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מתוך פירוש רש"י

אדם הטורח מחזיר ולהוט לעשות דבר נופל בו לשון מתנקש כלומר מוטרף  ינשה נושה לכל אשר לו.  קט )יא( 
ומתלבט כמו )דניאל ה( וארכובותיה דא לדא נקשן וכן פן תנקש אחריהם אף כאן יהיה הנושה בעשו את עבודתו 

שנאמר ורב יעבד צעיר, ל"א יהיה הנושה נוגע ונקרב לכל אשר לו ינקש שייטאצופי"ץ בלע"ז יהי משפט הנושה נוקש 

ונשען על כל ממונו וזהו יעקב הנושה בעשו את עבודתו שנאמר ורב יעבד צעיר מצאתי בדור אחר שיבא אחר כורתו 

ימח שמו וטבעו שאפילו זכרון לא יפול עליו בפי הדור הנולד בעול' לאחר שנשחת שמו שארטרמיר"א בלע"ז:

קי )ג( עמך נדבות ביום חילך. כשתאסוף חיל לרדוף אחריהם יתנדבו עמך ואוהביך לצאת עמך כמו שמצינו )שם( 

וירק את חניכיו ילידי ביתו לא יותר וענר ואשכול וממרא התנדבו מאליהם לצאת ללכת אחריו בעזרתו: בהררי 

קודש מרחם משחר. זאת תהיה לך בזכות הדרת קדושה שהיה בך מבטן אמך שהכיר בוראו בן ג' שנים:



ד

     
‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

ÌÈËÙBL'גֹו ׁשערי ּבכל ל ּתּתן ּומבאר1וׁשֹוטרים . ¿ƒְְְְְְִִֶֶָָָֹ
חסידּות ׁשערי2ּבדרּוׁשי ּבכל ׁשּכתּוב ׁשּמה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
ּׁשּכתּוב מה ּדר על והענין3הּוא ּבעלּה. ּבּׁשערים נֹודע ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

על קאי ּבעלּה ּבּׁשערים נֹודע ּׁשּכתּוב מה ּדהּנה, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבזה,
חיל היינּו4אׁשת ּבעלּה ּכן ואם יׂשראל, ּכנסת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא, ּברי ה'5קּודׁשא עֹוׂשי ּבֹועלי ּכי ְְְֲִִִִֶַַָָ
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּוכמאמר ׁשמֹו, אין6צבאֹות ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ

ּכי ׁשּנאמר ּכלי, ׁשעׂשאּה למי אּלא ּברית ּכֹורתת ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאּׁשה
ּבּזהר והקׁשה הּנּׂשּואין. ענין ׁשּזהּו גֹו', עֹוׂשי 7ּבֹועלי, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
הלא ּבעלּה, ּבּׁשערים נֹודע להיֹות אפׁשר אי ּכן, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּדאם
ואין ההעלם ּבתכלית נעלם הּוא הּוא ּברּו סֹוף ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָהאין
הא', ּתרּוץ ּתרּוצים. ׁשני ּבּזהר ּומבאר כּו'. ׁשּיּׂשיגּוהּו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹמי
ואתּדּבק אתייּדע ּדאיהּו הּוא, ּבּׁשערים נֹודע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשהּפרּוׁש
לאתּדּבקא ּדיכיל ּכּמה חד ּכל ּבליּבי' ּדמׁשער מה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָלפּום

ּבתניא [ּכּמּובא ּדחכמתא ׁשהּפרּוׁש8ּברּוחא והיינּו, ,[ ְְְְְְְְֵֶַַַַָָָָָ
אמּתית ידיעה זֹו ּׁשאין הׁשערה, מּלׁשֹון הּוא ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָּדׁשערים
הּמציאּות ידיעת ענין הּוא ּובכללּות ּבלבד, הׁשערה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָאּלא
הּוא ּדׁשערים ׁשהּפרּוׁש הב', ותרּוץ הּמהּות. הּׂשגת ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹולא
ׁשהם ספירֹות העׂשר על וקאי ּומּדה, ׁשעּור ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָמּלׁשֹון

עׂשרּבׁש אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ולא עׂשר ּומּדה, ,9עּור ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
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פרשתנו.1) ועוד.2)ריש ואילך. שלו ע' תר"ל ואילך. רצה ע' תרכ"ט סה"מ ואילך. תתכג ע' פרשתנו באוה"ת שופטים ד"ה ראה

