈˆ˜e ¯Óe .ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ‰n‰Â¿«»∆≈»ƒ»ƒ…¿ƒ»¿ƒ…∆≈¿¿
ÌÈL - ËL˜ .‰Ó ¯OÚ ‰ML „Á‡ ÏkÓ - ÌBk¯ÎÂ¿«¿ƒ»∆»ƒ»»»»∆¿¿¿≈
‰LÏL - ‰Ùel˜ .ÌÈÓ ‰ÚLz - ÔBÓp˜ .‰Ó ¯OÚ»»»∆ƒ»ƒ¿»»ƒƒ»¿»
‰BÓLe ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL :Ïk‰ Ï˜LÓ .ÌÈÓ»ƒƒ¿««…¿≈¿ƒƒ¿»

‰Ó17·w‰ Ú·¯ dÏ ÔÈÙÈÒBÓ .˜„‰ Ïk‰ ÔÈ˜eÁL . »∆¿ƒ«…»≈ƒƒ»…«««
.‡e‰L Ïk ÔLÚ ‰ÏÚÓe Ôc¯i‰ ˙tÎÂ ,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ∆«¿ƒ¿ƒ«««¿≈«¬≈»»»∆

·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓ ¯ÈË˜Óe18.‰Ó «¿ƒƒ∆»¿»«ƒ¿««»»»∆
˙BÓÈ „‚k - ‰Ó ‰MÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒƒ«¬ƒ»»∆¿∆∆¿

‰nÁ‰19Ì˙B‡ ˜ÁBL ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈÓ ‰LÏM‰Â ; ««»¿«¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ≈»
‰wc‰ ÔÓ ‰wc ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú20‡ÈˆBnL „Ú , ∆∆«ƒƒ«»ƒ««»«∆ƒ

¯‡M‰Â ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ¯ÈË˜‰Ï ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ‰pnÓƒ∆»¿…»¿»¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿»
ÌÈÏ˜La e¯Ó‡L ˙¯Ëw‰ ¯˙BÓ ‡e‰21. ««¿…∆∆»«¿ƒ¿»ƒ

הלכה 17) שהיא אלא במקרא, מצינו לא משקלם "מנין
יג) ד, השירים (שיר אקרא דאסמכוה ושמעתי מסיני. למשה
=) הוי הכי בגימטריא שלחיך רמונים", פרדס "שלחיך
בתוספות  רעט). סי' (יראים ראיתי" לא ומדרש שס"ח),
כתב, שם) מקובצת' ב'שיטה (הובא א ו, לכריתות הרא"ש
אקרא  אסמכוה רשומות ודורשי לה, גמירי הכי לשונו: וזה
הסמים, קטורת על במדרש דנדרש רמונים, פרדס דשלחיך
סממנין  וארבע מנה (שס"ח) מפטמין היו שלחיך וכמנין
הם  וט"ז ט"ז, משקלם וד' ר"פ, הם שבעים שבעים משקל
מונה  שלאחריו בפסוק (ואמנם "פרדס"). (הרי: מנין ד"ס
עצי  כל עם וקנמון קנה וכרכום "נרד הקטורת: מסממני כמה
לקוי  עודנו הנ"ל שהחשבון אלא ואהלות". מור לבונה
קושט, של משקלם על רמז שום ניתן לא שהרי בחסר,
עשרים  ביחד (העולה משקלם כי ויתכן וקלופה. קנמון
קטן, במספר שמנינה, "רמונים" במלה רמוז מנים) וארבעה

וארבעה). עשרים אֿח.18)עולה ל, "ולא 19)שמות
בשנה  חסר שהיה לפי הלבנה, ימות כנגד עושין היו

שם). (הרא"ש ביותר.20)מעוברת" כלומר,21)דקה
והרע"ב  הרא"ש בפירושי וראה הי"ב. פ"ד שקלים בהל'
שנשארו  המנים אחדֿעשר שגם שכתבו מ"ה, פ"ד לשקלים
למותר  נכנסו ימים, שנ"ד אלא שאינה פשוטה, בשנה

הקטורת.

.„Ô‰Ó ‡ˆBiL ÛËw‰ ÈˆÚ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÛË»»»»«»¬≈«¿»∆≈≈∆
È¯v‰22Ô¯tv‰ ‡È‰ ˙ÏÁM‰Â .23Èa d˙B‡ ÔÈ˙BpL «√ƒ¿«¿≈∆ƒ«ƒ…∆∆¿ƒ»¿≈

˙B¯Ó‚na Ì„‡‰24,¯BÁL L·„ BÓk - ‰aÏÁ‰Â . »»»«À¿»¿«∆¿¿»¿¿«»
‰L˜ BÁÈ¯Â25e‰ÊÂ .ÔÂÈ È¯Úa ˙BÏÈ‡ Û¯O ‡e‰Â , ¿≈»∆¿¿«ƒ»¿»≈»»¿∆

¯‡Ùˆ‡Â ,Ô‡ÒÏa „eÚ :È·¯Ú ÔBLÏa ÌÈnq‰ ˙BÓL¿««»ƒƒ¿«¿ƒ«««¿«¿«
ÏaÒÂ ,‰ÚÈˆ˜Â ,È˜ÒeÓe ,Ô‡ÎÏÂ ,‰ÚÈÓe ,aÈËƒ«¿»¿À¿¿≈¿«ƒ»¿À¿À

„eÚÂ ,ËO˜Â ,Ô¯ÙÚÊÂ ,ÔÈ¯eËÏ‡26‰kÈÏÒ ¯L˜Â ,27. «¿¿ƒ¿«¿«»¿À¿¿¿¿ƒ¿«ƒ»
¯aÚÂ28. ¿«¿«

וכו'22) הצרי הקטורת פיטום רבנן, "תנו שם: בכריתות,
מעצי  (הנוטף) שרף אלא אינו הצרי אומר, שמעון רבי
"רבי  כי רבינו לדעת לד) ל, (שמות הרמב"ן ופירש הקטף".
הוא  כי הקטורת מסמני הצרי שאין ולומר לחלוק בא שמעון
הקטף  אלא בו נכנס השרף אין ובקטורת שרף, אלא אינו
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על  ומוסב קל, מבנין שהוא נטף מלשון כן (למד עצמו".
ששנינו  כמו נטופא", – "נטף אונקלוס: תרגם וכן האילן,
ואילו  שמן) הנוטף (=זית הנטופה" "כזית מ"א פ"ז בפאה
ופסק  כסףֿמשנה). ועי' נפעל, מבנין נטף, נקרא היה הצרי

העץ. שהוא כתב ולפיכך שמעון, כרבי תרגם 23)רבינו כן
צפורן. היינו טופרא", – "שחלת בבשמים.24)אונקלוס

רבי 25) בשם בזנא בר חנא רבי של במימרא ב. ו, כריתות
חסידא. "עוד 26)שמעון רבינו: כתב המשניות, (בפירוש

וכן  קינמון. והוא הודו, עץ = הינדי" "עוד וצ"ל: הירדי",
ה"ג). פ"א למעלה המשניות,27)הוא (פירוש קלופה היא

(שם).28)שם). הירדן כיפת היא

.‰ÔÈÓhÙÓ „ˆÈk29ÔÈa˜ ‰ÚLz ‡È·Ó ?˙¯Ëw‰ ˙‡ ≈«¿«¿ƒ∆«¿…∆≈ƒƒ¿»«ƒ
‰ÈL¯k ˙È¯Ba30Ô¯tv‰ ˙‡ da ÛLÂ31Ck ¯Á‡Â , ƒ«¿ƒ»¿»»∆«ƒ…∆¿««»

·˜ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡a Ô¯tv‰ ˙‡ ‰¯BL32ÔÈÈ ÏL ∆∆«ƒ…∆¿∆»¿∆¿ƒ«∆≈
ÔÈÒÈ¯Ù˜33¯˙BÈa ˜ÊÁ ÔLÈ Ô·Ï ÔÈÈ B‡34Ck ¯Á‡Â , «¿ƒƒ«ƒ»»»»»»¿≈¿««»
˜ÁBL35BÓˆÚ ÈÙa ÌÈnq‰ ÔÓ „Á‡ Ïk36,˜„‰ ≈»∆»ƒ««»ƒƒ¿≈«¿»≈

·ËÈ‰ ˜„‰ :¯ÓB‡ ˜ÁBL ‡e‰LÎe37Ïk ,·ËÈ‰ ˜„‰ , ¿∆≈≈»≈≈≈»≈≈≈»
Ïk‰ ·¯ÚÓe ,˜ÁBML ÔÓÊ38. ¿«∆≈¿»≈«…

שם).29) (רש"י ומתקנין כותשין כיצד כלומר, שם. כריתות
שם).30) (רש"י מקום מאותו הבא מפני 31)סבון

שתהא  כדי אותה) משפשפין =) אותה שפין היא ששחורה
שם). רש"י (גמרא שם.32)נאה שבא 33)כריתות , יין

ששמו  אילן מקליפת הבא יין מפרשים, ויש קפריסין. מאי
שם). (רש"י א לו, ברכות ראה קפריסין, הנקראת  צלף

אם 34) ורק קפריסין. יין להביא שצריך אמרו שם בגמרא
ישן), יין =) עתיק חוורין חמר מביא קפריסין, יין לו אין

המוריה'). ('הר "ושחקת 35)וצ"ע לו) ל, (שמות שנאמר
הדק". וראה 36)ממנה יהיה", בבד "בד לד) (שם, שנאמר

ה"ב. פ"א (כריתות 37)למעלה לבשמים יפה שהקול
הללו  שהאותיות בזה הטעים לח) (סי' וב'כלבו' שם),

הבל. ומוציאות הגרון מן לה)38)יוצאות (שם, שנאמר
ה"ב  למעלה וראה "מערב". אונקלוס ותירגם "ממולח",

מלח. עליה שישים גם מזה ללמוד שיש

.ÂL„wa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ39ÏMÓe ‰¯ÊÚ‰ CB˙a ¿»«¬∆»«…∆¿»¬»»ƒ∆
Lc˜‰40ÈÏÎa B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰Â . ∆¿≈¿«¿«≈∆«¿…∆ƒ«Àƒƒ¿ƒ

‰ÏeÒt - ÔÈlÁ ÏL41. ∆Àƒ¿»

(צ"ל:39) לכם תהיה קודש היא, "קודש לב): (שם, שנאמר
יהיו  לא מעשיה שכל מכאן לכם") יהיה קודש הוא, "קודש
פעמיים  שנאמר משום היינו ו.), (כריתות בקודש" אלא
ואףֿעלֿ (כסףֿמשנה). לעכב הכתוב עליו שנה והרי קודש,
– המשחה בשמן אלא בקטורת נאמר לא זה שפסוק פי
ועי' ה"ב, פ"א למעלה ראה המשחה, משמן קטורת למדו

הגמרא 40)משנהֿלמלך. וכמסקנת שרת. בכלי כלומר,
ועי' ה"ג. פ"ד שקלים ב'ירושלמי' הוא וכן א. יא, בשבועות
ערכין  מקובצת' וב'שיטה מקום, מכל ד"ה שם ב'תוספות'

יב. אות - ב ב'ירושלמי'41)י, חנינא בר יוסי רבי כדעת
שם. שקלים,

.ÊB˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ eÈ‰ ‰Ma ÌÈÓÚt42˙LzÎnÏ43. «¬«ƒ«»»»«¬ƒƒ««¿∆∆
;LtÚ˙z ‡lL È„k ,d˙B‡ ÌÈ¯fÙÓ eÈ‰ ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»»¿«¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿«≈

‚eÙÈ ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈ¯·Bˆ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·eƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈∆…»
dÁÈ¯44. ≈»

"אותה".42) שם 43)צ"ל: אותה ושוחקין ב. ו, כריתות
(כסףֿמשנה). אלא 44)שנית שלמעלה, למה קשור זה אין

היו  אותה, שוחקים שהיו ממה שחוץ הוא, עצמו בפני דבר
אותה  צוברים הגשמים ובימות החמה, בימות אותה מפזרים

(כסףֿמשנה).

.Á‰ÏeÒt - ‡e‰L Ïk L·c dÎB˙Ï Ô˙45„Á‡ ¯qÁ . »«¿»¿«»∆¿»ƒ≈∆»
‰ÈÓÓqÓ46‰˙ÈÓ ·iÁ -47˙¯Ë˜ ˙ÈOÚ È¯‰L , ƒ«¿»∆»«»ƒ»∆¬≈«¬≈¿…∆

‰¯Ê48dÓht .49dzk˙Óa ËÚÓ ËÚÓ50.‰¯Lk - »»ƒ¿»¿«¿«¿«¿À¿»¿≈»
Ìht elÙ‡51.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa Ò¯Ùe ˙È¯ÁLa Ò¯t ¬ƒƒ≈¿»¿«¬ƒ¿»≈»«¿«ƒ

משום 45) והיינו ה"ה. פ"ד יומא ו'ירושלמי' שם, כריתות
תקטירו  לא דבש וכל שאור כל "כי יא) ב, (ויקרא שנאמר
המובאת  קפרא דבר וברייתא שם, (רש"י לה'" אשה ממנו
איסורי  מהל' פ"ה בכסףֿמשנה וראה התפלה, בסידורי

ה"א). הסממנים 46)מזבח מאחדֿעשר אחד כלומר,
אינם  הקטורת את לתקן שבאו אלה אבל למעלה. המנויים
במשנהֿלמלך  וראה קלג, סי' או"ח יוסף' ('בית זה  בכלל

ה"ג). שם.47)כאן מהל'48)כריתות, פ"ה להלן גם
קודש  של קטורת "הקטיר רבינו: כתב הכיפורים, יום עבודת
כן  שלמדו ונראה מיתה". חייב בהיכל, כזית הקדשים
- א נג, ביומא שלמדו כמו הכיפורים, ביום חסירה מקטורת
הכיפורים). יום בהלכות להלן איש' ('חזון עשן מעלה לענין
בה  חיסר אם גם כאן רבינו הביא לא למה להבין: יש (אבל
ועוד  הכ"ה, שם הכיפורים יום בהל' שכתב כמו עשן, מעלה
במזבח  זרה קטורת שהמקטיר הי"א בסמוך להלן כתב למה
וראה  מיתה, שחייב כתב ולא לוקה, – שבהיכל הזהב
כה. סי' ח"א חרל"פ הגרי"מ לחותני זבול" "בית בשו"ת
קטורת  מקטיר משום מיתה "מיחייב כתב: שם יוסף' וב'בית
מיתה  שנתחייבו אֿב) י, (ויקרא אהרן בבני כדאשכחן זרה,

זרה"). באש קטורת שהקטירו ו,49)מפני א. ה, כריתות
ממנה.50)ב. מעט עשה הכללי, משקלה חשבון לפי

(שם).51) מנה חצי

.ËÔÈÓÓÒ ¯OÚ „Á‡Ó ˙¯Ë˜ ‰OBÚ‰52ÈÙÏ el‡ »∆¿…∆≈««»»«¿»ƒ≈¿ƒ
el‡ ˙BÏ˜LÓ53‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,da ÁÈ¯‰Ï È„k ƒ¿»≈¿≈¿»ƒ«»««ƒ∆…

˙¯k ·iÁ - ÁÈ¯‰54;„ÈÊÓ ‰OÚ Ì‡ ,d˙iOÚ ÏÚ ≈ƒ««»»≈«¬ƒ»»ƒ»»≈ƒ
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ‚‚BL·e55‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ¿≈≈ƒ«»¿»««ƒ∆…»»

BÈˆÁ ‡l‡ Blk Ï˜Ln‰56BLÈÏL B‡57‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ , «ƒ¿»À∆»∆¿¿ƒƒ¿»»
dzk˙Óa :¯Ó‡pL .˙¯k ·iÁ - el‡ ˙BÏ˜LÓ ÈÙÏ¿ƒƒ¿»≈«»»≈∆∆¡«¿«¿À¿»
da ÁÈ¯‰Ï ‰BÓÎ ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡ ,ÌÎÏ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆ƒ¬∆«¬∆»»¿»ƒ«»

.ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ¿ƒ¿«≈«»

עשייתה,52) על חייב אינו מסממניה, אחד חיסר אם אבל
שמח'). ('אור פ"ג מכות בתוספתא מפורש אף53ֿ)כן

מנה, חצי דהיינו אחת הקטרה שיעור אלא עשה שלא עלֿפי
המוריה'). ('הר ה"ח למעלה כמבואר שכשרה,

לח)54) ל, (שמות בתורה מפורש וכן א. ו, א. ב, כריתות
הרי  מעמיו" ונכרת בה להריח כמוה יעשה אשר "איש
חייב  – בה הריח שלא אע"פ בה להריח שעשה שכיון
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על  ומוסב קל, מבנין שהוא נטף מלשון כן (למד עצמו".
ששנינו  כמו נטופא", – "נטף אונקלוס: תרגם וכן האילן,
ואילו  שמן) הנוטף (=זית הנטופה" "כזית מ"א פ"ז בפאה
ופסק  כסףֿמשנה). ועי' נפעל, מבנין נטף, נקרא היה הצרי

העץ. שהוא כתב ולפיכך שמעון, כרבי תרגם 23)רבינו כן
צפורן. היינו טופרא", – "שחלת בבשמים.24)אונקלוס

רבי 25) בשם בזנא בר חנא רבי של במימרא ב. ו, כריתות
חסידא. "עוד 26)שמעון רבינו: כתב המשניות, (בפירוש

וכן  קינמון. והוא הודו, עץ = הינדי" "עוד וצ"ל: הירדי",
ה"ג). פ"א למעלה המשניות,27)הוא (פירוש קלופה היא

(שם).28)שם). הירדן כיפת היא

.‰ÔÈÓhÙÓ „ˆÈk29ÔÈa˜ ‰ÚLz ‡È·Ó ?˙¯Ëw‰ ˙‡ ≈«¿«¿ƒ∆«¿…∆≈ƒƒ¿»«ƒ
‰ÈL¯k ˙È¯Ba30Ô¯tv‰ ˙‡ da ÛLÂ31Ck ¯Á‡Â , ƒ«¿ƒ»¿»»∆«ƒ…∆¿««»

·˜ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡a Ô¯tv‰ ˙‡ ‰¯BL32ÔÈÈ ÏL ∆∆«ƒ…∆¿∆»¿∆¿ƒ«∆≈
ÔÈÒÈ¯Ù˜33¯˙BÈa ˜ÊÁ ÔLÈ Ô·Ï ÔÈÈ B‡34Ck ¯Á‡Â , «¿ƒƒ«ƒ»»»»»»¿≈¿««»
˜ÁBL35BÓˆÚ ÈÙa ÌÈnq‰ ÔÓ „Á‡ Ïk36,˜„‰ ≈»∆»ƒ««»ƒƒ¿≈«¿»≈

·ËÈ‰ ˜„‰ :¯ÓB‡ ˜ÁBL ‡e‰LÎe37Ïk ,·ËÈ‰ ˜„‰ , ¿∆≈≈»≈≈≈»≈≈≈»
Ïk‰ ·¯ÚÓe ,˜ÁBML ÔÓÊ38. ¿«∆≈¿»≈«…

שם).29) (רש"י ומתקנין כותשין כיצד כלומר, שם. כריתות
שם).30) (רש"י מקום מאותו הבא מפני 31)סבון

שתהא  כדי אותה) משפשפין =) אותה שפין היא ששחורה
שם). רש"י (גמרא שם.32)נאה שבא 33)כריתות , יין

ששמו  אילן מקליפת הבא יין מפרשים, ויש קפריסין. מאי
שם). (רש"י א לו, ברכות ראה קפריסין, הנקראת  צלף

אם 34) ורק קפריסין. יין להביא שצריך אמרו שם בגמרא
ישן), יין =) עתיק חוורין חמר מביא קפריסין, יין לו אין

המוריה'). ('הר "ושחקת 35)וצ"ע לו) ל, (שמות שנאמר
הדק". וראה 36)ממנה יהיה", בבד "בד לד) (שם, שנאמר

ה"ב. פ"א (כריתות 37)למעלה לבשמים יפה שהקול
הללו  שהאותיות בזה הטעים לח) (סי' וב'כלבו' שם),

הבל. ומוציאות הגרון מן לה)38)יוצאות (שם, שנאמר
ה"ב  למעלה וראה "מערב". אונקלוס ותירגם "ממולח",

מלח. עליה שישים גם מזה ללמוד שיש

.ÂL„wa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ39ÏMÓe ‰¯ÊÚ‰ CB˙a ¿»«¬∆»«…∆¿»¬»»ƒ∆
Lc˜‰40ÈÏÎa B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰Â . ∆¿≈¿«¿«≈∆«¿…∆ƒ«Àƒƒ¿ƒ

‰ÏeÒt - ÔÈlÁ ÏL41. ∆Àƒ¿»

(צ"ל:39) לכם תהיה קודש היא, "קודש לב): (שם, שנאמר
יהיו  לא מעשיה שכל מכאן לכם") יהיה קודש הוא, "קודש
פעמיים  שנאמר משום היינו ו.), (כריתות בקודש" אלא
ואףֿעלֿ (כסףֿמשנה). לעכב הכתוב עליו שנה והרי קודש,
– המשחה בשמן אלא בקטורת נאמר לא זה שפסוק פי
ועי' ה"ב, פ"א למעלה ראה המשחה, משמן קטורת למדו

הגמרא 40)משנהֿלמלך. וכמסקנת שרת. בכלי כלומר,
ועי' ה"ג. פ"ד שקלים ב'ירושלמי' הוא וכן א. יא, בשבועות
ערכין  מקובצת' וב'שיטה מקום, מכל ד"ה שם ב'תוספות'

יב. אות - ב ב'ירושלמי'41)י, חנינא בר יוסי רבי כדעת
שם. שקלים,

.ÊB˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ eÈ‰ ‰Ma ÌÈÓÚt42˙LzÎnÏ43. «¬«ƒ«»»»«¬ƒƒ««¿∆∆
;LtÚ˙z ‡lL È„k ,d˙B‡ ÌÈ¯fÙÓ eÈ‰ ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»»¿«¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿«≈

‚eÙÈ ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈ¯·Bˆ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·eƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈∆…»
dÁÈ¯44. ≈»

"אותה".42) שם 43)צ"ל: אותה ושוחקין ב. ו, כריתות
(כסףֿמשנה). אלא 44)שנית שלמעלה, למה קשור זה אין

היו  אותה, שוחקים שהיו ממה שחוץ הוא, עצמו בפני דבר
אותה  צוברים הגשמים ובימות החמה, בימות אותה מפזרים

(כסףֿמשנה).

.Á‰ÏeÒt - ‡e‰L Ïk L·c dÎB˙Ï Ô˙45„Á‡ ¯qÁ . »«¿»¿«»∆¿»ƒ≈∆»
‰ÈÓÓqÓ46‰˙ÈÓ ·iÁ -47˙¯Ë˜ ˙ÈOÚ È¯‰L , ƒ«¿»∆»«»ƒ»∆¬≈«¬≈¿…∆

‰¯Ê48dÓht .49dzk˙Óa ËÚÓ ËÚÓ50.‰¯Lk - »»ƒ¿»¿«¿«¿«¿À¿»¿≈»
Ìht elÙ‡51.ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa Ò¯Ùe ˙È¯ÁLa Ò¯t ¬ƒƒ≈¿»¿«¬ƒ¿»≈»«¿«ƒ

משום 45) והיינו ה"ה. פ"ד יומא ו'ירושלמי' שם, כריתות
תקטירו  לא דבש וכל שאור כל "כי יא) ב, (ויקרא שנאמר
המובאת  קפרא דבר וברייתא שם, (רש"י לה'" אשה ממנו
איסורי  מהל' פ"ה בכסףֿמשנה וראה התפלה, בסידורי

ה"א). הסממנים 46)מזבח מאחדֿעשר אחד כלומר,
אינם  הקטורת את לתקן שבאו אלה אבל למעלה. המנויים
במשנהֿלמלך  וראה קלג, סי' או"ח יוסף' ('בית זה  בכלל

ה"ג). שם.47)כאן מהל'48)כריתות, פ"ה להלן גם
קודש  של קטורת "הקטיר רבינו: כתב הכיפורים, יום עבודת
כן  שלמדו ונראה מיתה". חייב בהיכל, כזית הקדשים
- א נג, ביומא שלמדו כמו הכיפורים, ביום חסירה מקטורת
הכיפורים). יום בהלכות להלן איש' ('חזון עשן מעלה לענין
בה  חיסר אם גם כאן רבינו הביא לא למה להבין: יש (אבל
ועוד  הכ"ה, שם הכיפורים יום בהל' שכתב כמו עשן, מעלה
במזבח  זרה קטורת שהמקטיר הי"א בסמוך להלן כתב למה
וראה  מיתה, שחייב כתב ולא לוקה, – שבהיכל הזהב
כה. סי' ח"א חרל"פ הגרי"מ לחותני זבול" "בית בשו"ת
קטורת  מקטיר משום מיתה "מיחייב כתב: שם יוסף' וב'בית
מיתה  שנתחייבו אֿב) י, (ויקרא אהרן בבני כדאשכחן זרה,

זרה"). באש קטורת שהקטירו ו,49)מפני א. ה, כריתות
ממנה.50)ב. מעט עשה הכללי, משקלה חשבון לפי

(שם).51) מנה חצי

.ËÔÈÓÓÒ ¯OÚ „Á‡Ó ˙¯Ë˜ ‰OBÚ‰52ÈÙÏ el‡ »∆¿…∆≈««»»«¿»ƒ≈¿ƒ
el‡ ˙BÏ˜LÓ53‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,da ÁÈ¯‰Ï È„k ƒ¿»≈¿≈¿»ƒ«»««ƒ∆…

˙¯k ·iÁ - ÁÈ¯‰54;„ÈÊÓ ‰OÚ Ì‡ ,d˙iOÚ ÏÚ ≈ƒ««»»≈«¬ƒ»»ƒ»»≈ƒ
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó ‚‚BL·e55‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ¿≈≈ƒ«»¿»««ƒ∆…»»

BÈˆÁ ‡l‡ Blk Ï˜Ln‰56BLÈÏL B‡57‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ , «ƒ¿»À∆»∆¿¿ƒƒ¿»»
dzk˙Óa :¯Ó‡pL .˙¯k ·iÁ - el‡ ˙BÏ˜LÓ ÈÙÏ¿ƒƒ¿»≈«»»≈∆∆¡«¿«¿À¿»
da ÁÈ¯‰Ï ‰BÓÎ ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡ ,ÌÎÏ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆ƒ¬∆«¬∆»»¿»ƒ«»

.ÂÈnÚÓ ˙¯ÎÂ¿ƒ¿«≈«»

עשייתה,52) על חייב אינו מסממניה, אחד חיסר אם אבל
שמח'). ('אור פ"ג מכות בתוספתא מפורש אף53ֿ)כן

מנה, חצי דהיינו אחת הקטרה שיעור אלא עשה שלא עלֿפי
המוריה'). ('הר ה"ח למעלה כמבואר שכשרה,

לח)54) ל, (שמות בתורה מפורש וכן א. ו, א. ב, כריתות
הרי  מעמיו" ונכרת בה להריח כמוה יעשה אשר "איש
חייב  – בה הריח שלא אע"פ בה להריח שעשה שכיון
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האדם,55)(כסףֿמשנה). עניני בשינוי משתנה "שאינו
וזו  עני, או עשיר שיהיה בין שעירה או כשבה מקריב  אלא
פ"א  כריתות המשניות (פירוש קבועה" חטאת הנקראת היא

ה"ד). שגגות מהל' בפ"א וראה משלוש 56)מ"א, חצי
וארבע, ושמונים מאה דהיינו מנים, ושמונה וששים מאות
דכתיב  חייב, לחצאין שפיטמה "קטורת ב: ו, כריתות
פרס  דעבדה אפשר והא שתעשה, כל תעשה, אשר והקטורת
פרס  שאפשר שאמרו ומכיון הערבים". בין ופרס בשחרית
שראוי  כל אלא דווקא, לאו שחציו עלֿכרחנו וכו', בשחרית

(משנהֿלמלך). ד"ה 57)להקטיר שם כרש"י דלא
לשליש.

.Èda „nÏ˙‰Ï d‡OÚ58- ¯eavÏ d¯ÒÓÏ B‡ ¬»»¿ƒ¿«≈»¿»¿»«ƒ
¯eËt59‡l‡ ,˙¯k ·iÁ BÈ‡ - d‡OÚ ‡ÏÂ da ÁÈ¯‰ . »≈ƒ«»¿…¬»»≈«»»≈∆»

Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ Ïk ÔÈ„k BÈ„60‰¯Bz ‰·iÁ ‡Ï . ƒ¿ƒ»«∆¡∆ƒ«∆¿≈…ƒ¿»»
.da ÁÈ¯‰Ï dzk˙Óa ‰OBÚÏ ‡l‡ ˙¯k»≈∆»»∆¿«¿À¿»¿»ƒ«»

א.58) ו, א. ה, "לכם 59)שם – לכם" תעשו "לא שנאמר
ללמוד  (או לציבור למוסרו אבל דאסור, הוא (=להנאתכם)

ה.). (שם פטור" והיינו 60)בו) מעילה. קרבן שחייב
אין  תמרתה, שתעלה לאחר אבל תמרתה, שעולה בשעה

הט"ז). מעילה מהל' (פ"ה בה מועלין

.‡ÈÏÎÈ‰aL ·‰f‰ ÁaÊÓ61˙¯Ëw‰ ÔÈ¯ÈË˜Ó ÂÈÏÚ - ƒ¿««»»∆«≈»»»«¿ƒƒ«¿…∆
¯ÈË˜‰ Ì‡Â .¯Á‡ ¯·c ÂÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿≈«¿ƒƒ»»»»«≈¿ƒƒ¿ƒ

BÊk dÈ‡L ˙¯Á‡ ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ62ÂÈÏÚ ¯ÈË˜‰L B‡ , »»¿…∆«∆∆∆≈»»∆ƒ¿ƒ»»
ÌÈa¯ B‡ „ÈÁÈ d˙B‡ ·c˙‰L BÊk ˙¯Ë˜63·È¯˜‰ B‡ , ¿…∆»∆ƒ¿«≈»»ƒ«ƒƒ¿ƒ

‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - CÒ CÈq‰ B‡ ,Ôa¯˜ ÂÈÏÚ»»»¿»ƒƒ∆∆∆∆∆¡«…
.¯ÓB‚Â ‰ÁÓe ‰ÏBÚÂ ‰¯Ê ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ eÏÚ«̇¬»»¿…∆»»¿»ƒ¿»¿≈

זו.61) הלכה בסוף רבינו שכתב כמו בתורה מפורש
ה"ה).62) (למעלה מסממניה אחד חיסר מנחות 63)כגון

(כסףֿמשנה  לצבור מסרה כשלא והיינו ב. נ, א. נ,
שהביאוה  מאחר כי גם ויתכן יכול). ד"ה שם ו'תוספות'

היא  חובה, ולא האזל').נדבה ('אבן זרה קטורת

.·ÈÔÈÎÈÏBnL ˙Úa64ÔB¯‡‰ ˙‡65- ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿≈∆ƒƒ∆»»ƒ»¿»
,˙BÏ‚Ú‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡Ï B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ…««¿≈»¿…«»¬»
„Âc ÁÎML ÈÙÏe .Û˙k‰ ÏÚ BÏËÏ ‰ÂˆÓ ‡l‡66 ∆»ƒ¿»¿»¿««»≈¿ƒ∆»«»ƒ

‰ÂˆÓ ‡l‡ .‡fÚa ı¯t ı¯Ù ,‰Ï‚Ú‰ ÏÚ B‡Oe¿»«»¬»»ƒ¿«∆∆¿À»∆»ƒ¿»
Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„·Ú Èk :¯Ó‡pL ,Û˙k‰ ÏÚ B‡OÏ¿»¿««»≈∆∆¡«ƒ¬…««…∆¬≈∆

.e‡OÈ Û˙ka«»≈ƒ»

לד).64) עשה המצוות' ('ספר (אףֿעלֿפי 65)הכהנים
לשולחן  גם ללמוד יש זו, הלכה בסוף שהביא הפסוק שמן
(במדבר  קהת בני משא כולם שהרי הזהב, ולמזבח ולמנורה
=) נתן לא קהת "ולבני ט) ז, (שם אומר הוא ועליהם ד),
פירש  וכן ישאו", בכתף עליהם, הקודש עבודת כי  עגלות)
הקודש" "עבודת כי נתן, לא ד"ה - א לה, בסוטה רש"י
להוכיח  אין כי רבינו דעת – האלה הכלים כל כוללת הנ"ל
בארון, אלא לדורות גם היא בכתף נשיאה של זו מצוה כי
הלוים  בני "וישאו טו) טו, (א הימים בדברי בו שמפורש
במוטות  בכתפם ה' כדבר משה צוה כאשר האלקים ארון את
הוכחה  לנו שאין הנ"ל, הכלים יתר בכל אבל עליהם".
ב'ספר  וראה לשעה. אלא מצותם אין לדורות, מפורשת
ב'מנחת  ועי' קנג, נוספת והערה עא עמוד לעם', המצוות

שעט). מצוה שם.66)חינוך' סוטה,

.‚È„‚k ÌÈt ÔÈ‡OB - Û˙k‰ ÏÚ B˙B‡ ÌÈ‡OBpLk¿∆¿ƒ««»≈¿ƒ»ƒ¿∆∆
ÌÈt67ÌÈ¯‰ÊÂ .ÌÈÙÏ Ì‰ÈÙe ıeÁÏ Ì‰È¯BÁ‡Â ,68 »ƒ«¬≈∆«¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÔÓ „Á‡ ¯ÈÒn‰L .˙BÚah‰ ÔÓ ÌÈca‰ eËÓMÈ ‡lL∆…ƒ»¿««ƒƒ««»∆«≈ƒ∆»ƒ
ÌÈca‰69˙ÚaËa :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ˙BÚah‰ ÔÓ ««ƒƒ««»∆∆∆¡«¿«¿…

.epnÓ e¯ÒÈ ‡Ï ,ÌÈca‰ eÈ‰È Ô¯‡‰»»…ƒ¿««ƒ…»Àƒ∆

וכן 67) פ"ה). רבה (במדבר לארון אחור ליתן שלא כדי
('מאירי'). ב כד, זרה בעבודה א.68)נראה עב, יומא

אין 69) כי רבינו ודעת ארון". בדי "והמסיר שם: בגמרא
וראה  מהם. לאחד אפילו אלא דווקא הבדים לשני הכוונה

צו. מצוה חינוך' ב'מנחת
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― הס"א עלהּמצוה לעבֹור ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא ּבּטּוי, בׁשמיׁשבּועת "ולאֿתּׁשבעּו יתעּלה: ְְְְְְְִִִִִֶַַָָֹ

ai)לּׁשקר" ,hi `xwie)על ׁשּנּׁשבע היא ּבּטּוי ּוׁשבּועת . ְִִִֶֶַַַַָָ
ּבלי לעׂשֹותם ׁשּלא אֹו לעׂשֹותם לנּו ׁשאפׁשר ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹּדברים
ׁשּלא אֹו ׁשּנעׂשהּו מהם ּדבר על הּתֹורה מּצד ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמניעה
עליו. ּׁשּנׁשּבענּו מה לקּים חּיבים אנּו הרי ― ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנעׂשהּו
"ולאֿ ׁשּנאמר: הּׁשבּועה, אֹותּה על מּלעבֹור ְְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֹֻוהזהרנּו

ׁשבּועֹות ּובגמרא לּׁשקר". בׁשמי אמרּו:(k`.)תּׁשבעּו ְְְְְִִִִֶַָָָָָ

להחליף" נׁשּבע ׁשקר? ׁשבּועת Ð"איזֹוהי silgne rayp) ְְְֲִִִֵֶֶַַַ
Ð "izlk` `l" :rayp oebk .xak dzyrpy dcaer Ð slqn

(lk`e"והחליף נׁשּבע "אימא: ואמרּו: אתֿזה ותּקנּו ,ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָ
ּדבר על ׁשּנׁשּבע cizra)ּכלֹומר: edyriy)הפ ועׂשה ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

וגם מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק נתּבאר וׁשם עליו. ּׁשּנׁשּבע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּמה
ּתמּורה איֿקּיּום(b:)ּבמּסכת היא ― ׁשקר ׁשּׁשבּועת , ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָ

ּדמי?" היכי ׁשקר "ׁשבּועת אמרם: והּוא ּבּטּוי, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשבּועת
(:`xnbd ziyew z` epiax yxtne)ׁשבּועת היא אי ְְִֵַַּכלֹומר:

מעׂשה? ּבּה ׁשאין ziyewׁשקר ly dyexit jk okle) ֲֵֶֶֶֶַָ
(`xnbdׁשּזֹוהי ׁשם(itÎlr)לפי ׁשּקדמּו הּדברים ּכּונת ְְְִִִֶֶַַַָָָָ
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ixyzריח b"kÎ`"k iriaxÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(`xnbd dkiynne)נימא "אי ―xy`k edfy xn`p m`) ִֵָ
(raypעבד מעׂשה התם ― ואכל אֹוכל (dyrׁשּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָֹ

(dyrnלקי מי ההּוא ― אכל ולא אֹוכל ּדאמר: אּלא ;ְֲִֵֶַַַַַָָָֹ
וכּו'" עלּה אתאמר myוהא `xnbd jldnn :ote` lka) ְְְֲֲִַַָ

zreay ly dxcbdd `id iehia zreay meiw i`y rnzyn
(xwyלֹוקה ― מזיד הּוא אם זה, לאו על העֹובר .mb) ִִֵֵֶֶַָָ

(cgein ceniln Ð dyrn ea oi` m`― ׁשֹוגג הּוא ואם :ְִֵ
ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמביא

עׂשהמּמ vw)צות xeriy)מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק אמרֹו והּוא , ְְְְְֲִִִֵֶֶָֹ
(.`k)ועל מלקּות זדֹונּה על ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת "זֹוהי :ְְְְִִִֶַַַַַָָ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ויֹורד", עֹולה קרּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָׁשגגתּה
מלקּות, חּיב ּבּה ׁשהּמזיד זֹו ּבמצוה ׁשאמרּתי ׁשּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָודע
מלקּות עליה ׁשחּיבים עברה איזֹו ׁשּיׁש מֹורה זה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאין
איזֹו על אֹומר ׁשּתׁשמעני ּכלֿמקֹום אּלא זדֹון, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
ּובין ּבמהּֿׁשּקדם ּבין ― מלקּות עליה ׁשחּיבים ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעברה
הּוא אם אּלא ּבכ חּיב ׁשאינֹו ּדע ― לקּמן ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמהּֿׁשּיבֹוא
העדים מּתנאי ׁשּנתּבאר ּכמֹו והתראה, ּבעדים ּדוקא, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמזיד

סנהדרין ּבמּסכת האנּוס(k`:)וההתראה אֹו הּׁשֹוגג אבל ; ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּכרת, ולא מלקּות לא ּכלל, חּיב אינֹו ― הּמטעה ְְְְֵֵֶַַַָָָֹֹֻאֹו
זאת. ודע ּבכלֿהּמצות, נֹוהג וזה ּדין. ּבית מיתת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּכלֿׁשּכן
מלקּות חּיב ׁשהּמזיד ונאמר, הּמצות ּבמקצת נבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאבל

מיתה, ּבאֹותֹו(itl)אֹו ׁשֹוגג הּוא אם קרּבן חּיב ׁשהּוא ִָ§¦ְְִֵֶַָָָ
― קרּבן(itl)חטא ׁשגגתֹו על חּיבים ּכלֿחטא ׁשּלא ְֵ§¦ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

zewln epecf lr miaiig z`hg ezbby lr miaiigy `hg la`)
(dzin e`מלקּות אֹו ּכרת עליו ּׁשחּיבים מה ּכל אבל :ְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

והתראה ּבעדים אּלא ּבכ חּיבים אין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומיתת
למזיד. ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא אינּה ׁשההתראה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוידּוע

עליו. לחזֹור מּמּני ּתבּקׁש ואל זה ּכלל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָודע

á"ôùú'ä éøùú à"ë éðù íåé
.áñ äùòú àì úåöî

― הס"ב ׁשבּועתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֻ
אלהי אתֿׁשםֿה' תּׂשא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹׁשוא,

f)לּׁשוא" ,k zeny)הּמציאּות מחּיב על ׁשּיּׁשבע והּוא , ְְְְִִֶַַַַָָָֻ
ּבאמת ׁשהּוא מּמה ּבהפ edy`ׁשהּוא meid lr rayp oebk) ְֱִֵֶֶֶֶֶַ

(dlilמןֿה ּדבר על אֹו `ixyt)ּנמנעֹות, izlad)ׁשהּוא ְִִֶַַָָָ
נׁשּבע אם וכן מןֿהּתֹורה. מצוה לבּטל ׁשּיּׁשבע אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמצּוי,
אדם לׁשּום וּכּוח ולא מחלקת עליו ׁשאין ידּוע ּדבר ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעל
― ימּות ׁשּכלֿהּנׁשחט ּבה' ׁשּיּׁשבע ּכגֹון ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻמןֿהמלּמדים,

הּמׁשנה ּולׁשֹון לּׁשוא, ה' ׁשם נׂשא זה ּגם (zereayהרי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
(.hkאתֿהּידּוע לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת היא "איזֹו :ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

לֹוקה, ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר וגֹו'". ְְְִֵֵֶֶַָָָָָלאדם
וׁשם ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאוין, חּיבי ּכׁשאר ּפטּור, ― ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּובׁשגגה
ׁשחּיבין ׁשוא ׁשבּועת היא "זֹו ּבׁשבּועֹות: ּכלֹומר ְְְְְִִִֶַַַָָָאמרּו,
ּדיני נתּבארּו וׁשם ּפטּור", ׁשגגתּה ועל מּכֹות זדֹונּה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָעל

זֹו. ְִָמצוה

á"ôùú'ä éøùú á"ë éùéìù íåé
.èîø .çîø äùòú àì úåöî

― הרמ"ח מּלכּפֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
והּוא אצלנּו, ׁשהפקדּו ּובּפקדֹונֹות חּיבים ׁשאנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻּבחֹובֹות

"ולאֿתכחׁשּו" i`)אמרֹו: ,hi `xwie)ׁשּבממֹון ונתּבאר , ְְְְְְֲִֵֶַָָָֹ
ספרא ּולׁשֹון מדּבר. my)הּכתּוב miyecw):ׁשּנאמר "לפי : ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָ

עלֿׁשקר" ונׁשּבע ּבּה ak)"וכחׁש ,d my),ענׁש למדנּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
ידעּת ּוכבר תכחׁשּו". "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹאזהרה
נׁשּבע, ׁשּלא אףֿעלּֿפי לעדּות ּפסּול ּבפּקדֹון ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשהּכֹופר
ּוכבר תכחׁשּו". "לא יתעּלה: אמרֹו על ׁשעבר ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹלפי
ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ׁשם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָנתּבארּו

ְׁשבּועֹות.

― הרמ"ט ׁשקרהּמצוה מּׁשבּועת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
והּוא עלינּו, הּקבּוע חֹוב לכּפֹור אֹותּה נׁשּבעים ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשאנּו

ּבעמיתֹו" איׁש "ולאֿתׁשּקרּו i`)אמרֹו: ,hi my),אם ּכגֹון ְְְְְֲִִִַַָֹ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי ― ּבפּקדֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּכפר
אמרֹו: על עבר ― ּכפירתֹו על נׁשּבע ואם ְְְְְֲִִִַַַַַָָָתכחׁשּו";

ּובספרא my)"לאֿתׁשּקרּו". miyecw zyxt)ֿולא" : ְְְְְִַָֹֹ
עלֿ "ונׁשּבע ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַתׁשּקרּו"
"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשקר"
מּׁשבּועֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָתׁשּקרּו".

(:eh)ממֹון ּכפירת על ׁשקר ׁשבּועת ׁשהּנׁשּבע נתּבאר וׁשם .ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לּׁשקר" בׁשמי "לאֿתּׁשבעּו מּׁשּום לאוין: ּבׁשני עֹובר ―ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

(ai ,my)."ּבעמיתֹו איׁש "לאֿתׁשּקרּו ְְֲִִִַַֹּומּׁשּום

á"ôùú'ä éøùú â"ë éòéáø íåé
.æ äùò úåöî
éøùúâ"ë-à"ëéòéáø-éðùíåé

― הּׁשביעית להּׁשבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ
אֹו ּדבר איזה לקּים לכ ׁשּנצטר ּבזמן יתעּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשמֹו
ּוגדּלה, וכבֹוד יתעּלה לֹו רֹוממּות ּבזה ׁשּיׁש לפי ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻלׁשללֹו,

ּתּׁשבע" "ּובׁשמֹו יתעּלה: אמרֹו k)והּוא ,i mixac). ְְְְִִִֵֶַַָָ
אמרּו dl:)ּובפרּוׁש zereay)הּׁשבע' ּתֹורה "אמרה : ְְְִֵַָָָָָ

ּכמֹו ּכלֹומר: 'אלּֿתּׁשבע'", ּתֹורה ואמרה ְְְְְִִַַַָָָָּבׁשמֹו',
מצות והיא עליה מזהרים צריכה ׁשאינּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהּׁשבּועה
והיא עליה מצּוים הצר ּבעת הּׁשבּועה ּכ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלאֿתעׂשה,
מּכלֿ ּדבר ּבׁשּום להּׁשבע אסּור לפיכ עׂשה. ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמצות
אמר ּכן אם אּלא והּכֹוכבים הּמלאכים ּכגֹון: ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּנבראים,
"ּבאמּתּות ׁשּיאמר ּכגֹון הּנׂשּוא, הׁשמטת ׁשל ּבנסח ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹֹֹזאת
זֹו ּדר ועל הּׁשמׁש". אלֹוקי "ּבאמּתּות וכּונתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשמׁש",
ּכאּלּו ּבׁשמֹו להתכּבד ּכדי רּבנּו מׁשה ּבׁשם אּמתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֻנׁשּבעת
אתֿמׁשה" ׁשּׁשלח "ּבמי מׁשה", "ּבאלקי הּנׁשּבע ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאֹומר

(dreay ef oi` j` `hazdl xzen df oepbqae)ּכׁשאין אבל .ְֲֵֶָ
אמּונה מּתֹו הּנבראים ּבאחד ונׁשּבע לכ מכּון ְְְְְְְֱִִִִִֵַַַַַַָָָָהּנׁשּבע
הרי ― ּבֹו ׁשּיּׁשבע עד ּבעצמֹו אמּתּות הּדבר לאֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיׁש

ע אחר ּדבר וׁשּתף עבר ּבאזה זה ועל ׁשמים. ׁשם ם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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ריט ixyz b"kÎ`"k iriaxÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(`xnbd dkiynne)נימא "אי ―xy`k edfy xn`p m`) ִֵָ
(raypעבד מעׂשה התם ― ואכל אֹוכל (dyrׁשּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָֹ

(dyrnלקי מי ההּוא ― אכל ולא אֹוכל ּדאמר: אּלא ;ְֲִֵֶַַַַַָָָֹ
וכּו'" עלּה אתאמר myוהא `xnbd jldnn :ote` lka) ְְְֲֲִַַָ

zreay ly dxcbdd `id iehia zreay meiw i`y rnzyn
(xwyלֹוקה ― מזיד הּוא אם זה, לאו על העֹובר .mb) ִִֵֵֶֶַָָ

(cgein ceniln Ð dyrn ea oi` m`― ׁשֹוגג הּוא ואם :ְִֵ
ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמביא

עׂשהמּמ vw)צות xeriy)מּׁשבּועֹות ג' ּבפרק אמרֹו והּוא , ְְְְְֲִִִֵֶֶָֹ
(.`k)ועל מלקּות זדֹונּה על ׁשחּיבין ּבּטּוי ׁשבּועת "זֹוהי :ְְְְִִִֶַַַַַָָ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ויֹורד", עֹולה קרּבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָׁשגגתּה
מלקּות, חּיב ּבּה ׁשהּמזיד זֹו ּבמצוה ׁשאמרּתי ׁשּזה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָודע
מלקּות עליה ׁשחּיבים עברה איזֹו ׁשּיׁש מֹורה זה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאין
איזֹו על אֹומר ׁשּתׁשמעני ּכלֿמקֹום אּלא זדֹון, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
ּובין ּבמהּֿׁשּקדם ּבין ― מלקּות עליה ׁשחּיבים ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעברה
הּוא אם אּלא ּבכ חּיב ׁשאינֹו ּדע ― לקּמן ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמהּֿׁשּיבֹוא
העדים מּתנאי ׁשּנתּבאר ּכמֹו והתראה, ּבעדים ּדוקא, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמזיד

סנהדרין ּבמּסכת האנּוס(k`:)וההתראה אֹו הּׁשֹוגג אבל ; ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּכרת, ולא מלקּות לא ּכלל, חּיב אינֹו ― הּמטעה ְְְְֵֵֶַַַָָָֹֹֻאֹו
זאת. ודע ּבכלֿהּמצות, נֹוהג וזה ּדין. ּבית מיתת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּכלֿׁשּכן
מלקּות חּיב ׁשהּמזיד ונאמר, הּמצות ּבמקצת נבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאבל

מיתה, ּבאֹותֹו(itl)אֹו ׁשֹוגג הּוא אם קרּבן חּיב ׁשהּוא ִָ§¦ְְִֵֶַָָָ
― קרּבן(itl)חטא ׁשגגתֹו על חּיבים ּכלֿחטא ׁשּלא ְֵ§¦ְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

zewln epecf lr miaiig z`hg ezbby lr miaiigy `hg la`)
(dzin e`מלקּות אֹו ּכרת עליו ּׁשחּיבים מה ּכל אבל :ְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

והתראה ּבעדים אּלא ּבכ חּיבים אין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומיתת
למזיד. ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא אינּה ׁשההתראה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוידּוע

עליו. לחזֹור מּמּני ּתבּקׁש ואל זה ּכלל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָודע

á"ôùú'ä éøùú à"ë éðù íåé
.áñ äùòú àì úåöî

― הס"ב ׁשבּועתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֻ
אלהי אתֿׁשםֿה' תּׂשא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹׁשוא,

f)לּׁשוא" ,k zeny)הּמציאּות מחּיב על ׁשּיּׁשבע והּוא , ְְְְִִֶַַַַָָָֻ
ּבאמת ׁשהּוא מּמה ּבהפ edy`ׁשהּוא meid lr rayp oebk) ְֱִֵֶֶֶֶֶַ

(dlilמןֿה ּדבר על אֹו `ixyt)ּנמנעֹות, izlad)ׁשהּוא ְִִֶַַָָָ
נׁשּבע אם וכן מןֿהּתֹורה. מצוה לבּטל ׁשּיּׁשבע אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמצּוי,
אדם לׁשּום וּכּוח ולא מחלקת עליו ׁשאין ידּוע ּדבר ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעל
― ימּות ׁשּכלֿהּנׁשחט ּבה' ׁשּיּׁשבע ּכגֹון ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻמןֿהמלּמדים,

הּמׁשנה ּולׁשֹון לּׁשוא, ה' ׁשם נׂשא זה ּגם (zereayהרי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
(.hkאתֿהּידּוע לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת היא "איזֹו :ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

לֹוקה, ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר וגֹו'". ְְְִֵֵֶֶַָָָָָלאדם
וׁשם ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאוין, חּיבי ּכׁשאר ּפטּור, ― ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּובׁשגגה
ׁשחּיבין ׁשוא ׁשבּועת היא "זֹו ּבׁשבּועֹות: ּכלֹומר ְְְְְִִִֶַַַָָָאמרּו,
ּדיני נתּבארּו וׁשם ּפטּור", ׁשגגתּה ועל מּכֹות זדֹונּה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָעל

זֹו. ְִָמצוה

á"ôùú'ä éøùú á"ë éùéìù íåé
.èîø .çîø äùòú àì úåöî

― הרמ"ח מּלכּפֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
והּוא אצלנּו, ׁשהפקדּו ּובּפקדֹונֹות חּיבים ׁשאנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻּבחֹובֹות

"ולאֿתכחׁשּו" i`)אמרֹו: ,hi `xwie)ׁשּבממֹון ונתּבאר , ְְְְְְֲִֵֶַָָָֹ
ספרא ּולׁשֹון מדּבר. my)הּכתּוב miyecw):ׁשּנאמר "לפי : ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָ

עלֿׁשקר" ונׁשּבע ּבּה ak)"וכחׁש ,d my),ענׁש למדנּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ
ידעּת ּוכבר תכחׁשּו". "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹאזהרה
נׁשּבע, ׁשּלא אףֿעלּֿפי לעדּות ּפסּול ּבפּקדֹון ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשהּכֹופר
ּוכבר תכחׁשּו". "לא יתעּלה: אמרֹו על ׁשעבר ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹלפי
ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ׁשם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָנתּבארּו

ְׁשבּועֹות.

― הרמ"ט ׁשקרהּמצוה מּׁשבּועת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
והּוא עלינּו, הּקבּוע חֹוב לכּפֹור אֹותּה נׁשּבעים ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשאנּו

ּבעמיתֹו" איׁש "ולאֿתׁשּקרּו i`)אמרֹו: ,hi my),אם ּכגֹון ְְְְְֲִִִַַָֹ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי ― ּבפּקדֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּכפר
אמרֹו: על עבר ― ּכפירתֹו על נׁשּבע ואם ְְְְְֲִִִַַַַַָָָתכחׁשּו";

ּובספרא my)"לאֿתׁשּקרּו". miyecw zyxt)ֿולא" : ְְְְְִַָֹֹ
עלֿ "ונׁשּבע ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַתׁשּקרּו"
"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשקר"
מּׁשבּועֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָתׁשּקרּו".

(:eh)ממֹון ּכפירת על ׁשקר ׁשבּועת ׁשהּנׁשּבע נתּבאר וׁשם .ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לּׁשקר" בׁשמי "לאֿתּׁשבעּו מּׁשּום לאוין: ּבׁשני עֹובר ―ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

(ai ,my)."ּבעמיתֹו איׁש "לאֿתׁשּקרּו ְְֲִִִַַֹּומּׁשּום

á"ôùú'ä éøùú â"ë éòéáø íåé
.æ äùò úåöî
éøùúâ"ë-à"ëéòéáø-éðùíåé

― הּׁשביעית להּׁשבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ
אֹו ּדבר איזה לקּים לכ ׁשּנצטר ּבזמן יתעּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשמֹו
ּוגדּלה, וכבֹוד יתעּלה לֹו רֹוממּות ּבזה ׁשּיׁש לפי ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻלׁשללֹו,

ּתּׁשבע" "ּובׁשמֹו יתעּלה: אמרֹו k)והּוא ,i mixac). ְְְְִִִֵֶַַָָ
אמרּו dl:)ּובפרּוׁש zereay)הּׁשבע' ּתֹורה "אמרה : ְְְִֵַָָָָָ

ּכמֹו ּכלֹומר: 'אלּֿתּׁשבע'", ּתֹורה ואמרה ְְְְְִִַַַָָָָּבׁשמֹו',
מצות והיא עליה מזהרים צריכה ׁשאינּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהּׁשבּועה
והיא עליה מצּוים הצר ּבעת הּׁשבּועה ּכ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלאֿתעׂשה,
מּכלֿ ּדבר ּבׁשּום להּׁשבע אסּור לפיכ עׂשה. ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמצות
אמר ּכן אם אּלא והּכֹוכבים הּמלאכים ּכגֹון: ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּנבראים,
"ּבאמּתּות ׁשּיאמר ּכגֹון הּנׂשּוא, הׁשמטת ׁשל ּבנסח ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹֹֹזאת
זֹו ּדר ועל הּׁשמׁש". אלֹוקי "ּבאמּתּות וכּונתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשמׁש",
ּכאּלּו ּבׁשמֹו להתכּבד ּכדי רּבנּו מׁשה ּבׁשם אּמתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֻנׁשּבעת
אתֿמׁשה" ׁשּׁשלח "ּבמי מׁשה", "ּבאלקי הּנׁשּבע ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאֹומר

(dreay ef oi` j` `hazdl xzen df oepbqae)ּכׁשאין אבל .ְֲֵֶָ
אמּונה מּתֹו הּנבראים ּבאחד ונׁשּבע לכ מכּון ְְְְְְְֱִִִִִֵַַַַַַָָָָהּנׁשּבע
הרי ― ּבֹו ׁשּיּׁשבע עד ּבעצמֹו אמּתּות הּדבר לאֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיׁש

ע אחר ּדבר וׁשּתף עבר ּבאזה זה ועל ׁשמים. ׁשם ם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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ixyz e"kÎc"k ycew zayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

dn:)ּבּקּבלה dkeq)ּדבר עם ׁשמים ׁשם "ּכלֿהמׁשּתף : ְִִֵֵַַַַַָָָָָָ
הּכתּוב נתּכּון זה ּולענין מןֿהעֹולם". נעקר ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחר
ּותיחס ּתאמין ּבלבד לֹו ּכלֹומר: ּתּׁשבע", "ּובׁשמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָּבאמרֹו
ּבריׁש אמרּו ּוכבר ּבּה. להּׁשבע ׁשראּוי ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָאתֿהאמּתּות,

ׁשּנאמר:(b:)ּתמּורה אתֿהּמצוה? לקּים ׁשּנׁשּבעין מּנין ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתּׁשבע. ְִִֵַָּובׁשמֹו

á"ôùú'ä éøùú ã"ë éùéîç íåé
.ãö äùò úåöî
― הצ"ד מהֿהּמצוה ּכל לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ

ונדר(eplawy)ּׁשהּטלנּו ׁשבּועה ― ּבדּבּור עצמנּו על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
וקרּבן `el)ּוצדקה zepeyln zg`a zeaiigzdd dzidyk) ְְְָָָָ

ׂשפתי "מֹוצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ― ּבזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ועׂשית" ck)ּתׁשמר ,bk mixac)חּלקּו ׁשּכבר ואףֿעלּֿפי . ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּבענין מּמּנּו ּכלֿמּלה ּופרׁשּו זה ּפסּוק ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאתֿהּמּלֹות
(envrl)מהּֿׁשהזּכירּו מּכל הּיֹוצאת הּכּונה מּכלֿמקֹום ,ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

עצמֹו על הּמּטיל האדם מהּֿׁשיבּטא ּכל ׁשּקּיּום היא: ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹל
מצות ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיזה

לאֿתעׂשה מצות ּכׁשּנזּכיר אתֿזה ּונבאר (l`לאֿתעׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
(fpw dyrzספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)ׂשפתי "מֹוצא : ְְְִֵֶָָ

יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין יֹודע, ואּתה עׂשה". מצות ―ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לבּדּה "ׂשפתי "מֹוצא cgeinמּמּלת oipr mey epcnl `l) ְְִִֶַַָָָ

("jizty `ven"nל ּׁשהזּכרּתי מה היא הּכּונה אּלא ,ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
ּדקרא ּפׁשטי weqtd)ּבהבנת yexit)ּכל לעׂשֹות ׁשחּיב , ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

והּוא זֹו, ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ּבׂשפתיו. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָמהּֿׁשהֹוציא
יעׂשה" מּפיו "ּככלֿהּיֹוצא יתעּלה: b)אמרֹו ,l xacna). ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּבׁשבּועֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָּוכבר
קּנים ּבמּסכת וגם מנחֹות ּובסֹוף e)ּונדרים dpyn b wxt). ְְְְְִִִֶֶַַָָ

האדם ׁשּיעׂשה לדקּדק, ׁשּיׁש הּדין ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכלֹומר:
יׁש אם עצמֹו, יפטֹור ואי עצמֹו, על ׁשהּטיל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאתֿהּדבר

ּבמהּֿׁשאמר. ספק ְֵֶַַָָלֹו

á"ôùú'ä éøùú ä"ë éùéù íåé
.ãö äùò úåöî
― הצ"ד מהֿהּמצוה ּכל לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ

ונדר(eplawy)ּׁשהּטלנּו ׁשבּועה ― ּבדּבּור עצמנּו על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
וקרּבן `el)ּוצדקה zepeyln zg`a zeaiigzdd dzidyk) ְְְָָָָ

ׂשפתי "מֹוצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ― ּבזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ועׂשית" ck)ּתׁשמר ,bk mixac)חּלקּו ׁשּכבר ואףֿעלּֿפי . ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּבענין מּמּנּו ּכלֿמּלה ּופרׁשּו זה ּפסּוק ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאתֿהּמּלֹות

(envrl)מהּֿׁשהזּכירּו מּכל הּיֹוצאת הּכּונה מּכלֿמקֹום ,ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
עצמֹו על הּמּטיל האדם מהּֿׁשיבּטא ּכל ׁשּקּיּום היא: ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹל
מצות ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיזה

לאֿתעׂשה מצות ּכׁשּנזּכיר אתֿזה ּונבאר (l`לאֿתעׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
(fpw dyrzספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)ׂשפתי "מֹוצא : ְְְִֵֶָָ

יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין יֹודע, ואּתה עׂשה". מצות ―ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לבּדּה "ׂשפתי "מֹוצא cgeinמּמּלת oipr mey epcnl `l) ְְִִֶַַָָָ

("jizty `ven"nל ּׁשהזּכרּתי מה היא הּכּונה אּלא ,ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
ּדקרא ּפׁשטי weqtd)ּבהבנת yexit)ּכל לעׂשֹות ׁשחּיב , ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

והּוא זֹו, ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ּבׂשפתיו. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָמהּֿׁשהֹוציא
יעׂשה" מּפיו "ּככלֿהּיֹוצא יתעּלה: b)אמרֹו ,l xacna). ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּבׁשבּועֹותּוכבר מקֹומֹות ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָ
קּנים ּבמּסכת וגם מנחֹות ּובסֹוף e)ּונדרים dpyn b wxt). ְְְְְִִִֶֶַַָָ

האדם ׁשּיעׂשה לדקּדק, ׁשּיׁש הּדין ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכלֹומר:
יׁש אם עצמֹו, יפטֹור ואי עצמֹו, על ׁשהּטיל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאתֿהּדבר

ּבמהּֿׁשאמר. ספק ְֵֶַַָָלֹו

á"ôùú'ä éøùú å"ë ÷"ù íåé
.æð÷ äùòú àì úåöî
éøùúå"ë-ã"ëùãå÷úáù-éùéîçíåé

― הקנ"ז מההּמצוה על מּלעבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֻ
― ׁשבּועה ּבלי ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּבדּבּור, עצמנּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּׁשחּיבנּו
,וכ ּכ יקרה אם אדם: ׁשּיאמר ּכגֹון הּנדרים, הם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואּלּו
ּפרֹות אֹו עלי אסּורין העֹולם ּפרֹות ― ּכ אעׂשה אם ֱֲִִֵֵֶֶַָָָָאֹו
עלי יאסר ׁשאמר: ּכגֹון מסּים, מאכל איזה אֹו זֹו; ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעיר
אם וכן ּבזה. וכּיֹוצא הּדגים אֹו החלב עלי יאסר אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּיין
מןֿ לזה וכלֿהּדֹומה עלי אסּורה אׁשּתי הנאת ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאמר:
חּיב זה הרי ― ּבנדרים ּדגמֹותיהם ׁשּנתּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהחּיּובים
אֹותֹו על מּלעבֹור האזהרה ּובאה הּנדר. אֹותֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָלקּים
ּככלֿהּיצא ּדברֹו יחל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּדּבּור,

יעׂשה" b)מּפיו ,l xacna)הּפרּוׁש ּובא ,(my ixtqa)לא" : ֲִִֵֶַַָֹ
ׁשּיחּיב ּכלֹומר חּלין, ּדבריו יעׂשה לא ― ּדברֹו" ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻיחל

ׁשבּועֹות ּגמרא ּולׁשֹון יקּימּנּו. ולא ּדבר ,(dk:)עצמֹו ְְְְְְְֶַַָָָָֹ
קֹונמֹות xcp)אמרּו: oeyl Ð "ilr mpew")ּב"לא עֹובר ― ְְֵָָֹ

ּובספרי ּדברֹו". my)יחל xacna)― יחל "לא אמרּו: ְְְְִֵֵֵַַָָֹ
ּכלֹומר: ּתאחר'", 'ּבל ועל יחל' 'ּבל על עֹובר ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַמּגיד
רגלים ׁשלׁשה עליו ועברּו הקריבֹו ולא קרּבן נדר ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָֹֹׁשאם
יעׂשה לא ּומּׁשּום ּתאחר" "לא מּׁשּום חּיב זה הרי ―ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

ּכגֹו לקרּבן, ּכלֿהּדֹומה וכן חּלין. לבדקּדבריו ׁשּנדר ן ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
והעֹובר ּבזה. וכּיֹוצא הּכנסת לבית אֹו לצדקה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבית
ּוכבר לֹוקה. ― לעׂשתֹו עצמֹו על מהּֿׁשאסר ְְְֲֶֶֶַַַַַָָועֹוׂשה

נדרים. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָנתּבארּו
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é-÷øô ìà÷æçéakÎai

áé:íäépôBà ízòaøàì áéáñ íéðéò íéàìî íépôBàäå íäéôðëå íäéãéå íäaâå íøNa-ìëåâéíépôBàì §¨§¨¨Æ§©¥¤½¦«¥¤−§©§¥¤®§¨«©¦À§¥¦³¥©Æ¦Æ¨¦½§©§©§−̈©¥¤«¨−©¦®
:éðæàa ìbìbä àøB÷ íäìãééLéìMäå íãà éðt éðMä éðôe áeøkä éðt ãçàä éðt ãçàì íéðô äòaøàå ¨¤²¨¬©©§©−§¨§¨«§©§¨¨¬¨¦−§¤¨®§¥̧¨¤¹̈§¥´©§À§¥³©¥¦Æ§¥´¨½̈§©§¦¦Æ

:øLð-éðt éòéáøäå äéøà éðtåè:øák-øäða éúéàø øLà äiçä àéä íéáeøkä enøiåæèúëìáe §¥´©§¥½§¨§¦¦−§¥¨«¤©¥−Ÿ©§¦®¦´©©½̈£¤¬¨¦−¦¦«§©§¨«§¤Æ¤Æ
íépôBàä eaqé-àì õøàä ìòî íeøì íäéôðk-úà íéáeøkä úàNáe íìöà íépôBàä eëìé íéáeøkä©§¦½¥§¬¨©¦−¤§¨®¦§¥̧©§¦¹¤©§¥¤À¨Æ¥©´¨½̈¤Ÿ¦©¯¨©¦²

:íìöàî íä-íbæé:íäa äiçä çeø ék íúBà enBøé íîBøáe eãîòé íãîòaçéìòî ýåýé ãBák àöiå ©¥−¥¤§¨«§¨§¨´©£½Ÿ§−̈¥´¨®¦²¬©©©−̈¨¤«©¥¥Æ§´§½̈¥©−
:íéáeøkä-ìò ãîòiå úéaä ïzôîèéíúàöa éðéòì õøàä-ïî enBøiå íäéôðk-úà íéáeøkä eàNiå ¦§©´©¨®¦©«©£−Ÿ©©§¦«©¦§´©§¦´¤©Â§¥¤©¥¸¦¨¨³¤§¥©Æ§¥½̈

:äìòîìî íäéìò ìàøNé-éýìà ãBáëe éðBîãwä ýåýé-úéa øòL çút ãîòiå íúnòì íépôBàäåëàéä §¨«©¦−§ª¨¨®©«©£ÀŸ¤´©©³©¥§¨Æ©©§¦½§¯¡Ÿ¥«¦§¨¥²£¥¤−¦§¨«§¨¦´
:änä íéáeøë ék òãàå øák-øäða ìàøNé-éýìà úçz éúéàø øLà äiçäàëíéðô äòaøà äòaøà ©©À̈£¤¬¨¦²¦©¬©¡Ÿ¥«¦§¨¥−¦«§©§¨®¨¥©¾¦¬§¦−¥«¨©§¨¨̧©§¨¨³¨¦Æ

:íäéôðk úçz íãà éãé úeîãe ãçàì íéôðk òaøàå ãçàìáëéúéàø øLà íéðtä änä íäéðt úeîãe §¤½̈§©§©¬§¨©−¦§¤¨®§Æ§¥´¨½̈©−©©§¥¤«§´§¥¤½¥´¨©¨¦À£¤³¨¦Æ¦Æ
:eëìé åéðt øáò-ìà Léà íúBàå íäéàøî øák-øäð-ìò©§©§½̈©§¥¤−§¨®¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥«

i"yx
(·È).íäéãéå'מתגלגל שהמרכב' החור הם אופנים של

ואשדתהון  תרגם ויונתן בלע"ז בויי"ל שקורין בתוכן
החיות:íúòáøàì.ושפוכיה': אופני לארבעת אופניהם

(‚È).éðæàá ìâìâä àøå÷ íäì שהמלאך שמעתי אני
גלגל: האופן את קורא ìâìâä.היה àøå÷ נקרא להם

גלגל: áåøëä.(È„)שם éðô ãçàä éðô פני היו הם
לכרוב: שנהפכו ä'.(ËÈ)השור úéá øòù çúô פתח

השני éðåîã÷ä.ההיכל: סילוק מסע היה וזה שבמזרח
לעזרה: הקדשים קדשי בית äéçä.(Î)ממפתן àéä

המרכבה  מעשה כל זו במרכבה שראיתי מתוך
כבר: בנהר ראיתי אשר היא אומר אני òãàå.הראשונה

אדם  פני שני בה והיו כרוב לפני השור פני נהפך כי
אדם: של גדולים ופנים ילד של קטנים פנים

cec zcevn
(·È).Ì¯˘· ÏÎÂ:החיות גופי הגובהÌ‰·‚Â.של הוא 

הגוף : È·Ò·.מאחורי ÌÈÈÚ ÌÈ‡ÏÓגוונים הרבה  מלאים  היו 
אל  המיוחד  העיקרי מראיהם אבל סביבם בכל  מחולפים
העיקרי ומראה  למעלה כמ"ש תרשיש  אבן כעין היה האופנים
החיות ודמות  כמ "ש  אש כגחלי היה החיות  אל  המיוחד 

אש כגחלי  א)מראיהם ‡Ì‰ÈÙÂ.:(לעיל Ì˙Ú·¯‡Ïהיה כן ר"ל 
להם המיוחד המראה שמלבד  ולאופניהם  החיות ארבעת  לכל 

מחולפים : גוונים מהרבה מלאים Ì‰Ï.(È‚)היו ÌÈÙÂ‡Ï ר"ל
גלגל : בשם אותם  קורא קול  באזני שמעתי  ההם  להאופנים 

(„È).„Á‡Ï:פנים ארבעה היו  חיים ‰Â¯Î·.לכל ÈÙקטגור אין ואמר רחמים בקש  יחזקאל  ארז"ל כי השור  מפני הנהפך  הוא 
אדם : מבן זוטרי אפי והוא כרוב  לפני השור פני  ונהפך  ישראל  בו שחטאו העגל מעשה יזכיר  השור פני כי סנגור ÈÙנעשה

.Ì„‡: אדם מבן  רברבי אפי ‰ÌÈ·Â¯Î.(ÂË)הוא ÂÓÂ¯ÈÂ: ממקומם נסתלקו  שהכרובים ‰ÈÁ‰.ראה  ‡È‰אחר ענין  זה אין  ר"ל 
כרוב: פני במקומו ראה ועתה  שור פני  ראה אז כי עם כבר נהר על ראיתי  אשר בעצמה החיה היא  לאÎÏ·Â˙.(ÊË)אלא ר "ל 

מעל  להתרומם  כנפיהם  את הכרובים  ינשאו ובעת  אצלם  האופנים  גם  ילכו  הכרובים  ילכו ובעת שהיתה ממה  התנועה  נשתנה
מאצלם: האופנים גם יסבו  לא  למעלה  לעלות למעלה·Ì„ÓÚ.(ÊÈ)הארץ ירומו  ובעת האופנים גם יעמדו הכרובים  יעמדו  בעת

האופנים : גם  יעשו  החיות  יעשו וכאשר  בהאופנים הוא החיה רצון כי  עמהם ‰·È˙.(ÁÈ)ירומו Ô˙ÙÓ ÏÚÓכמ"ש היה שם  כי
למעלה:Â‡˘ÈÂ.(ËÈ)למעלה: כנפיהם ·ˆ‡˙Ì.נשאו ÈÈÚÏ:המפתן מעל  קה"ק  מבית יצאו  בעת ראיתי ÌÈÙÂ‡‰Âבעיני

.Ì˙ÓÂÚÏ:להם ובשוה  הכרובים לעומת  מתרוממים  היו האופנים המזרחיתÂÓÚÈÂ„.גם  ה ' בית שער בפתח  עמד  המרכבה דמות 
קה"ק : לבית  למערב הפונה  הפתח לא  למזרח  הפונה ההיכל  בפתח  הכרובי ':ÈÏÚ‰'.ר"ל  ‰ÈÁ‰.(Î)על  ‡È‰עצמה היא ר"ל 

שור : פני במקום כרוב פני היה  עתה כי עם וכו' ראיתי אשר עצמה:Ú„‡Â.החיה החיה המה שראיתי הכרובים  אשר  אז ידעתי 
(‡Î).'Â‚Â ‰Ú·¯‡כנפים ארבעה היה מהפנים אחד  ולכל  מארבעה  כלול  היה צד  בכל  אשר הפנים מארבעה אחד  כל  כי ר"ל

כנפיה': תחת  היו  אדם ידי Ì‰ÈÙ.(Î·)ודמות ˙ÂÓ„Â:כבר נהר על ראיתי אשר  הפנים דמיון המה  פניהם  ר"ל Ì‰È‡¯Ó.צורת
כבר: נהר  על  שראיתי מראיהם  אז:Ì˙Â‡Â.זהו ראיתים אשר עצמם היו‡È˘.והם כי פניו  מול עבר אל  הלכו  מהם  אחד כל

אשר בעצמה החיה  היא שזו לדעת  שפטתי זה  כל בעבור  וכאומר פניהם  מול הלכו הנה  שילכו  עבר  ובכל  רוח לכל  פנים להם 
כבר: נהר על  ראיתי

oeiv zcevn
(·È).Ì¯˘·:שאלה בלשון  יאמר גופם  נקראÌ‰È·‚Â.על כן

חורשים חרשו  גבי על כמו הגוף קכט)אחורי ÌÈÈÚ.:(שם
עין: רביא:‰Â¯Î·.(È„)מלשון הוא תינוק של  תרגום 

(ÂË).ÂÓ¯ÈÂ:והפרשה סילוק כללי:‰ÈÁ‰.ענין  בשם  קרא
(ÊË).˙‡˘·Â:והרמה נשיאה עמהם:‡Ì˙Â.(ÊÈ)מלשון 
.ÁÂ¯:רצון להם:Ì˙ÓÂÚÏ.(ËÈ)ענין בשוה ‰˜„ÈÂÓ.ר"ל 

אשמהÌ˙Â‡Â.(Î·)המזרחי: עון  אותם  והשיאו וכן ועצמם 
כב) וצד :Ú·¯.:(ויקרא פאה

c wxt dingp - miaezk

ã-÷øô äéîçðiÎd

ä:äëàìnä-úà eðúaLäå íeðâøäå íëBz-ìà àBáð-øLà ãò eàøé àìå eòãé àì eðéøö eøîàiååéäéå ©Ÿ§´¨¥À³Ÿ¥§Æ§´Ÿ¦§½©²£¤¨¬¤−̈©£©§®§¦§©−§¤©§¨¨«©«§¦Æ
:eðéìò eáeLz-øLà úBî÷nä-ìkî íéîòt øNò eðì eøîàiå íìöà íéáLiä íéãeäiä eàa-øLàk©£¤¨´©§¦½©Ÿ§¦−¤§¨®©³Ÿ§Æ̈Æ¤´¤§¨¦½¦¨©§Ÿ−£¤¨¬¨¥«

æúBçtLîì íòä-úà ãéîòàå íéçéçva (íééççöá) äîBçì éøçàî íB÷nì úBizçzî ãéîòàå̈«©£¦º¦«©§¦¯©¨²¥©£¥¬©−̈©§¦¦®¨«©£¦³¤¨¨Æ§¦§¨½
:íäéúúM÷å íäéçîø íäéúáøç-íòçíòä øúé-ìàå íéðâqä-ìàå íéøçä-ìà øîàå íe÷àå àøàå ¦©§Ÿ¥¤²¨§¥¤−§©§Ÿ¥¤«¨¥´¤¨¨À¨Ÿ©º¤©Ÿ¦³§¤©§¨¦Æ§¤¤¤́¨½̈

:íëézáe íëéLð íëéúðáe íëéða íëéçà-ìò eîçläå eøëæ àøBpäå ìBãbä éðãà-úà íäéðtî eàøéz-ìà©¦«§−¦§¥¤®¤£Ÿº̈©¨³§©¨Æ§½Ÿ§¦«¨£À©£¥¤Æ§¥¤´§Ÿ¥¤½§¥¤−¨¥¤«
(ô)èäîBçä-ìà eðlk áLpå (áåùðå) íúöò-úà íéýìàä øôiå eðì òãBð-ék eðéáéBà eòîL-øLàk éäéå©§¦º©«£¤¨§³§¥ÆÆ¦´©«½̈©¨¬¤¨¡Ÿ¦−¤£¨¨®©¨³¨ªÆ̈Æ¤©´½̈

:Bzëàìî-ìà Léàéíépânä íéçîøäå íé÷éæçî íéöçå äëàìna íéNò éøòð éöç àeää íBiä-ïî | éäéå ¦−¤§©§«©§¦´¦©´©À£¦´§¨©»Ÿ¦´©§¨¨¼§¤§À̈©£¦¦Æ§¨§¨¦´©¨¦¦½
:äãeäé úéa-ìk éøçà íéøOäå íéðéøMäå úBúLwäå§©§¨−§©¦§Ÿ¦®§©̧¨¦½©£¥−¨¥¬§¨«

i"yx
(‰).åðéøö åøîàéå:והולך מספר נחמיה היה àìכך

.åàøé àìå åòãé ידעו לא עלינו צרינו אומרים היו כך
לתוכם  פתאום נבוא אשר עד בנו ישראל יכירו ולא

הבנין: ונבטל נשבות זה ובדבר אותם éäéå(Â)ונהרוג
.íéãåäéä åàá øùàë נתקשרו אשר הצרים נאספו ועתה

בינותם  היו אשר היהודים עם בנו להלחם לבא יחד
באו  עמהם נתחברו אשר היהודים ואותם בארצותם
ובענין  אלינו לדבר המלחמה אנשי כדרך החיל לפני
באו  כאשר ויהי האויבים את היהודים הערימו הזה

וגו': אצלם היושבים íéîòô.היהודים øùò åðì åøîàéå
להלחם  פעמים עשר עד היהודים אותם בנו התרו
מכל  לנו אמרו וכך למלחמה באים הם כי באויבינו
שם  נפוצים שתהיו המקומות אותן מכל וגו' המקומות
נאספים  להיות זהירים תהיו ואנה אנה החומה בבנין
בנו: להלחם ביחד עלינו תשובו אשר עד יחד

(Ê).úåéúçúî ãéîòàå דבריהם שמעתי כאשר לחומה,
לירושלים  סביב מקום לאותו מתחתיות העמדתי

העיר: לחומת úåçôùîì.מאחורי .íéçéçöá העם מן

באויבינו  להלחם שבהם זיין כלי עם שבהם מגבורים
יבאו: åâå'.כאשר úåéúçúî ãéîòàå העם את ואעמיד

היאור  מן תקח אשר המים והיו דוגמת זה מקרא וגו'
ביבשת לדם והיו ד ')וגו' כי (שמות  ה' אויביך הנה כי

יאבדו אויביך צב)הנה עורי (תהלים דבורה עורי עורי
שיר דברי ה')עורי לנו(שופטים  לא ה' לנו (תהליםלא

íå÷àå.(Á):קט"ו) àøàå באים האויבים ראיתי וכאשר
להלחם  לזרזם והסגנים החורים אל לדבר קמתי

íëéçà.באויבינו: ìò:אחיכם åðì.(Ë)בשביל òãåð éë
בנו: להלחם באו אשר åðìë.הדבר áùðå כולנו חזרנו

ואחד  אחד כל האויבים לקראת יחד שנאספנו ממקום
החומה: לבנין àåää.(È)במלאכתו íåéä ïî éäéå

בבנין  עושים הגבורים חצי היו והלאה יום ומאותו
זיינם  בכלי מזויינים היו הגבורים חצי ושאר החומה

במלאכה: העושים אחיהם וי"ו íéçîøäå.לשמור
וענה ואיה של וי"ו כמו לו)יתירה íéøùäå.:(ראשית 

זהירים היו  להיות יהודה שבט כל אחרי מחוברים
במלחמה:

cec zcevn
(‰).ÂÈ¯ˆ Â¯Ó‡ÈÂהבונים על פתאום  נבוא  אמרו ואויבינו 

ממש תוכם  אל  נבוא אשר עד  אותנו יראו ולא  בדבר ידעו  ולא
בראותם עוד יבנו  לא  כי המלאכה  נבטל  ובזה אותם והרגנו

הבנין: בעבור רב מהם  ‡ˆÌÏ.(Â)שנפל  ÌÈ·˘ÂÈ‰בערי
להם: נכנעים הם  והיו ÂÏ.הצרים Â¯Ó‡ÈÂהתרו הם היהודים 

המקומות מכל  התקבצו אמרו וכה פעמים עשר  אותנו  וזרזו
(כי למלחמה עלינו תשובו כולכם  אשר בהם מפוזרים  שאתם 

מהם): נשמרים להיות  ירושלים  לאנשי הדבר  מצפון גילו  אבל  הבונים על  לארוב  הצרים  עם באו בע"כ ההם  היהודים גם
(Ê).ÌÂ˜ÓÏ ˙ÂÈ˙Á˙Ó:החוץ כלפי  החומה מאחורי הבנין מקום הסלעים:·ˆÌÈÁÈÁ.מתחת לומרÂÓÚ‡Â„.בגובה  אמריו יפרש

הבונים: את ישמרו למען וכו' חרבותיהם עם  לעצמה  המשפחה  כל  העם את  שם  לזרזםÂ‡¯‡.(Á)שהעמיד טוב  כי  ראיתי
וכו ': החורים  אל  ואמרתי וקמתי לבבם עזרה :Â¯ÎÊ.ולחזק מעמו ‡ÌÎÈÁ.לשאול  ÏÚ:' וכו אחיכם  ÂÏ.(Ë)בעבור Ú„Âאשר

מהם: אנו ונשמרים פתאום  עלינו לבוא  רוצים Â‚Â'.המה  ¯ÙÈÂ:הבנין ולהשבית  להלחם מעתה באו לא  אשרÂ˘·.כי אחר
המלאכה: לעשות  החומה  אל שבנו לבוא חדלו כי ‰‰Â‡.(È)שמענו  ÌÂÈ‰ ÔÓעלינו לבוא חפצים הצרים  שהיו  שמענו אשר

וכו':ÌÈ˜ÈÊÁÓ.למלחמה: הרמחים  בידם  Â‚Â'.אוחזים  È¯Á‡:האויב יבוא  אם  להלחם נכונים  להיות העם  אחרי תמיד הולכים היו

oeiv zcevn
(‰).Â˙·˘‰Âנוגש שבת  כמו ומניעה ביטול  י"ד)ענין :(ישעיה
(Ê).ÌÈÁÈÁˆ·והוא שבו היובש  מקום הסלעים  בעליונות

צמא צחה ה')מלשון סלע(שם צחיח  על כ"ד)וכן :(יחזקאל
.Ì‰ÈÁÓ¯:חניתות(È).ÌÈÁÓ¯‰Â:יתירה ÌÈÂÈ¯˘‰Â.הוי "ו