כג.3) לא, י.4)משלי ספט"ו.5)שם, שמו"ר וראה ה. נד, ב.6)ישעי' כב, ב7)סנהדרין פה, מטות לקו"ת גם וראה א. קג, ח"א

וברפמ"ד.8)ואילך. מ"ד.9)בהקדמה פ"א יצירה ספר

    
'B‚ ÈÚL ÏÎa Ï Ô ÌÈËBLÂ ÌÈËÙBL1למנות מצווה התורה ¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆

בפועל השופטים פסקי ביצוע את שיאכפו שוטרים וכן ויפסקו שידונו שופטים

פירושה לבאר הרבי מתעכב זה במאמר שעריך". "בכל – ועיר עיר בכל

בעבודת זה פסוק של הפנימי ענינו מתבאר ובכך "שעריך" המילה של הפנימי

ÈLe„aה' ‡Óe .¿…»ƒ¿≈
˙e„ÈÒÁ2e˙kL ‰nL ¬ƒ∆«∆»

C ÏÚ ‡e‰ ÈÚL ÏÎa¿»¿»∆«∆∆
e˙kM ‰Ó3Ú„B «∆»»

ÔÈÚ‰Â .dÏÚa ÌÈÚMa«¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿»
e˙kM ‰Ó ,‰‰ ,‰Êa»∆¿ƒ≈«∆»
dÏÚa ÌÈÚMa Ú„B»«¿»ƒ«¿»

È‡˜[מוסב=]˙L‡ ÏÚ »ƒ«≈∆
ÏÈÁ4שלמה מפליג זה במזמור «ƒ

של מידותיה בשבח המלך

– בספרים ומבואר חיל, האשת

L'חיל משל‰È‡'אשת ∆ƒ
Ôkל Ì‡Â ,Ï‡NÈ ˙Òk¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ≈

eÈÈ‰ dÏÚaל ˜L„e‡משל «¿»«¿¿»
e˙kL BÓk ,‡e‰ CÈa5 ¿ƒ¿∆»

'‰ CÈNBÚ CÈÏÚBa Èkƒ¬«ƒ«ƒ
Ó‡ÓÎe ,BÓL ˙B‡¿»¿¿«¬«
‰ÎÏ ÌBÎÊ eÈ˙Ba6 «≈ƒ¿»ƒ¿»»

˙Èa ˙˙Bk ‰M‡ ÔÈ‡≈ƒ»∆∆¿ƒ
ÈÓÏ ‡l‡האיש עם – ∆»¿ƒ

ÈÏk d‡NÚLעם היינו, ∆¬»»¿ƒ
כלי המונח לה. שנשוי הראשון

וחכמים, תורה בלשון משמעו,

לשימוש. שנועד חפץ כל

הדברים משמעות כאן ובמאמר

אחד כל – ישראל שכנסת היא

הינם ישראל מנשמות ואחת

השפעתו לקבל מוכשרים כלים

ישראל. כנסת של בעלה בחינת הקב"ה, CÈNBÚשל CÈÏÚBa Èk Ó‡L∆∆«ƒ¬«ƒ«ƒ
מתא בישעיה שבעלההכתוב נעורים כאשת בגלות, השרויים ישראל את ר

בהם לנהוג ולחזור ולגואלם, ישראל את אליו להחזיר מבטיח הקב"ה עזבה.

הוא, עושיך" בועליך "כי הכתוב של שפשוטו היינו נעורים. באשת בעל כדרך

ישראל. כנסת של ה'בעל' הוא ‰ÔÈ‡eO.שהקב"ה ÔÈÚ e‰L ,'B‚∆∆ƒ¿««ƒƒ
‰a ‰L˜‰Â7ÌÈÚMa Ú„B ˙BÈ‰Ï LÙ‡ CÈ‡ ,Ôk Ì‡ , ¿ƒ¿»«…«¿ƒ≈≈∆¿»ƒ¿»«¿»ƒ

ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a ÌÏÚ ‡e‰ ‡e‰ Cea BÒ ÔÈ‡‰ ‡Ï‰ ,dÏÚa«¿»¬…»≈»∆¿»¿«¿ƒ«∆¿≈
e‰e‚ÈOiL ÈÓ ÔÈ‡Â"כבודו מקום "איה אומרים המלאכים eÎ'?.ואפילו ¿≈ƒ∆«ƒ

Ú„B Le‰L ,'‡‰ e .ÌÈe ÈL ‰a ‡Óe¿…»«…«¿≈≈ƒ≈»∆«≈»

ÚLÓ ‰Ó ÌeÙÏ ˜a˙‡Â ÚÈÈ˙‡ e‰È‡ ,‡e‰ ÌÈÚMa«¿»ƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ¿«≈¿«ƒ¿«≈
‡˙ÓÎÁ ‡Áea ‡˜a˙‡Ï ÏÈÎÈ ‰nk „Á Ïk 'ÈaÈÏa,הוא=] ¿ƒ≈»««»¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿¿»

אחד כל בלבו, שמשער מה לפי אחד לכל דביקות) (לשון ונדבק נודע הקב"ה,

הקב"ה)] (של החכמה ברוח לדבוק יכולתו ערך È˙a‡לפי ‡enk8,[ «»¿«¿»
Le‰L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«≈
ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÈÚLƒ¿»ƒƒ¿

‰ÚL‰לכל נודע הקב"ה «¿»»
והאופן המידה לפי ואחד אחד

לו ÚÈ„È‰המיוחד BÊ ÔÈ‡M ,∆≈¿ƒ»
‰ÚL‰ ‡l‡ ˙ÈÓ‡¬ƒƒ∆»«¿»»

„Ïaבקב"ה האדם דביקות ƒ¿«
מידת לפי ומוגבלת תלויה

האישית בהכרתו ה' את ידיעתו

לו ‰e‡המיוחדת ˙eÏÏÎe ,ƒ¿»
˙e‡Èn‰ ˙ÚÈ„È ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««¿ƒ

˙e‰n‰ ˙‚O‰ ‡ÏÂדוגמה ¿…«»«««
חי כי ומרגיש החש מאדם לדבר

שיש (משער) מסיק ומכך הוא,

אך אותו, המחיה חיונית נפש לו

נפשו מהות את משיג הוא אין

של פירושה זהו ומהי? איך

עדן בגן (מאידך המציאות ידיעת

והנשמה המהות השגת מאירה

[אדמו"ר מהותה) את שם משיגה

דוגמה לכך מביא צדק הצמח

שאינה דין: בבית עדים מעדות

במו שראו עדים של עדות דומה

המעשה מהות את עיניהם

עדים לבין עליו, ומעידים

שמעו שרק דבר על שמעידים

שישנה אף מידיעה. או אודותיו,

היה שודאי מוכרחת וודאות

שידיעת משום עדותם. את מקבלים אין מקום מכל עליו, שמעידים המעשה

(ראיה)] המהות כהשגת ונאמנת חזקה איננה (השערה) e˙Âהמציאות .¿≈
È‡˜Â ,‰Óe eÚL ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÈÚL Le‰L ,'‰«∆«≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ»¿»ƒ

ÏÂ‡[=מוסב] NÚ ,‰Óe eÚLa Ì‰L ˙BÈÙÒ NÚ‰ ÏÚ«»∆∆¿ƒ∆≈¿ƒƒ»∆∆¿…
NÚ „Á‡ ‡ÏÂ NÚ ,ÚL9הקב"ה ומנהיג ברא ידם שעל הספירות ≈«∆∆¿…««»»

דוקא עשר מוגבל, במספר הן העולם גבול.את בלי הרי הוא סוף אין אור

שצמצם אלא וגבול? במידה שהוא העולם בריאת ממנו יומשך איך כן ואם

שהן העליונות הספירות עשר ידי על העולם את ולברוא להאיר עצמו את ה'

מספרות שהן שם על וגבול, מספר מלשון ספירות נקראו ולכן וגבול. במדה
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ה

     
‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰

ÌÈËÙBL'גֹו ׁשערי ּבכל ל ּתּתן ּומבאר1וׁשֹוטרים . ¿ƒְְְְְְִִֶֶָָָֹ
חסידּות ׁשערי2ּבדרּוׁשי ּבכל ׁשּכתּוב ׁשּמה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
ּׁשּכתּוב מה ּדר על והענין3הּוא ּבעלּה. ּבּׁשערים נֹודע ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