ממכת להציל  במלחמה  ללבוש  מברזל  עשוי  מלבוש  כעין הוא
וחנית: חרב 



רכי i wxt l`wfgi - mi`iap

é-÷øô ìà÷æçéakÎai

áé:íäépôBà ízòaøàì áéáñ íéðéò íéàìî íépôBàäå íäéôðëå íäéãéå íäaâå íøNa-ìëåâéíépôBàì §¨§¨¨Æ§©¥¤½¦«¥¤−§©§¥¤®§¨«©¦À§¥¦³¥©Æ¦Æ¨¦½§©§©§−̈©¥¤«¨−©¦®
:éðæàa ìbìbä àøB÷ íäìãééLéìMäå íãà éðt éðMä éðôe áeøkä éðt ãçàä éðt ãçàì íéðô äòaøàå ¨¤²¨¬©©§©−§¨§¨«§©§¨¨¬¨¦−§¤¨®§¥̧¨¤¹̈§¥´©§À§¥³©¥¦Æ§¥´¨½̈§©§¦¦Æ

:øLð-éðt éòéáøäå äéøà éðtåè:øák-øäða éúéàø øLà äiçä àéä íéáeøkä enøiåæèúëìáe §¥´©§¥½§¨§¦¦−§¥¨«¤©¥−Ÿ©§¦®¦´©©½̈£¤¬¨¦−¦¦«§©§¨«§¤Æ¤Æ
íépôBàä eaqé-àì õøàä ìòî íeøì íäéôðk-úà íéáeøkä úàNáe íìöà íépôBàä eëìé íéáeøkä©§¦½¥§¬¨©¦−¤§¨®¦§¥̧©§¦¹¤©§¥¤À¨Æ¥©´¨½̈¤Ÿ¦©¯¨©¦²

:íìöàî íä-íbæé:íäa äiçä çeø ék íúBà enBøé íîBøáe eãîòé íãîòaçéìòî ýåýé ãBák àöiå ©¥−¥¤§¨«§¨§¨´©£½Ÿ§−̈¥´¨®¦²¬©©©−̈¨¤«©¥¥Æ§´§½̈¥©−
:íéáeøkä-ìò ãîòiå úéaä ïzôîèéíúàöa éðéòì õøàä-ïî enBøiå íäéôðk-úà íéáeøkä eàNiå ¦§©´©¨®¦©«©£−Ÿ©©§¦«©¦§´©§¦´¤©Â§¥¤©¥¸¦¨¨³¤§¥©Æ§¥½̈

:äìòîìî íäéìò ìàøNé-éýìà ãBáëe éðBîãwä ýåýé-úéa øòL çút ãîòiå íúnòì íépôBàäåëàéä §¨«©¦−§ª¨¨®©«©£ÀŸ¤´©©³©¥§¨Æ©©§¦½§¯¡Ÿ¥«¦§¨¥²£¥¤−¦§¨«§¨¦´
:änä íéáeøë ék òãàå øák-øäða ìàøNé-éýìà úçz éúéàø øLà äiçäàëíéðô äòaøà äòaøà ©©À̈£¤¬¨¦²¦©¬©¡Ÿ¥«¦§¨¥−¦«§©§¨®¨¥©¾¦¬§¦−¥«¨©§¨¨̧©§¨¨³¨¦Æ

:íäéôðk úçz íãà éãé úeîãe ãçàì íéôðk òaøàå ãçàìáëéúéàø øLà íéðtä änä íäéðt úeîãe §¤½̈§©§©¬§¨©−¦§¤¨®§Æ§¥´¨½̈©−©©§¥¤«§´§¥¤½¥´¨©¨¦À£¤³¨¦Æ¦Æ
:eëìé åéðt øáò-ìà Léà íúBàå íäéàøî øák-øäð-ìò©§©§½̈©§¥¤−§¨®¦²¤¥¬¤¨−̈¥¥«

i"yx
(·È).íäéãéå'מתגלגל שהמרכב' החור הם אופנים של

ואשדתהון  תרגם ויונתן בלע"ז בויי"ל שקורין בתוכן
החיות:íúòáøàì.ושפוכיה': אופני לארבעת אופניהם

(‚È).éðæàá ìâìâä àøå÷ íäì שהמלאך שמעתי אני
גלגל: האופן את קורא ìâìâä.היה àøå÷ נקרא להם

גלגל: áåøëä.(È„)שם éðô ãçàä éðô פני היו הם
לכרוב: שנהפכו ä'.(ËÈ)השור úéá øòù çúô פתח

השני éðåîã÷ä.ההיכל: סילוק מסע היה וזה שבמזרח
לעזרה: הקדשים קדשי בית äéçä.(Î)ממפתן àéä

המרכבה  מעשה כל זו במרכבה שראיתי מתוך
כבר: בנהר ראיתי אשר היא אומר אני òãàå.הראשונה

אדם  פני שני בה והיו כרוב לפני השור פני נהפך כי
אדם: של גדולים ופנים ילד של קטנים פנים

cec zcevn
(·È).Ì¯˘· ÏÎÂ:החיות גופי הגובהÌ‰·‚Â.של הוא 

הגוף : È·Ò·.מאחורי ÌÈÈÚ ÌÈ‡ÏÓגוונים הרבה  מלאים  היו 
אל  המיוחד  העיקרי מראיהם אבל סביבם בכל  מחולפים
העיקרי ומראה  למעלה כמ"ש תרשיש  אבן כעין היה האופנים
החיות ודמות  כמ "ש  אש כגחלי היה החיות  אל  המיוחד 

אש כגחלי  א)מראיהם ‡Ì‰ÈÙÂ.:(לעיל Ì˙Ú·¯‡Ïהיה כן ר"ל 
להם המיוחד המראה שמלבד  ולאופניהם  החיות ארבעת  לכל 

מחולפים : גוונים מהרבה מלאים Ì‰Ï.(È‚)היו ÌÈÙÂ‡Ï ר"ל
גלגל : בשם אותם  קורא קול  באזני שמעתי  ההם  להאופנים 

(„È).„Á‡Ï:פנים ארבעה היו  חיים ‰Â¯Î·.לכל ÈÙקטגור אין ואמר רחמים בקש  יחזקאל  ארז"ל כי השור  מפני הנהפך  הוא 
אדם : מבן זוטרי אפי והוא כרוב  לפני השור פני  ונהפך  ישראל  בו שחטאו העגל מעשה יזכיר  השור פני כי סנגור ÈÙנעשה

.Ì„‡: אדם מבן  רברבי אפי ‰ÌÈ·Â¯Î.(ÂË)הוא ÂÓÂ¯ÈÂ: ממקומם נסתלקו  שהכרובים ‰ÈÁ‰.ראה  ‡È‰אחר ענין  זה אין  ר"ל 
כרוב: פני במקומו ראה ועתה  שור פני  ראה אז כי עם כבר נהר על ראיתי  אשר בעצמה החיה היא  לאÎÏ·Â˙.(ÊË)אלא ר "ל 

מעל  להתרומם  כנפיהם  את הכרובים  ינשאו ובעת  אצלם  האופנים  גם  ילכו  הכרובים  ילכו ובעת שהיתה ממה  התנועה  נשתנה
מאצלם: האופנים גם יסבו  לא  למעלה  לעלות למעלה·Ì„ÓÚ.(ÊÈ)הארץ ירומו  ובעת האופנים גם יעמדו הכרובים  יעמדו  בעת

האופנים : גם  יעשו  החיות  יעשו וכאשר  בהאופנים הוא החיה רצון כי  עמהם ‰·È˙.(ÁÈ)ירומו Ô˙ÙÓ ÏÚÓכמ"ש היה שם  כי
למעלה:Â‡˘ÈÂ.(ËÈ)למעלה: כנפיהם ·ˆ‡˙Ì.נשאו ÈÈÚÏ:המפתן מעל  קה"ק  מבית יצאו  בעת ראיתי ÌÈÙÂ‡‰Âבעיני

.Ì˙ÓÂÚÏ:להם ובשוה  הכרובים לעומת  מתרוממים  היו האופנים המזרחיתÂÓÚÈÂ„.גם  ה ' בית שער בפתח  עמד  המרכבה דמות 
קה"ק : לבית  למערב הפונה  הפתח לא  למזרח  הפונה ההיכל  בפתח  הכרובי ':ÈÏÚ‰'.ר"ל  ‰ÈÁ‰.(Î)על  ‡È‰עצמה היא ר"ל 

שור : פני במקום כרוב פני היה  עתה כי עם וכו' ראיתי אשר עצמה:Ú„‡Â.החיה החיה המה שראיתי הכרובים  אשר  אז ידעתי 
(‡Î).'Â‚Â ‰Ú·¯‡כנפים ארבעה היה מהפנים אחד  ולכל  מארבעה  כלול  היה צד  בכל  אשר הפנים מארבעה אחד  כל  כי ר"ל

כנפיה': תחת  היו  אדם ידי Ì‰ÈÙ.(Î·)ודמות ˙ÂÓ„Â:כבר נהר על ראיתי אשר  הפנים דמיון המה  פניהם  ר"ל Ì‰È‡¯Ó.צורת
כבר: נהר  על  שראיתי מראיהם  אז:Ì˙Â‡Â.זהו ראיתים אשר עצמם היו‡È˘.והם כי פניו  מול עבר אל  הלכו  מהם  אחד כל

אשר בעצמה החיה  היא שזו לדעת  שפטתי זה  כל בעבור  וכאומר פניהם  מול הלכו הנה  שילכו  עבר  ובכל  רוח לכל  פנים להם 
כבר: נהר על  ראיתי

oeiv zcevn
(·È).Ì¯˘·:שאלה בלשון  יאמר גופם  נקראÌ‰È·‚Â.על כן

חורשים חרשו  גבי על כמו הגוף קכט)אחורי ÌÈÈÚ.:(שם
עין: רביא:‰Â¯Î·.(È„)מלשון הוא תינוק של  תרגום 

(ÂË).ÂÓ¯ÈÂ:והפרשה סילוק כללי:‰ÈÁ‰.ענין  בשם  קרא
(ÊË).˙‡˘·Â:והרמה נשיאה עמהם:‡Ì˙Â.(ÊÈ)מלשון 
.ÁÂ¯:רצון להם:Ì˙ÓÂÚÏ.(ËÈ)ענין בשוה ‰˜„ÈÂÓ.ר"ל 

אשמהÌ˙Â‡Â.(Î·)המזרחי: עון  אותם  והשיאו וכן ועצמם 
כב) וצד :Ú·¯.:(ויקרא פאה

c wxt dingp - miaezk

ã-÷øô äéîçðiÎd

ä:äëàìnä-úà eðúaLäå íeðâøäå íëBz-ìà àBáð-øLà ãò eàøé àìå eòãé àì eðéøö eøîàiååéäéå ©Ÿ§´¨¥À³Ÿ¥§Æ§´Ÿ¦§½©²£¤¨¬¤−̈©£©§®§¦§©−§¤©§¨¨«©«§¦Æ
:eðéìò eáeLz-øLà úBî÷nä-ìkî íéîòt øNò eðì eøîàiå íìöà íéáLiä íéãeäiä eàa-øLàk©£¤¨´©§¦½©Ÿ§¦−¤§¨®©³Ÿ§Æ̈Æ¤´¤§¨¦½¦¨©§Ÿ−£¤¨¬¨¥«

æúBçtLîì íòä-úà ãéîòàå íéçéçva (íééççöá) äîBçì éøçàî íB÷nì úBizçzî ãéîòàå̈«©£¦º¦«©§¦¯©¨²¥©£¥¬©−̈©§¦¦®¨«©£¦³¤¨¨Æ§¦§¨½
:íäéúúM÷å íäéçîø íäéúáøç-íòçíòä øúé-ìàå íéðâqä-ìàå íéøçä-ìà øîàå íe÷àå àøàå ¦©§Ÿ¥¤²¨§¥¤−§©§Ÿ¥¤«¨¥´¤¨¨À¨Ÿ©º¤©Ÿ¦³§¤©§¨¦Æ§¤¤¤́¨½̈

:íëézáe íëéLð íëéúðáe íëéða íëéçà-ìò eîçläå eøëæ àøBpäå ìBãbä éðãà-úà íäéðtî eàøéz-ìà©¦«§−¦§¥¤®¤£Ÿº̈©¨³§©¨Æ§½Ÿ§¦«¨£À©£¥¤Æ§¥¤´§Ÿ¥¤½§¥¤−¨¥¤«
(ô)èäîBçä-ìà eðlk áLpå (áåùðå) íúöò-úà íéýìàä øôiå eðì òãBð-ék eðéáéBà eòîL-øLàk éäéå©§¦º©«£¤¨§³§¥ÆÆ¦´©«½̈©¨¬¤¨¡Ÿ¦−¤£¨¨®©¨³¨ªÆ̈Æ¤©´½̈

:Bzëàìî-ìà Léàéíépânä íéçîøäå íé÷éæçî íéöçå äëàìna íéNò éøòð éöç àeää íBiä-ïî | éäéå ¦−¤§©§«©§¦´¦©´©À£¦´§¨©»Ÿ¦´©§¨¨¼§¤§À̈©£¦¦Æ§¨§¨¦´©¨¦¦½
:äãeäé úéa-ìk éøçà íéøOäå íéðéøMäå úBúLwäå§©§¨−§©¦§Ÿ¦®§©̧¨¦½©£¥−¨¥¬§¨«

i"yx
(‰).åðéøö åøîàéå:והולך מספר נחמיה היה àìכך

.åàøé àìå åòãé ידעו לא עלינו צרינו אומרים היו כך
לתוכם  פתאום נבוא אשר עד בנו ישראל יכירו ולא

הבנין: ונבטל נשבות זה ובדבר אותם éäéå(Â)ונהרוג
.íéãåäéä åàá øùàë נתקשרו אשר הצרים נאספו ועתה

בינותם  היו אשר היהודים עם בנו להלחם לבא יחד
באו  עמהם נתחברו אשר היהודים ואותם בארצותם
ובענין  אלינו לדבר המלחמה אנשי כדרך החיל לפני
באו  כאשר ויהי האויבים את היהודים הערימו הזה

וגו': אצלם היושבים íéîòô.היהודים øùò åðì åøîàéå
להלחם  פעמים עשר עד היהודים אותם בנו התרו
מכל  לנו אמרו וכך למלחמה באים הם כי באויבינו
שם  נפוצים שתהיו המקומות אותן מכל וגו' המקומות
נאספים  להיות זהירים תהיו ואנה אנה החומה בבנין
בנו: להלחם ביחד עלינו תשובו אשר עד יחד

(Ê).úåéúçúî ãéîòàå דבריהם שמעתי כאשר לחומה,
לירושלים  סביב מקום לאותו מתחתיות העמדתי

העיר: לחומת úåçôùîì.מאחורי .íéçéçöá העם מן

באויבינו  להלחם שבהם זיין כלי עם שבהם מגבורים
יבאו: åâå'.כאשר úåéúçúî ãéîòàå העם את ואעמיד

היאור  מן תקח אשר המים והיו דוגמת זה מקרא וגו'
ביבשת לדם והיו ד ')וגו' כי (שמות  ה' אויביך הנה כי

יאבדו אויביך צב)הנה עורי (תהלים דבורה עורי עורי
שיר דברי ה')עורי לנו(שופטים  לא ה' לנו (תהליםלא

íå÷àå.(Á):קט"ו) àøàå באים האויבים ראיתי וכאשר
להלחם  לזרזם והסגנים החורים אל לדבר קמתי

íëéçà.באויבינו: ìò:אחיכם åðì.(Ë)בשביל òãåð éë
בנו: להלחם באו אשר åðìë.הדבר áùðå כולנו חזרנו

ואחד  אחד כל האויבים לקראת יחד שנאספנו ממקום
החומה: לבנין àåää.(È)במלאכתו íåéä ïî éäéå

בבנין  עושים הגבורים חצי היו והלאה יום ומאותו
זיינם  בכלי מזויינים היו הגבורים חצי ושאר החומה

במלאכה: העושים אחיהם וי"ו íéçîøäå.לשמור
וענה ואיה של וי"ו כמו לו)יתירה íéøùäå.:(ראשית 

זהירים היו  להיות יהודה שבט כל אחרי מחוברים
במלחמה:

cec zcevn
(‰).ÂÈ¯ˆ Â¯Ó‡ÈÂהבונים על פתאום  נבוא  אמרו ואויבינו 

ממש תוכם  אל  נבוא אשר עד  אותנו יראו ולא  בדבר ידעו  ולא
בראותם עוד יבנו  לא  כי המלאכה  נבטל  ובזה אותם והרגנו

הבנין: בעבור רב מהם  ‡ˆÌÏ.(Â)שנפל  ÌÈ·˘ÂÈ‰בערי
להם: נכנעים הם  והיו ÂÏ.הצרים Â¯Ó‡ÈÂהתרו הם היהודים 

המקומות מכל  התקבצו אמרו וכה פעמים עשר  אותנו  וזרזו
(כי למלחמה עלינו תשובו כולכם  אשר בהם מפוזרים  שאתם 

מהם): נשמרים להיות  ירושלים  לאנשי הדבר  מצפון גילו  אבל  הבונים על  לארוב  הצרים  עם באו בע"כ ההם  היהודים גם
(Ê).ÌÂ˜ÓÏ ˙ÂÈ˙Á˙Ó:החוץ כלפי  החומה מאחורי הבנין מקום הסלעים:·ˆÌÈÁÈÁ.מתחת לומרÂÓÚ‡Â„.בגובה  אמריו יפרש

הבונים: את ישמרו למען וכו' חרבותיהם עם  לעצמה  המשפחה  כל  העם את  שם  לזרזםÂ‡¯‡.(Á)שהעמיד טוב  כי  ראיתי
וכו ': החורים  אל  ואמרתי וקמתי לבבם עזרה :Â¯ÎÊ.ולחזק מעמו ‡ÌÎÈÁ.לשאול  ÏÚ:' וכו אחיכם  ÂÏ.(Ë)בעבור Ú„Âאשר

מהם: אנו ונשמרים פתאום  עלינו לבוא  רוצים Â‚Â'.המה  ¯ÙÈÂ:הבנין ולהשבית  להלחם מעתה באו לא  אשרÂ˘·.כי אחר
המלאכה: לעשות  החומה  אל שבנו לבוא חדלו כי ‰‰Â‡.(È)שמענו  ÌÂÈ‰ ÔÓעלינו לבוא חפצים הצרים  שהיו  שמענו אשר

וכו':ÌÈ˜ÈÊÁÓ.למלחמה: הרמחים  בידם  Â‚Â'.אוחזים  È¯Á‡:האויב יבוא  אם  להלחם נכונים  להיות העם  אחרי תמיד הולכים היו

oeiv zcevn
(‰).Â˙·˘‰Âנוגש שבת  כמו ומניעה ביטול  י"ד)ענין :(ישעיה
(Ê).ÌÈÁÈÁˆ·והוא שבו היובש  מקום הסלעים  בעליונות

צמא צחה ה')מלשון סלע(שם צחיח  על כ"ד)וכן :(יחזקאל
.Ì‰ÈÁÓ¯:חניתות(È).ÌÈÁÓ¯‰Â:יתירה ÌÈÂÈ¯˘‰Â.הוי "ו

ממכת להציל  במלחמה  ללבוש  מברזל  עשוי  מלבוש  כעין הוא
וחנית: חרב 
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·ìôqä CBúì ïäéëøö eNòL äMàå Léà,íénä ìò íc àöîðå–éñBé éaøøäèî;ïBòîL éaøåànèî,ïéàL ¦§¦¨¤¨¨§¥¤§©¥¤§¦§¨¨©©©¦©¦¥§©¥§©¦¦§§©¥¤¥
íc àéöBäì Léàä Cøc,äMàä ïî íéîc ú÷æçL àlà. ¤¤¨¦§¦¨¤¨¤¤§©¨¦¦¨¦¨

‚äcpì Bà úéøëpì d÷eìç äìéàLä–éøäda äìBz Bæ.GLãçà ÷eìç eLálL íéLð L,ìñôñ ìò eáLiL Bà ¦§¦¨£¨©¨§¦©¦¨£¥¨¨¨¨¦¤¨§¨¤¨¤¨§©©§¨
ãçà,íc åéìò àöîðå–úBàîè ïlk.ïáà ìL ìñôñ ìò eáLé,õçøî ìL àáèöàä ìò Bà–äéîçð éaøøäèî; ¤¨§¦§¨¨¨¨ª¨§¥¨§©©§¨¤¤¤©¨¦§§¨¤¤§¨©¦§¤§¨§©¥
äéäLäéîçð éaøøîBà:äàîè ìa÷î BðéàL øác ìk–íéîúk ìa÷î Bðéà. ¤¨¨©¦§¤§¨¥¨¨¨¤¥§©¥ª§¨¥§©¥§¨¦
„GLúçà ähîa úBðLé eéäL íéLð L,ïäî úçà úçz íc àöîðå–úBàîè ïlk.úàöîðå ïäî úçà ä÷ãa ¨¨¦¤¨§¥§¦¨©©§¦§¨¨©©©©¥¤ª¨§¥¨§¨©©¥¤§¦§¥

äàîè–äàîè àéä,úBøBäè ïäézLe,Bæa Bæ úBìBúå.úBàøì úBéeàø eéä àG íàå–úBéeàø ïä elàk ïúBà ïéàBø. §¥¨¦§¥¨§¥¤§§¨§¦¨§¦§¦¨§¦¥§

a.odikxv eyry:íéìâø éî åìéèä.xdhn iqei iax,íéìâø éî íå÷îî àá ÷ôñ øå÷îä ïî àá ÷ôñ ,à÷éôñ àãç àìà àëéìã àúãéøâ äùàá åìéôà àäã
øäèî äìéçúëì åìéôàã àúøéúé äðùîî ïðéòåîùàì àìà ,øäèî éñåé éáø àëä àðú øãä àìå .éúà ùéàî àîìéãã àëä ïëù ìëå ,ìéòì éñåé éáø øäèî
ïðéøîà àì äìéçúëì ìáà ,ïäá ä÷ñòúðù úåøäè éñåé 'ø øäèî ãáòéã à÷åã àîéú àìã .úåøäèá ÷ñòúúù ,íã äúàøå äéëøö äùåòù äùàì éñåé 'ø

:ïì òîùî÷ ,÷ñòúúù äì.`nhn oerny 'xe:àîòè éðú÷ãë ,à÷éôñ ÷ôñ àëéàã àëä åìéôà.dy`d on minc zwfgyéñåé 'øë äëìä ïðé÷ñô ìéòìå
:éúøú àëéàã àëä ïëù ìë ,à÷éôñ ãçá åìéôàå øäèîã

b.dwelg dli`yd:íúë åéìò äàöîå àéä äúùáì ë"çàå.dcpl e` zixkpl:äãðã àéîåã ,äúàø øáëù äá åðòãéå äìåãâ àéäù ,íã äàåø àéäù úéøëðì
.da dlez ef ixd,äøåäè äúøáçî ÷åìç äìàùù äøåäè úéìàøùé ìáà .äá àéìúå äàîè éîð úéøëðå .éãéî äì äì÷ì÷î àì ,àéä äãðã ïåéëã .äøåäèå

:êäî éôè êäì úì÷ì÷îã úéæç éàî ,äì àì÷ì÷î ,äá àéìú éàã ïåéëã ,'åë íéùð ùìù éðú÷ãë ,úåàîè ïäéúù ,äúøáç åúùáì êë øçàå.oa` lyåðéàã
:äãðäå áæä áùåîá àîèéì éåàøã õò ìùá [éøééà] àùéøã ìñôñå .äàîåè ìá÷î.minzk lawn oi`'øã àîòèå .åá íéàöîðä íéîúë ìò åøæâ àì øîåìë

áéúëã ,äéîçð('â äéòùé)ìò äáùé íà ïëå .äàîåè ìá÷î åðéàù øáã ìëì ïéãä àåäå .äú÷ð ,äàîåè úìá÷î äðéàù õøàì äáùéù ïåéë ,áùú õøàì äú÷ðå
ùìù ïäá ïéàù ãâá ìù úåéðìèî éáâ ìò åà ,åáâî äàîåè ìá÷î ïéàù ,ñøç éìë éáâíéàöîðä íéîúë ìò åøæâ àì åìà ìëá ,äàîåè ïéìá÷î ïðéàù ùìù ìò

:äéîçð 'øë äëìäå .íäá
c.efa ef zeleze:äøåäè àéäå ,úøáåòî äðéàùá íãä äìåú ,úøáåòî úçàä äúéä íàù.zeie`x eid `l m`e,úå÷éðî ïìåë åà úåøáåòî ïìåë åéäù ïåâë

:÷ôð åäééðéáî íã íå÷î ìëîã ,úåàøì úåéåàø åìéàë úåàîè ïìåë

`xephxa yexit
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ב ה נ ש מ ר ו א ב

ìôqä CBúì ïäéëøö eNòL äMàå Léà לתוכו שהטילו – ÄÀÄÈÆÈÈÀÅÆÀÇÅÆ
רגלים, íénäמי ìò íc àöîðå,הספל שבתוך –éñBé éaø ÀÄÀÈÈÇÇÇÄÇÄÅ
øäèî,צרכיה שעשתה בלבד באשה אפילו שהרי  האשה, את – ÀÇÅ

ממקום  בא ספק המקור מן  הדם בא ספק אחד , ספק אלא שאין

כאן , שכן כל מטהר, יוסי  שרבי הקודמת, במשנה שנינו  רגלים, מי 
האשה, מן  ואם האשה, מן  ספק האיש מן  ספק ספקא: ספק שיש 
משנתנו  נקטה ולא רגלים; מי ממקום אלא בא המקור  מן לא שמא

שאפילו  להשמיענו, אלא יתירה, משנה שהיא מטהר", יוסי "רבי 
דם, וראתה צרכיה שעשתה האשה את יוסי רבי  מטהר לכתחילה

מבואר, בגמרא ובברייתא בטהרות. להתעסק לה שמותר  כלומר
טהורה, שהיא כאן מודה הקודמת, במשנה שמטמא מאיר  רבי  שאף

ספקא. ספק כאן  ויש  ànèîהואיל  ïBòîL éaøå,האשה את – ÀÇÄÄÀÀÇÅ
ïî íéîc ú÷æçL àlà ,íc àéöBäì Léàä Cøc ïéàLÆÅÆÆÈÄÀÄÈÆÈÆÆÀÇÈÄÄ

äMàä דמים שחזקת לפי אחד, ספק אלא כאן שאין  כלומר – ÈÄÈ
צרכיה  עשתה ואפילו  היא, טמאה הלכך האיש , מן  ולא האשה, מן

יושבת איגר).כשהיא עקיבא  רבי  תוספות שלמה"; dklde("מלאכת 
,iqei iaxk שכן וכל  כמותו  הלכה פסקו הקודמת במשנה אף שהרי

כאן .

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äcpì Bà úéøëpì d÷eìç äìéàLä את שהשאילה ובשעה – ÄÀÄÈÂÈÇÈÀÄÇÄÈ
נמצא  ועכשיו  כשלבשתו, בדקתו לא חברתה ואף בדקתו, לא החלוק

שהשאי בשעה החלוק את שבדקה או כתם, בו בו היה ולא אותו לה
היא  לבשתו לה וכשהחזירתו כשלבשתו, בדקתו לא וחברתה כתם,

כתם בו  נמצא ועכשיו  בדיקה, אחרונה "),בלא äìBz("משנה Bæ éøäÂÅÈ
da מתקלקלות אינן והן  הואיל הנידה, מן  או הנכרית מן  בא שהכתם – È

הן . טמאות שהרי  כך , ידי  GLãçàעל  ÷eìç eLálL íéLð L ÈÈÄÆÈÀÈÆÈ
שלבשוהו, קודם בדוק החלוק והיה זו , אחר  זו –ìò eáLiL BàÆÈÀÇ

ãçà ìñôñ,זו אחר  זו  –íc åéìò àöîðåעל או החלוק על – ÇÀÈÆÈÀÄÀÈÈÈÈ
úBàîèהספסל, ïlkיותר בה ולתלות אחת לקלקל  מקום שאין  – ËÈÀÅ

ïáàמחברתה. ìL ìñôñ ìò eáLé,טומאה מקבל שאינו  –Bà ÈÀÇÇÀÈÆÆÆ
õçøî ìL àáèöàä ìò שבמרחץ הספסל על שישבו  או – ÇÈÄÀÀÈÆÆÀÈ

דם, עליו  ונמצא טומאה, מקבל  שאינו לקרקע, äéîçðהמחובר  éaøÇÄÀÆÀÈ
øäèî,כולן את –BðéàL øác ìk :øîBà äéîçð éaø äéäL ÀÇÅÆÈÈÇÄÀÆÀÈÅÈÈÈÆÅ

íéîúk ìa÷î Bðéà ,äàîè ìa÷îעל חכמים גזרו לא כלומר – ÀÇÅËÀÈÅÀÇÅÀÈÄ
ישבה  לא ואפילו  טומאה, מקבל שאינו  דבר על הנמצאים כתמים

טהורה. היא הרי  אחת, אשה אלא dingpעליהם iaxk dklde רמב"ם)

ז ). ט , ביאה  איסורי הראויהל' עץ, של  בספסל  מדובר  ברישא ברם,

גבי על ישבה שאפילו הוסיפו , בגמרא והזב. הנידה במושב להיטמא
מגבו , טומאה מקבל  שאינו  לפי טהורה, כתם, עליו  ונמצא חרס, כלי 
בגד של מטלניות גבי  על ישבה אם וכן  תוכו. משום גבו גוזרים ואין

פי על  אף טומאה, מקבלות ואינן  הואיל  שלוש , על שלוש  בהן  שאין
בהן  אין טומאה, מקבל  כתמים.שמינן  טומאת

i p y m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GLúçà ähîa úBðLé eéäL íéLð L:בגמרא ומבואר ביחד; – ÈÈÄÆÈÀÅÀÄÈÇÇ
,zealeynaיחד ודבוקות צפופות úçz(רש "י),היינו  íc àöîðåÀÄÀÈÈÇÇ
ïäî úçà,החיצונות מן  אחת תחת בין  הפנימית, תחת שנמצא בין – ÇÇÅÆ

úBàîè ïlk.טמאות שלשתן –ïäî úçà ä÷ãa,עצמה את – ËÈÀÅÈÀÈÇÇÅÆ
הדם, כשנמצא äàîèמיד  úàöîðå,נידה שפירסה –,äàîè àéä ÀÄÀÅÀÅÈÄÀÅÈ
úBøBäè ïäézLe,טמאה שנמצאה בזו  תולות שהן מפני –úBìBúå ÀÅÆÀÀ

Bæa Bæ שבדקו או עצמה, את מהן אחת אף בדקה לא אם כלומר  – È
דם  לראות ראויה שאינה מי  תולה טהורות, ונמצאו  עצמן את כולן 

כגון  טמאה, והראויה טהורה ראויה שאינה ותהיה ראויה, שהיא במי 
מעוברות, שאינן  בחברותיה הדם תולה מעוברת, מהן  אחת היתה אם

טהורה. úBàøìוהיא úBéeàø eéä àG íàå מארבע כולן  שהיו – ÀÄÈÀÄÀ
זקנה מניקה, מעוברת, בתולה, והן: דם, רואות שאינן (oiirהנשים

izdw - zex`ean zeipyn
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‰GLúçà ähîa úBðLé eéäL íéLð L,úéòöîàä úçz íc àöîðå–úBàîè ïlk;úéîéðtä úçz–íézL ¨¨¦¤¨§¥§¦¨©©§¦§¨¨©©¨¤§¨¦ª¨§¥©©©§¦¦§©¦
úBàîè úBiîéðtä,äøBäè äðBöéçäå.äðBöéçä úçz–úBàîè úBðBöéçä íézL,äøBäè úéîéðtäå.øîàéaø ©§¦¦§¥§©¦¨§¨©©©¦¨§©¦©¦§¥§©§¦¦§¨¨©©¦

äãeäé:éúîéà?úBìbøî Cøc eøáòL ïîæaähnä,ìL eøáò íà ìáàäiìò Cøc ïzL)אחר äéìò–ïlk):נוסח §¨¥¨©¦§©¤¨§¤¤©§§©¦¨£¨¦¨§§¨§¨¤¤£¦¨¨¤¨ª¨
úBàîè.äøBäè úàöîðå ïäî úçà ä÷ãa–äøBäè àéä,úBàîè íézLe;úBøBäè eàöîe íézL e÷ãa–ïä §¥¨§¨©©¥¤§¦§¥§¨¦§¨§©¦§¥¨§§©¦¨§§¥
úBøBäè,äàîè úéLéìMäå;ìLúBøBäè eàöîe ïzL–úBàîè ïlk.äîBc øácä äîì?ïéa áøòúpL àîè ìâì §§©§¦¦§¥¨§¨§¨¨§§ª¨§¥§¨©¨¨¤§©¨¥¤¦§¨©¥

íéøBäè íélâ éðL,øBäè eàöîe ïäî ãçà e÷ãáe–øBäè àeä,ïéàîè íéðLe;íéøBäè eàöîe íéðL–íéøBäè íä, §¥©¦§¦¨§¤¨¥¤¨§¨¨§©¦§¥¦§©¦¨§§¦¥§¦
àîè éLéìMäå;ìLíéøBäè eàöîe ïzL–íéàîè ïlk;éøácøéàî éaø,äéäLøéàî éaøøîBà:àeäL øác ìk §©§¦¦¨¥§¨§¨¨§§¦ª¨§¥¦¦§¥©¦¥¦¤¨¨©¦¥¦¥¨¨¨¤
äàîè ú÷æça–Búàîèa àeä íìBòì,Cì òãeiL ãò,àéä ïëéä äàîè.íéîëçåíéøîBà:òébnL ãò ÷ãBa §¤§©ª§¨§¨§ª§¨©¤¦¨©¨ª§¨¥¨¦©£¨¦§¦¥©¤©¦©

òìqì,äìeúaì Bà. ©¤©©§¨

d.ziniptd zgzúéîéðôä úçú àöîðùë ïéá àëä àðú âéìôîã àäå .äèîä úééìò êøã ãö ìù äúåà äéåø÷ äðåöéçå ,úéîéðô äéåø÷ øé÷ä ãö ìù äúåà
ìéòìã àøîâá ùøôî ,äðåöéç úçú àöîðì úéîéðô úçú àöîð ïéá âéìôî àìå ,úåàîè ïìåë ïäî úçà úçú íã àöîðå éðú÷ ìéòìå ,äðåöéçä úçú àöîðì

:úéîéðôä úçú íãä àöîðùë åìéôà äðåöéçá é÷åôñì àëéà êëìéä ,ãçé úå÷åáãå úåôåëú ïäùë éøééà.izni`:äøåäè úéîéðô äðåöéçä úçú àöîð åøîà
.dhnd zelbxn jxc exary onfa:íãä úàéöî íå÷î ìò úéîéðô äøáò àìã.dilr jxc ozyly exar la`:äðåöéçä ìò úåøáåòå úåñøåã ïäùolek

.ze`nh:äðîî ìôð íù êøã úéîéðô äøáòùë àîùã ,úéîéðô åìéôàå.`nh lbl:úîä ïî úéæë íù äéäù.dlezal e` rlql ribny cr.äìåúá ò÷ø÷
,úåøåäè åàöîå ïúùìù å÷ãáùë àëä ìáà .äàîåèä úà ìèðå áøåò àá øåîéàã ,øåäè ìâä ,àöî àì íàåíã éàäã ,úåàîè ïìåëã øéàî 'øì ïðáø åãåî

:íéîëçë äëìäå .àåä åäééðî àãçî êçøë ìò ,àúà àëéäî

`xephxa yexit

,(b ,` lirlúBéeàø ïä elàk ïúBà ïéàBø וכולן דם, לראות – ÄÈÀÄÅÀ
מהן . מאחת הדם בא ודאי  שהרי טמאות,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

GLúçà ähîa úBðLé eéäL íéLð L זו משולבות היו  ולא – ÈÈÄÆÈÀÅÀÄÈÇÇ
במקומה ישנה אחת כל אלא המאירי),בזו , úçz(גמרא; íc àöîðåÀÄÀÈÈÇÇ

úBàîè ïlk ,úéòöîàä אם ספק, שיש לפי טמאות, שלשתן – ÈÆÀÈÄËÈÀÅ
בצידה; השוכבות מאלו  מאחת או האמצעית מן הדם úçzÇÇיצא

úéîéðtä,הקיר לצד  הישנה אותה תחת דם נמצא –íézL ÇÀÄÄÀÇÄ
úBàîè úBiîéðtä שבצידה והאמצעית לקיר  הסמוכה אותה – ÇÀÄÄÀÅ

äøBäèטמאות, äðBöéçäå.הדם ממקום היא שרחוקה –úçz ÀÇÄÈÀÈÇÇ
äðBöéçä,החדר לצד השוכבת היינו החיצונה, תחת דם נמצא – ÇÄÈ

úBàîè úBðBöéçä íézL,טמאות ושבצידה וזו  החיצונה – ÀÇÄÇÄÀÅ
äøBäè úéîéðtäå.החיצונה מן  היא שרחוקה לפי –éaø øîà ÀÇÀÄÄÀÈÈÇÇÄ

éúîéà :äãeäé הפנימית החיצונה, תחת דם נמצא שאם אמרו, – ÀÈÅÈÇ
ähnäטהורה? úBìbøî Cøc eøáòL ïîæaעל זו  עברו שלא – ÄÀÇÆÈÀÆÆÇÀÀÇÄÈ

בו  שנמצא המקום על פנימית עברה שלא והרי למיטה, כשעלו  זו 

(הדם; äiìò Cøc ïzLìL eøáò íà ìáà:אחר äéìò)נוסח ÂÈÄÈÀÀÈÀÈÆÆÂÄÈÈÆÈ
(ולפי הדם מקום על  עברו  שכולן  והרי למיטה, שעולים הצד  דרך –

תחתיה, הדם שנמצא החיצונה דרך  שעברו  הוא, הפירוש האחר, הנוסח
גבי על עברו לא שהרי  מדוייק, אינו "שלשתן" הלשון זה, שלפי  אלא

– שתיים. אלא שלמה"החיצונה "מלאכת  úBàîè),עיין ïlk– ËÈÀÅ
שם. כשעברה ממנה הדם יצא שמא הפנימית, úçàואפילו  ä÷ãaÈÀÈÇÇ

ïäî,הדם כשנמצא מיד עצמה את –äøBäè úàöîðåוהשאר – ÅÆÀÄÀÅÀÈ
עצמן, את בדקו  úBàîèלא íézLe ,äøBäè àéä שתולים – ÄÀÈÀÇÄÀÅ

עצמן ; בדקו  שלא íézLבאלו e÷ãa,עצמן את –úBøBäè eàöîe ÈÀÀÇÄÈÀÀ
עצמה, את בדקה לא השלישית ואילו  –úéLéìMäå ,úBøBäè ïäÅÀÀÇÀÄÄ

äàîè;בשלישית הדם את שתולים –úBøBäè eàöîe ïzLìL ÀÅÈÀÈÀÈÈÀÀ
טהורות, ונמצאו  עצמן  את שלשתן בדקו  –úBàîè ïlkשהרי – ËÈÀÅ

מבחברתה. יותר  באחת לתלות ואין  מהן , מאחת הדם בא äîìÀÈודאי
ìâì ?äîBc øácä,אבנים של  –àîè כזית הגל  תחת שיש  – ÇÈÈÆÀÇÈÅ

המת, íéøBäèמן  íélâ éðL ïéa áøòúpL איזהו יודעים, ואין – ÆÄÀÈÇÅÀÅÇÄÀÄ

הטהור, ואיזהו àeäהטמא ,øBäè eàöîe ïäî ãçà e÷ãáeÈÀÆÈÅÆÈÀÈ
ïéàîè íéðLe ,øBäè יודעים ואין  טמא, מהשניים אחד  שהרי – ÈÀÇÄÀÅÄ

הטמא; íéøBäèאיזהו eàöîe íéðL ונמצאו גלים שני בדקו – ÀÇÄÈÀÀÄ
àîèטהורים, éLéìMäå ,íéøBäè íä הוא השלישי  שודאי  – ÅÀÄÀÇÀÄÄÈÅ

הטמא; íéøBäèהגל  eàöîe ïzLìL ונמצאו שלשתם, את בדקו  – ÀÈÀÈÈÀÀÄ
íéàîèטהורים, ïlk;מהם אחד תחת טומאה ודאי  שהרי  –éøác ËÈÀÅÄÄÀÅ

ú÷æça àeäL øác ìk :øîBà øéàî éaø äéäL ;øéàî éaøÇÄÅÄÆÈÈÇÄÅÄÅÈÈÈÆÀÆÀÇ
ïëéä äàîè ,Cì òãeiL ãò ,Búàîèa àeä íìBòì ,äàîèËÀÈÀÈÀËÀÈÇÆÄÈÇÈËÀÈÅÈ

àéäמאחר הוא, טומאה בחזקת הגלים מן אחד  כאן  גם והרי  – Ä
שלושת  כל  את משבדקו הלכך  המת, מן כזית תחתיו  שיש שידוע

הטומאה, היכן  נודע שלא כיון המת, מן  הכזית את מצאו ולא הגלים
לגמרי. הנשים כדין  הגלים דין  ונמצא טמאים, íéîëçåÇÂÈÄכולם
äìeúaì Bà ,òìqì òébnL ãò ÷ãBa :íéøîBà לקרקע – ÀÄÅÇÆÇÄÇÇÆÇÇÀÈ

אומרים  אנו  טומאה, שם מצא לא ואם מעולם, עובדה שלא בתולה,

אבל טהורים. ושלשתם אותה, נטל עורב או  משם גררוה ששרצים
טמאות, שכולן חכמים מודים טהורות עצמן שמצאו נשים בשלוש

בא. מהן מאחת פנים כל ועל לפנינו, הדם minkgk.שהרי  dklde

ה, משנה ובין ד  משנה בין שההבדל הגמרא), פי (על המפרשים כרוב בארנו 
(היינו משולבות אחת במיטה ישנות שהיו  נשים בשלוש מדובר ד  שבמשנה

cgi zeweace zetetv במיטה ישנות שהיו נשים בשלוש מדובר  ה במשנה ואילו ,(
תחת  דם נמצא שאם ד, במשנה שנינו ומכאן  בזו. זו  משולבות היו ולא אחת
ואילו טמאות, כולן  החיצונות, אחת תחת ובין  הפנימית תחת בין  מהן, אחת
אם  אבל טמאות, כולן  אמצעית תחת דם מצא אם שדווקא שנינו , ה במשנה
הפנימית  החיצונה, תחת נמצא ואם טהורה, החיצונה הפנימית, תחת נמצא

טהורה.
אין יחד  ששוכבות שמאחר זו , בדרך לחלק מסתבר  שלא כותב, הגר"א אך 

ודבוקות. תכופות שאינן  או ודבוקות תכופות שוכבות אם הבדל
ה  שבמשנה היינו "במשולבות", בגמרא: שמבואר שמה הגר"א, מפרש אלא

המשנה מ  מבדילה ולפיכך  אחת, בבת שוכבות שהן כלומר במשולבות, דובר 
האמצעית. תחת נמצא ולבין החיצונה תחת נמצא לבין הפנימית תחת נמצא בין
המשנה  ובאה בחלוק כמו זו אחר  בזו במיטה ששכבו מדובר ד במשנה אבל 

טמאות כולן  במיטה, דם נמצא השלישית שעמדה לאחר  שאם (oiirללמד
.(my iyp` zetqez oiire ;"`ax edil`"
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·ìôqä CBúì ïäéëøö eNòL äMàå Léà,íénä ìò íc àöîðå–éñBé éaøøäèî;ïBòîL éaøåànèî,ïéàL ¦§¦¨¤¨¨§¥¤§©¥¤§¦§¨¨©©©¦©¦¥§©¥§©¦¦§§©¥¤¥
íc àéöBäì Léàä Cøc,äMàä ïî íéîc ú÷æçL àlà. ¤¤¨¦§¦¨¤¨¤¤§©¨¦¦¨¦¨

‚äcpì Bà úéøëpì d÷eìç äìéàLä–éøäda äìBz Bæ.GLãçà ÷eìç eLálL íéLð L,ìñôñ ìò eáLiL Bà ¦§¦¨£¨©¨§¦©¦¨£¥¨¨¨¨¦¤¨§¨¤¨¤¨§©©§¨
ãçà,íc åéìò àöîðå–úBàîè ïlk.ïáà ìL ìñôñ ìò eáLé,õçøî ìL àáèöàä ìò Bà–äéîçð éaøøäèî; ¤¨§¦§¨¨¨¨ª¨§¥¨§©©§¨¤¤¤©¨¦§§¨¤¤§¨©¦§¤§¨§©¥
äéäLäéîçð éaøøîBà:äàîè ìa÷î BðéàL øác ìk–íéîúk ìa÷î Bðéà. ¤¨¨©¦§¤§¨¥¨¨¨¤¥§©¥ª§¨¥§©¥§¨¦
„GLúçà ähîa úBðLé eéäL íéLð L,ïäî úçà úçz íc àöîðå–úBàîè ïlk.úàöîðå ïäî úçà ä÷ãa ¨¨¦¤¨§¥§¦¨©©§¦§¨¨©©©©¥¤ª¨§¥¨§¨©©¥¤§¦§¥

äàîè–äàîè àéä,úBøBäè ïäézLe,Bæa Bæ úBìBúå.úBàøì úBéeàø eéä àG íàå–úBéeàø ïä elàk ïúBà ïéàBø. §¥¨¦§¥¨§¥¤§§¨§¦¨§¦§¦¨§¦¥§

a.odikxv eyry:íéìâø éî åìéèä.xdhn iqei iax,íéìâø éî íå÷îî àá ÷ôñ øå÷îä ïî àá ÷ôñ ,à÷éôñ àãç àìà àëéìã àúãéøâ äùàá åìéôà àäã
øäèî äìéçúëì åìéôàã àúøéúé äðùîî ïðéòåîùàì àìà ,øäèî éñåé éáø àëä àðú øãä àìå .éúà ùéàî àîìéãã àëä ïëù ìëå ,ìéòì éñåé éáø øäèî
ïðéøîà àì äìéçúëì ìáà ,ïäá ä÷ñòúðù úåøäè éñåé 'ø øäèî ãáòéã à÷åã àîéú àìã .úåøäèá ÷ñòúúù ,íã äúàøå äéëøö äùåòù äùàì éñåé 'ø

:ïì òîùî÷ ,÷ñòúúù äì.`nhn oerny 'xe:àîòè éðú÷ãë ,à÷éôñ ÷ôñ àëéàã àëä åìéôà.dy`d on minc zwfgyéñåé 'øë äëìä ïðé÷ñô ìéòìå
:éúøú àëéàã àëä ïëù ìë ,à÷éôñ ãçá åìéôàå øäèîã

b.dwelg dli`yd:íúë åéìò äàöîå àéä äúùáì ë"çàå.dcpl e` zixkpl:äãðã àéîåã ,äúàø øáëù äá åðòãéå äìåãâ àéäù ,íã äàåø àéäù úéøëðì
.da dlez ef ixd,äøåäè äúøáçî ÷åìç äìàùù äøåäè úéìàøùé ìáà .äá àéìúå äàîè éîð úéøëðå .éãéî äì äì÷ì÷î àì ,àéä äãðã ïåéëã .äøåäèå

:êäî éôè êäì úì÷ì÷îã úéæç éàî ,äì àì÷ì÷î ,äá àéìú éàã ïåéëã ,'åë íéùð ùìù éðú÷ãë ,úåàîè ïäéúù ,äúøáç åúùáì êë øçàå.oa` lyåðéàã
:äãðäå áæä áùåîá àîèéì éåàøã õò ìùá [éøééà] àùéøã ìñôñå .äàîåè ìá÷î.minzk lawn oi`'øã àîòèå .åá íéàöîðä íéîúë ìò åøæâ àì øîåìë

áéúëã ,äéîçð('â äéòùé)ìò äáùé íà ïëå .äàîåè ìá÷î åðéàù øáã ìëì ïéãä àåäå .äú÷ð ,äàîåè úìá÷î äðéàù õøàì äáùéù ïåéë ,áùú õøàì äú÷ðå
ùìù ïäá ïéàù ãâá ìù úåéðìèî éáâ ìò åà ,åáâî äàîåè ìá÷î ïéàù ,ñøç éìë éáâíéàöîðä íéîúë ìò åøæâ àì åìà ìëá ,äàîåè ïéìá÷î ïðéàù ùìù ìò

:äéîçð 'øë äëìäå .íäá
c.efa ef zeleze:äøåäè àéäå ,úøáåòî äðéàùá íãä äìåú ,úøáåòî úçàä äúéä íàù.zeie`x eid `l m`e,úå÷éðî ïìåë åà úåøáåòî ïìåë åéäù ïåâë

:÷ôð åäééðéáî íã íå÷î ìëîã ,úåàøì úåéåàø åìéàë úåàîè ïìåë

`xephxa yexit
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ìôqä CBúì ïäéëøö eNòL äMàå Léà לתוכו שהטילו – ÄÀÄÈÆÈÈÀÅÆÀÇÅÆ
רגלים, íénäמי ìò íc àöîðå,הספל שבתוך –éñBé éaø ÀÄÀÈÈÇÇÇÄÇÄÅ
øäèî,צרכיה שעשתה בלבד באשה אפילו שהרי  האשה, את – ÀÇÅ

ממקום  בא ספק המקור מן  הדם בא ספק אחד , ספק אלא שאין

כאן , שכן כל מטהר, יוסי  שרבי הקודמת, במשנה שנינו  רגלים, מי 
האשה, מן  ואם האשה, מן  ספק האיש מן  ספק ספקא: ספק שיש 
משנתנו  נקטה ולא רגלים; מי ממקום אלא בא המקור  מן לא שמא

שאפילו  להשמיענו, אלא יתירה, משנה שהיא מטהר", יוסי "רבי 
דם, וראתה צרכיה שעשתה האשה את יוסי רבי  מטהר לכתחילה

מבואר, בגמרא ובברייתא בטהרות. להתעסק לה שמותר  כלומר
טהורה, שהיא כאן מודה הקודמת, במשנה שמטמא מאיר  רבי  שאף

ספקא. ספק כאן  ויש  ànèîהואיל  ïBòîL éaøå,האשה את – ÀÇÄÄÀÀÇÅ
ïî íéîc ú÷æçL àlà ,íc àéöBäì Léàä Cøc ïéàLÆÅÆÆÈÄÀÄÈÆÈÆÆÀÇÈÄÄ

äMàä דמים שחזקת לפי אחד, ספק אלא כאן שאין  כלומר – ÈÄÈ
צרכיה  עשתה ואפילו  היא, טמאה הלכך האיש , מן  ולא האשה, מן

יושבת איגר).כשהיא עקיבא  רבי  תוספות שלמה"; dklde("מלאכת 
,iqei iaxk שכן וכל  כמותו  הלכה פסקו הקודמת במשנה אף שהרי

כאן .

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äcpì Bà úéøëpì d÷eìç äìéàLä את שהשאילה ובשעה – ÄÀÄÈÂÈÇÈÀÄÇÄÈ
נמצא  ועכשיו  כשלבשתו, בדקתו לא חברתה ואף בדקתו, לא החלוק

שהשאי בשעה החלוק את שבדקה או כתם, בו בו היה ולא אותו לה
היא  לבשתו לה וכשהחזירתו כשלבשתו, בדקתו לא וחברתה כתם,

כתם בו  נמצא ועכשיו  בדיקה, אחרונה "),בלא äìBz("משנה Bæ éøäÂÅÈ
da מתקלקלות אינן והן  הואיל הנידה, מן  או הנכרית מן  בא שהכתם – È

הן . טמאות שהרי  כך , ידי  GLãçàעל  ÷eìç eLálL íéLð L ÈÈÄÆÈÀÈÆÈ
שלבשוהו, קודם בדוק החלוק והיה זו , אחר  זו –ìò eáLiL BàÆÈÀÇ

ãçà ìñôñ,זו אחר  זו  –íc åéìò àöîðåעל או החלוק על – ÇÀÈÆÈÀÄÀÈÈÈÈ
úBàîèהספסל, ïlkיותר בה ולתלות אחת לקלקל  מקום שאין  – ËÈÀÅ

ïáàמחברתה. ìL ìñôñ ìò eáLé,טומאה מקבל שאינו  –Bà ÈÀÇÇÀÈÆÆÆ
õçøî ìL àáèöàä ìò שבמרחץ הספסל על שישבו  או – ÇÈÄÀÀÈÆÆÀÈ

דם, עליו  ונמצא טומאה, מקבל  שאינו לקרקע, äéîçðהמחובר  éaøÇÄÀÆÀÈ
øäèî,כולן את –BðéàL øác ìk :øîBà äéîçð éaø äéäL ÀÇÅÆÈÈÇÄÀÆÀÈÅÈÈÈÆÅ

íéîúk ìa÷î Bðéà ,äàîè ìa÷îעל חכמים גזרו לא כלומר – ÀÇÅËÀÈÅÀÇÅÀÈÄ
ישבה  לא ואפילו  טומאה, מקבל שאינו  דבר על הנמצאים כתמים

טהורה. היא הרי  אחת, אשה אלא dingpעליהם iaxk dklde רמב"ם)

ז ). ט , ביאה  איסורי הראויהל' עץ, של  בספסל  מדובר  ברישא ברם,

גבי על ישבה שאפילו הוסיפו , בגמרא והזב. הנידה במושב להיטמא
מגבו , טומאה מקבל  שאינו  לפי טהורה, כתם, עליו  ונמצא חרס, כלי 
בגד של מטלניות גבי  על ישבה אם וכן  תוכו. משום גבו גוזרים ואין

פי על  אף טומאה, מקבלות ואינן  הואיל  שלוש , על שלוש  בהן  שאין
בהן  אין טומאה, מקבל  כתמים.שמינן  טומאת

i p y m e i
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GLúçà ähîa úBðLé eéäL íéLð L:בגמרא ומבואר ביחד; – ÈÈÄÆÈÀÅÀÄÈÇÇ
,zealeynaיחד ודבוקות צפופות úçz(רש "י),היינו  íc àöîðåÀÄÀÈÈÇÇ
ïäî úçà,החיצונות מן  אחת תחת בין  הפנימית, תחת שנמצא בין – ÇÇÅÆ

úBàîè ïlk.טמאות שלשתן –ïäî úçà ä÷ãa,עצמה את – ËÈÀÅÈÀÈÇÇÅÆ
הדם, כשנמצא äàîèמיד  úàöîðå,נידה שפירסה –,äàîè àéä ÀÄÀÅÀÅÈÄÀÅÈ
úBøBäè ïäézLe,טמאה שנמצאה בזו  תולות שהן מפני –úBìBúå ÀÅÆÀÀ

Bæa Bæ שבדקו או עצמה, את מהן אחת אף בדקה לא אם כלומר  – È
דם  לראות ראויה שאינה מי  תולה טהורות, ונמצאו  עצמן את כולן 

כגון  טמאה, והראויה טהורה ראויה שאינה ותהיה ראויה, שהיא במי 
מעוברות, שאינן  בחברותיה הדם תולה מעוברת, מהן  אחת היתה אם

טהורה. úBàøìוהיא úBéeàø eéä àG íàå מארבע כולן  שהיו – ÀÄÈÀÄÀ
זקנה מניקה, מעוברת, בתולה, והן: דם, רואות שאינן (oiirהנשים

izdw - zex`ean zeipyn
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‰GLúçà ähîa úBðLé eéäL íéLð L,úéòöîàä úçz íc àöîðå–úBàîè ïlk;úéîéðtä úçz–íézL ¨¨¦¤¨§¥§¦¨©©§¦§¨¨©©¨¤§¨¦ª¨§¥©©©§¦¦§©¦
úBàîè úBiîéðtä,äøBäè äðBöéçäå.äðBöéçä úçz–úBàîè úBðBöéçä íézL,äøBäè úéîéðtäå.øîàéaø ©§¦¦§¥§©¦¨§¨©©©¦¨§©¦©¦§¥§©§¦¦§¨¨©©¦

äãeäé:éúîéà?úBìbøî Cøc eøáòL ïîæaähnä,ìL eøáò íà ìáàäiìò Cøc ïzL)אחר äéìò–ïlk):נוסח §¨¥¨©¦§©¤¨§¤¤©§§©¦¨£¨¦¨§§¨§¨¤¤£¦¨¨¤¨ª¨
úBàîè.äøBäè úàöîðå ïäî úçà ä÷ãa–äøBäè àéä,úBàîè íézLe;úBøBäè eàöîe íézL e÷ãa–ïä §¥¨§¨©©¥¤§¦§¥§¨¦§¨§©¦§¥¨§§©¦¨§§¥
úBøBäè,äàîè úéLéìMäå;ìLúBøBäè eàöîe ïzL–úBàîè ïlk.äîBc øácä äîì?ïéa áøòúpL àîè ìâì §§©§¦¦§¥¨§¨§¨¨§§ª¨§¥§¨©¨¨¤§©¨¥¤¦§¨©¥

íéøBäè íélâ éðL,øBäè eàöîe ïäî ãçà e÷ãáe–øBäè àeä,ïéàîè íéðLe;íéøBäè eàöîe íéðL–íéøBäè íä, §¥©¦§¦¨§¤¨¥¤¨§¨¨§©¦§¥¦§©¦¨§§¦¥§¦
àîè éLéìMäå;ìLíéøBäè eàöîe ïzL–íéàîè ïlk;éøácøéàî éaø,äéäLøéàî éaøøîBà:àeäL øác ìk §©§¦¦¨¥§¨§¨¨§§¦ª¨§¥¦¦§¥©¦¥¦¤¨¨©¦¥¦¥¨¨¨¤
äàîè ú÷æça–Búàîèa àeä íìBòì,Cì òãeiL ãò,àéä ïëéä äàîè.íéîëçåíéøîBà:òébnL ãò ÷ãBa §¤§©ª§¨§¨§ª§¨©¤¦¨©¨ª§¨¥¨¦©£¨¦§¦¥©¤©¦©

òìqì,äìeúaì Bà. ©¤©©§¨

d.ziniptd zgzúéîéðôä úçú àöîðùë ïéá àëä àðú âéìôîã àäå .äèîä úééìò êøã ãö ìù äúåà äéåø÷ äðåöéçå ,úéîéðô äéåø÷ øé÷ä ãö ìù äúåà
ìéòìã àøîâá ùøôî ,äðåöéç úçú àöîðì úéîéðô úçú àöîð ïéá âéìôî àìå ,úåàîè ïìåë ïäî úçà úçú íã àöîðå éðú÷ ìéòìå ,äðåöéçä úçú àöîðì

:úéîéðôä úçú íãä àöîðùë åìéôà äðåöéçá é÷åôñì àëéà êëìéä ,ãçé úå÷åáãå úåôåëú ïäùë éøééà.izni`:äøåäè úéîéðô äðåöéçä úçú àöîð åøîà
.dhnd zelbxn jxc exary onfa:íãä úàéöî íå÷î ìò úéîéðô äøáò àìã.dilr jxc ozyly exar la`:äðåöéçä ìò úåøáåòå úåñøåã ïäùolek

.ze`nh:äðîî ìôð íù êøã úéîéðô äøáòùë àîùã ,úéîéðô åìéôàå.`nh lbl:úîä ïî úéæë íù äéäù.dlezal e` rlql ribny cr.äìåúá ò÷ø÷
,úåøåäè åàöîå ïúùìù å÷ãáùë àëä ìáà .äàîåèä úà ìèðå áøåò àá øåîéàã ,øåäè ìâä ,àöî àì íàåíã éàäã ,úåàîè ïìåëã øéàî 'øì ïðáø åãåî

:íéîëçë äëìäå .àåä åäééðî àãçî êçøë ìò ,àúà àëéäî

`xephxa yexit

,(b ,` lirlúBéeàø ïä elàk ïúBà ïéàBø וכולן דם, לראות – ÄÈÀÄÅÀ
מהן . מאחת הדם בא ודאי  שהרי טמאות,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

GLúçà ähîa úBðLé eéäL íéLð L זו משולבות היו  ולא – ÈÈÄÆÈÀÅÀÄÈÇÇ
במקומה ישנה אחת כל אלא המאירי),בזו , úçz(גמרא; íc àöîðåÀÄÀÈÈÇÇ

úBàîè ïlk ,úéòöîàä אם ספק, שיש לפי טמאות, שלשתן – ÈÆÀÈÄËÈÀÅ
בצידה; השוכבות מאלו  מאחת או האמצעית מן הדם úçzÇÇיצא

úéîéðtä,הקיר לצד  הישנה אותה תחת דם נמצא –íézL ÇÀÄÄÀÇÄ
úBàîè úBiîéðtä שבצידה והאמצעית לקיר  הסמוכה אותה – ÇÀÄÄÀÅ

äøBäèטמאות, äðBöéçäå.הדם ממקום היא שרחוקה –úçz ÀÇÄÈÀÈÇÇ
äðBöéçä,החדר לצד השוכבת היינו החיצונה, תחת דם נמצא – ÇÄÈ

úBàîè úBðBöéçä íézL,טמאות ושבצידה וזו  החיצונה – ÀÇÄÇÄÀÅ
äøBäè úéîéðtäå.החיצונה מן  היא שרחוקה לפי –éaø øîà ÀÇÀÄÄÀÈÈÇÇÄ

éúîéà :äãeäé הפנימית החיצונה, תחת דם נמצא שאם אמרו, – ÀÈÅÈÇ
ähnäטהורה? úBìbøî Cøc eøáòL ïîæaעל זו  עברו שלא – ÄÀÇÆÈÀÆÆÇÀÀÇÄÈ

בו  שנמצא המקום על פנימית עברה שלא והרי למיטה, כשעלו  זו 

(הדם; äiìò Cøc ïzLìL eøáò íà ìáà:אחר äéìò)נוסח ÂÈÄÈÀÀÈÀÈÆÆÂÄÈÈÆÈ
(ולפי הדם מקום על  עברו  שכולן  והרי למיטה, שעולים הצד  דרך –

תחתיה, הדם שנמצא החיצונה דרך  שעברו  הוא, הפירוש האחר, הנוסח
גבי על עברו לא שהרי  מדוייק, אינו "שלשתן" הלשון זה, שלפי  אלא

– שתיים. אלא שלמה"החיצונה "מלאכת  úBàîè),עיין ïlk– ËÈÀÅ
שם. כשעברה ממנה הדם יצא שמא הפנימית, úçàואפילו  ä÷ãaÈÀÈÇÇ

ïäî,הדם כשנמצא מיד עצמה את –äøBäè úàöîðåוהשאר – ÅÆÀÄÀÅÀÈ
עצמן, את בדקו  úBàîèלא íézLe ,äøBäè àéä שתולים – ÄÀÈÀÇÄÀÅ

עצמן ; בדקו  שלא íézLבאלו e÷ãa,עצמן את –úBøBäè eàöîe ÈÀÀÇÄÈÀÀ
עצמה, את בדקה לא השלישית ואילו  –úéLéìMäå ,úBøBäè ïäÅÀÀÇÀÄÄ

äàîè;בשלישית הדם את שתולים –úBøBäè eàöîe ïzLìL ÀÅÈÀÈÀÈÈÀÀ
טהורות, ונמצאו  עצמן  את שלשתן בדקו  –úBàîè ïlkשהרי – ËÈÀÅ

מבחברתה. יותר  באחת לתלות ואין  מהן , מאחת הדם בא äîìÀÈודאי
ìâì ?äîBc øácä,אבנים של  –àîè כזית הגל  תחת שיש  – ÇÈÈÆÀÇÈÅ

המת, íéøBäèמן  íélâ éðL ïéa áøòúpL איזהו יודעים, ואין – ÆÄÀÈÇÅÀÅÇÄÀÄ

הטהור, ואיזהו àeäהטמא ,øBäè eàöîe ïäî ãçà e÷ãáeÈÀÆÈÅÆÈÀÈ
ïéàîè íéðLe ,øBäè יודעים ואין  טמא, מהשניים אחד  שהרי – ÈÀÇÄÀÅÄ

הטמא; íéøBäèאיזהו eàöîe íéðL ונמצאו גלים שני בדקו – ÀÇÄÈÀÀÄ
àîèטהורים, éLéìMäå ,íéøBäè íä הוא השלישי  שודאי  – ÅÀÄÀÇÀÄÄÈÅ

הטמא; íéøBäèהגל  eàöîe ïzLìL ונמצאו שלשתם, את בדקו  – ÀÈÀÈÈÀÀÄ
íéàîèטהורים, ïlk;מהם אחד תחת טומאה ודאי  שהרי  –éøác ËÈÀÅÄÄÀÅ

ú÷æça àeäL øác ìk :øîBà øéàî éaø äéäL ;øéàî éaøÇÄÅÄÆÈÈÇÄÅÄÅÈÈÈÆÀÆÀÇ
ïëéä äàîè ,Cì òãeiL ãò ,Búàîèa àeä íìBòì ,äàîèËÀÈÀÈÀËÀÈÇÆÄÈÇÈËÀÈÅÈ

àéäמאחר הוא, טומאה בחזקת הגלים מן אחד  כאן  גם והרי  – Ä
שלושת  כל  את משבדקו הלכך  המת, מן כזית תחתיו  שיש שידוע

הטומאה, היכן  נודע שלא כיון המת, מן  הכזית את מצאו ולא הגלים
לגמרי. הנשים כדין  הגלים דין  ונמצא טמאים, íéîëçåÇÂÈÄכולם
äìeúaì Bà ,òìqì òébnL ãò ÷ãBa :íéøîBà לקרקע – ÀÄÅÇÆÇÄÇÇÆÇÇÀÈ

אומרים  אנו  טומאה, שם מצא לא ואם מעולם, עובדה שלא בתולה,

אבל טהורים. ושלשתם אותה, נטל עורב או  משם גררוה ששרצים
טמאות, שכולן חכמים מודים טהורות עצמן שמצאו נשים בשלוש

בא. מהן מאחת פנים כל ועל לפנינו, הדם minkgk.שהרי  dklde

ה, משנה ובין ד  משנה בין שההבדל הגמרא), פי (על המפרשים כרוב בארנו 
(היינו משולבות אחת במיטה ישנות שהיו  נשים בשלוש מדובר ד  שבמשנה

cgi zeweace zetetv במיטה ישנות שהיו נשים בשלוש מדובר  ה במשנה ואילו ,(
תחת  דם נמצא שאם ד, במשנה שנינו ומכאן  בזו. זו  משולבות היו ולא אחת
ואילו טמאות, כולן  החיצונות, אחת תחת ובין  הפנימית תחת בין  מהן, אחת
אם  אבל טמאות, כולן  אמצעית תחת דם מצא אם שדווקא שנינו , ה במשנה
הפנימית  החיצונה, תחת נמצא ואם טהורה, החיצונה הפנימית, תחת נמצא

טהורה.
אין יחד  ששוכבות שמאחר זו , בדרך לחלק מסתבר  שלא כותב, הגר"א אך 

ודבוקות. תכופות שאינן  או ודבוקות תכופות שוכבות אם הבדל
ה  שבמשנה היינו "במשולבות", בגמרא: שמבואר שמה הגר"א, מפרש אלא

המשנה מ  מבדילה ולפיכך  אחת, בבת שוכבות שהן כלומר במשולבות, דובר 
האמצעית. תחת נמצא ולבין החיצונה תחת נמצא לבין הפנימית תחת נמצא בין
המשנה  ובאה בחלוק כמו זו אחר  בזו במיטה ששכבו מדובר ד במשנה אבל 

טמאות כולן  במיטה, דם נמצא השלישית שעמדה לאחר  שאם (oiirללמד
.(my iyp` zetqez oiire ;"`ax edil`"
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Âíúkä ìò ïéøéáòî ïéðîîñ äòáL:ìôz ÷ø,ïéñéøâ éîe,íéìâø éîe,øúðå,úéøBáe,àéðeî÷,âìLàå.Bìéaèä ¦§¨©§¨¦©£¦¦©©¤¤Ÿ¨¥¥§¦¦¥©§©¦§¤¤¦§§¨§¤§¨¦§¦
úBøäè åéab ìò äNòå,øáò àGå ïéðîîñ äòáL åéìò øéáòä–òáö äæ éøä,úBøBäè úBøähä,éøö BðéàåC §¨¨©©¨§¨¤¡¦¨¨¦§¨©§¨¦§¨©£¥¤¤©©§¨§§¥¨¦

ìéaèäì.øáò,ääcL Bà–íúk äæ éøä,úBøähäå–úBàîè,éøöåìéaèäì C. §©§¦¨©¤¥¨£¥¤¤¤§©§¨§¥§¨¦§©§¦
Êìôz ÷ø eäæéà?íeìk íòè àHL ìk.ïéñéøâ éî?ìBt ìL ïéñéøb úñéòì,Lôð ú÷eìç.íéìâø éî?eöéîçäL. ¥¤Ÿ¨¥¨¤¨©§¥§¦¦§¦©§¦¦¤£©¤¤¥©§©¦¤¤¡¦

éøöåGL ñkñëì Cãçàå ãçà ìëì íéîòt äL.ïøãñk àHL ïøéáòä,úçàk ïéðîîñ äòáL øéáòäL Bà–àG §¨¦§©§¥§¨§¨¦§¨¤¨§¤¨¤¡¦¨¤§¦§¨¤¤¡¦¦§¨©§¨¦§©©
íeìë àGå äNò. ¨¨§§

Áúñå dì LiL äMà ìk–dúòL dic.úBúñeä ïä elàå:ú÷äôî,úLhòîe,dñøë éôa úLLBçå,éìetLáe ¨¦¨¤¤¨¤¤©¨¨¨¨§¥¥©§¨§©¤¤§©¤¤§¤¤§¦§¥¨§¦¥

e.mzkd lr oixiarn oipnnq dray:åéìò ïìåë øéáòéù ãò ìèá íãä ïéàù.oiqixb ine ltz wex:ïéúéðúîá ïî÷ì ùøôî.xzpò÷ø÷ ïéîå .æ"òìá í"åìà
:á"éù åì ïéøå÷ éáøòáå .øéäæîå àåä.zixea:øäèîå ä÷ðîù àåä çîö ïéî.`ipenwøéáòäì íéãéä úà åøôòá ïé÷ðîå åúåà íéðçåèå åúåà íéùáéîù áùò

:õåã óåìù éåø÷ àøîâ ïåùìáå .àîäåæä úà.bly`:éì ùøôúà àì.eliahd:åììä íéðîîñä åéìò øéáòäù íãå÷ íúë åá ùéù ãâáì.rav df ixdéàã
:øáò äåä íã äåä.ddicy:åúéîåîãàî äðúùð

f.axran melk mrh `lyìôú ÷åø àø÷ð íåéá úåòù ùìù ãòå .ø÷åáä ãò äìéì ìù ïåøçà úåöçî ïùéù àåäå .íòè àìá ìôú åðééäå ,äìéìä äúåà ìë
:ìôú ÷åø éåä àì ,å÷øô äðùå ø÷áá íéëùä íàå .äæ ïéðòì.ytp zwelg let ly oiqixb zqirlåøéáòîå ìåôä úñéøâì äñòåì .äôéì÷ä ïî ìëåàä ÷ìçðù

:íúëä ìò.evingdy:íéîé äùìù åäùù ìë ,ïöåîéç äîëå .åçéøñäù.qkqkl jixveìôåëù íéãâá ñåáéë êøãë ,íñå íñ ìëì íéîòô äùìù óùôùì
:óùôùîå åãö íò ãö.oxcqk:ïàë íééåðùù êøãë.melk `le dyr `l:ìèáì àìå ÷åãáì àì

g.dzry dic zqe dl yiy dy` lkéøééî àëäå ,ùãåçì ùãåçî åà ,íåé å"èì íåé å"èî ïåâë éîåéã úåúñåá éøééî íúäå ,äì àðéðú àî÷ ÷øôá ìéòì

`xephxa yexit

i y i l y m e i
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íúkä ìò ïéøéáòî ïéðîîñ äòáL,הוא דם אם לבדוק כדי  – ÄÀÈÇÀÈÄÇÂÄÄÇÇÆÆ
אלו : סממנים ידי  על  לעבור הדם ïéñéøâ,שדרך  éîe ,ìôz ÷øÙÈÅÅÀÄÄ

íéìâø éîe,הבאה במשנה להלן מבוארים אלו כל –øúðå מין – ÅÇÀÇÄÀÆÆ
לניקוי המשמשת oxzp),אבן gln oin)úéøBáe,שמנקה עשב מין – Ä

àéðeî÷, גיר מין  –âìLàå. לניקוי חומר  מין –Bìéaèä את – ÀÀÈÀÆÀÈÄÀÄ
עליו , הכתם היה כשעדיין  úBøäè,הבגד åéab ìò äNòåואחר ÀÈÈÇÇÈÀÈ

øáòכך  àGå ïéðîîñ äòáL åéìò øéáòä שבעת ידי על  הכתם – ÆÁÄÈÈÄÀÈÇÀÈÄÀÈÇ
òáöהסממנין, äæ éøä;עובר היה דם, היה שאילו  –úBøähä ÂÅÆÆÇÇÀÈ

ìéaèäì Céøö Bðéàå ,úBøBäè.טומאה כאן  אין שהרי –øáò ÀÀÅÈÄÀÇÀÄÈÇ
הסממנים, שבעת ידי על הכתם –ääcL Bà, אדמימותו שנחלשה – ÆÅÈ

íúk äæ éøä,דם של –úBøähäå,גביו על  שנעשו –úBàîè ÂÅÆÆÆÀÇÀÈÀÅ
לטהרו, הועיל לא עליו, הכתם היה כשעדיין שהטבילו שמה –CéøöåÀÈÄ

ìéaèäì.שדיהה או  הכתם שעבר לאחר אחרת פעם הבגד  את – ÀÇÀÄ

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ìôz ÷ø eäæéà שמעבירים הסממנים משבעת שהוא לעיל, ששנינו  – ÅÆÙÈÅ
הכתם? íeìkעל íòè àHL ìk טעם שלא כל  מבואר: בגמרא – ÈÆÈÇÀ

הלילה כל  jli`e),כלום axr zgex`n), האחרון הלילה חצי  ישן והיה
תפל. רוק הוא שלו  הרוק וידבר, שיאכל  קודם בבוקר, ממיטתו כשקם

ושנה  השכים ואם זה. לענין תפל" "רוק נקרא ביום שעות שלוש  ועד
כוח  מחליש  שהדיבור לפי  תפל , רוק זה אין שעות, שלוש  קודם פרקו 

המאירי).הרוק לח; ט , ביאה  איסורי הל ' רמב "ם א; סג, ïéñéøâ(נידה  éîÅÀÄÄ
גריסין ? מי הם אילו  –Lôð ú÷eìç ,ìBt ìL ïéñéøb úñéòìÀÄÇÀÄÄÆÂÇÆÆ

שלה  שהאוכל היינו  מנפשה, שנחלקה פול, של  גריס שלוקח כלומר  –
על מעבירו  כך ואחר ולועסו , אדם, בידי  ולא מעצמו , מקליפתו יצא

פירושים הכתם הבאנו שם  המשנה , באור  בשולי  להלן עיין (הגר "א;

íéìâøאחרים ). éî?הכתם על מעבירים רגלים מי  אילו  –eöéîçäL ÅÇÀÇÄÆÆÁÄ
ימים שלושה ששהו כל והיינו  להסריח, שהתחילו  בגמרא ).– (ברייתא 

ñkñëì Céøöå,הבגד את לשפשף –GLãçà ìëì íéîòt äL ÀÈÄÀÇÀÅÀÈÀÈÄÀÈÆÈ
ãçàå.פעמים שלוש  הסממנים מן  אחד  בכל –àHL ïøéáòä ÀÆÈÆÁÄÈÆ
ïøãñk,תפל רוק תחילה הקודמת. במשנה שנימנו כסדר שלא – ÀÄÀÈ

וכו ', רגלים מי  כך  ואחר גריסין, מי כך äòáLאחר øéáòäL BàÆÆÁÄÄÀÈ

úçàk ïéðîîñ,אחת בבת הסממנים שבעת כל  את –äNò àG ÇÀÈÄÀÇÇÈÈ
íeìë àGå. לביטולו ולא הכתם לבדיקת לא – ÀÀ

הביטוי  ytp"במשמעות zwelg" גרשום שרבנו ב"ערוך", מובא שבמשנתנו 
ytpפירש: zwelg let lyשמאליו כך, כל שנתבשל פול אותו  מלעיסת כלומר  –

אחר : פירוש מעצמו. מנפשו, כמו  "נפש" ולשון לשניים. נחלק zwelgהוא
ytpגבי שעל נפש כמו  שלו , נפש דהיינו  קליפתו , בתוך  מעצמו  שמתחלק –

קבר.
היא: שגירסתו  גאון , האי  רב בשם שם מובא ytp",כן zwer"כך שכל כלומר 

בתוך (כלומר נפש דהיינו  הגרון , עוקת בתוך  ליבלע עומד שכבר  נלעס הוא
שלפנינו ): הגירסה (לפי  אחר  פירוש הבליעה). ytpבית zwelgכך שכל  –

בגרון בנפש, להיכנס ועומד השיניים מן נחלק שכבר יפה "zk`lnנלעס oiir)
.("dnly

רבי בתוספות מובא כלום", ולא עשה "לא משנתנו שבסיום הפיסקה בענין 
אי המשנהעקיבא שנקטה שמה מפאנו , הרמ"ע בשם melk"גר  `le" נקטה ולא

,"melk dyr `l" שבמקום הטעם, לבאר יש ד), (יד, נגעים במסכת המשנה כלשון
והפסיד, שפגם אלא מעשיו הועילו  שלא בלבד  זו שלא ולומר, לחוש שיש
שלא  כסדרם, שלא בהעברתו  שהפסיד לומר , דעתו  על  עולה שהיה כאן, כגון

המשנה נקטה לפיכך  כסדרם, בדיקה שוב melk",תועיל  `le dyr `l":פירוש
Ð dyr `l, זו בדיקה לו  עלתה Ðשלא melk `leכאילו אלא קלקל, לא שאף

נגעים, במסכת אבל כסדרם. בדיקה עוד ומועילה מעולם, זה מעשה עשה לא
בקיצור המשנה שם נקטה לפיכך במעשה, והפסד  קלקול שיש לטעות שאין

כלום". עשו  "לא
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dúòL dic ,úñå dì LiL äMà ìk טהרות מטמאה שאינה – ÈÄÈÆÆÈÆÆÇÈÈÈÈ
מסכתנו  בתחילת כבר נשנתה זו  פיסקה ראייתה. משעת אלא למפרע
בזמנים  נידה דם שרואה היינו הזמן, בוסת מדובר ששם אלא א), ֶ(א,

או  חודש, ראש בכל  או  לחודש , עשר חמישה בכל כגון קבועים,
בגוף, בוסת מדובר  כאן  ואילו ימים, וחמישה עשרים של ֶבהפלגה

מפרשת  שהמשנה כמו  הוסת, בוא את המבשרים בגוף סימנים לה ֶשיש 
שדיה  הזמן וסת כדין  הגוף וסת שדין ללמד משנתנו  ובאה ֶֶוהולכת,

ú÷äôîשעתה. :úBúñeä ïä elàå היא הדם ראיית שקודם – ÀÅÅÇÀÈÀÇÆÆ
פעור  בפה ופולטתו אויר  שואפת היינו  הרבה, znxbpdמפהקת dlert)

,(dpiyl dihp e` zetiir ici lrúLhòîe קודם הרבה שמעטשת או – ÀÇÆÆ
הדם xix),ראיית iqiqx deeln gex dixigpn zvxety)úLLBçå או – ÀÆÆ

מחוש , איזה שמרגישה היינו  dñøëשחוששת, éôa,טבורה כנגד  – ÀÄÀÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äéòî,úòôBLå,dúBà ïéæçBà úBøBîøîö ïéîëe.ïäá àöBik ïëå.GL dì äòáwL ìëåíéîòt äL–úñå Bæ éøä. ¥¤¨§©©§¦§©§£¦¨§¥©¥¨¤§¨¤¨§¨¨§¨§¨¦£¥¤¤
ËúBúñeä úlçúa äàBø úBéäì äãeîì äúéä–úBúñeä CBúa äúNòL úBøähä ìk,úBàîè.úBúñeä óBña ¨§¨§¨¦§¨¦§¦©©§¨¨©§¨¤¨§¨§©§¨§¥§©§¨
–kúBúñeä CBúa äúNòL úBøähä ì,úBøBäè.éñBé éaøøîBà:úBúñå úBòLå íéîé óà:úBéäì äãeîì äúéä ¨©§¨¤¨§¨§©§¨§©¦¥¥©¨¦§¨§¨¨§¨§¨¦§

änçä õðä íò äàBø–änçä õðä íò àlà äøeñà dðéà.äãeäé éaøøîBà:dlL íBiä ìk. ¨¦¨¥©©¨¥¨£¨¤¨¦¨¥©©¨©¦§¨¥¨©¤¨
ÈøNò äMîç íBé äàBø úBéäì äãeîì äúéä,íéøNò íBéì äàBø úBéäì äúpLå–ïéøeñà äæå äæ.íéîòt äúpL ¨§¨§¨¦§¨£¦¨¨¨§¦§¨¦§¨§¤§¦¤¨¤£¦¦§¨©£©¦

íéøNò íBéì–ïéøeñà äæå äæ.GL äúpLíéøNò íBéì íéîòt äL–øNò äMîç øzä,íéøNò íBé dì äòá÷å; §¤§¦¤¨¤£¦¦§¨§¨§¨¦§¤§¦ª©£¦¨¨¨§¨§¨¨¤§¦
GL äpòa÷zL ãò úñå dì úòáB÷ äMà ïéàLíéîòt äL,úñeä ïî úøähî dðéàå,GL äpnî ø÷òzL ãòäL ¤¥¦¨©©¨¤¤©¤¦§¨¤¨§¨§¨¦§¥¨¦©¤¤¦©¤¤©¤¥¨¥¦¤¨§¨

íéîòt. §¨¦

:úåàøì òåá÷ ïîæ äì ïéà ìáà ,ïäá úåàøì äìéâø åììä íéðîéñ äá åàøééù ïîæ ìëù ,äôåâáã úåúñåá.zwdtnéøçìà ,äçåë ìëá äéô úçúåô íéùøôî ùé
:æ"òìá ø"àì÷ é"ðøèùà ,äôåâå äéúåòåøæ úèùåô ,íéùøôî ùéå .æ"òìá.dqxk ita:äøåáè ãâð.dirn ilety:íçøä úéá.zrteyeúòôåùù àøîâá ùøôî

ìëå .úñå éåä éîð éàäå .àîè íã ë"çàå ,ïéàîè íéîã äùîçî åðéàù íã åðééäã ,äìéçú øåäè íã úåàøì äìéâø àéäù ïåâë ,øåäè íã êåúî àîè íã
:äúòù äéã ,øåäè íã øçà àîè íã äàøúù äòù.zxenxnvéøùá êãçôî øîñ ïåùì(è"é÷ íéìäú):æ"òìá è"ðéîöéøà ..dze` oifge`úåéäì äãåîì êë

:äàåø àéäù úò ìëá.oda `veik okeáàë åà ,ãòøå úúø äæçåà åà ,äéìò ãáë äùàøù ïåâë .êëá úåéäì úåãåîì íã úåàåøä íéùðäù íéðîéñ øàùî
:úñå äæ éøä íéîòô ùìù äì äòá÷ íà ,äæá àöåéëå ,áì

hzezqed zlgza d`ex zeidl dcenl dzid:ïäá àöåéëå ïé÷åäéôäå íéùåèòä úìçúá ïåâë .äôåâáù.zezqe zerye mini s`,åäðéð úåúñå éîð úåòù
úùùåçå ,úåòù ùù ãò íéøùò íåéá ùîùì úåøúåî ,úåòù ùùì úåòù ùùîå íåé íéøùòì íåé íéøùòî úåàøì äìéâø äúéä íàù .ïðéìæà åäãéã øúáå