על קאי ּבעלּה ּבּׁשערים נֹודע ּׁשּכתּוב מה ּדהּנה, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבזה,
חיל היינּו4אׁשת ּבעלּה ּכן ואם יׂשראל, ּכנסת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא, ּברי ה'5קּודׁשא עֹוׂשי ּבֹועלי ּכי ְְְֲִִִִֶַַָָ
לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּוכמאמר ׁשמֹו, אין6צבאֹות ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ

ּכי ׁשּנאמר ּכלי, ׁשעׂשאּה למי אּלא ּברית ּכֹורתת ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאּׁשה
ּבּזהר והקׁשה הּנּׂשּואין. ענין ׁשּזהּו גֹו', עֹוׂשי 7ּבֹועלי, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
הלא ּבעלּה, ּבּׁשערים נֹודע להיֹות אפׁשר אי ּכן, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּדאם
ואין ההעלם ּבתכלית נעלם הּוא הּוא ּברּו סֹוף ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָהאין
הא', ּתרּוץ ּתרּוצים. ׁשני ּבּזהר ּומבאר כּו'. ׁשּיּׂשיגּוהּו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹמי
ואתּדּבק אתייּדע ּדאיהּו הּוא, ּבּׁשערים נֹודע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשהּפרּוׁש
לאתּדּבקא ּדיכיל ּכּמה חד ּכל ּבליּבי' ּדמׁשער מה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָלפּום

ּבתניא [ּכּמּובא ּדחכמתא ׁשהּפרּוׁש8ּברּוחא והיינּו, ,[ ְְְְְְְְֵֶַַַַָָָָָ
אמּתית ידיעה זֹו ּׁשאין הׁשערה, מּלׁשֹון הּוא ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָּדׁשערים
הּמציאּות ידיעת ענין הּוא ּובכללּות ּבלבד, הׁשערה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָאּלא
הּוא ּדׁשערים ׁשהּפרּוׁש הב', ותרּוץ הּמהּות. הּׂשגת ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹולא
ׁשהם ספירֹות העׂשר על וקאי ּומּדה, ׁשעּור ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָמּלׁשֹון

עׂשרּבׁש אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ולא עׂשר ּומּדה, ,9עּור ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
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פרשתנו.1) ועוד.2)ריש ואילך. שלו ע' תר"ל ואילך. רצה ע' תרכ"ט סה"מ ואילך. תתכג ע' פרשתנו באוה"ת שופטים ד"ה ראה

כג.3) לא, י.4)משלי ספט"ו.5)שם, שמו"ר וראה ה. נד, ב.6)ישעי' כב, ב7)סנהדרין פה, מטות לקו"ת גם וראה א. קג, ח"א

וברפמ"ד.8)ואילך. מ"ד.9)בהקדמה פ"א יצירה ספר

    
'B‚ ÈÚL ÏÎa Ï Ô ÌÈËBLÂ ÌÈËÙBL1למנות מצווה התורה ¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆

בפועל השופטים פסקי ביצוע את שיאכפו שוטרים וכן ויפסקו שידונו שופטים

פירושה לבאר הרבי מתעכב זה במאמר שעריך". "בכל – ועיר עיר בכל

בעבודת זה פסוק של הפנימי ענינו מתבאר ובכך "שעריך" המילה של הפנימי

ÈLe„aה' ‡Óe .¿…»ƒ¿≈
˙e„ÈÒÁ2e˙kL ‰nL ¬ƒ∆«∆»

C ÏÚ ‡e‰ ÈÚL ÏÎa¿»¿»∆«∆∆
e˙kM ‰Ó3Ú„B «∆»»

ÔÈÚ‰Â .dÏÚa ÌÈÚMa«¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿»
e˙kM ‰Ó ,‰‰ ,‰Êa»∆¿ƒ≈«∆»
dÏÚa ÌÈÚMa Ú„B»«¿»ƒ«¿»

È‡˜[מוסב=]˙L‡ ÏÚ »ƒ«≈∆
ÏÈÁ4שלמה מפליג זה במזמור «ƒ

של מידותיה בשבח המלך

– בספרים ומבואר חיל, האשת

L'חיל משל‰È‡'אשת ∆ƒ
Ôkל Ì‡Â ,Ï‡NÈ ˙Òk¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ≈

eÈÈ‰ dÏÚaל ˜L„e‡משל «¿»«¿¿»
e˙kL BÓk ,‡e‰ CÈa5 ¿ƒ¿∆»