:åìåë íåéä ìë ùîùì úøúåî ,äúàø àìå úéùù äòù äøáò .ãáì úéùù äòùá.dngd upd mr d`ex zeidl dcenl dzidéñåé éáøã àúìîã àîåéñ
:àéä.dngd upd mr `l` dxeq` dpi`åúå ,úùùåç úåúñåä úòù à÷åãã .íåéä ìë úùîùî ,äúàø àìå äîçä õðä øáò íàå .úùîùî äìéìä ìëå
:àì.dly meid lk xne` dcedi iaxäøåñà ,äúñå ìù äîçä õðä éðôìù äìéìä ìë ìáà .äúàø àìå äîçä õðä øáòùî ,íåéä ìë ùîùì úøúåî øîåìë

äìéìä ìë äøåñà úàöîð .äúñå úðåò ìë äì ïðéøñà ïðàå ,àîîé úìçú éèîìã éî÷î àéìéì óåñá éæçîì äìéâøã åðééä ,éðú÷ã äîçä õðä íòå .ùîùì
:äãåäé éáøë äëìäå .äúñå úðåò àéäù

izqed on zxdhin dpi`e:åì ùåçì àìù ,äðîî ÷ñôù

`xephxa yexit

äéòî éìetLáe,הרחם בבית שחוששת או  –úòôBLå או – ÀÄÅÅÆÈÀÇÇ
דם רואה שהיא קודם ליחה ישראל "),ששופעת "תפארת  ïéîëeÀÄ(גמרא;

dúBà ïéæçBà úBøBîøîö שסומרות או  הקדחת, צירי היינו  – ÀÇÀÂÄÈ
ראשה, ïäáשערות àöBik ïëå כבדים ואבריה שראשה כגון  – ÀÅÇÅÈÆ

לב. כאב או  רתת שתוקפתה או GLעליה, dì äòáwL ìëåäL ÀÈÆÈÀÈÈÀÈ
íéîòt,דם רואה היא הללו  מהסימנים אחד שלאחר –úñå Bæ éøä ÀÈÄÂÅÆÆ

דם, שראתה קודם מפהקת היתה רצופות פעמים בשלוש אם כגון –

דם, ורואה שמפהקת זמן וכל  וסת, כסימן אצלה נקבע הפיהוק ֶהרי
שעתה. דיה
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äãeîì äúéä,רגילה –úBúñeä úlçúa äàBø úBéäì– ÈÀÈÀÈÄÀÈÄÀÄÇÇÀÈ
בהם, וכיוצא העיטוש או הפיהוק בתחילת כגון  úBøähäשבגופה, ìkÈÇÀÈ

úBàîè ,úBúñeä CBúa äúNòL בתחילת דם ראתה לא שאם – ÆÈÀÈÀÇÀÈÀÅ
שעשתה  הטהרות כל למפרע מטמאה היא הרי כך, אחר  אלא ֶהוסת

שלה. הוסת úBúñeäמתחילת óBña בסוף דם לראות רגילה היתה – ֶÀÇÀÈ
שכלו  ולאחר  אחת, שעה מתעטשת או מפהקת שהיתה כגון הוסתות,

דם, רואה היתה עיטושיה או CBúaפיהוקיה äúNòL úBøähä ìkÈÇÀÈÆÈÀÈÀ
úBúñeäשל שעה באותה ועיטושים,– מאחרúBøBäèפיהוקים – ÇÀÈÀ

הוסת. בסוף לראות úBòLåשהוחזקה íéîé óà :øîBà éñBé éaø ֶÇÄÅÅÇÈÄÀÈ
úBúñå ובשעות מסויימים בימים לראות רגילה היתה שאם – ÀÈ

אלו , ולשעות לימים וסתה קבעה cvikäãeîì?מסויימות, äúéäÈÀÈÀÈ
äøeñà dðéà ,änçä õðä íò äàBø úBéäì בעלה עם לשמש  – ÄÀÈÄÈÅÇÇÈÅÈÂÈ

וסתה, änçäביום õðä íò àlà הנץ שעת עד  הלילה, כל אבל  – ÆÈÄÈÅÇÇÈ
היום, כל  מותרת ראתה, ולא החמה הנץ עבר אם וכן  מותרת; החמה,

בלבד. הוסת בשעת אלא חוששת ìkשאינה :øîBà äãeäé éaø ֶÇÄÀÈÅÈ
dlL íBiä מותרת היום כל ראתה, ולא החמה הנץ משעבר כלומר – ÇÆÈ

לשמש אסורה החמה הנץ שלפני  הלילה כל אבל בעלה, עם לשמש 

ש(ברטנורא ). מבואר, dngd"בגמרא upd mr" לראות שרגילה היינו

אסורה  שתהא חכמים, גזרו  והרי היום, שמתחיל קודם הלילה, בסוף
כל אסורה יהודה רבי לדעת הלכך  וסתה, עונת כל  בעלה לשמש 

וסתה. עונת שהוא dcedi.הלילה iaxk dklde
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עקירת  גם כך  פעמים בשלוש  היא הוסת שקביעת שכשם ללמד באה משנתנו

פעמים. בשלוש  אלא אינה הוסת

äàBø úBéäì äãeîì äúéä,דם –øNò äMîç íBé,בחודש – ÈÀÈÀÈÄÀÈÂÄÈÈÈ
äúpLå,שינוי אצלה ונעשה –íéøNò íBéì äàBø úBéäì– ÀÄÀÈÄÀÈÀÆÀÄ
ïéøeñàבחודש, äæå äæהחודש של עשר  חמישה יום כשמגיע – ÆÈÆÂÄ

בו , ראתה לא ואם וסתה, יום שהוא משום לשמש , לה אסור  הבא
ביום  וסת תקבע שמא שחוששים העשרים, ביום אף לשמש לה אסור

בחודש. íéøNòעשרים íBéì íéîòt äúpL להיות השינוי אם – ÄÀÈÇÂÇÄÀÆÀÄ
פעמיים, חזר  עשרים ליום ïéøeñàרואה äæå äæ החמישה גם עדיין  – ÆÈÆÂÄ

בשימוש . אסורים לחודש  העשרים וגם לחודש GLעשר äúpLäL ÄÀÈÀÈ
íéøNò íBéì íéîòt עשרים ביום רואה להיות השינוי אם אבל – ÀÈÄÀÆÀÄ

רצופות, פעמים שלוש  היה øNòבחודש äMîç øzä,בחודש – ËÇÂÄÈÈÈ
בו, תראה שמא זה, ליום חוששת אינה íBéששוב dì äòá÷åÀÈÀÈÈ

íéøNò,לוסתה בחודש עשרים יום כל  –dì úòáB÷ äMà ïéàL ÆÀÄÆÅÄÈÇÇÈ
GL äpòa÷zL ãò úñåíéîòt äL הוסת את שתקבע עד  – ÆÆÇÆÄÀÈÆÈÀÈÀÈÄ

רצופות, פעמים úñeäשלוש ïî úøähî dðéàå,שלה הקבועה – ÀÅÈÄÇÆÆÄÇÆÆ
אחר , ביום רואה להיות שינתה GLאם äpnî ø÷òzL ãòäL ÇÆÅÈÅÄÆÈÀÈ

íéîòt.רצופות פעמים שלוש הראשון  וסתה נעקרה כן אם אלא – ÀÈÄ
נעקרת  הריהי פעמיים, אפילו  או  בלבד אחת פעם שקבעה וסת ברם

אחת (גמרא ).בפעם
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Âíúkä ìò ïéøéáòî ïéðîîñ äòáL:ìôz ÷ø,ïéñéøâ éîe,íéìâø éîe,øúðå,úéøBáe,àéðeî÷,âìLàå.Bìéaèä ¦§¨©§¨¦©£¦¦©©¤¤Ÿ¨¥¥§¦¦¥©§©¦§¤¤¦§§¨§¤§¨¦§¦
úBøäè åéab ìò äNòå,øáò àGå ïéðîîñ äòáL åéìò øéáòä–òáö äæ éøä,úBøBäè úBøähä,éøö BðéàåC §¨¨©©¨§¨¤¡¦¨¨¦§¨©§¨¦§¨©£¥¤¤©©§¨§§¥¨¦

ìéaèäì.øáò,ääcL Bà–íúk äæ éøä,úBøähäå–úBàîè,éøöåìéaèäì C. §©§¦¨©¤¥¨£¥¤¤¤§©§¨§¥§¨¦§©§¦
Êìôz ÷ø eäæéà?íeìk íòè àHL ìk.ïéñéøâ éî?ìBt ìL ïéñéøb úñéòì,Lôð ú÷eìç.íéìâø éî?eöéîçäL. ¥¤Ÿ¨¥¨¤¨©§¥§¦¦§¦©§¦¦¤£©¤¤¥©§©¦¤¤¡¦

éøöåGL ñkñëì Cãçàå ãçà ìëì íéîòt äL.ïøãñk àHL ïøéáòä,úçàk ïéðîîñ äòáL øéáòäL Bà–àG §¨¦§©§¥§¨§¨¦§¨¤¨§¤¨¤¡¦¨¤§¦§¨¤¤¡¦¦§¨©§¨¦§©©
íeìë àGå äNò. ¨¨§§

Áúñå dì LiL äMà ìk–dúòL dic.úBúñeä ïä elàå:ú÷äôî,úLhòîe,dñøë éôa úLLBçå,éìetLáe ¨¦¨¤¤¨¤¤©¨¨¨¨§¥¥©§¨§©¤¤§©¤¤§¤¤§¦§¥¨§¦¥

e.mzkd lr oixiarn oipnnq dray:åéìò ïìåë øéáòéù ãò ìèá íãä ïéàù.oiqixb ine ltz wex:ïéúéðúîá ïî÷ì ùøôî.xzpò÷ø÷ ïéîå .æ"òìá í"åìà
:á"éù åì ïéøå÷ éáøòáå .øéäæîå àåä.zixea:øäèîå ä÷ðîù àåä çîö ïéî.`ipenwøéáòäì íéãéä úà åøôòá ïé÷ðîå åúåà íéðçåèå åúåà íéùáéîù áùò

:õåã óåìù éåø÷ àøîâ ïåùìáå .àîäåæä úà.bly`:éì ùøôúà àì.eliahd:åììä íéðîîñä åéìò øéáòäù íãå÷ íúë åá ùéù ãâáì.rav df ixdéàã
:øáò äåä íã äåä.ddicy:åúéîåîãàî äðúùð

f.axran melk mrh `lyìôú ÷åø àø÷ð íåéá úåòù ùìù ãòå .ø÷åáä ãò äìéì ìù ïåøçà úåöçî ïùéù àåäå .íòè àìá ìôú åðééäå ,äìéìä äúåà ìë
:ìôú ÷åø éåä àì ,å÷øô äðùå ø÷áá íéëùä íàå .äæ ïéðòì.ytp zwelg let ly oiqixb zqirlåøéáòîå ìåôä úñéøâì äñòåì .äôéì÷ä ïî ìëåàä ÷ìçðù

:íúëä ìò.evingdy:íéîé äùìù åäùù ìë ,ïöåîéç äîëå .åçéøñäù.qkqkl jixveìôåëù íéãâá ñåáéë êøãë ,íñå íñ ìëì íéîòô äùìù óùôùì
:óùôùîå åãö íò ãö.oxcqk:ïàë íééåðùù êøãë.melk `le dyr `l:ìèáì àìå ÷åãáì àì

g.dzry dic zqe dl yiy dy` lkéøééî àëäå ,ùãåçì ùãåçî åà ,íåé å"èì íåé å"èî ïåâë éîåéã úåúñåá éøééî íúäå ,äì àðéðú àî÷ ÷øôá ìéòì

`xephxa yexit

i y i l y m e i
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íúkä ìò ïéøéáòî ïéðîîñ äòáL,הוא דם אם לבדוק כדי  – ÄÀÈÇÀÈÄÇÂÄÄÇÇÆÆ
אלו : סממנים ידי  על  לעבור הדם ïéñéøâ,שדרך  éîe ,ìôz ÷øÙÈÅÅÀÄÄ

íéìâø éîe,הבאה במשנה להלן מבוארים אלו כל –øúðå מין – ÅÇÀÇÄÀÆÆ
לניקוי המשמשת oxzp),אבן gln oin)úéøBáe,שמנקה עשב מין – Ä

àéðeî÷, גיר מין  –âìLàå. לניקוי חומר  מין –Bìéaèä את – ÀÀÈÀÆÀÈÄÀÄ
עליו , הכתם היה כשעדיין  úBøäè,הבגד åéab ìò äNòåואחר ÀÈÈÇÇÈÀÈ

øáòכך  àGå ïéðîîñ äòáL åéìò øéáòä שבעת ידי על  הכתם – ÆÁÄÈÈÄÀÈÇÀÈÄÀÈÇ
òáöהסממנין, äæ éøä;עובר היה דם, היה שאילו  –úBøähä ÂÅÆÆÇÇÀÈ

ìéaèäì Céøö Bðéàå ,úBøBäè.טומאה כאן  אין שהרי –øáò ÀÀÅÈÄÀÇÀÄÈÇ
הסממנים, שבעת ידי על הכתם –ääcL Bà, אדמימותו שנחלשה – ÆÅÈ

íúk äæ éøä,דם של –úBøähäå,גביו על  שנעשו –úBàîè ÂÅÆÆÆÀÇÀÈÀÅ
לטהרו, הועיל לא עליו, הכתם היה כשעדיין שהטבילו שמה –CéøöåÀÈÄ

ìéaèäì.שדיהה או  הכתם שעבר לאחר אחרת פעם הבגד  את – ÀÇÀÄ

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ìôz ÷ø eäæéà שמעבירים הסממנים משבעת שהוא לעיל, ששנינו  – ÅÆÙÈÅ
הכתם? íeìkעל íòè àHL ìk טעם שלא כל  מבואר: בגמרא – ÈÆÈÇÀ

הלילה כל  jli`e),כלום axr zgex`n), האחרון הלילה חצי  ישן והיה
תפל. רוק הוא שלו  הרוק וידבר, שיאכל  קודם בבוקר, ממיטתו כשקם

ושנה  השכים ואם זה. לענין תפל" "רוק נקרא ביום שעות שלוש  ועד
כוח  מחליש  שהדיבור לפי  תפל , רוק זה אין שעות, שלוש  קודם פרקו 

המאירי).הרוק לח; ט , ביאה  איסורי הל ' רמב "ם א; סג, ïéñéøâ(נידה  éîÅÀÄÄ
גריסין ? מי הם אילו  –Lôð ú÷eìç ,ìBt ìL ïéñéøb úñéòìÀÄÇÀÄÄÆÂÇÆÆ

שלה  שהאוכל היינו  מנפשה, שנחלקה פול, של  גריס שלוקח כלומר  –
על מעבירו  כך ואחר ולועסו , אדם, בידי  ולא מעצמו , מקליפתו יצא

פירושים הכתם הבאנו שם  המשנה , באור  בשולי  להלן עיין (הגר "א;

íéìâøאחרים ). éî?הכתם על מעבירים רגלים מי  אילו  –eöéîçäL ÅÇÀÇÄÆÆÁÄ
ימים שלושה ששהו כל והיינו  להסריח, שהתחילו  בגמרא ).– (ברייתא 

ñkñëì Céøöå,הבגד את לשפשף –GLãçà ìëì íéîòt äL ÀÈÄÀÇÀÅÀÈÀÈÄÀÈÆÈ
ãçàå.פעמים שלוש  הסממנים מן  אחד  בכל –àHL ïøéáòä ÀÆÈÆÁÄÈÆ
ïøãñk,תפל רוק תחילה הקודמת. במשנה שנימנו כסדר שלא – ÀÄÀÈ

וכו ', רגלים מי  כך  ואחר גריסין, מי כך äòáLאחר øéáòäL BàÆÆÁÄÄÀÈ

úçàk ïéðîîñ,אחת בבת הסממנים שבעת כל  את –äNò àG ÇÀÈÄÀÇÇÈÈ
íeìë àGå. לביטולו ולא הכתם לבדיקת לא – ÀÀ

הביטוי  ytp"במשמעות zwelg" גרשום שרבנו ב"ערוך", מובא שבמשנתנו 
ytpפירש: zwelg let lyשמאליו כך, כל שנתבשל פול אותו  מלעיסת כלומר  –

אחר : פירוש מעצמו. מנפשו, כמו  "נפש" ולשון לשניים. נחלק zwelgהוא
ytpגבי שעל נפש כמו  שלו , נפש דהיינו  קליפתו , בתוך  מעצמו  שמתחלק –

קבר.
היא: שגירסתו  גאון , האי  רב בשם שם מובא ytp",כן zwer"כך שכל כלומר 

בתוך (כלומר נפש דהיינו  הגרון , עוקת בתוך  ליבלע עומד שכבר  נלעס הוא
שלפנינו ): הגירסה (לפי  אחר  פירוש הבליעה). ytpבית zwelgכך שכל  –

בגרון בנפש, להיכנס ועומד השיניים מן נחלק שכבר יפה "zk`lnנלעס oiir)
.("dnly

רבי בתוספות מובא כלום", ולא עשה "לא משנתנו שבסיום הפיסקה בענין 
אי המשנהעקיבא שנקטה שמה מפאנו , הרמ"ע בשם melk"גר  `le" נקטה ולא

,"melk dyr `l" שבמקום הטעם, לבאר יש ד), (יד, נגעים במסכת המשנה כלשון
והפסיד, שפגם אלא מעשיו הועילו  שלא בלבד  זו שלא ולומר, לחוש שיש
שלא  כסדרם, שלא בהעברתו  שהפסיד לומר , דעתו  על  עולה שהיה כאן, כגון

המשנה נקטה לפיכך  כסדרם, בדיקה שוב melk",תועיל  `le dyr `l":פירוש
Ð dyr `l, זו בדיקה לו  עלתה Ðשלא melk `leכאילו אלא קלקל, לא שאף

נגעים, במסכת אבל כסדרם. בדיקה עוד ומועילה מעולם, זה מעשה עשה לא
בקיצור המשנה שם נקטה לפיכך במעשה, והפסד  קלקול שיש לטעות שאין

כלום". עשו  "לא

i r i a x m e i
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dúòL dic ,úñå dì LiL äMà ìk טהרות מטמאה שאינה – ÈÄÈÆÆÈÆÆÇÈÈÈÈ
מסכתנו  בתחילת כבר נשנתה זו  פיסקה ראייתה. משעת אלא למפרע
בזמנים  נידה דם שרואה היינו הזמן, בוסת מדובר ששם אלא א), ֶ(א,

או  חודש, ראש בכל  או  לחודש , עשר חמישה בכל כגון קבועים,
בגוף, בוסת מדובר  כאן  ואילו ימים, וחמישה עשרים של ֶבהפלגה

מפרשת  שהמשנה כמו  הוסת, בוא את המבשרים בגוף סימנים לה ֶשיש 
שדיה  הזמן וסת כדין  הגוף וסת שדין ללמד משנתנו  ובאה ֶֶוהולכת,

ú÷äôîשעתה. :úBúñeä ïä elàå היא הדם ראיית שקודם – ÀÅÅÇÀÈÀÇÆÆ
פעור  בפה ופולטתו אויר  שואפת היינו  הרבה, znxbpdמפהקת dlert)

,(dpiyl dihp e` zetiir ici lrúLhòîe קודם הרבה שמעטשת או – ÀÇÆÆ
הדם xix),ראיית iqiqx deeln gex dixigpn zvxety)úLLBçå או – ÀÆÆ

מחוש , איזה שמרגישה היינו  dñøëשחוששת, éôa,טבורה כנגד  – ÀÄÀÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn iriyz wxt dcip zkqn

äéòî,úòôBLå,dúBà ïéæçBà úBøBîøîö ïéîëe.ïäá àöBik ïëå.GL dì äòáwL ìëåíéîòt äL–úñå Bæ éøä. ¥¤¨§©©§¦§©§£¦¨§¥©¥¨¤§¨¤¨§¨¨§¨§¨¦£¥¤¤
ËúBúñeä úlçúa äàBø úBéäì äãeîì äúéä–úBúñeä CBúa äúNòL úBøähä ìk,úBàîè.úBúñeä óBña ¨§¨§¨¦§¨¦§¦©©§¨¨©§¨¤¨§¨§©§¨§¥§©§¨
–kúBúñeä CBúa äúNòL úBøähä ì,úBøBäè.éñBé éaøøîBà:úBúñå úBòLå íéîé óà:úBéäì äãeîì äúéä ¨©§¨¤¨§¨§©§¨§©¦¥¥©¨¦§¨§¨¨§¨§¨¦§

änçä õðä íò äàBø–änçä õðä íò àlà äøeñà dðéà.äãeäé éaøøîBà:dlL íBiä ìk. ¨¦¨¥©©¨¥¨£¨¤¨¦¨¥©©¨©¦§¨¥¨©¤¨
ÈøNò äMîç íBé äàBø úBéäì äãeîì äúéä,íéøNò íBéì äàBø úBéäì äúpLå–ïéøeñà äæå äæ.íéîòt äúpL ¨§¨§¨¦§¨£¦¨¨¨§¦§¨¦§¨§¤§¦¤¨¤£¦¦§¨©£©¦

íéøNò íBéì–ïéøeñà äæå äæ.GL äúpLíéøNò íBéì íéîòt äL–øNò äMîç øzä,íéøNò íBé dì äòá÷å; §¤§¦¤¨¤£¦¦§¨§¨§¨¦§¤§¦ª©£¦¨¨¨§¨§¨¨¤§¦
GL äpòa÷zL ãò úñå dì úòáB÷ äMà ïéàLíéîòt äL,úñeä ïî úøähî dðéàå,GL äpnî ø÷òzL ãòäL ¤¥¦¨©©¨¤¤©¤¦§¨¤¨§¨§¨¦§¥¨¦©¤¤¦©¤¤©¤¥¨¥¦¤¨§¨

íéîòt. §¨¦

:úåàøì òåá÷ ïîæ äì ïéà ìáà ,ïäá úåàøì äìéâø åììä íéðîéñ äá åàøééù ïîæ ìëù ,äôåâáã úåúñåá.zwdtnéøçìà ,äçåë ìëá äéô úçúåô íéùøôî ùé
:æ"òìá ø"àì÷ é"ðøèùà ,äôåâå äéúåòåøæ úèùåô ,íéùøôî ùéå .æ"òìá.dqxk ita:äøåáè ãâð.dirn ilety:íçøä úéá.zrteyeúòôåùù àøîâá ùøôî

ìëå .úñå éåä éîð éàäå .àîè íã ë"çàå ,ïéàîè íéîã äùîçî åðéàù íã åðééäã ,äìéçú øåäè íã úåàøì äìéâø àéäù ïåâë ,øåäè íã êåúî àîè íã
:äúòù äéã ,øåäè íã øçà àîè íã äàøúù äòù.zxenxnvéøùá êãçôî øîñ ïåùì(è"é÷ íéìäú):æ"òìá è"ðéîöéøà ..dze` oifge`úåéäì äãåîì êë

:äàåø àéäù úò ìëá.oda `veik okeáàë åà ,ãòøå úúø äæçåà åà ,äéìò ãáë äùàøù ïåâë .êëá úåéäì úåãåîì íã úåàåøä íéùðäù íéðîéñ øàùî
:úñå äæ éøä íéîòô ùìù äì äòá÷ íà ,äæá àöåéëå ,áì

hzezqed zlgza d`ex zeidl dcenl dzid:ïäá àöåéëå ïé÷åäéôäå íéùåèòä úìçúá ïåâë .äôåâáù.zezqe zerye mini s`,åäðéð úåúñå éîð úåòù
úùùåçå ,úåòù ùù ãò íéøùò íåéá ùîùì úåøúåî ,úåòù ùùì úåòù ùùîå íåé íéøùòì íåé íéøùòî úåàøì äìéâø äúéä íàù .ïðéìæà åäãéã øúáå

:åìåë íåéä ìë ùîùì úøúåî ,äúàø àìå úéùù äòù äøáò .ãáì úéùù äòùá.dngd upd mr d`ex zeidl dcenl dzidéñåé éáøã àúìîã àîåéñ
:àéä.dngd upd mr `l` dxeq` dpi`åúå ,úùùåç úåúñåä úòù à÷åãã .íåéä ìë úùîùî ,äúàø àìå äîçä õðä øáò íàå .úùîùî äìéìä ìëå
:àì.dly meid lk xne` dcedi iaxäøåñà ,äúñå ìù äîçä õðä éðôìù äìéìä ìë ìáà .äúàø àìå äîçä õðä øáòùî ,íåéä ìë ùîùì úøúåî øîåìë

äìéìä ìë äøåñà úàöîð .äúñå úðåò ìë äì ïðéøñà ïðàå ,àîîé úìçú éèîìã éî÷î àéìéì óåñá éæçîì äìéâøã åðééä ,éðú÷ã äîçä õðä íòå .ùîùì
:äãåäé éáøë äëìäå .äúñå úðåò àéäù

izqed on zxdhin dpi`e:åì ùåçì àìù ,äðîî ÷ñôù
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äéòî éìetLáe,הרחם בבית שחוששת או  –úòôBLå או – ÀÄÅÅÆÈÀÇÇ
דם רואה שהיא קודם ליחה ישראל "),ששופעת "תפארת  ïéîëeÀÄ(גמרא;

dúBà ïéæçBà úBøBîøîö שסומרות או  הקדחת, צירי היינו  – ÀÇÀÂÄÈ
ראשה, ïäáשערות àöBik ïëå כבדים ואבריה שראשה כגון  – ÀÅÇÅÈÆ

לב. כאב או  רתת שתוקפתה או GLעליה, dì äòáwL ìëåäL ÀÈÆÈÀÈÈÀÈ
íéîòt,דם רואה היא הללו  מהסימנים אחד שלאחר –úñå Bæ éøä ÀÈÄÂÅÆÆ

דם, שראתה קודם מפהקת היתה רצופות פעמים בשלוש אם כגון –

דם, ורואה שמפהקת זמן וכל  וסת, כסימן אצלה נקבע הפיהוק ֶהרי
שעתה. דיה

ט ה נ ש מ ר ו א ב

äãeîì äúéä,רגילה –úBúñeä úlçúa äàBø úBéäì– ÈÀÈÀÈÄÀÈÄÀÄÇÇÀÈ
בהם, וכיוצא העיטוש או הפיהוק בתחילת כגון  úBøähäשבגופה, ìkÈÇÀÈ

úBàîè ,úBúñeä CBúa äúNòL בתחילת דם ראתה לא שאם – ÆÈÀÈÀÇÀÈÀÅ
שעשתה  הטהרות כל למפרע מטמאה היא הרי כך, אחר  אלא ֶהוסת

שלה. הוסת úBúñeäמתחילת óBña בסוף דם לראות רגילה היתה – ֶÀÇÀÈ
שכלו  ולאחר  אחת, שעה מתעטשת או מפהקת שהיתה כגון הוסתות,

דם, רואה היתה עיטושיה או CBúaפיהוקיה äúNòL úBøähä ìkÈÇÀÈÆÈÀÈÀ
úBúñeäשל שעה באותה ועיטושים,– מאחרúBøBäèפיהוקים – ÇÀÈÀ

הוסת. בסוף לראות úBòLåשהוחזקה íéîé óà :øîBà éñBé éaø ֶÇÄÅÅÇÈÄÀÈ
úBúñå ובשעות מסויימים בימים לראות רגילה היתה שאם – ÀÈ

אלו , ולשעות לימים וסתה קבעה cvikäãeîì?מסויימות, äúéäÈÀÈÀÈ
äøeñà dðéà ,änçä õðä íò äàBø úBéäì בעלה עם לשמש  – ÄÀÈÄÈÅÇÇÈÅÈÂÈ

וסתה, änçäביום õðä íò àlà הנץ שעת עד  הלילה, כל אבל  – ÆÈÄÈÅÇÇÈ
היום, כל  מותרת ראתה, ולא החמה הנץ עבר אם וכן  מותרת; החמה,

בלבד. הוסת בשעת אלא חוששת ìkשאינה :øîBà äãeäé éaø ֶÇÄÀÈÅÈ
dlL íBiä מותרת היום כל ראתה, ולא החמה הנץ משעבר כלומר – ÇÆÈ

לשמש אסורה החמה הנץ שלפני  הלילה כל אבל בעלה, עם לשמש 

ש(ברטנורא ). מבואר, dngd"בגמרא upd mr" לראות שרגילה היינו

אסורה  שתהא חכמים, גזרו  והרי היום, שמתחיל קודם הלילה, בסוף
כל אסורה יהודה רבי לדעת הלכך  וסתה, עונת כל  בעלה לשמש 

וסתה. עונת שהוא dcedi.הלילה iaxk dklde

i y i n g m e i
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עקירת  גם כך  פעמים בשלוש  היא הוסת שקביעת שכשם ללמד באה משנתנו

פעמים. בשלוש  אלא אינה הוסת

äàBø úBéäì äãeîì äúéä,דם –øNò äMîç íBé,בחודש – ÈÀÈÀÈÄÀÈÂÄÈÈÈ
äúpLå,שינוי אצלה ונעשה –íéøNò íBéì äàBø úBéäì– ÀÄÀÈÄÀÈÀÆÀÄ
ïéøeñàבחודש, äæå äæהחודש של עשר  חמישה יום כשמגיע – ÆÈÆÂÄ

בו , ראתה לא ואם וסתה, יום שהוא משום לשמש , לה אסור  הבא
ביום  וסת תקבע שמא שחוששים העשרים, ביום אף לשמש לה אסור

בחודש. íéøNòעשרים íBéì íéîòt äúpL להיות השינוי אם – ÄÀÈÇÂÇÄÀÆÀÄ
פעמיים, חזר  עשרים ליום ïéøeñàרואה äæå äæ החמישה גם עדיין  – ÆÈÆÂÄ

בשימוש . אסורים לחודש  העשרים וגם לחודש GLעשר äúpLäL ÄÀÈÀÈ
íéøNò íBéì íéîòt עשרים ביום רואה להיות השינוי אם אבל – ÀÈÄÀÆÀÄ

רצופות, פעמים שלוש  היה øNòבחודש äMîç øzä,בחודש – ËÇÂÄÈÈÈ
בו, תראה שמא זה, ליום חוששת אינה íBéששוב dì äòá÷åÀÈÀÈÈ

íéøNò,לוסתה בחודש עשרים יום כל  –dì úòáB÷ äMà ïéàL ÆÀÄÆÅÄÈÇÇÈ
GL äpòa÷zL ãò úñåíéîòt äL הוסת את שתקבע עד  – ÆÆÇÆÄÀÈÆÈÀÈÀÈÄ

רצופות, פעמים úñeäשלוש ïî úøähî dðéàå,שלה הקבועה – ÀÅÈÄÇÆÆÄÇÆÆ
אחר , ביום רואה להיות שינתה GLאם äpnî ø÷òzL ãòäL ÇÆÅÈÅÄÆÈÀÈ

íéîòt.רצופות פעמים שלוש הראשון  וסתה נעקרה כן אם אלא – ÀÈÄ
נעקרת  הריהי פעמיים, אפילו  או  בלבד אחת פעם שקבעה וסת ברם

אחת (גמרא ).בפעם

izdw - zex`ean zeipyn
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‡Èíéðôbk íäéìeúáa íéLð:íãà dðéiL ïôb Lé,øBçL dðéiL ïôb Léå,äaøî dðéiL ïôb Léå,dðéiL ïôb Léå ¨¦¦§¥¤©§¨¦¥¤¤¤¥¨¨Ÿ§¥¤¤¤¥¨¨§¥¤¤¤¥¨§ª¤§¥¤¤¤¥¨
èòî.äãeäé éaøøîBà:ïéé da Lé ïôb ìk;ïéé da ïéàLå–éè÷øc Bæ éøä. ª¨©¦§¨¥¨¤¤¤¨©¦§¤¥¨©¦£¥ª§§¦

È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡úqðå úBàøì dpîæ òébä àHL ú÷Bðéz–éànL úéaíéøîBà:úBìéì äòaøà dì ïéðúBð;ìlä úéáeíéøîBà: ¦¤¤¦¦©§©¨¦§§¦¥¥©©§¦§¦¨©§¨¨¥¥¦¥§¦

äknä äéçzL ãò.úqðå úBàøì dpîæ òébä–éànL úéaíéøîBà:ïBLàøä äìéì dì ïéðúBð;ìlä úéáeíéøîBà: ©¤¦§¤©©¨¦¦©§©¨¦§§¦¥¥©©§¦§¦¨©§¨¨¦¥¦¥§¦
úaL éàöBî ãò,úBìéì äòaøà.äéáà úéáa dãBòå äúàø–éànL úéaíéøîBà:äåöî úìéòa dì ïéðúBð; ©¨¥©¨©§¨¨¥¨£¨§¨§¥¨¦¨¥©©§¦§¦¨§¦©¦§¨

ìlä úéáeíéøîBà:dlL äìélä ìk. ¥¦¥§¦¨©©§¨¤¨
·äøBäè äúàöîe úéøçL éòéáL íBé dîöò ä÷ãaL äcp,äLéøôä àG úBLîMä ïéáe,ä÷ãa íéîé øçàìe ¦¨¤¨§¨©§¨§¦¦©£¦¨§¨§¨¥©§¨¦§¦¨§©©¨¦¨§¨

`i.xegy dpiiy otb yie mec` dpiiy otb yi:øåçù äìù íãù ùéå ,íåãà äìù íãù äùà ùé êë.oii da yi otb lkíãå äãð íã äì ùé äùà ìë
:íéìåúá.ihwxec df ixd da oi`ye:úãìåé äðéàù äø÷ò ,íéðá òåè÷ øîåìë .òåè÷ øåã

i`.zelil drax` dl oipzep .zwepiz:øåäèå àåä íéìåúá íã ïðéøîà ,äàåø åìéôàå.dknd digzy críãäù ïîæ ìëå .äìéòá ìù äëîä àôøúúù
äðîî úúåùíéøë éáâ ìò ïåâë êø øáã éáâ ìò úáùåéùëå ,äù÷ øáã éáâ ìò úáùåé àéäùë úúåùù åà ,úúåù åðéà úáùåé àéäùëå ,úãîåò àéäùë

úãîåò àéäùë ïéá úúåù íãä íà ìáà .íãä àá íéìåúá ìù äëîä úîçîå ,äëîä äúéç àìù òåãéá ,úúåù åðéà úåúñëåúáùåéùë ïéáå úáùåé àéäùë ïéá
äëî íã äæ ïéà ,äù÷ øáã ìò úáùåéùë ïéáå êø øáã ìòàìà:äãð íã.ze`xl dpnf ribd:úàùéðå ,äúàø àìå.zelil drax` zay i`ven créøäù

:éùéîç ìéì úìòáðå éòéáø íåéì úàùéð äìåúáã .éòéáøá úàùéð àéä.devn zlira:äðåùàø äìéòá.dlek dlild lkìëå .äáøä úåìéòá ìòåá åìéôàå
äòáù äéìò úåáùåé ìãøçë äôè íã úåàåø åìéôàù ïîöò ìò ìàøùé úåðá åøéîçäù àøîåçä äèùôù øçà ìáà ,ãáìá íéðåùàøä úåøåãá åììä íéøáãä
äòáù øåôñúù ãò äéìò àåáì åì øúåî ïéà äåöî úìéòá ìòáù øçàì ,íìåòî äúàø àìå úåàøì äðîæ òéâä àìù äðè÷ åìéôà äìåúá àùåðä ìë ,íéé÷ð

:íã úåàåøù íéùð øàù ïéãë ,íãä ÷åñôéù øçà íéé÷ð
a.dyixtd `l:äøäèá ùéøôäì äîöò ä÷ãá àì.mini xg`le:éðéîù ìéìá äìáèù øçàì,dxedh zwfga ef ixd.äàîåè úàéöîì äúìéáè ïéáù íéîéá

`xephxa yexit
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גם  שונה כך  ואשה, אשה כל אצל  שונה הוסת שזמן  שכשם ללמד, באה משנתנו
שחו שלה שדם ויש אדום שלה שדם אשה יש  אחת, כל אצל מתקיים הדם ונמצא ר ,

במשנה. כמבואר  פוריה", כגפן "אשתך משל  דרך בה

íäéìeúáa íéLðבתוליהן בדם –,(ozcip mca oke)íéðôbk:הן – ÈÄÄÀÅÆÇÀÈÄ
øBçL dðéiL ïôb Léå ,íãà dðéiL ïôb Lé אשה יש כך  – ÅÆÆÆÅÈÈÙÀÅÆÆÆÅÈÈ

שחור ; שדמה ויש אדום ïôbשדמה Léå ,äaøî dðéiL ïôb LéåÀÅÆÆÆÅÈÀËÆÀÅÆÆ
èòî dðéiL,מועטים שדמיה ויש מרובים שדמיה אשה יש כך – ÆÅÈËÈ

ïéé da Lé ïôb ìk :øîBà äãeäé éaø לה יש אשה כל  כך  – ÇÄÀÈÅÈÆÆÆÈÇÄ
בתולים, ודם נידה éè÷øcדם Bæ éøä ,ïéé da ïéàLåמיובש – ÀÆÅÈÇÄÂÅËÀÀÄ

,(ipeei oeyla) אינה דם לה שאין  אשה כך  יבש, עץ היא הרי  כלומר
מבואר: בגמרא בברייתא קטוע ihwxecיולדת. כלומר  קטוע, דור  –

לאשה  יפים דמים כך  לעיסה, יפה שהשאור  כשם שם: מובא כן בנים.
,(dze`ixal dti zqed zrya mz`ivi xnelk) מרובים שדמיה אשה וכל

מרובים. בניה

i y y m e i
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úBàøì dpîæ òébä àHL ú÷Bðéz וזמנה היא, קטנה שעדיין  דם, – ÄÆÆÄÄÇÀÇÈÄÀ
שנה  עשרה שתים לה כשמלאו היינו נערה, נעשית כשהיא מתחיל

שערות, שתי  והביאה אחד, התינוקת,úqðåויום ונישאה –úéa ÀÄÅÅ
úBìéì äòaøà dì ïéðúBð :íéøîBà éànLשכל משנבעלה, – ÇÇÀÄÀÄÈÇÀÈÈÅ

ה  אם אבל היא. וטהורה בתולים, בדם תולים בהם שתראה יא דם
נידה; לדם חוששים לילות, ארבעה לאחר íéøîBà:רואה ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

äknä äéçzL ãò הבעילה מחמת שבאה המכה שתתרפא עד  – ÇÆÄÀÆÇÇÈ
לכך, סימן  נתנו  בגמרא הוא. בתולים דם שתראה, דם כל  הראשונה,
יושבת, כשהיא לא אבל עומדת, כשהיא ממנה שותת שהדם זמן  שכל 

על יושבת כשהיא אבל  קשה, דבר  גבי  על יושבת כשהיא ששותת או
המכה  מחמת בא והדם המכה, חיתה שלא בידוע שותת, אינו  רך  דבר

בין  עומדת כשהיא בין  שותת כשהדם כן  שאין מה בתולים; של
יושבת  כשהיא ובין קשה דבר על יושבת כשהיא בין  יושבת, כשהיא

נידה. דם אלא מכה דם זה אין  רך, דבר  úBàøìעל  dpîæ òébä– ÄÄÇÀÇÈÄÀ
ראתה, לא שעדיין אלא היא, נערה ונבעלה,úqðåשכבר  ונישאה, – ÀÄÅ

ïBLàøä äìéì dì ïéðúBð :íéøîBà éànL úéa שרואה שהדם – ÅÇÇÀÄÀÄÈÇÀÈÈÄ
בתולים; בדם תולים בלבד  הראשון íéøîBà:בלילה ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

úBìéì äòaøà ,úaL éàöBî ãò ליום נישאת בתולה שכן  – ÇÈÅÇÈÇÀÈÈÅ
`),רביעי  ,` zeaezk) בארבעת שרואה דם וכל חמישי, בליל ונבעלת

בתולים. בדם תולים שבת, מוצאי עד úéáaהלילות dãBòå äúàøÈÂÈÀÈÀÅ
äéáà,שנישאה קודם היינו  –dì ïéðúBð :íéøîBà éànL úéa ÈÄÈÅÇÇÀÄÀÄÈ

äåöî úìéòa הזאת הבעילה את גומר  שבעלה ראשונה, בעילה – ÀÄÇÄÀÈ
הנידה מן הפורש כמו  ממנה לפרוש  צריך  ואינו מצוה, (oiirשהיא

:(c ,a zereay;דם ראתה אם עליה, לבוא לו  אסור מכן לאחר  אבל 

dlL äìélä ìk :íéøîBà ìlä úéáe הלילה כל לה נותנים – ÅÄÅÀÄÈÇÇÀÈÆÈ
ברם, הרבה. בעילות אפילו הראשון בלילה לבעול  לו שמותר הראשון ,

אמרו: yxete,בגמרא devn zlira lrea `diy ,exnbe epnp epizeax והיינו
בנות  שהחמירו  החומרה ופשטה שהואיל  במשנתנו, שנזכרו  אלו בכל

עליה  יושבות כחרדל  דם טיפת רואות שאפילו  עצמן, על ישראל
זמנה  הגיע שלא קטנה ואפילו בתולה, הנושא כל לפיכך נקיים, שבעה
שבעה  שתספור  עד  לו נאסרת הריהי  מצוה בעילת משבעלה לראות,

דם הרואות נשים שאר  כל  כדין (ברטנורא ).נקיים,

בית  דברי לפרש כדי כלל , מקדימה יא) (ט, הקודמת שהמשנה כותב, הגר"א
האומרים: שבמשנתנו, dknd,הלל digzy cr שתולים כשם בימים, תולים ואינם

בלילות שמאי zelil"),בית drax` dl mipzep"),מראה בשינוי  תולים אין ואף
ששינו וזהו נידה, דם והתחיל  בתולים דם פסק הדם, מראה נשתנה שאם לומר 

xegy",שם: dpiiy otb yie mec` dpiiy otb yi ,miptbk odilezaa miyp" אשה יש כך
לאו בדמים מראה שינוי  הלכך  שחור , בתוליה שדם ויש אדום בתוליה שדם

משתנה. מראהו עצמו  בתולים שדם הוא, otbכלום yie daexn dpiiy otb yie"
,"hren dpiiyהלכך מועט, בתוליה שדם ויש מרובה בתוליה שדם אשה יש כך 

רבי ובא המכה. שתחיה עד אלא מורידים, ולא מעלים אינם ימים הלל  לבית
האשה  אותה שמא לחשוש יש והלא אותה, לטהר  אפשר כיצד ואמר יהודה
אשה  כל כך יין, לה יש גפן כל  אלא הוא? נידה ודם כלל , בתולים דם לה אין
לא  לה שאין קטוע, דור דורקטי, זה הרי  יין  בה ושאין בתולים, דם לה יש

לה אין  נידה דם אף בתולים דם לה אין  ואם בתולים, דם ולא נידה ("`dilדם
.(zncewd dpynd lr "`ax
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úéøçL éòéáL íBé dîöò ä÷ãaL äcðהשביעי ביום היינו  – ÄÈÆÈÀÈÇÀÈÀÄÄÇÂÄ
äøBäèידתה,לנ  äúàöîe,דם לה היה שלא –úBLîMä ïéáe ÈÀÈÀÈÅÇÀÈ
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äàîè äúàöîe–äøäè ú÷æça àéä éøä.äàîè äúàöîe úéøçLa éòéáMä íBéa dîöò ä÷ãa,úBLîMä ïéáe ¨§¨§¥¨£¥¦§¤§©©£¨¨§¨©§¨§©§¦¦§©£¦¨§¨§¥¨¥©§¨
äLéøôä àG,äøBäè äúàöîe ä÷ãa ïîæ øçàìe–äàîè ú÷æça Bæ éøä.úòì úòî äànèîe,äãé÷ôì äãé÷tîe. ¦§¦¨§©©§©¨§¨¨§¨§¨£¥§¤§©ª§¨§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨

úñå dì Lé íàå–dúòL dic.äãeäé éaøøîBà:äìòîìe äçðnä ïî äøäèa äLéøôä àHL ìk–ú÷æça Bæ éøä §¦¤¨¤¤©¨¨¨¨©¦§¨¥¨¤¦§¦¨§©£¨¦©¦§¨§©§¨£¥§¤§©
äàîè.íéîëçåàíéøîB:äøBäè äúàöîe ä÷ãa dúcðì äiðMa elôà,àG úBLîMä ïéáeäLéøôä,ïîæ øçàìe ª§¨©£¨¦§¦£¦©§¦¨§¦¨¨¨§¨¨§¨§¨¥©§¨¦§¦¨§©©§©

äàîè äàöîe ä÷ãa–äøäè ú÷æça Bæ éøä. ¨§¨¨§¨§¥¨£¥§¤§©©£¨
‚øBäè eàöîe ïBLàø íBéa ïîöò e÷ãaL äáfäå áfä,øBäè eàöîe éòéáMä íBéáe,e÷ãa àG íézðaL íéîé øàLe ©¨§©¨¨¤¨§©§¨§¦¨§¨§©§¦¦¨§¨§¨¨¦¤¦§©¦¨§
–øæòéìà éaøøîBà:äøäè ú÷æça ïä éøä.òLBäé éaøøîBà:ãáìa éòéáL íBéå ïBLàø íBé àlà íäì ïéà.éaø ©¦¡¦¤¤¥£¥¥§¤§©©£¨©¦§ª©¥¥¨¤¤¨¦§§¦¦¦§©©¦

àáé÷òøîBà:ãáìa éòéáL íBé àlà íäì ïéà. £¦¨¥¥¨¤¤¨§¦¦¦§©
„eúnL òøönäå úãìBiäå äcpäå äáfäå áfä–øNaä ÷BniL ãò àOîa ïéànèî.únL éøëð–ànèlî øBäè ©¨§©¨¨§©¦¨§©¤¤§©§Ÿ̈¤¥§©§¦§©¨©¤¦©¨¨¨§¦¤¥¨¦§©¥

:úàæçã àåä àúùä øåîéàã ,úåøåäè ïäá äòâðù äéúåøäèå.zrl zrn d`nhneú÷æçá àéä éøä äàîè äàöîå ä÷ãá íéîé øçàìå éðú÷ã ,éà÷ àùéøà
:äãé÷ôì äãé÷ôî åà åæ äéàø ìù úòì úòî äàîèî ìáà ,äøäè.dzcpl dipya elit`óåñáìå ,äùéøôä àì úåùîùä ïéáå ,äøåäè äàöîå úéøçù ä÷ãá

,äúøäèîã àåä éòéáùä úéøçù ú÷éãá àî÷ àðúì ,øáãá úå÷åìçî ùìùå .äøäè ú÷æçá åéùëò ãò åæ éøä ,äàîè äàöîå ä÷ãá íéîé øçàìå ,äìáè äòáù
éðùá à÷åãå .÷ñô ÷ñôã ïåéëã ,éðùá åìéôà ïðáøìå .úåùîùä ïéá ùåøôúù ãò äøäèî àì éòéáùã úéøçù ú÷éãá åìéôà äãåäé 'øìå .àì ,äúãðì éðù ìáà
íåéáù éôì ,ïðáø éøäèî àì ,àîè äàöî êë øçàå ,úåøäè äúùòå éðéîù ìéìá äìáèå ,ä÷ãá àì áåùå øåäè äàöî ïåùàøá ìáà ,ïðáø éøäèîã àåä

:íéîëçë äëìäå .àì ïåùàø ìáà ,à÷åã äúãðì äéðùá åìéôàå éðú÷ éëä íåùîå .çåúô ïéòî ä÷æçåä ïåùàø
b.dafde afd:'åë éòéáùå ïåùàø íåé å÷ãáå ,øåôñì åìéçúäå ïúééàøî å÷ñôå ,íéé÷ð äòáù øåôñì ïéëéøöù.cala iriaye oey`x mei `l` mdl oi`

:äòáùì íéìùäì éãë ,íéé÷ð íéîé .äùîç ãåò øåôñì ïéëéøöå.iriay `l` mdl oi` xne` `aiwr 'xäëìäå .äðåùàøä ïúøéôñ åøúñå íééúðéá åàø àîù
:øæòéìà 'øë

c.`yna mi`nhnàéä íàå .úìèìèéî äðéàù äãáëå äìåãâ ïáà øîåìë .àîñî ïáàá ,àùîá éàî àìà .àùîá àîèî àì éî úî ìë åèà ,êéøô àøîâá
ïáàá åîèî íééçîå ìéàåä ,ïðáøãî åîèî éðäå åîèî àì íéúî øàùå ,åîò ìèìèäì äéåàø äðéàå ìéàåä ,àùî äæ ïéà äéìò ïåúð úîå íéìë éáâ ìò úçðåî

`xephxa yexit

יום, אותו  של –äLéøôä àGלהפריש עצמה את בדקה לא כלומר  – ÄÀÄÈ
כדינה, שמיני בליל  וטבלה נידה, מטומאת íéîéבטהרה øçàìeÀÇÇÈÄ

äàîè äúàöîe ä÷ãa,דם שראתה –äøäè ú÷æça àéä éøä ÈÀÈÈÀÈÀÅÈÂÅÄÀÆÀÇÇÂÈ
בהם  שעשתה והטהרות הטומאה, למציאת טבילתה שבין  בימים –

אומרים, ואנו  מועילה, השביעי  יום של שחרית בדיקת שאף טהורות,
היום עד  פסקה לראות, שפסקה íBéa(המאירי).שכיון  dîöò ä÷ãaÈÀÈÇÀÈÀ

äàîè äúàöîe úéøçLa éòéáMä,דם ראתה שעדיין –ïéáe ÇÀÄÄÀÇÂÄÈÀÈÀÅÈÅ
äLéøôä àG úBLîMäלהפריש עצמה את בדקה לא כלומר  – ÇÀÈÄÀÄÈ

שמיני , בליל וטבלה ä÷ãaבטהרה, ïîæ øçàìe,עצמה את – ÀÇÇÀÇÈÀÈ
äøBäè äúàöîe,דם לה היה שלא –äàîè ú÷æça Bæ éøä ÈÀÈÀÈÂÅÀÆÀÇËÀÈ

השביעי ביום בדקה לא אם הדין והוא טמאות; שעשתה והטהרות –
יוצאת  אינה נידה, דם שראתה שכיון  היא, טמאה שבחזקת בשחרית,

רישא  שאגב אלא בטהרה, ותפרוש עצמה את שתבדוק עד מטומאתה
כאן  גם המשנה dz`vneנקטה zixgya iriayd meia dnvr dwca"

"d`nh.(" אחרונה äãé÷tîe("משנה  ,úòì úòî äànèîeÀÇÀÈÅÅÀÅÄÀÄÈ
ãé÷ôìä בחזקת שהיא פי  על שאף הרישא, על מוסבה זו  פיסקה – ÄÀÄÈ

או  לעת מעת למפרע אותה מטמאה זו ראייה מקום מכל  טהרה,
הנשים כל כשאר לפקידה, `).מפקידה ,` oiir)úñå dì Lé íàåÀÄÆÈÆÆ

טמאה, עצמה ומצאה שבדקה ביום –dúòL dic מטמאה שאינה – ÇÈÈÈÈ
ראייתה. משעת äLéøôäאלא àHL ìk :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÆÄÀÄÈ

äìòîìe äçðnä ïî äøäèa, השביעי ביום –ú÷æça Bæ éøä ÀÇÂÈÄÇÄÀÈÀÇÀÈÂÅÀÆÀÇ
äàîè.טהורה עצמה ומצאה בשחרית שבדקה פי על  אף –íéîëçå ËÀÈÇÂÈÄ

dúcðì äiðMa elôà :íéøîBà ולאו לנידתה, שני ביום אפילו – ÀÄÂÄÇÀÄÈÀÄÈÈ
קמא, תנא כדברי  השביעי, ביום בשחרית,ä÷ãaדווקא עצמה – ÈÀÈ

äøBäè äúàöîe,דם לה שאין  –úBLîMä ïéáe,השביעי ביום – ÈÀÈÀÈÅÇÀÈ
äLéøôä àG וטבלה מטומאתה, בטהרה להפריש  עצמה בדקה לא – ÄÀÄÈ

שמיני , ú÷æçaבליל  Bæ éøä ,äàîè äàöîe ä÷ãa ïîæ øçàìeÀÇÇÀÇÈÀÈÈÀÈÀÅÈÂÅÀÆÀÇ
äøäè הדם שפסק שכיון הטומאה, מציאת עד שבדקה משעה – ÇÂÈ

בחזקת  שהיא חכמים סוברים השני, ביום בדקה אם ודווקא פסק.

לא  ושוב טהורה, עצמה ומצאה הראשון  ביום בדקה אם אבל  טהורה,
ומצאה  בדקה ימים ולאחר  טהרות, ועשתה שמיני, בליל  וטבלה בדקה

שביום  לפי חכמים, לדעת אף טמאה בחזקת היא הרי טמאה, עצמה
פתוח במעיין הוחזקה minkgk.(גמרא).ראשון  dklde
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äáfäå áfäבכל עצמם ולבדוק נקיים ימים שבעה לספור שצריכים – ÇÈÀÇÈÈ
ïBLàøיום, íBéa ïîöò e÷ãaL,הנקיים הימים לספירת –eàöîe ÆÈÀÇÀÈÀÄÈÀ

øBäèש הם,– øBäèנקיים eàöîe éòéáMä íBéáe בדקו וכן – ÈÀÇÀÄÄÈÀÈ
טהורים, שהם ומצאו  לספירתם, השביעי  ביום íéîéעצמם øàLeÀÈÈÄ

e÷ãa àG íézðaL,עצמם –ïä éøä :øîBà øæòéìà éaø ÆÄÀÇÄÈÀÇÄÁÄÆÆÅÂÅÅ
äøäè ú÷æça הימים כל  בטהרה, וסופה הספירה ותחילת שהואיל  – ÀÆÀÇÇÂÈ

הראשון  ביום בדקו  שאפילו  בגמרא, דעה יש  ברם, טהרה. בחזקת

הם  טהרה שבחזקת אליעזר, רבי סובר בלבד, השביעי ביום או בלבד

אחרונה "). "משנה íBé(עיין àlà íäì ïéà :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÅÈÆÆÈ
ãáìa éòéáL íBéå ïBLàø ימים חמישה עוד לספור וצריכים – ÄÀÀÄÄÄÀÇ

מנין  שנמצא פי  על שאף מבואר, בגמרא לשבעה. להשלים נקיים,

בזבה אמרה והתורה בסירוגין , כח):הימים טו, לה (ויקרא "וספרה
טומאה  תהא שלא לכולן , אחר אחר  ודרשו: תטהר", ואחר ימים שבעת

ביניהם dxdha),מפסקת mitevx eidi miiwpd minid zrayy xnelk)
אבל המנין, כל  את שסותרת ודאית, בטומאה אמורים? דברים במה

לכך . חוששים אין  íBéכאן  àlà íäì ïéà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÅÈÆÆÈ
ãáìa éòéáL ספירתם וסתרו  בינתיים ראו  שמא שחוששים – ÀÄÄÄÀÇ

ברטנורא)הראשונה נקיים.(רש"י; ימים ששה עוד  לספור שצריכים והרי 
.xfril` iaxk dklde
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àOîa ïéànèî ,eúnL òøönäå úãìBiäå äcpäå äáfäå áfäÇÈÀÇÈÈÀÇÄÈÀÇÆÆÀÇÀÙÈÆÅÀÇÀÄÀÇÈ
שכוונת  ומתרצים, במשא? מטמא אינו  מת כל  וכי  שואלים: בגמרא –
למשא  ששמים וכבדה גדולה אבן  היינו  מסמא, באבן  היא משנתנו 

על כגון  דבר איזה על שומה אבן שהיא או מיטלטלת, ואינה דבר על 
יתדות b),גבי ,` milk oiir) זה אין זו, אבן  גבי על נתון  מת שאם

izdw - zex`ean zeipyn
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‡Èíéðôbk íäéìeúáa íéLð:íãà dðéiL ïôb Lé,øBçL dðéiL ïôb Léå,äaøî dðéiL ïôb Léå,dðéiL ïôb Léå ¨¦¦§¥¤©§¨¦¥¤¤¤¥¨¨Ÿ§¥¤¤¤¥¨¨§¥¤¤¤¥¨§ª¤§¥¤¤¤¥¨
èòî.äãeäé éaøøîBà:ïéé da Lé ïôb ìk;ïéé da ïéàLå–éè÷øc Bæ éøä. ª¨©¦§¨¥¨¤¤¤¨©¦§¤¥¨©¦£¥ª§§¦

È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡úqðå úBàøì dpîæ òébä àHL ú÷Bðéz–éànL úéaíéøîBà:úBìéì äòaøà dì ïéðúBð;ìlä úéáeíéøîBà: ¦¤¤¦¦©§©¨¦§§¦¥¥©©§¦§¦¨©§¨¨¥¥¦¥§¦

äknä äéçzL ãò.úqðå úBàøì dpîæ òébä–éànL úéaíéøîBà:ïBLàøä äìéì dì ïéðúBð;ìlä úéáeíéøîBà: ©¤¦§¤©©¨¦¦©§©¨¦§§¦¥¥©©§¦§¦¨©§¨¨¦¥¦¥§¦
úaL éàöBî ãò,úBìéì äòaøà.äéáà úéáa dãBòå äúàø–éànL úéaíéøîBà:äåöî úìéòa dì ïéðúBð; ©¨¥©¨©§¨¨¥¨£¨§¨§¥¨¦¨¥©©§¦§¦¨§¦©¦§¨

ìlä úéáeíéøîBà:dlL äìélä ìk. ¥¦¥§¦¨©©§¨¤¨
·äøBäè äúàöîe úéøçL éòéáL íBé dîöò ä÷ãaL äcp,äLéøôä àG úBLîMä ïéáe,ä÷ãa íéîé øçàìe ¦¨¤¨§¨©§¨§¦¦©£¦¨§¨§¨¥©§¨¦§¦¨§©©¨¦¨§¨

`i.xegy dpiiy otb yie mec` dpiiy otb yi:øåçù äìù íãù ùéå ,íåãà äìù íãù äùà ùé êë.oii da yi otb lkíãå äãð íã äì ùé äùà ìë
:íéìåúá.ihwxec df ixd da oi`ye:úãìåé äðéàù äø÷ò ,íéðá òåè÷ øîåìë .òåè÷ øåã

i`.zelil drax` dl oipzep .zwepiz:øåäèå àåä íéìåúá íã ïðéøîà ,äàåø åìéôàå.dknd digzy críãäù ïîæ ìëå .äìéòá ìù äëîä àôøúúù
äðîî úúåùíéøë éáâ ìò ïåâë êø øáã éáâ ìò úáùåéùëå ,äù÷ øáã éáâ ìò úáùåé àéäùë úúåùù åà ,úúåù åðéà úáùåé àéäùëå ,úãîåò àéäùë

úãîåò àéäùë ïéá úúåù íãä íà ìáà .íãä àá íéìåúá ìù äëîä úîçîå ,äëîä äúéç àìù òåãéá ,úúåù åðéà úåúñëåúáùåéùë ïéáå úáùåé àéäùë ïéá
äëî íã äæ ïéà ,äù÷ øáã ìò úáùåéùë ïéáå êø øáã ìòàìà:äãð íã.ze`xl dpnf ribd:úàùéðå ,äúàø àìå.zelil drax` zay i`ven créøäù

:éùéîç ìéì úìòáðå éòéáø íåéì úàùéð äìåúáã .éòéáøá úàùéð àéä.devn zlira:äðåùàø äìéòá.dlek dlild lkìëå .äáøä úåìéòá ìòåá åìéôàå
äòáù äéìò úåáùåé ìãøçë äôè íã úåàåø åìéôàù ïîöò ìò ìàøùé úåðá åøéîçäù àøîåçä äèùôù øçà ìáà ,ãáìá íéðåùàøä úåøåãá åììä íéøáãä
äòáù øåôñúù ãò äéìò àåáì åì øúåî ïéà äåöî úìéòá ìòáù øçàì ,íìåòî äúàø àìå úåàøì äðîæ òéâä àìù äðè÷ åìéôà äìåúá àùåðä ìë ,íéé÷ð

:íã úåàåøù íéùð øàù ïéãë ,íãä ÷åñôéù øçà íéé÷ð
a.dyixtd `l:äøäèá ùéøôäì äîöò ä÷ãá àì.mini xg`le:éðéîù ìéìá äìáèù øçàì,dxedh zwfga ef ixd.äàîåè úàéöîì äúìéáè ïéáù íéîéá

`xephxa yexit
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גם  שונה כך  ואשה, אשה כל אצל  שונה הוסת שזמן  שכשם ללמד, באה משנתנו
שחו שלה שדם ויש אדום שלה שדם אשה יש  אחת, כל אצל מתקיים הדם ונמצא ר ,

במשנה. כמבואר  פוריה", כגפן "אשתך משל  דרך בה

íäéìeúáa íéLðבתוליהן בדם –,(ozcip mca oke)íéðôbk:הן – ÈÄÄÀÅÆÇÀÈÄ
øBçL dðéiL ïôb Léå ,íãà dðéiL ïôb Lé אשה יש כך  – ÅÆÆÆÅÈÈÙÀÅÆÆÆÅÈÈ

שחור ; שדמה ויש אדום ïôbשדמה Léå ,äaøî dðéiL ïôb LéåÀÅÆÆÆÅÈÀËÆÀÅÆÆ
èòî dðéiL,מועטים שדמיה ויש מרובים שדמיה אשה יש כך – ÆÅÈËÈ

ïéé da Lé ïôb ìk :øîBà äãeäé éaø לה יש אשה כל  כך  – ÇÄÀÈÅÈÆÆÆÈÇÄ
בתולים, ודם נידה éè÷øcדם Bæ éøä ,ïéé da ïéàLåמיובש – ÀÆÅÈÇÄÂÅËÀÀÄ

,(ipeei oeyla) אינה דם לה שאין  אשה כך  יבש, עץ היא הרי  כלומר
מבואר: בגמרא בברייתא קטוע ihwxecיולדת. כלומר  קטוע, דור  –

לאשה  יפים דמים כך  לעיסה, יפה שהשאור  כשם שם: מובא כן בנים.
,(dze`ixal dti zqed zrya mz`ivi xnelk) מרובים שדמיה אשה וכל

מרובים. בניה

i y y m e i
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úBàøì dpîæ òébä àHL ú÷Bðéz וזמנה היא, קטנה שעדיין  דם, – ÄÆÆÄÄÇÀÇÈÄÀ
שנה  עשרה שתים לה כשמלאו היינו נערה, נעשית כשהיא מתחיל

שערות, שתי  והביאה אחד, התינוקת,úqðåויום ונישאה –úéa ÀÄÅÅ
úBìéì äòaøà dì ïéðúBð :íéøîBà éànLשכל משנבעלה, – ÇÇÀÄÀÄÈÇÀÈÈÅ

ה  אם אבל היא. וטהורה בתולים, בדם תולים בהם שתראה יא דם
נידה; לדם חוששים לילות, ארבעה לאחר íéøîBà:רואה ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

äknä äéçzL ãò הבעילה מחמת שבאה המכה שתתרפא עד  – ÇÆÄÀÆÇÇÈ
לכך, סימן  נתנו  בגמרא הוא. בתולים דם שתראה, דם כל  הראשונה,
יושבת, כשהיא לא אבל עומדת, כשהיא ממנה שותת שהדם זמן  שכל 

על יושבת כשהיא אבל  קשה, דבר  גבי  על יושבת כשהיא ששותת או
המכה  מחמת בא והדם המכה, חיתה שלא בידוע שותת, אינו  רך  דבר

בין  עומדת כשהיא בין  שותת כשהדם כן  שאין מה בתולים; של
יושבת  כשהיא ובין קשה דבר על יושבת כשהיא בין  יושבת, כשהיא

נידה. דם אלא מכה דם זה אין  רך, דבר  úBàøìעל  dpîæ òébä– ÄÄÇÀÇÈÄÀ
ראתה, לא שעדיין אלא היא, נערה ונבעלה,úqðåשכבר  ונישאה, – ÀÄÅ

ïBLàøä äìéì dì ïéðúBð :íéøîBà éànL úéa שרואה שהדם – ÅÇÇÀÄÀÄÈÇÀÈÈÄ
בתולים; בדם תולים בלבד  הראשון íéøîBà:בלילה ìlä úéáeÅÄÅÀÄ

úBìéì äòaøà ,úaL éàöBî ãò ליום נישאת בתולה שכן  – ÇÈÅÇÈÇÀÈÈÅ
`),רביעי  ,` zeaezk) בארבעת שרואה דם וכל חמישי, בליל ונבעלת

בתולים. בדם תולים שבת, מוצאי עד úéáaהלילות dãBòå äúàøÈÂÈÀÈÀÅ
äéáà,שנישאה קודם היינו  –dì ïéðúBð :íéøîBà éànL úéa ÈÄÈÅÇÇÀÄÀÄÈ

äåöî úìéòa הזאת הבעילה את גומר  שבעלה ראשונה, בעילה – ÀÄÇÄÀÈ
הנידה מן הפורש כמו  ממנה לפרוש  צריך  ואינו מצוה, (oiirשהיא

:(c ,a zereay;דם ראתה אם עליה, לבוא לו  אסור מכן לאחר  אבל 

dlL äìélä ìk :íéøîBà ìlä úéáe הלילה כל לה נותנים – ÅÄÅÀÄÈÇÇÀÈÆÈ
ברם, הרבה. בעילות אפילו הראשון בלילה לבעול  לו שמותר הראשון ,

אמרו: yxete,בגמרא devn zlira lrea `diy ,exnbe epnp epizeax והיינו
בנות  שהחמירו  החומרה ופשטה שהואיל  במשנתנו, שנזכרו  אלו בכל

עליה  יושבות כחרדל  דם טיפת רואות שאפילו  עצמן, על ישראל
זמנה  הגיע שלא קטנה ואפילו בתולה, הנושא כל לפיכך נקיים, שבעה
שבעה  שתספור  עד  לו נאסרת הריהי  מצוה בעילת משבעלה לראות,

דם הרואות נשים שאר  כל  כדין (ברטנורא ).נקיים,

בית  דברי לפרש כדי כלל , מקדימה יא) (ט, הקודמת שהמשנה כותב, הגר"א
האומרים: שבמשנתנו, dknd,הלל digzy cr שתולים כשם בימים, תולים ואינם

בלילות שמאי zelil"),בית drax` dl mipzep"),מראה בשינוי  תולים אין ואף
ששינו וזהו נידה, דם והתחיל  בתולים דם פסק הדם, מראה נשתנה שאם לומר 

xegy",שם: dpiiy otb yie mec` dpiiy otb yi ,miptbk odilezaa miyp" אשה יש כך
לאו בדמים מראה שינוי  הלכך  שחור , בתוליה שדם ויש אדום בתוליה שדם

משתנה. מראהו עצמו  בתולים שדם הוא, otbכלום yie daexn dpiiy otb yie"
,"hren dpiiyהלכך מועט, בתוליה שדם ויש מרובה בתוליה שדם אשה יש כך 

רבי ובא המכה. שתחיה עד אלא מורידים, ולא מעלים אינם ימים הלל  לבית
האשה  אותה שמא לחשוש יש והלא אותה, לטהר  אפשר כיצד ואמר יהודה
אשה  כל כך יין, לה יש גפן כל  אלא הוא? נידה ודם כלל , בתולים דם לה אין
לא  לה שאין קטוע, דור דורקטי, זה הרי  יין  בה ושאין בתולים, דם לה יש

לה אין  נידה דם אף בתולים דם לה אין  ואם בתולים, דם ולא נידה ("`dilדם
.(zncewd dpynd lr "`ax
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úéøçL éòéáL íBé dîöò ä÷ãaL äcðהשביעי ביום היינו  – ÄÈÆÈÀÈÇÀÈÀÄÄÇÂÄ
äøBäèידתה,לנ  äúàöîe,דם לה היה שלא –úBLîMä ïéáe ÈÀÈÀÈÅÇÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äàîè äúàöîe–äøäè ú÷æça àéä éøä.äàîè äúàöîe úéøçLa éòéáMä íBéa dîöò ä÷ãa,úBLîMä ïéáe ¨§¨§¥¨£¥¦§¤§©©£¨¨§¨©§¨§©§¦¦§©£¦¨§¨§¥¨¥©§¨
äLéøôä àG,äøBäè äúàöîe ä÷ãa ïîæ øçàìe–äàîè ú÷æça Bæ éøä.úòì úòî äànèîe,äãé÷ôì äãé÷tîe. ¦§¦¨§©©§©¨§¨¨§¨§¨£¥§¤§©ª§¨§©§¨¥¥§¥¦§¦¨¦§¦¨

úñå dì Lé íàå–dúòL dic.äãeäé éaøøîBà:äìòîìe äçðnä ïî äøäèa äLéøôä àHL ìk–ú÷æça Bæ éøä §¦¤¨¤¤©¨¨¨¨©¦§¨¥¨¤¦§¦¨§©£¨¦©¦§¨§©§¨£¥§¤§©
äàîè.íéîëçåàíéøîB:äøBäè äúàöîe ä÷ãa dúcðì äiðMa elôà,àG úBLîMä ïéáeäLéøôä,ïîæ øçàìe ª§¨©£¨¦§¦£¦©§¦¨§¦¨¨¨§¨¨§¨§¨¥©§¨¦§¦¨§©©§©

äàîè äàöîe ä÷ãa–äøäè ú÷æça Bæ éøä. ¨§¨¨§¨§¥¨£¥§¤§©©£¨
‚øBäè eàöîe ïBLàø íBéa ïîöò e÷ãaL äáfäå áfä,øBäè eàöîe éòéáMä íBéáe,e÷ãa àG íézðaL íéîé øàLe ©¨§©¨¨¤¨§©§¨§¦¨§¨§©§¦¦¨§¨§¨¨¦¤¦§©¦¨§
–øæòéìà éaøøîBà:äøäè ú÷æça ïä éøä.òLBäé éaøøîBà:ãáìa éòéáL íBéå ïBLàø íBé àlà íäì ïéà.éaø ©¦¡¦¤¤¥£¥¥§¤§©©£¨©¦§ª©¥¥¨¤¤¨¦§§¦¦¦§©©¦

àáé÷òøîBà:ãáìa éòéáL íBé àlà íäì ïéà. £¦¨¥¥¨¤¤¨§¦¦¦§©
„eúnL òøönäå úãìBiäå äcpäå äáfäå áfä–øNaä ÷BniL ãò àOîa ïéànèî.únL éøëð–ànèlî øBäè ©¨§©¨¨§©¦¨§©¤¤§©§Ÿ̈¤¥§©§¦§©¨©¤¦©¨¨¨§¦¤¥¨¦§©¥

:úàæçã àåä àúùä øåîéàã ,úåøåäè ïäá äòâðù äéúåøäèå.zrl zrn d`nhneú÷æçá àéä éøä äàîè äàöîå ä÷ãá íéîé øçàìå éðú÷ã ,éà÷ àùéøà
:äãé÷ôì äãé÷ôî åà åæ äéàø ìù úòì úòî äàîèî ìáà ,äøäè.dzcpl dipya elit`óåñáìå ,äùéøôä àì úåùîùä ïéáå ,äøåäè äàöîå úéøçù ä÷ãá

,äúøäèîã àåä éòéáùä úéøçù ú÷éãá àî÷ àðúì ,øáãá úå÷åìçî ùìùå .äøäè ú÷æçá åéùëò ãò åæ éøä ,äàîè äàöîå ä÷ãá íéîé øçàìå ,äìáè äòáù
éðùá à÷åãå .÷ñô ÷ñôã ïåéëã ,éðùá åìéôà ïðáøìå .úåùîùä ïéá ùåøôúù ãò äøäèî àì éòéáùã úéøçù ú÷éãá åìéôà äãåäé 'øìå .àì ,äúãðì éðù ìáà
íåéáù éôì ,ïðáø éøäèî àì ,àîè äàöî êë øçàå ,úåøäè äúùòå éðéîù ìéìá äìáèå ,ä÷ãá àì áåùå øåäè äàöî ïåùàøá ìáà ,ïðáø éøäèîã àåä

:íéîëçë äëìäå .àì ïåùàø ìáà ,à÷åã äúãðì äéðùá åìéôàå éðú÷ éëä íåùîå .çåúô ïéòî ä÷æçåä ïåùàø
b.dafde afd:'åë éòéáùå ïåùàø íåé å÷ãáå ,øåôñì åìéçúäå ïúééàøî å÷ñôå ,íéé÷ð äòáù øåôñì ïéëéøöù.cala iriaye oey`x mei `l` mdl oi`

:äòáùì íéìùäì éãë ,íéé÷ð íéîé .äùîç ãåò øåôñì ïéëéøöå.iriay `l` mdl oi` xne` `aiwr 'xäëìäå .äðåùàøä ïúøéôñ åøúñå íééúðéá åàø àîù
:øæòéìà 'øë

c.`yna mi`nhnàéä íàå .úìèìèéî äðéàù äãáëå äìåãâ ïáà øîåìë .àîñî ïáàá ,àùîá éàî àìà .àùîá àîèî àì éî úî ìë åèà ,êéøô àøîâá
ïáàá åîèî íééçîå ìéàåä ,ïðáøãî åîèî éðäå åîèî àì íéúî øàùå ,åîò ìèìèäì äéåàø äðéàå ìéàåä ,àùî äæ ïéà äéìò ïåúð úîå íéìë éáâ ìò úçðåî

`xephxa yexit

יום, אותו  של –äLéøôä àGלהפריש עצמה את בדקה לא כלומר  – ÄÀÄÈ
כדינה, שמיני בליל  וטבלה נידה, מטומאת íéîéבטהרה øçàìeÀÇÇÈÄ

äàîè äúàöîe ä÷ãa,דם שראתה –äøäè ú÷æça àéä éøä ÈÀÈÈÀÈÀÅÈÂÅÄÀÆÀÇÇÂÈ
בהם  שעשתה והטהרות הטומאה, למציאת טבילתה שבין  בימים –

אומרים, ואנו  מועילה, השביעי  יום של שחרית בדיקת שאף טהורות,
היום עד  פסקה לראות, שפסקה íBéa(המאירי).שכיון  dîöò ä÷ãaÈÀÈÇÀÈÀ

äàîè äúàöîe úéøçLa éòéáMä,דם ראתה שעדיין –ïéáe ÇÀÄÄÀÇÂÄÈÀÈÀÅÈÅ
äLéøôä àG úBLîMäלהפריש עצמה את בדקה לא כלומר  – ÇÀÈÄÀÄÈ

שמיני , בליל וטבלה ä÷ãaבטהרה, ïîæ øçàìe,עצמה את – ÀÇÇÀÇÈÀÈ
äøBäè äúàöîe,דם לה היה שלא –äàîè ú÷æça Bæ éøä ÈÀÈÀÈÂÅÀÆÀÇËÀÈ

השביעי ביום בדקה לא אם הדין והוא טמאות; שעשתה והטהרות –
יוצאת  אינה נידה, דם שראתה שכיון  היא, טמאה שבחזקת בשחרית,

רישא  שאגב אלא בטהרה, ותפרוש עצמה את שתבדוק עד מטומאתה
כאן  גם המשנה dz`vneנקטה zixgya iriayd meia dnvr dwca"

"d`nh.(" אחרונה äãé÷tîe("משנה  ,úòì úòî äànèîeÀÇÀÈÅÅÀÅÄÀÄÈ
ãé÷ôìä בחזקת שהיא פי  על שאף הרישא, על מוסבה זו  פיסקה – ÄÀÄÈ

או  לעת מעת למפרע אותה מטמאה זו ראייה מקום מכל  טהרה,
הנשים כל כשאר לפקידה, `).מפקידה ,` oiir)úñå dì Lé íàåÀÄÆÈÆÆ

טמאה, עצמה ומצאה שבדקה ביום –dúòL dic מטמאה שאינה – ÇÈÈÈÈ
ראייתה. משעת äLéøôäאלא àHL ìk :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÈÆÄÀÄÈ

äìòîìe äçðnä ïî äøäèa, השביעי ביום –ú÷æça Bæ éøä ÀÇÂÈÄÇÄÀÈÀÇÀÈÂÅÀÆÀÇ
äàîè.טהורה עצמה ומצאה בשחרית שבדקה פי על  אף –íéîëçå ËÀÈÇÂÈÄ

dúcðì äiðMa elôà :íéøîBà ולאו לנידתה, שני ביום אפילו – ÀÄÂÄÇÀÄÈÀÄÈÈ
קמא, תנא כדברי  השביעי, ביום בשחרית,ä÷ãaדווקא עצמה – ÈÀÈ

äøBäè äúàöîe,דם לה שאין  –úBLîMä ïéáe,השביעי ביום – ÈÀÈÀÈÅÇÀÈ
äLéøôä àG וטבלה מטומאתה, בטהרה להפריש  עצמה בדקה לא – ÄÀÄÈ

שמיני , ú÷æçaבליל  Bæ éøä ,äàîè äàöîe ä÷ãa ïîæ øçàìeÀÇÇÀÇÈÀÈÈÀÈÀÅÈÂÅÀÆÀÇ
äøäè הדם שפסק שכיון הטומאה, מציאת עד שבדקה משעה – ÇÂÈ

בחזקת  שהיא חכמים סוברים השני, ביום בדקה אם ודווקא פסק.

לא  ושוב טהורה, עצמה ומצאה הראשון  ביום בדקה אם אבל  טהורה,
ומצאה  בדקה ימים ולאחר  טהרות, ועשתה שמיני, בליל  וטבלה בדקה

שביום  לפי חכמים, לדעת אף טמאה בחזקת היא הרי טמאה, עצמה
פתוח במעיין הוחזקה minkgk.(גמרא).ראשון  dklde

y c e w z a y
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äáfäå áfäבכל עצמם ולבדוק נקיים ימים שבעה לספור שצריכים – ÇÈÀÇÈÈ
ïBLàøיום, íBéa ïîöò e÷ãaL,הנקיים הימים לספירת –eàöîe ÆÈÀÇÀÈÀÄÈÀ

øBäèש הם,– øBäèנקיים eàöîe éòéáMä íBéáe בדקו וכן – ÈÀÇÀÄÄÈÀÈ
טהורים, שהם ומצאו  לספירתם, השביעי  ביום íéîéעצמם øàLeÀÈÈÄ

e÷ãa àG íézðaL,עצמם –ïä éøä :øîBà øæòéìà éaø ÆÄÀÇÄÈÀÇÄÁÄÆÆÅÂÅÅ
äøäè ú÷æça הימים כל  בטהרה, וסופה הספירה ותחילת שהואיל  – ÀÆÀÇÇÂÈ

הראשון  ביום בדקו  שאפילו  בגמרא, דעה יש  ברם, טהרה. בחזקת

הם  טהרה שבחזקת אליעזר, רבי סובר בלבד, השביעי ביום או בלבד

אחרונה "). "משנה íBé(עיין àlà íäì ïéà :øîBà òLBäé éaøÇÄÀËÇÅÅÈÆÆÈ
ãáìa éòéáL íBéå ïBLàø ימים חמישה עוד לספור וצריכים – ÄÀÀÄÄÄÀÇ

מנין  שנמצא פי  על שאף מבואר, בגמרא לשבעה. להשלים נקיים,

בזבה אמרה והתורה בסירוגין , כח):הימים טו, לה (ויקרא "וספרה
טומאה  תהא שלא לכולן , אחר אחר  ודרשו: תטהר", ואחר ימים שבעת

ביניהם dxdha),מפסקת mitevx eidi miiwpd minid zrayy xnelk)
אבל המנין, כל  את שסותרת ודאית, בטומאה אמורים? דברים במה

לכך . חוששים אין  íBéכאן  àlà íäì ïéà :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÅÈÆÆÈ
ãáìa éòéáL ספירתם וסתרו  בינתיים ראו  שמא שחוששים – ÀÄÄÄÀÇ

ברטנורא)הראשונה נקיים.(רש"י; ימים ששה עוד  לספור שצריכים והרי 
.xfril` iaxk dklde

ד ה נ ש מ ר ו א ב

àOîa ïéànèî ,eúnL òøönäå úãìBiäå äcpäå äáfäå áfäÇÈÀÇÈÈÀÇÄÈÀÇÆÆÀÇÀÙÈÆÅÀÇÀÄÀÇÈ
שכוונת  ומתרצים, במשא? מטמא אינו  מת כל  וכי  שואלים: בגמרא –
למשא  ששמים וכבדה גדולה אבן  היינו  מסמא, באבן  היא משנתנו 

על כגון  דבר איזה על שומה אבן שהיא או מיטלטלת, ואינה דבר על 
יתדות b),גבי ,` milk oiir) זה אין זו, אבן  גבי על נתון  מת שאם

izdw - zex`ean zeipyn
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àOîa.éànL úéaíéøîBà:úBcð úBúî íéLpä ìk;ìlä úéáeíéøîBà:äcð äúnL àlà äcð ïéà. §©¨¥©©§¦¨©¨¦¥¦¥¦¥§¦¥¦¨¤¨¤¥¨¦¨

éç áæá ,àîèî åðéà úî áæ úøîà éàå ,úîì äîåãå åôìòúé àîù (äúéî øçàì ïðáø åäá) øåæâ ,ïäéúçúù ìë áùåî íéàîèî éøäù àúééøåàãî àîñî
:éøåäèì éúà óìòúðù.xyad weniy cr:éàãå úî éåä àúùäîã.zny ixkpøåäè ,úîùî ,àîñî ïáàá àîèîå åéøáã ìëì áæë àåä éøä íééçîã â"òà

:íéøôåñ éøáãî àìà äðéà íééçî åéìòù äáéæ úàîåèå ìéàåä ,àîñî ïáàá àîèìîypd lk.miêåîñ ïäéìò åéäù íéìë ïéìéáèîå ,úåãðë åäì ïðé÷æçî
ïä ïúúéîá åìéôàù ,úåùééáúî úåéç úåãð åéäå ,úåúî úåãð éáâ ìò íéìë ïéìéáèî åéä äðåùàøáù éôì .äúéî øçàì ïäá åòâð àìù ô"òà äîùð úàéöéì

:úåéç úåãð ìù ïãåáë éðôî ,íéùðä ìë éáâ ìò ïéìéáèî åéäéù åðé÷úä ,íéùð øàùî úåðåùî.dcp dzny `l` dcp oi` mixne` lld ziaeúéáì åäì úéìã
:àúð÷ú éàä ììä
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הזב  עליה ישבו אם אבל  עמו, להיטלטל ראויה ואינה הואיל  משא,

וכל ומושב, משכב טומאת נטמאת היא הרי וכו ', הנידה או  הזבה או
להשמיענו , המשנה ובאה זו , טומאה משום נטמאים שתחתיה הכלים

גזרו  לפיכך מסמא, באבן ומושב משכב הם מטמאים ומחיים שהואיל
להקל יבואו  שמא גזירה כן, מטמאים מיתתם לאחר שאף חכמים

שיתעלפו , בזמן øNaäבטומאתם ÷BniL ãò זה הרי שמעתה – ÇÆÄÇÈÈ
מטמאים  אין  שוב הבשר משנימוק הלכך לטעות, מקום ואין ודאי , מת

ומושב. משכב únLמשום éøëð הוא הרי שמחיים פי על אף – ÈÀÄÆÅ
מקום  מכל  ומושב, משכב משום מסמא באבן  ומטמא דבריו לכל  כזב

שמת, àOîaלאחר  ànèlî øBäèשהואיל מסמא, באבן  כלומר  – ÈÄÀÇÅÀÇÈ
לאחר עליו  גזרו  לא לפיכך  סופרים, מדברי אלא אינה כזב וטומאותו 

úBcðמיתה. úBúî íéLpä ìk :íéøîBà éànL úéa דינן – ÅÇÇÀÄÈÇÈÄÅÄ
סמוך עליהן  שהיו  בגדים ומטבילים נידות, שהיו  בזמן  מתו  כאילו 
שפשטו  כגון  מיתה, לאחר בהם נגעו שלא פי על  אף נשמה, ליציאת

בראשונה  שכן הטעם, מובא בגמרא בברייתא לגסיסתן . סמוך אותם

מתביישות, חיות נידות והיו מתות, נידות גבי  על  כלים מטבילין היו 
על מטבילין שיהו התקינו נשים; משאר הן  משונות במיתתן  שאפילו 

חיות; נידות של כבודן מפני הנשים, כל íéøîBà:גבי  ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
äcð äúnL àlà äcð ïéà,מפרשים יש  זו . בתקנה מודים שאינם – ÅÄÈÆÈÆÅÈÄÈ

זו בתקנה מודים הלל  בית ב),שאף כז , קטן מועד  בגמרא שמוכח (כפי 

בית  שלדעת ברישא, שבארנו  כמו  מסמא, באבן כאן  שמחלוקתם אלא

הבשר, שימוק עד מסמא באבן  במותן מטמאות הנשים כל שמאי
טבילת  לענין כנידות כולן  את להחזיק שהתקינו שכשם שמתו , כנידות

מסמא; אבן  לענין כנידות דינן כך  למיתתן , סמוך שפשטו  בגדיהן
מטבילין  שיהו  התקינו  בגדיהן טבילת לענין  שאמנם סוברים, הלל ובית

התקינו  לא מסמא אבן לענין אבל נידות, כדין  הנשים, כל גבי  על 

המאירי). א; עא , נידה  (תוספות

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  א' דחוהמ"ס, תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

כינוס הארצי הראשון של נשי ובנות חב"ד

באה"ק ת"ו

ספריא - כפר חב"ד

ברכה ושלום!

במענה על כרטיס ההזמנה לכינוסן שיתקיים אי"ה מחר ביום ג', שלח כ"ק אדמו"ר שליט"א 
מברק ברכה וזל"ק:

"בכינוסן בימי מועד והקהל ליראה את השם בטח תעוררנה לפעולות ממשיות להמשיך צלא 
דמהימנותא בפנימיות בכל ארבעת הסוגים שבישראל כדרישת תורת החסידות ופקודות נשיאינו זי"ע. 

בברכת הצלחה וחג שמח".

בטח נתקבל בעתו ונקרא בהסבר המתאים, ובלי ספק אשר יודיעו בפרטיות מתוצאות הכינוס, 
בחירת ההנהלה וכו' וכו'.

בברכת החג מזכיר



רכט c dpyn ixiyr wxt dcip zkqn

àOîa.éànL úéaíéøîBà:úBcð úBúî íéLpä ìk;ìlä úéáeíéøîBà:äcð äúnL àlà äcð ïéà. §©¨¥©©§¦¨©¨¦¥¦¥¦¥§¦¥¦¨¤¨¤¥¨¦¨

éç áæá ,àîèî åðéà úî áæ úøîà éàå ,úîì äîåãå åôìòúé àîù (äúéî øçàì ïðáø åäá) øåæâ ,ïäéúçúù ìë áùåî íéàîèî éøäù àúééøåàãî àîñî
:éøåäèì éúà óìòúðù.xyad weniy cr:éàãå úî éåä àúùäîã.zny ixkpøåäè ,úîùî ,àîñî ïáàá àîèîå åéøáã ìëì áæë àåä éøä íééçîã â"òà

:íéøôåñ éøáãî àìà äðéà íééçî åéìòù äáéæ úàîåèå ìéàåä ,àîñî ïáàá àîèìîypd lk.miêåîñ ïäéìò åéäù íéìë ïéìéáèîå ,úåãðë åäì ïðé÷æçî
ïä ïúúéîá åìéôàù ,úåùééáúî úåéç úåãð åéäå ,úåúî úåãð éáâ ìò íéìë ïéìéáèî åéä äðåùàøáù éôì .äúéî øçàì ïäá åòâð àìù ô"òà äîùð úàéöéì

:úåéç úåãð ìù ïãåáë éðôî ,íéùðä ìë éáâ ìò ïéìéáèî åéäéù åðé÷úä ,íéùð øàùî úåðåùî.dcp dzny `l` dcp oi` mixne` lld ziaeúéáì åäì úéìã
:àúð÷ú éàä ììä

`xephxa yexit

הזב  עליה ישבו אם אבל  עמו, להיטלטל ראויה ואינה הואיל  משא,

וכל ומושב, משכב טומאת נטמאת היא הרי וכו ', הנידה או  הזבה או
להשמיענו , המשנה ובאה זו , טומאה משום נטמאים שתחתיה הכלים

גזרו  לפיכך מסמא, באבן ומושב משכב הם מטמאים ומחיים שהואיל
להקל יבואו  שמא גזירה כן, מטמאים מיתתם לאחר שאף חכמים

שיתעלפו , בזמן øNaäבטומאתם ÷BniL ãò זה הרי שמעתה – ÇÆÄÇÈÈ
מטמאים  אין  שוב הבשר משנימוק הלכך לטעות, מקום ואין ודאי , מת

ומושב. משכב únLמשום éøëð הוא הרי שמחיים פי על אף – ÈÀÄÆÅ
מקום  מכל  ומושב, משכב משום מסמא באבן  ומטמא דבריו לכל  כזב

שמת, àOîaלאחר  ànèlî øBäèשהואיל מסמא, באבן  כלומר  – ÈÄÀÇÅÀÇÈ
לאחר עליו  גזרו  לא לפיכך  סופרים, מדברי אלא אינה כזב וטומאותו 

úBcðמיתה. úBúî íéLpä ìk :íéøîBà éànL úéa דינן – ÅÇÇÀÄÈÇÈÄÅÄ
סמוך עליהן  שהיו  בגדים ומטבילים נידות, שהיו  בזמן  מתו  כאילו 
שפשטו  כגון  מיתה, לאחר בהם נגעו שלא פי על  אף נשמה, ליציאת

בראשונה  שכן הטעם, מובא בגמרא בברייתא לגסיסתן . סמוך אותם

מתביישות, חיות נידות והיו מתות, נידות גבי  על  כלים מטבילין היו 
על מטבילין שיהו התקינו נשים; משאר הן  משונות במיתתן  שאפילו 

חיות; נידות של כבודן מפני הנשים, כל íéøîBà:גבי  ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
äcð äúnL àlà äcð ïéà,מפרשים יש  זו . בתקנה מודים שאינם – ÅÄÈÆÈÆÅÈÄÈ

זו בתקנה מודים הלל  בית ב),שאף כז , קטן מועד  בגמרא שמוכח (כפי 

בית  שלדעת ברישא, שבארנו  כמו  מסמא, באבן כאן  שמחלוקתם אלא

הבשר, שימוק עד מסמא באבן  במותן מטמאות הנשים כל שמאי
טבילת  לענין כנידות כולן  את להחזיק שהתקינו שכשם שמתו , כנידות

מסמא; אבן  לענין כנידות דינן כך  למיתתן , סמוך שפשטו  בגדיהן
מטבילין  שיהו  התקינו  בגדיהן טבילת לענין  שאמנם סוברים, הלל ובית

התקינו  לא מסמא אבן לענין אבל נידות, כדין  הנשים, כל גבי  על 

המאירי). א; עא , נידה  (תוספות

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"א: כא הגמרא:דף íéìLeøéaשואלת íéiñå Lc÷na çút המשנה - ¨©©¦§¨§¦¥¦¨©¦
ניסים  בשני וסיימה המקדש, בבית נעשו ניסים שהעשרה לומר התחילה
המקום. לי צר אדם אמר ולא ועקרב נחש הזיק שלא בירושלים, שהיו

הגמרא: Lc÷naמיישבת àúééðøçà ézøz àkéà ניסים שני מצינו - ¦¨©§¥©£©§¨¨©¦§¨
במקדש, שהיו ניסים לעשרה משלימים והם במקדש שהיו אחרים

,äëøònä éöò ìL Là íéîLb eak àì íìBòî ,àéðúc שלא ואף §©§¨¥¨Ÿ¦§¨¦¥¤£¥©©£¨¨
אימורים  להקריב יוכלו לא האש תכבה שאם המזבח, מעל תקרה היה

באכילה, יאסר äëøònäוהבשר ïLòå,מעלה כלפי ועולה מיתמר שהיה ©£©©©£¨¨
ש  נס, נעשה בו Ba,אף úBáMðîe úBàa íìBòaL úBçeøä ìk eléôà£¦¨¨¤¨¨¨§©§

BîB÷nî BúBà úBæéæî ïéà. ¥§¦¦§
הגמרא: àkéìמקשה eúå,במקדש שנעשו ניסים עוד אין האם - §¥¨

Báðì÷a äéòîL áø àéðúäå,[מקום ñøç[-שם éìk éøáL שבישלו §¨©§¨©§©§¨§©§§¦§¥§¥¤¤
והיו  שבירה, וטעונים נותר משום הבליעה מחמת ונאסרים קדשים, בהם

קדוש, במקום לשברם שהיו ïîB÷îaהיוïéòìáðצריכים לא ואם בעזרה, ¦§¨¦¦§¨
בעזרה. שברים של אשפתות היו éiaà,נבלעים, øîàåהיה נס מעין עוד §¨©©©¥

זפקäàøeîזה, -äöBðå ומסירים הזפק עם נוטלים שהיו העוף עולת של §¨§¨
ההקטרה  המזבח,לפני במזרח עלïeMéãåומניחים שנשאר האפר -çaæî §¦¦§¥©

ïeMéãå ,éîéðtäמהדלקת שנשאר את äøBðnä,מה מניח הכהן שהיה ©§¦¦§¦©§¨
המזבח, במזרח הדשן תרומת את שמניחים במקום בוקר בכל אלו שני

ïîB÷îaהיו ïéòìáð המזבח לצד דהיינו אותם, מניחים שהיו במקום - ¦§¨¦¦§¨
רק  המשנה נקטה ומדוע במקדש ניסים  עוד שהיו נמצינו הרי במזרחו.

הגמרא: מתרצת eåäעשרה. àúìz éìeñt ניסים שלשה אותם - §¥§¨¨£
הפנים, ולחם הלחם, שתי עומר, נפסלו, שלא הדברים §¦§©eäðéáMçבשלשת

ãçaכן ואם אחד, כנס להחשיבם יש -éøz ÷étà מן שנים הוצא - §©©¥§¥
אחד לנס אותם מחשיב אתה ניסים שלשה במקום שהרי ¥©§ìéiòåהמנין,

éøz,והשני חרס, כלי שברי בליעת האחד, הניסים, שני את והוסף - §¥
שואלת  והמנורה. הפנימי מזבח דישון והנוצה, המוראה של בליעתן

éëäהגמרא: éà נפסלו שלא הדברים של הניסים שלשת את שמחשיבים ¦¨¦
אחד, eåäכנס éøz énð ïéòeìaבמקומם שנבלעו הדברים של הניסים שני גם הרי -ãça eäðéáMç- §¦©¦§¥£©§¦§§©

כן ואם אחד, כנס eäìנחשיב eøñç:הגמרא מיישבת העשרה. למנין אחד éúéøçàנס énð àkéà עוד יש - ¨§§¦¨©¦©£¦¦
מנינו, שלא íéðtä,נס íçìa äNòð äéä ìBãb ñð ,éåì ïa òLBäé éaø øîàcשהיהBøecñk B÷elñ §¨©©¦§ª©¤¥¦¥¨¨¨©£¨§¤¤©¨¦¦§¦

אותו, שהניחו כמו חם עדיין היה הפנים, לחם את מסלקים כשהיו -øîàpL(ז כא א' íçì(שמואל íeNì' ¤¤¡©¨¤¤
,'Bç÷lä íBéa íç.חם היה הוא הלקחו שביום מכאן ולומדים Ÿ§¦¨§

i"yx

åáðì÷á.mewn my Ðéìë éøáù
ñøçiycw oda milyany Ð

meyn zxq`p ozrilae ,miycw
aizkck .dxiay oiperhe ,xzep
xy` yxg ilke" (e wxt `xwie)
mewna ezxiaye ."xayi ea lyeaz
,migafa mzd opixn`ck ,yecw

.(a,bv) "z`hg mc" wxtaïéà íàå
ïéòìáðly zezty` e`vnp Ð

.dxfra mixayäöåðå äàøåîÐ
.serd zler lyçáæî ïåùéãå

äøåðîä ïåùéãå éîéðôälka Ð
oycd znexz mr opzep xwa
iab opzck ,yak ly gxfna
dpyn ` wxt cinz) oycd znexz
,oetvl eipt jtd dtvxl ribd :(c
xyrk yak ly egxfna jlede
d`xen my oipzepy mewn ,zen`
iniptd gafn oeyice ,dvepe
dvepe d`xenc inp `xwe .dxepnde
lv` dze` jilyde" aizk ikd
"oycd mewn l` dncw gafnd

.(` wxt `xwie)ååä àúìú éìåñô
mgle mgld izye xner leqt Ð
.edpizayg iqip zlz miptd

ååä éøú ïéòåìáilk ixayc Ð
lke dvepe d`xene ,cg ded qxg

.ded cg my mipzipdå÷åìéñ
åøåãéñëoiicr eze` oiwlqnyk Ð

.mg `edåç÷ìä íåéá íåçÐ
i`de .myn gwlpy meia mg `edy
xtqa ,aizk miptd mgla `xw

.l`eny

שמחת בית-השואבה היו בה הגבלות- ש"לא היו עושין אותה . . אלא גדולי חכמי ישראל . . מה-שאין-כן השמחה דשמחת-תורה אין 
בה מדידות והגבלות, והיא אצל כל בני ישראל בשווה, שכולם רוקדים עם הספר-תורה כפי שהיא סגורה ועטופה כו', באופן שלמעלה 

מהבנה והשגה כו'.
משיחת ליל שמחת תורה )קודם הקפות(, ה'תשכ"ח



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc dvia(oey`x meil)

íeî Ba Lé íàreaw men `ed lenz`n ea ltpy mend m` - ¦¥
,dlik`a exizndäìòéxead on dndad z`,èBçLéå`ly s`e ©£¤§¦§

ea ltpy dryny oeik ,dvwen epi` n"n ,h"ei axrn exizd rcep
xxaed eiykre ,dgnen epxizi m` ehgyl eilr ezrc dzid men

.xzen `ed lenz`nyåàì íàå,reaw men eze` oi`y -àì §¦¨Ÿ
,èBçLé`gxih h"eia exizd `ly ,eplri `l dhigya xeq`y oeike ¦§

.jxevl `ly
,øîBà ïBòîL éaøz` owznk d`xpy iptn h"eia oinen oi`ex oi` ©¦¦§¥

ed`xe xar elit` okle ,zeay meyn xeq`y xekadBîeî ïéàL ìk̈¤¥
økéðmkgl ed`xd `ly -ïëenä ïî äæ ïéà ,íBé ãBòaî: ¦¨¦§¥¤¦©¨

àøîâ
:`xnbd zx`anébìtî à÷ éàîa,mzwelgnl mrhd dn -àîéð éà §©¨¦©§¦¦¥¨

ébìtî÷ ïéîeî ïéàBøaoinen ze`xl mkgl xzen m` ewlgpy - §¦¦¨¦©§¦
,h"eiaáBè íBéa ïéîeî ïéàBø øáñ äãeäé éaøccxiy xn` jkle §©¦§¨¨©¦¦§

,d`xie dgnenáBè íBéa ïéîeî ïéàBø ïéà øáñ ïBòîL éaøåmeyn] §©¦¦§¨©¥¦¦§
k"` ,carica s` y"x exq` okle ,[oic ocl e` ,owznl dnecy

àîìòc ïéîeî ïéàBøa eâìtìå`nlrc xekaa welgl mdl did - §¦©§§¦¦§¨§¨
dnle ,h"eia eze`xl mkgl xzen m` h"ei axrn men ea ltpy

.xeal ltp xekady ote`a `weec ewlgp
:`xnbd zvxzndéì àëéøèöà øBáì ìôpL øBëai iax -`a dced §¤¨©§¦§§¦¨¥

`nlrc xekaa eprinyn did m`y ,sqep yecig eprinydl
oiicr ,eze`xl xzenyàðéîà Czòc à÷ìñzrcd lr dler did - ¨§¨©§¨£¦¨

xeal ltpy xekay ,xnelíéiç éìòa øòö íeMîxekal yiy ¦©©©£¥©¦
,xeaa ezeidadé÷qìå íéøòìmcew s` ezelrdl eilral xizp - ©£¦§©§¥

e ,reaw enen `ny xnel mixriy i"r ,mkgl ep`xiyòLBäé éaøk§©¦§ª©
on dnda zelrdl xizdl zn`c `ail` ok xaeqy (.fl) oldl
dpae dnda iabl ,miig ilra xrv meyn dnxrd i"r h"eia xead
`l` hegyl leki epi` la` mzelrdl dvexe h"eia xeal eltpy
EhgWz `l FpA z`e Fz`' (gk ak `xwie) xn`py meyn ,mdn cg`Ÿ§¤§Ÿ¦§£
ehgyl zpn lr cg`d z` dlriy ryedi iax xaeqe ,'cg` mFiA§¤¨
xfege ,epnn ony ipyde yegk oey`xd `ny xne`e mixrn k"g`e
oiprl mb ok xn`p k"`e ,dvxiy odn dfi` hgeye ipyd z` dlrne

,xeal ltpy xekaïì òîLî à÷d`xie dgnen cxiy dcedi iax ¨©§©¨
meyn epiid ,mixrdl ryedi iax xizdy dne ,`weec ezlrd mxh

.zxkip eznxrd oi`e h"eia dhigyl ie`x mdn cg` lky
:`xnbd dywnéëä éàxeq`y dcedi 'x ly eyecigy ok m` - ¦¨¦

[men ea oi` m`-] e`l m`e' dcedi iax xn` dnl ,ezelrdlàìŸ
,'èBçLé`l` ,mz xeka hegyl xeq`y `ed `hiyt `ldäìòé àì ¦§Ÿ©£¤

déì éòaî èBçLéå,'hegyie dlri `l e`l m`e' xnel el did - §¦§¦¨¥¥
,xeaa enen ze`xl cxil leki dgnend oi`y 'e`l m`' ,xnelk

.xeaa x`yi `l` ,dnxrd i"r xekad z` 'dlri `l'

q`y dcedi 'x eprinyd eixac zligza mpn` :`xnbd zvxznxe
.yecig cer eprinyd eixac seqa n"n ,ep`xiy cr ezelrdlàìŸ

àëéøö`l` 'hegyi `l e`l m`e' xnel dcedi iax jxved `l - §¦¨
ote`adé÷qàå øáòced`xdy mcew xekad z` dlrde xary - §¨©§©§¥

,mkglì àðéîà Czòc à÷ìñdéèçL,dhigya exizp -òîLî à÷ ¨§¨©§¨£¦¨¦§£¥¨©§©
ïìcxi `ly 'e`l m`e' xn`y edfe ,hegyi `ly dcedi iax ¨

.hegyi `l ,edlrde xar `l` xeal dgnen
:`xnbd dywnìdéèçLm`y xnel jzrc lr dlri ike ,dinza - ¦§£¥

,edhgyi edlrde xaràeä íz àäs` dhigya xeq` mz xekae ¨¨
z` `xnbd zx`ane .uega miycw zhigy xeqi` meyn lega

:ovxzd zpeekdéa ìôðc àëéøö àìh"eiaàîeî,reaw men - Ÿ§¦¨§¨©¥¨
xeal ezlitpay dgnend oigad edlrde xary xg`y xnelk
hegyi `l h"eia n"n ,lega ehgyl xzede reaw men ea ltp h"eia
'men ea yi m`' ,dcedi iax xn`y edfe .dvwen xeqi` meyn
axrn did `l m` 'e`l m`e' ,hegyie dlri ,aeh mei axrn reawd

.'hegyi `l' edlrde xar elit` ,meid ycgzp `l` aeh mei
:`xnbd dywn,àeä äö÷eî àäåmen ea ltp `l m`y `hiyte §¨§¤

,`ed dvwene lenz`n eilr ezrc did `l ixd h"ei axrn reaw
.dvwen xeqi` yiy zenewn dnka dcedi 'x eprinyd xake

xary ote`a zwqer `tiqdy uexizdn `xnbd da zxfeg
:edlrdeàlà'hegyi `l e`l m`e' xnel dcedi iax jxvedy dn ¤¨

oebk ixii`àzLäå ,áBè íBé áøòî øáBò íeî déa ìôðcaeh meiae - §¨©¥¥¥¤¤§©§¨
déì äåäezlitp i"r jtdp h"ei axrn ea ltpy xaer men eze` - £¨¥

l xealdéålò dézòcc àîéúc eäî ,òeá÷ íeîeilr ezrc ozp xak - ¨©©§¥¨§©§¥¦¨¥
,reaw men `edy mkgd weqti m` ehgeylòîLî à÷ ,déèçLðå§¦§£¥¨©§©

ïì,reaw men `edy cvd lr `l` eilr ezrc oi`y dcedi iax ¨
.dvwen `ed ixde ,eilr ezrc oi` xaer men `edy cvd lr la`

* * *
íz øBëa ,ïðaø eðzøBáì ìôpL,h"eiaàéNpä äãeäé éaøãøé øîBà ¨©¨¨§¨¤¨©§©¦§¨©¨¦¥¥¥

íeî Ba Lé íà ,äàøéå äçîeî,h"eia mend ea ltpy elit`e ,reaw §¤§¦§¤¦¥
èBçLéå äìòéleti `ny eilr ezrc dry lky oeik ,dvwen epi`e ©£¤§¦§

,epzpyna dcedi iax lr dfa wlege ,men eaåàì íàå`l m` - §¦¨
eze`xl mkgd cxièBçLé àì,dhigy znxrda edlri `l - Ÿ¦§

.dnxrd i"r ezelrdl xzid oi` xnelkïa ïBòîL éaø Bì øîà̈©©¦¦§¤
eøîà éøä ,àéñðîlr wlgpy dpyna oerny iax epiid] epizeax §©§¨£¥¨§
[xn`e dcedi iax,áBè íBéa ïéîeî ïéàBø ïéàdfa jlil epl yie ¥¦¦§

.xingnd ixack
dfa yiy xn`e ,oerny iax zrc z` `iqpn oa oerny iax yxtne

:mipic iwelig dyly,ãöék.`,áBè íBé áøòî íeî Ba ãìBð ¥©©¥¤¤
dligzkláBè íBéa BúBà ïéøwáî ïéà,ehgey ,exwae xar m` la` ¥§©§¦§

did `ly ,owznk k"k aygp epi`y iptn ,carica s` edexq` `le
m` .a .mkg zii`x `l` h"ei axrn xqegníeî Ba ãìBð©
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אגרות קודש

]כ"ח תשרי תשי"ג[

שבפועל  לענינים  וההעלם,  המקור  השרש  מן  המשכה  גילוי  של  ענין  זה  הרי  שם  ...וקריאת 
וכמבואר בדא"ח בכ"מ ענין קריאת שם שענינה לחבר הנשמה עם הגוף וכו', ועפ"ז יש להסביר ג"כ 
המחלוקת שישנה אם אדם קרא שמות גם לדגים שהרי דוגמתם הם נבראים דעלמא דאתכסיא, היפך 
יסוד  יקרא שזה  גילוי  לזה  גם  הימנו  עולם שלמעלה  לגבי   - זה  הגילוי אלא שעלמא דאתכסיא  ענין 
לדיעה שגם הדגים נקראו בשם. יעויין תוס' חולין סו, ב. חזקוני ורד"ק לבראשית ב, יט. מדרש חסר 

ויתיר ועוד...



רלי ezny in` cenr ek sc ± iyily wxt`nei
íåî åá ùé íàx jgxk lr -menae ,dil zi` dvwen dcedi ',ixy `l aeh meia ea ltepd

mei ceran mkgl ed`xd `ly men lra xeka :xn`w ikde .lenz`n dielr dizrc e`lc

reaw men m` ,lenz` ea didy men d`xie dgnen cxi - aeh meia xeal ltpe ,exizdl

.dielr dizrc lenz`nc ,`kil dvwenc meyn ,hegyie dlri - `edïëåîä ïî äæ ïéà
dil zil `dc ,dil xq` dvwen meyn e`l -

exizny itl `l` .dvwend`xp aeh meia

,epwznkock dil dedcmeyn dia xefbc ,oic

oi` :xn`w ikde .zeayoken epi`e ,xzid ezxzd

.xykdl

àøîâïéàåøá àîéð éà'åëmeyn i`ce `dc -

.edl opirny `kt`c ,ediinrh ied `l dvwen

oi` xaq oerny 'xc ,men zii`x meyn `l`

ayeik dil dedc oeik ,oi`ex.oic oceåâìôì
àîìòá.xeal ltp `la -íéøòìi`ce :xnel -

.men ea `vniäé÷ñìåòùåäé éáøëxn`c -

onwl) "oiliyn" wxtascepa z`e eze` :(`,fl

zpn lr oey`xd z` dlrn - xeal eltpy

.ipyd z` dlrne xfege ,hgey epi`e ,hegyl

.hgey df - dvx ,hgey df - dvxéëä éà-

zlitpc`lc opireny`l hwpc xeaedlrihwp

xwir `dc ,dil iran edlri `l e`l m`e ,dil

.ol `hiyt dhigye ,dl hwp d`lrd meynàì
äé÷ñàå øáòã àëéøö`zernyne -`lcdiwql

`yixn -dgnend cxi :ipzwc ,dpin rny

opireny` xcde .d`xie edlri ipzw `le ,d`xie

- men ea `vn `le diwq`e xar i`c ,izixg`

.hegyi `làîåî äéá ìôðãikde .`zyd -

reawd men ea yi m` :xn`w- aeh mei axrn

did `lc ,e`l m`e ;hegyie dlriaeh meirn

.hegyi `l ,edlrde xar elit` - meid `l`

àåä äö÷åî àäåmen dia ded `l lenz`n i` -

.dvwen dil zi`c izkec dnka dcedi iax opirny` `dc ,hegyi `lc `hiyt - llk

ïì òîùî à÷zngn dvwenc meyn ,hegyi `l - aeh mei axrn reaw ded `l i`c -

.diwq`e xarc meyn ,inp i` .ded xeqi`øåáì ìôðù íú øåëázilc `ziixaa opiqxb -

.men ea leti `ny dielr dizrc `zry lkc ,xekaa i`pz jpdl dvwen edläçîåî ãøé
`le -mixrl.diwqleøàéùðä äãåäé ',oizipznc dcedi iax epiid e`le .iax `ed -

x mzqcx `ed dcedi '.i`rl` xa dcedi 'íåî åá ùé íà.meid ea ltp elit` -äìòé
èåçùéå.xekaa dvwen dil zilc -åàì íàåea ltp elit` ,hgyi `l - diwq`e xare -

inp i`] .diwq`e xarc meyn `ed `qpwe .d`lrd xg`l mendlri `l - hegyi `l :[

znxrdaopipy `lc oizipzne .`ed mz `dc ,jixhv` `l hegyi `lc .xn`w dhigy

opivn `l oizipznc meyn - ikddnewe`l,dil zi` dvwen dcedi iaxc meyn ,mza

lraa jgxk lrc oeike .hegyie dlri aeh meia ea ltpy men ea yi m` xninl ivn `le

`iepya `tiq iiepyl jixhv` `l - dnwez mendlri `l hegyi `lc xninle ,`wigc

ivn `dc ,xn`w`iepylmei ceran reaw did `lc ,e`l m`e :opirny`c ,opipyck xity

xg` oeyl :`zyd reaw men dil ciarz`c iab lr`e ,hegyi `l - diwq`e xar elit`c

.xeal ltpy xeka :`ziixaa opiqxb oizipzn ik `l` ,mz xeka `ziixaa qxb `l -

mixrp `lc ,d`xie dgnen cxi :xne` `iypd dcedi 'x ,xeal ltpy xeka :ikd `nwezne

.`xwirn diwqpeíåî åá ùé íàedlri - dyrp `l meidy recid men ea `vni m` -

dcedi iaxle .hegyi `l ,edlrd elit` - meid men ea ltp `l` ,e`l m`e .hegyie

el`c .`ed dvwen `dc ,hegyi `lc `hiyt :lirl opikxtck jxtnl `kil d`iyp

.dvwen dil zi`c opirny`c `ed `zydc ,jixhv` diciclïá ïåòîù 'ø äéì øîà
åøîà éøä àéñðîzexecn igei oa y"xc .oinen oi`ex oi` ,epiptly zexec ,epizeax -

dil xn`we .'ek ony el oilrn epiid ,rewza oerny 'x lv` dxez micnel epiidyk iax xn` ,(a,fnw) zay zkqnae (`,`v) oiaexir zkqna xn`ck ,did ecinlz iaxe ,did mdiptly

.`xnegl lifpe ,epiptly zexec da ewlgp ixd :iaxl `iqpn oa oerny 'xáåè íåéòî íåî åá ãìåðiax xn` ixd :xn`w ikde ,igei oa oerny 'xc dizln yxtn `iqpn oa oerny iax -

exwae xar m` la` ,dlgzkl eze` oixwan oi` - aeh mei axrn men ea clep ?cvik ,oinen oi`ex oi` igei oa oernyzeynyd oia did aexwy ,jk lk owzn epi` ixdy ,ehgey -

.mkg zii`x `l` xqegn did `ly ,owezn zeidl
íåéá
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,dvwen dil zil oerny iax `dc ,dvwen `edy okend on df oi`c xninl ira `l jgxk lr

m` rcep did `le aeh mei axrn mkg ed`x `ly ,xkip enen oi`y lk :eyexit ikd `l`

reaw didoinen oi`ex oi`c ,xiykdl oken oi`c ,xzid exzid oi` :xnelk .okend on df oi` -

`nrhe .aeh meialr ,zeay meyn xeq` `edy ,oicd z` ock e` ,owznk d`xpc meyn -

okend on df oi`c :dywe .i"yx yxit jgxk

`edy rcep `ly oeik ,mkg exwa elit`c :rnyn

lenz`n reaw menyxitle .oerny iax xqe` -

xiykdl oken epi`c `wec rnyn qxhpewd

caric `d ,dlgzkl:dyw cere .inc xity -

a,en zay) "dxik" wxta `icda gken zayac

iaxc `kdn jixtc ,xn`w dvwen mrhnc (mye

dvwen dil zil `de ,dvwen dil zi` oerny

xn`w dvwen mrhnc :il d`xp okl !oerny iaxl

exwae xar elit`e ,okend on df oi`clkn -

oinen oi`exa ibilte .dvwen meyn xeq` mewn

on df oi` ipzwc `xezin ,dvwena ibilt mbe

oi`exa ebltl `xnba `kd jixtc `de .okend

`nlra oinen,xeal ltp `lc :xnel dvex -

`d oke .dvwenc oizipznc `pyilk mlerle

dielr dizrcc oeik `nizc edn `xnba xn`wc

meyn xeq`c :xnel dvex ,ol rnyn `w dihgyp

,dcedi iaxl s` carica exwa m` elit`e ,dvwen

oerny iaxe .lenz`n reaw men ea did `ly oeik

dvwen meyn .men ea did m` elit` xq`

:xn`z m`e .inke` xa `c`k `lc izyxitck

ith dcedi iax xingn `zkec lkac `py i`n

dax `nrhc :xnel yie !oerny iaxn dvwena

meia oinen oi`exc dil `xiaqc li`ed ,dil zi`

lenz`n did reaw meny recie ,aehoi` ok m` -

la` .dielr dizrc lenz`n `dc ,dvwen o`k

oinen oi`ex oi`c dil zi` oerny iaxljkld -

.carica exwa m` elit` xeq` ok lr ,lenz`n dielr dizrc e`l

åðú:xn`wc ,dvwen dil zil `iypd dcedi iaxc ,opiqxb ikd - xeal ltpy mz xeka opax

aeh meia ltp m` elit`e ,reaw men ea yi m`i`pz ipdl edl zile .hegyie dlri -

eil`n men ea oi`y e`l m`e ,men ea leti `ny eilr ezrc mlerlc ,xekaa dvwen`l -

yxitck ,dhigy znxrda dlri `l :xnel yie !`ed mz `de ,`hiyt :xn`z m`e ,hegyi

`le .`wigc `iepy iiepyl ira `lc ,ikd iiepyl ira `l oizipznc dcedi iax lre .lirl

dil zi`c li`ed ,xn`w dhigy znxrda dlridil zi` dcedi iaxc ,`pixg` `iepy

dcedi iaxl la` .dvwen dil zi` `dc jgxk lr .men lraa inewe`l jixve xekaa dvwen

ixiin xeal ltpy mza `dc ,xekaa dvwen dil zilc ,`iypdltpy ikd iiepyl ivn `l -

`lc :xg` yexit i"yx yxit cer .oizipzna dcedi iaxl ipynck aeh meia reaw men ea

ea reciy reaw men ea yi m` ,'eke xeal ltpy xeka :opiqxb ikd `l` ,`ziixaa mz qxb

aeh mei axrn men,edlrd m` elit` ,hegyi `l ,meid men ea ltp `l` ,e`l m`e .hegyi -

jixtck cenlzd jixt `le .dvwen dil zi` d`iyp dcedi iaxle dvwen iedc meyn

oizipznc dcedi iaxl i`cec ,`ed dvwenc `hiyt oizipznc ,dcedi iaxl lirl cenlzd

dvwen meyn i` ?opireny`l jixhv` i`nc .xity jixtiaxc opirny zenewn daxda -

iaxc) opireny`l jixhv` `iypd dcedi iax` la` .dvwen dil zi` oizipznc dcedi

`iypd dcedi iaxl dil `wtqn (`,n) oizlkn idlyac :dnize .dvwen dil zi`c (dcedi

,`kdn gikedl wiqt `lc :xnel yie ?`kdn dil hiyt `l i`n`e ,dvwen dil zi` i`

`wtqne ,dvwen dil zil cgle dvwen dil zi` cglc ,yxitck ipyil ixz iyextl `ki`c

.`kdn gikedl el did `l jkl ,`pyil i`dk i` `pyil i`dk i` dil
`l`
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àì ¯ åàì íàå ,èBçLéå äìòé ¯ íeî Ba Lé íà¦¥©£¤§¦§§¦¨Ÿ
ãBòaî økéð Bîeî ïéàL ìk :øîBà ïBòîL éaø .èBçLé¦§©¦¦§¥¨¤¥¦¨¦§

.ïëenä ïî äæ ïéà ¯ íBéàøîâéà ?éâìtî à÷ éàîa ¥¤¦©¨§©¨¦©§¦¦
ïéàBø :øáñ äãeäé éaøc ,éâìtî÷ ïéîeî ïéàBøa àîéð¥¨§¦¦¨¦©§¦§©¦§¨¨©¦

ø ïéà :øáñ ïBòîL éaøå ,áBè íBéa ïéîeîïéîeî ïéàB ¦§§©¦¦§¨©¥¦¦
ìôpL øBëa !àîìòc ïéîeî ïéàBøa eâìôìå ,áBè íBéa§§¦§§§¦¦§¨§¨§¤¨©
íeMî :àðéîà Cúòc à÷ìñ ,déì àëéøèöà øBaì©¦§§¦¨¥¨§¨©£¨¨¦¨¦
à÷ ,òLBäé éaøk ,dé÷ñìå íéøòì íéiç éìòa øòö©©©£¥©¦©£¦§©§¥§©¦§ª©¨
"èBçLéå äìòé àì" ?"èBçLé àì" éëä éà .ïì òîLî©§©¨¦¨¦Ÿ¦§Ÿ©£¤§¦§
Cúòc à÷ìñ ,dé÷ñàå øáòc àëéøö àì !déì éòaî¦¨¥¥¨§¦¨©£©§©§¥¨§¨©£¨

ì àðéîàì .ïì òîLî à÷ ,déèçLíz àä !?déèçL ¨¦¨§©£¥¨©§©¨§©£¥¨¨
!àeä äö÷eî àäå .àîeî déa ìôðc ,àëéøö àì !àeä¨§¦¨¦§©¥¨§¨§¤
àzLäå ,áBè íBé áøòî øáBò íeî déa ìôðc àlà¤¨¦§©¥¥¥¤¤§¨§¨
déålò déúòãc :àîéúc eäî .òeá÷ íeî déì äåä£¨¥¨©©§¥¨§©£¥¦¨¥
ìôpL íz øBëa :ïðaø eðz .ïì òîLî à÷ ,déhçLðå§¦§©¥¨©§©¨¨©¨©§¨¤¨©
,äàøéå äçîeî ãøé :øîBà àéNpä äãeäé éaø ,øBaì©©¦§¨©¨¦¥¥¥§¤§¦§¤
àì ¯ åàì íàå ,èBçLéå äìòé ¯ íeî Ba Lé íà¦¥©£¤§¦§§¦¨Ÿ
ïéà eøîà éøä :àéñðî ïa ïBòîL éaø Bì øîà .èBçLé¦§¨©©¦¦§¤§©§¨£¥¨§¥
áøòî íeî Ba ãìBð ?ãöék .áBè íBéa ïéîeî ïéàBø¦¦§¥©©¥¤¤
íeî Ba ãìBð ,áBè íBéa BúBà ïéøwáî ïéà ¯ áBè íBé¥§©§¦§©
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ביצה. פרק שלישי - אין צדין דף כו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

השמחה דשמיני-עצרת היא בערך לשמחה בשבעת הימים שלפניו, והיא שמחה שבמדידה והגבלה. מה-שאין-כן שמחת-תורה – 
אינו קשור לימים שלפניו, ולכן השמחה שבו היא למעלה באין-ערוך מהשמחה שלפניו.

משיחת ליל שמחת תורה )קודם הקפות(, ה'תשכ"ח



רלב
ezny ina cenr ek sc ± iyily wxt`nei

áåè íåéá,okend on df oi` xne` igei oa oerny iax did ,aeh meia men ea clep m`e -

.ixnbl epwznk `edy ,hegyi `l - exwae xar elit`e'åë ïéåùåmicen eid efa la` -

,epiptly miwlegxenene meid clep m`y ,oerny 'xe dcedi 'oi`y ,okend on dfy - enr

,mlern xeqi` zwfg ea dzid `ly ,oic meyne oewz meyn dfaoebk ,onwl dl iwencke

.mzd ipiic iazicéðú àáà.xn`w eia` lr -

ø÷åáî.dlgzkl ehgeye -äáøã äéúåë
àøáúñî.ixy dlgzklc -àúìúá äì éðú÷ãî

éáá.`iqpn oa oerny iaxca lirlc `ziixaa -

ïéø÷áî ïéà.rnyn dlgzkl -ïëåîä ïî äæ ïéà
,cere .dpkd dpi` caric elit` :rnyn -

.iaa ixzl edpibltcnåìéôà ïëåîä ïî äæù
äìçúëìokenc xn`w -carica i`c .exwal

i`n` - xn`w ehgeyl oken ,oken i`ne ,xn`w

?iaa `zlzl edpibltdiipzlicda `tiq jdl

,`yixedpiaxrlemen ea clep :ikd edpipzle

enene `ed clepy e` ,aeh mei axrnoi` - enr

dlgzkl rnyn iedlc .aeh meia eze` oixwan

.inc xity - caric `d ,`lc `edéúééàå
äéãéá àúéðúî-.opiqxbäæ ïéà íéøîåà íéîëç

ïëåîä ïîx `de .caric elit` -,`id oerny '

jpdac oeike ,oinen oi`ex oi` dil opirnyc

`ed clepc xninl `ki` - edl ipze axr izxz

,ongp axk ,xn`w caric ,ixyc enr enene

diriiqc iia`l `iywejdn `ped ax xa daxl.

àéää àéù÷ àìàådil `riiqnc ,lirlc -

,daxlid`e?opiknq ediipinàéää.lirlc -

àåä éîëåà øá àãàoixikn eidy ,cg` mkg -

qxeb didy ea.oyayne gkyne zeipynà÷éã-

.`irye` ax izii`c jd ikåîåî ïéàù àîéð éà
ììë ìåîúàî.men mey ea did `ly -àëéøö

øîéîìdid jixv ike :dinza -xxnel oerny '

oa dcedi 'xlezwelgndcedi iax `lde ?ok

dil `xiaq oinen oi`exc idpe ,dvwen dil zi`

!`ed dvwenc ,xeq` `din i`d -ïî äæ ïéà
ïëåîä`zydne .caric elit` -jigxk lr

enene `ed clep m`y oieye"on dfy enr

.xn`w carica - "okendúáù éöçì äö÷åî ùé
ied in - eivga dvwed m` ,zay ivg meyn -

?`l m` ,zay ilekl dvwenéîã éëéäickn -

dlrny ,oiwenve zexbexb epiid dvwen mzq

zpn lr oze`,oyail,jkl oze` dvwne

oiligznynecr dlik`l oie`x oi` - yail

eyaiiyikid ,zxn` `wc zay ivg `de .ixnbl

?jl `wtqnåæçàã éàoia - ozk`ln dxnbpy -

zeynyd,efg`zay ivg elit` o`k oi`e

d`vwda.llkåæçà àìã éàå- zeynyd oia -

o`ne .mei ceran dpkd o`k oi`c ,oixeq` i`ce

dpkd - dvwen dil zi`c,ira mei ceran

"e`iai xy` z` epikde iyyd meia" aizkck

zeny).(fhåæçàã àëéøö àì.zeynyd oia -

åçãàåminyb odilr dltpy ,zaya -.egtze

oztfyy - efg` xcde:ol `irain `we .ynyd

,evwz`c `zry jd,`nei ilek edl dxq` in

?`l e`àø÷éòî øåëá éàä àîéðzeynyd oia -

,en` z` hegyl ifg dedoia mz oia lk`p `ede

,ezcila `l` yecw xeka oi`y itl ,men lra

"jxwaa clei xy`" aizkcmixac) 'ebe.(eh

äéì äéçãà.enen d`xiy cr xeq`e ,mz xeka zwfga didy -íúä éðééã éáúéã-

.llk dvwed `lc ,enen z` e`x mgxd z` exhetke ,clepykíéáðòá ìëåà äéäøéúåäå
iyily wxta yxtn oke .dpnfd irail `l jlede lke`c oeik `niz `lc ,hwp `zeax -

"dewiqdy dxik"a ,zayc.(`,dn)íéáðòoiyai -oiexwmip`ze ,miwenveyaizpyoiexw

.zexbexbïé÷ñøôà.f"rla y"iwyxt -ïéùåáç-

.u"piexwåæçàã éà.zeynyd oia -éì äîì
äðîæä- eyaic eda `fgc oeik i`ce `d -

`l ixdy ,ediielr dizrcevwed.oyail `l`

éë åæçà àìã éàåïéîæàéåä éàî åäì`l `d -

dil dedc ,dpnfd edl `ipdn `le ,dlik`l ifg

oinfnkdixa oi`c ,dlik`l mipa`e mivr

.ozlke`åæç àì éà åæç éà òãé àìã àîéú éëå
`ed gxehc oebk ,ipzwc dpnfd jd `niz ike -

odil` zelrl el,e`l m` eyai m` ze`xle

oikne ,oie`x `l m` oie`x m` rcei epi`e

m` xgnl odn lke` ipixd :xne`e dpnfda

,lenz`n edpinf`c e`l i` :opirny`e .od oie`x

opixn` ded `l - oie`x ody rci ded `lc oeik

o`vn elit` lek`l mixeq`e ,ediielr dizrc

.oie`xäö÷åî àðäë áø øîàäåzexbexb ly -

.oiwenveùáéù.mei ceran -íéìòáä ïéàå
åá ïéøéëî`ly ,yaiy mircei milrad oi` -

edewcadid yaiy ede`vn xgnle ,mei ceran

.lenz`nøúåî`l ,`xwirn diwq` ikc -

yai ixde ,yail `l` diivw`okede.mei ceran

zezl`ya i`g` ax yxit jk.elyåàì àìà
åæçàãåçãàååæçà øãäå`l jgxk lr -

oinf`c ,ikdl e`l i` dpnfd jd `nweznedl

xgnl egci m`c.odn lk`i - meia eal epwzie

:opiqxb ikdåäì ïéîæà éë äö÷åî ùé éàî àìà
éåä éàîmcewc dpnfd -d`vwd?`ipdn i`n

,od oicnere oipken inp dpnfd e`laxeqi`de`a

:opiqxb ikd .ok ixg`åæçà àìå åæçàã àìà-

.okxv lk `le - eyaiy ,opiwqr ikdaàëéàã
éìëà àìã àëéàå éìëàã éùðéàdil jixhv`e -

.lik` `l i` lik` i` dizrc iielblòîù àú
ivgl dvwen oi`c -.zayïéìåôîíéùãòå-

.aeh meia oilyan ep`yàø÷éòîãoia -

.zeynydñåëì åæçig lk`pd xac lk .oiig -

.qqek ezlik` ixwåäì åçãà.oigzexy onf lk -
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ïéåLå .ïëenä ïî äæ ïéà :øîBà ïBòîL éaø ,áBè íBéa§©¦¦§¥¥¤¦©¨§¨¦
äaø Løc .ïëenä ïî äfL Bnò Bîeîe àeä ãìBð íàL¤¦©¦¤¤¦©¨¨©©¨
BúBà ïéøwáî ¯ Bnò Bîeîe àeä ãìBð :àðeä áø øa©©¨©¦§©§¦
:éðz àaà :ïîçð áø déì øîà .älçzëì áBè íBéa§§©§¦¨£©¥©©§¨©¨¨¥
BúBà ïéøwáî zøîà zàå ,øweáî ¯ Bøwáe øáò íà¦¨©¦§§¨§©§¨§©§§©§¦
àðeä áø øa äaøc déúåk :ééaà øîà !?älçzëì§©§¦¨£©©©¥§¨¥§©¨©©¨
áøòî íeî Ba ãìBð" :éáa àúìz éðú÷cî ,àøazñî¦§©§¨¦§¨¨¥§¨¨¨¥©¥¤¤
àeä älçzëì ."áBè íBéa BúBà ïéøwáî ïéà ¯ áBè íBé¥§©§¦§§©§¦¨
íBéa íeî Ba ãìBð" .éîc øétL ¯ ãáòéc àä ,àìc§¨¨¦£©©¦¨¥©§

ïBòîL éaø ,áBèeléôàc ¯ "ïëenä ïî äæ ïéà :øîBà ©¦¦§¥¥¤¦©¨©£¦
Bîeîe ãìBð íàL ïéåLå" :éðz øãäå .àì éîð ãáòéc¦£©©¦¨©£©¨¥§¨¦¤¦©
ék àäå .éîð älçzëì eléôàc ¯ "ïëenä ïî äfL Bnò¦¤¤¦©¨©£¦§©§¦¨©¦§¨¦
ïéa :déãéa àúéðúî éúééàå àúà ,àéòLBà áø àúà£¨©©£¨£¨§©§¦©§¦¨¦¥¥
íeî Ba ãìBpL ïéáe ,áBè íBé áøòî íeî Ba ãìBpL¤©¥¤¤¥¤©
àlàå !ïëenä ïî äæ ïéà :íéøîBà íéîëç ,áBè íBéa§£¨¦§¦¥¤¦©¨§¤¨
.éðúå LaLîc ,àéä éîëeà øa àcà àéää !Cä àéL÷©§¨©©¦©¨©§¥¦¦§©¥§¨¥
:éðú÷c ,à÷ééc éîð ïéúéðúî :÷çöé øa ïîçð áø øîà£©©©§¨©¦§¨©§¦¦©¦©§¨§¨¨¥
áBè íBé áøòî økéð Bîeî ïéàL ìk :øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨¤¥¦¨¥¤¤

¯àîéìéà ?"økéð Bîeî ïéà" éàî .ïëenä ïî äæ ïéà¥¤¦©¨©¥¦¨¦¥¨
àlà ?øîéîì àëéøö ,àèéLt ¯ ììk økéð Bîeî ïéàL¤¥¦¨§¨§¦¨§¦¨§¥©¤¨
òeá÷ íeî íà áBè íBé áøòî íëçì éæçzà àìc ¯§¨¦©£¦§¨¨¥¤¤¦¨©
òîL ,"ïëenä ïî äæ ïéà" úäéî éðú÷ .øáBò íeî íà¦¥¨¨¥¦©¥¤¦©¨§©
?úaL éöçì äö÷eî Lé :àáøî ìlä dépéî éòa .dpéî¦¨¨¥¦¥¦¥¥¨¨¥§¤©£¦©¨
ïéa éæçàc éà ,éîc éëéä úaL éöçì äö÷eî ïéà Bà¥§¤©£¦©¨¥¦¨¥¦§¦£¦¥
àì !éæçà àì ¯ éæçà àìc éà ;éæçà ¯ úBLîMä©§¨¦£¦¦§¨¦£¦¨¦£¦¨
øîà ?éàî ,éæçà øãäå ,éçãà øãäå éæçàc ,àëéøö§¦¨§¦£¦©£©¦§¦©£©¦£¦©£©
Bnò Bîeîe ãìBð íàL ïéåLå :déáéúéà .äö÷eî Lé :déì¥¥§¤¥¦¥§¨¦¤¦©¦
àøwéòî øBëa éàä :àîéð ?éànàå .ïëenä ïî äfL¤¤¦©¨§©©¥¨©§¥¦¨¨
dééæçà ,déì éçãà ¯ déì ãéìéúà ,dénà ábà éæç äåä£¨£¦©©¦¥¦§§¦¥¦§¦¥©§§¥

,éøîàc àkéà .íúä éðéic éáúéc ïBâk :àøôñ áø àîéúéàå ééaà øîà !déì éøzLà ¯ íëçì§¨¨¦§§¦¥£©©©¥§¦¥¨©¨§¨§§¨§¦©¨¥¨¨¦¨§¨§¦
ïî äfL Bnò Bîeîe ãìBð íàL ïéåLå :déì òéiñî àîéì .úaL éöçì äö÷eî ïéà :déì øîà£©¥¥§¤©£¦©¨¥¨§©©¥§¨¦¤¦©¦¤¤¦
¯ íëçì dééæçà ,déì éçãà ¯ déì ãéìéúà ,dénà ábà éæç äåä àøwéòî øBëa àäå .ïëenä©¨§¨§¥¦¨¨£¨£¦©©¦¥¦§§¦¥¦§¦¥©§§¥§¨¨
ìëBà äéä :òîL àz .íúä éðéic éáúéc ïBâk :àøôñ áø àîéúéàå ééaà øîà .déì éøzLà¦§§¦¥£©©©¥§¦¥¨©¨§¨§§¨§¦©¨¥¨¨¨§©¨¨¥
ïäî úBNòì âbì ïìòäå øéúBäå íéðàúa ,ïé÷enö ïäî úBNòì âbì ïìòäå ,øéúBäå íéáðòa©£¨¦§¦§¤¡¨©©©£¥¤¦¦¦§¥¦§¦§¤¡¨©©©£¥¤

Leáçáe ?ïé÷ñøôàa àöBî äzà ïëå .íBé ãBòaî ïéîæiL ãò ïäî ìëàé àì ¯ úBøâBøbøàLáe ,ïé §¨ŸŸ©¥¤©¤©§¦¦§§¥©¨¥©£©§§¦©£¦¦§¨
?éåä éàî eäì ïéîæà ék ¯ eæç àìc éà ?äðîæä déì änì ¯ eæçc éà ?éîc éëéä .úBøéô éðéî ìk̈¦¥¥¥¦¨¥¦©£¨¨¥©§¨¨¦§¨£¦©§¦§©¨¥
ïéøékî íéìòaä ïéàå ,LáiL äö÷eî :àðäk áø øîàäå ,eæç àì éà eæç éà òãé àìc àîéz éëå§¦¥¨§¨¨©¦£¦¨£§¨¨©©¨£¨§¤¤¨©§¥©§¨¦©¦¦
àlà ?äðîæä eäì änì ¯ äö÷eî ïéà zøîà éàå ,eæçà øãäå eçãàå eæçc åàì àlà .øzeî ¯ Ba¨¤¨¨©£§¦§©£©¦£§¦¨§©§¥§¤¨¨§©§¨¨¤¨
éìëàc éLðéà àkéàc ,eæçà àìå eæçàc àëéøö àì ?éåä éàî eäì ïéîæà ék ?äö÷eî Lé ¯ éàî©¥§¤¦©§¦§©¨¥¨§¦¨§¦£§¨¦£§¦¨¡¨¥§¨§¦
àz :àøéæ éaø øîà .déúòc élb àì ¯ ïéîæà àì ,déúòc élb ¯ ïéîæà .éìëà àìc éLðéà àkéàå§¦¨¡¨¥§¨¨§¦©§¦©¥©£¥¨©§¦¨©¥©£¥£©©¦¥¨¨
,eäì eçãà ¯ äøãwa eäðéãL ,ñBëì eæç àøwéòî íéLãòå ïéìBt àäc íéLãòå ïéìBtî òîL§©¦¦©£¨¦§¨¦©£¨¦¥¦¨¨£¨§¦§©§¥¨¦§§
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ביצה. פרק שלישי - אין צדין דף כו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

שמחת בית השואבה – על שם "ושאבתם מים בששון גו'" – קשורה עם עניין המים, ו"אין מים אלא תורה", שזהו עניין הקשור עם 
הבנה והשגה.

משיחת ליל שמחת תורה )קודם הקפות(, ה'תשכ"ח



רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc dvia(oey`x meil)

,áBè íBéa,ed`xe mkg xare,øîBà ïBòîL éaøïëenä ïî äæ ïéà- §©¦¦§¥¥¤¦©¨
`ed exiznyk ,h"ei axrn ie`x did `ly oeiky ,ephgyi `l

.b .carica s` ea exingde ,oic ock e` ,epwznk d`xpïéåLåiax - §¨¦
dcen oerny iax s` xnelk ,oerny iaxe dcediãìBð íàLxekad ¤¦©

h"eiaBnò Bîeîe àeä,mkgd ed`xe ,reaw men lra `edyk -äfL ¦¤¤
ïëenä ïî,xeqi` zwfga did `l mlerny oeiky ,dlik`a xzene ¦©¨

.oic ock e` owznk k"k d`xp epi`
* * *

BúBà ïéøwáî Bnò Bîeîe àeä ãìBð ,àðeä áø øa äaø Løcoi`xn - ¨©©¨©©¨©¦§©§¦
mkgl eze`,älçzëì áBè íBéae` owznk k"k d`xp epi`y itl §§©§¦¨

.oic oc,ïîçð áø déì øîàéðz àaàclepy xeka dpey ia` `ld - ¨©¥©©§¨©¨¨¥
enr eneneøáò íàmkgdøweáî ,Bøwáela` ,ehgeyl xzene ¦¨©¦§§¨

,exwai `l dligzklälçzëì BúBà ïéøwáî zøîà zàå.dinza - §©§¨§©§§©§¦§©§¦¨
éðz÷cî ,àøazñî àðeä áø øa äaøc déúåk ,éiaà øîàiax ixaca ¨©©©¥§¨¥§©¨©©¨¦§©§¨¦§¨¨¥

`iqpn oa oernyéáa àúìz.` ,mipic iwelig dyly -íeî Ba ãìBð §¨¨¨¥©
,áBè íBéa BúBà ïéøwáî ïéà áBè íBé áøòîrnyneàeä älçzëì ¥¤¤¥§©§¦§§©§¦¨

,àìcãáòéc àäexwiae xar m`éîc øétL.a .ehgeyl xzeneãìBð §Ÿ¨¦£©©¦¨¥©
,ïëenä ïî äæ ïéà øîBà ïBòîL éaø ,áBè íBéa íeî Barnyne §©¦¦§¥¥¤¦©¨

àì énð ãáòéc eléôàc.b .eplk`iéðz øãäå,seqalãìBð íàL ïéåLå ©£¦¦£©©¦Ÿ§¨©¨¥§¨¦¤¦©
,ïëenä ïî äfL Bnò Bîeîexnel gxkdaeénð älçzëì eléôàc ¦¤¤¦©¨©£¦§©§¦¨©¦

df ote` `pzd dpy recn carica wx dpeekd m`y ,ewcal xzen
men ea clep' ,cgi `tiqde `yixd z` zepyl el did ,envr ipta
oixwan oi` aeh meia enr enene `ed clepy e` aeh mei axrn

.xzen exwia m` carica la` ,dligzkl epiide ,'eze`
:`xnbd dywnàúà ék àäå`ayk -àéòLBà áøl`xyi ux`n §¨¦¨¨©©§¨

,laaldéãéa àúéðúî éúééàå àúà`ziixa ecia `iade `a - ¨¨§©§¦©§¦¨§¨¥
,zxne`díBéa íeî Ba ãìBpL ïéáe áBè íBé áøòî íeî Ba ãìBpL ïéa¥¤©¥¤¤¥¤©§

íéîëç ,áBèmixaeqd,aeh meia oinen oi`ex oi`y oerny iaxk £¨¦
,ïëenä ïî äæ ïéà íéøîBàitly oeike .ehgyl xeq` carica elit`e §¦¥¤¦©¨

xeq` aeh mei axra mend clepa mby oerny iax xaeq ef `ziixa
dceny aeh meia enene `ed clepay yxtp m` s` ok m` ,carica
dywei `l ,caric oiprl wx dpeekd 'okend on dfy' oerny iax ea
xeq` `yixa ixdy ,`yixd oic mr df oic `pzd llk `l recn

iia` zgked zigcp ok m`e ,carica elit`àlàå :àøîâä úìàåù .§¤¨
Cä àéL÷exwal xzeny iia` wiic dpnny dpey`xd `ziixa ©§¨©

.`irye` ax ly `ziixad lr xzei jenql yi recne .dligzkl
:`xnbd daiynàéäädpey`xd `ziixad -àéä éîëeà øa àcà ©¦©¨©§¥¦

ea oixikn eide ,d`py `ede ,mkg my -éðúå LaLîcdidy - ¦§©¥§¨¥
okle .oyayne gkeye zeipyn cnel.dipyd `ziixadk xwird

à÷ééc énð ïéúéðúî ,÷çöé øa ïîçð áø øîàmen ea ltp m` elit`y ¨©©©§¨©¦§¨©§¦¦©¦©§¨
,`irye` 'xk ,carica s` edexq` h"ei axrnéðz÷c,dpynaéaø §¨¨¥©¦

.ïëenä ïî äæ ïéà ,áBè íBé áøòî økéð Bîeî ïéàL ìk ,øîBà ïBòîL¦§¥¨¤¥¦¨¥¤¤¥¤¦©¨
àîéìéà ,økéð Bîeî ïéà éàîezpeeky xn`p m` -økéð Bîeî ïéàL ©¥¦¨¦¥¨¤¥¦¨

ììk,h"ei axrn men ea did `ly -àèéLtike ,xeq` `edy §¨§¦¨
øîéîì àëéøö'x s` ixd ,men ea clep meid m` elit`e ,dinza - §¦¨§¥©

,dvwen meyn dfa xqe` [h"eia oinen oi`exy xaeqy] dcediàlà¤¨
`l` h"ei axrn men ea ltpy xaecn i`ceíëçì éæçúà àìc- §Ÿ¦§£¥§¨¨

mkgl ed`xd `lyáBè íBé áøòîze`xlòeá÷ íeî íà`edíà ¥¤¤¦¨©¦
.øáBò íeîixdeúäéî éðz÷xne` y"x df lr -ïëenä ïî äæ ïéà ¥¨¨¥¦©¥¤¦©¨

:`xnbd dwiqn .carica s` rnyne.dpéî òîL§©¦¨
* * *

`xnbaàåä äãåî ,äö÷åî äéì úéìã ù"ø óàù øàåáî (.äî) úáù
äòùîù ïåéë ,äö÷åî íäù ,ïùáééì ââì ïìòäù åïé÷åîéöå úåøâåøâá
íçéðäùë ,äìéëàì íééåàø íðéà ùåáééä øîâ ãò ùáééúäì åìéçúäù
ùáééúäì åøîâ úáùä òöîàá íà åìéôàå .äìéëàî íéãéá íàçã íù
éìåëì éàö÷úà úåùîùä ïéáì éàö÷úàã åâî ,äìéëàì íä íééåàøå

.àîåé
úaL éöçì äö÷eî Lé ,àáøî ìlä dépéî éòadvwen oic lg m`d - ¨¥¦¥¦¥¥¨¨¥§¤©£¦©¨

,zayd rvn`aäö÷eî ïéà BàlgúaL éöçì.zay zqipka `l` ¥§¤©£¦©¨
:`xnbd zx`anéîc éëéäiabl df wtq jiiy ote` dfi`a - ¥¦¨¥

,miwenive zexbexbéæçàc éàoiie`x eid m` -úBLîMä ïéa ¦©£©¥¥©§¨
ixd ,zay mcew mkxv lk eyaiy oebk ,dlik`léæçà,od oiie`x - £©¥

.zayd rvn`a dvwen eyri dnleéæçà àìc éàmcew dlik`l ¦§Ÿ£©¥
,zayéæçà àì`hiyte ,zayd zligza miie`x mpi` ixd - Ÿ£©¥

i`vwzi` zeynyd oial i`vwzi`c ebinc zayd lkl oixeq`y
:`xnbd dwiqn .`nei ileklàëéøö àìoebk `l`éæçàceidy - Ÿ§¦¨©£©¥

`x,mkxv lk eyai xaky ,zeynyd oiaa miieéçcà øãäå- §¨©¦§¥
cr egtzpe minyb mdilr eltpy oebk ,egcp zayd rvn`ae

,dlik`l miie`x mpi`yéæçà øãäåzaya dlik`l e`xpe exfge - §¨©£©¥
,ynyd ozyaiiy oebk ,dnvréàî`ly dry dze` zngn m`d - ©

zligza m`y xn`py e` ,zayd seq cr dvwen eyrp miie`x eid
miie`x zeidl exfgyk ,zg` dry egcpy s` ,miie`x eid zayd

.mixzen md ixddéì øîà,`axäö÷eî Lé.zay ivgl ¨©¥¥§¤
déáéúéà,lirl `ziixaa epipy dnn ,lld el dywd -ïéåLåiax - ¥¦¥§¨¦

,h"eia oinen oi`ex m` ewlgpy oerny iaxe dcediãìBð íàL¤¦©
h"eia xekadïëenä ïî äfL ,Bnò Bîeîe.elk`l xzene,éànàåixd ¦¤¤¦©¨§©©

.x`aziy enk ,zay ivgl dvwen ied df xeka s`,øBëa éàä àîéð¥¨©§
àøwéòîen` irna didyk h"ei zqipk ly zeynyd oia -æç äåäé ¥¦¨¨£¨£¦

dénà ábà,en` zhigy ab` dlik`l ie`x did -déì ãéìéúà- ©©¦¥¦§§¦¥
,xeka zyecwa ycwzpe clepynedéì éçcàcr dlik`n dgcp - ¦§¥¥

m` k"tr`e ,mkg epxiziyíëçì dééæçàxn`e mkgl ed`xd - ©§§¥§¨¨
reaw men `edy¯ déì éøzLà:`xnbd zvxzn .elk`l xzedøîà ¦§§¦¥¨©

àîéúéàå éiaà[mya ok mixne` yi-],àøôñ áø`ziixaa xaecn ©©¥§¦¥¨©©§¨
íúä éðéic éáúéc ïBâkcine ,xekad zcil mewna mipiic miayeiy - §§¨§¦©¨¥¨¨

.zg` dry elit` dvwed `ly `vnpe ,reaw eneny e`x clepyk
déì øîà ,éøîàc àkéà,lldl `ax.úaL éöçì äö÷eî ïéàitle ¦¨§¨§¥¨©¥¥§¤©£¦©¨

:eixacl di`x `iadl lld xaq df oeyldéì òéiñî àîéì`ziixan ¥¨§©©¥
,eføBëa àäå .ïëenä ïî äfL Bnò Bîeîe ãìBð íàL ïéåLåclepy §¨¦¤¦©¦¤¤¦©¨§¨§

enr enene h"eiaàøwéòîzeynyd oia -éæç äåäelk`lábà ¥¦¨¨£¨£¦©©
zhigydéì éçcà déì ãéìéúà ,dénàk"tr`e ,mkgl ed`xiy cr ¦¥¦§§¦¥¦§¥¥

m`íëçì dééæçà,reaw men `edy xn`edéì éøzLàxzed - ©§§¥§¨¨¦§§¦¥
.zay ivgl dvwen oi`y ixd .meid lkl dvwen epi`e ,elk`l

:`xnbd dgece,àøôñ áø àîéúéàå éiaà øîàxaecn `ziixaaïBâk ¨©©©¥§¦¥¨©©§¨§
,íúä éðéic éáúéc.llk dvwed `ly `vnpe §¨§¦©¨¥¨¨

,òîL àz.lld ly ewitq z` heytl ztqep `ziixaìëBà äéä ¨§©¨¨¥
íéáðòareayd zeniaâbì ïìòäå ,øéúBäåmy zgxefy mewn - ©£¨¦§¦§¤¡¨©©

ick ynyd,ïé÷enö ïäî úBNòìlke` did m` oke,øéúBäå íéðàúa ©£¥¤¦¦¦§¥¦§¦
,úBøâBøb ïäî úBNòì âbì ïìòäåe dvwen md ixdïäî ìëàé àì §¤¡¨©©©£¥¤§§ŸŸ©¥¤

zayaïéîæiL ãòmze`íBé ãBòaî.xgnl odn lek`läzà ïëå ©¤©§¦¦§§¥©¨
àöBîdf oicúBøét éðéî ìk øàLáe ïéLeáçáe ïé÷ñøôàaolrdy ¥©£©§§¦©£¦¦§¨¨¦¥¥

ceran dlik`l mpnif `l m` zaya mdn lk`i `l ,oyaiil bbl
.mei

:zx`an `xnbdéîc éëéäoiwenivde zexbexbd eid avn dfi`a - ¥¦¨¥
,zeynyd oiaeæçc éàexnb xaky ,dlik`l md miie`x m` - ¦©£

,yaiizdl.äðîæä déì änìeæç àìc éàexnb `l oiicr m`e - ¨¨¥©§¨¨¦§Ÿ£
elit`e ,mipa`e mivrk md ixd ,dlik`l miie`x mpi`e yaiizdl

éåä éàî eäì ïéîæà ék.ezpnfd dlired dn -àîéz éëåm`e - ¦©§¦§©£¥§¦¥¨
`l` ,md miie`x xaky ote`a xaecny xn`zéà eæç éà òãé àìc§Ÿ¨©¦£¦

eæç àìm` okle ,`l e` md miie`x m` zay mcew rci `ly - Ÿ£
:dpnfd v"` s` df ote`ay `xnbd dgec .ezpnfd dlired mpinfd

äö÷eî ,àðäk áø øîàäåoiwenive zexbexb lyLáiLmei ceran §¨¨©©©£¨§¤¤¨©
Ba ïéøékî íéìòaä ïéàå,zay mcew dfn mircei milrad oi` - §¥©§¨¦©¦¦

øzeîovwd `l bbl olrdyk dligzn ik ,dpnfd `la elke`l ¨
.oenif `la eil`n `ed oken yaiy oeike ,eyaiiy `l`åàì àlà- ¤¨¨

ote`a `ziixad z` cinrdl jixveæçc,mei ceraneçcàårvn`a ©£§¦§
zaydeæçà øãäåmdn lk`i `ly `pzd eprinyne ,e`xpe exfge - §¨©£©

xgnl mdn lek`l mei ceran mpnif ok m` `l` ,e`xpy xg` s`
,meia ea epwzie egci m`äö÷eî ïéà zøîà éàåzay ivglänì §¦¨§©§¥§¤¨¨

.äðîæä eäì§©§¨¨
:`xnbd dywnéàî àlày xnel jpevxaäö÷eî Lézay ivgl ¤¨©¥§¤
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc dvia(ipy meil)

eäééìeMa øîb,ozgizxn egpe mleyia xnbpyke -eäì eæçexfg - ¨©¦©§£§
lkl oixeq` zg` dry egcpy oeik mixne` oi`e ,dlik`l e`xpe

.meid
,éiaà déì øîàéîòèìeCgzex lk`ny xaeq dz`y jzhiyl - ¨©¥©©¥§©§¥

ivgl dvwen oi`y meyn `ed oiletd xzid mrhe ,`ed dvwen
,zayàîìòc úBøã÷ ,Cì éL÷zlk`n mey milke` ep` j`id - ¦§¦¨§¥§¨§¨

,zaya zexicwnàäcixd -àîìòc úBøã÷ íúñaúBLîMä ïéa §¨§¨§¥§¨§¨¥©§¨
zay axr lyàúøBàìe ,ïä úBçúBørle -ozgizxn egpyk ,ax §¥§§¨
eäééðéî ïðéìëàozgizx zngny jixacle ,odn oilke` ep` - ©§¦¨¦©§

.zayd lkl evwed `l dnl ,zeynyd oiaa evwedàlàgxkda ¤¨
y itl ,dvwen dpi` zgzex dxicwy xnelà÷ àì íãà éãéa Bøîb§¨¦¥¨¨Ÿ¨

ïì àéòaîepi` ,ie`x ezeyrl epewiz xenbl mc`d ciay dvwen - ¦©§¨¨
,`ed dvwen m` epwtzqd `le ,eziigc iptn ezrcn eze` dvwn
oeik zaya zexzen zeynyd oiaa zegzexd zexicw oke
oia s` evwed `le mppvl ecia ixdy iegic dpi` mzgizxy
dvwen oi`y miycre oilet leyian heytl oi` k"`e .zeynyd
oppvl eciay oeik zg` dry elit` egcp `l ixdy ,zay ivgl

.ozgizxnïì àéòaî à÷ ékxaca `ed epwtzqdy dn -yBøîb- ¦¨¦©§¨¨§¨
epewiz,íéîL éãéa,minyb odilr ecxiy oiwenive zexbexb oebk ¦¥¨©¦

giqne ,odilr gxfzy dng ici lr `l` mc` icia oxnb oi`y
m` elit` ,zeynyd oia miiegc eid m` df ote`ae ,mdn ezrc
oiaa i`vwz`c ebinc ,zayd lkl exq`p zaya e`xpe exfg
dfa ,zay rvn`a egcp m`e ,`nei ilekl i`vwz` zeynyd

.zayd lkl f"ir exq`p m` lld wtzqp
äàéNð äãeäé éaøàøëea àeää déì äåämen lra xeka el did - ©¦§¨§¦¨£¨¥©§¨

okl ,h"eia oinen oi`exy xaqe ,h"eia ehgyl dvxedén÷ì déøãL©§¥§©¥
énà éaøc.reaw men `ed m` d`xiy in` iax iptl h"eia egly - §©¦©¦

øáñin` iaxdééæçîì àìcoerny iaxk ,h"eia eze`xl `ly - ¨©§Ÿ§¦©§¥
,h"eia oinen oi`ex oi`y,à÷éøæ éaø déì øîààîéúéàåyie - ¨©¥©¦§¦¨§¦¥¨

y mixne`äéîøé éaø(:en oiaexir) l"iiw `ld ,in` iaxl ok xn` ©¦¦§§¨
ewlgpy mewn lkay,äãeäé éaøk äëìä ïBòîL éaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦¦§£¨¨§©¦§¨

.h"eia oinen oi`exy xaeqe epizpyna eilr wleg dcedi iax ixde
øãä,eze`xl dvx `l in` iaxy xg`l -déøãLiax gly - ¨©©§¥

xekad z` d`iyp dcedi,àçôð ÷çöé éaøc dén÷ì`ed ile` §©¥§©¦¦§¨©§¨
,eze`xl mikqiøáñ`gtp wgvi iax -dééæçîì àìc`ly - ¨©§Ÿ§¦©§¥

,eze`xl,äéîøé éaø déì øîààîéúéàåy mixne` yieà÷éøæ éaø ¨©¥©¦¦§§¨§¦¥¨©¦§¦¨
ewlgpy mewn lka `ld ,`gtp wgvi iaxl ok xn`ãeäé éaøéaøå ä ©¦§¨§©¦

,äãeäé éaøk äëìä ,ïBòîL.enen ze`xl xzen k"`e ¦§£¨¨§©¦§¨
àaà éaø déì øîà,[dinxi iaxl e` `wixf iaxl]àì àîòè éàî ¨©¥©¦©¨©©£¨Ÿ

ïBòîL éaøk àcáeò ãáòîì ïðaøì eäðéz÷áLzgpd `l recn - §©§¦§§©¨¨§¤¡©§¨§©¦¦§
`ly oerny iaxk dyrn zeyrl `gtp wgvi iaxe in` iaxl

.h"eia oinen ze`xlzàå ,déì øîàjpidy [`a` iax] dz`e - ¨©¥§©§
,oerny iaxk dkldy xaeq,Cãéa äî.ezenk dkldy zrny inn ©§¨¨

,déì øîàïBòîL éaøk äëìä ,àøéæ éaø øîà éëäoinen oi`ex oi`y ¨©¥¨¦¨©©¦¥¨£¨¨§©¦¦§
.h"eiaàeäc ïàî øîà,micinlzd cg` ,`edy in xn` -ékæà ¨©©§¤§¥

íúäì ÷qàå`xif iaxy l`xyi ux`l zelrl dkf`y oevx idi - §¤©§¨¨
,myì døîâàådøîc déîetî àzòîLdrenyd z` cnl`e - §¤§§¨¦§©§¨¦¥§¨¨

.`xif iax epiidc ,drenyd lra itn [oerny iaxk dkldy]
íúäì ÷éìñ ék,l`xyi ux`l cinlz eze` dlr xy`k -déçkLà ¦¨¦§¨¨©§§¥

e`vn -déì øîà ,àøéæ éaøìm`d ,`xif iaxl cinlz eze` -øîà §©¦¥¨¨©¥¨©
øîipec` -déì øîà ,ïBòîL éaøk äëìä,`xif iaxàìizxn` ©£¨¨§©¦¦§¨©¥Ÿ

`l` ,oerny iaxk dyrnl dkld drawedyéøîà àøazñî àðà£¨¦§©§¨¨§¦
,oerny iaxk dkldy xazqny izxn` ip` -îmeyéðz÷c ¦§¨¨¥

ïéúéðúîa(.ek) dpyna epipy -Bîeî ïéàL ìk øîBà ïBòîL éaø §©§¦¦©¦¦§¥¨¤¥
àúééøáa dì éðz÷å ,ïëenä ïî äæ ïéà íBé ãBòaî økéðoicd eze` - ¦¨¦§¥¤¦©¨§¨¨¥¨§¨©§¨

izii`e `z` `irye` ax `z` ik] (:ek) lirl `ziixaa mb epipy
`l` oerny iax mya `l la` ,[dicia `zipznìaíéîëç ïBL ¦§£¨¦

meia men ea clepy oia aeh mei axrn men ea clepy oia mixne`
dkld weqtpy `pzd dvxy meyn epiide .okend on df oi` ,aeh

,miaxk dkld mewn lka ixdy ,ok.déúååk àøazñî dpéî òîL§©¦¨¦§©§¨§¨¥
dìò éåä éàî.oerny iaxk e` dcedi iaxk dkld m`d -áø øîà ©¨¥£¨¨©©

éáøáø éìLàa àéìúc òîL àz ,óñBémilaga ielz df oecip - ¥¨§©§©§¨§©§¥©§§¥
are milecblhal dywy milecb minkg ixaca xnelk ,mi

,eixac z` sqei ax yxtne .mdixacéæt ïa ïBòîL éaø øîàcyøîà §¨©©¦¦§¤¨¦¨©
éåì ïa òLBäé éaøyìeàL ïa éñBé éaø øîàyàìä÷ íeMî éaø øîà ©¦§ª©¤¥¦¨©©¦¥¤¨¨©©¦¦§¨¨

íéìLeøéác àLéc÷y ,exn` milyexiay ycewd zldw -éaø ©¦¨§¦¨©¦©¦
ïBòîL`iqpn oaøéàî éaøk äëìä eøîà åéøáçåz` hgeyd oiprl] ¦§©£¥¨¨§£¨¨§©¦¥¦

.[jenqa `xnbd d`iany enk ,mkgl ed`xdy mcew xekad
eixac wiqn df jezne] `yicw `ldw ixac z` sqei ax xxane
oa oerny iaxy xnel eheytk mzpeek m` :[iaxax ily`a `ilzc

,denzl yi k"` xi`n iaxk dkld ewqt eixage `iqpn,eøîà̈§
y"x mya dkld xac exn` milyexiac `yicw `ldw ike ,dinza

,`iqpn oaàáeè dépî éLéL÷ eäðéà àäåmipy daxda mipwf - §¨¦§§¦¥¦¥¨
oiprl di`x e`iai mipwfdy jxc oi`e ,`iqpn oa oerny iaxn

.mdn mixirvd ixacn dkldàlàiaxy ,jtidl mzpeek i`ce ¤¨
exn` dilre ,h"eia oinen oi`ex oi`y dkld exn` eixage oerny

ef dkldy epnn mipwfd `yicw `ldwäeøîà øéàî éaø úèéLa. §¦©©¦¥¦£¨¨
:ok exn` n"x ixac dfi` lr eixac z` sqei ax yxtneïðúc¦§©

kaa dpyna,(.gk) zexeøBëaä úà èçBMä,legaäàøä Ck øçàå ©¥¤©§§©©¨¤§¨
Bîeî úà,reaw men `edy wqte mkgløézî äãeäé éaø,elk`l ¤©¦§¨©¦

did dligzkly s` ,oick hgyy `vnpe reaw men ea did ixdy
.mkg ed`xiy cr ehgyl xeq`èçLðå ìéàBä ,øîBà øéàî éaøå§©¦¥¦¥¦§¦§©

xekadøeñà ,äçîeî ét ìò àlL.elk`làîìàep` mi`ex - ¤Ÿ©¦§¤¨©§¨
yøéàî éaø øáñ÷wecal dligzkl s` xzen mlek itly elit`y ¨¨©©¦¥¦

mewn lkn ,dtixh `id m` h"eia dndaúéiàøa menåàì øBëa- §¦©§¨
dlw dpi`äôøè úéiàøkixdy ,oileg znda lkaøBëa úéiàø ¦§¦©§¥¨§¦©§
`l` dpi`,íéiçîeli`eäôøè úéiàøs` ze`xl exizdøçàì ¥©¦§¦©§¥¨§©©

.äèéçLdpi`e ,dzxizn dzii`x oi` dtixhay itl ,weligd mrhe §¦¨
x k"`yn ,dtixh `id m` rcil ick `l`d`ay xekad zii`

xeq` reaw men ea xkip m` elit`y minkg deaiygd exizdl
.mkgl ep`xiy cr ehgyläpéîe`iqpn oa y"x ecnl dpnne - ¦¨

y s`y ,eixageäôøè úéiàøzxzenáBè íBéa eléôàz`xed lkk §¦©§¥¨£¦§
la` ,xzide xeqi`øBëa úéiàødielz zeidl opax deayg`c §¦©§

,owznk iede ,ezxizn `id mkgd zii`x k"` ,mkg ly ez`xeda
`l` oi`ex oi`e ,oic ock e`.áBè íBé áøòî¥¤¤

oerny iax ik ,iaxax ily`a ielz df oicy sqei ax wiqd f"tle
xn`y xi`n iaxe ,'h"eia oinen oi`ex oi`' epzpyna xn`y
iaxe ,zg` dhiya mdipy ,'xeq` enen d`xd k"g`e hgeyd'
.mipy mewna cigi ly eixac oi`e ,cigi `ed mdilr wlegy dcedi

:`xnbd dgecéiaà déì øîà,sqei axlíúä eèàmy m`d - ¨©¥©©¥¨¨¨
,enen z` d`xdy mcew xekad z` hgeyd iabl zexekaa dpyna

ïéîeî ïéàBøadhigy xg`léâéìtiax ly enrh ike ,dinza - §¦¦§¦¥
exingde xekad zwica z` minkg eaiygdy meyn `ed xi`n

`ld ,dhigy xg`l xeka inen oi`ex oi`yéâéìt àñð÷a- ¦§¨¨§¦¥
mcew hgeyd z` eqpw opax m`d ,qpw oiprl wx `id mzwelgn
zii`xk `id ixd xeka zii`xy l"i mlerle ,`l e` mkgl d`xdy

,xacl di`xe .dtxh,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàcm`y §¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
end`ed dhigy xg`l ea `vnpy reaw mïéòaL ïéweãael yiy - §¦¤¨©¦

dfa ,oira mexwïépzLîc íeMî øeñàc éâéìt àì àîìò élek- ¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¦§¦§©¦
xg`l dpzyn df meny iptn ,xeq`y dcen dcedi iax elit`

.xaer men df did dhigy iptl `ny yegl yie ,dzindéâéìt ék¦§¦¥
`ed ewlgpy dn -óebaL ïéîeîa,dzin xg`l oipzyn mpi`y §¦¤©

,eci dxayp e` epf` dvvwp oebkóebaL ïéîeî ïðéøæb øáñ øéàî éaø©¦¥¦¨©©§¦¨¦¤©
ïéòaL ïéîeî eèà.oiray oinen s` xizdl e`ai `ny -äãeäé éaøå ¨¦¤¨©¦§©¦§¨

ïðéøæb àì øáñ.eilr xefbil edeqpw `l - ¨©Ÿ©§¦¨
à÷éc énð ïéúéðúî ,÷çöé øa ïîçð áø øîàdpynd oeyl mb - ¨©©©§¨©¦§¨©§¦¦©¦©§¨

,iia` itl xzei wiiecn zexekaaéðz÷c,`ed dpynd oeyl ixdy - §¨¨¥
,øeñà äçîeî ét ìò àlL èçLðå ìéàBä øîBà øéàî éaødid m`e ©¦¥¦¥¦§¦§©¤Ÿ©¦§¤¨
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רלה
ezny in` cenr fk sc ± iyily wxt`nei
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àöåäã àñéâxarn miklyen eid oixery -

did xekade ,xcblxarl.ipydäéèøôå
äéúåôùìinena diepy `ide ,eizty rxw -

.xkip `ed mlerly ,dnbtpy ezty - xekad

äéì úîøâ úà,my mixeryd zzp zrcn -
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zwiqt xikfn oi`y lk aeh meia dnda lr zepndl xeqi` oi`y
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc dvia(iyily meil)

äðùî
m` dpc epizpyn .legc oicaer meyn h"eia lewyl minkg exq`

:iepiya lewyl xzenéìkä ãâðk øNa íãà ì÷BL ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥¨¨¨¨§¤¤©§¦
,elwyn rceiyõéôBwä ãâðk Bàoi`y ,miavw ly dlecb oikq - §¤¤©¦

.lega mcbpk lewyl oilibxïéçébLî ïéà ,íéøîBà íéîëçåoi` - ©£¨¦§¦¥©§¦¦
oipiirníéðæàî óëamda lewyløwéò ìk:iepiy ici lr elit` - §©Ÿ§©¦¨¦¨

àøîâ
:`xnbd zl`eyéàîoeyld zeaxl `a dn -'ska oigibyn oi` ©

mipf`n,'øwéò ìk.'mixqe` minkge' mzq exn` `leáø øîà ¨¦¨¨©©
ãeäéeléôà ,ìàeîL øîà äzxhnl lwynd lr xya gipn epi` §¨¨©§¥£¦

`l` dliwyì,íéøaëòä ïî BøîLd`xpy iptn minkg exq` §¨§¦¨©§¨¦
,`xnbd dtiqen .lweykàeäå ,ïéáà øa éãéà áø øîàexq`y dn - ¨©©¦¦©¨¦§

oebk `l` epi` ,mixakrd on exnyl elit`àèéøúa àéìúc- §©§¨¦§¦¨
ick milweyyk mze` oilez day zraha miielz mipf`ndy
,lwyn myl epzepy d`xpy meyn ,zexyi eidi zetkd izyy
.xzen ,my mda lewyl jxc oi`y xg` mewna migpen m` la`

* * *
:h"eia xya zxikne zliwy oipra mitqep mipic `xnbd d`ian

ïneà çaè ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàålewyl rceiy ,dgnen - §¨©©§¨¨©§¥©¨¨
,eciaøeñàelìãia øNa ìB÷L,dipyd ecia fge`y lwyn cbpk ¨¦§¨¨©¨

.elv` `ed leg jxce jka ekxc one`y itløîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©
ì øeñà ,ïneà çaè ,ìàeîLíéîa øNa ìB÷Lilka min `lnny - §¥©¨¨¨¦§¨¨§©¦

dn itke xya zkizg ekezl qipkne ,oniql mivixg epteca yiy
xeq`e ,xyad lwyn rcei mivixgd cg`l miribne miler mindy