'‰ CÈNBÚ CÈÏÚBa Èkƒ¬«ƒ«ƒ
Ó‡ÓÎe ,BÓL ˙B‡¿»¿¿«¬«
‰ÎÏ ÌBÎÊ eÈ˙Ba6 «≈ƒ¿»ƒ¿»»

˙Èa ˙˙Bk ‰M‡ ÔÈ‡≈ƒ»∆∆¿ƒ
ÈÓÏ ‡l‡האיש עם – ∆»¿ƒ

ÈÏk d‡NÚLעם היינו, ∆¬»»¿ƒ
כלי המונח לה. שנשוי הראשון

וחכמים, תורה בלשון משמעו,

לשימוש. שנועד חפץ כל

הדברים משמעות כאן ובמאמר

אחד כל – ישראל שכנסת היא

הינם ישראל מנשמות ואחת

השפעתו לקבל מוכשרים כלים

ישראל. כנסת של בעלה בחינת הקב"ה, CÈNBÚשל CÈÏÚBa Èk Ó‡L∆∆«ƒ¬«ƒ«ƒ
מתא בישעיה שבעלההכתוב נעורים כאשת בגלות, השרויים ישראל את ר

בהם לנהוג ולחזור ולגואלם, ישראל את אליו להחזיר מבטיח הקב"ה עזבה.

הוא, עושיך" בועליך "כי הכתוב של שפשוטו היינו נעורים. באשת בעל כדרך

ישראל. כנסת של ה'בעל' הוא ‰ÔÈ‡eO.שהקב"ה ÔÈÚ e‰L ,'B‚∆∆ƒ¿««ƒƒ
‰a ‰L˜‰Â7ÌÈÚMa Ú„B ˙BÈ‰Ï LÙ‡ CÈ‡ ,Ôk Ì‡ , ¿ƒ¿»«…«¿ƒ≈≈∆¿»ƒ¿»«¿»ƒ

ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a ÌÏÚ ‡e‰ ‡e‰ Cea BÒ ÔÈ‡‰ ‡Ï‰ ,dÏÚa«¿»¬…»≈»∆¿»¿«¿ƒ«∆¿≈
e‰e‚ÈOiL ÈÓ ÔÈ‡Â"כבודו מקום "איה אומרים המלאכים eÎ'?.ואפילו ¿≈ƒ∆«ƒ

Ú„B Le‰L ,'‡‰ e .ÌÈe ÈL ‰a ‡Óe¿…»«…«¿≈≈ƒ≈»∆«≈»

ÚLÓ ‰Ó ÌeÙÏ ˜a˙‡Â ÚÈÈ˙‡ e‰È‡ ,‡e‰ ÌÈÚMa«¿»ƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ¿«≈¿«ƒ¿«≈
‡˙ÓÎÁ ‡Áea ‡˜a˙‡Ï ÏÈÎÈ ‰nk „Á Ïk 'ÈaÈÏa,הוא=] ¿ƒ≈»««»¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿¿»

אחד כל בלבו, שמשער מה לפי אחד לכל דביקות) (לשון ונדבק נודע הקב"ה,

הקב"ה)] (של החכמה ברוח לדבוק יכולתו ערך È˙a‡לפי ‡enk8,[ «»¿«¿»
Le‰L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«≈
ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÈÚLƒ¿»ƒƒ¿

‰ÚL‰לכל נודע הקב"ה «¿»»
והאופן המידה לפי ואחד אחד

לו ÚÈ„È‰המיוחד BÊ ÔÈ‡M ,∆≈¿ƒ»
‰ÚL‰ ‡l‡ ˙ÈÓ‡¬ƒƒ∆»«¿»»

„Ïaבקב"ה האדם דביקות ƒ¿«
מידת לפי ומוגבלת תלויה

האישית בהכרתו ה' את ידיעתו

לו ‰e‡המיוחדת ˙eÏÏÎe ,ƒ¿»
˙e‡Èn‰ ˙ÚÈ„È ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««¿ƒ