.lega ok lewyl jxcdy iptn h"eia
øeñà ,éMà øa àéiç áø øîàågahløNaa ãé úéa úBNòìawp - §¨©©¦¨©©¦¨©£¥¨©¨¨

jixv h"eiay meyn ,ezial xyad jilenyk my fge` gweldy
.xknne gwn ea xeq`y xkidl ,leg jxcn zepyl,àðéáø øîà̈©¨¦¨

àãéáeav`a awpd zeyrl -oikq ila er,éøLjxcn iepiy dfy §¨¨¨¥
.legúBNòì øzeî ,àðeä áø øîàh"eiaøNaa ïîéñxikiy ick ¨©©¨¨©£¦¨©¨¨

,xg` xyaa slged `lyàä ékdf oniq oebk -cdyráø øa äaø ¦¨§©¨©©
àðeädidy ezial xya glyykàúðø÷ úìzà dì Czçîdid - ¨§©¥¨©§¨©§¨¨

.zepxw yly zlra dkizg lk zeyrl libx
* * *

:`xnbd zxtqnéaøa ïBòîL éaøå àéiç éaøxya oiwleg eidyk ©¦¦¨§©¦¦§§©¦
eid ,mdipiaïéì÷BLmipf`na,áBè íBéa äðî ãâðk äðîzrcl ick §¦¨¨§¤¤¨¨§

,`xnbd dywn .dey mlwynyïàîkxzid ebdp md in zhiyk - §©
df oi` ixd ,xacaïðaøk àìå äãeäé éaøk àìixdy ,epizpynaéà Ÿ§©¦§¨§Ÿ§©¨¨¦

,õéôBwä ãâðk Bà éìkä ãâðk øNa íãà ì÷BL øîàä ,äãeäé éaøk§©¦§¨¨¨©¥¨¨¨¨§¤¤©§¦§¤¤©¦
y rnyneïéà éìkä ãâðk,lega ok jxcd oi`y ,lewyl xzen - §¤¤©§¦¦

la`àðéøçà éãéî ãâðkjxc oky ,dpn cbpk dpn oebk ,[xg` xac-] §¤¤¦¦©£¦¨
,mdipia miwlegd lk.àìeóëa ïéçébLî ïéà éøîà àä ,ïðaøk éà Ÿ¦§©¨¨¨¨§¥¥©§¦¦§©

,øwéò ìk íéðæàî.dpn cbpk dpn oky lke ,ilk cbpk elit` Ÿ§©¦¨¦¨
:`xnbd zvxznãeáòc eäðéàeyr md -kzrcòLBäé éaø,xizny ¦§§¨§©¦§ª©

,àéðúc.áBè íBéa äðî ãâðk äðî ïéì÷BL ,øîBà òLBäé éaø §©§¨©¦§ª©¥§¦¨¨§¤¤¨¨§
ïðúe ìéàBä ,òLBäé éaøk äëìä ,óñBé áø øîàdpynaúBøBëáa ¨©©¥£¨¨§©¦§ª©¦§©¦§

déúåk.ezenk -ïúàðä ïéLc÷enä éìeñt ,ïðúcozxikn z`pd - §¨¥¦§©§¥©§¨¦£¨¨¨
`ed xweia,Lc÷äìokle ,ycwdl mdince oeict mdl yi ixdy §¤§¥

z`pdy xyrnde xekad on ueg ,ozxikna leg bdpn mibdep
`l` ,onena mictp mpi` ixdy] milral `id xweia ozxikn
jkle ,[l`xyil xyrnde odkl xekad ,onena mdilral milk`p
oebk] mhgye men mda ltp m` mzxikna oileg bdpn bedpl oi`
,ycwd oeifa `edy oeik ,[mipf`na mxya lewyle filh`a oxkenl

åeziaa exkenykøBëáa äðî ãâðk äðî ïéì÷BLzkizg el yi m` - §§¦¨¨§¤¤¨¨¦§
ixd .xeka xya dcbpk lewyl leki dlwyn rceiy oileg xya
iax zrcke leg dyrn zaygp dpi` dpn cbpk dpn zliwyy

.h"eia dpn cbpk dpn lewyl xizdy ryedi
:`xnbd dgecéiaà déì øîà,sqei axlàéä àì àîìãå`l `ny - ¨©¥©©¥§¦§¨Ÿ¦

zg` dhiya ryedi iaxe zexekaa dpyndy di`x oi`e ,jixack
`ny .mdàëä òLBäé éaø øîà÷ àì ïàk ãòh"ei oiprlàlàiptn ©¨Ÿ¨¨©©¦§ª©¨¨¤¨

,íéLã÷ ïBéæa àkéìc,legc oicaer meyn wx `ed dliwyd xeqi`e §¥¨¦§¨¨¦
íúä ìáàxeka iablàì ,íéLã÷ ïBéæa àkéàcxqe`y xyt` - £¨¨¨§¦¨¦§¨¨¦Ÿ

.dpn cbpk dpn lewylénð éàdpyndn h"ei iabl di`x oi` oke - ¦©¦
`ny ,zexekaaíúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãòxzeny xeka iabl ©¨Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨

,df ote`a xeknlìBçc ïécáeòk éæçî àìc íeMî àlàmeyn - ¤¨¦§Ÿ¤¡¥§§¦§
mixkend jxc oi`y ,oileg dyrnk d`xp df oi` dxiknay

,dpn cbpk dpn lewylàëä ìáàmitzey oia xya zwelg oiprl £¨¨¨
ny iaxe `iig iax ly dyrnk,iaxa oerìBçc ïécáeòk éæçîc- §¤¡¥§§¦§

,dpn cbpk dpn welgl mitzey jxc oky ,leg dyrnk d`xpyàìŸ
.dpn cbpk dpn s` xeq`y opax mixaeq ile` -

* * *
,iaxa oerny iaxe `iig iax mr dyrnd xexial zxfeg `xnbd

:elwyl ecitwd mdipia xya ewlgykyéããäà éãô÷c àøîéîì- §¥§¨§¨§¦©£¨¥
,df lr df ecitwd oerny iaxe `iig iaxy xn`p m`dàäå`lde - §¨

ixdy ,df lyn df lehile xzeel ebdp mdipiay daig jezneäðä©§
[mze`-]àúéða áLmibc dray -éaø éáì eúàcezial eribdy - ©¦¦¨§¨§¥©¦
,iax lyeäéépî Lîç çkzLàåmdn dyng e`vnp jk xg`e -éa §¦§§©¨¥¦©§¥

ly eziaa -àéiç éaø,mlhpyãéô÷ àìåeilr citwd `le -éaø ©¦¦¨§Ÿ¨¦©¦
éaøa ïBòîL:`xnbd zvxzn .ipnn xzei ia` zian oefip `ed xnel ¦§§©¦

eäééðéa àøáb éãL ,àtt áø øîà,xnelk ,mdipia xg` mc` lhd - ¨©©¨¨§¥©§¨¥©§
cg`a `l` ,`iig iaxe iaxa oerny iax oia did `l df dyrn ok`
zyxtne .enr welgl libx didy xg` mc` mr xya wlgy mdn

,`xnbdéàdid dfy e` -å àéiç éaømr wlgéaøa ìàòîLé éaø ¦©¦¦¨§©¦¦§¨¥§©¦
éà ,éñBédid dfy e` -å éaøa ïBòîL éaømr wlg:àøt÷ øa ¥¦©¦¦§§©¦§©©¨¨

äðùî
exzed m` dpc epiptly dpynd .h"eia dxzed ytp lke` zk`ln
oebk ,ytp lke` ixiykn `l` ,mnvra milk`p mpi`y mixac s`

:lk`n ea jezgl ick oikq zfgydïéæéçLî ïéàoiccgn -úà ¥©§¦¦¤
áBè íBéa ïékqä.zfgynadàéNî ìáàdfigyn -,dzøáç éab ìò ©©¦§£¨©¦¨©©¥£¤§¨

:leg jxcn iepiy `edy

àøîâ
,'h"eia oikqd z` oifigyn oi`' epipyy dn lràì ,àðeä áø øîà̈©©¨Ÿ

,eðL,ïáà ìL úæçLîa àlàdyrnk d`xpe ,ahid eze` zpwzny ¨¤¨§©§¤¤¤¤¤
,legõò ìL úæçLîa ìáà,ahid zpwzn dpi`y.øzeî £¨§©§¤¤¤¥¨

zøîàc àä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàayàì ,øeñà ïáà ìL ¨©©§¨¨©§¥¨§¨§©§¤¤¤¨Ÿ
ìáà ,dãcçì àlà ïøîàick zfgynd lr dxiarn m`øéáòäì £¨¨¤¨§©§¨£¨§©£¦

dúéðeðîL,dilr weacd oney -,øzeî`l` ilk oewiz dfa oi`y ©§¦¨¨
,`xnbd zwiicn .mina dgcdkììkîrney dz` dfõò ìLác ¦§¨¦§¤¥

eléôàliaya dxiarn m`,øzeî énð dãcçìxeq`y dn ixdy £¦§©§¨©¦¨
`ed xeqi`d oa` lya m`e ,ur lya `ped ax xizd oa` lya

.dccgl elit` xzen ur lya ,dccgl `weec
àôéqà dì éðúîc àkéàseq lr dcedi ax ixac z` epyy yi - ¦¨§©§¥¨©¥¨

y xn`y ,`ped ax ixacøîà äãeäé áø øîà .øzeî õò ìLa§¤¥¨¨©©§¨¨©
àlà ïøîà àì ,øzeî õò ìLa zøîàc àä ,ìàeîLz`f dyeryk §¥¨§¨§©§§¤¥¨Ÿ£¨¨¤¨

ickìáà ,dúéðeðîL øéáòäìliaya m`,øeñà ,dãcçìd`xpy §©£¦©§¦¨£¨§©§¨¨
,`xnbd zwiicn .ilk owznkììkîrney dz` df,ïáà ìLác ¦§¨¦§¤¤¤

eléôàliaya,øeñà dúéðeðîL øéáòäì`ped ax xizdy dn ixdy £¦§©£¦©§¦¨¨
`l` ur lya xizd `ly oeike ,oa` lya xq` ur lyaxiardl
.dccgl `eai `ny ,xq` df elit` oa` lya ,dzipepny

z` xn` `l dcedi axy zxaeqd ,zxg` drc `xnbd d`ian
m` ewlgp ef drcl mbe ,dpynd lr `l` ,`ped ax ixac lr eixac
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רלט ezny in` cenr gk sc ± iyily wxt`nei
äðùîøøùá íãà ì÷åù øîåà äãåäé 'cbpke ilkd cbpk lewyl `ed xzen ,leg dyrn epiidc ,`xhila lewyl xeq`y it lr s` ,lwyna xya xkend gah -lecb oikq - uitewd

oiavewy.legc dyrn ied `le ,iepy `ki`c - xya eaïéçéâùî ïéà.oipiirn oi` -àøîâø÷éò ìë éàîoixqe` minkge :`nip ?"xwir lk" i`d iieaxl `z` i`n -.åìéôàåøîùì
íéøáëòä ïîmipf`na eze` oipzep oi` -czia oiielzd.deabàèéøúá àéìúã àåäå,oilweyyk da oze` oilezy ,zraha -epzepk ifgnc.lwyn mylïîåà çáèlwyn oiekl rceiy -

.eicia lwyn cbpkãéá øùá ìå÷ùì øåñàfeg`l -.ikd digxe` - jka `ed one`c oeik ,inp legac ,oiekle zxg` ecia xyade zg` ecia `xhildíéîázezpy el yiy -mipniqe

,min ea oipzepe ,ilkamipniqdeeze` oiricen

,xya `xhil liaya dlrnl oiler mind dnk

.jkl exriy xakyãé úéá.ea feg`l awp -

àãéáåéøùjxc e`lc ,ixy erav`a aewpl -

xkenyk ,`ed leg jxc - oikqa la` .`ed leg

ekiledl gwell epzepe ci zia ea dyer xya

xkid zeyrl ,zepyl jixv aeh meiae .ezial

.ea xzen xknne gwn oi`yøùáá ïîéñ`ly -

edtilgi.e`yepdàúðø÷ úìúàdidyk -

lk zeyrl libx did ,ezial xyad glyn

zepxw yly zlra dkizgoixikn eid xake ,

.ely oniq did dfy ezia iyp`øéáøå àééç '
éáøá ïåòîùeid ,mdipia xya oiwleg eidyk -

.aeh meia dpn cbpk dpn dze` oilweyéìë ãâðë
ïéàcbpk dpn la` .digxe` ikd e`l legac -

lk jxc jk - dpn.oiwlegdïðúå ìéàåä
äéúåë úåøåëááxeka xeknle lewyl xeq`c -

zeyrl `ly ,`xhila odk ehgyy men lra

dpnc ipzwe ,`ed oeifac ,miycwa leg dyrn

,dpey`x lwyn dnk rceie ,dpn cbpklweye

aiyg legc `caer e`l :`nl` .xzen - dcbpk

.dilùã÷äì ïúàðä ïéùã÷åîä éìåñô ïðúã
ïéì÷åùåøåëáá äðî ãâðë äðî'ipznc `tiq -

oiycwend ileqt lk :`zi` ikd `yixe ,hwp

filh`a mixknpmilwypeon ueg ,`xhila

xekadileqt la` ,milral oziipdy xyrnde

,ycwdl oziipd oiycwendoilweyecbpk dpn

minen ilra miycw lk :dyexit oke .xekaa dpn

ectpydyecw zvwn oiicry it lr s` ,onena

oxq`y ,odilropixn`ck ,dceare dfiba aezkd

- 'eke dfib `le - "gafz" :(`,eh) zexekaa

,efa oda oileg dyrn oibdep ikd elit`

oihgypyueg .`xhila filh`a oixknpe filh`a

ziipdy xyrnde xekad onozxikndpi` xweia

oeict mdl oi`y itl ,milral `l` ycwdl

mnenaoiqpkp odinc zeidl.ozyecwlxekaac

xyrnae ,"dctz `l" xn`p"l`bi `l" xn`p

`xwie),jkld .onena milral oilk`p `l` ,(fk

,mxya zxikna oileg dyrn oda oibdep oi`

ltpykmilra ,milrad mehgye men oda

la` .l`xyi - xyrnc milrae ,odk - xekac

xweia ozxikn ziipd - miycwend ileqt x`y

mcew ectp xaky it lr s`e ,`id ycwdl

dcnrd irac ,oihgyp oi` diict mcew `dc .dhigydkxrdeitly ,ycwdl xweia ozxikn ziipd ikd elit` -ez`pdy rceiy dnoifan jkitl .ezlgzn epeict siqen `ed - dti

,filh`a exkenl eze`.xya gwil my mipet lkdyïéì÷åùåäðî ãâðë äðîexkenyk -.ied lwyn e`l - `peb i`d ik :`nl` .ziad jezaàéä àìzexekac opaxl edl `xiaq `l -

x `le ,aeh meia ryedi 'xk.ixyc xekaa dil `xiaq ryedi 'ìåçã äùòî ãéáò àìã àìà íúä ïðáø éøîà÷ àì ïàë ãòdpna xknpd xya lewyl jxc oi`e ,`id dxikn mzdc -

.dpn cbpkàëä ìáà.ryedi 'xk zexekac opaxl edl `xiaq `le ,oiwlegd lk jxc oke ,`id dwelg `dc ,legc oicaer icar `w ,iaxa oerny 'xe `iig iax iab -éããäà éãô÷ éîå-

x.dag meyn ,df lyn df oilhepe dfl df oixzeen `lde ?lwyna xya welgl iaxa oerny 'xe `iig 'àúéðá áù åäðäãokilede yng `iig iax lhpy `vnpe ,iaxl e`ay mibc dray -

.ezialéáøá ïåòîù éáø ãéô÷ àìå.ipnn xzei oefp `ed ia` lyn :xnel -ø éàéñåé 'øá ìàòîùé 'øå àééç 'i` ,df mr df gwil oilibx eid ody ,ewlgy oze` eid -oerny 'xiaxa

.`xtw xaeäðùîïéæéçùî ïéà.f"rla x"ifiieb` -äúøáç éáâ ìò äàéùî ìáà.leg jxcn ipync -àøîâïáà ìù úæçùî.lega owznk ifgnc ,xity dil zpwznc -ììëî
'åë õò ìùáã,wiic `w `xnb -iwe`cn,dccgla oa` lya `xeqi` dcedi ax.ur lya dzeekc ixy - oa` lya `ped ax xq`c i`nc .ixy dccgl s` - ur lyac llknàëéà

äì éðúîã.dcedi axc `dl -àôéñàdizlnc -.`ped axcäì éðúîã àëéàdizln` e`le ,oizipzn` dcedi axc `dl -.`ped axcäããçìepi` - zipepny xiardl .oewz ied -

.`nlra dgcdk `l`ùôð ìëåà éøéùëî óà øéúî.mkikxv lkl - "mkl dyri" yixcc meyn `nrhe -êîùî ïðéùøã.jnyn yexcp -
øáòî
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äðùî:íéøîBà íéîëçå ,õéôBwä ãâðk Bà éìkä ãâðk øNa íãà ì÷BL :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥¨¨¨¨§¤¤©§¦§¤¤©¦§£¨¦§¦
.øwéò ìk íéðæàî óëa ïéçébLî ïéààøîâ:ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?øwéò ìk éàî ¥©§¦¦§©Ÿ§©¦¨¦¨©¨¦¨¨©©§¨¨©§¥

ì eléôàäãeäé áø øîàå .àèéøúa àéìúc àeäå :ïéáà øa éãéà áø øîà .íéøaëòä ïî BøîL £¦§¨§¦¨©§¨¦£©©¦¦©¨¦§§©§¨¦§¦¨§¨©©§¨
ì øeñà ïneà çaè :ìàeîL øîàçaè :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå .ãia øNa ìB÷L ¨©§¥©¨¨¨¦§¨¨©¨§¨©©§¨¨©§¥©¨
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ביצה. פרק שלישי - אין צדין דף כח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

בשמחת-תורה צריך לדבר על מעלת התורה; ובהתאם לכך, יש להקדים את הדיבור אודות לומדי התורה.
משיחת ליל שמחת תורה )קודם הקפות(, ה'תשכ"ח
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øôà ,úéøBìa ,eékìî áø ¯ úBneâå ,úBçôL ,ãetL :à÷éà áøc déøa àðpéç áø øîà .íéaøä̈©¦¨©©¦¨¨§¥§©¦¨©§¨§©©§¦§¦¥¤
¯ àúúòîL ,àékìî áø ¯ àúéðúîe ïéúéðúî :øîà àtt áø .àékìî áø ¯ äðéáâe ,äì÷î¦§¤§¦¨©©§¦¨©©¨¨©©§¦¦©§¦¨©©§¦¨§©£¨¨

éðîéñå .eékìî áø.úBçôL eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .àúkìî ïéúéðúî :Cäðùîøîàé àì ©©§¦§¦¨¦©§¦¦©§§¨©¥©§¦¨¥©§§¨ŸŸ©
.íäéðéa ÷lçîe èçBL ìáà ,"øNa øðéãa éì ìB÷L" çahì íãààøîâàä ék ?ãéáò éëéä ¨¨©©¨§¦§¦¨¨¨£¨¥§©¥¥¥¤¥¦¨¥¦¨
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ביצה. פרק שלישי - אין צדין דף כח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

עניינו של שמחת-תורה הוא – הריקוד ברגל, ללא כל הגבלות . . שלכן, הנה גם הריקוד של גדול בתורה הוא כמו הריקוד של איש 
פשוט, כיוון שעיקר המעלה היא בעניין הפשיטות.

משיחת ליל שמחת תורה )קודם הקפות(, ה'תשכ"ח



רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc dvia(iyily meil)

àìewcc ànetà àðékñì øáòî,lqd it lr epikq z` xiarn - ©£©§©¦¨©¨§¦¨
déì éøîàå,eze` izl`ye -øéáòäì Bà øî ãéáò à÷ dãcçì §¨§¦¥§©§¨¨¨¦©§©£¦
dúéðeðîLoney xiardl ick e` oikqd ccgl jzpeek m`d - ©§¦¨

,dilry,éì øîàåizpeek.dúéðeðîL øéáòäì,dingp ax siqed §¨©¦§©£¦©§¦¨
dézòãì éúéæçå,eiyrnn izpad ,xnelk ,ezrcl izi`x j` - ©£¦¦§©§¥

ãéáò à÷ dãcçìc,dccgl ick z`f dyry -øáñ÷åmrhde - ¦§©§¨¨¨¦§¨¨©
xaeq `edy meyn ,ok il xn` `lympn`yäëìädcedi iaxk £¨¨

,ytp lke` ixiykn owzl mc` lkl xzeneez`f lkaïk ïéøBî ïéà¥¦¥
lke` ixiykn mb owzl elflfi `ly ick ,minkgk `l` miaxl

.mei ceran ozeyrl xyt` didy ytpåokàðîéà÷ äåä ,éiaà øîà §¨©©©¥£¨¨¦§¨
øîc dén÷,dax iptl cner iziid -àúôNà àðékñ øáòî à÷ äåäå ©¥§©©£¨¨©£©©¦¨©¦§¨

àiçøc,miigixd zty lr oikq xiarn dide -dãcçì ,déì éøîàå §¥©¨§¨§¦¥§©§¨
øî éòa à÷dccgl jzpeek m`d -,éì øîàå .dúéðeðîL øéáòäì Bà ¨¨¥©§©£¦©§¦¨§¨©¦

.dúéðeðîL øéáòäìdézòãì éúéæçåezpeeka izi`xe -à÷ dãcçìc §©£¦©§¦¨©£¦¦§©§¥¦§©§¨¨
ãéáò,dccgl ick z`f dyery -øáñ÷åok il xn` `ly dn - ¨¦§¨¨©

y xaeqy iptn `edäëìäj` dcedi iaxk.ïk ïéøBî ïéàå £¨¨§¥¦¥
* * *

,dnebt dpi`y dwcal jixv da hegyiy mcew dhigy ly oikq
m` dpc `xnbd .dpwcaiy mkgl dze`xdl minkg ekixvde

:aeh meia mkgl dze`xdl xzen,eäì àéòaéàeäîxzen m`d - ¦©§¨§©
gahlïékñ úBàøäìdhigy,áBè íBéa íëçìdf m`d `ed wtqde §©§©¦§¨¨§

ezrcy ink d`xpe ,xaca meqxt yiy meyn leg dyrnk d`xp
:zwelgn `xnbd d`ian .filh`a xyad z` xeknldéøa éøî áø©¨¦§¥

,éøL àðæéa áøc.éøñà ïðaøå,øîà óñBé áøågahl xeq` mpn` §©¦§¨¨¥§©¨¨¨§¦§©¥¨©
la` ,mkgl epikq z` ze`xdläàBø íëç ãéîìzBîöòìepikq z` ©§¦¨¨¤§©§

,eziaa,íéøçàì dìéàLîe.xacl meqxt oi` df ote`ay ©§¦¨©£¥¦
* * *

:aeh meia oikq zfgyd oiprl zxfeg `xnbdïékñ ,óñBé áø øîàå§¨©©¥©¦
äãîòL,[dnbtp `l la`] dti zkzeg dpi`e dcecig wqty - ¤¨§¨

,áBè íBéa dãcçì øzeîlke` ixiykn owzl xizny dcedi iaxk ¨§©§¨§
.ytpéléî éðäå,aeh meia dcnry oikq ccgl epxzdy dn -àeä §¨¥¦¥

ote`a wxà÷çec ábà à÷ñôcla` ,wgeca `id zkzeg oiicry - §¨§¨©©£¨
zkzeg dpi` m`.`id `xizi `gxihy ,dccgl xeq` ,llk

* * *
minkge dcedi iax zwelgnl mixeywd mipic cer d`ian `xnbd

:ytp lke` ixiykn oipraàîéúéàå ,àcñç áø Løcmixne` yie - ¨©©¦§¨§¦¥¨
äîbôpL ïékñ ãçà ,óñBé áø,dhigyl dlqtpe uixg da rxi`y - ©¥¤¨©¦¤¦§§¨

ãetL ãçàåezelvl xya ea miageze cg ey`xy hen -íöøpL- §¤¨©¤¦§©
,dilvl ie`x epi`e ey`x xaypyíBéa íéøéëå øepz úôéøb ãçàå§¤¨§¦©©§¦©¦§

áBèmy gipdl xyt` i`e ,okezl ltpy mdizeptca weacd gihdn
,aeh meia elwlwzpy el` mixac zyely ,gihd zngn dxicw

ok m`e ,md ytp lke` ixiyknú÷Bìçîì eðàamiielz md - ¨§©£¤
zwelgnaïðaøå äãeäé éaøjxevl aeh meia dk`ln dxzed m`d ©¦§¨§©¨¨

.ytp lke` ixiykn,àéðúcïéàweligì áBè íBé ïéaúaLxizdl §©§¨¥¥§©¨
,zaya zexeq`d zek`ln ziiyr aeh meiaàlàjxevlLôð ìëBà ¤¨¤¤¤

øézî äãeäé éaø ,ãáìadk`ln ziiyróàjxevlìëBà éøéLëî ¦§¨©¦§¨©¦©©§¦¥¤
.Lôð:mzwelgn yxey z` `xnbd zx`an,àn÷ àpúc àîòè éàî ¤¤©©£¨§©¨©¨

àø÷ øîàWtp lkl lk`i xW` K`','íëì äNòé Bcáì àeä,rnyne ¨©§¨©£¤¥¨¥§¨¤¤§©¥¨¤¨¤
'àeä',xzed ytp lke` -å .åéøéLëî àìåly enrh,äãeäé éaøøîà §Ÿ©§¦¨§©¦§¨¨©

,'íëì' àø÷miyxeceíëéëøö ìëì 'íëì'lke` ixiykn elit` - §¨¨¤¨¤§¨¨§¥¤
:`xnbd dywn .ytp,àn÷ àpúå,'íëì' áéúk àädaiz daxn dne §©¨©¨¨§¦¨¤

.efCì øîà,`nw `pzàeääytp lke`y ,hrnl d`a ef daiz - ¨©¨©
xzedíëìl`xyi jxevl -ì àìåjxevénð Cãéàå .íéøëðiax - ¨¤§Ÿ§¨§¦§¦¨©¦

,ytp lke` ixiykn xizny dcediàäixd -.'àeä' áéúkCì øîà ¨§¦¨©¨
ok` ,dcedi iax'àeä' áéúk,oixiykn hrnlíëì' áéúëezeaxl ' §¦§¦¨¤

,oixiykn,àéL÷ àìåíBé áøòî ïúBNòì øLôàL ïéøéLëîa ïàk §Ÿ©§¨¨§©§¦¦¤¤§¨©£¨¥¤¤
,áBè,aeh meia ozeyrl xeq`ïúBNòì øLôà éàL ïéøéLëîa ïàk̈§©§¦¦¤¦¤§¨©£¨

,áBè íBé áøòî.aeh meia ozeyrl xzen ¥¤¤
* * *

:cetyd oipra zetqep zekld d`ian `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
óöøpL ãetL ,ìàeîL,mwrzp -,áBè íBéa Bðwúì øeñàleki ixdy §¥©¤¦§©¨§©§§

dywn .`id jxevl `ly dgxihe ,`edy enk ea ynzydl
:`xnbd.àèéLt:`xnbd zvxznàëéøö àìeprinydl `l`óàc §¦¨Ÿ§¦¨§©

déãéa èéMtîc áb ìò,yiht `ll eicia exyil leki m` elit` - ©©§¦©¦§¨¥
.xeq`øNa Ba eìvL ãetL ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå,aeh meia §¨©©§¨¨©§¥©¤¨¨¨

áBè íBéa Bìèìèì øeñàxaky oeik ,epnn xyad lhpy xg`l ¨§©§§§
.qe`in zngn dvwen `ed ixde aeh mei jxev ea dyrp

:df oica mi`xen` zhiy cer `xnbd d`ianäáäà øa àcà áø©©¨©©£¨
øîàmyaBèîBL ,Bikìî áødxixb ici lr xdn cetyd z` - ¨©©©§¦§

cvd on lehlhe,úéåæ ïø÷a Bçépîe.xenb lehlha `l la`áø øîà ©¦§¤¤¨¦¨©©
àeäå ,àðeä áø øîà éMà øa àéiçcvd on elhlhl xizdy dn - ¦¨©©¦¨©©¨§

k `l` df oi`øNa úéæk åéìò LiLxyad ab` cetyd z` lhlhne ¤¥¨¨§©¦¨¨
ici lr elit` xeq` xya zifk eilr oi`yk la` ,eilr xiizypy

.cvd on lehlhøNa åéìò ïéàL ét ìò óà ,øîà àðéáøllkøzeî ¨¦¨¨©©©¦¤¥¨¨¨¨¨
Bìèìèìipa ea ewfpi `ly ick zief oxwl ewlqle xenb lehlh §©§§

,eziaõBwà äåäc éãéî`vnpy,íéaøä úeLøaekiledl exizdy ¦¥©£¨©¦§¨©¦
ick miaxd zeyx icivl epwlqiy cr zen` rax`n zegt zegt
zegt miaxd zeyxa xiarndy itl ,my mixaerd z` wifi `l
wfp mewna edexizd jkl ,opaxc xeqi` `l` epi` zen` rax`n
lehlh ly zeay exfb `l cetya oicd `edy `piax xaeqe ,miaxd

.ezia ipa ea ewfpi `ny dvwen
* * *

ax' enyy xg` `xen` yie ,'eikln ax' mya oic `aedy oeik
drhp `ly icke ,zekld dnk cenlza exn`p enyn mbe '`ikln

xiag mya df ly dkld xnelzpzep ,oinec odizenyy zngn e
:cg` lk ly eizereny md dn oniq `xnbd eplàðpéç áø øîà̈©©¦¨¨

,à÷éà áøc déøa.` :el` zekld yelyãetL,aeh meia ea elvy §¥§©¦¨©
.a .zief oxwa egipne ehney eikln ax xn`,úBçôLepipy §¨

d`n ezy` el dqipkd elit` xne` xfril` iax ,(:hp) zeaezka
dlhady ,xnva zek`ln zeyrl dlra dze` dtek zegty

.b .xfril` iaxk dkld ,eikln ax xn`e ,dnif icil d`ian,úBneâå§
,zexry izy zginva mdy zelcb ipniq oiprl (.ap) dcp zkqna
`diy jixv exn`y zexry izy `ped ax xn` ealg ax xn`
zeneb yiyk ,dad` xa `c` ax xn` eikln ax ,zeneb oyxeya
`l` zexry mda did i`ceay ,`id dlecb zexry my oi`y s`

oxn` el` lk .uelgl dleki `ide ,exypy.Bikìî áø©©§¦
.` :mde zexg` zekld yely eli`e,úéøBìaepipy`ziixa §¦

jenq ribdy oeik ,iebd z` xtqnd l`xyiy (.hk) dxf dceara
dcear myl ezixela gipn iebdy iptn ,eci z` hney ezixelal
owzn `edy `vnp ynn zixelad cr l`xyid epglbi m`e ,dxf
eci hneyy ,`ikln ax yxite .dxf dcear myl zixela el

.a .dizeaiaq gex lkl zerav` yly ribnyk,äì÷î øôàzkqna ¥¤¦§¤
,ezkn iab lr dlwn xt` mc` ozi `l `ikln ax xn` (.`k) zekn

.b .rwrw zaezkk d`xpy iptn,äðéáâedxf dceara dpyna epipy §¦¨
`ikln ax x`ane ,m"ekr zpiab lek`l minkg exq`y (:hk)

.xifg oneya dipt oiwilgny iptn ,mrhdoxn` el` lkáø©
øîà àtt áø .àikìî,cg` lk ly eizreny od dn xg` llk ©§¦¨©¨¨¨©

àúéðúîe ïéúéðúî,zeziixae zeipyn lr exn`py zerenyd - ©§¦¦©§¦¨
oxn`àúzòîL .àikìî áøly zekld lr exn`py zerenyd - ©©§¦¨§©§¨¨

oxn` ,zeipyn lr `le mi`xen`éðnéñå .Bikìî áøCllk xekfl ©©§¦§¦¨¨
,dfàúkìî ïéúéðúîjlnk md miaeyg zeziixade zeipynd - ©§¦¦©§§¨

md dawp oeylae ,mi`xen` lr mdn miywne ,xwird mdy
oxn` zeziixade zeipynd lr zerenyd lk ,oniqd edfe ,mi`xwp

.`ikln ax epiide ,dawp oeyll dnece zeklnl dnec enyy in
:`xnbd zx`aneäééðéa éàîaxl `ppig ax ixac oia weligd dn - ©¥©§

,`tteäééðéa àkéàly dkldd z` xn` in,úBçôL`ppig ax ¦¨¥©§§¨
ixdy ,dxn` `ikln axy xaeq `tt axe ,dxn` eikln axy xaeq
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המשך בעמוד לו



xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc dvia(iriax meil)

,miey migzpl dndad z` jezgl milibx eid zenewn dnkay
el` migzpl mipkn eid mewn lkae ,migzpd xtqn itl mipew eide

:xg` myéøîà àøeñácil oz gahl xnel mkxc `xeqa -,àèøz ¦§¨¨§¥©§¨
ebìôeivg e` -,àèøzeéøîà Løðaz`f epik -,à÷ìç ebìôe à÷ìç ©§©§¨§¨¨¨§¥¤§¨©§¤§¨

àéñçî àúîáe ãB÷t øäða ,àéæeà ebìôe àéæeà éøîà àúéãaîeôa§§§¦¨¨§¥§¨©§§¨¦§©§§¨¨§©§¨
.àòáø ebìôe àòáø éøîàon xya zepwl xzen h"eia oicd `ede ¨§¥¦§¨©§¦§¨
:el` zeny ici lr gahd

äðùî
Bøáçì íãà øîBà,xkendäæ éìk éì àlî,oii e` onyàì ìáà ¥¨¨©£¥©¥¦§¦¤£¨Ÿ

.äcîaäãeäé éaøe xingn.epàlîé àì ,äcî ìL éìk äéä íà ,øîBà §¦¨©¦§¨¥¦¨¨§¦¤¦¨Ÿ§©§¤
.ewlgp dna x`eai `xnbaeäéäL úéðèa ïa ìeàL àaàa äNòî©£¤§©¨¨¤¨§¦¤¨¨

,áBè íBé áøòî åéúBcî àlîî,h"eia miccen oi`y iptnïðúBðå §©¥¦¨¥¤¤§§¨
ìeàL àaà .áBè íBéa úBçB÷lìa óà ,øîBàly elegãòBndid ©¨§©¨¨¥©§¥

zipha oa le`y `a`úBcnä éøeøa éðtî ,ïk äNBòoii jteyyk - ¤¥¦§¥¥¥©¦
oizndl crena i`pt did `l zegewlle ,svw dlrn oiid ilk jezl
did jkl ,dxqg dcnd z`vnpe ,svwd rwyie ezgizx cxzy cr
mi`a xgnle ,d`lnd ezcn itk cg` lkl oikne axra xak ccen

.mdilk z` milhepeìBça óà ,íéøîBà íéîëçådid,ïk äNBò ©£¨¦§¦©§¤¥
,axran oikn didyúBcnä éevî éðtîel eid ,ony xken didyk - ¦§¥¦©¦

dcinde ,axra xak mdilk e`iad eizegewle ,dcicn ilk daxd
x`yi `ly ick ,mdilk jezl dlild lk zklede zivnzn dzid

:miaxd z` lfeb `vnpe ,dizeptcae dcind ileya wacen onyd
* * *

àøîâ
:`xnbd zxxanéàî`nw `pz zpeek.äcîa àì ìáàáø øîà ©£¨Ÿ§¦¨¨©©

,ìàeîL øîà äãeäéxnel ezpeekàì ìáàgwell xkend `lni §¨¨©§¥£¨Ÿ
,äcîì ãçeénä éìëa,ea xkene ccen `ed cinzyãîBòä éìk ìáà ¦§¦©§¨§¦¨£¨§¦¨¥

äcîì,ea ccn `l oiicr la` ,ea ynzyny ilkd xayi m` §¦¨
epàlîé.ea `lnl xzen -,øîéîì äãeäé éaø àúàåyéìk eléôà §©§¤§¨¨©¦§¨§¥©£¦§¦

äcîì ãîBòä,oiicr ea ccn `ly -,epàlîé àìea yiy xg`ny ¨¥§¦¨Ÿ§©§¤
dyer `edy jxck xkene ccenk d`xp ,jkl ieyr `ede dcn

.lega
:`xnbd zl`eyàîìàly gken -éabjxevl lk`n zpkdúçîN ©§¨©¥¦§©

áBè íBéhwepïðéòîL àëtà àäå ,àle÷ì ïðaøå àøîeçì äãeäé éaø©¦§¨§§¨§©¨¨§¨§¨¦§¨©§¦¨
eäì.mixingn opaxe h"ei zgny iabl lwin dcedi iaxy,ïðúc §¦§©

df lre ,lwyna xeknl minkg exq`yì÷BL ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥
éìkä ãâðk øNa íãà,aeh mei axrn elwyn z` rceiyãâðkå ¨¨¨¨§¤¤©§¦§§¤¤

õéôBwäixdy] iepiya lweyy oeiky ,miavw ly dlecb oikq - ©¦
.leg dyrn aeyg epi` ,[jkl micner mpi`ïéà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥

ïéçébLîoipiirn oi` -,øwéò ìk íéðæàî óëa.iepiya s` xeq`e ©§¦¦§©Ÿ§©¦¨¦¨
àîìày.àøîeçì ïðaøå àle÷ì äãeäé éaøok m`äãeäé éaøc àéL÷ ©§¨©¦§¨§¨§©¨¨§§¨©§¨§©¦§¨

,äãeäé éaøcàoke.ïðaøcà ïðaøc àéL÷ ©§©¦§¨©§¨§©¨¨©§©¨¨
:`xnbd zvxzníúä ,àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøcxizny §©¦§¨©§©¦§¨Ÿ©§¨¨¨

xaecn ,uitewe ilk cbpk lewyläcîì ãîBò BðéàLailkd - §¤¥¥§¦¨
,leg dyrn df oi`e ,llk mcbpk lewyl micner mpi` uitewde

la`àëäxaecny meyn dcedi iax xq` epizpynaay ilkãîBò ¨¨§¥
äcîì.leg dyrnk d`xpeíúä ,àéL÷ àì énð ïðaøcà ïðaøc §¦¨§©¨¨©§©¨¨©¦Ÿ©§¨¨¨

meyn `ed ,iepiy ici lr elit` mipf`na lewyl minkg exq`y
cìBça ïéãáòãk ãéáò à÷zeyrl milibxy jxck dyer `edy - ¨¨¦¦§¨§¦§

`edy eilka lwey `ed `xhild z` el oi`yk minrtly ,lega
la` ,mlwyn z` rceiàëädcnl cnerd ilka `lnl exizdy ¨¨

y meyn `ed,ìBça ïéãáòãk ãéáò à÷ àì`l oiicre xg`ny Ÿ¨¨¦¦§¨§¦§
.leg dyrnk d`xp epi` dcnl df ilka ynzyd

àáøe l`eny xn` dcedi ax lr wlegéàî ,øîà`nw `pz zpeek ¨¨¨©©
,äcîa àì ìáà,äcî íL Bì øBkæé àlLdf ilk `lnl el xne`yk £¨Ÿ§¦¨¤Ÿ¦§¥¦¨

,df ilk il `ln mzq xn`i wx ,bel e` bel rax yexita xikfi `l
,dreci ezciny s`eìáàaepàlîé äcîì ãçeénä éìkxzen - £¨§¦©§¨§¦¨§©§¤

,dcin ly my xikfn epi` m` ,eze`lnløîéîì äãeäé éaø àúàå§¨¨©¦§¨§¥©
y xnele welgl -äcîì ãçeénä éìklega ea cceny.epàlîé àì §¦©§¨§¦¨Ÿ§©§¤

:`xnbd zl`eyàîìàlyàøîeçì äãeäé éaø áBè íBé úçîN éab ©§¨©¥¦§©©¦§¨§§¨
eäì ïðéòîL àëtà àäå ,àle÷ì ïðaøåopaxe lwin dcedi iaxy §©¨¨§¨§¨¦§¨©§¦¨§

,h"ei zgny iabl mixingnøNa íãà ì÷BL ,øîBà äãeäé éaø ,ïðúc¦§©©¦§¨¥¥¨¨¨¨
éìkä ãâðk,elwyn rceiy.õéôBwä ãâðëåïéà íéøîBà íéîëçå §¤¤©§¦§§¤¤©¦©£¨¦§¦¥

ïéçébLîoipiirn oi` -,øwéò ìk íéðæàî óëaiepiy ici lr elit`e ©§¦¦§©Ÿ§©¦¨¦¨
.xeq`àîìày.àøîeçì ïðaøå àle÷ì äãeäé éaøok m`eéaøc àéL÷ ©§¨©¦§¨§¨§©¨¨§§¨©§¨§©¦

,äãeäé éaøcà äãeäéoke.ïðaøcà ïðaøc àéL÷:`xnbd zvxznéaøc §¨©§©¦§¨©§¨§©¨¨©§©¨¨§©¦
íúä ,àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäéuitewae ilka lewyl xizdy §¨©§©¦§¨Ÿ©§¨¨¨

`edailk,äcîì ãçeéî BðéàLla`àëäxaecn ,eze`lnl xqe`y §¤¥§¨§¦¨¨¨
d ilkaîì ãçeéî,äc.leg dyrnk d`xpeàì énð ïðaøcà ïðaøc §¨§¦¨§©¨¨©§©¨¨©¦Ÿ

íúä ,àéL÷,iepiy ici lr elit` mipf`na lewyl minkg exq`y ©§¨¨¨
c meyn `ed,ìBça ïéãáòãk ãéáò à÷z` el oi`yk minrtly ¨¨¦¦§¨§¦§

la` ,mda lwey zlewyndàëäcgeind ilka `lnl exizdy ¨¨
c meyn `ed ,dcnlìBça ïéãáòãk ãéáò÷ àìdyer epi`y - Ÿ¨¨¦¦§¨§¦§

,df ilk il `ln mzq el xnel zegewld jxc oi`y ,leg dyrnk
cgeind ilk el `lnny s`e ,bel oebk dcn my xikfdl `l`

,gwn jxck df oi` ,dcnléLðéà éãáòcmiyp` milibx -éáø÷îc §¨§¦¦§¥¦§¨§¥
àøîçdpzna oii mdixagl mi`iany -àìéëc àðîaly ilka - ©§¨§¨¨§¦¨
,dcineúLå.envr df ilka mizeye - §¨

* * *
:dpyna epipyúéðèa ïa ìeàL àaàa äNòîeizecn `lnn didy ©£¤§©¨¨¤¨§¦

crend lega s`y xn`y yie .h"eia zegewll opzepe h"ei axrn
:mrhd zx`an `xnbd .ok dyrïk äNBò ãòBna óà ,àðzmb - ¨¨©©¥¤¥

,axra eizecin z` `lnn did crend legaúéa ìeha éðtî¦§¥¦¥
Løãnämiwqere dk`lna miweqr mpi` miyp` crenay oeik - ©¦§¨

epi`y dlila o`lnn did ,dklda el`yl mi`a miaxe ,dxeza
.yxcnd zia onf

zipha oa le`y `a` ly ezbdpd oipra `ziixa `xnbd d`ian
:oiid zxiknaàeä ,ïðaø eðzzipha oa le`y `a` -ñðksq` - ¨©¨¨¨©

ìLéaøb úBàî Lzeiag -úBcnä éøeøaî ïéédnn el x`ypy - §Ÿ¥©§¥©¦¦¥¥©¦
,eizecin z` `lnie dgizxd wqtizy cr zegewld epiznd `ly

ìL eñðk åéøáçåúBcnä éevnî ïîL éaøb úBàî L`ly dnn - ©£¥¨¨§§Ÿ¥©§¥¤¤¦¦©¦
ilkd jez l` dcind ilkn onyd lk cxiy cr zegewld epiznd

,ony ly zeiag ze`n yly etq` ,gweld lyíeàéáäå`a` - ¤¡¦
zeiagd z` ,eixage zipha oa le`yíéìLeøéì íéøaæbä éðôì¦§¥©¦§¨¦¦¨©¦

.ycwd ikxv mda eyriyíäì eøîàminkgCëì íé÷e÷æ ízà éà ¨§¨¤¦©¤§¦§¨
dfa ynzydl mz` mi`yx ,xnelk ,myicwdl mikixv mkpi` -
cr oizndl evx `l mnvr zrcn zegewldy ,mkcia lfb df oi`e
mzcin zhrnzn jk ici lry ercie ,zecind evnzie exxaziy

.mkl elgneíäì eøîà,eixage zipha oa le`y `a`ïéà eðà óà ¨§¨¤©¨¥
Cëa eððBöø.mixg` lyn zepdilíäì eøîàminkgìéàBä §¥§¨¨§¨¤¦

íëîöò ìò ízøîçäå,lfbk onyde oiidn x`ypy dn z` aiygdl §¤§©§¤©©§§¤
,íéaø éëøö íäî eNò,miaxd z` lfebd oick,àéðúcinyìæb £¥¤¨§¥©¦§©§¨¨©

daxd miyp`ìæb éîì òãBé Bðéàå,milral aiydl lkeiyäNòé §¥¥©§¦¨©©£¤
,íéaø éëøö íäa:`xnbd zx`an .mdn milrad epdi jk ici lre ¨¤¨§¥©¦

eäðéð éàî,miax ikxv,àcñç áø øîàmdl owznyïéçéL úBøBa ©¦§¨©©¦§¨¦¦
,úBøòîe.mdn mizey miaxe mda mitq`p minyb iny §¨

* * *
:aeh meia dcicn iabl mitqep mipic d`ian `xnbdáø déøacà©§§¥©

àá÷eò àðaøì àcñç`awer `pax mr liihe bidpd `cqg ax - ¦§¨§©¨¨§¨
,xird zeaegxaBzîäa éðôì ïzéå íéøBòN íãà ãBcîé àì ,Løãå§¨©Ÿ¦§¨¨§¦§¦¥¦§¥§¤§

,áBè íBéa,xeknl cceny ink d`xpy meynøãB÷ ìáà[awep-] §£¨¥
íéa÷ Bà á÷ àeäagez ,xnelk ,miiaw e` aw liknd dcin ilk - ©©©¦

,e`lnne ixka ilkd z`àå ,Bzîäa éðôì ïúBðåLLBç Bðé,xeqi`l §¥¦§¥§¤§§¥¥
.dcicnd ilk jezl cia mi`lnn `l` ,dcicn jxc ef oi`y meyn

íBzçpäå,zexcw lyan -ïéìáz ããBîdcicnl cgeind ilkaïúBðå §©©§¥§¨¦§¥
BìéLáz çéc÷é àlL éãk ,Búøã÷ CBúìliyazd lwlwzi `ly - §§¥¨§¥¤Ÿ©§¦©©§¦

:h"eia dcicn oipra sqep oic d`ian `xnbd .mipilazd ieaixn
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המשך בעמוד קקק



רמג ezny in` cenr hk sc ± iyily wxt`nei
éøîà àøåñáxnel okxc -:gahl`hxz il oz:ixn` yxpae .`hxz blt e``wlge`

ixn` `zicanetae .`wlg blt`ife`lk .jke jk ,deya mdizenda oigzpn eid oigahd

`zicanetae ,`wlg yxpae ,`hxz `xeqa edl exw migzpd oze`le ,dndad on migzp

xdpae ,`ife`.`rax cewtäðùîäãîá àì ìáà.ediizbelt i`ne ,dl yxtn `xnba -

'åë åéúåãî àìîî äéäùmeia oiccen oi`y -

.aehïë äùåò ãòåî ìù åìåçá óà`xnba -

iptn oizipzna opiqxb `le .`nrh yxtnixexa

z`lrd ode ,dil qxbc zi`e .zecnd,zegizxd

.yxtn `xnbaeúåãîä éåöî éðôîdidyk -

oi`iane ,daxd zecn el did ony xken

odilk zegewldccenedcna yi`e yi`l

zevnzne ,envrllk odilk jezl zeklede

.dlildàøîâäãîì ãçåéîäcceny -

.ea xkeneäãîì ãîåòäxayiyky -df `a df

.ea ccn `l oiicr la` ,eizgzäãåäé éáø àúàå
øîéîì,ieyr jkle ,dcn envr `edc oeik -

xity ifgnc ,ep`lni `l - wifgn dcn icke

ccenk.legc oicaerk ,xkeneéìëõéôå÷åoi` -

.jkl oicnerïéãáòãëìåçá,mipf`na -minrt

oi`y`xhild- eilk lwyn rceiy oeike ,eiptl

.ea lweyìåçã ïéãáåòë ãéáò à÷ àìoiicrc -

.dcnl df ilk ly erah `vi `läãî íù-

df ilk :mzq el xn`i jk `l` .bel e` `rax

.il `lnìåçá ïéãáòãë ãéáò à÷ àì àëä-

:xnel okxc oi`e ,bel il oz :xnel zegewl jxcy

d`eld jxca `l` ,gwn jxca ,il `ln df ilk

cgeinc iab lr`e ,dpzn e`.dcnléùðéà éãéáò
éáø÷îãàøîç.mdixagl -àìéëã àðîály -

.dcnúéá ìåèá éðôî ïë äùåò ãòåîá óà àðú
ùøãîäle`yl miax mi`ae ,lecb mkg didy -

oi`y ,dxeza miwqer miax crenae .epnid

dide .dk`lna micexhoi`y ,dlila o`lnn

o`nle .meia iept `diy ick ,yxcnd zia onf

iptn oizipzna qxbcixexa:ikd yxtn ,zecnd

iptndidi `l ,cren i`a ly yxcnd zia leha

xxale zedyl iept`ly eizecnjkitl ,egizxi

.dlila o`lnn'åë ñðë àåäziaga oii ozpyn -

xkny cr dpnn xkne ,dcna oibel jke jk

,oixexa ici lr ziaga xzepd lk `vnp ,epeayge`ivenyk oiid gizxdy`ite` dlrne

`"newyi` =oixxany itl ,oixexa oi`xwp ode .d`ln dcnd oi`e ,f"rlaoiid on oze`

iyilwc lr inp i` .dzeyyk.ibifewaceny iptn ,ievn ea yi onyedcnd ileya

.dizeptcaeoiiae.onya `le ,oixexa igiky'åë åñðë åéøáçå.oixexaa ziyixtck -éðôì
íéøáæâäycwd ikxv oda zeyrl ,ycwd ly -

`l mde .evxi m`,deyicwdoileki oi` :oixeaqk

ded - oileki inp i` .mdly epi`y ,yicwdl

.dlera lfb dilíúà ïéà íéîëç íäì åøîà
êëì ïé÷å÷æ`l dlgzne li`ed -mzpekzp

ici lr oilgen zegewldy ,lefblocxh

,mzvexne`we ircie ,cer zedyl oileki mpi`y

.ilgnêëì åððåöø ïéà åðà óàzepdil ,dfl -

.mixg` lyníäì åøîàoi` ,ok m` :minkg -

ikxv oda zeyrl `l` ,ycwd zeyrl mkl

,did miax lyn ixdy ,miaxepdie.odn milrad

ìæâ éîì òãåé ïéàå.daxd miyp` lfby -ïéçéù
úåøòîå.odn oizeye min oda oiqpkzny -

`nw `aaaegiy i`ne xea i`n yxtn (a,p)

.dxrn i`neäéøáãà,ebidpd -enr liihne

.xird ze`eanaïéøåòù á÷ íãà ãåãîé àì-

ccenk d`xpy ,ezndal ozil elit`.xeknl

àåä øãå÷ ìáàixka awep ,envr awa -

.ekezl ecia zzl dcn jxck `ly ,e`lnne

øãå÷.awep oeyl -íåúçðinp zexcw lyan -

.mezgp iexwçéã÷é.f"rla x"iyxe`` ,sexyi -

äôé ïéòácg` dlg xeriy -dpi`yke ,odkl n

oi` :zxne`e zvnwn `id - dzqir zcn zrcei

- dzqir zcn zrceiyk la` .jk lk o`k

.da dti dpire ,yixtz dn zrceiéáã àðú
ìàåîùxciqy `ztqeza -l`enymi`pzn

,`irye` iaxe `iig iax excqy enk ,eiptly

.dpynd z` iax xciqy enkeøîàã àúùä
øåñà ìàåîù.xzen ezpyna dpy `ede -

dizrnya l`enydkld - xeq` xn`c

le`yl `ady ,opireny`l `z` dyrnl

opifg i`e .xeq` el oixen - dyrn zeyrl dkld

dkldc ,dicia opign `l - ciarc yipi`

.ok oixen oi`e ,xzenc
ïéà
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:éøîà Løða ,àèøz ebìôe àèøz :éøîà àøeñác¦§¨¨§¦©§¨©§©§¨§¤¤¨§¦
ebìôe àéæeà :éøîà àúéãaîeôa ,à÷ìç ebìôe à÷ìç¤§¨©§¤§¨§§§¦¨¨§¦§¨©§

øäða ,àéæeàebìôe àòáø :éøîà àéñçî àúîáe ãB÷t §¨¦§©§§¨¨§©§¨¨§¦¦§¨©§
.àòáøäðùî,äæ éìk éì àlî :Bøáçì íãà øîBà ¦§¨¥¨¨©£¥©¥¦§¦¤

ìL éìk äéä íà :øîBà äãeäé éaø .äcîa àì ìáà£¨Ÿ§¦¨©¦§¨¥¦¨¨§¦¤
úéðèa ïa ìeàL àaàa äNòî .epàlîé àì ¯ äcî¦¨Ÿ§©§¤©£¤§©¨¨¤¨§¦
úBçB÷lì ïðúBðå áBè íBé áøòî åéúBcî àlîî äéäL¤¨¨§©¥¦¨¥¤¤§§¨©¨
äNBò ãòBna óà :øîBà ìeàL àaà .áBè íBéa§©¨¨¥©©¥¤
ìBça óà :íéøîBà íéîëçå .úBcnä éøeøá éðtî ,ïk¥¦§¥¥¥©¦©£¨¦§¦©©

.úBcnä éevî éðtî ,ïk äNBòàøîâàì ìáà" éàî ¤¥¦§¥¦©¦©£¨Ÿ
éìëa àì ìáà :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?"äcîá§¦¨¨©©§¨¨©§¥£¨Ÿ¦§¦

äcîì ãîBòä éìk ìáà .äcîì ãçeéîä¯.epàlîé ©§¨§¦¨£¨§¦¨¥§¦¨§©§¤
äcîì ãîBòä éìk eléôà :øîéîì äãeäé éaø àúàå©£¨©¦§¨§¥©£¦§¦¨¥§¦¨
äãeäé éaø ¯ áBè íBé úçîN éab :àîìà .epàlîé àìŸ§©§¤©§¨©¥¦§©©¦§¨
!eäì ïðéòîL àëtà àäå ?àle÷ì ïðaøå ,àøîeçì§§¨§©¨©§¨§¨¦§¨¨§¦©§
éìkä ãâðk øNa íãà ì÷BL :øîBà äãeäé éaø ,ïðúc¦§©©¦§¨¥¥¨¨¨¨§¤¤©§¦
óëa ïéçébLî ïéà :íéøîBà íéîëçå ,õéôBwä ãâðëe§¤¤©¦©£¨¦§¦¥©§¦¦§©
ïðaøå àle÷ì äãeäé éaø :àîìà .øwéò ìk íéðæàîŸ§©¦¨¦¨©§¨©¦§¨§¨§©¨©
àéL÷ ,äãeäé éaøcà äãeäé éaøc àéL÷ ,àøîeçì§§¨©§¨§©¦§¨©§©¦§¨©§¨
:àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøc !ïðaøcà ïðaøc§©¨©©§©¨©§©¦§¨©§©¦§¨¨©§¨
.äcîì ãîBòa ¯ àëä ,äcîì ãîBò BðéàLa ¯ íúä̈¨§¤¥¥§¦¨¨¨§¥§¦¨
ãéáò à÷ ¯ íúä ;àéL÷ àì éîð ïðaøcà ïðaøc§©¨©©§©¨©©¦¨©§¨¨¨¨¨¥

àëä ,ìBça ïéãáòãk¯.ìBça ïéãáòãk ãéáò à÷ àì ¦§¨§¦©¨¨¨¨¨¥¦§¨§¦©
"äcîa àì ìáà" éàî :øîà àáø¯Bì øBkæé àlL ¨¨£©©£¨Ÿ§¦¨¤Ÿ¦§

àúàå ,epàlîé ¯ äcîì ãçeéîä éìk ìáà ,äcî íL¥¦¨£¨§¦©§¨§¦¨§©§¤©£¨
.epàlîé àì ¯ äcîì ãçeéîä éìk :øîéîì äãeäé éaø©¦§¨§¥©§¦©§¨§¦¨Ÿ§©§¤
ïðaøå àøîeçì äãeäé éaø áBè íBé úçîN éab :àîìà©§¨©¥¦§©©¦§¨§§¨§©¨©

ä ãâðëe éìkä ãâðk øNa íãà ì÷BL :øîBà äãeäé éaø ,ïðúc !eäì ïðéòîL àëtà àäå ?àle÷ìïéçébLî ïéà :íéøîBà íéîëçå ,õéôBw §¨§¨¦§¨¨§¦©§¦§©©¦§¨¥¥¨¨¨¨§¤¤©§¦§¤¤©¦©£¨¦§¦¥©§¦¦
éaøc !ïðaøcà ïðaøc àéL÷ ,äãeäé éaøcà äãeäé éaøc àéL÷ ,àøîeçì ïðaøå àle÷ì äãeäé éaø :àîìà .øwéò ìk íéðæàî óëa§©Ÿ§©¦¨¦¨©§¨©¦§¨§¨§©¨©§§¨©§¨§©¦§¨©§©¦§¨©§¨§©¨©©§©¨©§©¦
à÷ ¯ íúä :àéL÷ àì éîð ïðaøcà ïðaøc .äcîì ãçeéî ¯ àëä ,äcîì ãçeéî BðéàLa ¯ íúä ;àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé§¨©§©¦§¨¨©§¨¨¨§¤¥§¨§¦¨¨¨§¨§¦¨§©¨©©§©¨©©¦¨©§¨¨¨¨
ïa ìeàL àaàa äNòî" .eúLå àìéëc àðîa àøîç éáø÷îc éLðéà éãáòc ,ìBça ïéãáòãk ãéáò÷ àì ¯ àëä ,ìBça ïéãáòãk ãéáò̈¥¦§¨§¦©¨¨¨¨¨¥¦§¨§¦©§¨§¦¡¨¥¦§¨§¦©§¨§¨¨§¦¨§¨©£¤§©¨¨¤
eñðk åéøáçå ,úBcnä éøeøaî ïéé éaøb úBàî ùìL ñðk àeä :ïðaø eðz .Løãnä úéa ìeha éðtî ,ïk äNBò ãòBna óà :àðz ."úéðèä§¦¨¨©©¥¤¥¦§¥¦¥©¦§¨¨©¨©¨©§Ÿ¥©§¥©¦¦¥¥©¦©£¥¨¨§
ïéà eðà óà :íäì eøîà .Cëì íé÷e÷æ ízà éà :íäì eøîà .íéìLeøéì íéøaæbä éðôì íeàéáäå ,úBcnä éevnî ïîL éaøb úBàî ùìL§Ÿ¥©§¥¤¤¦¦©¦¤¡¦¦§¥©¦§¨¦¦¨©¦¨§¨¤¦©¤§¦§¨¨§¨¤©¨¥

ìæb éîì òãBé Bðéàå ìæb :àéðúc .íéaø éëøö íäî eNò ¯ íëîöò ìò ízøîçäå ìéàBä :íäì eøîà .Cëa eððBöø¯éëøö íäa äNòé §¥§¨¨§¨¤¦§¤¡©§¤©©§§¤£¥¤¨§¥©¦§©§¨¨©§¥¥©§¦¨©©£¤¨¤¨§¥
ïzéå íéøBòN íãà ãBcîé àì :Løãå ,àá÷eò àðaøì àcñç áø déøaãà .úBøòîe ïéçéL úBøBa :àcñç áø øîà ?eäðéð éàî .íéaø©¦©¦§¨©©¦§¨¦¦§¨©§§¥©¦§¨§©¨¨§¨§¨©Ÿ¦§¨¨§¦§¦¥
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להשכיל" – שזוהי כללות הטענה של היצר-הרע, שיכולה להיות גם כאשר נמצאים בגן-עדן – "בתוך הגן", אצל הורים דתיים.
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çî÷ ïéðåù ïéàecwxy -el xyt`c ,oipey oi` - ezetil dtpa ezepyl `ae ,lenz`n

.lenz`nïéðåùcwxnk df oi`e ,dipy mrt `id efy `ed d`xpd xace ,`gxh `kilc -

.xexalïéðåù ïéà àðéáøã äéî÷ àðú éðúwcea `l` ,mqiw e` xexv okezl ltp elit`e -

oinqwd.eicia oxxeae ,zexexvdeøåñàã ïëù ìë`id dk`ln a` xxeae ,xxeak ifgnc -

d`xp ixdy ,cwxn epi` dpeyde .dcwxdk

.oiaeq o`k oi`e `vei lkdyàáàì.ixagl -

êéúåáéè àìé÷ùdaeh jl oiwifgn ep` oi` -

.mivewd lr zlhene jzaeh `id dlehp ,jka

.f"rla x"ixb jizeaihàúìåäî.zetp -ïøãä
àòãøäðá.xzeny zercei oleky -àáâà
àúìåäîã.zepyl ick ,dtpd ixeg`a -àúôø

àúéìòîoipeyc ,zepyl dkixv z` i` -gnw

.aeh meiaàøåúôã àáâàyiy ,oglyd ixeg` -

dpey dzid `ide ,`"xiiexpxeh oixewy jez el

.iepy meyn eixeg` lr gnwdïãéã àäef -

.`id `ng xa inxc dizxa ,izy`àãáåòã àøî
.eiyrna wcwcn -äòåø,zenda lcbnd df -

.odn xkeny minrteåìöà ìéâøäjezny -

weqt `la el epzepe ,epin`n - elv` libxy

.mincíèôoeyl .zeter mhtnd -.oinyn

äãî íåëñ.miaw e` aw -ç÷î íåëñ.minc -

ïéãö ïéà êìò ïøãä

àéáîäíå÷îì íå÷îîe` ,megzd jeza -

.aexr ici lrìñá íàéáé àì
äôå÷áå,m`yie dtew jeza rax`e yly zzl -

.ze`yn z`yl legc dyrnk d`xpc meyn

åôúë ìò àéáî ìáàgkenc ,mizy e` zg` -

.aeh mei jxevlcåéðôì åà.ecia -êéìåîä ïëå
ïáúä úà`l ,dndal e` wqdl -liytidtew

oiekznk d`xpy ,aeh mei i`pbc eixg`l

jxck wegx mewnl jiledl e` dax dk`lnl
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xzid bdepy mc` mey oi`ex ep` m` la` .xeq`l d`xed el mixne` ,dyri

xacaxeq`l ecen ediiexzc ,ax` l`eny bilt `l df itle .ea zegnl oikixv ep` oi` -

bilte ,opireny`l `z` dyrnl dkld l`enye :yxit zelecb zeklda edin .dyrnl

s`e ,l`enyk oiwqety yie .ax` bilte ,`ziixa`

ixeq`a axk dkldc ab lrxn`cn mewn lkn -

`z` dyrnl dkld l`eny cenlzdc `nzq

opireny`loiwqet yie .dizek dkldc rnyn -

`kd oky lke ,ixeq`a axk dkldc meyn ,axk

axd xne`e .axc dizek l`eny [iac] `pz `dc

xn`c o`nl elit`c :`"xaii`n l`eny epax

axk dkldcdfd onfa epl xeq` mewn lkn -

`wecc .dti oira dlg lehil meyn cecnl

mixyrn zg` dlg oiyixtn eidy odinia

odkl oipzepe ,rax`emeyn xzenc xnel jiiy -

hrn m` ik oiyixtn oi`y ,ep` la` ,dti oir

lk`p epi` inp hrn eze`e ,daexn dqirn elit`

sxyp `l``xaq `kiiy `lc ,cecnl oi` -

yi `l` .dti oira dlg lehzy ick `kd xn`wc

meyn xeriyk geixa didzy cne`n xryl epl

meia cecnln xdfil yi inp gqta oke .dkxad

`le xeriykn zegt zeyrl jixve ,zevnl aeh

`l` ,mevnva lega cecnl dyry dcna cecni

.dphw dcnd m` siqei e` zegti

àáâàixeg` :qxhpewd yxit - `xeztc

xyt`e .`zlednc `ab` enk ,oglyd

itl iepy aiyge ,ynn oglyd iab lr :yxtl

xizdl oi` mewn lkne .daixra cwxl jxcy

`ziixac oipey` `dc ,iepy ici lr dcwxd zlgz

iepy ici lrc :yxit xi`n oa l`eny epaxe .i`w

dgtyl xizdl oiprl eilr jenql yie ,wlgl oi`

epnvrl ep` la` ,iepy ici lr dcwxd zlgz dieb

.jenql oi` -

ìöàoia ixkp `ed oia - elv` libxd ipepg

wlgl oi`c ,l`xyi`ki`c `kid wx

.clep e` xaegnc `yyg

àìùe` aw :i"yx yxit - dcn mekq el xikfi

gwn mekqe .miawil oz el xn`i `ly -

`hiytc :dywe .mipya e` cg` xpica mifeb`

dil ded !dcn mekq xn`w i`n` :cere !xeq`c

d`xp okl !`l eze dcn xikfi `ly calae :xninl

.lirl` i`we ,oipn mekq :qixbc ,l`ppg epiaxk il

libxd ipepg lv` mc` jlic zxn` :eyexit ikde

dxyr e` mifeb` dyng il oz el xn`ie elv`

`ly ,oipn mekq xikfi `ly calae ,oiwqxt`

il zzp xake mifeb` dxyr il oz el xn`i

lkn jl aiig ip` ok m`e ,jk il zzp xake ,oihiyt dyya mifeb` il oz el xn`i `ly ,gwn mekq xikfi `ly calae :xne` oerny iax la` .lkd oia mirax` jl aiig ip` ok m`e ,miyly
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ïéãö ïéà êìò ïøãä
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בזמן הגאולה יהיה שינוי יסודי ועיקרי בעולם, לא רק אצל בני ישראל, אלא גם אצל אינם יהודים, להבדיל.
משיחת שבת בראשית ה'תשכ"ח



רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc dvia(iriax meil)

ìàeîLxeq`l dxedy.ïðéòeîLàì àúà äNòîì äëìä §¥£¨¨§©£¤¨¨§©§¦¨
* * *

,aeh meia ezeyrl xeq` ytp lke` jxev `ed gnwd ietipy s`
ebdpy dna dpc epziibeq .aeh mei axrn ezetpl lkiy meyn

fi` ea ltp `ny ,dit`l jenq dipy mrt gnwd z` cwxl:xac d
ïéðBL ïéà ,ïðaø eðzd z` mitpne mixfeg oi` -,áBè íBéa çî÷iptn ¨©¨¨¥¦¤©§

.lenz`n ezetpl lkiyàøéúa ïa äãeäé éaøå ñéitt éaø íeMî¦©¦©¦¨§©¦§¨¤§¥¨
ïéðBL ,eøîà.eziit` mcew gnw mitpneïéåLåmicen minkg s` - ¨§¦§¨¦

øBøö ïëBúì ìôð íàLoa` -íñé÷ Bà,aeh meia,ïéðBML`l ixdy ¤¦¨©§¨§¥¨¤¦
.lenz`n df xac zetpl lki

:df oipra ztqep `ziixaçî÷ ïéðBL ïéà ,àðéáøc dén÷ àpz éðz̈¥©¨©¥§¨¦¨¥¦¤©
áBè íBéa,ekezl mqiw ltp meid m` s`,íñé÷ Bà øBøö ìôð ìáà §£¨¨©§¥¨

øøBagnwdn eze`déì øîà .Bãéagnw oipey oi`y jixacl ,`piax ¥§¨¨©¥
`l ixdy ,dtepn xak `edy ea xkipy it lr s` ,aeh meia

ok m` ,dtpa oiaeq mix`ypøeñàc ïkL ìk,ecia xexvd z` xexal ¨¤¥§¨
,øøBák déì äåäcezeyrl lki `ly ezxixaa xkid oi` ixdy ©£¨¥§¥

.lenz`n
àçztà éèeæ àðeä áø øa àáø Løcxird gzta -ïéðBL ,àòcøäðc ¨©¨¨©©¨¥©¦§¨¦§©§§¨¦
ïîçð áø eäì øîà .áBè íBéa çî÷,eiyp`le÷ete`v -déì eøîàå ¤©§¨©§©©§¨§¦§¥

àaàì,ok yxcy `ax ixagl -éøæçà éãLe Cúeáéè àìé÷L- §©¨§¦¨¦¨§¥©¦§¥
jl wifgdl miwewf ep` oi`y ,mivewd lr zlhene jzaeh dlehp

,xzeny mlekl reci ixdy ,jzyxc lr daehéæç ÷etd`xe `v - £¦
àúìeäî änk,zetp -ïøãägnwd ietip z` 'zepey' -.àòcøäða ©¨©¨¨¨§¨¦§©§§¨

:df oipra zecaer ipy `xnbd d`ianeäúéácezy` -,óñBé áøc §¦§§©¥
àìäðdztip -àçî÷,dipyd mrtaàúìeäîc àabà,dtpd aba - ¦£¨¦§¨©©¨§©§¨

.iepiya dyrii ietipdy ick ,ixeg`d dcivn epiidcdì øîàax ¨©¨
,sqeiéæç,i`x -àðéòa àúéìòî àzôø àðàclek`l dvex ip`y - £¦©£¨¦§¨§©§¨¨¨¥¨

.iepiya zetpl dkixv jpi` xnelk ,ahid dzpypy dlern zt
àìäð éMà áøc eäúéáãdztip -àçî÷,dipyd mrtaàabà §¦§§©©¦¦£¨¦§¨©©¨

àøBúôã.ixeg`d eciva epiidc ogleyd ly eaba -,éMà áø øîà ¦§¨¨©©©¦
ïãéc àä`id ,z`f izy` -dézøaeza -øa éîøå ,àîç øa éîøc ¨¦¨§©¥§¨¦©¨¨§¨¦©

äåä àcáeòc àøî àîç,did zeklda wcwcne miyrn lra -éàå ¨¨¨¨§§¨£¨§¦
àLð éaî àéæçã åàìdia` ziaa ok mibdepy dz`x `lnl`e -àì ¨§©§¨¦¥¨¨Ÿ

àãáò äåä.jk dyer dzid `l - £¨¨§¨
* * *

äðùî
xikfdl el xeq` aeh meia dpewdy (`"r lirle :gk) lirl epipy

mihxtd zenk zxkfd oica zwqer epizpyn .dcin e` xign
:zepwl ywanyCìBäíãàaeh meiaéðåðç ìöàìéâøädf gwel ¥¨¨¥¤¤§¨¦¨¨¦

zepwlBìöà,xign zriaw `ll el xeknl el oin`neïz ,Bì øîBàå ¤§§¥¥
,ïéðîa íéæBâàå íéöéa éìxeqi` dfa oi`e ,mixyr e` xyr oebk ¦¥¦¤¡¦§¦§¨

itl aeh mei xg` el mlyiy ezpeeky s` ,'xknne gwn jxc' meyn
,ezpeek efy dgiken oipnd zxkfd oi`e li`ed ,oipndLixdCøc ïk ¤¥¤¤

Búéa CBúa äðBî úBéäì úéaä ìòa.gwel dnk zrcl ick ©©©©¦¦§¤§¥

àøîâ
äòBø ìöà íãà CìBä ,ïðaø eðz,mxken minrtle zenda lcbny ¨©¨¨¥¨¨¥¤¤

ìéâøäzepwl df gwel,Bìöàzriaw `ll el xeknl el oin`ie ¨¨¦¤§
,xign,ãçà äìè Bà ãçà éãb éì ïz Bì øîBàåmc` jled okeìöà §¥¥¦§¦¤¨¨¤¤¨¥¤

çaèxya xkendók éì ïz Bì øîBàå ,Bìöà ìéâøäCøé Bà úçà ©¨¨¨¦¤§§¥¥¦©©©¨¥
,úçàe`íht ìöàzeter mhtn -éì ïz Bì øîBàå ,Bìöà ìéâøä ©©¥¤©¨¨¨¦¤§§¥¥¦

,ãçà ìæBb Bà ãçà øBze`íBzçð ìöàdte` -øîBàå ,Bìöà ìéâøä ¤¨¨¤¨¥¤©§¨¨¦¤§§¥
økk éì ïz Bìmglà÷ñeìb Bà ãçàdlg -å ,úçàmc` jled ok ¥¦¦¨¤¨§§¨©©§

íéMîç Bà íéöéa íéøNò éì ïz Bì øîBàå Bìöà ìéâøä éðåðç ìöà¥¤¤§¨¦¨¨¦¤§§¥¥¦¤§¦¥¦£¦¦
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"ג תשרי, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ צמ"ס עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו ממחרת יום הכיפורים תשי"ג. ואף שאין הזמן גרמא כלל לאריכות, בכ"ז 
באתי בהערה, במה שהעיר מענין הברכות, שהברכות המפרטות יותר חשובות יותר. אבל לפי ענ"ד אינו שייך 
לנידון דידן, והוא מובן על פי החילוק שבין ברכת הנהנין וההודאה, שאם אינו מודה אלא על המעלה הכללית 
המשותפת שיש לכמה ענינים ולא גם על המעלה המיוחדת שבדבר זה בפרט, הרי אינו מכיר בטובתו של הקב"ה 
כדבעי. ולכן ברכה המפורטת יותר חשובה יותר, כי בזה מראה לדעת שמכיר הוא בהסגולה המיוחדת שבמין זה 
מהסוג הכללי. מה שאין כן בענין ברכת תפלה, ברכה מלשון המשכה, כמו ברכת השנה וכו', הרי אם ממשיכים 

את הכלל כולו, הכולל בתוכו כל הפרטים, יש בכלל מאתים מנה.

החילוק דברכת הנהנין לברכות התפילה וכו' על פי חסידות מבואר בביאורי הזוהר חלק ה' ר"פ עקב.