˙e‰n‰ ˙‚O‰ ‡ÏÂדוגמה ¿…«»«««
חי כי ומרגיש החש מאדם לדבר

שיש (משער) מסיק ומכך הוא,

אך אותו, המחיה חיונית נפש לו

נפשו מהות את משיג הוא אין

של פירושה זהו ומהי? איך

עדן בגן (מאידך המציאות ידיעת

והנשמה המהות השגת מאירה

[אדמו"ר מהותה) את שם משיגה

דוגמה לכך מביא צדק הצמח

שאינה דין: בבית עדים מעדות

במו שראו עדים של עדות דומה

המעשה מהות את עיניהם

עדים לבין עליו, ומעידים

שמעו שרק דבר על שמעידים

שישנה אף מידיעה. או אודותיו,

היה שודאי מוכרחת וודאות

שידיעת משום עדותם. את מקבלים אין מקום מכל עליו, שמעידים המעשה

(ראיה)] המהות כהשגת ונאמנת חזקה איננה (השערה) e˙Âהמציאות .¿≈
È‡˜Â ,‰Óe eÚL ÔBLlÓ ‡e‰ ÌÈÚL Le‰L ,'‰«∆«≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ»¿»ƒ

ÏÂ‡[=מוסב] NÚ ,‰Óe eÚLa Ì‰L ˙BÈÙÒ NÚ‰ ÏÚ«»∆∆¿ƒ∆≈¿ƒƒ»∆∆¿…
NÚ „Á‡ ‡ÏÂ NÚ ,ÚL9הקב"ה ומנהיג ברא ידם שעל הספירות ≈«∆∆¿…««»»

דוקא עשר מוגבל, במספר הן העולם גבול.את בלי הרי הוא סוף אין אור

שצמצם אלא וגבול? במידה שהוא העולם בריאת ממנו יומשך איך כן ואם

שהן העליונות הספירות עשר ידי על העולם את ולברוא להאיר עצמו את ה'

מספרות שהן שם על וגבול, מספר מלשון ספירות נקראו ולכן וגבול. במדה
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ו   

ּדוקא לכן והגּבלה, ּבמדידה הּוא ידם על ׁשהּגּלּוי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּדכיון
הּמׁשלים ידי על ,יתּבר ּבֹו להּׂשיג אפׁשר ידם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָעל

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבזה, וכּיֹוצא הּנפׁש ּכחֹות מּבׂשרי10מעׂשר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
הׁשערה ולא מּמׁש הּׂשגה היא זֹו ּדידיעה אלקה, ְְֱֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹאחזה
ראּיה היינּו ראּיה, ׁשל ּתרּגּום הּוא אחזה ׁשהרי ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבלבד,
האלקּות ׁשּבבחינת והיינּו, ּבלבד. הׁשערה ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹֹולא
ּבבחינת ּכן ּׁשאין מה הּׂשגה, להיֹות אפׁשר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבּספירֹות
ּבדר היא הּידיעה מהּספירֹות ׁשּלמעלה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהאלקּות

ּבלבד. ְְִַַָָהׁשערה

ׁשּזהּוe‡eב) ּבינה, ׁשערי נּו"ן ׁשּיׁש ּכּידּוע הענין, ≈ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
נּו"ן ּבגימטרּיא ּכל ,ׁשערי ּבכל ּׁשּכתּוב ְְְְִִֶֶַַָָָָָמה
נּו"ן ׁשהם הׁשּמּוׁש), מאֹותּיֹות היא ב' האֹות ֲִִִֵֵֵֶֶַָ(ׁשהרי
ּבֹו לצאת הּנפּתח ׁשער ּכמֹו הּוא וענינם ּבינה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָׁשערי
ּבּלב, ונתּפס יֹוצא ׁשּבּמח ההּׂשגה ׁשאֹור והיינּו, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹלחּוץ,
ׁשּתהיה ּכדי א ההתּבֹוננּות. את ּומּׂשיג מׁשער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשהּלב
העלאת ּתחּלה להיֹות צרי ּבהּמּדֹות הּמֹוחין ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָהמׁשכת

ׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו הּמֹוחין, אל אלי11הּמּדֹות ּכל עיני ִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּבינה ׁשערי נּו"ן ענין והּוא נּו"ן, ּבגימטרּיא ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹיׂשּברּו,
ידי ועל הּמֹוחין, אל הּמּדֹות העלאת נעׂשית ידם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשעל

לּמּדֹות. הּמֹוחין המׁשכת ּכ אחר נעׂשית ְֲִִֵֶַַַַַַַָָזה

ÌÓ‡ּׁשּנמׁש היינּו ּבעלּה ּבּׁשערים נֹודע ׁשּכתּוב מה »¿»ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
ּדהּנה, יֹותר. נעלית ּבחינה ּבינה ׁשערי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָּבנּו"ן
ל"ב ּגם יׁשנם כן ּכמֹו ּבינה, ׁשערי נּו"ן ׁשּיׁשנם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשם
ּבינה ׁשערי ׁשנּו"ן ׁשּביניהם, והחּלּוק חכמה. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנתיבֹות
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מצומצם ושפע אור ידן על וישפיע שיאיר מנת על גבול הבלי האור ומגבילות