בברכת חג שמח.
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המשך בעמוד לו
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ביצה. פרק רביעי - המביא דף ל עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

יאמרו כולם יחד "לחיים" בקול תרועה, ויגביהו את כפר חב"ד – ועל ידי זה את כל ארץ ישראל – למעלה מעשרה טפחים.
משיחת שבת בראשית ה'תשכ"ח
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øa àéiç éaø àéðz .àúééøeqàa ¯ àéää àéðz ék¦©§¨©¦§¦§¨¨©§¨©¦¦¨©

éöò ïéìèBð ïéà :ïðçBé éaøc dén÷ óñBéäkeqä ïî í ¥©¥§©¦¨¨¥§¦¥¦¦©¨
úkeña ïéåLå .øézî ïBòîL éaøå ,dì Ceîqä ïî àlà¤¨¦©¨¨§©¦¦§©¦§¨¦§©
éôì ìkä ¯ äéìò äðúä íàå ,äøeñàL âça âçä©©§©¤£¨§¦¦§¨¨¤¨©Ÿ§¦
øîà !àìäà øúñ à÷ àäå ?øézî ïBòîL éaøå .Bàðz§¨§©¦¦§©¦§¨¨¨©¨¨¨£©
éaøå ,ïðé÷ñò úìôBð äkeña àëä :÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¨¨§¨¤¤¨§¦©§©¦
øúBî :àéðúc .äö÷eî déì úéìc ,déîòèì ïBòîL¦§§©£¥§¥¥§¤§©§¨©
.øézî ïBòîL éaøå ,øeñà ¯ äøòwaLå øpaL ïîMä©¤¤¤©¥§¤©§¨¨¨§©¦¦§©¦
äaëz éúîéà ätöîe áLBé íãà ¯ íúä ?éîc éî¦¨¥¨¨¨¨¥§©¤¥¨©¦§¤
?Búkeñ ìBtz éúîéà ätöîe áLBé íãà ¯ àëä ,Bøð¥¨¨¨¨¥§©¤¥¨©¦¨
,ïðé÷ñò äòeòø äkeña àëä :÷çöé øa ïîçð áø øîà£©©©§¨©¦§¨¨¨§¨§¨¨§¦©
âça âçä úkeña ïéåLå" .déålò déúòc ìBîúàîc§¥¤§©£¥¦¨¥§¨¦§©©©©©
éîe ."Bàðz éôì ìkä äéìò äðúä íàå ,äøeñà àéäL¤¦£¨§¦¦§¨©¤¨©Ÿ§¦§¨¦
:àáé÷ò éaø íeMî úLL áø øîàäå ?éàðz da épäî§©¥¨§©§¨¨©©¥¤¦©¦£¦¨
âç" øîàpL ¯ äòáL ìk ïéøeñàL äkeñ éöòì ïépî¦©¦©£¥¨¤£¦¨¦§¨¤¤¡©©
ïa äãeäé éaø ,àéðúå ,"'äì íéîé úòáL úBkeqä©¦§©¨¦©§©§¨©¦§¨¤
ìò íéîL íL ìçL íLkL ïépî :øîBà àøéúa§¥¨¥¦©¦¤§¥¤¨¥¨©¦©
øîBì ãeîìz ¯ äkeqä ìò íéîL íL ìç Ck äâéâçä©£¦¨¨¨¥¨©¦©©¨©§©
óà ¯ 'äì âç äî "'äì íéîé úòáL úBkeqä âç"©©¦§©¨¦©©©©©
ïàúà àôéñ :àáøc déøa àéLðî áø øîà .'äì äkeñ¨©£©©§©§¨§¥§¨¨¥¨£¨

äåöîc äkeñ ìáà .àîìòc äkeñì¯da épäî àì §¨§¨§¨£¨¨§¦§¨¨§©¥¨
,dúëìäk dëkñ :àéðúäå ?àì äåöîc äkeñå .dàðz§¨¨§¨§¦§¨¨§¨©§¨¦§¨§¦§¨¨
,íéæBâà da äìúå ,ïéøééeöîä ïéðéãñáe íéîø÷a døhòå§¦§¨¦§¨¦¦§¦¦©§¨¦§¨¨¨¡¦
,úBðéé ,íéáðò éìékøôe ,íéðBnøå ,íé÷ñøôà ,íéã÷L§¥¦£©§§¦§¦¦©§¦¥£¨¦¥
÷tzñäì øeñà ¯ íéìaL úBøèòå ,úBúìñe ,íéðîL§¨¦§¨§©§¦¢¦¨§¦§©¥
äðúä íàå .âç ìL ïBøçàä áBè íBé éàöBî ãò ïäî¥¤©¨¥¨©£¤©§¦¦§¨

øz éøîàc àáøå ééaà !Bàðz éôì ìkä ¯ íäéìò:eäééå £¥¤©Ÿ§¦§¨©©¥§¨¨§¨§¦©§©§
àìc ,"úBLîMä ïéa ìk íäî ìãBa éðéà" øîBàa§¥¥¦¥¥¤¨¥©§¨§¨
äMeã÷ äìçc äkeñ éöò ìáà .eäééìò äMeã÷ äìç̈¨§¨£©§£¨£¥¨§¨¨§¨

ì éàö÷úà ¯ eäééìòì íéâBøúà äòáL Léøôä :øîzàc ,àäî àðL éàîe .äòáLúòáL £©§¦§§©§¦§¨©§¨¥¨§¦§©¦§¦¦§¨¤§¦§¦§©
úçà ìk :øîà éñà áøå ,øzìàì dìëBàå da àöBé úçàå úçà ìk :áø øîà ,íéîiä©¨¦¨©©¨©©§©©¥¨§§¨§©§©§©©¦¨©¨©©
étàa äåöî àîBé ãçå ãç ìk ¯ íéîiî úBìéì e÷ñôîc íúä .øçîì dìëBàå da àöBé¥¨§§¨§¨¨¨¨§¦§§¥¦¨¦¨©§©¨¦§¨§©¥
.éîc àzëéøà àîBé àãçk éîBé eälek ¯ íéîiî úBìéì e÷ñôî àìc ,àëä .àeä déLôð©§¥¨¨§¨¦§§¥¦¨¦§¥©£¨¨£¦§¨¨¥
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ביצה. פרק רביעי - המביא דף ל עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

כיוון שהשמחה היותר גדולה היא ב'שבת בראשית' שהוא שבת כללי – הרי בוודאי ששמחה זו נמשכת על כל השנה כולה.
משיחת יום שמחת תורה, ה'תשכ"ח



רמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dvia(iying meil)

äðùî
äkeqä ïî íéöò ïéìèBð ïéàe` gqt oebk ,dpyd zeniay aeh meia ¥§¦¥¦¦©¨

.ld` zxizq xeqi` meyn ,zxvràlàlhepdì Ceîqä ïîon - ¤¨¦©¨¨
daxd jkqa gipd m`y .dkeqd lr miakeye mikenqd mivrd
oeik ,ld` zxizqk aygp df oi`e ,mipeilrd on lehil xzen ,mipw

:dkeqd lk z` dqknd jkq oiicr x`yp mlhepy xg` mby

àøîâ
:`xnbd dywnäkeqä ïî àðL éàî,jkqd xwir on -àìc- ©§¨¦©¨§Ÿ

n lehil xeq`ymeyn ,mivr my,àìäà øúñ à÷cxezql xeq`e §¨¨©¨¢¨
,aeh meia ld`dì Ceîqä ïîmikenqd mipeilrd mivrd on - ¦©¨¨

jkqd lr miakeye,àìäà øúñ à÷ énðdxizd `tiqa recne ©¦¨¨©¨¢¨
jkq oiicr x`yp mipeilrd z` lhepyky it lr s`e .dpynd
,jkqd iabl mipeilrd z` lhiae li`ed mewn lkn ,lid`ny
lka ld` zxizq xeqi` meyn yie ,envr ld`k lkd aygp

,`xnbd zvxzn .mlhepyk mivrd,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
Ceîñ éàîdpeekd oi` ,mivr myn lehil dpynd dxizdy dkeql ©¨

micnerd mivra dpeekd `l` ,jkql jenq,úBðôcì Ceîñ̈©§¨
xg` m`e ,zeptcl miynynd mipwd z` cgi bex`l did mbdpny
,dbix` `ll mivr e` mipw dl jenqa cinrd otecd z` bx`y
mixaegn mpi`y oeik ,ld` zxizq meyn dfa oi`e ,mlhil i`yx
oi`e bex` epi`y oeik jkq la` .diabl milha mpi` jkle otecl
epic oeilrd jkqd s` ,ztqezl jkqd xwir oia welig xkip

.elhil xeq`e oezgzkàîéz eléôà ,øîà àéLðî áøzpeeky ©§©§¨¨©£¦¥¨
xizdl `tiqa dpyndamivrïéàLmicnerúBðôcì Ceîñ`l` §¤¥¨©§¨

meyn ,ld` zxizq meyn dfa oi`y mrhde ,jkql jenq miakey
càéää àéðz éë`weec edf ,xzeny epizpynaàúééøeqàa- ¦©§¨©¦§¦§¨¨

jkqd lr mze` gipd jke ,cgia miceb` oiicry mipw ly zeliag
ick my mgipd `l` ,jkqd iabl mlhia `ly gken dfae .dliagk

.myaiil ick e` mripvdl
* * *

äkeqä ïî íéöò ïéìèBð ïéà ,ïðçBé éaøc dén÷ óñBé øa àéiç éaø àéðz©§¨©¦¦¨©¥©¥§©¦¨¨¥§¦¥¦¦©¨
,ld` zxizq xeqi` meynøézî ïBòîL éaøå .dì Ceîqä ïî àlà¤¨¦©¨¨§©¦¦§©¦

.envr jkqd on elit` lehilâçä úkeña ïéåLåmyl ziyrpd §¨¦§©©©
devnâça,zekeqdäøeñàLjezny .cren ly elega elit` ¤¨¤£¨

.dray lk xg` yinyzl dxeq` ,dzevnl dkeqd dzvwedy
äéìò äðúä íàå,divra ynzydl lkeiy bgd ycwzd iptlìkä §¦¦§¨¨¤¨©Ÿ

Bàðz éôì.da ynzydl lekie §¦§¨
:`ziixaa epipyøézî ïBòîL éaøåzl`ey .jkqd ivrn zgwl §©¦¦§©¦

,`xnbdàìäà øúñ à÷ àäåyi jkqd xwir z` lhepyk ixd - §¨¨¨©¨¢¨
,`xnbd zvxzn .dxezd on xeq`d ynn ld` zxizq dfaøîà̈©

ïðé÷ñò úìôBð äkeña àëä ,÷çöé øa ïîçð áødkeqd dltpy - ©©§¨©¦§¨¨¨§¨¤¤©§¦¨
.ld` xak o`k oi` ixdy ,dxizq xeqi` dfa jiiy `le aeh meia
oiay oeiky ,dvwen xeqi` meyn `ed `nw `pz xqe`y mrhde
mivrd z` lehil xeq` did zniiw dzid dkeqd cera zeynyd
ebine ,dxizq xeqi` zngn dvwen md ixd ,dxizq meyn

wzi`c,`nei `lekl i`vwzi` zeynyd oial i`vïBòîL éaøå§©¦¦§
`ed xiznydéì úéìc ,déîòèìxeqi`,äö÷eîzgwl xizn jkle §©£¥§¥¥§¤

.dltpy dkeqd on jkqd ivr z`àéðúcoerny iax xaeq `ly §©§¨
,df znbeck lehlh xeq`läøòwaLå øpaL ïîMä øúBîony - ©©¤¤¤©¥§¤©§¨¨

ewlce zay axrn mwilcdy ,qxg ly dxrwa e` xpa xzepd
,eake zayd zlgzaøeñàrwt xaky s` ,zaya mda ynzydl ¨

eid wlc xpd cera zeynyd oiay meyn ,ieaik xeqi` mdn
i`vwzi`c ebine ,xpd ieaikl mxeb did onyd zlihpay ,mixeq`

.`nei `lekl i`vwzi` zeynyd oial,øézî ïBòîL éaøåepi`y §©¦¦§©¦
oi`y oerny iax xaeqy epl ixd .dvwen meyn dfa xeq`l xaeq
dltpyk jkle ,zeynyd oiaa xeq` didy xaca dvwen xeqi`

.envr jkqd ivra mb ynzydl xzen dkeqd
:`xnbd dywnéîc éî,xpd xzena oerny iax ly xzidd ¦¨¥

,jkqd ivr lehlhlíúäjyna eaki i`cea md ixd ,dxrwe xpa - ¨¨
`linne ,zayd,Bøð äaëz éúîéà ätöîe áLBé íãàoiaa xake ¨¨¥§©¤¥¨©¦§¤¥

okle ,onydn x`yiy xzend lr dpezp ezrc dzid zeynyd
la` ,ezrcn mze` dvwd `ly mlhlhl oerny iax xiznàëä̈¨

ike ,dkeq ivra -,Búkeñ ìBtz éúîéà ätöîe áLBé íãàm`d ¨¨¥§©¤¥¨©¦¨
`l` ,letiz izn dtviy xgnl letil dcizry rceie `ed `iap
dcen oerny iax mb dfae ,divra ynzydl ezrca oi`y i`ce

,`xnbd zvxzn .dvwen meyn xeq`y,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
,ïðé÷ñò äòeòø äkeña àëä,letil aeh mei axrn xak dcnry ¨¨§¨§¨©§¦¨

déålò dézòc ìBîúàîcoerny iaxle ,letzyk divra ynzydl §¥¤§©§¥¦¨¥
dkeqa la` ,dvwen xeqi` mda oi` lenz`n mdilr ezrcy oeik
zngn dvwen meyn xeq`y dcen oerny iax mb dwfge d`ixa
xac `nw `pzle .eilr ezrc dzid `l lenz`ny oeik ,xeqi`
meya mixne` `l ,ea ynzydl ie`x did `l zeynyd oiay

:meid lkl xeq`e ,df lr ezrcy dxwn
* * *

:`ziixaa epipyäðúä íàå ,äøeñà àéäL âça âçä úkeña ïéåLå§¨¦§©©©¤¨¤¦£¨§¦¦§¨
:Bàðz éôì ìkä äéìò,`xnbd dywnäa épäî éîedevn zkeqa - ¨¤¨©Ÿ§¦§¨¦§©¥¨

éàðz,divra ynzydl lkeiy,àáé÷ò éaø íeMî úLL áø øîàäå §©§¨¨©©¥¤¦©¦£¦¨
ïéøeñàL äkeñ éöòì ïépîmda ynzydlâç' øîàpL ,äòáL ìk ¦©¦©£¥¨¤£¦¨¦§¨¤¤¡©©

,''äì íéîé úòáL úBkqä'dl `ed minid zray lky yxece ©ª¦§©¨¦©
.ycwdkàéðúå,dray lk miyecw dkeqd ivry ztqep `ziixaa §©§¨

äâéâçä ìò íéîL íL ìçL íLkL ïépî ,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaø©¦§¨¤§¥¨¥¦©¦¤§¥¤¨¥¨©¦©©£¦¨
cr eycwedyn mixeq`e miny my mdilr lg dbibg inly -

,oixeni`d zxhwd xg`läkeqä ìò íéîL íL ìç Ckdkeqd ivre ¨¨¥¨©¦©©¨
,yeniy lkl mixeq`e miyecwíéîé úòáL úBkqä âç' øîBì ãeîìz©§©©©ª¦§©¨¦

,''äì,bgl dkeq yiwnâç äî`id dyecw ,dbibg -äkeñ óà ,'äì ©©©©©¨
`id dyecw.'äìlekiy `ziixaa epipyy dn dyw ok m`e ©

.bgd jeza dkeqd z` xizdle zepzdl
:`xnbd zvxznàôéñ ,àáøc déøa àéLðî áø øîà`ziixad ly ¨©©§©§¨§¥§¨¨¥¨

,bgd zkeqa zwqer `l ,'e`pz itl lkd dilr dpzd m`e' aezky
`l`àîìòc äkeñì ïàúà`ziixad zligzl xfeg df ixd - £¨§¨§¨§¨

,dpyd zeni lk ly dkeqa oerny iaxe `nw `pz zwelgna
s` drerx dzidy dkeqd on mivr milhep oi` `nw `pzly
iaxle ,zeynyd oiaa zivwen dzidy meyn ,dltpy xg`l
mei ceran dpzd m`y ,`ziixad zxne` df lre ,milhep oerny
itk jled lkd ,divra wiqi xgnl letz m`y yexita xn`e

.mei ceran mpikd ixdy dvwen meyn o`k oi`e ,e`pzäkeñ ìáà£¨¨
äåöîc,dyecw dilr lgydàðz da épäî àì.dzyecw riwtdl §¦§¨Ÿ§©¥¨§¨¨

:`xnbd dywnàì äåöîc äkeñå,i`pz da lirendëkñ ,àéðúäå §¨§¦§¨Ÿ§¨©§¨¦§¨
døhòå ,dúëìäkdx`it -íéîø÷amiperav icba -ïéðéãñáe §¦§¨¨§¦§¨¦§¨¦¦§¦¦
ozyt ly mipal,ïéøéieönäe` mwex dyrn oebk zhlea ozxevy ©§¨¦

,bxe` dyrnåm` ok,íéðBnøå ,íé÷ñøôà ,íéã÷L ,íéæBâà da äìz §¨¨¨¡¦§¥¦£©§§¦§¦¦
íéáðò éìékøôezikekf ly zeqeka `liny e` ,miapr zeleky` - ©§¦¥£¨¦

,íéìaL úBøèòå ,úBúìñe ,íéðîL ,úBðéé,ieplïäî ÷tzñäì øeñà ¥§¨¦§¨§©§¦¢¦¨§¦§©¥¥¤
âç ìL ïBøçàä áBè íBé éàöBî ãò.zxvr ipiny xg`l `edyíàå ©¨¥¨©£¤©§¦

íäéìò äðúä,mda ynzydl lkeiy.Bàðz éôì ìkäxeq`y oeike ¦§¨£¥¤©Ÿ§¦§¨
mpice dkeqd iabl milha dkeqd iiepy mi`ex ep` mdn wtzqdl
aezk ok it lr s`e ,yinyza dxq`l dyecw dilr lgy dkeqk
mb i`pz lirei ok enke ,mxizdl i`pz mda lireny `ziixaa

,`xnbd zvxzn .dkeq ivra,eäééåøz éøîàc àáøå éiaàs` lr ©©¥§¨¨§¨§¥©§©§
oiprl la` ,mdn wtzqdl xeq` okle ,dkeql milha dkeqd iiepy

`weec liren i`pz ixdy ,dkeql minec mpi` i`pzøîBàaceran §¥
meiíäî ìãBa éðéàmzgwl izekfe igek mda didiyìkonf jyn ¥¦¥¥¤¨

úBLîMä ïéa,aeh mei axr lyoeikeäééìò äMeã÷ äìç àìczrya ¥©§¨§Ÿ¨¨§¨£©§
,mdilr legl dkixv dzid dyecwd f`y bgd zqipkéöò ìáà£¨£¥

eäééìò äMeã÷ äìçc äkeñixdy ,zeynyd oiaaleki epi` ¨§¨¨§¨£©§
mei wtq `edy oeik ,zeynyd oia lk mdn lcea epi`y zepzdl
,ld` zxizq xeqi` meyn dkeqdn mzgwl el xeq`e ,aeh
dyecw ici lre ,zeynyd oiaa dkeq zyecw mdilr dlg `linne
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äðùî
dpynd .aeh meia dwqdl mivr z`ada weqrl dkiynn epizpyn
wqidl micnere mipken mivrdy mipte`de zenewnd z` zhxtn
jneq epi`y zenewn znerl ,aeh meia mivr myn `iadl ozipe

dvwen xeqi` meyn mda yie ,mivr myn lehil mdilr ezrc:
ïéàéáîaeh meiaíéöòmiyelzäãNä ïî,zay megz jezay §¦¦¥¦¦©¨¤

`weeceñpeënä ïî,aeh mei axra cg` mewnl mqpike mtq`y - ¦©§¨
on `iai `l la` .dwqdl mzgwl dvexy ezrc dlib dfay
aeh mei axrn ezrc jnq `le xg`ny ,dcyay mixfetnd mivrd

.dvwen xeqi` mda yi ,mda ynzydl,ótøwä ïîedagx `idy ¦©©§©
`iadl leki ,zevign ztwend dlecb,øfeônä ïî eléôàoeiky £¦¦©§¨

`le ekezay mixfetnd lr mb dpezp ezrc ,xnzynd mewn `edy
,dpynd zx`an .ezrcn mze` dvwnótø÷ eäæéàexizdy ¥¤©§©

,eay mixfetnd on elit` mivr epnn `iadløéòì CeîqL ìk̈¤¨¨¦
,aeh mei axrn mdilr ezrc dzidy mixne` dfay ,ynnéøác¦§¥

úçúBôa Bì ïéñðëpL ìk ,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaøzlc el yiy - ©¦§¨©¦¥¥¨¤¦§¨¦§©©
,gztn zervn`a wx eil` miqpkpe lerpneeléôàåjenq epi` m` ©£¦

`vnp `l` xirlúaL íeçz CBúamewn `edy oeiky ,eteqa s` §§©¨
:ekezay dn lk lr ezrc jneq `ed xnzynd

àøîâ
ïî àlà íéöò ïéàéáî ïéà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàmivrd ¨©©§¨¨©§¥¥§¦¦¥¦¤¨¦

ïéñpeënäel`n `weece ,cgi.ótøwaLipy z` didiy jixvy ©§¨¦¤©©§©
stxwa eidiy mbe ,gxeh `la mlhie miqpekn eidiy mb ,mixacd
df ote`a `weece .mdn y`iizn epi`e xnzynd mewn `edy

.mwiqdl mdilr ezrc dzid
:`xnbd dywnïðz ïðà àäåy ,epizpynaótøwä ïî`iadl xzen §¨£¨§©¦©©§©

,íéøfeônä ïî eléôàå`iadl leki stxwa mby l`eny xn` recne ©£¦¦©§¨¦
,`xnbd zvxzn .miqpeknn wxàéä äàãéçé ïéúéðúîdpynd - ©§¦¦§¦¨¨¦

,mixfetnn mb stxwae ,miqpekn mivra dcydn mb dxizny
.eilr ewlgp opax la` ,`ziixaa oldl x`eanke `ed cigi zhiy
ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§¥©©¥¦¥

ìòmivrdL ,úBãNaL íéøfeônämlek zrclïéàéáî ïéàmdn ©©§¨¦¤©¨¤¥§¦¦
`le mixfetn mdy mb ,`zerixbl miccv ipy dfa yiy ,aeh meia
i`ceae zxnzyn dpi`y dcya mi`vnp mbe ,mei ceran mpikd

.mdilr ezrc dzid `låewlgp `l okótøwaL ïéñpeënä ìò §©©§¨¦¤©©§©
Lmlek zrclïéàéánmiccv ipy dfa yiy ,aeh meia mivr myn ¤§¦¦

`edy stxwa mi`vnp mbe ,mei ceran mqpky mb ,`zeilrnl
.aeh mei axrn mdilr ezrc dzid i`ce dfae xnzynd mewnìò©

,ótøwaL ïéøfeônä ìò ,e÷ìçp äî`l la` xnzynd mewn `edy ©¤§§©©§¨¦¤©©§©
,mei ceran mpikd,úBãNaL ïéñpeënä ìòå,mei ceran mpikdy §©©§¨¦¤©¨

xaky zeidl lekie zxnzyn dpi`y dcya mi`vnp md j`
,myn egwlpàéáé àì íéøîBà éànL úéaL,aeh meia mivr myn ¤¥©©§¦Ÿ¨¦

.àéáé íéøîBà ìlä úéáeopaxe ,dzpyp cigi oeyla ef `ziixae ¥¦¥§¦¨¦
wx `id zwelgndy mixaeqe xfrl` oa oerny iax lr miwleg
s` mixqe` i`ny ziae ,mixizn lld ziay ,stxway miqpekna
micen lld zia mb `zeilrnl cg` cv wx yiy ote`a la` ,dfa
ziak eixac z` xn` l`eny xn` dcedi axe .xeq`y i`ny zial

.miaxk dkldd ixdy ,opax zhiya lld
* * *

xeq` miqpekn md m` elit`y mivr ipin mpyiy d`ian `xnbd
:aeh meia mdn `iadl,íéðôb éìòå íéð÷ éìò ,àáø øîàmdipyy ¨©¨¨£¥¨¦©£¥§¨¦

,mewnl mewnn mze` dgixtn gexde milweäì éôpëîã áb ìò óà©©©¦§©§¦§
éáúBîemewn lkn ,aeh mei axra cgi mgipde mtq`y elit` - §¥

eäì øcáî à÷éæ éìãî éàc ïåékgexd mdilr aeypz m`y oeik - ¥¨§¦©§¥¦¨§©©§
,miqpekn m`vne aeh meia `a elit` jkl ,mze` xftzíéøfeôîk¦§¨¦

ïéøeñàå eîc`nzqny ayegy mdilr ezrc oi`y ,mdn `iadl ¨©£¦
.mxftz gexdeäééìò ìBîúàî àðî çðzà éàåmdilr gipd m`e - §¦¦§©¨¨¥¤§£©§

,gexa exftzi `ly mdilr ciakdl ick ,aeh mei axrn ilkøétL©¦

.éîcjneqy meyn ,mzgwl xzen gexd mzxfit m` elit` f`e ¨¥
dvwen mpi`e mdilr ezrc:

* * *
:dpyna epipy'eëå ótø÷ eäæéàcedi iax ixac xirl jenqy lk,d ¥¤©§©§

zay megz jeza elit`e zgzeta el oiqpkpy lk xne` iqei iax:
.mzwelgn xe`iaa `xnbd zwtzqnøîà÷ éëéä ,eäì àéòaàiax ¦©§¨§¥¦¨¨©

,dcediìkstxwøéòì CeîqL,mivr epnn `iadl xzenúéàc àeäå ¨¤¨¨¦§§¦
,úçúBt déìstxway mivrd lr zkneq ezrcy mixne` `ly ¥©©

jenq stxwdy ,`zeilrnl miccv ipy yiyk `l` ,dvwen mpi`e
`edy zgzet el yi mbe ,dvxiy onf lka myn zgwl lekiy xirl

.myn gwie `eai xg`y yyeg epi`e xnzynéñBé éaø àúàå§¨¨©¦¥
e welgløîéîìyïåékstxwa xaecny,úçúBt déì úéàcepi` §¥©¥¨§¦¥©©

`l` ,xirl jenq ok mb didiy jixveléôà,xird on wegx `edyk £¦
`edy lkénð úaL íeçz CBúajkne .mivr myn `iadl xzen §§©¨©¦

xirl jenqay rnyn ,zgzeta xzidd z` dlz jenq epi`ay
`zeilrnl cg` cv yi m`y xaeqy ,zgzet el oi` m` s` xizn

.ezrcn mze` dvwd `ly xnel icka dfa icàîìc Bà[`ny-] ¦§¨
øîà÷ éëä,dcedi iax,øéòì CeîqL ìkmivr myn `iadl xzen ¨¦¨¨©¨¤¨¨¦

úçúBt déì úéàc ïéae,úçúBt déì úéìc ïéaz` raewd xacdy ¥§¦¥©©¥§¥¥©©
.xirl stxwd zaxw wx `ed mc`d zrc zekinqéñBé éaø àúàå§¨¨©¦¥

e welgløîéîìxizdl llk daiq epi` xirl jenq `edy dny §¥©
`l` ,mivr myn `iadleléôàxirdn wegx `ed m`íeçz CBúa £¦§§

úaLedf j` ,xzen ok mbà÷åãåstxwa,úçúBt déì úéàcoeiky ©¨§©§¨§¦¥©©
,dvwen epi`e eilr ezrc jneq xnzynd mewn `edyúéì ìáà£¨¥

,úçúBt déì,xnzyn epi`yeléôà`vnp `ed m`énð øéòì Ceîñ ¥©©£¦¨¨¦©¦
àìmileki mixg`e lerp epi`y oeiky ,mivr myn `iadl leki Ÿ

.mixeq`e ,ezrcn mze` dvwne mdilr ezrc jneq epi` ,mlhil
:wtqd z` `xnbd zhyetìk øîBà éñBé éaø éðz÷cî ,òîL àz̈§©¦§¨¨¥©¦¥¥¨

,úaL íeçz CBúa eléôàå úçúBôa Bì ïéñðëpLiaxly xn`p m`e ¤¦§¨¦§©©©£¦§§©¨
recn ,zgzet el yiy stxwa `weec xzen xirl jenqa s` iqei
mb xzeny ycgl 'zay megz jeza elit`e' xnel jixv did

n did ,xirdn wegxaep`e ,'zgzeta el miqpkpy lk' xn`iy witq
stxw lk rnyny 'lk' zaiz weicn wegx stxwa mb xzeny rcp

jgxk lre ,wegx `ed m` oiae aexw `ed m` oiadpéî òîLyéaø §©¦¨©¦
,øîà÷ àle÷ì ézøz éñBé`weec edf zgzet el didiy jixvny dne ¥©§¥§¨¨¨©

xirl jenqa la` ,zay megz jeza `vnp `l` ,jenq epi`yk
jk ok` ,`xnbd dwiqn .zgzet `ll s` xzen ynn.dpéî òîL§©¦¨

xirl jenqa xizn dcedi iaxy heytl mb ozip iqei iax ixacne
mizy eidiy jixvy xingn dcedi iax m`y .zgzet el oi`yk s`
xnel iqei iax jixv did recn ,zgzet mbe jenq mb `zeilrnl
stxwa xaic dcedi iax mb ixd ,'zgzeta el miqpkpy lk'
jeza elit`' `l` xnel jixv did `le ,zgzeta el miqpkpy
lr `l` ,zgzet yiyk wegxa s` xzen iqei iaxly ,'zay megz

.zgzet el yiy stxw lr xaic `l dcedi iaxy jgxk
éñBé éaøk äëìä ,äéîøé éaø øîà àlñ áø øîàyiy lky xne`y ¨©©©¨¨©©¦¦§§¨£¨¨§©¦¥

e ,xzen zgzet el,ì÷äìiaxn lwdl `ay `xnbd dhyty enke §¨¥
xzen xirl jenqae ,xird on wegxa s` xzen zgzetay ,dcedi

zgzet `ll s`:

äðùî
icka aeh meia mivrd zlihp ipte`a weqrl dkiynn epizpyn
mbe ,dvwen ipica dkiynn mb dpynd .eliyaz zgz mwiqdl
rewia jxevl mda yeniyd z` minkg exq`y milka zwqer

:leg ly ezk`lna wqerk d`xpy meyn mivrd
íéöò ïéòwáî ïéàmc`l gep `diy zephw zekizgl aeh meia ¥§©§¦¥¦

,eleyial mda ynzydlúBøBwä ïî àìux`a zexecq zecnerd Ÿ¦©
,qik oexqg zngn mivwen mde ,oipa jxevl ,enwrzi `ly ickàìå§Ÿ

,áBè íBéa äøaLpL äøBwä ïîdie`x dxewd oi` zrky it lr s`y ¦©¨¤¦§§¨§
jkl dieyr dzid `l zeynyd oiay oeik ,dwqdl zcnere melkl
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רני
ezny in` cenr `l sc ± iyily wxt`nei

äðùîíéöò ïéàéáî,miyelzd -.aeh meia ,megzd jezay dcyd onñðåëîä ïîm` -

ediilrc dizrc ilbc ,aeh mei axrn eqpkla` .dvwen epi`e ,jinqoixfetnd.oivwen -

ïîåóôø÷ä`l eay mixfetn elit` ,aiaq swene xnzyn `edy -dvwd.ezrcnêåîñ
øéòì.ynn -úáù íåçú êåúá åìéôà.eteqa -àøîâàéä äàãéçéoa oerny iax -

,exy ikd lld zia :xn`c ,dl xn`w xfrl`

.dilr opax ibilteåîã ïéøæåôîë`l elit`e -

ozxft:xaq ,dizrc dknq `l `nzqnc ,gexd

xcan.`wif edléàåçðúàåäééìò àðî-

,ociakdl.dizrc dknqc ,inc xityéñåé éáø
øîà÷ àøîåçì åà àìå÷ì`dc ,opiqxb `l -

,xnz` ikid ol `iran inp dcedi iaxc dizln

:opiqxb ikdejenqd lk xn`w ikid edl `ira`

x `z`e zgzet dil zi`c `ede xirliqei '

megz jeza elit` zgzet dil zi`c oeik xninl

xirl jenqy lk xn`w ikd `nlc e` inp zay

`z`e zgzet dil zilc oia zgzet dil zi`c oia

`wece zay megz jeza elit` xninl iqei iax

elit` zgzet dil zilc la` zgzet dil zi`c

iqei iax ipzwcn rny `z `l inp xirl jenq

oiqpkpy lk xne`zgzeta eljeza elit`e

`lewl izxz iqei iax dpin rny zay megz

xn`wlk ,oizipzn xn`w ikid :eyexit ikde -

,gztn = zgzet dil zi`c `ede xirl jenqy

`icda dil `pz `lc i`de ,xnzynymeyn -

,zgzet odl yi onzq xaq `wcmzq`ezetitxw

oeik :xninl iqei iax `z`e .dizlnl dxn`

zgzet dil zi`c:`linne ,jenq opira `l -

zgzet dil zil i`cixzy`e ,jenq opira -

,ikda`lzcn,zgzeta jenq oi`ya `zeixy

lwine ,ixy inp zgzet `la jenqc llkn

:xaq iqei iaxe ,ediiexz ira dcedi iaxc .izxza

.my `dzy efi`a ,ibq `cgaàîìã åàlk -

`nw `pz xn`wc xirl jenqy`lz ikda -

oia zgzet dil zi`c oia ,jenq iedc oeik ,dinrh

ielz mrhd :xninl iqei iax `z`e .dil zilc

lk :xn`w ikde .wegx oia jenq oia ,zgzeta

zgzeta el miqpkpy`ed elit`e ,xzenc `ed -

dkinqa `nrh ilzn `lc .zay megz jeza

.llkøîà÷ àìå÷ì éúøúiqei iaxcn :xnelk -

iqei iaxe ,ira ediiexz e`lc ,dcedi iaxl rnyp

izxza,liw`,zgzet `la jenqa xiyknc

zgzetaedcedi iaxl opirnyc ,jenq `la

zgzet dil zi`c oia xirl jenqy lk xn`wc

,zgzet dil zilc oialk :iqei iax dil xn`e

zgzet el yiyjenq i`e ,megzd jeza `ed elit` -iqei iax i`c .zgzet ira `l -

zgzet ira jenq `ed elit`c ,`nrh `lz zgzetadil ded `l -ineiqljeza elit`e"

oeikc .zgzeta dl oiqpkpy lk xne` iqei iax :xninl dil ded ikd `l` ,"zay megz

"lk" ipz dedcmiiqc il dnl .wegx e` jenq zgzet jixvc rnyn ded -jeza elit`e"

`lc dcedi iaxe .jenq oi`y ixynl `l` zgzet ira `lc opireny`l `l` ?"zay megz

izxz iraedlekc oeik ,zgzeta dl oiqpkpy lk hwpcn ,dpin rny iqei iaxc `yixn inp -

:ipznl dil `ira` ikd ,edl zi` zgzet.zay megz jeza elit` xne` iqei iaxäðùî
'åë úåøå÷ä ïî àì íéöò ïéò÷áî ïéà`id `xnb ly `ibeq itl -.zyxtznàìíåãø÷á-

ea oiyery zepne` ilk oink ieyr mecxw mzqzetke`zebxqeyie .y"iyii` oixewy

dnec xvwd ey`xy ,d"`ebxia oixewy one`d ilk oirk ieyryzenecxwley`xe ,eply

.miqeqd zebxqe zetke` ipne` ilkl dnec ipydäøâîá àìåd`ln oikq oirk ,d"biy -

.`ed one` ilke ,mivr ea uewl xdnne zenibtìâîone` ilk oleke ,`"txy e` `"xiielec -

.xeq` jkitl ,dk`ln ea dyerk d`xpe ,odõéôå÷á àìàly oikq `ed uitew mzq -

,miavwdnec ipyde ,oiy`x ipy ea oiyery yie .one` ilk opi`y eply zenecxwl dnec

zvwmecxwl.`ed one` zk`lnl e`l dinzq ,edine .`xnba dipin opirnyck zetke`d
úøîàäå
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ïî`lc :xnel yie !dk`ln a` `edc xnrn ied `d :dniz - xfetnd on elit`e stxwd

.(a,br zay) "lecb llk" wxta gkenck ,my milicby mewna `l` xenr jiiy

àéòáéàla` - 'eke zgzet dil zi`c `ede xirl jenqy lk xn`w ikid edl

iaxc dil `wtqnc rnyn ok m`c .`xnegl e` `lewl iqei iax qxb `l

`le ,`nw `pzn xzei xingn `ed `ny iqei

dil `wtqn inp dcedi iaxc dizlna `dc ,`id

.'eke xn`w ikid :opiqxb ikd `l` .xnz` ikid

dil zi` mbe xirl jenqy lk :eyexit ikde

lr s`c ,`xnegl izxz dcedi iax irae ,zgzet

eixaca yxit `lc `de .zgzet ira jenqc ab

zgzetodl yi zetitxw mzq xaqwc meyn -

edl zi`e li`ed :xninl iqei iax `z`e ,zgzet

xird on wegx elit`e ,zgzetok m`e .inp -

zgzeta ixy jenq epi`c `nrh ilzcn opirny

izxze ,zgzet `la elit` ixy jenqc llkn -

,zgzet `la jenqa :iqei iax xn`w `lewl

`a e`dcedi iax `nlc e` .zgzeta jenq epi

zil oia zgzet dil zi` oia jenqy lk xaq

mzqc `zyd jzrc `wlqwc ,ixy zgzet dil

xninl iqei iax `z`e .zgzet edl zil zetitxw

la` .wegxa oky lk ,jenqa elit` ,zgzet irac

zgzet `la dkenqlr ,melk zlren dpi` -

iaxc idp :ivewn xyd dywde .i"yx yxit jgxk

zgzet la` ,`wec dkenqa `nrh ilz dcedi

i`n` iqei iaxl mewn lkn ,melk zlren dpi`

ilzcnc ,`nw `pyill ,lirl yxitck wiic `l

jenq epi`a zgzeta ixyc dinrh iqei iax

`zydc .zgzet `la liren jenqac llkn -

xn`w izxz irac dcedi iaxc `nw `pyill

`pyil i`dl oky lk ,`cga ibq iqei iaxlc

jenqa ,`cga ibq dcedi iaxlc `zyd xn`wc

xninl opivn `l jgxk lrc :uxize !zgzet `la

,`pyil i`da dil zi` `lewl izxz iqei iaxc

`pyil i`dle li`edc .`nw `pyill xn`ck

`le ,zgzet` citw `l dcedi iaxc xnel jixv

,zgzet odl zi` zetitxw mzqc dil `xiaq

zil oia zgzet dil zi` oia ,jenqy lk ,`l`

ipznl iqei iaxl did `l ok m` ,zgzet dil

:ipznl dil ded ikd `l` ,'eke miqpkpy lk

m` elit` ,zgzet el yi m` xne` iqei iax

megzd seqa didjenq m` `d .ixy -ixy -

zetitxw yic rnyn "lk" hwpcne .zgzet `la

dinrh ilz i`ce iqei iax .zgzet odl oi`c

`pyill la` .wegx oia jenq oia ,`wec zgzeta

,"oiqpkpy lk" oeyl `gipe ,xn` `lewl izxz iqei iaxc iyextl `pivnc ,`gip `nw

zgzet el yi m` ipznl dil ded :zxn` i`ncded ikd xn`w ded i` ,daxc` -

.ixii` zgzeta dcedi iax jgxk lrc ,`zile ,zgzeta ixiinw `l dcedi iaxc rnyn

`lc xnel ivnz m`y ,zgzeta ixiinc rnyn zgzeta el oiqpkpy lkc `pyill la`

zgzeta dcedi iax ixiini`nc ,dil `iyw `lewl izxz xn` i` iqei iax ok m` -

`l` .zgzeta ixiin `l dcedi iax daxc` ,zgzeta dcedi iax ixii`c rnync "lk"

rny `z :i"yx yexit jezn onwl rnyn ikde ."zgzet el yi m`" ipznl dil ded

`tiqae "oiqpkpd lk"c `pyil iqei iax hwpcn rnyn ikdc ,'eke iqei iax ipzwcn

"zay megz jeza elit`e" miiql jixhv` dizlncizxz iqei iaxc dpin rny -

zgzet ira jenq `ed elit`e ,`wec dinrh ilz zgzeta iqei iax i`c .xn`w `lewl

iqei iax :xninl dil ded ikd `l` ,"megzd jeza elit`e" ineiql dil ded `l-

jeza xne` iqei iax ineiql jixhv`c :zxn` i`nc .zgzeta da oiqpkpy lk xne`

wegx elit` zgzeta xizdl dinrhl zay megz.'eke `wtp oiqpkpd lkc `pyiln -

elit`" eixaca miiqn i`n` .wegxa elit` ixy zgzeta oiqpkpd lk :xn`w ikdc

wegx epi`y ixynl `wec `l` ,wegxl ira `lc dpin rny `l` ?"zay megz jeza
ikde
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äðùîïîe ,ñpeëîä ïî äãOä ïî íéöò ïéàéáî§¦¦¥¦¦©¨¤¦©§¨¦
CeîqL ìk ¯ ótø÷ eäæéà .øfeôîä ïî eléôà ótøwä©©§¥£¦¦©§¨¥¤©§¥¨¤¨
ïéñðëpL ìk :øîBà éñBé éaø ,äãeäé éaø éøác ,øéòì̈¦¦§¥©¦§¨©¦¥¥¨¤¦§¨¦

.úaL íeçz CBúa eléôàå ,úçúBôa Bìàøîâøîà §©©©£¦§§©¨¨©
àlà íéöò ïéàéáî ïéà :ìàeîL øîà äãeäé áø©§¨¨©§¥¥§¦¦¥¦¤¨
,ótøwä ïî :ïðz ïðà àäå .ótøwaL ïéñpeëîä ïî¦©§¨¦¤©©§¥§¨£©§©¦©©§¥
,àéðúc .àéä äàãéçé ïéúéðúî !íéøfeôîä ïî eléôàå©£¦¦©§¨¦©§¦¦§¦¨¨¦§©§¨
éànL úéa e÷ìçð àì :øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§¥©©

,ïéàéáî ïéàL úBãOaL íéøfeôîä ìò ìlä úéáeìòå ¥¦¥©©§¨¦¤©¨¤¥§¦¦§©
ìò ¯ e÷ìçp äî ìò .ïéàéánL ótøwaL ïéñpeëîä©§¨¦¤©©§¥¤§¦¦©©¤§§©
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רנב
ezny ina cenr `l sc ± iyily wxt`nei

ììë ïéò÷áî ïéà àùéø úøîàäå`pz dvwen meyn e`l oizipznc `nrhc dxaq -

`l mivr oirwan oi` :xn`w ikde ,`gxhe dk`ln meyn `l` ,mivr oirwan oi` `yixa

zexewd onmixaypdxnel jixv oi`e efe .'ek dxewd on `le ,wqdl oicnere aeh mei axrn

uitewac ipz xcde ,llk oirwan oi` `yix zxn`de :opiazenc epiide ,ipzw ef.ixyéøåñç
'åë àøñçî.dvwen meyn `yixc `nrhe -

úåøå÷ ìù øàåñ.oipa ly ,ux`l zeakyend -

áåè íåéá äøáùðù äøå÷ä ïî àìåab lr s`e -

ikdl e`l zeynyd oia ,`niiw dwqdl `zydc

.`niiwéëä éîð àéðú`nrhc ,l`enyk -

.dvwen meyn oizipzncúåá÷ðá àìà åðù àì
åìùoivvewy agxd y`xa -,eagxl urd ea

.one` zk`lnl inccåìù úåøëæá ìáày`xa -

mivr ea oirwany xvwd.xzen -àìà àèéùô
ïðú õéôå÷á.`id zexkf dlek uitewe -àëéàå

äì éðúîã.oizipznc `tiq` `ppig axc `dl -

`ppig axc `dl dl ipznc `dc dixz`ae

uitewl oiyer eid `tiq`enk ,zeawpe zexkf

.d"`ebcia oixewy one` ilk ieyryàìå àèéùô
íåãø÷á.ïðúelekc meynexy ikc opirny `linne ,zeawp

uitew.deixyc `ed zexkf meyn -àîéúã åäî-

,zeawp dilekc ,dicegl mecxw xq`c ilin ipd

yiy in la` .one` ilkl `l` rwal ieyr epi`e

zeawp cg`e uitewk zexkf cg` ,oiy`x ipy el

mecxwk,`ed rwalc `zln `gkenc `ni` -

ixy `qib i`dc ikid ike-,ixy inp `qib i`d

.ol rnyn `wäðùîúçôðå.eil`n -ìèåð
úçôä íå÷îîzngn oivwen opixn` `le -

leki oi`c ,od xeqi`gq`e ,aeh meia ezgtl

ezzigt ded `lc oeikc .ediipin ezrc`xeqi`

opinwenck ,`ziixe`cipalc `xie`a dle`l -

oiwxt idlya lah iab xn`ck ,edpip dvwen

xar m`y ,zay lv` oken `edy :(a,cl)epwze

.oweznäìçúëì úçåô óà`nrh yxtnck -

.`xnbaàøîâéðáéìã àøéåàály xecq -

.hih `la ,mipa`øåúééàãàðéðáîexiizypy -

.epipa xnby xg`l eléøùåäðéìèìèì-

dzrnc,ediilr `bfnl `l` ,iniiw oipal e`l

.odilr ilk zxezeåäðéâøùilb ef lr ef oxcq -

ovwny dizrcxeq`e ,oipal.edpilhlhl

inp oizipznexqzp.olhlhn ixdy ,opaxcn

áåè íåéá àøéæ éáø øîàoeik xi`n iax xizd -

meyne ,xeq`c `ed opaxcncaeh mei zgny

,zayl `l la` ,ytp lke` ea xzen ixdy ,ixy

.ongp axk lehlh meynúåîúåç.y"ixecnxt -

ò÷ø÷áù úåîúåçzexea igzt zezlc oebk -

,dxrnemixebqd.milag ixywaøéúîz` -

ixdy ,`ed `niiw ly xyw e`l `dc ,xywd

.ieyr `ed cinz xizdlòé÷ôî àì ìáà-

.ezlicbe ezear xezql ,lagdêúåç àìå`dc -

.rwxw ly oipaa dxizq yie ,`id dxizqìùå
íéìëdaiz oebk -dlerpdlag xyw ici lr-

.milka dxizq oi`c ,jzege riwtne xizn

øéúî áåè íåéá 'åë ò÷ø÷áù úåîúåç éáéúéî
êúåçå òé÷ôîåzenzeg :`nl` -mixeywdzayae ,`ziixe`cn dxizq meyn oda oi`

.xeq`c `ed opaxcn
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zgzet irac opixn` `kid .'eke oiqpkpd lk :xn`w ikdejenq la` ,wegx ixynl epiid -

dcedi iaxl rnyp iqei iaxcne .`lewl xn` izxz iqei iaxc dpin rny .zgzet `la ixy -

oiqpkpd lk eixaca hwpcnc ,`xnegl izxz iracizxz irac dcedi iaxl 'irny ok m` -

opirac ,zetitxwd lk iiethl xn`wc "lk" i`d zxn` i`ne .dyw "lk"c `pyil ok `l m`c

zgzet odl yiy`lewl izxz iqei iax `d -

epiax yxit jk ."m`" ipzinl l"ed ok m` ,xn`

.ivewn oeyny

úøîàäåxaqw - llk oirwan oi` `yix

meyn oizipznc `nrhc cenlzd

dwqdl mipken eedc it lr s`coirwan oi` -

jixv oi`e ef epiide .`xizi `gxhe dk`ln mrhn

aeh mei axrn wqdl micner elit`c ,ef xnel

.envr aeh meia dxaypy dxew oky lk ,oixeq`

ok .'eke oirwan oi` zxn`de 'iazenc `d epiide

:i"yx yxitìáà`qib i`dcn uitewe mecxw

oi`c zetqezd eyxite - ixy inp `qib i`d ixy

epl yi jkle ,oiyrp od j`id mecxwa oi`iwa ep`

:cia wx mivr rwal xeq`l

úçôðå:i"yx yxit - zgtd mewnn lhep

lhep i`n` :xn`z m`e .eil`n zgtp

,zeynyd oia dvwen ded `d ?zgtd mewnn

i`vwz`c ebne ,opaxcn aeh meia ezgtl xeq`c

zeynyd oiayxite !`nei ilekl i`vwz` -

,zegtl opaxcn `l` xeq` epi`c oeikc :qxhpewa

`zyd ,ipalc `xie`a `xnba dil miwenck

zgtpcopaxc dvwenac ,ediipin lkinl ixy -

.'eke zeynyd oial i`vwz`c ebn opixn` `l

oken `edy ,oiwxt idlya lah iab xn` ikde

ied `lc ,owezn epwze xar m`e li`ed zay lv`

i`vwz`c ebn xn` `le ,opaxcn `l` dvwen

lq iab (`,bn) zay iab xn`c ,`xidp `le .'eke

migext`d iptloi`c ab lr s` ,i`vwz`c ebn -

yiy ipken lblb iab oke !opaxcn `l` dvwen my

zern dilrexn` `lc :dyn epax axd xne`e !

oebk ,mlerd on wlzqn epi` dvwendyk `l`

mlhpy it lr s`y ,xkd iab lry zernoiicr -

wlzqn lahd epwzy cin ,laha la` .mlera od

opixn` `de :xn`z m`e .lke lkn dvwend

zaya hgeyd :(mye `,ci) oilegaxeq` -

dcedi iax :xninl `ixag oiaqpe ,`neil dlik`a

dig dzidy ,zeynyd oial i`vwz`c ebnc ,`id

wlzqp dhgypyk eiykrc ab lr s`e ,dxeq` -

zeynyd oiac oeik :xnel yie !mlerd on dvwend

`ziixe`c dk`ln oexqg zngn dvwen dzid-

on wlzqp dvwendy it lr s` ,ebn opixn`

ied zgtd `kdc :dyw mewn lkne .mlerd

iedc ,zern dilr yiy ipkenc `inec ,mlera

o`k oi`y it lr s` ,mlera dvwend`edy -

!`zi` ikd zgtd iab inp ikd ,xg` mewna

,oerny iaxk `nzq i`d `iz`c il d`xpkl

lirl xn`w i`n :xn`z m`e ,dvwen dil zilc

`pz ol mzq aeh mei iab (a,a) oizilikn yixa

!oerny iaxk `pz ol mzq `kd `de ,dcedi iaxk

xn`w `le oerny iax ixac xnel leki did m` ied `nzqc ,`nzq df oi`c :xnel yie-

`kd la` .dizeek `pz ol mzq ded ok m``dc ,oerny iax ixac xnel leki did `l -

ivn `le ,zegti `l dlgzkl la` carica `wec rnync ,zgtd mewnn lhep xn`w `yix

dcedi iaxk `pz ol mzq aeh mei iab xn`wc ,`gip lirl la` .dligzkl zget s` dil `xiaq `dc ,oerny iax ixac xninlixac xninl leki did ok m`e ,dvwena `l` ixiin `lc -

xn`w `lcne ,dcedi iax.dizeek `pz ol mzq ok m` -øîàmdxa` xa wgvi epaxl di`x yi o`kn .zaya `l la` ,ytp lke` meyn dvwen exizdc :yexit - exn` aeh meia `xif iax

.ytp lke` meyn aeh meia exizd dvwen lehlhc lirl yxity
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יום השבת מוסיף שלימות בששת ימי המעשה, הרי מובן שיום השבת שלאחרי שמחת-תורה מוסיף שלימות בשמחת-תורה.
משיחת שבת פרשת בראשית, ה'תשכ"ח



רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dvia(iyiy meil)

àøîâ
meia mivrd z` rwal xzen uitewa wxy `tiqa dxikfn dpynd
:`yixl dxizq dedn df oic dxe`kly `xnbd dywn .aeh

ììk ïéòwáî ïéà àLéø zøîàäåoi`' epipy dpynd zligza ixde - §¨¨§©§¥¨¥§©§¦§¨
dxaq eiykr `xnbde ,''eke zexewd on `l mivr oirwan
dxizi dgxh meyn `ed enrh ,zexewdn mivr zriwaa xeqi`dy
cvike ,mivr rwal el xzeny ote` mey oi` ok m`e ,aeh meia

,`xnbd zvxzn .uitewa mirwany `tiqa aezkäãeäé áø øîà̈©©§¨
àøqçî éøeqç ,ìàeîL øîà,dpyna milin dnk mixqg -éëäå ¨©§¥©¥§©§¨§¨¦

éðz÷,dzepyl yi jke -ïéòwáî ïéàmivrúBøB÷ ìL øàåqä ïî- ¨¨¥¥§©§¦¦©§¨¤
`ly icka ,ux`l zeakyen mdyk ef lr ef zexecqd zexewdn
zecner `le oipa jxevl mdilr miqg el` zexewy ,enwrzi

,dvwen meyn zexeq`e ,dwqdl,áBè íBéa äøaLpL äøBwä ïî àìå§Ÿ¦©¨¤¦§§¨§
,cer jxev da oi`y dwqdl xak zcner dxaypy xg`y s`e
ebin mixne` ,jkl dcnr `l zeynyd oiaay oeik mewn lkn

,`nei ilekl i`vwzi` zeynyd oial i`vwzi`cïî ïéòwáî ìáà£¨§©§¦¦
,áBè íBé áøòî äøaLpL äøBwäoiaa dwqdl dpken dzidy oeik ©¨¤¦§§¨¥¤¤

.dxizi `gxihl llk oiyyeg oi`e ,dvwen dpi`e zeynydïäLëe§¤¥
ïéòwáî,aeh mei axra dxaypy dxewdníBcø÷a àì ïéòwáî ïéà §©§¦¥§©§¦Ÿ§©§

,äøâîa àìå ìbîa àìådyerk d`xpe one` ilk mdy meyn §Ÿ§©¨§Ÿ¦§¥¨
,dk`lnàlàrwaiõéôB÷a.zepne` ilk epi`y miavw ly oikq - ¤¨§¦

éëä énð àéðzdvwen meyn `ed `yixa xeqi`d mrhy l`enyk ©§¨©¦¨¦
,`gxih meyn `leàìå úBøB÷ ìL øàåqä ïî àì íéöò ïéòwáî ïéà¥§©§¦¥¦Ÿ¦©§¨¤§Ÿ

,áBè íBéa äøaLpL äøBwä ïîmrhdeïëenä ïî BðéàL éôìdvwne ¦©¨¤¦§§¨§§¦¤¥¦©¨
df lre ,rwal xzen dvwen mpi`y zexewa ok m`e .ezrcn mze`

uitewa `l` rwai `ly dpynd dxn`:
* * *

:dpyna epipyàìåmirwanàéîìL øa àððéç áø øîà :íBcø÷a §Ÿ§©§¨©©¦§¨©§¨§¨
eðL àì ,áøc déîMî,mecxwa rwal xeq`ya àlàcv,BlL úeá÷p ¦§¥§©Ÿ¨¤¨©©§¤

dyerk d`xp dfay ,eagexl urd z` ea mivvewy ,agxd ey`xa
,one` zk`ln eaa ìáàcv,BlL úeøëfwxy ,xvwd ey`xa £¨©©§¤

,zekizgl mivr ea mirwanøzeî,`xnbd zl`ey .àèéLt ¨§¦¨
ixdy ,xzen ely zexkfayïðz õéôB÷amrhe ,xzeny dpyna §¦§©

idddxvw `id diy`x iccv ipyay meyn `ed uitewa xz
,`xnbd zvxzn .one` ilkk dpi`e ,zccegneàîéúc eäîs`y ©§¥¨

,xvw dy`xy uitew exizdydéãeçì õéôB÷ ,éléî éðä,[cal-] ¨¥¦¥¦§¥
,`id zexkf diccv ipyay meynìáàieyr cg` ey`xy mecxw £¨

kíBcø÷,one` zk`lnl ieyre daxd agx -åxvw xg`d ey`x ©§§
køeñà àñéb éàäc Bbî àîéà ,õéôB÷xeq` cg`d ecvay jezn - ¦¥¨¦§©¦¨¨

a ,one` ilk `edy oeik dxewd z` ea rwalàñéb éàäxvwdénð ©¦¨©¦
øeñà,one` zk`lnl crepy oeik llk df ilka ynzydl oi`eà÷ ¨¨

ïì òîLî.xzen eay xvwd y`xay ©§©¨
dì éðúîc àkéàå`ppig ax ly eweiclàôéqàepipyy dn lr - §¦¨§©§¥¨©¥¨

oirwan oi` `tiqadéîMî àéîìL øa àððéç áø øîà .õéôB÷a àlà¤¨§¦¨©©¦§¨©§¨§¨¦§¥
eðL àì ,áøc,uitewa rwal xzenya àlàcv,BlL úeøëf`edy §©Ÿ¨¤¨©©§¤

,one` ilkl dnec epi`y ccegnd y`xd,BlL úeá÷pa ìáà£¨©©§¤
,one` zk`ln ea dyerk d`xpe one` ilkk ieyry agxd ey`xa

.øeñà,`xnbd zl`eyàèéLtixdy ,xzen ely zexkf cva wxy ¨§¦¨
ïðz íBcø÷a àìåilk `ede miagx eiciv ipyy oeiky ,epizpyna §Ÿ§©§§©

uitewa xziddy rnyn `linne ,aeh meia ea rewal xeq` one`
.one` ilkk `edy agxd ecva `le eay xvwd cva wx `ed

,`xnbd zvxznàîéúc eäîmecxwa exq`y s`yéléî éðä`weec ©§¥¨¨¥¦¥
a,íBcø÷`l` mivr zriwal llk ieyr epi`e agx eleky iptn ©§

,miqeql zetke`a one` zk`lnlìáàaõéôB÷zriwal ieyry £¨¦
mivråk agx ipyd ey`xàñéb éàäc Bbî àîéà ,íBcø÷ecv - §©§¥¨¦§©¦¨

xvwdàñéb éàä ,éøLagxd ecv -,éøL énðy jeznyynzyn ¨¥©¦¨©¦¨¥
,one` zk`lnl `le jixv `ed rwaly xkip df ilkaïì òîLî à÷̈©§©¨

:one` zk`lnk d`xpy meyn ely zeawpd cva xeq`y

äðùî
àìî àeäL úéaúBøét,eiccv lkn mezq dideúçôðåelit` eil`n ©¦¤¨¥¥§¦§©

z` zgwl leki did `le xg`ny mixne` `l ,envr aeh meia
ezrc giqd ,lde` zxizq xeqi` meyn zeynyd oiaa zexitd

`l` ,mixeq` eizexite xeqi` zngn dvwenl aygie mdnìèBð¥
zexitd z`.úçtä íB÷nîxeqi` ea oi`y ziaa xaecny oeik ¦§©§¨

oi` eili`n oipad zgtpyk jkl ,opaxcn `l` dxezd on dxizq
z` zgwl leki did dxezd on ixdy ,dvwen miaeyg zexitd

.mly did ziad cera zeynyd oiaa mb zexitd,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥
úçBt óàmicia ziad z`älçzëììèBðå:zexitd z` ©¥§©§¦¨§¥

* * *

àøîâ
z` dligzkl zegtl xzeny xi`n iax ixac lr dywn `xnbd

:ziadéànà,xzen,àìäà øúñ à÷ àäåaeh meia ok zeyrl xeq`e ©©§¨¨¨©¨¢¨
,`xnbd zvxzn .ytp lke` jxevl elit`àcà øa éîeçð áø øîà̈©©§¦©©¨

,ìàeîL øîà`l` ,xenb oipaa zwqer dpynd oi`éðáéìc àøéåàa ¨©§¥©£¥¨§¦§¥
,hiha mexagy `ll df iab lr df migpend mipa` ly xecq -
xzen ,aeh mei zgny meyn okl ,opaxcn `l` lde` aeyg epi`y

.zexitd z` lehil icka ezgetl
:`xnbd dywnàðéðaî øeúéiàc éðáéì éðä ,ïîçð áø øîàäå ,éðéà- ¥¦§¨¨©©©§¨¨¥¦§¥§¦§¦¦§¨¨

xzei micner mpi`y oeik ,epiipa xnby xg`l el exzepy mipald
,oipalàzaLa eäðéìeèìèì éøL,zaya mlhlhl xzen -ìéàBä ¨¥§©§¦§§©©¨¦

eäééìò àbæîì éæçåzxez mdilr yi ,mdilr ayil miie`xy oeik - ©£¦§¦§¨£©§
m` la` .ilkeäðébøL,ef ab lr ef oxcq -,eäðéö÷à éàcådliby ©§¦§©©©§¦§

dywe .mlhlhl xeq`e ,mdilr citwne oipal oiicr mvwny ezrc
mxcqyn ixd ,ipalc `xie`a zegtl xi`n iax xizn ji` ok m`
mipald z` lhlhl opaxcn xeq`e ,md mivwen ef ab lr ef

,`xnbd zvxzn .dvwen xeqi` meyn ziad z` zegtleéaø øîà̈©©¦
,àøéæ,ziad z` zegtl xzeny dpyna epipyy dneøîà áBè íBéa ¥¨§¨§

,okaeh mei zgny meyn ,opaxcn wx `ed dvwen xeqi`y oeike
,ezlik` jxevl dvwen lehlh exizdúaLa àì ìáàxeq`y £¨Ÿ§©¨

.ongp axke dvwen meyn,di`x `xnbd jkl d`ianénð àéðz©§¨©¦
,ìèBðå älçzëì úçBt óà ,øîBà øéàî éaø ,éëä`weec j`íBéa ¨¦©¦¥¦¥©¥§©§¦¨§¥§

.úaLa àì ìáà ,eøîà áBè¨§£¨Ÿ§©¨
* * *

úBîúBç ,ìàeîL øîàzexrne zexea igzt lry zezlc - ¨©§¥¨
ò÷øwaL,milag ixywa mixebqdøézîoeik ,aeh meia xywd z` ¤©©§©©¦

ezqipka cinz exizdl ieyr ixdy `niiw ly xyw epi`y
,ez`iviaeòé÷ôî àì ìáà,ezrilw z` xzeqy ici lr lagd z` £¨Ÿ©§¦©
CúBç àìåyie ,rwxwd oipal mixaegn mdy oeik ,lagd z` oikqa §Ÿ¥

zenzeg la` .rwxw ly oipaa dxizq xeqi`,íéìkaLdaiz oebk ¤©¥¦
,xeyw lag ici lr dlerpdøézî,CúBçå ,òé÷ôîe ,xeqi` oi`y ©¦©§¦©§¥

,milka dxizq.áBè íBé ãçàå úaL ãçà¤¨©¨§¤¨
rwxway zenzeg riwtdl xq`y l`eny ixac lr `xnbd dywn

:aeh meia mbàì ìáà ,øézî úaLa ,ò÷øwaL úBîúBç ,éáéúéî¥¦¥¨¤©©§©§©¨©¦£¨Ÿ
,CúBç àìå òé÷ôîly oipaa dxizq yie dxizq meyn xeq`y ©§¦©§Ÿ¥

j` ,rwxw.CúBçå òé÷ôîe øézî áBè íBéa`ziixad zxaeqy iptn §©¦©§¦©§¥
xeq` epi`e ,`ziixe`c dxizq meyn mixywd zxizqa oi`y

.exizd aeh meiae ,opaxcn `l` zaya
:`xnbd zvxznépî àäriwtdl dxizny `ziixad in zhiyk - ¨©¦

zhiy ,aeh meiaøîàc ,àéä øéàî éaøepizpynaúçBt óà ©¦¥¦¦§¨©©¥
,ìèBðå älçzëìxezql xzen opaxcn wx zxq`pd dxizqy meyn §©§¦¨§¥
la` ,aeh meia,déìò ïðaø éâéìôe`ed ziad zxizq xeqi`y s`y §¦¥©¨¨£¥

,aeh meia ezgetl exq` ,[ipailc `xie`a] opaxcn wxéøîàc àðàå©£¨§¨§¥
ïðaøk.opaxcn zxq`pd dxizqa elit` aeh meia xeq`y §©¨¨

:df uexiz lr `xnbd dywndéìò ïðaø éâéìt éîexi`n iaxc ¦§¦¥©¨¨£¥
úBîúBça øéàî éaøì íéîëç íéãBî ,àéðúäå ,ò÷øwaL úBîúBça§¨¤©©§©§¨©§¨¦£¨¦§©¦¥¦§¨

,CúBç àìå òé÷ôî àì ìáà øézî úaLaL ,ò÷øwaLeáBè íBéa ¤©©§©¤§©¨©¦£¨Ÿ©§¦©§Ÿ¥§
CúBçå òé÷ôîe øézî`l ok m`e .opaxcn wx `ed exeqi` lky oeik ©¦©§¦©§¥

xi`n iaxk aeh meia riwtdl dxiznd `ziixad z` cinrdl ozip
xqe`y l`eny ly eixac lr dywe ,md lkd ixac `l` ,cala

.aeh mei cg`e zay cg` riwtdl
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xcde"רנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc dvia(ycew zay meil)

:`xnbd zvxznøîàc àeäepi` h"eia elit`y xne`y l`eny - §¨©
xaeq rwxway zenzeg riwtnàpz éàä ékh"eia s`y `ziixaay ¦©©¨

,rwxway zenzeg riwtdl xqe`,øézî ò÷øwaL úBîúBç ,àéðúc§©§¨¨¤©©§©©¦
å .áBè íBé ãçàå úaL ãçà ,CúBç àìå òé÷ôî àì ìáàzenzeg £¨Ÿ©§¦©§Ÿ¥¤¨©¨§¤¨§

øézî áBè íBéa .CúBç àìå òé÷ôî àì ìáà ,øézî úaLa ,éìkaL¤©§¦§©¨©¦£¨Ÿ©§¦©§Ÿ¥§©¦
ås`.CúBçå òé÷ôî,`xnbd zl`eyCì zöøzd z`àLéøly §©§¦©§¥¥©§§¨¥¨

,l`enyàlàdàôéñxn`y milkay zenzeg iabl l`eny ly ¤¨¥¨
,jzege riwtne xizn zaya s`yàéL÷aezky `ziixadn eilr ©§¨

mlerl ,`xnbd zvxzn .jzeg `le riwtn `l la` xizn zayay
xzen did dxizq xeqi` cvny xaeq `ziixad ly `pzd mb
,milka dxizqe oipa oi`y oeik ,zaya mb jezgle riwtdl
,jezgle riwtdl xq`y dne ,xzen eciay dcen jkle ,l`enyk

e ,oikqd lehlh xeqi` meyn `edépî àäzxaeq in zhiyk - ¨©¦
zhiyk ,`ziixadíéìkä ìk øîàc ,àéä äéîçð éaøceexz elit` ©¦§¤§¨¦§¨©¨©¥¦

,xzidl mzk`lny milk mdy zilh elit`eCøc àlà ïéìhéð ïéà¥¦¨¦¤¨¤¤
ïLéîLzliyazd zwxd epiidc ,el micgein ody yinyz jxevl - ©§¦¨

jkle ,elhlhl xeq` el cgein ilkd oi`y yinyzl la` ,dyiale
oikqdy meyn ,zaya lag jezgl ick oikq lhlhl leki epi`
dfd oica wxe .`ed dvwene zenzeg jezgl `le oilke`l cgein
jxc `l mb ilk lhlhl mixiznd opaxk xaeqe l`eny wleg

.oikqa mb riwtdle jezgl xizn `ed jkle ,eyinyz
:`xnbd zl`eyéàke lehlh xeqi` meyn `ed `ziixad mrhéaø ¦©¦

úaL àéøéà éàî ,äéîçð,xeq` zaya wx recn -eléôàaáBè íBé §¤§¨©¦§¨©¨£¦
énð,lagd z` riwtdl e` jezgl ick oikq lhlhl xeq`l ie`x ©¦

.`ziixad dxizn h"eia recneàîéz éëåuxzlcéaøì déì àéðL §¦¥¨©§¨¥§©¦
úeáL ïéa äéîçða opaxc mixeqi` -úaLexeqi` oi`y lehlh enk , §¤§¨¥§©¨

,opaxcn `l`ìxeqi` oiaúeáLaíBé,áBèxingn epi` h"eiae §§
s` h"eia milk lhlhl xizn `l` ,zaya enk lehlh xeqi`a
`ziixad z` cinrdl xyt` oiicr ok m`e ,oyinyz jxevl `ly
zenzegd z` jezgle riwtdl h"eia xzeny mrhde ,dingp iaxk
.eyinyz jxevl `ly s` ea lhip oikqdy iptn `ed milkay

,`xnbd dgecdéì àéðL éîexeqi`a dingp iax wlgn ok` m`d - ¦©§¨¥
,h"eil zay oia lehlhàãç éðzäå,zg` `ziixa epipy -yïé÷éqî §¨¨¥£¨©¦¦

xepzd z`íéìëaíéìk éøáLa ïé÷éqî ïéàå ,.h"eia exaypyàéðúå §¥¦§¥©¦¦§¦§¥¥¦§©§¨
Cãéày ,zxg` `ziixaa -íéìk éøáLa ïéa íéìëa ïéa ïé÷éqî. ¦¨©¦¦¥§¥¦¥§¦§¥¥¦

Cãéà àéðúåy ,ztqep `ziixaa -éøáLa àìå ,íéìëa àì ïé÷éqî ïéà §©§¨¦¨¥©¦¦Ÿ§¥¦§Ÿ§¦§¥
íéìk.zeziixad ewlgp dna zx`an `xnbde .épLîezvxzne - ¥¦§©¥

,(:ckw) zaya `xnbdàä ,àéL÷ àì`ziixad ly `pzd - Ÿ©§¨¨
dpey`xdaøäãeäé é`edmilk jkle ,dvwen xeqi` yiy xaeqy ©¦§¨

,mda wiqdl mb xzen ,libxd myinyz jxevl mlhlhl xzeny
lehlhl miie`x mpi` xake h"eia exaypy milk ixaya la`
j` ,dwqdl miie`x mdy s`e .mda wiqdl xeq` ,oyinyz jxevl
clep oic mdl yi ,jkl ecnr `l minly mzeida lenz`y oeik

.dvwen meyn mixeq`eàäzirvn`d `ziixad ly `pzd -éaø ¨©¦
ïBòîL`edokle ,minrtd aexa dvwen xeqi` z` xaeq epi`y ¦§

.milk ixaya mb wiqdl xiznàä`ziixad ly `pzd - ¨
,dpexg`däéîçð éaøjxevl `l` milhip milk oi`y xaeqy `ed ©¦§¤§¨

micrein mpi` ixdy minly milka s` xeq` jkle ,oyinyz
yiy oeik milk ixaya miwiqn `ly lky lke ,wqidl mzligzn
h"eia zeziixaa xaecn jgxk lre .lirlcke ,clep oic mdl
m`e ,wiqdl xeq` zaya ixdy ,ytp lke` jxevl lyal xzeny
jxevl `ly ilkd z` lhlhl xeq` dingp iaxly epivn ok
`ziixad z` cinrdl xyt` i` df itle ,h"eia s` eyinyz
jixv dingp iaxl ixdy ,dingp iaxk zenzeg oica lirl ep`ady
meyn ,milkay zenzega jezgle riwtdl h"eia mb xeq`l
`ziixad eli`e ,eyinyz jxevl `ly oikqd z` lhlhl xeqi`d
mlerly ,`xnbd zvxzn .riwtdle jezgl h"eia dxizn

e ,dingp iaxk `ziixadäéîçð éaøc àaélàå éàpz éøzewlgp - §¥©¨¥§©¦¨§©¦§¤§¨
h"eia zxznd zenzeg ly `ziixad ,dingp iax zhiya mi`pz

la` zaya `l` dingp iax xq` `ly zxaeq jezgle riwtdl
`pzde ,eyinyz jxevl `ly s` ilk lhlhl xzen h"eia
milk lhlhl xqe` dingp iaxy xaeq oiwiqn oi` ly `ziixaa

:h"eia s` oyinyz jxevl `ly

äðùî
øpä úà ïéúçBt ïéàmiviad jezl etexb` z` h"eia aegzl xeq` - ¥£¦¤©¥

epi`e xepza dt`p `l oiicry elit`e ,xpl leaiw zia zeyrl ick
,xtrd z` qini onydy oeik dwlcdl ie`xL éðtîici lry ¦§¥¤

ef dwiwgéìk äNBò àeä.xg` yinyzl ie`x `edeåokïéNBò ïéà ¤§¦§¥¦
áBè íBéa ïéîçt-ick y`l uegn cva milgb migipny oebk ¤¨¦§

itxevy oeik ilk ziiyrk aeygy meyn ,mingt eyriie eakiy
.mda miynzyn adfåokïéëúBç ïéàmizyläìéútä úàdkex`d §¥§¦¤©§¦¨

dpwzny ilk dze` dyer `edy iptn ,h"ei axrn d`yry
.dwlcdl miie`xd zelizt izyl didzydëúBç ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¨

øeàa-:dkzgl xzen y` ici lr ¨

àøîâ
aygp dfy meyn xpl leaiw zia zeyrl xeq`y dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .ilk ziiyràðz ïàîxaeqyøð úúéçôcelit` ©©¨¦§¦©¥
xepza dt`py mcewàeä àðîezgetl xeq` okle ilk `xwp xak - ¨¨

.h"eiaéúîéàî ñøç éìk ,àéðúc .àéä øéàî éaø ,óñBé áø øîàaeyg ¨©©¥©¦¥¦¦§©§¨§¦¤¤¥¥¨©
y oiprl ilkäàîeè ìa÷î,Bzëàìî äøîâpMî,ezwiwg zk`ln - §©¥§¨¦¤¦§§¨§©§

,oyaka etxv `l oiicry elit`e,øîBà òLBäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§ª©¥
`l` ilk `xwp epi`BôøöiLîy`d ici lr ewfgiyn -ïLákam`e . ¦¤¦§§©¦§¨

.xi`n iax `ed epizpyn ly `pzd okéiaà déì øîà,sqei axl ¨©¥©©¥
éànîsexiv ila mb ezwiwga ilk aeyg xp mby xaeq xi`n iaxy ¦©

,oyakaíúä øéàî éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìcmilk miaeygy, ¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦¥¦¨¨
àlàmilecb milkamiie`x mpi`e oyaka mtxiv `ly elit`y ¤¨

,jx oiicr `edy xtrd z` oignny iptn gl xac lke oiie minl
meyn milk miaygp mewn lknéãéî déa éìea÷ì éæçcmiie`x - §¨¥§©¥¥¦¦

,zexit mda ozil oebk yai xacl mdàëä ìáàxaecny epizpyna £¨¨¨
,dwlcdl ony ea ozil ie`x epi` m` ,xpa,éæç éàîì`ed ohw ixd §©¨¥

ilk aeyg epi`y dcen xi`n iax mby okzie ,melkl ie`x epi`e
`pzd in dl`yd zxfeg ok m`e ,oyaka etxiv `ly onf lk
ilk mby ,`xnbd zvxzn .h"eia xpd z` zegtl xeq`y xaeqy

oebk ,yai xacl yeniyl ie`x xp lyéèéLt déa éìea÷ì-gipdl §©¥¥§¦¥
,oyaka etexiv mcew s` ilk `ed ok lre ,zephw sqk zehext ea

.h"eia ely leaiw ziad z` xevil xeq` okle
,óñBé áø øîà ,éøîàc àkéàdwiwgd i"ry zxaeqd epizpyn ¦¨§¨§¥¨©©¥

,ilkl xak aygp qxgaïéñôìà ,ïðúc .àéä ÷Bãö éaøa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©¦¨¦¦§©¦§¨¦
úBiðøçmpi`e ,milecb mikxk ipa mpi`y zexiir ipa ly zexrw - ¨¢¦

milecb milebir miyer eide ,mi`p milka lek`l micitwn
,xya da milke` eid jke ,leaw zia ilae zagn oirk migehy

el` ixd ,oyaka etxvpe ewwgp `l oiicry elit`eúBøBäèmdyk §
zegpen,únä ìäàamilawn mpi` ,leaiw zia mdl oi`y oeiky §Ÿ¤©¥

,'gEzt ilM lke' (eh hi xacna) xn`p znd lde` iably ,d`neh§Ÿ§¦¨©
znd lde`a `nhp leaiw ziae gzt el yiy ilk `weecy rnyne
m` wx d`neh lawn ilk oi`y rbn z`neh lkl micnel dfn oke]

,[leaiw zia el yi,áfä àNîa úBàîèeaf oiprl mewn lkn j` §¥§©¨©¨
oeik ,hqida mb ilk `nhnyk"` ,ilkl uegn mb hqida `nhny

`nw `pz xaeqe ,d`neh lawiy ick leaiw zia el `diy jixv oi`
ys` ilk miaeyg md ixd ,oyinyz jxc jky oeik el` zexrw

ie`xy xacn d`neh milawn md jkle ,leaiw zia mdl oi`y
e .o`nhlúBøBäè óà ,øîBà ÷Bãö éaøa øæòéìà éaøod,áfä àNîa ©¦¡¦¤¤§©¦¨¥©§§©¨©¨

,ilk llk zeaygp opi`y oeik d`neh mda jiiy `lyàlL éôì§¦¤Ÿ
ïzëàìî äøîâðxg`l xfril` iaxly rnyne .mzwiwg zk`ln - ¦§§¨§©§¨

ly `pzd k"`e ,ilk eyrp xaky meyn mi`nh eidi dwiwgd
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àðú éàä éë øîàã àåäriwtn epi` aeh meia elit`c lirl xn`c l`eny -ik xn`c -

.riwtn oi` aeh meia elit`c ,rwxway zenzega inp xn`c ,`pz i`dàùéø êì úöøú
zenzega l`enyc `zlnc -.`pz i`d dil riiqnc ,rwxwayàéù÷ àôéñxn`c -

milk lye :ipz `pz i`de ,jzege riwtne xizn zaya elit` milk lye :l`enyzaya -

.jzeg `le riwtn `l la` ,xiznéáø éðî àä
àéä äéîçðriwtdl xzen mlerl :xnelk -

`pz i`dle .dxizq meyn mda oi`c ,jezgle

ecia wzple riwtdl leki m` ,diteb`de .ixy -

xq`wcdingp iaxe ,xq`w oikq lehlh meyn -

ceexz elit` :(`,dl) oiaexra xn`c ,`id

yinyz jxevl `l` oilhip oi` zilh elit`e

,cgeinc `ed oilke`l oikqe .el oicgein ody

.zenzegl `lel`enyl dil `xiaq `l `dae

.dizeekéëä éà.`id dingp iaxc -úáù úåáù
mei lehlha xingd `le ,`ed zeay lehlhc -

lyak aeh.zayíéìëá ïé÷éñîlehlh ipac -

olhlhne ,edpip inpinp.owiqdlïé÷éñî ïéà
íéìë éøáùá`l `zydc .aeh meia exaypy -

dwqdl efgc meyn i`e ,lehlhl ifglenz` -

.iniiw ikdl `l'åë íéìëá ïéá ïé÷éñîzilc -

.dvwen edlíéìëá àì ïé÷éñî ïéàoi`c -

ixaya oky lke ,oyinyz jxevl `l` oilhip

,`id dingp iax `de .`ed clepc milk

.dcedi iax `ziinwe ,oerny iax `zrivne

`dc ,dingp iax xn` aeh meia dpin rnye

.i`w aeh meia dwqdéàðú éøúipy xn` cg -

`l xn` cge ,aeh mei zeayn zay zeay dil

.dil ipyäðùîøðä úà ïéúçåô ïéàlehil -

,xvei ly miviad on cg`aegzleetexb`

iptn ,f"rla l"ifiiexw = xp wewgl ,ekezl

.ilk dyeryïéîçô ïéùåò ïéàåinp edpi`c -

edpip ilkitxevl`id ilk inp dlizte ,adf

diiyr dkixvy ,dwlcdl.oewzeøåàá ïëúåç-

xe` `py i`n yxtn `xnba.oikqnàøîâ
úúéçôãàåä àðî øðetxvy mcew -.oyaka

äøîâðùîïúëàìî.mzwiwg -åôøöéùî-

mwfgiynsxvn .oyaka xe`d sexiv ici lr

minkg oeylawfgnilke qxg ilk dywne

xaca zekzn,owfgnd) oiaciaoia [mina] (

.xe`aéàîîåxpa xi`n iaxl dil `xiaqc -

qxg ilk x`y `nlya ?qxg ilk x`yk-

oiile minl oiie`x opi` m`e ,md milecbxacle

ognny iptn gloebk ,yai xacl edin efg -

xp la` .zexit,dizlnl ifg `l ike ,`ed ohw -

.ihiyt dia ileawl ifg :ipyne ?ifg i`nlàëéà
óñåé áø øîà éøîàãzzigt ipzwc oizipzn -

`ed `pn xpd,`id wecv iaxa xfril` iax -

dwiwg la` ,`ed `pn e`l dwiwg iptl :xn`c

.`pn dil ieynïéñôìàúåéðøç:onwl yxtn -

mikxk ipa opi`y ,zexiir ipa ly zexrw

dhytpyne .mi`p milk lr oicitwn oi`e ,milecbwwgzzy cr oipiznn oi`e ,xya da oilke` qxg ly dxrwdsxvze.oyakaúîä ìäàá úåøåäèjez opira znd ld` iablc -

xacna) "gezt ilk lke" aizkc ,qxg ilkl.rbn z`neh lkl oke ,gzt el yic rnyn ,(hiúåàîèåáæä àùîá,hqda qxg ilk `nhn afdy -lke"n mipdk zxeza ol `wtpcilk

`xwie) 'ebe "afd ea rbi xy` qxgdf :mzd opiyxce ,(eh,ehqdinhnc oeikei`xa`n hqd dilody zenk oda oiynzyne li`ed ,edpip ilk :`nw `pz xaqwe .jez ira `l -jkld -

.o`nhl ie`xd xaca d`neh oilawnøîåà øæòéìà éáø.edpip ilk e`lc ,d`neh mey mdl oi` -ïúëàìî äøîâð àìù éôì`d .ozwiwg -ewwgp.ze`nhn -belt`cnoiqtl`a-

`nl`.`pn edl `ieyn dwiwg xfril` iaxléãéî éìåá÷ì éæçã.ewwgpyn -dwiwg mcew ,edineoteqc ,`l -.wwgilïéøééìåàìingn -mei jxevlc ab lr s`e ,ze`vgxne oing

.oiyer od aehéøù éîlr exfb `lde ?mgdl -dvigxd.mlern xzed `l oing mgdl oky lke ,mei ceran enged elit`e ,(`,n) zay zkqnaòéæäìqipkn -mingtdipae ,ekezl

.oirifne oiqpkp mc`lr exfby mcewedrifd.ef dpyn zpyp
ï÷úî÷ã
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ïéàekeza etexb` aegzle ,xvei ly minlebd on cg` lehil i"yx yxit - xpd z` oizget

xenb ilk dyer oi` elit`c ,xeq`c `hiyt ok m` :dnize .ilk dyery ,xp wewgle-

oilawn izni`n `xnba dlr xn` `w i`n :dyw cere !ilkd z` ligzdl xeq` mewn lkn

xepza eziit` mcew iedc oeik `de ,ilk iede li`ed ozk`ln dxnbpy dryn d`nehm` -

!d`neh oilawn oi` dnc` ilke ,dnc` ilk ied ok

xpd z` oizget oi`c :yxtl d`xp okljky -

xac e` yw eziit` mcew exie`a meyl oilibx

elti `ly diit` zrya xie`d xenyl ick xg`

zvw eziit` xg`le ,xie`d mezqie cgi zevignd

oi` xn`w df lre .ekezay xac eze` oiwlqn

,ekezay dn oixiqn oi`y :xnelk ,xpd z` oizget

oilibxy itle .ezk`ln dxnbpe ilk xnb enk iedc

l eze` oixifgny ekezay dn ewlqy xg`lxepz

`pz o`n :`xnba xn`w ,ahid etxvl ick

,`id xi`n iax xn`we ,`ed `pn xp zzigtc

oiniyny dn wlqyk d`neh oilawnc xn`wc

.xepzl oiicr eze` exifgd `ly it lr s` ,ekeza

ryedi iaxe .ilk xnb epiid xp zzigtc `nl`

oyaka etxviyn xn`wxifgiy cr ilk epi`c -

dzigt dicicl ok m` ,etxevl ick xepzl eze`

.`ixy ied

ïéñôìàyexit - znd ld`a zexedh zeipxg

opi`e ,zexiir ly zexrw :i"yx

ly ilkd hytpyk cine .mi`p milk lr oicitwn

qxgwwgzzy cr oipiznn oi`e ,da oilke` -

mdl oi`y ,znd ld`a oixedh ode .y`a sxvze

afd `yna ze`nhe .gezt ilk opirae ,jez-

ilkn" ol `wtpck ,hqda qxg ilk `nhn afdc

elekk `edy erbn edfi` ,"ea rbi xy` qxgied -

li`edc :dnize .jez opira `lc ,ehqd df xne`

lk :opixn` `d ?hqda `nhn ikid jez mdl oi`c

rbn llkl `a epi`yjkl !hqd llkl `a epi` -

`l` ,jez odl yi zeipxr :mz epiax yxit

ly mze`e .gztil zecnere dlrnl zeqekny

zexedhe odilr jk oilke`e oicitwn oi` mixtk

znd ld`ald`a xedh lizt cinv ilk `dc -

hqda mi`nh ,edine .zndoicnere li`ed -

mhiqz `ny :lizt cinv iab opixn`ck ,gztil

xn`we .ezy`ld`a levp lizt cinv ilk :inp

.dcpay zrl zrna levp epi`e ,znd
`nhwe
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ò÷øwaL úBîúBç :àéðúc ,àpz éàä ék øîàc àeä§¨©¦©©¨§©§¨¨¤©©§©
úaL ãçà ,CúBç àìå òé÷ôî àì ìáà ,øézî ¯©¦£¨Ÿ©§¦©§Ÿ¥¤¨©¨
àì ìáà ,øézî ¯ úaMa ,éìkaLå .áBè íBé ãçàå§¤¨§¤©§¦©©¨©¦£¨Ÿ
.CúBçå òé÷ôîe øézî ¯ áBè íBéa .CúBç àìå òé÷ôî©§¦©§Ÿ¥§©¦©§¦©§¥
éaø ¯ épî àä !àéL÷ àôéñ àlà ,àLéø Cì zöøz̈§©§¨¥¨¤¨¥¨©§¨¨©¦©¦
Cøc àlà ïéìhéð ïéà íéìkä ìk :øîàc ,àéä äéîçð§¤§¨¦§¨©¨©¥¦¥¦¨¦¤¨¤¤
eléôà ?úaL àéøéà éàî ¯ äéîçð éaø éà .ïLéîLz©§¦¨¦©¦§¤§¨©¦§¨©¨£¦
äéîçð éaøì déì àéðL :àîéz éëå !éîð áBè íBé©¦§¦¥¨¨§¨¥§©¦§¤§¨

ì úaL úeáL ïéa?déì àéðL éîe ,áBè íBé úeáL ¥§©¨¦§¦¨§¨¥
,íéìk éøáLa ïé÷éqî ïéàå íéìëa ïé÷éqî :àãç éðúäå§¨¨¥£¨©¦¦§¥¦§¥©¦¦§¦§¥¥¦

La ïéa íéìëa ïéa ïé÷éqî :Cãéà àéðúå.íéìk éøá §©§¨¦¨©¦¦¥§¥¦¥§¦§¥¥¦
.íéìk éøáLa àìå íéìëa àì ïé÷éqî ïéà :Cãéà àéðúå§©§¨¦¨¥©¦¦Ÿ§¥¦§Ÿ§¦§¥¥¦
,ïBòîL éaø ¯ àä ,äãeäé éaø àä ;àéL÷ àì :épLîe§©¥¨©§¨¨©¦§¨¨©¦¦§
.äéîçð éaøc àaélàå éàpz éøz !äéîçð éaø àä̈©¦§¤§¨§¥©¨¥§©¦¨§©¦§¤§¨

äðùîäNBò àeäL éðtî ,øpä úà ïéúçBt ïéà¥£¦¤©¥¦§¥¤¤
úà ïéëúBç ïéàå .áBè íBéa ïéîçt ïéNBò ïéàå .éìk§¦§¥¦¤¨¦§§¥§¦¤

.øeàa dëúBç :øîBà äãeäé éaø ,äìéútäàøîâ ©§¦¨©¦§¨¥§¨¨
:óñBé áø øîà ?àeä àðî øð úúéçôc àpz ïàî©©¨¦§¦©¥¨¨£©©¥
ìa÷î éúîéàî ñøç éìk :àéðúc .àéä øéàî éaø©¦¥¦¦§©§¨§¦¤¤¥¥¨©§©¥
éaø ,øéàî éaø éøác ,Bzëàìî äøîâpMî ¯ äàîeè§¨¦¤¦§§¨§©§¦§¥©¦¥¦©¦
:ééaà déì øîà .ïLáka eôøviMî :øîBà òLBäé§ª©¥¦¤¦¨§©¦§¨£©¥©©¥
íúä øéàî éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìc ?éànî¦©¦§¨©¨¨¨¨©©¦¥¦¨¨
éàîì ¯ àëä ìáà ,écéî déa éìea÷ì éæçc àlà ¯¤¨©£¥§©¥¥¦¥£¨¨¨§©
áø øîà ,éøîàc àkéà .éèéLt déa éìea÷ì ?éæç£¦§©¥¥§¦¥¦¨§¨§¦£©©
ïéñtìà :ïðúc ,àéä ÷Bãö éaøa øæòéìà éaø :óñBé¥©¦¡¦¤¤§©¦¨¦¦§©¦§¨¦
,áfä àOîa úBàîèe únä ìäàa úBøBäè úBiðøç̈¨¦§§Ÿ¤©¥§¥§©¨©¨
àOîa úBøBäè óà :øîBà ÷Bãö éaøa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©¦¨¥©§§©¨
:ééaà déì øîà .ïzëàìî äøîâð àlL éôì ,áfä©¨§¦¤Ÿ¦§§¨§©§¨£©¥©©¥
÷Bãö éaøa øæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìc¦§¨©¨¨¨¨©©¦¡¦¤¤§©¦¨

z .éèéLt déa éìea÷ì ?éæç éàîì ¯ àëä ìáà ,éãéî déa éìea÷ì éæçc àlà ¯ íúäeð ¨¨¤¨©£¥§©¥¥¦¥£¨¨¨§©£¥§©¥¥§¦¥¨
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,áBè íBéa úBiðøç ïéñtìà ïéNBò ïéàå ,øpä úà ïéúçBt ïéà :ïðaø©¨©¥£¦¤©¥§¥¦¦§¨¦¨¨¦§©¨¦§¤©§¦¥
:ééaà øîà ?úBiðøò éàî .úBiðøò :äãeäé áø øîà ?úBiðøç éàî .úBiðøç ïéñtìàa øézî©¦§¦§¨¦¨¨¦©¨¨¦£©©§¨¦¨¦©¦¨¦£©©©¥
àlà äëøöð àì :àéiç éaø éðz !éæç éàîì ,àèéLt ."ïéîçt ïéNBò ïéàå" .àúééì÷ç éòö̈¥©§©¨¨§¥¦¤¨¦§¦¨§©£¥¨¥©¦¦¨Ÿ¦§§¨¤¨
àëä ,äøæb íãB÷å ,òéfäì :àáø øîàãk ?éøL éî íBia Báe .íBia Báì ïéøééìBàì ïøñBîì§§¨§§¨¦§©©¦¨¥¦§¨©¨¨§©¦©§¤§¥¨¨¨

ì ."äìéútä úà ïéëúBç ïéàå" .äøæb íãB÷å òéfäì éîð¯ àìc ïékqa àðL éàî íéðL ©¦§©¦©§¤§¥¨§¥§¦¤©§¦¨¦§©¦©§¨©©¦§¨
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ביצה. פרק רביעי - המביא דף לב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

שבת בראשית היא שבת שנמשכת לאורך כל השנה, כידוע הפתגם שכפי שמתייצבים ב'שבת בראשית' כך נמשך לכל השנה.
משיחת שבת בראשית, ה'תשכ"ח
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ï÷úî÷ãàðî.mizy dze` dyere ,dzid zg` -úåøð éúù éôájeza diy`x ipy ozep -

jixv m` ,zexp izyowilcdlipewzlc gken `lc .rvn`a wilcne ,zg`k,oiekn `pn

.`nlra dwlcdl `l`ééåãòìàëùåçmgt dy`xa ziyrp `idyk -.dxiarn -ééåãòì
.xiqdl -àëùåç,mgt -jiygnd.dxe`äìéúôá åøîàð.aeh meia -äëòîîãéá-