ÔÎÏלעולמות ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óa ‡e‰ Ì„È ÏÚ Èelb‰L ÔÂÈÎc ,¿≈»∆«ƒ«»»ƒ¿ƒ»¿«¿»»»≈
ÌÈÏLn‰ È„È ÏÚ ,Ca˙È Ba ‚È‰Ï LÙ‡ Ì„È ÏÚ ‡˜Âc«¿»«»»∆¿»¿«ƒƒ¿»≈«¿≈«¿»ƒ

‰Êa ‡ˆBiÎÂ LÙp‰ ˙BÁk ÚÓכוחות עשר ישנם האדם בנפש ≈∆∆…«∆∆¿«≈»∆
ספירות מעשר המשתלשלים

כוחות האדם ומידיעת עליונות.

בעשר להשיג יכול נפשו,

ידן שעל העליונות הספירות

העולם BÓÎeנברא ,¿
e˙kL10‰ÊÁ‡ ÈaÓ ∆»ƒ¿»ƒ∆¡∆

‡È‰ BÊ ‰ÚÈ„Èc ,‰˜Ï‡¡…«ƒƒ»ƒ
‰ÚL‰ ‡ÏÂ LnÓ ‰‚‰«»»«»¿…«¿»»
‡e‰ ‰ÊÁ‡ È‰L ,„Ïaƒ¿«∆¬≈∆¡∆
eÈÈ‰ ,‰i‡ ÏL Ìebz«¿∆¿ƒ»«¿
‰ÚL‰ ‡ÏÂ ‰i‡¿ƒ»¿…«¿»»
˙ÈÁaL ,eÈÈ‰Â .„Ïaƒ¿«¿«¿∆ƒ¿ƒ«
˙BÈÙaL ˙e˜Ï‡‰»¡…∆«¿ƒ

‰‚‰ ˙BÈ‰Ï LÙ‡מכיון ∆¿»ƒ¿«»»
ועל וגבול, במידה הן שהספירות

ושפע אור לתחתונים נמשך ידן

שייכת כן על מצומצם, אלוקי

האלוקות בדרגת השגה

Ôkשבספירות ÔÈ‡M ‰Ó ,«∆≈≈
˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»¡…
˙BÈÙ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«¿ƒ
C„a ‡È‰ ‰ÚÈ„i‰«¿ƒ»ƒ¿∆∆

„Ïa ‰ÚL‰האדם השגת «¿»»ƒ¿«
השכל דבר כאשר רק אפשרית

אך כו', ורוחב באורך מוגבל

שלמעלה האלוקות בדרגת

השכל בכוח אין מהספירות

בחי' היא שזו מכיון לתפוס

שנותר וכל גבול', 'בלי אלוקות

נתבאר א' בסעיף לשער. רק הוא

ב "נודע התבוננותםהפסוק ידי על ישראל לעם נודע שהקב"ה בעלה" שערים

להשיג תוכלנה ישראל שנשמות היתכן הזהר: קושיית את הביא כך ועל בו.

תירוץ והביא מלאכיו. לגבי אפילו ונשגב נעלם (הקב"ה) הוא והרי אלוקות?

יבאר הבאים בסעיפים והשגה. השערה התבוננות: דרגות שתי שישנן הזהר

חכמה. נתיבות ול"ב בינה, שערי נ' נקראות אלו התבוננות שדרגות

‰Ó e‰fL ,‰Èa ÈÚL Ôe LiL Úe„ik ,ÔÈÚ‰ e‡e ≈»ƒ¿»«»«∆≈«¬≈ƒ»∆∆«
‡È‰  ˙B‡‰ È‰L Ôe ‡iÓÈ‚a Ïk ,ÈÚL ÏÎa e˙kM∆»¿»¿»∆»¿ƒ«¿ƒ»∆¬≈»ƒ

LenL‰ ˙Bi˙B‡Óאו שם איזה לפני ובאות ם' ל' כ' ב' הן: השימוש [אותיות ≈ƒ«ƒ
אות שהיא מכיון בגמטריא ב' האות את מחשיב אין וכאן שעריך" "בכל כמו עצם,