.`ed ci xg`lk oewzïä íðäéâ éãøåéopi`y -

mingxn.dwcv zeyrlà÷ñò,dxegq -

.xky zivgnl xkzydléðåæîmdn l`y -

zepefn`l inp ofin -.edepifíéîçø êì ïúðå-

.zeixad lr mgxzyòáùð øùàëêéúåáàì-

.zea` ly erxfn mingx el yiy inåãòá-

aei`) "ecra zky" enk ,ecbpkjyg :xnelk ,(`

.jygk eilr lkd ,eiptl qextåãéá ïåëðonefn -

.elv`àìà åì ïéàù éîãçà ÷åìçleki oi` -

eqaklmipke.eze` oixrvnïééòîãäéðîá-

dltnon eilk z`.mipkdäðùîïéøáåù ïéà
ñøçä úàoilevyk -lr mibc,`lkq`d

yw e` mipw oikzeg ,f"rla `"lic`xb oixewy

,xiip oikzeg e` miqxg oixaey e` ,milay

,`lkq`d ab lr xiipd oixceqe mina oixeye

zkzndy iptnmngzn.bcd z` sxeyeçéìî-

.bcøåðú ïéôøåâ ïéàåíéøéëåon ekezl ltp m` -

gihde lthd`pn owznc ,eze` oitxeb oi` -

ytp lke` ixiykn :ixn`c opaxk `iz`e .`ed

.ixiq`ïéùáëîoiaikyn -xt`d z`xtrde

zta rbi `ly edeeyne elityn .wlg `diy

miwaecny.etxyie eizeptcaoiyakn-

.`"xanixtïéôé÷îenk ,ef lv` ef oiaxwn -

oileg) d`ixa oitiwn (oi`)mexzl enke ,(`,p

(a,l oihib) swend on `ly:enke ,jenq epiid -

dcp) my dl `xewe ztwn.(a,`rúåôùìíäéìò
äøã÷xe`de -.zeiagd izy oiaúåôùì-

lk .aiyedlzayedixw xe`d lr dxcw

,dzity,c"iitxh oixewy lfxa ilk el oi`yke`

meyn dl xq`e .dlelg qxg ly dxik el oi`y

.`ld`k ifgznc meyn ,opaxcne ,oipal incc

úò÷áá äøã÷ ïéëîåñ ïéàåepzp `l :xaqw -

lk lv` od oivwen jkitl ,dwqdl `l` mivr

.yinyzúìãá ïëåoi` oke :rnyn `zyd -

.dlr jixt `xnbae .zlca dxcw oikneqïéàå
ì÷îá äîäáä úà ïéâéäðî.miaxd zeyxa -

oiynzyn oi`c meyn jzrc `wlq `w `zyd

epzp `lc ,aeh mei axrn ilk eyrp `ly mivra

.dwqdl `l`àøîâ'åë åì øùôà éà íàå
øúåî.dcedi iaxk -àçéøà,dpial ivg -wzpe

.xepzd lzeknàðéòá àúééìòî àúôø:xnelk -

itxb.xepzdéåèéìàæåàdlv -.xepza fee` il

mdixepzyodite ,miphw eiddleze ,dlrnl

.dlvp `ede ,eit mzeqe ,ekezl ilvdøäãæàå
àëåøçî`ly -.jxgzixepzd z` sexb :xnelk

eileya ea `di `lye` gix` enk deab xac

.etxeye ilva rbepy ,xepza wqedy oa`øîã-

iy` ax.ïé÷øùàøåðú äéìilvdyk eneg `vi `ly ,hiha xepzd it ieqk zeaiaq oigh ipec` icar -dnize .ilvl dyw gexdy ,ekezaleabc meyn ,`zln oldyilc dclez hih

.`edïðéëîñ úøôã àú÷øàep` zxt ly ezty lr -miknqpzxt ztyy ,hih labl mikixv ep` oi`y ,xaca.`ed laebn hih -ìåîúàî äéøééöã àåäåcvl ewzpe ,oniq ea dyr -

.xg`éøù àîè÷å.`ed leab xa e`lc ,ea gehle elabl -àñëä úéá ìù íéðáàoiccvny zelecb mipa` -zial cgeind mewna zecya mdilr oiayeie ,lelg ayen oink zeidl oze`

.`qkdàìäà ãéáò à÷ã.bb `kil `kd la` ,bb el yiy -àáèöà.hihe mipal oipa ly `qk -éàøò ïéðá.miiwzdl epi`y -àëäå.xefb `l zeixad ceak meyn ,`qkd zia iab -

éàäàúøåãîmilzk el oiyer ,oipa jxck mixy iptl oiyery lecb wqid -.ld`l dnece ,dlrnl mivr oixceqe ,zegex rax`näìòîì äèîìîdlgz milzk ly mivrd xcql -

bbd mdilr zeyrl.`ed oipa jxcy ,oixeq` -äèîì äìòîìîjk xg`e ,bbd on dlgz ligzdl -excqimilzkd ivr eizgz.ixy -
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àîè÷åzaya opixn`c :dnize .`ed leab xa e`lc ,ea gehle elabl :i"yx yxit - ixy

xn`wc ,labn meyn aiig `ed `nlra xtrd lr min zpizpa elit`c (`,gi)

xnel dvex `kdc :xnel yie !aiig oexg`d mind z` ozep cg`e xt`d z` ozep cg` :mzd

,yai `edy enk xe`d `ivei `ly ,xepz ly miwcqd mezql ixy `nhwe :xnelk ,ixy `nhw

ikdc ,xnel yi cere .eilr min zpizp `la

ixy `nhwe :eyexitaeh mei axrn elaby oebk -

.[leaib] `la ixye

äèîìî,oipa jxc iedc meyn - xeq` dlrnl

:xn`z m`e .olekc `nrh ied oke

milqtq iab lr milbx el oi`y ogly oixcqn ikid

jk xg`e milqtqd oiniyn dlgznc ,ely

li`edc :xnel yi ?oglyd z` mdilr oiniyn

zevign mdl oi`eedl zi`c ixiin ipd lke .ixy -

xn`c :dnize .ux`l zeribnd miccvl zevign

,dxik iab lr dxcw oixifgn (mye a,el) zaya

oixifgn dil zi`c o`n :xn`w (a,gl) mzde-

opi` jpd lkc :xnel yie !oixifgn zaya elit`c

la` ,zevignde ld`d owzny `kid `l` oixeq`

zevign `la ld`d dyr m`iab mzde .ixy -

dxikyxit oke .dlgzn zeieyr eid zevignd -

o`kn mivia yiy oebk ,`zria iab l`ppg epiax

.oxie` zgz xe`de ,odiab lr zg`e o`kn miviae

lr oixcqny mivia :yxity i"yx yexitk `le

zevign `kilc oeikc ,`lkq` iaboirk ied `l -

ixiin `l `ixet mbe .yixtck d`xp `l` ,oipa
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éaø éðz !àðî ïwúî à÷ éîð øeàa ,àðî ïwúî÷c§¨§©¥¨¨¨©¦¨§©¥¨¨¨¥©¦
øa ïúð áø øîà .úBøð ézL éôa øeàa dëúBç :àéiç¦¨§¨¨§¦§¥¥¨©©¨¨©
éàî .áBè íBéa äìéútä úà ïéèçBî :áø øîà àaà©¨¨©©£¦¤©§¦¨§©
:áøc déîMî àéîìL øa àðéðç áø øîà ?ïéèçBî£¦£©©£¦¨©¤¤§¨¦§¥§©
eøîàð íéøác äML :àøt÷ øa éðz .àëLeç ééeãòì©£¥§¨¨¥©©¨¨¦¨§¨¦¤¤§

ìL ,äìéúôaìLe øéîçäì äL:øéîçäì .ì÷äì äL ¦§¦¨§¨§©§¦§¨§¨¥§©§¦
ïéáäáäî ïéàå ,áBè íBéa älçzëì dúBà ïéìãBb ïéà¥§¦¨§©§¦¨§§¥§©§£¦

ì dúBà ïéëúBç ïéàå ,øeàa dúBà:ì÷äì .íéðL ¨¨§¥§¦¨¦§©¦§¨¥
ézL éôa øeàa dëúBçå ,ïîMa døBNå ,ãia dëòîî§©£¨©¨§¨©¤¤§§¨¨§¦§¥
ìáa éøéúò :áø øîà àaà øa ïúð áø øîàå .úBøð¥§¨©©¨¨©©¨¨©©£¦¥¨¤
òì÷à ñeðéøî øa éàúaLc àä ék .íä ípäéb éãøBé§¥¥¦¨¥¦¨§©§©©¨¦¦§©
éðBæî .déì eáäé àìå ¯ à÷ñò eäéépî àòa ,ìááì§¨¤§¨¦©§¦§¨§¨§©¥§¥
,eúà à÷ áø áøòî éðä :øîà ,eäeðéæ àì éîð ¯ ïæéî¥©©¦¨¨§£©¨¥¥¤¤©¨¨
ìò íçøîä ìk "Eîçøå íéîçø Eì ïúðå" áéúëc¦§¦§¨©§©£¦§¦©§¨©§©¥©
,eðéáà íäøáà ìL Bòøfî àeäL òeãéa ¯ úBiøaä©§¦§¨©¤¦©§¤©§¨¨¨¦
BðéàL òeãéa ¯ úBiøaä ìò íçøî BðéàL éî ìëå§¨¦¤¥§©¥©©§¦§¨©¤¥
àaà øa ïúð áø øîàå .eðéáà íäøáà ìL Bòøfî¦©§¤©§¨¨¨¦§¨©©¨¨©©¨
äià íçlì àeä ããBð" øîàpL ,Bãòa CLç íìBò ¯ íéøçà ïçìL ìò ätöîä ìk :áø øîà̈©©¨©§©¤©ª§©£¥¦¨¨¥©£¤¤¡©¥©¤¤©¥

ìL :ïðaø eðz .íéiç ïðéà åéiç óà :øîà àcñç áø ."Cùç íBé Bãéa ïBëð ék òãéïäéiç äL ¨©¦¨§¨Ÿ¤©¦§¨¨©©©¨¥¨©¦¨©¨©§¨©¥¤
ì ätöîä :ïä elàå ,íéiç íðéàïéìLBî ïéøeqiL éîe ,åéìò úìùBî BzLàL éîe ,Bøéáç ïçìL ¥¨©¦§¥¥©§©¤§ª§©£¥¦¤¦§¤¤¨¨¦¤¦¦§¦

.déðîa ïéiòîc øLôà ¯ àn÷ àpzå .ãçà ÷eìç àlà Bì ïéàL éî óà :íéøîBà Léå .Bôeâa§§¥§¦©¦¤¥¤¨¨¤¨§©¨©¨¤§¨¦§©¥§¨¥
äðùî,íéøéëå øepz ïéôøBb ïéàå ,çéìî Ba úBìöì øéépä ïéëúBç ïéàå ,ñøçä úà ïéøáBL ïéà¥§¦¤©¤¤§¥§¦©§¨¦§¨¦©§¥§¦©§¦©¦

ì úBiáç ézL ïéôéwî ïéàå .ïéLaëî ìáàäøãwä úà ïéëîBñ ïéàå ,äøãwä úà ïäéìò úBtL £¨§©§¦§¥©¦¦§¥¨¦¦§£¥¤¤©§¥¨§¥§¦¤©§¥¨
ïBòîL éaøa øæòìà éaøå ,áBè íBéa ìwîa äîäaä úà ïéâéäðî ïéàå ,úìca ïëå ,úò÷áa¦§©©§¥©¤¤§¥©§¦¦¤©§¥¨§©¥§§©¦¤§¨¨§©¦¦§

.øézîàøîâàéiç áø éðz ."íéøéëå øepz ïéôøBb ïéàå" .àðî ïwúî à÷c íeMî ?àîòè éàî ©¦©©§¨¦§¨§©¥¨¨§¥§¦©§¦©¦¨¥©¦¨
éaøc eäúéác .øzeî ¯ BôøBb ïk íà àlà úBôàì øLôà éà íàå :ïîçð áøc dén÷ óñBé øa©¥©¥§©©§¨§¦¦¤§¨¤¡¤¨¦¥§¨§¥§§©¦

àîBéa àøepúa àçéøà dì ìôð àéiçàúééìòî àzôø àðàc éæç :àéiç éaø dì øîà .àáè ¦¨§©¨¨¦¨§©¨§¨¨¨£©¨©¦¦¨£¦©£¨¦§¨§©§§¨
ì àáø déì øîà .àðéòaáøì àðéáø déì øîà àëeøçî .øäcæàå ,àæååà øa éì éåè :déònL ¨¥¨£©¥¨¨§©¨¥§¥¦©©§¨§¦§©©¥£¨£©¥¨¦¨§©

àz÷øà ïðà :déì øîà .àáè àîBéa àøepz déì ïé÷øL øîc ìöBäî àçà áø ïì øîà :éLà©¦£©¨©©¨¥¥§¨©§¦¥©¨§¨¨¨£©¥£©©©§¨
ïéôéwî ïéàå" .éøL àîè÷å :àðéáø øîà .ìBîúàî déøééöc àeä ¯ éléî éðäå .ïðéëîñ úøôc¦§¨¨§¦©§¨¥¦¥§©§¥¥¤§£©¨¦¨§¦§¨¨¥§¥©¦¦
äaø déáéúéà .áBè íBéa ïãcöì øzeî àqkä úéa ìL íéðáàî :ïîçð áø øîà ."úBiáç ézL§¥¨¦¨©©©§¨£¨¦¤¥©¦¥¨§©§¨§¥¦¥©¨

ì úBiáç ézL ïéôéwî ïéà :ïîçð áøìíeMî ,íúä éðàL :déì øîà !äøãwä úà ïäéìò úBtL §©©§¨¥©¦¦§¥¨¦¦§£¥¤¤©§¥¨£©¥¨¥¨¨¦
áBè íBéa àaèöà äða ,äzòî àlà :éLà áøì àèeæ äaø déì øîà .àìäà ãéáò à÷c§¨¨¥¨¨¨£©¥©¨¨§©©¦¤¨¥©¨¨¨¦§©¨§
éàøò ïéða ,äøBz äøñà òá÷ ïéða ¯ íúä :déì øîà ?éøLc éîð éëä ,àìäà ãéáò àìc§¨¨¥¨¨¨¨¦©¦§¨¥£©¥¨¨¦§©¤©¨§¨¨¦§©£©
eøæb àì ¯ BãBák íeMî ,àëäå .òá÷ ïéða íeMî éàøò ïéða ìò ïðaø eøæâå ,äøBz äøñà àìŸ¨§¨¨§¨§©¨©©¦§©£©¦¦§©¤©§¨¨¦§Ÿ¨§
.øeñà ¯ äìòîì ähîlî ,éøL ¯ ähîì äìòîlî ,àúøeãî éàäð :äãeäé áø øîà .ïðaø déa¥©¨©¨©©§¨©§§¨¦§©§¨§©¨¨¥¦§©¨§©§¨¨
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ביצה. פרק רביעי - המביא דף לב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

ימשיכו וירחיבו את העבודה דהפצת המעיינות, על-ידי המקור של הפצת המעיינות – כפר חב"ד.
משיחת שבת פרשת בראשית ה'תשכ"ז



רנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dvia(ycew zay meil)

meyn,àðî ïwúî÷cdze` dyer eiykre ,zg` dlizt dzidy §¨§©¥¨¨
dkzegyk ixde ,mizyàðî ïwúî à÷ énð øeàa,`xnbd zvxzn . ¨©¦¨§©¥¨¨

àéiç éaø éðz,dcedi iax ixac z` zx`and `ziixaydëúBç' ¨¥©¦¦¨§¨
úBøð ézL éôa 'øeàajeza dliztd iy`x ipy z` ozepy epiid - ¨§¦§¥¥

gken `l ote` dfkay ,dliztd rvn`a wilcne ,zexp izy
.`nlra dwlcdl oiekznk d`xp `l` ,ilk owzl oiekzny

* * *
.áBè íBéa äìéútä úà ïéèçBî ,áø øîà àaà øa ïúð áø øîà̈©©¨¨©©¨¨©©£¦¤©§¦¨§

,`xnbd zxxanéàîdpeekdàéîìL øa àðéðç áø øîà .ïéèçBî ©£¦¨©©£¦¨©§¨§¨
àëLeç ééeãòì ,(áøc déîMî)xnelk ,jyegd z` xiqdl - ¦§¥§©©£¥§¨

df ici lre mgt dyrpe sxyp dy`xy ievn zwlec dliztdyky
df oi`e jiygnd mgtd z` xiqdl h"eia xzene ,dti xi`n epi`

.ilk ziiyr aygp
* * *

íéøác äML ,àøt÷ øa éðzxzidle xeqi`l zekld -eøîàð ¨¥©©¨¨¦¨§¨¦¤¤§
äìéúôa.ilk ziiyre oewizk aygi `ly ,h"eia dzpkd iabl ¦§¦¨

ìLøéîçäì äL-,h"eia mzeyrl xeq`yìLe.ì÷äì äLmd el`e §Ÿ¨§©§¦§Ÿ¨§¨¥
dylydúBà ïéìãBb ïéà :øéîçäìz` mirlewe oixfey oi` - §©§¦¥§¦¨

dliztd,áBè íBéa älçzëì.ilk dyer `edy meynïéáäáäî ïéàå §©§¦¨§§¥§©§£¦
oitxey -dúBàzvwøeàaickdliztdn oi`veid oinipd xiqdl ¨¨

.jka ilk owzn `edy meyn ,dti wlec xpd oi` mdici lryïéàå§¥
ì dúBà ïéëúBç,íéðL.ilk oewiz `ede ztqep dlizt xveiy iptn §¦¨¦§©¦

dylyd md el`e:ì÷äì,dqb dxefye dlecb dlizt `id m` §¨¥
,ãia dëòîî.welcl dgepe dwc `dzy ickdøBLådliztd z` §©£¨©¨§¨

ïîMa.dti wlczy ick,úBøð ézL éôa øeàa dëúBçå.lirlcke ©¤¤§§¨¨§¦§¥¥
* * *

,ax mya `a` xa ozp ax ly `xnind z` `xnbd d`iady ab`
:enyn zexnin dnk cer `xnbd d`ianàaà øa ïúð áø øîàå§¨©©¨¨©©¨

éøézò ,áø øîàixiyr -,íä ípäéb éãøBé ìáaopi`y meyn ¨©©©¦¥¨¤§¥¥¦Ÿ¥
.dwcv zeyrl mingxnòìwà ñeðéøî øa éàúaLc àä ék[oncfp-] ¦¨§©§©©¨¦¦§©

à÷ñò eäéépî àòa ,ìááìdxegq el zeeldl mdn ywia - §¨¤§¨¦©§¦§¨
,geixd z` mdipia zevgle dpnid xkzydldéì eáäé àìå`l - §Ÿ¨£¥

mdn ywia .el epzpéðBæî,lek`l oefn -eäeðéæ àì énð ïæéîmb - §¥¥©©¦Ÿ¥
.el epzp `l df z`øîà,i`zayáø áøòî éðäl`xyil etxhvdy ¨©¨¥¥¥¤©
mixvnn mz`ivia'Eîçøå íéîçø Eì ïúðå' áéúëc ,eúà à÷- ¨¨¦§¦§¨©§©£¦§¦©§

zeixad lr mgxl mingxd zcin ja `dzy,`ed weqtd jynde
rayp xy`k' ly zekinqdne ,'Liza`l rAWp xW`M LAxde'§¦§¤©£¤¦§©©£Ÿ¤

y miyxec 'jizea`lìL Bòøfî àeäL òeãéa ,úBiøaä ìò íçønä ìk̈©§©¥©©§¦§¨©¤¦©§¤
eðéáà íäøáà,miyecwd zea`d ly -ìò íçøî BðéàL éî ìëå ©§¨¨¨¦§¨¦¤¥§©¥©

,eðéáà íäøáà ìL Bòøfî BðéàL òeãéa ,úBiøaämdy gxkdae ©§¦§¨©¤¥¦©§¤©§¨¨¨¦
.ax axrdnïçìL ìò ätönä ìk ,áø øîà àaà øa ïúð áø øîàå§¨©©¨¨©©¨¨©©¨©§©¤©ª§©

íéøçà,mpgley lr lek`l edepinfiy -Bãòa CLç íìBò,ecbpk - £¥¦¨¨¥©£
,jyegk eipira lkde eiptl qext jygdyíçlì àeä ããð' øîàpL¤¤¡©Ÿ¥©¤¤

Bãéa ïBëð ék òãé äiàelv` onefn -'CLç íBé.óà ,øîà àcñç áø ©¥¨©¦¨§¨Ÿ¤©¦§¨¨©©
.íéiç ïðéà åéiç©¨¥¨©¦
ìL ,ïðaø eðzäLipinmiyp`ätönä :ïä elàå ,íéiç íðéà ïäéiç ¨©¨¨§Ÿ¨©¥¤¥¨©¦§¥¥©§©¤

ìBøéáç ïçìLmixg` edepinfiy dtvne lek`l el oi`y in - §ª§©£¥
.lek`låéìò úìLBî BzLàL éîeLéå .Bôeâa ïéìLBî ïéøeqiL éîe , ¦¤¦§¤¤¨¨¦¤¦¦§¦§§¥

,ãçà ÷eìç àlà Bì ïéàL éî óà ,íéøîBàmipikde ,eqakl leki epi`e §¦©¦¤¥¤¨¨¤¨
,`xnbd zx`ane .eze` mixrvnàn÷ àpúåin z` aiygn `l §©¨©¨

y meyn ,cg` welg `l` el oi`ydéðîa ïéiòîc øLôà,eicbaa - ¤§¨¦§©¥§¨¥
`le ,mda yeal `edyk mipikdn eicba z` zewple wecal lekiy

:edexrvi

äðùî
eid `l ,zkzn ly zyx `edy dlkq`d lr mibc milev eidyk
evx `le xdn mngzn lfxady oeik ,`lkq`d lr mze` migipn
e` ,milay yw e` mipw mikzeg eid `l` ,megdn sxyi bcdy
`ly ick] mina eze` mixeye xiip mikzeg eid e` ,miqxg mixaey

z` migipn eid mdilre ,dlkq`d iab lr mze` migipne ,[sxyi
h"eiay dpynd zxne`e :bcdïéëúBç ïéàå ,ñøçä úà ïéøáBL ïéà¥§¦¤©¤¤§¥§¦

z`øéépäickçéìî Ba úBìöìxac oikny dfay meyn ,geln bc - ©§¨¦§¨¦©
.ilk owzn `ed ixd zelvl eci lr lkeiy

íéøéëå øepz ïéôøBb ïéàåzeptcn gih e` mipa` ekezl eltp m` §¥§¦©§¦©¦
mixaeqy (:gk) lirl opaxke ,dit`l ilk owzn `edy iptn ,xepzd

.h"eia mixeq` ytp lke` ixiyknyïéLaëî ìáà,miaikyn - £¨§©§¦
wlg xepzd `diy xtrde xt`d z` wegcle ccxl xzeny epiide

.sxyize mda rbiz `l ztdeïéôéwî ïéàåoiaxwn -úBiáç ézLef §¥©¦¦§¥¨¦
ick ef lv`ìúBtLaiyedl -äøãwä úà ïäéìòoia y` wilcdle ¦§£¥¤¤©§¥¨

xeq`y ld` dyerk d`xpy meyn opaxcn xeq`e ,zeiagd izy
.dpea meynäøãwä úà ïéëîBñ ïéàåmixyi diley oi`yúò÷áa- §¥§¦¤©§¥¨¦§©©

mivrdy xaeq df `pzy meyn ,ilk dpi`e drwapy ur zkizga
x`yl mivwen md jkle ,dwqdl `l` ynzydl epzip `l

.miyinyzïëåoikneq oi`úìãaìwîa äîäaä úà ïéâéäðî ïéàå . §¥§¤¤§¥©§¦¦¤©§¥¨§©¥
miaxd zeyxa,áBè íBéa`ly mivra oiynzyn oi`y meyn §

.dwqdl `l` epzip `ly oeik ,h"ei iptl ilk eyrpøæòìà éaøå§©¦¤§¨¨
,øézî ïBòîL éaøadvwen oic xaeq epi`y meyn: §©¦¦§©¦

àøîâ
:`xnbd zx`anàîòè éàîz` oikzeg oi`e qxgd z` oixaey oi` ©©£¨

,giln ea zelvl xiipdàðî ïwúî à÷c íeMîlky ,ilk xiykny - ¦§¨§©¥¨¨
ilk owznk df ixd ea ynzydl ie`x `diy xac owzne dyery

.h"eia
* * *

:dpyna epipyðz .íéøéëå øepz ïéôøBb ïéàådén÷ óñBé øa àéiç áø é §¥§¦©§¦©¦¨¥©¦¨©¥©¥
,ïîçð áøcaezk `ziixaayúBôàì øLôà éà íàåxepzaíà àlà §©©§¨§¦¦¤§¨¤¡¤¨¦
BôøBb ïk,dze` miciqtne dqira mirbep mipa`dy meynøzeî ¥§¨

.sexblmb dk`ln xizny dcedi iaxk zxaeq `ziixady meyn
dpynd la` .xg` ote`a xyt` i`yk ytp lke` ixiykna
elit` jkle ,h"eia mixeq` ytp lke` ixiykny minkgk zxaeq
mi`xen` dnkn zebdpd d`ian `xnbd .sexbl xeq` df ote`a

:jxevd mewna dtixb exizdyeäúéácezy` -dì ìôð ,àéiç éaøc §¦§§©¦¦¨¨©¨
àáè àîBéa àøepúa àçéøàxepzd otecn dpial ivg dl ltp - £¦¨§©¨§¨¨¨

,h"eia xepzd jezlàúééìòî àzôø àðàc éæç ,àéiç éaø dì øîà̈©¨©¦¦¨£¦©£¨¦§¨§©§§¨
àðéòaoiekzpe ,xepzay oa`dn sxyiz `ly daeh zt ip` dvex - ¨¥¨

oke .zta oa`d rbz `ly ick xepzd z` sexbzyàáø déì øîà̈©¥¨¨
ìdéòîL,ely ynyl -àæååà øa éì éåè,xepza fee` il dlv - §©¨¥§¥¦©©§¨

àëeøçî øäcæàåz` sexbiy xnelk ,ilvd jxgzi `ly xdfd - §¦§©©¥£¨
`axe `iig iax .eptxyie ilva rbiy deab xac ea `di `ly xepzd
mzeyrl xyt` i`y ytp lke` ixiykny dcedi iaxk mixaeq

.h"eia mzeyrl xzen h"ei axrn
* * *

àçà áø ïì øîà ,éMà áøì àðéáø déì øîàenewnyøîc ,ìöeäî ¨©¥¨¦¨§©©¦¨©¨©©¨¥¨§©
,iy` ax -àáè àîBéa àøepz déì ïé÷øLoigh eicar -hiha ¨§¦¥©¨§¨¨¨

,ekeza ilvdyk megd `vi `ly ick h"eia xepzd ieqikl aiaqn
zclez `ed hihd leaib ixdy denz xacde .ilvl dyw gexdy

.h"eia xeq`e dyil zk`lndéì øîà,iy` axúøôc àz÷øà ïðà ¨©¥£¨©©§¨¦§¨
ïðéëîñmilabn ep` oi` xnelk ,zxt xdp zty lr mikneq ep` - ©§¦¨

zigelgl zngny xdpd zty lry xtrdn milhep `l` ,h"eia
.laebn hih `ed rwxwdéléî éðäå,df xtra gehl xzenyàeäwx §¨¥¦¥

ote`aìBîúàî déøééöcdvexy oniq ea dyr h"ei axray - §©§¥¥¤§
ixd jkl epikd `l m`y ,xg` cvl exiarde ,xgnl ea ynzydl

.dvwen dféøL àîè÷å ,àðéáø øîà,ea gehle elabl xzen xt` - ¨©¨¦¨§¦§¨¨¥
:leab xa epi`y meyn

* * *
:dpyna epipyìL íéðáà ,ïîçð áø øîà :úBiáç ézL ïéôéwî ïéàå§¥©¦¦§¥¨¦¨©©©§¨£¨¦¤

àqkä úéadidpe ,df lv` df mze` miaxwny zelecb mipa` - ¥©¦¥
zial cgeind mewna zecya mdilr miayeie ,lelg ayen oink
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éíéìëàa äö÷î ïéî ãBò Léå[fiwíé÷Lîe[hiwÎgiwäåöî úîçî äö÷î àeäå ,áBè íBéå úaLa[kwøàaúiL , §¥¦ª§¤§Ÿ¨¦©§¦§©¨§§ª§¤¥£©¦§¨¤¦§¨¥
.ã"é÷úå ç"ìøú ïnña§¦¨§

íéøeñàä äö÷nä éðéî ìk eàöîð[`kwñék ïBøñç úîçî äö÷î ,äMîç[akwBôeb úîçî äö÷îe ,[bkwäö÷îe , ¦§§¨¦¥©ª§¤¨£¦£¦¨ª§¤¥£©¤§¦ª§¤¥£©ª§¤
äàðä øeqà úîçî[ckwäìéëà Bà[dkwúBLîMä ïéáa øeñà äéäL úîçî äö÷îe ,äåöî úîçî äö÷îe ,[ekw ¥£©¦£¨¨£¦¨ª§¤¥£©¦§¨ª§¤¥£©¤¨¨¨§¥©§¨

:é"ù ïnña øàaúiL¤¦§¨¥§¦¨
י  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

dkld ixe`ia
íéìëåàá [æé÷ בזמן הסוכה נוי של פירות כגון -

.113החג 
íé÷ùîå [çé÷ נרות להדלקת ששימש שמן כגון -

.114חנוכה 
íé÷ùîå íéìëåàá [èé÷ שייך מצוה מחמת מוקצה -

- למצוה שהוקצה כלי אבל ומשקים, באוכלים דווקא
בטלטול  נאסר .115לא
äåöî úîçî [ë÷ ונאסר מצווה לדבר המשמש מאכל -

המצוה  בזיון משום ממנו באכילה יש כי .116באכילה
íéøåñàä [àë÷ או מיאוס מחמת המוקצה כלי אבל -

וכן  בטלטול, מותר - מלהשתמש אותו שהקצה מחמת

אם  אף בטלטול מותר כלי תורת עליו שיש דבר כל
לאיסור  .117מלאכתו
ñéë ïåøñç [áë÷ שמקפיד לאיסור שמלאכתם בכלים -

כדלעיל  .118עליהם
åôåâ úîçî [âë÷ או אדם מאכל שאינו דבר כל -

(כאבנים  לשימוש מעולם הוכן ולא כלי, אינו בהמה,
.119וחול)

äàðä øåñéà [ãë÷ בהנאה שנאסרו מאכלים -120.
äìéëà åà [äë÷ בלבד זו לשבת שנאסרו מאכלים -.121

úåùîùä ïéáá [åë÷ במאכלים הן בכלים הן -122.

zetqede mipeiv
ס"ו.113) תרל"ח סי' להלן
ס"ד.114) תרעז סי' שו"ע
של 115) שעוה נר ולכך לאיסור, שמלאכתו ככלי דינו אלא

דמשמע  (והא ומקומו, גופו לצורך בטלטול מותר - יוםֿטוב
השמן  לטלטל מותר ביוםֿטוב שרק סכ"ד תקיד סי' להלן
ממנו, שמסתפקים לשמן דווקא הוא בשבת משא"כ הנוטף
שדולק, בשעה גם ביו"ט בטלטול שמותר י"ל שעוה נר אך
מטעם  נאסר לא (אם שכבה לאחר בטלטול מותר ובשבת
המג"א  דברי את בשוע"ר הביא לא רעט בסי' ולכך בסיס)),
וראה  שעווה, של בנר מצוה מחמת מוקצה שיש ב ס"ק
בסי' להתיר שהוצרך ומה ד. ס"ק רעט סי' תהלהֿלדוד
עניין  אינו לנוי בסוכה שתולין סדינים הסרת סי"א תרלח
מוקצים  שהם אלא מצווה) מחמת (מוקצה טלטול לאיסור

מצוה. ביטול בהסרתן ויש למצוה
איסורו 116) כי גופו מחמת במוקצה נכלל זה מוקצה

שלא  איסור מחמת למוקצה ודומה לכלום, ראוי שלא מחמת
קא  הערה כדלעיל להתירו כדי עליו שיש אוכל תואר מועיל
נפק"מ  להסיק אפשר א) ס"ק (קו"א רסה ומסי' קטו, והערה
שיהא  כדי הנר פי על שנתנו שמן מלא מנוקב בכלי ביניהם
מחמת  מוקצה שמצד הנר, לתוך שעה כל מטפטף השמן
אך  המנוקב, שבכלי השמן את בטלטול לאסור אין איסור
נר  הוא (אם בטלטול נאסר השמן מצוה מחמת מוקצה מצד

עליו). שבירכו
שלא 117) מקפיד לא כי כלל מוקצה תואר לו ואין

גזרו  חכמים אך בשבת, המותרים לדברים בו להשתמש

לצורך  לא אך ומקומו גופו לצורך אם כי לטלטלו שלא
קכא  הערה להלן וראה טו, הערה לעיל ראה הכלי של עצמו

איסור. מחמת מוקצה בכלים יש אם
כיס.118) חסרון מחמת מוקצה אינו לעולם מאכל אבל
ראוי 119) שהיה מאכל דבר גם הוא זה בגדר ולכאורה

שמעלין  וצמוקין גרוגרות כעין משימושו ודחאו לשימוש
ראויים  שאין מפני מהם, דעתו מסיח ואדם ליבשן לגג אותן

סי"ג). תצה (סי' מרובה זמן לאחר עד לאכילה
מנר 120) שמן נטילת כגון בטלטולם איסור שיש מאכלים

"מוקצה  בגדר הוא אם לעיין יש מכבה משום האסורה דולק
הרמב"ם  דברי הזכיר א ס"ק קו"א רסה (בסי' איסור" מחמת
דעת  נתפרשה לא אך איסור מחמת מוקצה בזה שיש

כלים. לעניין קכב הערה להלן וראה שוע"ר).
בלבישה 121) נאסר אם להיפך: הוא ובגדים בכלים אבל

בטלטול, ומותר כלי תורת ממנו בטלה לא בלבד זו לשבת
סעיף  (כדהלן בטלטול אסור - בחול גם ללבישה אסור ואם
ואינו  כלי תורת ממנו שבטלה והיינו שעטנז) בגד לעניין פה
מוקצה  של גדר לו אין (אבל גופו מחמת כמוקצה ראוי

איסור). מחמת
כדלעיל 122) האיסור שהלך לאחר הוא שבכלים אלא

בטלטול  אסור הוא הרי עצמו האיסור ובשעת פב, הערה
"מוקצה", מגדרי ולא ומוכן ראוי שאינו מחמת לא אבל
מחמת  בטלטול האסורים דברים זו ברשימה נכללו לא ולכך

ביו"ט. נולד או יתקן שמא יסחוט, שמא יכבה, שמא
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או  מאכל תקוני ודין טוחן ודין בשבת תולש דיני שכא, סימן ב' חלק

ולש  מעבד

ÊË המים בנתינת חייב ואינו מלאכות מאבות הוא הלש
ואין  בחול כדרכו שיגבל עד אלא בלבד הקמח לתוך
או  קמח כגון גיבול בני שהם בדברים אלא חייב המגבל
קלי  וקמח ומורסן הגס וחול אפר אבל בנין של לטיט עפר
אסור  אבל פטור והמגבלן הן גיבול בני לאו בהם וכיוצא
קמח  לגבל יבא שמא הרבה קלי קמח לגבל סופרים מדברי
מעט  מעט הקלי את לגבל מותר אבל ויתחייב קלי שאינו
וקשה  עב הוא הגיבול אם (ואפילו החול מדרך שינוי שזהו
שלא  תבואה אבל בשינוי) שמגבל כיון מותר כלש ונראה
היא  והרי גסה אותה טחנו ואח"כ אותה שקלו שליש הביאה
בחומץ  ממנה לגבל מותר שתיתא הנקראת והיא כחול
רך  הגיבול שיהיה והוא אחת בבת הרבה אפילו  בו וכיוצא

מ  כן אם (אלא כלש שנראה מפני אסור קשה מעט אבל גבל
אם  מעט לשנות צריך ברך ואפילו בקלי) שנתבאר כמו מעט
נותן  ואח"כ השתיתא את נותן כיצד אחת בבת הרבה עושה
החומץ  ליתן בחול בו שרגילין מקום הוא אם החומץ את
יתנו  תחלה השתיתא ליתן בחול שרגילין ובמקום תחלה

תחלה. החומץ בשבת

שהם  דברים בין חילוק שאין ואומרים זה כל על חולקין ויש
מים  בנתינת חייב ובכולן גיבול בני שאינן לדברים גיבול בני
כלל  גיבל שלא אע"פ פירות ומי משקין משאר אחד או לבד
שאז  רך הוא הגיבול כן אם אלא גיבולו זהו המים נתינת כי
סופרים  מדברי אלא איסורו ואין כלל לישה כאן אין
בדברים  בין שיתבאר שינוי ע"י השבת לצורך והתירוהו
בין  ולפיכך גיבול בני שאינן בדברים בין גיבול בני שהם
אפילו  בשבת המשקה בהם ליתן אסור שתיתא בין קלי
מותר  שאז רך גיבול הוא כן אם אלא החול מדרך בשינוי
החומץ  ואח"כ תחלה השתיתא ליתן דהיינו בשינוי ליתן
שינוי  הוא שההפך במקום להפך או שינוי שזהו במקום
כיון  אחת בבת הרבה אפילו לגבל מותר בשינוי וכשנותן
לש  משום ענין בכל אסור עב גיבול אבל רך גיבול שהוא
לגבל  מותר אזי יום מבעוד כבר המשקה נתן כן אם אלא

בשתיתא. בין בקלי בין מעט) (מעט בשבת

לערבו  יכול שבת מערב שלשו חרדל הראשונה סברא ולפי
ובלבד  דבש לתוכו וליתן בכף בין ביד בין למחר במשקה

מעט: מעט מערבו אלא בכח יטרוף שלא

(חסר).

* * *

הכלים  והדחת שבת צרכי וקנין השאלה דין שכג סימן ב חלק
בשבת  וטבילתן ותיקונן

פלוני ‡ משקה זה כלי לי  מלא בשבת לחבירו לומר מותר
מיוחד  הוא הכלי אפילו השבת אחר לך ואשלם והשקיני
בזה  ואין ולמכור) בו למדוד המוכר שרגיל (פירוש למדה
את  המשקה שאף מפני כך בשביל בשבת קנין קונה משום

בכלי  להשקותו לפעמים ג"כ דרכו מתנה בדרך חבירו
למדה. המיוחד

אלא  כלל ממנו קונה אינו אפילו מדה שם לו כשמזכיר (אבל
כלל  לאסור שאין יין מדה השאילני לו ואומר ממנו שואל
דחול  עובדין משום איסור יש מקום מכל וממכר מקח משום
שנתבאר  כמו ממנו שמבקש המדה לו מודד שהמשאיל במה
מעשה  שהוא מפני בשבת דבר שום למדוד שאסור ש"ו בסי'
אלא  מדה שם לו מזכיר כשאינו אבל לשבת וזלזול חול
אלא  למדידה כמתכוין נראה אינו סתם זה כלי לי מלא
עובדין  משום בו ואין בלבד ממנו שמבקש הכלי למלאות

דחול).

של  מדה השואל) (או הלוקח כשנוטל אמורים דברים במה
אם  לומר צריך ואין לביתו ומוליכה משאיל) של (או מוכר
והמוכר  זה כלי לי מלא לו ואמר מביתו מדה הלוקח מביא
בכלי  תחלה למדוד אבל זו כמדה שאינו אחר מכלי ממלאהו
השואל) (או לוקח של בכלי אח"כ ולשפוך למדה  המיוחד
משום  בו (ויש למדידה מתכוין שהוא ניכר שבזה מפני אסור

דחול). עובדין

לגמרי  המדה ומצמצם מכוין שאינו שכל לומר מקילין ויש
מפני  גזל משום בו ואין מותר מעט מוסיף או שממעט
נהגו  וכן ויו"ט בשבת בכך רגילין שהכל לבעלים שידוע

מוקצה. שאינו דבר שאר או במדה טבעת להטיל

* * *
שלא  רק מדה ושם דמים שם להזכיר אפילו מתירין ויש
תן  לו יאמר שלא דהיינו מדה סכום או דמים סכום לו יזכיר
ויהיה  וכך כך בעד בידי לך יש וכבר מעות וכך כך בעד לי
מדות  וכך כך או מדה לי תן במדה וכן וכך כך בידי לך
שכיון  וכך כך בידי לך ויהיה וכך כך בידי לך יש וכבר
מקח  שהוא ניכר לו שחייב המעות בסכום לו שמזכיר
חול  דרך זה הרי המדות בסכום כשמדקדק וכן וממכר
לו  לומר אסור מחבירו השואל (ואפילו וממכר למקח ודומה
כך  בעד לי תן כשאומר אבל וממכר) למקח שדומה לפי כן

וממכ  למקח שמתכוין נראה אינו שמודיע וכך אלא כלל ר
אלא  אינו לו שמזכיר וכך כך והמעות לו צריך כמה לו

מעות. וכך כך ששוה כמה לו שצריך בעלמא לסימן

שאין  בדבר אלא כלל דמים שם להזכיר שאסור אמרו ולא
תן  לו לומר שאסור מהטבח בשר הלוקח כגון ידוע מקחו
שאינו  לומר אפשר שאי לפי ת"ק בסי' כמ"ש בשר בדינר לי
כמה  יודע אינו שהרי צריך הוא בשר כמה לו מודיע אלא
שמקחו  דבר אבל בזה כיוצא בכל וכן דינר בעד לו יתנו
להזכיר  איסור אין במדה וכן דמים שם להזכיר מותר ידוע
תן  לו שאומר כגון ידוע מדתו שאין בדבר אלא מדה שם
למדוד  רגילים שאין מדברים בהם וכיוצא אגוזים מדה לי
צריך  יהיה אם יודע ואינו המדה מחזקת כמה יודע אינו שאז
לו  מודיע אלא שאינו לומר אפשר אי כן ואם לאו אם יותר
לידע  כדי דוקא במדה ליקח שמתכוין וניכר צריך הוא כמה
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c"agרס i`iyp epizeax zxezn

אבל  וממכר למקח ודומה חול דרך זה והרי לו לפרוע כמה
להזכיר  מותר בהם וכיוצא ושכר יין כגון ידוע שמדתו דבר
אבל  מדות וכך כך לי תן לו שיאמר (ובלבד מדה שם לו
שמתכוין  ניכר שאז מדות וכך כך לי מדוד לו יאמר לא

לי). מדוד לו שאומר כיון דוקא במדה ליקח

אלו  במדינות כן פי על ואף הראשונה כסברא והעיקר
בדבר  דמים שם בהזכרת להקל זו כסברא המנהג נתפשט
ומכל  ידוע שמדתו בדבר מדה שם ובהזכרת ידוע שמקחו
כמ"ש  לגמרי המדה לכוין שלא ליזהר צריך המוכר מקום
והמוכר  ביתו מתוך מדה הביא הלוקח אם (ואפילו למעלה
מדה  שם לו מזכיר שהלוקח כיון לגמרי יכוין לא לו ממלאה

למעלה): שנתבאר כמו

* * *
אותו · נמדוד ולמחר זה כלי לי מלא לחבירו לומר מותר

מקח  כדרך זה אין ידוע מדתו אין שעכשיו (שכיון
שבחול): וממכר

לומר ‚ וכן במנין ואגוזים ביצים לי תן לחבירו לומר מותר
ואין  אגוזים חמשים או ביצים עשרים לי תן לחנוני
לידע  כדי מנין לו שמזכיר וממכר למקח דומה שזה אומרים
דרכו  ביתו בתוך הבית בעל שאף לפי לו לפרוע יתחייב כמה

הצורך. כפי אלא יטול שלא נוטל הוא כמה מונה להיות

לך  יש הרי לו יאמר שלא מנין סכום לו להזכיר אסור אבל
מאה  בידי לך ויהיה חמשים עוד לי תן אגוזים חמשים בידי
ביתו  בתוך כך מצמצם להיות הבית בעל של דרכו אין שהרי
בפירוש  אומר אפילו (ואסור וממכר למקח דומה זה והרי

השאילני):

מבוי „ דרך למקום ממקום לסעודה יין כדי המביא
ה' או ד' לתוכן לתת ובקופה בסל יביאם לא המעורב
וזלזול  משאות לשאת חול כמעשה שנראה מפני כדים
(וגם  בו מצויים שרבים במבוי כן כשעושה הוא לשבת
אחד  יביאם אלא החול) לצורך משאות שנושא יחשדוהו
מדרך  לשנות בזה וכיוצא כתפו על או בידו ב' ב' או אחד
לשנות  צריך במשא קלות בשינוי אין אם ואפילו החול
במבוי  לשבת הדין והוא יו"ט לענין תק"י בסי' כמ"ש

בזה. הם ששוין המעורב

וצריך  הרבה אורחים שזימן כגון לשנות לו אפשר אי ואם
מותר: לפניהם להביאם למהר

באותה ‰ לבית מבית או לזוית מזוית יין כדי המביא אבל
בסל  להביאם טוב יותר שם מצויים רבים שאין חצר
מפני  עצמו בפני ואחד אחד כל מלהביא אחת בבת ובקופה

בהילוך: שמרבה

Â סעודה עדיין לו שנשאר כגון היום לצורך כלים מדיחים
סעודה  אחר מיד אפילו להדיחם מותר בהם לאכול
כלי  להדיח אסור שלישית סעודה לאחר אבל שלפניה
שתיה  כלי אבל לחול משבת ומכין שטורח מפני אכילה
יודע  אם אבל לשתיה קבע שאין מפני היום כל להדיח מותר

אסור: עוד להם יצטרך שלא בבירור

Ê:שותה מהם באחד יצטרך שאם כוסות עשרה מדיחין

* * *
Á אפשר היה אפילו בשבת חדש כלי להטביל מותר

ומן  הואיל כלי כמתקן חשוב ואינו שבת מערב להטבילו
טבילתו  חיוב ואין טבילה בלא בו להשתמש מותר התורה

סופרים. מדברי אלא

לא  אפילו ואסור כמתקן חשוב כן פי על שאף אומרים ויש
מותר  ביו"ט (אבל שבת מערב להטבילו אפשר היה
כמו  יו"ט מערב להטביל לו אפשר היה כשלא להטבילו
האומרים  לדברי לומר צריך ואין תק"ט) בסי' שיתבאר
שזהו  ק"כ סי' בי"ד כמ"ש התורה מן היא כלים שטבילת
שדומה  מפני חכמים ואסרוהו הכל לדברי חשוב תיקון
ש"ב. בסי' שנתבאר כמו מלאכה אב שהוא ממש כלי למתקן

ויחזור  במתנה לנכרי הכלי ויתן כולם את יצא שמים וירא
מתנה  ליתן שמותר כלל טבילה צריך אין ואז ממנו וישאלנו
מקום  ומכל ש"ו בסי' כמ"ש השבת לצורך כשהיא בשבת
בי"ד  שנתבאר כמו ברכה בלא להטבילו צריך השבת אחר

שם.

המקוה  מן מים ימלאנו מים בו למלאות שראוי כלי הוא ואם
ניכר  הדבר שאין מפני כמתקן נראה ואינו טבילה לו ועלתה
היה  הללו מים לשאוב אומר שהרואה להטבילו שמתכוין
יברך  ולא עדיין הטבילו שלא יודעים הכל אין שהרי צריך

טבילה. לשם שמתכוין ניכר יהא שלא כדי זו טבילה על

כדברי  שהעיקר יטביל לא אלו בתקנות אפשר אי ואם
שם. בי"ד כמ"ש התורה מן היא כלים שטבילת האומרים

אותו  קונסין אין בשבת כלים והטביל עבר אם מקום ומכל
בשבת  מלאכה העושה כדין ביום בו בהם להשתמש שלא
כמו  לערב עד ממנה ליהנות לו שאסור דבריהם של אפילו

לכתחלה: אפילו מתירין שיש כיון שי"ח בסי' שנתבאר

Ë ואינו היום לצורך להדיחו מותר יין נכרי בו ששתה כוס
היתר  הכלי גוף שהרי הכל לדברי כלי כמתקן חשוב
אלא  מתקנו אינו ממנו וכשמסירו אוסרו שהיין אלא הוא
יש  אם אף זה כוס לטלטל ומותר רעי של גרף ממנו כמסיר
בהנאה  אסורין שהן ביין הנכרי בו ששרה פת פירורי בו
לגמרי  הכוס לגבי בטלים הן מקום מכל לכלום ראויים ואינן

כלל: טלטולו אוסרים ואין

* * *
È צ"ט סי' בי"ד שנתבאר ע"ד בהיתר לבטלו שמותר איסור

מותר  אבל מזה גדול תיקון לך שאין בשבת לבטלו אסור
כל  להורות וכן שבת מערב נתערב אפילו ששים לשער
מתוקן  היה זה דבר שהרי כמתקן חשוב ואינו להיתר הוראה
והורה  המורה שבא עד להשואל ידוע היה שלא אלא מאליו

לו:

‡È כדי בטלטול המותר דבר בכל הכלים לשפשף מותר
שהוא  בגרתקון כסף מכלי חוץ היום לצורך לצחצחם
הכסף  את מגרר שהוא מפני ונתקשו שנתייבשו יין שמרי
מלאכות  מאבות הוא והממחק נגדו רך הוא שהכסף וממחקו
מקום  מכל בלבד לצחצחו אלא לגררו מתכוין שאינו ואף
כלי  אפילו לשפשף מותר אבל הוא ימות ולא רישיה פסיק
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א  יום מבעוד לטלטל שהוכנו וחול בנתר הם כסף שגם ע"פ
כיון  מקום מכל לפעמים אותו וממחקין הכסף את גוררים
הוא  רישיה פסיק ולאו בלבד לצחצחן אלא מתכוין שאינו

מותר:

·È כשחופף נמחה שהמלח לפי במלח כלים חופפין אין
מותר  אבל ש"כ בסי' שנתבאר מטעם ואסור בחזקה
ידיו  ליטול שמותר כמו מלח עם מעורבים במים להדיחן

שם: שנתבאר מטעם מהם

בשבת  לבהמה מאכל הכנת דיני שכד סימן ב חלק

ולא ‡ לארץ המוץ שיפול בכברה התבן את כוברין אין
כבורר  זה שהרי המוץ שירד כדי גבוה במקום יניחנו
נופל  שהמוץ ואע"פ האבוס לתוך ונותנו בכברה נוטלו אבל
ולא  לכך מכוין שאינו כיון הכברה נקבי דרך מאליו לפעמים

מותר: הוא רישיה פסיק

משער · אלא בהמתו לפני לתת שעורים אדם ימדוד לא
דחול  עובדין משום אסורה שהמדידה מפני דעתו באומד

ש"ו: בסי' שנתבאר כמו וממכר מקח במקום שלא אף

* * *
שאינן ‚ מדברים הוא שהמורסן שכ"א בסי' נתבאר כבר

מן  פטור שהוא אומרים יש בשבת גבלו ואם גיבול בני
או  לבהמה מורסן לגבול סופרים מדברי אסור אבל התורה
מעט  לגבלו כגון שינוי ע"י אלא בחול כדרכו לתרנגולים
שלא  אלא אחת בבת הרבה אפילו או שם שנתבאר כמו מעט
מעביר  אלא בחול כדרכו לתוכו המים שנתן אחר בידו ימרס
שיתערב  עד פעמים כמה אפילו וערב שתי מקל או תרווד בו
המקל  או התרווד יסבב ולא בידו ממרס שאינו שכיון יפה

שינוי  זה הרי וערב שתי מעבירו אלא בחול כדרכו בסביב
יפה  שיתערב עד כלי אל מכלי לנערו כן גם ומותר גמור
ואפילו  כור אפילו אחד בכלי זו בדרך המורסן לערב ומותר
בכלים  אותו ומחלק היום לבהמותיו שצריך מה כפי כוריים

ובהמה. בהמה כל לפני ונותן הרבה

ואפילו  התורה מן חייב המורסן שהמגבל האומרים ולדברי
זהו  המים נתינת כי חייב גיבול בלא בלבד מים בנתינת
בשבת  למורסן מים ליתן אסור שם שנתבאר כמו גיבולו
אין  אזי שבת מערב המים בו נתן אם אלא שינוי ע"י אפילו
סופרים  מדברי אלא התורה מן איסור בשבת בגיבולו
שיש  שם נתבאר וכבר שנתבאר זו בדרך שינוי ע"י והתירוהו

נוהגין: וכן זו כסברא להחמיר

להתירן „ מותר מקומות וג' בב' שאגדו שבלים של קשים
של  קשר אינו אם הבהמה מהם שתאכל כדי בשבת

שעו  כדרך בידים בהם לשפשף אסור אבל שים קיימא
דבר  שכל מפני לאכלם נוחים שיהו כדי בהמה  באוכלי
אסור  תיקון בלא לאכילה ראוי שהוא דהיינו אוכל שהוא
דבר  אבל בעלמא לתענוג יותר ולתקנו להכשירו בו לטרוח
תיקון  איזה בלא לאכילה ראוי שאינו דהיינו אוכל שאינו
עצים  כגון אוכל ולעשותו לתקנו מותר מלאכה סרך בו שאין
לבהמה  אותם מאכילין ויש יום מבעוד האילן מן שקצצן
שאינם  להאכילם בידים בהם ומשפשפים לחים בעודם
דלועים  וכן בשבת לשפשפם מותר שפשוף בלא ראויים
יכולה  שאינה הבהמה לפני לחתכם מותר קשים שהם
אם  אבל יום מבעוד שנתלשו והוא חתיכה בלא לאכלם
אסורים  לעצמו שתלשן נכרי ע"י אפילו בשבת נתלשו

שכ"ה: בסי' שיתבאר כמו בטלטול
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ziciqgd dyxtd - miavp zyxt 'dxez ihewl'

אלקים" ה' "וּייצר ענין ּביאּור ּבתֹוספת 1להבין §¨¦§¤¤¥¦§©©¦¤¡Ÿ¦

oiadlE" oipr xE`iA zFtqFzAz` miwl` 'd xviIe §¨¦§¨¥¦§©©¦¤¡Ÿ¦¤
dnc`d on xtr mc`d" KM xg`e "znWp eiR`A gRIe ¨¨¨¨¨¦¨£¨¨§©©¨©¦©§©¨¦§©

miIgdide ,oiicr Wtp `lA did FzNgzA FNW sEBdW ," ©¦¤©¤¦§¦¨¨¨§Ÿ¤¤£©¦§¨¨
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zxAcnd'כּוgnFvC mi`xaPd lM x`WA oM oi`X dn ; ©§©¤¤©¤¥¥¦§¨¨©¦§¨¦§¥©
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.EN` zFpigA§¦¥
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x"Enc` zgPd xESiw d`xPM `Ede .zFxrdA E`aEd gqp iiEPiW dOM .aÎ`"rwz©¨¦¥Ÿ©§©¤¨§©¦§¤¦©¨©©§

x"Enc` ixn`n ± irvn`d x"Enc` zgPd ± xg` gqp .zFdBd ztqFzA irvn`d̈¤§¨¦§¤¤©¨Ÿ©©¥©¨©©§¨¤§¨¦©©§¥©§

a ,bk ziW`xA miIg zxFY ± eilr cQEin .ak cEOr ` wlg dxFYd lr owGd©¨¥©©¨¥¤©§¨¨¨©©¦§¥¦
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ארץ.ÚÓÂ˙‰(כב) יסד בחכ' ה' מ"ש להבין יש
להיפוך  להיות צריך היה דלכאורה
מן  שלמטה בינה מן יסודה יהיה דומם בחי' דארץ
כנ"ל. החכ' מן יקבלו צומח בחי' שהן ושמים החכ'
בבחי' שזהו בתבונה שמים כונן בטעם הנ"ל לפי אך
בחכ' מ"ש הנה דוקא. ותבונה מבינה שיסודם מדות
הוא  החכ' שבחי' מצד זהו שמים. ולא דוקא ארץ יסד
וכנ"ל  המדות מקור דבינה החי מבחי' גם הרבה למעלה
למעלה  היא האין בבחי' שהיא כמו דחכ' נקודה בבחי'
יין  ע"ג צף (כשמן דבינה בהשגה התפשטו' מבחי'
להיות  למקור מקור מהיות גם למעלה ה"ז א"כ כו').

אלא  אינן המדות התפעלות דהתהוות המדות התהוות
דחכ' זו שנקוד' ומאחר כנ"ל. הבנים אם שנק' בבינה
שרש  משם יבא מהיכן דבינה בהשגה לבא א"א
דבינה  שבחי צומח בחי' רק שהן המדות להתהוות
שהוא  וכ"ש החי. מן שלמעלה מדבר בבחי' הוא והחכ'

הצומח מבחי' בערך גם נבדל מדות שיש (ומה דמדות
ז"ת  בבחי' זהו כנ"ל ותענוג ברצון וגם כנ"ל בחכ'
בחי' הוא דחכ' ג"ר בחי' אבל בבינה שמתלבש דחכ'
להוליד  בבינה דחכ' מנקודה שלמעלה דחכ' נקודה
שבהן  ממדות למעלה ותענוג דרצון בג"ר וכן מדות.
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aNd `EdW ,mc`de29milCaEn ode ,dHnN x`Wp , §¨¨¨¤©¥¦§©§©¨§¥§¨¦
.dGn df miwgExnE§¨¦¤¦¤

aNd if` ,WOn FAlA dNBzn dAx dad`dWM K ©̀§¤¨©£¨©¨¦§©¨§¦©¨£©©¥
`Ede ,oFvx zEdnl KRdzpe oM mB dx`dd lAwn§©¥©¤¨¨©¥§¦§©¥§¨¨§
wlcY zadlXd xF` zlAwOWM ± dlizRd znbEcM§§©©§¦¨§¤§©¤¤©©§¤¤¦§©
xzMd zENBzdc Ff dx`d z`xwp oM lre .`id mb xi`ze§¨¦©¦§©¥¦§¥¤¨¨§¦§©©¤¤

.'d xfrA x`AzIW FnM "W`" mWA `"fC xzkA§¤¤§¨§¥¥§¤¦§¨¥§¥¤
aizM dxFpOA iM .dxFpOd zwlcd oipr oM mB Edfe30 §¤©¥¦§©©§¨©©§¨¦©§¨§¦

i"Wx WxitE ."zFxPd zraW Exi`i dxFpOd ipR lEn l`"¤§¥©§¨¨¦¦§©©¥¥¥©¦
.irvn`d xp l` mipFt Eidi dxFpOd ipw dXXW¤¦¨§¥©§¨¦§¦¤¥¨¤§¨¦

[ldwIe zWxR] W` Exraz `l xEQi ¦̀Ÿ§©£¥¨¨©©©§¥
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•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

˘"ÓÂ קול לבחי' שרומז הוא הענין וא"ו, בתוס' ואתה
רומז  שע"ז הקול ע"י הוא הדבור שגילוי ודבור,
מאיר  אינו הדבור לפעמים דהנה הוא והענין הוא"ו.
כמוכה  מי באלים, כמוכה מי ע"פ וכמארז"ל בגילוי,
הדבור  שאין הפי' ואין מדבר, שאינו הוא אלם באלמים,
נעשה  והי' העולמו' כל מתבטלי' היו שא"כ כלל, מאיר
בסש"ב  וכמ"ש דבי"ע, ההשתלשלות מכל ואפס אין
שמגרון  וז"ע בדבור, מאיר הקול שאין אלא יעו"ש, ח"ב
הוא  שגרון רק גרון, גימ' הוא ע"ה חרן כי חרן, נעשה
בבחי' הוא הדבור ואז בדבור, מאיר הקול כאשר
גילוי  בבחי' הדיבור מאיר שאינו חרן משא"כ התגלות,
גרונו  שניחר מי וכמשל גרוני, ניחר בקראי יגעתי וכמ"ש
מחמת  נשמעים אינם אמנם האותיות שמדבר שהגם
ומהוה, המחי' דע"מ האותיות בענין יובן ועד"ז הנחירה.
אבל  המחיים, האותיות שיש שהגם חרן בחי' שענין
גילוי, בבחי' הדבור אין בדבור, מאיר אינו שהקול מאחר
נאלמתי  וכתי' נאלמה, גוזזי' לפני כרחל כמ"ש וזהו
ה' שבחי' ה', נד בחי' שהוא נדה ר"ת החשיתי דומי'
הקול  כי להיות בזה"ז, בגילוי מאיר אינו מל' בחי' תתאה
סליק  בגלותא קול בחי' קוב"ה כי בדבור, מאיר אינו
רחל  איננו, כי בניה על מבכה רחל וזהו ולעילא, לעילא

[על] קאי איננו כי אלא מבע"ל אינם כי מל' בחי' הוא
להמשיך  הוא והעבודה כו'. קול בחי' הנ"ל קוב"ה בחי'
וא"ו  דא אמת אות לי ונתתם ע"פ בזהר כמ"ש הקול בחי'
שיאיר  הוי' דש' וא"ו בחי' כו' קול בחי' שזהו ת"ת בחי'
שיאיר  היינו וא"ו אות בתוס' מחי' ואתה וזהו בדבור.
שמאל"ף  באותיות אתה בבחי' קול בחי' הוא וא"ו בחי'
בחי' וע"י כו', הקול את יוציאו מוצאות וה' תי"ו ועד
חרן, בחי' היפך בגילוי הדבור נעשה עי"ז הקול המשכת
הוי', דש' ההי"ן בחי' ב' מחבר הוי' של וא"ו כי והיינו
עילאה  ה' בחי' מאיר שאינו ה' חסר עשית את כי והוא

וע  נעשה כנ"ל ועי"ז עילאה, ה' מבחי' נמשך הוא"ו "י
ביטול  בחי' שיהי' משתחוים לך השמים וצבא להיות
וע"י  בדבור הקול בחי' מאיר הוא"ו ע"י כי לאין, היש
כשאינו  משא"כ בנבראי', הביטול בחי' נעשה הגילוי
בבחי' כו' ושק קדרות שמים שאלביש בגילוי מאיר
ולכן  כו', ודבר ליש העולם נראה אז והסתר העלם
עליהם  שנגלה בא זה הנה דודי קול נאמר מצרי' ביציאת
בנוסח  נא' דלע"ל בגאולה וכן וגאלם, הקב"ה ממה"מ
ההרים  על נאוו מה ז"ח) נ"ב (ישעי' וכתיב מבשר, קול
הקול  בחי' שיאיר קול, נשאו צופיך קול כו' מבשר רגלי

שאת. וביתר דודי קול וכענין בגילוי,

(a) jil` aexw ik

.(a"l ,i"evp t"y) .c"qa
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יש Ì˘ÎÂעח) כמו"כ בעבודתם מחולקים שהמה
נר"ן, מדרי' בג' בתשו' מדרי' חילוקי
היא  והתשו' החוטאת הנפש וכמ"ש נפש דבחי' תשו'
רוח  דבחי' ותשו' כו', בתשו' תשוב נפש שמדרי'
דבחי' ותשו' כו', האלקי' אל תשוב והרוח וכמ"ש
הוא  והענין כו'. יאסוף אליו ונשמתי רוחי כמ"ש נשמה
התשו' וכמו"כ כנ"ל בפו"מ עשי' בחי' הוא נפש דהנה
מאד  מתמרמר כאשר כו', בפו"מ בסומ"ר הוא בזה
אצלו  ונעשה מזה מאד לו וצר ועון החטא על בנפשו
כל  ולעזוב הרע מדרכי לסור בלבו מאד חזק  הסכם
עזיבת  ונק' כו', דרכו רשע יעזוב כמ"ש רשע דרכי
אל  מההיפך הקודמים דרכיו לשנות בפו"מ החטא
שמתחרט  באמת הוא נפשו מרירות דכאשר כו', ההיפך
דרכו  ומשנה אמיתי הוא וההסכם הקבלה אז העבר על
בכלל  החומריו' התגברו' על התשו' וכמו"כ כו'. לגמרי
ועון  חטא על לא והיינו כו', המותרי' בדברים גם
אחר  מאד שנמשך מה החומריו' על רק ר"ל בפו"מ
שזהו  כו', מזה ליפרד יכול ואינו הבהמיו' נפשו טבע
החומריים  בענינים מאד שמקושר נפשו התקשרות מצד
א(זאגין  ניט זעך קען (ער מהם ליפרד יכול אינו
בנפשו  ישועות פועל ה"ה ע"ז המרירו' וע"י דערפון),
תומשך  ולא החומרים בענינים מקושרת תהי' שלא

ד  וישנה הטבע על אחר התשו' וכמו"כ כו'. בזה רכו
אלקים  פחד שאין פר"ע כשיש ובפרט קבעומ"ש העדר
כו', עומ"ש עליו ולהמשיך ע"ז תשובה שצ"ל כו' עליו
דבחי' ותשו' כו'. נפש דבחי' תשובה בכלל הוא שכ"ז
כו', אהוי"ר התעוררו' העדר על התשובה הוא רוח
אהוי"ר  התעוררות להיות כאו"א על חיוב יש שהרי
מישראל, כאו"א שמחוייב התורה ממצות מצוה שזהו
תכלית  הוא שע"ז הנה"ב ותיקון בירור הוא שעי"ז וגם
ובכדי  כו'. נוצר שלכך הנה"ב את לזכך למט' ירידתו
כ"א  א"א אדם בבחי' שיהי' בנה"ב פנימי ציור שיהי'
ע"י  הבאה הלב בהתגלו' אהוי"ר התעוררו' ע"י
יכול  הנה"ב והכנעת כפיית דהנה כו', דוקא התבוננות
ע"י  הבאה אהוי"ר בלא (וכ"ש אהוי"ר בלא גם להיות
הנה"ב, על להתגבר שבנפש התוקף ע"י כו') התבוננות
הפעולה  העדר מצד הן הנה"ב חלישו' ג"כ נעשה ועי"ז
החומריו', הטבע עי"ז שנחלש החומריים דעניני'

עי"ז  נעשה אינו אבל כו'. גופא הכפי' ע "י וביותר
האהבה  ע"י כ"א כו', בהנה"ב פנימי וציור חקיקה
לפי  בהנה"ב, פנימי ציור נעשה התבוננו' שע"י
הענין  את ג"כ הטבעי השכל מבין שבההתבוננו'
דנה"א  זאת אהבה שבהתעוררו' והעיקר האלקי,
העדר  ועל כו', לאלקו' באהבה הנה"ב גם מתעורר
שאינה  בנפשו מצטער ה"ה דאהוי"ר ההתעוררו'
שהסיבה  ובפרט כו', למט' בירידתו הכוונה נשלמת
דמדו' הלב, טמטום הגורם הנה"ב התגברות מצד היא
כו', אלקי מענין מתפעל ואינו בהתעלמות הן דנה"א
עבודה  בהעדר הזמן במשך שהרי ע"ז מאד ומצטער
למה  יודע ומי כו' נחלש והנה"א ביותר הנה"ב מתגבר
דוהרוח  התשובה היא וע"ז כו'. עי"ז ח"ו לבא שיכול
היא  זו במדרי' ותשו' כו', המדות התפעלו' להיו' תשוב
(והיינו  נפש דבחי' מתשו' יותר בנפש בהתפעלו'
דתשו' והגם כו'). רוח בבחי' היא גופא שהתשובה
התגברו' על (וכן בפו"מ המעשה על היא נפש דבחי'
בהמה  כמעשה הם שמעשיו בפו"מ שזהו החומריו'
וכמ"ש  ר"ל הרע המיני כל מקור שזהו בפר"ע ובפרט
ויתעורר  טהרה רוח עליו יערה כאשר ובודאי במ"א),
ממש  נפשו בפנימיו' הענינים לו נוגע ע"ז בתשובה
זהו  דמ"מ אהוי"ר, בהתעוררו' העבודה מהעדר יותר
ח"ו  עבירה מעוברי אינו עכ"פ שהרי יותר בדקות
ומ"מ  כו'). אדם שאינו רק כבהמה נחשב (ואינו
דנפש, מתשו' יותר התפעלות בבחי' היא בזה התשובה
ענין  בו אין נפש בבחי' רק שהוא דמי להיות

התשו  וע"כ כ"כ, בנפשו שהיא ההתפעלות הגם '
נוגעים  שהעניני' מפני נפשו בעצמו' פנימי בהתעוררו'
דרכיו  בכל עי"ז שמשתנה עד נפשו בפנימי' באמת לו
הכוונה  (ואין כ"כ התפעלו' בזה אין מ"מ כו', והילוכיו
מכל  כלול כאו"א שהרי כלל התפעלות בזה שאין
ההתפעלות  אין אבל כו', רוח בחי' גם בו ויש המדרי'
לעשי' ששייך היא התשובה ובד"כ כו'), כ"כ בתוקף
לגמרי  דרכיו ולשנות הקודמת דרכו לעזוב לבד בפו"מ
לבד  לפו"מ בהנוגע רק הכל אבל כו', מאד חזק בהסכם
ההתפעלות  טבע בו יש רוח בבחי' שהוא ומי כו'.
הנה"א  כחות התגלו' העדר על היא והתשובה בנפשו

כו'. גדולה בהתפעלות היא התשובה וע"כ כו',
b"xrz ,l`xyi daey d"c
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"éðéîùä íåéá"לכם תהיה .1עצרת

וממשלה  שליטה [ג] חוזק, [ב] השהיה, [א] שונות. משמעויות שלוש "עצרת" .2למילה

ההשהיה, תוקף עבורכם יהיה החג של השמיני שהיום – לכם" תהיה עצרת השמיני "ביום פירוש
ממשלה. של באופן ושליטה

ושליטה. השהיה של יום היא שעצרת הכוונה מה להבין

משל:3במדרש  כך על נאמר

לאוהבו  אמר הוא הימים שבעת כשעברו המדינה. בני כל את והזמין ימים, שבעה סעודה עשה מלך
שנמצא. במה לבדנו אנחנו נשמח המדינה, בני כלפי חובתנו את מלאנו שכבר כעת, –

עבור  הם עצרת שמיני קרבנות אבל העמים, כל עבור קרבנות מביאים הימים שבעת כל הוא: הנמשל
בלבד. ישראל בני

תורה. שמחת חג את קבעו עצרת בשמיני

התורה. את לשמח – היא תורה שמחת חג משמעות

את  שמקיפים בכך התורה? את משמחים ובמה ישראל. בני התורה? את לשמח שיכולים אלה הם מי
בתורה. קוראים שבה הבימה

שבועות, לאחר תורה שמחת את לקבוע צריכים והיו בשבועות, היה מתןֿתורה הרי להבין: צריך
עצרת  שמיני לאחר תורה שמחת את קבעו ?4ומדוע

הוא: הענין אלא

כפור. ביום שניתנו האחרונות הלוחות על נקבעה תורה שמחת

ישראל  עם אז בשבועות. שהיה תורה מתן לאחר הראשונים הלוחות את רבינו למשה נתן יתברך ה'
ועוון. מחטא נקי זכאי, משמעותו צדיק צדיקים. של בדרגה היה

יתברך  שה' מה כל את בקבלתֿעול, היטב, קיימו הם צדיקים. בדרגת היו ממצרים בצאתם ישראל בני
רבינו. משה ידי על ציוה

טומאה  בשערי אז  משוקעים היו ישראל שבני אין 5זה עליהם, השפיעה מצרים זוהמת של שהסביבה ,
והן  לטוב הן משפיעה, שהסביבה בחיים רואים שאנו כפי זוהמא, שענינה גסות אלא עבירה, של ענין זה

לרע.

הדבר  לכן, ומצוות. מתורה ורחוקים ליהדות קרירים בה רעה, יהודית בסביבה שנמצאים אנשים ישנם
אצלו, קל  נעשה המצוות שענין  מסוימת, ראש וקלות מקיים שהוא במצוות מסוימת קרירות עליו משפיע
בהתעוררות  שהוא זמנים להיות ויכולים מצוות, מקיים שהוא אף מצוה. שומר עצמו שהוא אףֿעלֿפי
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לה.1) כט, פנחס
א'תשעו.2) ע' עצרת, שמיני התורה, אור
כד.3) כא, פרשה רבה, במדבר

(4.156 ע' יד, חלק שיחות לקוטי
ע"א.5) לא יתרו, חדש, זוהר
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הן  תורה,נלהבת, שמחת של ובריקודים סוכות של בשמחה והן הכפורים ויום השנה ראש של בתפילות
שהוא  עד וגס קר  אותו עושה הרעה, הסביבה מהשפעת שנובעת הקלותֿראש כי נמשך, לא הדבר אבל
לעמוד  תוקף חסר שהוא בלבד זו לא וכדומה. שבת חילול של חמורה עבירה עובר להיות חסֿושלום, יכול,

לעצמו. לעזור ביכלתו שאין משער הוא בדיעבד. דרך על אצלו הוא הענין אלא בניסיון,

רק  תלויה שפרנסתו כוזבת, ומדיעה רעה מסביבה הנובעת דעת, קלות רק זו דבר של לאמיתו
החיל" את עשה ידו ועוצם ש"כוחו סבור והוא .6בעבודתו,

חייא  דיהיב ה"מאן על לגמרי ושוכח בכוחו, צרכיו את משיג הוא כי סבור שהוא עד מגושם, כה הוא
מזונא" ה"יהיב 7יהיב גם הוא יתברך והוא החיים, נותן – חיי" ה"יהיב הוא יתברך הוא יתברך. ה' –

המזונות. נותן – מזוני"

ושלום, חס שנופלים, עד גסים, נעשים לדרגה. מדרגה ליצלן, רחמנא מתדרדרים, רעה סביבה בשל
הרעה. הסביבה היא הדבר והתחלת הרע. בעמקי

אומרים  סביבה 8חז"ל של בהשפעתה בחיים רואים אנו וכך פורעניות", ממידת טובה מידה ש"מרובה
גם  מעורר שזה אלא בחיות, מצוות מקיים שהוא בלבד זו לא – פנימיים כוחות מעורר הדבר טובה.
השפעה  יש  הטובה לסביבה לדיון . מקום כלל אין  והדומה שבת שמירת  שאודות כך מסירתֿנפש, של כוחות

יהדות. בעניני נפש מסירת של בתוקף שהוא עליו

תורה. למתן זכו ולכן חטאים, לא אך גסים, היו ממצרים בצאתם ישראל בני

.øåöé÷ שואל ולמשול. לשלוט ג) תקיפות. ב) השהיה. א) פירושים שלושה מכילה "עצרת" מבאר:
יתברך  ה' כאשר מתןֿתורה, בעת שבועות. לאחר ולא עצרת שמיני לאחר שמחתֿתורה את קבעו מדוע
ההשפעה  בגלל גסים היו הם אבל צדיקים, בדרגת היו ישראל בני הראשונים, הלוחות את רבינו למשה נתן

והשפעתה. סביבה של החשיבות את מבאר מצרים. זוהמת של הרעה
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•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

רבינו ‡. משה של הגילוי הוא פסח' של 'שביעי
משיח. של הגילוי – פסח' של 'אחרון עליו־השלום,

היו  חסידים, ששמעו ענין בכל הנה בעבר,
דוב  אברהם ר' החסיד בחסידים. הדבר כיצד חוקרים
על  אומר היה אייזיל ר' החסיד שהגאון סיפר ירמי'ס

משיח. של וחסיד רבינו משה של חסיד כך:
הרב ·. של הידוע הניגון את ניגנו המסובים

מיכעל  רבי הבעל־הקדוש לפני שניגנו מזלוצ'וב 'ע
ואחר  הפעם, עוד לנגנו אדמו"ר כ"ק וציווה שם־טוב,

אמר: כך
באהלך 1כתוב  'אגורה הקב"ה לפני דוד אמר :
ויהיו 2עולמים' ותשבחות שירים בשמי ואמרו ,

לניגון  דיבור בין הבדל קיים בקבר. דובבות .3שפתותי

בכלל. הכוחות ואת והמידות, המוחין את משרת דיבור
השכל, מחשבת ואת המחשבה את משרת ניגון ואילו
ואילו  רצון, של גילוי הוא בכלל דיבור לנפש. כלומר,
בחסידות  מוחלט שלא למרות עונג. של גילוי – 4ניגון

שהעונג  או העונג את מכריח הרצון אם יותר, גבוה מה
שהעונג  'נשמע' הנפש בהשערת אך הרצון, את מכריח
הוא  והעונג בנפש־רוח־נשמה, הוא הרצון יותר. גבוה
"שפתותיו  שבעניין מובן, ממילא ב'חיה־יחידה'.

בדיבור. מאשר יותר בניגון זה הרי בקבר", דובבות
בשניהם: להתדבק ויכולים הנ"ל, הניגון כעת שרו
הבעל־שם־ ומורנו מזלוצ'וב מיכעל'ע ר' הקדוש הרב 
יכולת  של לכוח זקוקים כך שלשם אלא טוב,

להתדבק.
dcerqa ,gqt ly oexg` lil
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yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

ixezqnd ielird - e"r wxt

עסקיו  את להעביר החליט - תע"ח בשנת - שנה ששים מוויאזנא ברוך לרבי מלאו כאשר
מלמברג, אברהם ור' יוסף ר' בניו, שני את אליו הזמין ולכן, ועבודה. לתורה ורק אך ולהתמסר

רכושו. כל של מדויק סיכום ערכו רעייתו ועם איתם ויחד

התייחס  - ע"ב) פרק (ראה מסמילא נסתר של ּבּתֹו לנו שידוע כפי הייתה אשר - ִלרעייתו,
ולא  מסחר בענייני תמיד איתה התייעץ ולכן, בחיים. ההצלחה את לו שהביאה מי כאל ברוך ר'

ברכושו. מלאה שותפה בה  ראה גם הוא הסכמתה. וללא ידיעתה ללא מאומה עשה

ר' הפריש לראש לכל הרי ובנכסים, במזומן רכושו, כל של המדויק השווי שהוערך לאחר
חלקים  לחמישה שוב חילק - חלקים ארבעה - השאר את לצדקה. הנ"ל מהסך חמישית ברוך,
שוב  החמישי והחלק עצמו, לו לרעייתו, בניו, משני אחד לכל כחלק, חלק ניתנו, והם שווים,

לצדקה.

למזומנים, זה רכוש הפך וכאשר צדקה, עבור ברוך ר' הניח  מרכושו גדול שחלק אומרת, זאת
- ישראל בתפוצות כבר התפרסם אשר - בעלֿשם אדם ר' הנסתרים למנהיג מהנ"ל מחצית מסר

שונות. ולמטרות שונים למוסדות בעצמו חילק השנייה המחצית ואת

שהופרש  לאחר - השנתית וההכנסה הבנים, שני של לניהולם מסר והעסקים האחוזות את
הבעלים. עבור חלקים לארבעה חולקה - לצדקה עשירית ממנה

משפחות  ושאכלסה הישיבה ששכנה היכן - ברוך ר' של באחוזתו להיראות החל זמן באותו
התרחק  הוא מוצאו. מקום ואת זהותו את ידע לא איש אשר שלושים, כבן אברך - רבות יהודיות
לשיעורי  להקשיב לישיבה, תכופות להיכנס נהג זאת עם שמו. את לאיש גילה ולא האנשים מחברת
להם. לעזור רצונו עקב כנראה, השיעורים, על חזרתם בעת הבחורים עם ולהתפלפל הישיבה, ראשי

גדול. למדן הינו זה אברך כי להכיר היה אפשר מיד

ניסו  הם זה. באברך להתעניין החלו הישיבה, מנהל - ישראל מנשה ר' וגם ברוך ר' גם
חתום. פיו היה האישיים  לחייו בנוגע בידם, חרס העלו אך מוצאו, מאין ממנו לדלות

ברצ  היה לכן בתורה, גדול הינו זה שאברך משוכנע, כבר בהיותו ברוך שיעור ר' שיאמר ונו
בישיבה.

מהאברך. ברוך ר' ביקש הינכם"? מאין לי נא אמור "אך

להבטיח  הינך "חייב - ברוך לר' האברך ענה - שיעור" ואומר כאן שאתעכב ברצונך "אם
הנני  שיכול היחידי הדבר מגיע. אני ומאין אני מי למצוא תנסה לא וגם יותר תשאל שלא לי,

דבריו. את סיים יוסף" ב"ר יעקב אהרן הוא בישראל ששמי הוא, לך, לומר

ישראל. מנשה ר' עם זה בעניין והתייעץ ברוך ר' הלך

חששו  את ישראל מנשה ר' הביע המתנגדים" עלֿידי לכאן נשלח זה שאברך להיות "יכול
והנסתרים". המקובלים עם וקשרינו שלנו הישיבה על מדויקים פרטים לברר "כדי
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לזמן  שמזמן למרות, - הקבלה בתורת קבועים שיעורים היו לא ברוך, ר' של בישיבתו אמנם,
למקובלים  הישיבה ראשי של ויחסם והמקובלים, הנסתרים על סיפורים לתלמידים סופרו
נעשו  לא אך - המתנגדים אצל למקובל בניגוד היה עצמו זה אשר ידידותית, הייתה ולנסתרים

והמקובלים. הנסתרים לטובת התלמידים על שישפיעו פעולות שום

הבורא  בעבודת חדשה לדרך התלמידים את מכינים ברוך, ר' של בישיבתו כי ברור היה ברם,
והמקובלים. הנסתרים של לדרכם הנוטה כזו דרך -

הרי  המסתורי, האברך נגד קרובות לעתים מתבטא היה ישראל מנשה שר' כך על הבט מבלי
הישיבה. כראש למנותו - הנ"ל למרות - החליט אשר עד למדנותו, את מאוד העריך ברוך ר'
לנפשו. להניחו לו אסור זה, אברך של מהותו ידועה שאין שלמרות היה, ברוך ר ' של שיקולו
יצליח  הוא העילוי, האברך את שיקרב ידי שעל הייתה ברוך ר' של שכוונתו מאוד להיות גם יכול

המתנגדים. של שלוחם הוא אם אפילו לצידו , להעבירו

טיבו. ומה הוא מאין  מהאברך לדלות יצליח הוא הזמן שבמשך ברוך ר' סבר כללי באופן

ועל  היות מצוינים, תלמידים של נבחרת קבוצה בפני שיעור לומר מּונה הנ"ל ָוהאברך
לכך. ראוי היה הוא ספק. יותר להיות יכול היה לא למדנותו

התלמידים  ובעמקות. בהגיון הצטיין אשר שיעור, אומר האברך היה בשבוע פעמים שלוש
משיעוריו. מאוד התפעלו - להתפלפל אהבו לא בטבעם אשר - עצמו ברוך ר' ואפילו

שום  עדיין לו היה ולא חדשים שלושה חלפו שכבר מכך מתוסכל מאוד היה ברוך ר' אך
הצעיר. הישיבה ראש ומהו  מיהו מושג

האם  מוחלט באופן לדעת רצו הם הישיבה. מראש עינם משה לא ובניו, ישראל מנשה ָָר'
הי  שראש לחשד , יסוד כל באמת לכל אין מאזינים היו הם המתנגדים. כשליח לכאן נשלח שיבה

בשיחותיו. והן בלימוד הן מפיו היוצאת מלה

מתום. בו מצאו לא הם אך

הצעיר  העילוי את שעיכב בזה צודק היה שהוא הוכח פורתא. נחמה זו הייתה ברוך ר' עבור
כחשוד. אליו להתייחס יסוד כל היה ולא בישיבה.

ר' - שהוא קרה זה ואיך הישיבה, ראש הוא מי לדעת בנפשו, ברוך לר' מאוד נגע מאידך,
לו  שאין כזה "נסתר" במחיצתו ישהה תקופה, שבאותה הנסתרים עם בקשר היה אשר - ברוך

מושג. שום ממנו

אמנם  ידע הוא האברך. של מהותו מה מושג כל שאין העובדה ברוך לר' הציקה כמוֿכן
שיטה  איזו ואחרי הבורא בעבודת דרכו מהי ידיעה כל לו הייתה לא אך מופלג, למדן שהינו

נֹוהה. הוא ֶביהדות

לעצמו  יקבע הצעיר הישיבה שראש דרישה העלה הוא רעיון. ברוך ר' של במוחו עלה ואז,
רמב"ם. שניהם ילמדו בו זמן

יוכל  הוא יחד, ילמדו הם לאברך, בינו הדעת קירוב שיהיה לאחרי  אשר שיער, ברוך ר'
דרכו. ועל עליו פרטים ממנו לדלות
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מאוד  קירב מצידו, ברוך ר' ביחד. רמב"ם ללמוד החלו שהם מאז חלפו שבועות שלושה
בספרי  בקי - האברך - שהוא ממנו, לגלות הצליח שהוא מה כל אך הצעיר. הישיבה ראש את

מסודר. בסדר אצלו נמצא והכול ומוסר, חקירה

הצליח  ברוך ר' והרלב"ג. הרמב"ם בשיטות והבחיי, הרמב"ן בשיטות היטב בקי היה הוא
הגדולים  של לשיטות בקשר לומר מה הרבה - לאברך - לו שיש המידע, את ממנו לגלות
לקבלה. כלל התמסר לא הרמב"ם הרי מקובלים , היו והבחיי שהרמב"ן בעוד לעיל. המוזכרים

לרמב"ם. זר היה לא הקבלה עניין שגם להוכיח היה יכול הצעיר הישיבה ראש אך

שיטה  איזו עם בוודאות לומר יכל לא הוא גדולה. ל"דילמה" ברוך ר' את הכניסו אלו דברים
שאין  רק שלא לו, התגלה כן אחד דבר יותר. נוטה הוא מהן ולאיזו הצעיר הישיבה ראש מזדהה

ללימודה. נוטה גם שהוא אלא, הקבלה, לעניין  זר האברך

אלה  של שליחם להיות הזה האברך יכול היה לא לפיה, שכן, ברוך. ר' את שימח זה דבר
עדיין היה לא אך לקבלה. מנגדים הקבלה,שהם תורת בלימוד חדור עצמו האברך אם ברור

אדם  רבי של בדרכו ההולכים - זמן שבאותו והמקובלים הנסתרים ידי על שנקבעה כפי ובמיוחד
בעלֿשם.

אמנם  הפליא האברך האברך. את ביסודיות להכיר ברוך ר' היה יכול לא ועדיין ארוך, זמן חלף
סובר. עצמו - האברך - הוא מה עדיין ידע לא ברוך ר' אך הרבות. בידיעותיו ברוך ר' את מאוד

הקבלה"? על דעתו "מה השאלה: את - ולתמיד אחת - בפניו להציג ברוך ר' החליט לכן

ברורה: תשובה האברך ענה זו שאלה על

בהרחבה  לדבר היה יכול הוא קבלה. יודע גם הוא אלא, הקבלה, את אוהד שהינו רק לא
יעקב" "תולעת אמונה", דרך הקודש", "עבודת כמו: כאלה, קבלה ספרי על מעמיק ובאופן
ותוך  הקדוש. האר"י כתבי אודות במדויק ידע גם הוא קורדובירו. משה ר' מאת רמונים" ו"פרדס
הספרים  אשר הקדוש. האר"י וכתבי לעיל שהוזכרו הקבלה ספרי בין ההבדל את הסביר כך כדי
כתבי  הם שונים אך להבינם. שיכולים העניינים את מסוימת במידה מסבירים לעיל המוזכרים

הסברים. כל ללא ועמוקים, גבוהים עניינים נמסרים שבהם הקדוש, האר"י

הספרים. בשאר מאשר האריז"ל בכתבי טעות לידי להגיע יותר קל - האברך המשיך - ולכן

היות  ומדויק, ברור באופן אלו כתבים אודות לדבר אפשרות שאין ציין, אף - האברך - הוא
ובעזרת  בזהירות ללמוד צריכים הקבלה שאת הרעיון, את ביטא הוא שונים. ממקורות נעתקו והם

רב. נזק לגרום יכולה מסוים, רעיון בהבנת ביותר הקטנה והטעות היות מתאים. ביאור

מאיר  רבי דברי אודות הגמרא מסיפור כך על סימוכין אגב הביא הצעיר הישיבה ראש
אמרתי  מלאכתך מה בני לי אמר ישמעאל רבי אצל "כשבאתי א): עמוד כ' (דף סוטה במסכת
שמא  היא שמים מלאכת שמלאכתך זהיר הוי בני לי אמר אני רש"י] פירוש - [סופר לבלר לו

כולו". העולם כל את מחריב אתה נמצאת אחת אות תתיר או אחת אות תחסיר

האר"י  לכתבי שבנוגע הרעיון, את ביטוי לידי להביא הישיבה ראש רצה זה מאמר בציטוט
ובגישה  מתאים ידע עם זו חכמה לומדים לא אם חמורות טעויות שם לעשות יכולים הקדוש

מתאימה.
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רעג c"ag i`iyp epizeax zxezn

שיטתו  כי האר"י, תורת את ללמוד הנהו חושש - דבריו את הישיבה ראש סיים - ולכן
טעויות. עם נעתקה שהיא  אפשרות ויש במדויק, כתובה לא בקבלה

•

1

2

ycew zexb`

תרפ"ב] מ"ח [אמצע

ב"ה 

שי' יהודא שלום ר'

וברכה. שלום

הה  הטוב. משלומך ודעתי שי' הרב חותך כבוד ע"י
השי  הראשון הכללי מכתב שלחתי כאשר העברה בשה
גם  שלחתי שי' א"ש וידידיו שי' התמימים לכל והשלישי
אדרעסא  כי הפאסט בהודעת חזרה, הכל וקבלתי אליך,

ברור. אדרעס ידעתי לא באשר הוא ובטח אין, כזו

כעם  אתך, לדבר חפצי ברור אדרעס אדע כאשר ועתה
הוא  זאת אשר יחיו, התמימים מתלמידיו אחד כל
בעתים  בכתובי' ולבוא להתרועע אדמות עלי תעודתיו
אחד  בכל הפרט תועלת מהם יגיע אשר בעיים קרובים,
לרגלם  אשר כולו, ובהכלל יחיו התמימים מחיי ואחד
זה  שהם, מקום בכל הרוחיים, הציבור עיי כל יתברכו
אגדה, וזה גמרא שיעור אומר זה ישיבה, וזה חדר מיסד
לפי  מקום בכל אבות, פרקי לומד וזה דא"ח חוזר זה
וא' א' כל על הוא גברא חובת כי מקומו, אשי וערך ערכו,
ע"י  לו האמור הוי' לרצון המקושרים שי' מהתמימים
בג"מ  זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הקדוש עבדו
באגרת  ופקודתו והזהרתו ואגרותיו בקוטרסיו זי"ע
סוחר  ובין שו"ב ובין רב בין ואחד אחד כל אשר הצוואה,
בהוגע  גם לעשות החובה עליו והדומה בקין ועוסק
ואשר  בעירו, ות"ת חדר בדבר להשתדל הייו לזולתו
במה  אחד כל ובש"ק, בחול יחדיו וילמדו יתאספו
הקדש  וחיבת התורה על קדשיו עם לב ולעורר שיכולתו,

באוסף  וכן והדומה, מקוה כמו הציבוריים בעיי'

קופת  וכן דתו"ת, התורה והחזקת רמב"ן, לקופת התרומה

הכוללי' המכ' בא' מבואר (שמטרתה יסדתי אשר רביו

אאמו"ר  כ"ק הוד ציוה אשר את הפועל אל להביא והוא

לחזור  משפיעי' לשלוח זי"ע בג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

עיי' ושארי ישיבות חדרים, החזקת על ולעזור דא"ח,

עוסקים  שי' התמימים תלמידיו כל ות"ל כו'), כוללים

אחו  ועומדים מכתבים מרובם וקבלתי במקומותם, בזה

בייו. מחליפות וידיעות אהבה, בהתקשרות

ידעתי  ולא הזאת, עת בכל דבר שמע לא ממך אמם

מריגא  שי' אחיך לך כתבו הלא בטח כן. הוא מדוע

דברים, בקשורי עמהם עומד בטח ועתה ומקרעמעטשוג,

בגו"ר. אתך מהעשה העת משך בכל אלי כתבת לא ולמה

וכמאמר  ממש, הרוחיות כמו וגע שלכם הגשמיות כי

אאמו"ר  כ"ק מהוד לשמוע זכיו (אשר הגדול רביו

בש"ת  החג מימי באחד זי"ע בג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

אתה  בטח מעמד, באותו היית ואפשר כסלו, בי"ט או

געבין  זאל השי"ת רוחיות. איז גשמיות אידעשע זוכר),

ופעם  רוחיות. מגשמיות מאכין זייא ועלין גשמיות אידין

לאמר  אחדים דברים בהוספת עצמו זה מאמר שמעו

האלקית  ההשפעה כי רוחיות, מגשמיות מאכין זיי ועלין

הבורא  והסתר בהעלם ולהחיות להוות ליש, מאין היא

היש, קיום בשביל הוא עצמו זה והסתר דהעלם מהברא,

ש"י  ועבודת המתהווה, מהיש בסוד הוא המהווה והאין

שעושים  ע"י והוא לאין, היש ביטול והוא הסוד, לגלות

עשה  הוא כאשר והייו לאלקות, כלי ממש הגשמי את

תפלה. זו הלב עבודת עפ"י ובפרט התורה עפ"י

ci jxk v"iixden w"b`
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התכונה המיוחדת של שמחת בית-השואבה היא שעל-ידה מתאפשרת ראיית שמחות נוספות. והיינו, שיש בה כוח לפעול שיהיו עוד 
ענייני שמחה; אבל בנוגע לשמחה עצמה – השמחה דשמחת-תורה היא גדולה יותר משמחת בית-השואבה.

משיחת ליל שמחת תורה )קודם הקפות(, ה'תשכ"ח
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:íéîì íéî ïéa ìécáî éäéå íénäæNriå ©¨®¦¦¦´©§¦½¥¬©−¦¨¨«¦©©´©
øLà íénä ïéa ìcáiå ré÷øä-úà íéýìû¡Ÿ¦»¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ
ré÷øì ìrî øLà íénä ïéáe ré÷øì úçzî¦©´©¨«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©

:ïë-éäéåç-éäéå íéîL ré÷øì íéýìû àø÷iå ©«§¦¥«©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦
:éðL íBé ø÷á-éäéå áørô(ìàøùé)èøîàiå ¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¥¦«©Ÿ́¤

íéîMä úçzî íénä eåwé íéýìûíB÷î-ìà ¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ¤¨´
:ïë-éäéå äLaiä äàøúå ãçàé| íéýìû àø÷iå ¤½̈§¥«¨¤−©©¨¨®©«§¦¥«©¦§¨̧¡Ÿ¦³

àøiå íéné àø÷ íénä äå÷îìe õøà äLaiì©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´©¦®©©¬§
:áBè-ék íéýìûàéõøàä àLãz íéýìû øîàiå ¡Ÿ¦−¦«©Ÿ́¤¡Ÿ¦À©§¥³¨¨̧¤Æ

Bðéîì éøt äNò éøt õr òøæ réøæî áNr àLc¤À¤¥µ¤©§¦´©¤½©¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½
:ïë-éäéå õøàä-ìr Bá-Bòøæ øLàáéàöBzå £¤¬©§−©¨¨®¤©«§¦¥«©¥̧

õrå eäðéîì òøæ réøæî áNr àLc õøàä̈¹̈¤Â¤¤¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½§¥¯
íéýìû àøiå eäðéîì Bá-Bòøæ øLà éøt-äNr«Ÿ¤§¦²£¤¬©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ékâé:éLéìL íBé ø÷á-éäéå áør-éäéåô ¦«©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«
(ìåçá ë"ò)ãéré÷øa úøàî éäé íéýìû øîàiå©´Ÿ¤¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©

eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa ìécáäì íéîMä©¨©½¦§©§¦¾¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³
:íéðLå íéîéìe íéãrBîìe úúàìåèeéäå §ŸŸÆ§´£¦½§¨¦−§¨¦«§¨³

õøàä-ìr øéàäì íéîMä ré÷øa úøBàîì¦§ŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤
:ïë-éäéåæèúøànä éðL-úà íéýìû Nriå ©«§¦¥«©©´©¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ

íBiä úìLîîì ìãbä øBànä-úà íéìãbä©§Ÿ¦®¤©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½
úàå äìélä úìLîîì ïèwä øBànä-úàå§¤©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤©©½§¨§¥−

:íéáëBkäæéíéîMä ré÷øa íéýìû íúà ïziå ©«¨¦«©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−¦§¦´©©¨®̈¦
:õøàä-ìr øéàäìçéäìéláe íBia ìLîìå §¨¦−©¨¨«¤§¦§ŸÆ©´©©½§¨

íéýìû àøiå CLçä ïéáe øBàä ïéa ìécáäìe«£©§¦½¥¬¨−¥´©®¤©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ékèé:éréáø íBé ø÷á-éäéå áør-éäéåô ¦«©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«
ëäiç Lôð õøL íénä eöøLé íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦½¦§§´©©½¦¤−¤¤´¤©¨®

:íéîMä ré÷ø éðt-ìr õøàä-ìr óôBòé óBòå§Æ§¥´©¨½̈¤©§¥−§¦¬©©¨¨«¦
àëúàå íéìãbä íðépzä-úà íéýìû àøáiå©¦§¨´¡Ÿ¦½¤©©¦¦−©§Ÿ¦®§¥´

íénä eöøL øLà úNîøä | äiçä Lôð-ìk̈¤´¤©«©¨´¨«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸©©¹¦
ðk óBò-ìk úàå íäðéîìíéýìû àøiå eäðéîì ó §¦«¥¤À§¥̧¨³¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−

:áBè-ékáëeáøe eøt øîàì íéýìû íúà Cøáéå ¦«©§¨¯¤Ÿ¨²¡Ÿ¦−¥®Ÿ§´§À
:õøàa áøé óBòäå íénia íénä-úà eàìîe¦§³¤©©̧¦Æ©©¦½§¨−¦¬¤¨¨«¤

âë:éLéîç íBé ø÷á-éäéå áør-éäéåôãëøîàiå ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬£¦¦«©´Ÿ¤
äîäa dðéîì äiç Lôð õøàä àöBz íéýìû¡Ÿ¦À¥̧¨¹̈¤¤³¤©¨Æ§¦½̈§¥¨¬

:ïë-éäéå dðéîì õøà-Búéçå NîøåäëNriå ¨¤²¤§©«§¤−¤§¦®̈©«§¦¥«©©´©
äîäaä-úàå dðéîì õøàä úiç-úà íéýìû¡Ÿ¦Á¤©©̧¨¹̈¤§¦À̈§¤©§¥¨Æ
àøiå eäðéîì äîãàä Nîø-ìk úàå dðéîì§¦½̈§¥²¨¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®©©¬§

:áBè-ék íéýìûåëíãà äNrð íéýìû øîàiå ¡Ÿ¦−¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦½©«£¤¬¨¨²
óBòáe íiä úâãá ecøéå eðúeîãk eðîìöa§©§¥−¦§¥®§¦§Á¦§©̧©¹̈§´
Nîøä-ìëáe õøàä-ìëáe äîäaáe íéîMä©¨©À¦©§¥¨Æ§¨¨½̈¤§¨¨¤−¤

:õøàä-ìr Nîøäæë-úà | íéýìû àøáiå ¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤©¦§¸̈¡Ÿ¦³¤
øëæ Búà àøa íéýìû íìöa Bîìöa íãàä̈«¨¨Æ§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−¨¨´Ÿ®¨¨¬

:íúà àøa äá÷ðeçëíéýìû íúà Cøáéå §¥−̈¨¨¬Ÿ¨«©§¨´¤Ÿ¨»¡Ÿ¦¼
íéýìû íäì øîàiåõøàä-úà eàìîe eáøe eøt ©¸Ÿ¤¨¤¹¡Ÿ¦À§¬§²¦§¬¤¨−̈¤

-ìëáe íéîMä óBòáe íiä úâãa eãøe äLáëå§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ§´©¨©½¦§¨
:õøàä-ìr úNîøä äiçèëäpä íéýìû øîàiå ©−̈¨«Ÿ¤¬¤©¨¨«¤©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¦¥Á

øLà òøæ røæ | áNr-ìk-úà íëì ézúð̈©̧¦¨¤¹¤¨¥´¤Ÿ¥´©¤À©£¤Æ
-éøô Ba-øLà õrä-ìk-úàå õøàä-ìë éðt-ìr©§¥´¨¨½̈¤§¤¨¨¥²£¤¬§¦

:äìëàì äéäé íëì òøæ røæ õrìúiç-ìëìe ¥−Ÿ¥´©®̈©¨¤¬¦«§¤−§¨§¨«§¨©©´
-ìr NîBø | ìëìe íéîMä óBò-ìëìe õøàäÂ¨Â̈¤§¨¸©¨©¹¦§´Ÿ¥´©
áNr ÷øé-ìk-úà äiç Lôð Ba-øLà õøàä̈À̈¤£¤Æ¤´¤©½̈¤¨¤¬¤¥−¤

:ïë-éäéå äìëàìàìøLà-ìk-úà íéýìû àøiå §¨§¨®©«§¦¥«©©³§¡Ÿ¦Æ¤¨£¤´
íBé ø÷á-éäéå áør-éäéå ãàî áBè-äpäå äNr̈½̈§¦¥−§®Ÿ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬

:éMMäôáà-ìëå õøàäå íéîMä elëéå ©¦¦«©§ª²©¨©¬¦§¨−̈¤§¨
:íàáöáBzëàìî éréáMä íBia íéýìû ìëéå §¨¨«©§©³¡Ÿ¦Æ©´©§¦¦½§©§−

Bzëàìî-ìkî éréáMä íBia úaLiå äNr øLà£¤´¨¨®©¦§ŸÆ©´©§¦¦½¦¨§©§−
:äNr øLàâéréáMä íBé-úà íéýìû Cøáéå £¤¬¨¨«©§¨³¤¡Ÿ¦Æ¤´©§¦¦½
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:ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a(א (א, ¿≈ƒ»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈»»Õ∆
ּבלׁשֹון  ׁשהּוא ּבבי"ת ולּמה . . העֹולם נברא ְְְְְִֵֵֶָָָָָָ"ּבבי"ת

ארירה.." ּבלׁשֹון ׁשהּוא ּבאל"ף ולא ה"א)(ירוש ּברכה פ"ב למי ְְְְֲִִֶֶָָָָֹ

הּברכה  הפ ׁשענינם מּלים הרּבה יׁש הקׁשה: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאּבןֿעזרא

ּבאֹות  הּמתחילֹות מּלים ריּבּוי ּולאיד ב', ּבאֹות ְְְִִִִִִַַַַָָָהּמתחילֹות

ּוברכה. טֹוב ׁשענינם ְְִֶָָָָא'

לּמּוד  א. ענינים: ׁשני יׁשנם ּבּתֹורה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָויׁש

הּתֹורה, ּבנֹותן ּודבקּות התאחדּות ב. והּׂשגה. ּבהבנה ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָהּתֹורה

ׁשּבּתֹורה. מהּׂשכל ׁשּלמעלה ועצמּותּה הּתֹורה קדּׁשת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּזֹוהי

ללּמּוד  ּבנֹוגע הּירּוׁשלמי: ּדברי יּובנּו לעיל, הּנזּכר ּפי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָועל

לא  חּיים, סם לֹו נעׂשית "זכה ז"ל, רּבֹותינּו אמרּו ְֲִֵֵַַַַַָָָָֹהּתֹורה,

ּברכה, לׁשֹון דבי"ת הענין וזהּו מיתה", סם לֹו נעׂשית ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָזכה

זּכּות, מּלׁשֹון ּד"זכה" ּבאפן הּוא הּתֹורה לּמּוד ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹּדכאׁשר

האל"ף  ׁשּזהּו אצלֹו ונרּגׁש הּתֹורה, קדּׁשת ּבֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּנרּגׁשת

"ּברכה", - הּבי"ת יׁשנּה אזי ּדתֹורה, והעּקר) ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָ(ההתחלה

חּיים". סם לֹו ֲִֵַַַ"נעׂשית

ּבּתֹורה  וההּׂשגה ׁשההבנה זכה", "לא ּכאׁשר ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן

- ה"זכה" אצלֹו וחסר ּתֹורה, ׁשל ּכאל"ף אצלֹו ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָנחׁשבת

אצלֹו נעׂשית אזי האל"ף), ענין (אמּתית ׁשּבּתֹורה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּקדּׁשה

מיתה". סם לֹו "נעׂשית ארירה, לׁשֹון ְֲֲִִֵֶַַָָָָהאל"ף

éðùãõøàäå íéîMä úBãìBú älàaäíàøa ¥´¤«§¯©¨©²¦§¨−̈¤§¦´¨«§®̈
:íéîLå õøà íéýìû ýåýé úBNr íBéaä| ìëå §À£²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¬¤§¨¨«¦§´Ÿ

äãOä áNr-ìëå õøàá äéäé íøè äãOä çéN¦´©©¨¤À¤µ¤¦«§¤´¨½̈¤§¨¥¬¤©¨¤−
k çîöé íøèíéýìû ýåýé øéèîä àì é ¤´¤¦§®̈¦Á¸Ÿ¦§¦¹§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ

:äîãàä-úà ãárì ïéà íãàå õøàä-ìråãàå ©¨½̈¤§¨¨´©½¦©«£−Ÿ¤¨«£¨¨«§¥−
:äîãàä éðt-ìk-úà ä÷Läå õøàä-ïî äìré©«£¤´¦¨¨®¤§¦§−̈¤¨§¥¬¨«£¨¨«

æ-ïî øôr íãàä-úà íéýìû ýåýé øöéiå©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¤¨«¨À̈¨¨Æ¦
íãàä éäéå íéiç úîLð åétàa çtiå äîãàä́̈£¨½̈©¦©¬§©−̈¦§©´©¦®©§¦¬¨«¨−̈

:äiç Lôðìçïãra-ïb íéýìû ýåýé òhiå §¤¬¤©¨«©¦©º§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²©§¥−¤
:øöé øLà íãàä-úà íL íNiå íãwî¦¤®¤©¨´¤½̈¤¨«¨−̈£¤¬¨¨«

èãîçð õr-ìk äîãàä-ïî íéýìû ýåýé çîöiå©©§©º§Ÿ̈³¡Ÿ¦Æ¦¨´£¨½̈¨¥²¤§¨¬
ïbä CBúa íéiçä õrå ìëàîì áBèå äàøîì§©§¤−§´§©«£¨®§¥³©«©¦Æ§´©½̈

:òøå áBè úrcä õråéïãrî àöé øäðå §¥¾©©−©¬¨¨«§¨¨ÆŸ¥´¥¥½¤

äraøàì äéäå ãøté íMîe ïbä-úà úB÷Läì§©§−¤©®̈¦¨Æ¦¨¥½§¨−̈§©§¨¨¬
:íéLàøàéúà ááqä àeä ïBLét ãçàä íL ¨¦«¥¬¨«¤−̈¦®´©Ÿ¥À¥µ

:áäfä íL-øLà äìéåçä õøà-ìkáéáäæe ¨¤´¤©«£¦½̈£¤−̈©¨¨««£©²
:íäMä ïáàå çìãaä íL áBè àåää õøàä̈¨¬¤©¦−®¨¬©§−Ÿ©§¤¬¤©«Ÿ©

âéúà ááBqä àeä ïBçéb éðMä øäpä-íLå§¥«©¨¨¬©¥¦−¦®´©¥½¥−
:Lek õøà-ìkãéì÷cç éLéìMä øäpä-íLå ¨¤¬¤«§¥«©¨¨³©§¦¦Æ¦¤½¤

àeä éréáøä øäpäå øeMà úîã÷ Cìää àeä¬©«Ÿ¥−¦§©´©®§©¨¨¬¨«§¦¦−¬
:úøôåèíéýìû ýåýé çwiåeäçpiå íãàä-úà §¨«©¦©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨®̈©©¦¥´

ìe dãárì ïãr-ïâá:døîLæèíéýìû ýåýé åöéå §©¥½¤§¨§−̈§¨§¨«©§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½
:ìëàz ìëà ïbä-õr ìkî øîàì íãàä-ìr©¨«¨−̈¥®Ÿ¦¬Ÿ¥«©−̈¨¬ŸŸ¥«

æéék epnî ìëàú àì òøå áBè úrcä õrîe¥¥À©©̧©Æ´¨½̈¬ŸŸ©−¦¤®¦À
:úeîz úBî epnî Eìëà íBéaçéýåýé øîàiå §²£¨§¬¦¤−¬¨«©¸Ÿ¤Æ§Ÿ̈´

Bl-äNrà Bcáì íãàä úBéä áBè-àì íéýìû¡Ÿ¦½Ÿ²¡¬¨«¨−̈§©®¤«¡¤¬
:Bcâðk øærèéäîãàä-ïî íéýìû ýåýé øöiå ¥−¤§¤§«©¦Á¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¹¦¨«£¨À̈

àáiå íéîMä óBò-ìk úàå äãOä úiç-ìk̈©©³©¨¤Æ§¥Æ¨´©¨©½¦©¨¥Æ
øLà ìëå Bì-àø÷i-äî úBàøì íãàä-ìà¤¨´¨½̈¦§−©¦§¨®§ŸÁ£¤̧

:BîL àeä äiç Lôð íãàä Bì-àø÷é¦§¨¯¨«¨¨²¤¬¤©−̈¬§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz ziy`xa t"y zgiy)

Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰ ¯ˆÈiÂ(ז (ב, «ƒ∆¡…ƒ∆»»»

Ú¯‰ ¯ˆÈÂ ·BË ¯ˆÈ . . ÌÈ¯ˆÈ ÈL(א סא, (ברכות ¿≈¿»ƒ≈∆¿≈∆»«

לתכלית  להביאֹו ּכדי הרע יצר ּבאדם נתן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהקּב"ה

היא  עבֹודתֹו יצרֹו, על מתּגּבר אדם ּכאׁשר ּכי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשלמּותֹו,

וכּמבאר  ּומעלֹותיו. ּכחֹותיו ּומתּגּלים העּלּוי ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֹּבתכלית

לבחן  ּכדי למרחּקים, ּבנֹו את ׁשּׁשלח מּמל מׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבחסידּות

יגּלה  וכ ,הּמל מארמֹון רחֹוק ּבהיֹותֹו ּגם ּכדבעי יתנהג ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאם

ּבׁשלמּות. ּכחֹותיו את ְִִֵֵֶַָֹוינּצל

éùéìùëóBòìe äîäaä-ìëì úBîL íãàä àø÷iå©¦§¨̧¨«¨¹̈¥À§¨©§¥¨Æ§´
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ּפׁשר  מה אֹותֹו: ׁשאלּו ּבמאסר, היה הּזקן רּבנּו ְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכאׁשר

היכן  - אדם ּכל אצל ׁשֹואל הקּב"ה הרּבי: הׁשיב זֹו. ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאלה

הּנ מה ּבעֹולם, ּבריאת מּטרת מה יֹודע הּנ האם ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָאּתה?

קדּוׁשת  ּכבֹוד והּנה ? . . ּבפעל עׂשית ּומה לעׂשֹות, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹצרי

הּזקן  אדמֹו"ר את הּציל זה ׁשּמענה אמר, אדמֹו"ר וחמי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמֹורי

למסר  ׁשּזכה ותענּוג ׂשמחה מרב לֹו ׁשהיתה הּנפׁש, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּכלֹות

אחד  ּכל את ּתמיד ׁשֹואל הקּב"ה ואכן, חסידּות. על ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָנפׁשֹו

ׁשהּׁשאלה  מי יׁש ּכח): נתינת ּגם היא זֹו (ּוׁשאלה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ'איּכה'

לא  לֹו ּגֹורמת ׁשהּׁשאלה מי ויׁש הּנפׁש, מּכלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּצילתֹו

ה'. ּבעבֹודת להתחּזק אּלא ּבתאוֹות ׁשקּוע ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָלהיֹות
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למסר  ׁשּזכה ותענּוג ׂשמחה מרב לֹו ׁשהיתה הּנפׁש, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּכלֹות

אחד  ּכל את ּתמיד ׁשֹואל הקּב"ה ואכן, חסידּות. על ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָנפׁשֹו

ׁשהּׁשאלה  מי יׁש ּכח): נתינת ּגם היא זֹו (ּוׁשאלה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ'איּכה'

לא  לֹו ּגֹורמת ׁשהּׁשאלה מי ויׁש הּנפׁש, מּכלֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּצילתֹו

ה'. ּבעבֹודת להתחּזק אּלא ּבתאוֹות ׁשקּוע ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָלהיֹות

éòéáøáëíéýìû ýåýé | øîàiåíãàä ïääéä ©Ÿ́¤§Ÿ̈´¡Ÿ¦À¥³¨«¨¨Æ¨¨Æ
çìLé-ït | äzrå òøå áBè úrãì epnî ãçàk§©©´¦¤½¨©−©´¨¨®§©¨´¤¦§©´
:íìòì éçå ìëàå íéiçä õrî íb ç÷ìå Bãé̈À§¨©Æ©µ¥¥´©«©¦½§¨©−¨©¬§Ÿ¨«

âë-úà ãárì ïãr-ïbî íéýìû ýåýé eäçlLéå©§©§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¦©¥®¤©«£ŸÆ¤
:íMî çwì øLà äîãàäãëíãàä-úà Løâéå ¨´£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«©§−̈¤¤¨«¨¨®

èäì úàå íéáøkä-úà ïãr-ïâì íãwî ïkLiå©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤©§ª¦À§¥̧©³©
ì úëtäúnä áøçäõr Cøc-úà øîL ©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ¤¤−¤¥¬

:íéiçäñãàBzLà äeç-úà òãé íãàäå ©«©¦«§¨´¨½̈¨©−¤©¨´¦§®
-úà Léà éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà ãìzå øäzå©©̧©Æ©¥´¤¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦¦−¤

:ýåýéá-éäéå ìáä-úà åéçà-úà úãìì óñzå §Ÿ̈«©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−¤¨®¤©«§¦
:äîãà ãáò äéä ïé÷å ïàö ärø ìáäâéäéå ¤̧¤Æ´Ÿ¥½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬£¨¨«©§¦−

iyy ,iying - d - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äçðî äîãàä éøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯¨«£¨¨²¦§−̈
:ýåýéìãBðàö úBøëaî àeä-íâ àéáä ìáäå ©«Ÿ̈«§¤̧¤¥¦¬©²¦§Ÿ¬Ÿ−

:Búçðî-ìàå ìáä-ìà ýåýé òLiå ïäáìçîe¥«¤§¥¤®©¦´©§Ÿ̈½¤¤−¤§¤¦§¨«
äãàî ïé÷ì øçiå ärL àì Búçðî-ìàå ïé÷-ìàå§¤©¬¦§¤¦§¨−´Ÿ¨®̈©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ

:åéðt eìtiååCì äøç änì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå ©¦§−¨¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦¨µ¨¨´¨½̈
éðô eìôð änìå:Eæíàå úàN áéèéz-íà àBìä §−̈¨¨«§¬¨¤«£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ

éìàå õáø úàhç çútì áéèéú àìBú÷eLz E ´Ÿ¥¦½©¤−©©¨´Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½
:Ba-ìLîz äzàåçåéçà ìáä-ìà ïé÷ øîàiå §©−̈¦§¨«©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤¨¦®

åéçà ìáä-ìà ïé÷ í÷iå äãOa íúBéäa éäéå©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½©¨¬¨©²¦¤¤¬¤¨¦−
:eäâøäiåèéçà ìáä éà ïé÷-ìà ýåýé øîàiåE ©©«©§¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−¤´¤¨¦®

:éëðà éçà øîLä ézrãé àì øîàiåéøîàiå ©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¨©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−¨«Ÿ¦©−Ÿ¤
éçà éîc ìB÷ úéNr äî-ïî éìà íé÷rö E ¤´¨¦®¨µ§¥´¨¦½«Ÿ£¦¬¥©−¦

:äîãàäàéøLà äîãàä-ïî äzà øeøà äzrå ¨«£¨¨«§©−̈¨´¨®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´
éçà éîc-úà úç÷ì äét-úà äúöt:Eãiî E ¨«§¨´¤¦½¨¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«

áéCì dçk-úz óñú-àì äîãàä-úà ãárú ék¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®
õøàá äéäz ãðå òð:âéýåýé-ìà ïé÷ øîàiå ¨¬¨−̈¦«§¤¬¨¨«¤©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®

:àBNpî éðBr ìBãbãéìrî íBiä éúà zLøb ïä ¨¬£¦−¦§«¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ
éðtîe äîãàä éðtãðå òð éúééäå øúqà E §¥´¨«£¨½̈¦¨¤−¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ

:éðâøäé éàöî-ìë äéäå õøàaåèýåýé Bì øîàiå ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦©Ÿ̄¤´§Ÿ̈À
ïé÷ì ýåýé íNiå íwé íéúráL ïé÷ âøä-ìk ïëì̈¥Æ¨Ÿ¥´©½¦¦§¨©−¦ª®̈©¨̧¤§Ÿ̈³§©̧¦Æ

:Bàöî-ìk Búà-úBkä ézìáì úBàæèïé÷ àöiå ½§¦§¦¬©«Ÿ−¨«Ÿ§«©¥¬¥©−¦
:ïãr-úîã÷ ãBð-õøàa áLiå ýåýé éðôlî¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤§¤«¤−¦§©¥«¤

æéCBðç-úà ãìzå øäzå BzLà-úà ïé÷ òãiå©¥³©©̧¦Æ¤¦§½©©−©©¥´¤¤£®
:CBðç Bða íLk øérä íL àø÷iå øér äða éäéå©«§¦Æ´Ÿ¤¦½©¦§¨Æ¥´¨¦½§¥−§¬£«

çé-úà ãìé ãøérå ãøér-úà CBðçì ãìeiå©¦¨¥³©«£Æ¤¦½̈§¦¾̈¨©−¤
ìûLeúîe ìàLeúî-úà ãìé ìûéiçîe ìûéeçî§«¨¥®§¦¨¥À¨©Æ¤§´¨¥½§«¨¥−

:Cîì-úà ãìé̈©¬¤¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(frx 'nr a hweln mixn`nd xtq)

ÌÏBÚÏ ÈÁÂ ÏÎ‡Â(כב (ג, ¿»«»«¿»
נברא  האדם והרי לעֹולם, יחיה אם ּבכ מה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלכאֹורה,

מעץ  לאכל לא נצטּוה ׁשּלכן לעֹולם, ׁשּיחיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּלכּתחּלה

מבּדל  הרע היה החטא ׁשּקדם ּבחסידּות, ּומבאר ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻהּדעת.

ּבלא  טֹוב ׁשאין והרע, הּטֹוב התערבּו החטא ידי ועל ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמהּטֹוב,

יתקּים  ׁשּבֹו הרע ּגם לעֹולם, יחיה ואם טֹוב; ּבלא רע ואין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרע

יהיה  ׁשּלא ּכדי לעֹולם ּבאה ׁשּמיתה נמצא, זה לפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹלעֹולם.

ּתֹוצאה  היא ׁשהּמיתה לֹומר, יׁש יֹותר ּובעמק לרע. ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹקּיּום

ּבקדּׁשה  היא חּיּות (ּכי רּוחני מות הּוא חטא ׁשּכן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמהחטא.

מיתה  ּגם הביא רּוחני ּומות מות), הם וטמאה רע ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּדוקא,

ְִַּגׁשמית.

éùéîçèéúçàä íL íéLð ézL Cîì Bì-çwiå©¦©¬¤−¤§¥´¨¦®¥³¨«©©Æ
:älö úéðMä íLå äãrëìáé-úà äãr ãìzå ¨½̈§¥¬©¥¦−¦¨«©¥¬¤¨−̈¤¨®̈

:äð÷îe ìäà áLé éáà äéä àeäàëåéçà íLå ´¨½̈£¦¾¥¬−Ÿ¤¦§¤«§¥¬¨¦−
:áâeòå øBpk Nôz-ìk éáà äéä àeä ìáeé¨®´¨½̈£¦¾¨Ÿ¥¬¦−§¨«

áëLèì ïé÷ ìáez-úà äãìé àåä-íâ älöå§¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤´©©½¦Ÿ¥¾
ïé÷-ìáez úBçàå ìæøáe úLçð Løç-ìk̈Ÿ¥¬§−¤©§¤®©«£¬«©©−¦

:äîrð©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(591 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ÌLa ‡¯˜Ï ÏÁe‰ Ê‡ ,LB‡ BÓL ˙‡ ‡¯˜iÂ(כו (ד, «ƒ¿»∆¿¡»«ƒ¿…¿≈

אנֹוׁש, ׁשל ּבגנּותֹו הּתֹורה מדּברת מּדּוע לׁשאל, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹיׁש

ׁשהּתֹורה  לֹומר, ויׁש עבֹודהֿזרה. לעבד התחילּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּבזמּנֹו

הּוא  ּכאׁשר רק עבֹודהֿזרה לעבד יכֹול ׁשאדם לנּו ֲֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרֹומזת

ואנּוׁש מּכל הּלב עקֹוב (ּכּכתּוב חליׁשּות לׁשֹון אנֹוׁש, ְְְֱֲִִִִֵַַַָָָֹּבבחינת

הם  הּבהמה, על האדם יתרֹון ׁשּבֹו, האדם ׁשעניני הינּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא),

הּוא  הּבהמה על האדם יתרֹון ּכאׁשר ואּלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָּבחליׁשּות.

לגמרי  מפר ּדבר ׁשהיא עבֹודהֿזרה, ׁשּייכת לא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבהתּגּברּות,

(לפי  'אנֹוׁש' נקרא ׁשּמנהיגֹו ּבּדֹור הּפׁשּוט. הּׂשכל מּצד ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָּגם

עבֹודהֿזרה. יעבדּו הּדֹור ׁשּבני אפׁשרּות יׁש - ּדֹורֹו) ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָּתכּונת

éùùâëéìB÷ ïrîL älöå äãr åéLðì Cîì øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§¨À̈¨¨³§¦¨Æ§©´©¦½
éröôì ézâøä Léà ék éúøîà äpæàä Cîì éLð§¥´¤½¤©«£¥−¨¦§¨¦®¦´¦³¨©¸§¦Æ§¦§¦½

:éúøaçì ãìéåãëCîìå ïé÷-íwé íéúráL ék §¤−¤§©ª«¨¦«¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦§¤−¤
:äráLå íéráLäëBzLà-úà ãBò íãà òãiå ¦§¦¬§¦§¨«©¥̧©¨¨¬Æ¤¦§½

éì-úL ék úL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥®¦´¨«¦³
:ïé÷ Bâøä ék ìáä úçz øçà òøæ íéýìû¡Ÿ¦Æ¤´©©¥½©´©¤½¤¦¬£¨−¨«¦

åëìeLBðà BîL-úà àø÷iå ïa-ãlé àeä-íb úL §¥³©Æª©¥½©¦§¨¬¤§−¡®
:ýåýé íLa àø÷ì ìçeä æàñäàøôñ äæ ¨´©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«¤´¥½¤

úeîãa íãà íéýìû àøa íBéa íãà úãìBz«§−Ÿ¨¨®§À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈¦§¬
:Búà äNr íéýìûáCøáéå íàøa äá÷ðe øëæ ¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«¨¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨´¤

:íàøaä íBéa íãà íîL-úà àø÷iå íúàŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ¨½̈§−¦¨«§¨«
âìL íãà éçéåBúeîãa ãìBiå äðL úàîe íéL ©§¦´¨À̈§¦³§©Æ¨½̈©¬¤¦§−

:úL BîL-úà àø÷iå Bîìökãíãà-éîé eéäiå §©§®©¦§¨¬¤§−¥«©¦«§´§¥«¨À̈



iriayרעח - e - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãìBiå äðL úàî äðîL úL-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤
:úBðáe íéðaäéç-øLà íãà éîé-ìk eéäiå ¨¦−¨«©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½

ìLe äðL úBàî òLz:úîiå äðL íéLñ §©³¥Æ¨½̈§¦−¨¨®©¨«Ÿ
å-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨®̈©−¤¤

ðà:LBæòáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå ¡«©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe íéðL̈¦½§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

çòLúe äðL äøNr íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàîñèäðL íérLz LBðà éçéå ¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®
:ïðé÷-úà ãìBiåéBãéìBä éøçà LBðà éçéå ©−¤¤¥¨«©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´

äðL úBàî äðîLe äðL äøNr Lîç ïðé÷-úà¤¥½̈£¥³¤§¥Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®
:úBðáe íéða ãìBiåàéLîç LBðà éîé-ìk eéäiå ©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´

:úîiå äðL úBàî òLúe íéðLñáéïðé÷ éçéå ¨¦½§©¬¥−¨®̈©¨«Ÿ©§¦¬¥−̈
:ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéráLâéïðé÷ éçéå ¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«©§¦´¥À̈

äðL íéraøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´¨½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLeãéeéäiå §Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ

äðL úBàî òLúe íéðL øNr ïðé÷ éîé-ìk̈§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−¨¨®
:úîiåñåèíéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå ©¨«Ÿ©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´

:ãøé-úà ãìBiå äðLæèéøçà ìûììäî éçéå ¨®̈©−¤¤¨«¤©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ
ìL ãøé-úà BãéìBäúBàî äðîLe äðL íéL «¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úBðáe íéða ãìBiå äðLæééîé-ìk eéäiå ¨®̈©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´
úBàî äðîLe äðL íérLúå Lîç ìàììäî©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úîiå äðLñçéäðL íéMLå íézL ãøé-éçéå ¨®̈©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈
:CBðç-úà ãìBiå äðL úàîeèééøçà ãøé-éçéå §©´¨¨®©−¤¤£«©«§¦¤À¤©«£¥Æ

CBðç-úà BãéìBäãìBiå äðL úBàî äðîL «¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤
:úBðáe íéðaëíéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå ¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ

:úîiå äðL úBàî òLúe äðLñàëCBðç éçéå ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦´£½
:çìLeúî-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç̈¥¬§¦¦−¨®̈©−¤¤§¨«©

áëBãéìBä éøçà íéýìûä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´
ìL çìLeúî-úàíéða ãìBiå äðL úBàî L ¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−

:úBðáeâëäðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéå ¨«©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈
ìLe:äðL úBàî Lãë-úà CBðç Cläúiå §¬¥−¨¨«©¦§©¥¬£−¤

Búà ç÷ì-ék epðéàå íéýìûä:íéýìûñ ¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(211 'nr g zegiy ihewl)

Ì˙B‡ C¯·iÂ Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ(ב (ה, »»¿≈»¿»»«¿»∆»
זכר  ׁשל הענין ּכׁשּיׁשנֹו מּלמעלה ּבאה האמּתית ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּברכה

ּדכר  ּדאׁשּתכח ּבאתר אּלא אׁשּתּכחּו לא ּברכאן - ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּונקבה

ב)ונּוקבא נה, אמרּו(זח"א ּובּגמרא ב). סב, אדם (יבמות ּכל ְְְְַָָָָָָָ

קדמֹות  מדּבר ּבספר וכתב ּברכה. ּבלא ׁשרּוי אּׁשה, לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

ׁשל  ּביתֹו ּבתֹו מצּויה הּברכה אין נׁשים): (מערכת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהחיד"א

ואּׁשה  ּדאיׁש ּדהּטעם, ואפׁשר . . אׁשּתֹו ּבׁשביל אּלא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאדם

יחּוד  ּגֹורם אׁשּתֹו צרּוף ׁשעלֿידי ונמצא, ּביניהם. י"ה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּזכּו

הּברכה. את ה' צּוה ׁשם ּכי יׁשּתלׁשל ּומּׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליֹון,

éòéáùäëúàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´
:Cîì-úà ãìBiå äðLåëéøçà çìLeúî éçéå ¨¨®©−¤¤¨«¤©§¦´§¤À©©«£¥Æ

òáLe äðL íéðBîLe íézL Cîì-úà BãéìBä«¦´¤¤½¤§©³¦§¦Æ¨½̈§©¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîæëéîé-ìk eéäiå ¥−¨®̈©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´

äðL úBàî òLúe äðL íéMLå òLz çìLeúî§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬¥−¨®̈
:úîiåñçëäðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå ©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈

:ïa ãìBiå äðL úàîeèëçð BîL-úà àø÷iå §©´¨¨®©−¤¥«©¦§¨¯¤§²−Ÿ©
eðéãé ïBávrîe eðNrnî eðîçðé äæ øîàì¥®Ÿº¤Â§©«£¥³¦©«£¥̧Æ¥«¦§´¨¥½

:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïîìCîì-éçéå ¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«©«§¦¤À¤
äðL íérLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ¨½̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçåàìéäéå ©«£¥¬¥−Ÿ¨®̈©¬¤¨¦−¨«©«§¦Æ
ráLå òáL Cîì-éîé-ìkúBàî òáLe äðL íé ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−

:úîiå äðLñáìäðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå ¨¨®©¨«Ÿ©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨®̈
:úôé-úàå íç-úà íL-úà çð ãìBiååàéäéå ©´¤½Ÿ©¤¥−¤¨¬§¤¨«¤©«§¦Æ

úBðáe äîãàä éðt-ìr áøì íãàä ìçä-ék¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®¨−
:íäì eãléáúBða-úà íéýìûä-éðá eàøiå ª§¬¨¤«©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´

ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä úáè ék íãàä̈«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ
:eøça øLàâíãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå £¤¬¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ

íéøNrå äàî åéîé eéäå øNá àeä íbLa íìòì§Ÿ½̈§©−̈´¨¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−
:äðLãíâå íää íéîia õøàá eéä íéìôpä ¨¨«©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´

úBða-ìà íéýìûä éða eàáé øLà ïë-éøçà©«£¥¥À£¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´
íìBòî øLà íéøabä änä íäì eãìéå íãàä̈«¨½̈§¨«§−¨¤®¥¯¨©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈

:íMä éLðàôäúrø äaø ék ýåýé àøiå ©§¥¬©¥«©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬
òø ÷ø Baì úáLçî øöé-ìëå õøàa íãàä̈«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ©§§´Ÿ¦½©¬©−



רעט iriay - e - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãìBiå äðL úàî äðîL úL-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤¥½§Ÿ¤¬¥−Ÿ¨¨®©¬¤
:úBðáe íéðaäéç-øLà íãà éîé-ìk eéäiå ¨¦−¨«©¦«§º¨§¥³¨¨Æ£¤©½

ìLe äðL úBàî òLz:úîiå äðL íéLñ §©³¥Æ¨½̈§¦−¨¨®©¨«Ÿ
å-úà ãìBiå äðL úàîe íéðL Lîç úL-éçéå©«§¦¥¾¨¥¬¨¦−§©´¨®̈©−¤¤

ðà:LBæòáL LBðà-úà BãéìBä éøçà úL-éçéå ¡«©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤¡½¤´©
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLe íéðL̈¦½§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

çòLúe äðL äøNr íézL úL-éîé-ìk eéäiå©¦«§Æ¨§¥¥½§¥³¤§¥Æ¨½̈§©¬
:úîiå äðL úBàîñèäðL íérLz LBðà éçéå ¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦¬¡−¦§¦´¨¨®
:ïðé÷-úà ãìBiåéBãéìBä éøçà LBðà éçéå ©−¤¤¥¨«©§¦´¡À©«£¥Æ«¦´

äðL úBàî äðîLe äðL äøNr Lîç ïðé÷-úà¤¥½̈£¥³¤§¥Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−¨¨®
:úBðáe íéða ãìBiåàéLîç LBðà éîé-ìk eéäiå ©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´¡½¨¥´

:úîiå äðL úBàî òLúe íéðLñáéïðé÷ éçéå ¨¦½§©¬¥−¨®̈©¨«Ÿ©§¦¬¥−̈
:ìàììäî-úà ãìBiå äðL íéráLâéïðé÷ éçéå ¦§¦´¨¨®©−¤¤©«£©§¥«©§¦´¥À̈

äðL íéraøà ìàììäî-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤©«£©§¥½©§¨¦´¨½̈
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî äðîLeãéeéäiå §Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ

äðL úBàî òLúe íéðL øNr ïðé÷ éîé-ìk̈§¥´¥½̈¤´¤¨¦½§©¬¥−¨¨®
:úîiåñåèíéMLå íéðL Lîç ìàììäî éçéå ©¨«Ÿ©§¦´©«£©§¥½¨¥¬¨¦−§¦¦´

:ãøé-úà ãìBiå äðLæèéøçà ìûììäî éçéå ¨®̈©−¤¤¨«¤©§¦´©«£©§¥À©«£¥Æ
ìL ãøé-úà BãéìBäúBàî äðîLe äðL íéL «¦´¤¤½¤§¦´¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úBðáe íéða ãìBiå äðLæééîé-ìk eéäiå ¨®̈©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´
úBàî äðîLe äðL íérLúå Lîç ìàììäî©«£©§¥½¨¥³§¦§¦Æ¨½̈§Ÿ¤¬¥−

:úîiå äðLñçéäðL íéMLå íézL ãøé-éçéå ¨®̈©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦§¦¦²¨−̈
:CBðç-úà ãìBiå äðL úàîeèééøçà ãøé-éçéå §©´¨¨®©−¤¤£«©«§¦¤À¤©«£¥Æ

CBðç-úà BãéìBäãìBiå äðL úBàî äðîL «¦´¤£½§Ÿ¤¬¥−¨¨®©¬¤
:úBðáe íéðaëíéMLå íézL ãøé-éîé-ìk eéäiå ¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ

:úîiå äðL úBàî òLúe äðLñàëCBðç éçéå ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ©§¦´£½
:çìLeúî-úà ãìBiå äðL íéMLå Lîç̈¥¬§¦¦−¨®̈©−¤¤§¨«©

áëBãéìBä éøçà íéýìûä-úà CBðç Cläúiå©¦§©¥̧£¹¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´
ìL çìLeúî-úàíéða ãìBiå äðL úBàî L ¤§¤½©§¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−

:úBðáeâëäðL íéMLå Lîç CBðç éîé-ìk éäéå ¨«©§¦−¨§¥´£®¨¥³§¦¦Æ¨½̈
ìLe:äðL úBàî Lãë-úà CBðç Cläúiå §¬¥−¨¨«©¦§©¥¬£−¤

Búà ç÷ì-ék epðéàå íéýìûä:íéýìûñ ¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(211 'nr g zegiy ihewl)

Ì˙B‡ C¯·iÂ Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ(ב (ה, »»¿≈»¿»»«¿»∆»
זכר  ׁשל הענין ּכׁשּיׁשנֹו מּלמעלה ּבאה האמּתית ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּברכה

ּדכר  ּדאׁשּתכח ּבאתר אּלא אׁשּתּכחּו לא ּברכאן - ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּונקבה

ב)ונּוקבא נה, אמרּו(זח"א ּובּגמרא ב). סב, אדם (יבמות ּכל ְְְְַָָָָָָָ

קדמֹות  מדּבר ּבספר וכתב ּברכה. ּבלא ׁשרּוי אּׁשה, לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

ׁשל  ּביתֹו ּבתֹו מצּויה הּברכה אין נׁשים): (מערכת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהחיד"א

ואּׁשה  ּדאיׁש ּדהּטעם, ואפׁשר . . אׁשּתֹו ּבׁשביל אּלא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאדם

יחּוד  ּגֹורם אׁשּתֹו צרּוף ׁשעלֿידי ונמצא, ּביניהם. י"ה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּזכּו

הּברכה. את ה' צּוה ׁשם ּכי יׁשּתלׁשל ּומּׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליֹון,

éòéáùäëúàîe äðL íéðîLe òáL çìLeúî éçéå©§¦´§¤½©¤¯©§Ÿ¦²¨−̈§©´
:Cîì-úà ãìBiå äðLåëéøçà çìLeúî éçéå ¨¨®©−¤¤¨«¤©§¦´§¤À©©«£¥Æ

òáLe äðL íéðBîLe íézL Cîì-úà BãéìBä«¦´¤¤½¤§©³¦§¦Æ¨½̈§©¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîæëéîé-ìk eéäiå ¥−¨®̈©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´

äðL úBàî òLúe äðL íéMLå òLz çìLeúî§¤½©¥³©§¦¦Æ¨½̈§©¬¥−¨®̈
:úîiåñçëäðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå ©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈

:ïa ãìBiå äðL úàîeèëçð BîL-úà àø÷iå §©´¨¨®©−¤¥«©¦§¨¯¤§²−Ÿ©
eðéãé ïBávrîe eðNrnî eðîçðé äæ øîàì¥®Ÿº¤Â§©«£¥³¦©«£¥̧Æ¥«¦§´¨¥½

:ýåýé døøà øLà äîãàä-ïîìCîì-éçéå ¦¨´£¨½̈£¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«©«§¦¤À¤
äðL íérLúå Lîç çð-úà BãéìBä éøçà©«£¥Æ«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ¨½̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàî Lîçåàìéäéå ©«£¥¬¥−Ÿ¨®̈©¬¤¨¦−¨«©«§¦Æ
ráLå òáL Cîì-éîé-ìkúBàî òáLe äðL íé ¨§¥¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−

:úîiå äðLñáìäðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå ¨¨®©¨«Ÿ©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨®̈
:úôé-úàå íç-úà íL-úà çð ãìBiååàéäéå ©´¤½Ÿ©¤¥−¤¨¬§¤¨«¤©«§¦Æ

úBðáe äîãàä éðt-ìr áøì íãàä ìçä-ék¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®¨−
:íäì eãléáúBða-úà íéýìûä-éðá eàøiå ª§¬¨¤«©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´

ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä úáè ék íãàä̈«¨½̈¦¬Ÿ−Ÿ¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ
:eøça øLàâíãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå £¤¬¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ

íéøNrå äàî åéîé eéäå øNá àeä íbLa íìòì§Ÿ½̈§©−̈´¨¨®§¨´¨½̈¥¨¬§¤§¦−
:äðLãíâå íää íéîia õøàá eéä íéìôpä ¨¨«©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´¨¥¼§©´

úBða-ìà íéýìûä éða eàáé øLà ïë-éøçà©«£¥¥À£¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ¤§´
íìBòî øLà íéøabä änä íäì eãìéå íãàä̈«¨½̈§¨«§−¨¤®¥¯¨©¦Ÿ¦²£¤¬¥«−̈

:íMä éLðàôäúrø äaø ék ýåýé àøiå ©§¥¬©¥«©©´§§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬
òø ÷ø Baì úáLçî øöé-ìëå õøàa íãàä̈«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ©§§´Ÿ¦½©¬©−

xihtn - e - ziy`xa zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íBiä-ìkåíãàä-úà äNr-ék ýåýé íçpiå ¨©«©¦¨´¤§Ÿ̈½¦«¨¨¬¤¨«¨−̈
:Baì-ìà ávrúiå õøàaæäçîà ýåýé øîàiå ¨®̈¤©¦§©¥−¤¦«©´Ÿ¤§Ÿ̈À¤§¤̧

äîãàä éðt ìrî éúàøa-øLà íãàä-úà¤¨«¨¨³£¤¨¸̈¦Æ¥©¸§¥´¨«£¨½̈
íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr äîäa-ãr íãàî¥«¨¨Æ©§¥½̈©¤−¤§©´©¨®̈¦

:íúéNr ék ézîçð ékçéðéra ïç àöî çðå ¦¬¦©−§¦¦¬£¦¦«§¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(450 'nr a zegiy ihewl)

˙ÈL‡¯a ˙L¯t»»«¿≈ƒ
היא  ׁש'ּבראׁשית' אמר, אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּכבֹוד

מאלף  יֹותר ׁשל זמן מׁש ּכֹוללת היא ּכי ּגדֹולה', ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ'ּפרׁשה

ּביחד  ׁשּבחּמׁש הּפרׁשּיֹות מּכל יֹותר - ׁשנה מאֹות ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻוחמׁש

והּנה, תפ"ח). אלפים ב' ּבׁשנת הּוא החּמׁש סּיּום ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֻ(ׁשהרי

ּבׁשנּיּות  ורֹומזת ּבעליֹונים ּבעצם מדּברת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ"הּתֹורה

ּומּמּנּו למעלה, הּוא עּקרֹו ּבּתֹורה ענין ׁשּכל הינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבּתחּתֹונים",

מכילה  ּפרׁשתנּו ּכאן: ואף למּטה. 'רמז' ונׁשּתלׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנמׁש

ׁשנים  מּקיפה ׁשהיא נׁשּתלׁשל ּומּזה 'ּבעליֹונים', רּבים, ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָענינים

'ּבתחּתֹונים'. ְְִַַרּבֹות,
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ׁשּבהתאם רצֹון, ּפרּוׁשֹוB‰Ï¯‡‰ויהי ּבתחילת רׁש"י ׁשל ְְִִֵֶֶָ«»»ְִִִֵֶַַ

(הּׁשמים  הּקּב"ה ׁשּברא הּבריאה ׁשּכל ּבראׁשית, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלפרׁשת

ׁשני  ראׁשית", "ב' ּבּׁשביל זה הרי ּבהם) אׁשר וכל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָוהארץ

את  (ׁשּקּבלּו ויׂשראל הּתֹורה "ראׁשית": הּנקראים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּדברים

ואת  הּתֹורה את ּומקימים הּתֹורה את לֹומדים ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָהּתֹורה,

ׁשל  החּיּונית החׁשיבּות יֹותר עֹוד מּובנת ׁשּמּזה ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָמצֹותיה),

ּובחּיּונּיּות  ,ּבכ הֹוספה ּכל ּכי ּגם ּומּובן הּתֹורה, ְְִִִִַַָָָָָָלּמּוד

הענינים  ּבכל הּקּב"ה מן ּברכה ּתֹוספת מביאה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָּובׂשמחה,

- ("ׁשמים") ּברּוחנּיּות והן ("ארץ") ּבגׁשמּיּות הן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהאיׁשיים,

ּבתֹו ואחת, אחד ּבכל יקּים ׁשהּדבר ויצליח, ה' ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻיבר

ׁשנת ּתהיה תשמ"ה ּוׁשנת יׂשראל, ׁשנתBz¯‰ּכלל ,‰ÁÓN, ְְְְְִִֵֶַַָָ»ְַƒ¿»

הּנפׁשÎ¯a‰ׁשנת‡B¯‰,ׁשנת מנּוחת עם הּמּובנים, ּבכל ְַ»ְַ¿»»ְְִִֶֶַַַָָ

ּבלּמּוד  הצלחה יתר ּגם הּמביא ּדבר אמּתית, הּגּוף ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּומנּוחת

מעׂשה. לידי הּמביא הּתֹורה ּובלּמּוד ְֲִִִֵֵֶַַַַָָהּתֹורה,

הזה, מרחׁשון חדׁש מברכים ׁשּבתֿקדׁש מּמֹוצאי ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוׁשּכבר

מן  האלֹוקיֹות, הּברכֹות ּכל והּנגלה הּנראה ּבּטֹוב ְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָיּומׁשכּו

ימי  ּכל אל ּומראׁשֿחדׁש הּׁשבּוע, ימי ּכל אל הּזה ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּׁשּבת

הראׁשֹון  ה"חּלין" חדׁש ׁשהּוא מרחׁשון, ּומחדׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֻהחדׁש,

ּבכל  ׂשבע) (מּלׁשֹון הּמׂשבע החדׁש הּׁשביעי", "החדׁש ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֻלאחר

הּׁשנה. ּכל חדׁשי ּכל אל - ְֵֶַָָָָָטּוב

ו"ּכל  יֹום ּכל מּקּוים ׁשאליה העיּקרית הּברכה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּובפרט

צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והׁשלימה האמּתית ּגאּלה - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהּיֹום"
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äçbLäa àaLâî :àäzråìëa ¤¨§©§¨¨§©À̈§¨

ék ,Làéúz ìà úàæýåýé øîà-äk Ÿ©¦§¨¥¦«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ
-ìà ìûøNé Eøöéå á÷ré EàøaŸ©£´©£½Ÿ§«Ÿ¤§−¦§¨¥®©

àøézäìBba äìëz ïtékàìä ¦¨Æ¤¦§¤©¨¦´£Ÿ

íéøönîézìàâEåéúàø÷æà ¦¦§©¦§©§¦½§¨¨¬¦¨

äzà-éì EîLáéøBëa éðáe énò: §¦§−¦¨«¨©¦§¦§¦

áíéna øárú-ékáBø÷ äéäúå ¦©£³Ÿ©©̧¦Æ§¦§¤¨

íäa òaèð úBéäìéðà Ezàíà óà ¦§¦§¨¨¤¦§´½̈¦©¦

úBøäpáeøBáòz-ék EeôèLé àì ©§¨−©£´Ÿ¦§§®¦
äáäìå äåkú àì Là-Bîa Cìú¥¥³§¥Æ´Ÿ¦¨¤½§¤«¨−̈

áäläåCa-øráú àìänL äìëz àì úBøvä ÷îBòa äéäz íà óà ,øîBìk:âéäìà ýåýé éðà ékEréLBî ìûøNé LBã÷ Eàìä .éãéa ìkäåézúð §©©©¬Ÿ¦§©¨«§©©¦¦§¤§¤©¨Ÿ¦§¤¨¨¦À£¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¬¦§¨¥−«¦¤®§©Ÿ§¨¦£Ÿ¨©³¦
íéøöî Eøôëézçz eãáàð änä ék('ë ìà÷æçé) äéìk íéáéiç íúééä ék óà Eézçz àáñe LekEíçläì àöé íéìLeøéa íçläì åéðt íN áéøçðñ øLàk ¨§§Æ¦§©½¦¦¥¨¤¤§©§¤©¦¡¦¤©¨¦§¨¨¬§−̈©§¤«©£¤©§¥¦¨¨¨§¦¨¥¦¨©¦¨¨§¦¨¥

ïBéãôì Eì eéä íäå ,EîB÷îa eãáàå àáñe Lek íò älçza:ãzø÷é øLàîø÷é ìàøNé äzàéðéráíâåzãaëðäzà ãaëðézáäà éðàåEäæìåïzàå ©§¦¨¦§¨§¨§¦§§§¥¨§§¦§¥£¤̧¨©¯§¨©¨¦§¨¥¨¨§¥©²§©¦§©−§¨¦§¨©¨©£¦´£©§¦®§¨¤§¤¥³
íãàíéøönäå íéðòðkä Bîk íénòä älàézçzELôð úçz íénàìe Eì éúéNò øLàkøáòL:äErøæ àéáà çøænî éðà-Ezà ék àøéz-ìà ¨¨Æ¥¤¨©¦§©§©£¦§©¦§¦©§¤½§ª¦−©¬©©§¤«©£¤¨¦¦§¤¨©©¦−̈¦´¦§¨®¦¦¦§¨Æ¨¦´©§¤½

änL íéöeôpä:jöa÷à áørnîeåéðz ïBôvì øîàänL íéøeætä ìàøNé úà ïzéàìëz-ìà ïîéúìeúBçeøî ãçà ìëì ,ìàøNé úà úúlî éòðnz ìà ©§¦¨¨¦©£−̈£©§¤«¨Ÿ©³©¨Æ¥½¦¥¤¦§¨¥©§¦¨¨§¥−̈©¦§®̈¦©¦¨§¦¦¨¥¤¦§¨¥§¨¤¨¥

æåézøöé åéúàøa éãBáëìå éîLá àø÷pä ìkµŸ©¦§¨´¦§¦½§¦§¦−§¨¦®§©§¦−

:åéúéNr-óàçLé íéðérå øer-ír àéöBä ©£¦¦«¦¬©¦¥−§¥©¦́¥®

:Bîì íéðæàå íéLøçåèeöa÷ð íéBbä-ìk §¥§¦−§¨§©¬¦¨«¨©¦º¦§§´

íäéãr eðzé eðréîLé úBðLàøå úàæ ãébé íäá éî íénàì eôñàéå åcçé©§À̈§¥¨§Æ§ª¦½¦³¨¤Æ©¦´½Ÿ§¦Ÿ−©§¦ª®¦§³¥¥¤Æ

:úîà eøîàéå eòîLéå e÷cöéåéøLà écárå ýåýé-íàð éãr ízà §¦§½̈§¦§§−§«Ÿ§¬¡¤«©¤³¥©Æ§ª§Ÿ̈½§©§¦−£¤´

ìà øöBð-àì éðôì àeä éðà-ék eðéáúå éì eðéîàúå eòãz ïrîì ézøçä¨®§¦§©´©¥Â§Â§©£¦̧¦³§¨¦̧Æ¦£¦´½§¨©ÆŸ´©¥½

:äéäé àì éøçàå§©£©−¬Ÿ¦§¤«

`xenl iy
.(e,el,éãò ízà (éìàøNé ízà ©¤¥©©¤¦§¨¥

ìò íëéáà íäøáàì ézãbäL ,éãò¥©¤¦©§¦§©§¨¨£¦¤©

.eàaL íúéàøe ,úBiìbä øác§©©¨ª§¦¤¤¨

mixn zxhr
äeöî éðà íéîMä:õøàä äö÷î éúBðáe ÷Bçøî éðá éàéáäæìkìàøNééîLá àø÷pä'ä íò íLaéãBáëìåíäa øàtúäìe ãakúäì éãkåéúàøa ©¨©¦£¦§©¤¨¦³¦¨©Æ¥¨½§©−¦§¥¬¨¨«¤µŸ¦§¨¥©¦§¨´¦§¦½§¥©§¦§¦−§¥§¦§©¥§¦§¨¥¨¤§¨¦®

åéúéNr-óà åézøöéøBñçî ïéà äleàbä éëøö ìk Bì ézðëä øák:çàéöBääìBbäî àéöBäìLé íéðérå øer-ír'ä äNòî eàø àìå íäìíéLøçåeNòð §©§¦−©£¦¦«§¨¥©§¦¨¨§¥©§¨¥©§¦¬§¦¥©¨©¦¥−§¥©¦́¥®¨¤§Ÿ¨©£¥§¥§¦−©£

íéLøçkBîì íéðæàå'ä úBöî eòîLé àìå íäì:èíàeôñàéå åcçé eöa÷ð íéBbä-ìkBàúàæ ãébé íäá éî íénàìïëå úBãéúòäúBðLàøå §¥§¦§¨§©¬¦¨«¨¤§Ÿ¦§§¦§¦¨©¦º¦§§´©§À̈§¥¨§Æ§ª¦½¦³¨¤Æ©¦´½Ÿ¨£¦§¥§¦Ÿ−
íàä eøáò øákLeðréîLéBà eàa àì ãò íúBà eðãbä eðçðà øîàìíäéãr eðzéàa àì ãò øác òéîLäL íéãò eàéáée÷cöéåBà íäéøáãaeòîLéå ¤§¨¨§©¦©§¦ª®¥Ÿ£©§¦©§¨©Ÿ¨¦§³¥¥¤Æ¨¦¥¦¤¦§¦©¨¨©Ÿ¨§¦§½̈§¦§¥¤§¦§§−
úîà eøîàéåúîàä ìò eãBé Bà: §«Ÿ§¬¡¤«©¨¡¤

é,íéãò Lé éì ìáàízàìàøNééãr £¨¦¥¥¦©¤³¦§¨¥¥©Æ
écárå ýåýé-íàðàéápäøLà §ª§Ÿ̈½§©§¦−©¨¦£¤´

ézøçaézãbäL ãòì àeä íb Ba ¨®̈§¦©§¥¤¦©§¦

àa àì ãò æàî áéøçðñ úìtîïrîì ©¤¤©§¥¦¥¨©Ÿ¨§©´©
eòãzúBðBøçàä ìk úBðBLàøä ïî ¥Â§Â¦¨¦¨¨©£

äéäé ïkLéì eðéîàúåíéi÷àL ¤¥¦§¤§©£¦̧¦³¤£©¥

éøîàîàeä éðà-ék eðéáúåãáì ©£¨¦§¨¦̧Æ¦£¦´½§¨

,íéäìàìà øöBð-àì éðôìäéä àì ¡Ÿ¦§¨©ÆŸ´©¥½Ÿ¨¨

éúìeæ ìàî øöBð øácéøçàåézøöiL ¨¨¨¥¥¨¦§©£©−¤¨©§¦

úBøéöéä úàäéäé àììàî øöBð øác ¤©§¦¬Ÿ¦§¤«¨¨¨¥¥

éúìeæ dBìà ïéà ék ,éúìeæ: ¨¦¦¥¡©¨¦

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
miwlg 12Îe zFwc 11 ,miixdvA 12 drW ,'c mFi :clFnd©¨¨¨©¨¨©¦©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad iWingd mFiaE iriaxd mFiA ,oeWgÎxn Wcg W`xŸŸ¤©¤§¨©¨§¦¦©©©¦¦©¨¨¥§¨



רפד

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
åèçð úãìBz älàäéä íéîz ÷écö Léà çð ¥µ¤«§´Ÿ½Ÿ©ÀŸ©¦¬©¦²¨¦¬¨−̈

:çð-Cläúä íéýìûä-úà åéúøãaéçð ãìBiå §«ŸŸ¨®¤¨«¡Ÿ¦−¦§©¤«Ÿ©©¬¤−Ÿ©
ìL:úôé-úàå íç-úà íL-úà íéðá äL §¨´¨¦®¤¥−¤¨¬§¤¨«¤

àéõøàä àìnzå íéýìûä éðôì õøàä úçMzå©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤
:ñîçáéäúçLð äpäå õøàä-úà íéýìû àøiå ¨¨«©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§®̈¨

:õøàä-ìr Bkøc-úà øNa-ìk úéçLä-ékñ ¦«¦§¦¯¨¨¨²¤©§−©¨¨«¤
âééðôì àa øNa-ìk õ÷ çðì íéýìû øîàiå©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´§¨©½

íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä äàìî-ék¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦«§¦¬©§¦−̈
:õøàä-úàãéíép÷ øôâ-éör úáz Eì äNr ¤¨¨«¤£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−

õeçîe úéaî dúà zøôëå äázä-úà äNrz©«£¤´¤©¥¨®§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−
:øôkaåèìL dúà äNrz øLà äæåúBàî L ©«Ÿ¤§¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´

daçø änà íéMîç äázä Cøà änà©À̈µŸ¤©¥½̈£¦¦³©¨Æ¨§½̈
ìLe:dúîB÷ änà íéLæèäázì äNrz | øäö §¦¬©−̈«¨¨«´Ÿ©©«£¤´©¥À̈

äázä çúôe äìrîìî äplëz änà-ìàå§¤©¨Æ§©¤´̈¦§©½§¨¤¬©©¥−̈
ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa:äNrz íéL §¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−©«£¤«¨

(éåì)æéõøàä-ìr íéî ìeanä-úà àéáî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤
ìúçzî íéiç çeø Ba-øLà øNa-ìk úçL §©¥´¨¨À̈£¤Æ´©©¦½¦©−©

:òåâé õøàa-øLà ìk íéîMäçé-úà éúî÷äå ©¨®̈¦¬Ÿ£¤¨−̈¤¦§¨«©«£¦«Ÿ¦¬¤
éðáe äzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøaE §¦¦−¦¨®¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈¨¤²

éðá-éLðe EzLàå:Czà Eèé-ìkî éçä-ìkîe §¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«¦¨Â¨©Â¦¨
Czà úéçäì äázä-ìà àéáz ìkî íéðL øNäº̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤©¥−̈§©«£´Ÿ¦¨®

:eéäé äá÷ðe øëæ(ìàøùé)ë-ïîe eäðéîì óBòäî ¨¨¬§¥−̈¦«§«¥«¨´§¦¥À¦
eäðéîì äîãàä Nîø ìkî dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®

éìà eàáé ìkî íéðL:úBéçäì Eàëäzàå §©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«§©¨´
éìà zôñàå ìëàé øLà ìëàî-ìkî Eì-ç÷E ©§À¦¨©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈¥¤®

:äìëàì íäìå Eì äéäåáëøLà ìëk çð Nriå §¨¨¬§²§¨¤−§¨§¨«©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧
:äNr ïk íéýìû Búà äeö¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור בעל מדות תרומיות

ענף עץ אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

ידי  על  נהניתי לקבל פ"ש מכבודו  וכן  וכו',  הנני לאשר קבלת המברק בברכת השנה  בתודה 
בא-כחי מנהל לשכת הפליטים הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א עוסק בצרכי ציבור וכו' מוהר"ר בנימין אלי' 

שי' גורודצקי.

ואף כי מוכרחני להגיד האמת שאחרי שיחתנו בכל זה היתה תקותי שהמוסדות המתאימים 
יקחו על עצמם את כל הוצאות הבנין לעלית הנוער בכפר חב"ד, כיון שידוע לכלנו מצב אנשי הכפר 
שאין ביכלתם לשאת בעול זה, וגם הקופה כאן עמוסה חובות, ובשים לב להחומר המיוחד שמהוים 

אנשי חב"ד וזהו הנסיון הראשון לייסד מושב ברוחם ובאפים, וראויים היו למתנה שיתנו להם בנין,

אבל כיון שכנראה לא הי' בידו לפעול זה, מוכרחני להסכים על האופן השני שבהצעתי, היינו 
שהמוסדות יתנו לע"ע את כל ההוצאה ובתנאי שאחזיר מחציתה במשך הזמן. ומילאתי את ידי בא 
על חוזה מתאים  שי', בתור מנהל לשכת הפליטים, לחתום באופן רשמי  גורודצקי  כוחי הנ"ל, הרב 
לתנאים אם דרוש חוזה כזה, וכן להתדבר על דבר פרטי התנאים, היינו אופני התשלומים וזמניהם. 

אקוה אשר גם בזה יתן כבודו את עזרתו במילואה.

בכבוד ובברכה לבריאות הנכונה המחכה לבשו"ט -

מכתבי בברכת השנה בטח נתקבל במועדו.



רפה לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:3106:3508:5608:5709:3009:3110:3210:3213:0213:0018:3218:2518:5818:5018:0619:01באר שבע )ק(

06:3106:3508:5508:5609:2909:3010:3110:3113:0112:5918:3418:2618:5818:5017:5519:00חיפה )ק(

06:3006:3408:5408:5509:2809:2910:3010:3013:0012:5818:3518:2718:5618:4917:4918:59ירושלים )ק(

06:3206:3508:5608:5709:3009:3110:3210:3213:0213:0018:3218:2418:5818:5018:0419:01תל אביב )ק(

06:4706:5509:0009:0409:4409:4710:4610:4713:1613:1418:4418:3219:1719:0518:1619:18אוסטריה, וינה )ק(

06:0405:5408:2908:2309:0609:0010:0910:0512:4212:4118:2118:2618:4818:5318:0619:05אוסטרליה, מלבורן )ח(

06:4906:5709:0409:0709:4709:4910:4810:5013:1813:1618:4718:3519:1919:0718:1919:20אוקראינה, אודסה )ק(

06:2106:2908:3408:3809:1809:2210:2010:2212:5012:4818:1818:0618:5118:3917:5018:52אוקראינה, דונייצק )ק(

06:3206:4108:4508:4909:2909:3310:3110:3313:0112:5918:2918:1719:0218:5018:0119:03אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:5807:0709:0909:1309:5509:5910:5710:5813:2713:2518:5518:4119:2919:1618:2619:29אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:5007:0009:0109:0509:4809:5110:4910:5113:1913:1718:4718:3419:2219:0818:1819:22אוקראינה, קייב )ק(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
06:1306:1508:4008:4009:1109:1110:1310:1312:4412:4218:1518:0818:3918:3317:5018:42

07:1507:2309:3109:3410:1310:1511:1411:1613:4513:4319:1519:0419:4419:3318:4519:45איטליה, מילאנו )ק(

06:0206:0008:3308:3109:0209:0010:0410:0212:3512:3318:0818:0718:3018:2917:4918:37אקוואדור, קיטו )ח(

06:3706:2909:0408:5809:3909:3410:4210:3813:1613:1418:5418:5919:2019:2518:3919:35ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:2707:1709:5109:4410:3010:2411:3411:2914:0714:0619:4619:5320:1620:2219:3420:34ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:5807:0409:1809:2009:5609:5810:5810:5813:2813:2618:5718:4719:2519:1518:3119:27ארה״ב, בולטימור )ק(

06:4706:5409:0709:0909:4509:4710:4710:4813:1713:1518:4618:3619:1519:0518:1919:16ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:4806:5409:0709:1009:4609:4810:4710:4813:1713:1518:4618:3619:1519:0518:2019:17ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:2407:3109:4209:4510:2210:2411:2311:2413:5313:5119:2219:1119:5219:4118:5519:53ארה״ב, דטרויט )ק(

07:1207:1509:3709:3810:1010:1111:1211:1213:4313:4119:1319:0619:3819:3118:4819:41ארה״ב, האוסטון )ק(

06:4306:4709:0609:0809:4109:4210:4310:4313:1313:1118:4318:3419:0919:0118:1819:11ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:1107:1409:3809:3810:1010:1011:1211:1113:4213:4019:1319:0619:3719:3118:4919:40ארה״ב, מיאמי )ק(

06:4306:5009:0209:0509:4109:4310:4310:4413:1313:1118:4218:3119:1119:0118:1519:12ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:1207:1809:3109:3310:0910:1111:1111:1213:4113:3919:1019:0019:3919:2918:4419:40ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:4206:4909:0109:0309:4009:4210:4210:4313:1213:1018:4018:3019:1018:5918:1419:11ארה״ב, שיקגו )ק(

06:1906:1408:4908:4609:1909:1610:2210:1912:5412:5218:2918:3018:5218:5318:1219:02בוליביה, לה-פס )ח(

07:3507:4509:4509:4910:3210:3611:3411:3614:0414:0219:3119:1820:0619:5319:0220:07בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:3507:4509:4609:5010:3210:3611:3411:3614:0414:0219:3119:1820:0619:5319:0220:07בלגיה, בריסל )ק(

05:5205:4608:2208:1708:5308:4909:5609:5312:2812:2718:0818:1118:2818:3017:4818:40ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:4005:3408:1008:0608:4108:3709:4409:4112:1612:1517:5217:5418:1618:1817:3618:28ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:5307:0309:0309:0709:5009:5410:5210:5413:2213:2018:5118:3719:2519:1118:2319:25בריטניה, לונדון )ק(

07:0207:1309:0909:1409:5910:0311:0011:0313:3013:2818:5718:4319:3419:2018:3019:34בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:5907:0909:0809:1209:5610:0010:5811:0013:2813:2618:5718:4219:3119:1718:2519:31גרמניה, ברלין )ק(

07:1807:2709:2909:3310:1510:1911:1711:1913:4713:4519:1419:0119:4919:3618:4519:49גרמניה, פרנקפורט )ק(

05:5205:4608:2108:1708:5408:4909:5709:5312:2912:2718:1218:1418:3018:3317:4918:42דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2806:2908:5708:5609:2709:2710:2910:2813:0012:5818:3118:2618:5518:4918:0918:59הודו, מומבאי )ח(

06:2406:2508:5308:5309:2309:2310:2510:2412:5612:5418:2718:2218:5118:4618:0518:55הודו, פונה )ח(

06:3606:4408:5008:5309:3309:3610:3510:3613:0513:0318:3318:2119:0618:5418:0519:06הונגריה, בודפשט )ק(

05:5205:5808:1108:1308:5008:5209:5109:5212:2212:2017:5117:4118:2018:1017:2418:21טורקיה, איסטנבול )ח(

07:1607:2209:3809:3910:1410:1611:1611:1713:4613:4419:1619:0719:4419:3418:5019:45יוון, אתונה )ק(



רפו

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:5707:0509:1109:1509:5409:5710:5610:5713:2613:2418:5418:4219:2719:1518:2619:27מולדובה, קישינב )ק(

06:2606:2708:5408:5409:2409:2410:2610:2512:5712:5518:2818:2318:5118:4618:0618:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:1106:0008:3208:2509:1409:0810:1810:1312:5212:5018:3118:3919:0319:1018:1919:23ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:5405:5708:2008:2108:5208:5309:5409:5412:2512:2317:5617:4918:2018:1417:3218:23נפאל, קטמנדו )ח(

06:0506:1108:2608:2809:0309:0510:0510:0612:3612:3418:0517:5518:3418:2417:3718:35סין, בייג'ין )ח(

06:5306:5109:2409:2209:5209:5010:5510:5313:2613:2418:5918:5719:2119:1918:3919:28סינגפור, סינגפור )ח(

06:2906:3908:3708:4209:2609:3010:2710:2912:5712:5518:2518:1119:0118:4717:5519:01פולין, ורשא )ק(

05:5505:5108:2608:2308:5508:5209:5809:5512:3012:2818:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

07:3307:4009:4809:5110:3010:3311:3211:3314:0214:0019:3019:1920:0219:5019:0320:03צרפת, ליאון )ק(

07:4307:5209:5609:5910:4010:4411:4211:4414:1214:1019:4119:2920:1320:0119:1120:14צרפת, פריז )ק(

05:4505:4408:1608:1408:4408:4309:4709:4512:1812:1617:5017:4818:1218:1017:3018:18קולומביה, בוגוטה )ח(

07:1007:1709:2709:2910:0710:0911:0911:1013:3913:3719:1018:5919:3719:2718:4019:39קנדה, טורונטו )ק(

06:4706:5409:0209:0509:4409:4710:4610:4713:1513:1318:4518:3319:1519:0318:1619:16קנדה, מונטריאול )ק(

06:3606:4108:5909:0109:3409:3610:3610:3713:0713:0518:3718:2819:0318:5518:1119:05קפריסין, לרנקה )ק(

06:4907:0008:5409:0009:4609:5110:4810:5013:1713:1518:4518:2919:2319:0818:1419:23רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:2306:3408:2608:3209:1909:2410:2110:2412:5112:4918:2118:0518:5718:4117:4718:57רוסיה, מוסקבה )ח(

06:1306:2108:2808:3109:1109:1410:1210:1412:4212:4018:1117:5918:4318:3117:4318:44רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:1807:2609:3209:3610:1510:1811:1711:1913:4713:4519:1919:0719:4819:3618:4719:48שוויץ, ציריך )ק(

06:0706:0808:3708:3609:0609:0610:0910:0812:4012:3818:1118:0718:3418:3017:5018:39תאילנד, בנגקוק )ח(

ycewÎzaye dxezÎzgny ,zxvrÎipinyl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הצדקה  קופת את ח"ו, לטלטל, אסור (שמחתֿתורה)). השני היום עבור גם (שמיניֿעצרת) החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה, לאחרי

(zxvrÎipiny axr :l"ega) dxezÎzgnye zxvrÎipiny axr

את  להדליק הספיקו לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות על־פי החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
אש  על־ידי רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן ניתן יום, מבעוד הנרות
לאפשר  כדי וכדומה), גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת
בחו"ל, הגרים לאלה במיוחד חשובה זו עצה מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת

שמחת־תורה. של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dxezÎzgny lil l"ega

מאש  העברה על־ידי ורק אך נעשית הנרות הדלקת  הכוכבים). צאת לפני (לא בלילה רק השני החג בליל – הנרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת על־ידי להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת לפני הדלוקה

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה על־ידי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ziy`xa zyxt ycewÎzay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים על־ידי ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' 
מוה"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז תשרי, בטח כבר הגיעו אשור הקבלה וכן מכתב מועד המעמד, וידוע 
מרז"ל חמרא למרא וטיבותא לשקי'.

מסיים במכתבו אשר משתדל הוא לסדר פעם בשבוע שעה אחת של חינוך דתי לילדים רכים, 
- שעורכים פה בהתאם  - של"ה  וכנראה שהוא מעין השעה ללימודי הדת  ובטח יכתוב פרטים בזה, 
בעובי  הוא  אשר  העכט  שי'  יהודא  יעקב  ר'  הרב  עם  בקישור  שיבוא  כדאי  אולי  ואז  המדינה,  לחוק 
הקורה בענין זה רבות בשנים, כן בטח ראה את הוצאות המל"ח המיוחדות ללימוד שעה זו, ומוסג"פ 
חוברת אחת )ס"ה הו"ל כ"ד חוברות( והשי"ת יצליחהו במלאכת שמים לקרב לבן של בני ובנות ישראל 

לאבינו שבשמים.

בברכה לבריאות הנכונה.



רפז

ycewÎzaye dxezÎzgny ,zxvrÎipinyl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הצדקה  קופת את ח"ו, לטלטל, אסור (שמחתֿתורה)). השני היום עבור גם (שמיניֿעצרת) החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה, לאחרי

(zxvrÎipiny axr :l"ega) dxezÎzgnye zxvrÎipiny axr

את  להדליק הספיקו לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות על־פי החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
אש  על־ידי רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן ניתן יום, מבעוד הנרות
לאפשר  כדי וכדומה), גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת
בחו"ל, הגרים לאלה במיוחד חשובה זו עצה מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת

שמחת־תורה. של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dxezÎzgny lil l"ega

מאש  העברה על־ידי ורק אך נעשית הנרות הדלקת  הכוכבים). צאת לפני (לא בלילה רק השני החג בליל – הנרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת על־ידי להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת לפני הדלוקה

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה על־ידי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ziy`xa zyxt ycewÎzay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים על־ידי ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם
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מחנות היישומים 
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