Èa‰שימוש] ÈÚL Ôe Ì‰L ,,הבינה מוח נקראת עצמה הבינה ∆≈«¬≈ƒ»
תבונתו, במוח רק היא זו שהתבוננות זמן כל אך ה', ורוממות בגדולת שמתבונן

וממנה בבינה שער נפתח כאשר אמנם בינה'. 'מוח נקראת - ללב, באה לא ועדיין

אותה את הוא גם ומשיג משער והלב הלב, במידות גם להאיר אור ומתפשט נמשך

הרי במוח, שהיתה השגה

ידי על נפעלת זאת שהתפשטות

בינה) שערי (נ' בינה ,שערי
ÚL BÓk ‡e‰ ÌÈÚÂ¿ƒ¿»»¿««
,ıeÁÏ Ba ˙‡ˆÏ ÁzÙp‰«ƒ¿»»≈«
‰‚‰‰ B‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆««»»
,la ˙Â ‡ˆBÈ ÁnaL∆«…«≈¿ƒ¿»«≈
˙‡ ‚ÈÓe ÚLÓ l‰L∆«≈¿«≈«ƒ∆

˙eBa˙‰‰בחסידות כמבואר «ƒ¿¿
ושלימותה ההתבוננות שתכלית

מידות נולדות כאשר דוקא הוא

המתבונן בלב È„kטובות C‡ .«¿≈
ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿»««ƒ
˙BÈ‰Ï CÈˆ ˙Bcn‰a¿«ƒ»ƒƒ¿
Ï‡ ˙Bcn‰ ˙‡ÏÚ‰ ‰lÁz¿ƒ»«¬»««ƒ∆
‰Ó e‰fL ,ÔÈÁBn‰«ƒ∆∆«

e˙kL11ÈÏ‡ Ïk ÈÈÚ ∆»≈≈»≈∆
eaÈקליטת קודם ¿«≈

המשכת ענין שהוא ההתבוננות,

עומדות במידות, בינה בחינת

וזה מרחוק, בתשוקה המידות

שהעינים כל" "עיני הכתוב פירוש

ומייחלות מסתכלות (המידות)

ההתבוננות אור יומשך מתי

iÓÈ‚a‡במידות Ïk ,…¿ƒ«¿ƒ»
Ôe ÔÈÚ ‡e‰Â ,Ôe¿ƒ¿«

‰Èa ÈÚLבינה שערי בנ' «¬≈ƒ»
שבע המידות פרטי כל כלולים

שערים מ"ט שהם שבע פעמים

Ì„È ÏÚLשערי הנ' ידי (על ∆«»»
‡בינה) ˙Bcn‰ ˙‡ÏÚ‰ ˙ÈÚ˙ÈÚ ‰Ê È„È ÏÚÂ ,ÔÈÁBn‰ Ï «¬≈«¬»««ƒ∆«ƒ¿«¿≈∆«¬≈

.˙BcnÏ ÔÈÁBn‰ ˙ÎLÓ‰ Ck Á‡ידי שעל הא', ענין את ביאר כאן עד ««»«¿»««ƒ«ƒ
הב', ענין יותר, נעלה ענין יבאר עתה למידות. המוחין נמשך בינה שערי נ'

הנמשך העליון רצון הוא - חכמה נתיבות מהל"ב שמקבלים דבינה שבשערים

הבינה. עם חכמה לחבר מלמעלה

Ôea CLÓpM eÈÈ‰ ÏÚa ÌÈÚMa Ú„B e˙kL ‰Ó ÌÓ‡»¿»«∆»»«¿»ƒ«¿»«¿∆ƒ¿»¿
Ôe ÌLiL ÌLk ,‰p‰c .˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa ‰Èa ÈÚL«¬≈ƒ»¿ƒ»«¬≈≈¿ƒ≈¿≈∆∆¿»

‰ÓÎÁ ˙BÈ˙ Ï Ìb ÌLÈ ÔÎ BÓk ,‰Èa ÈÚLרבינו (משה «¬≈ƒ»¿≈∆¿»«¿ƒ»¿»
את נא "הראני ככתוב המוחין, פנימיות בחינת את לו שיגלה מהקב"ה ביקש
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נתיבֹות ול"ב הּמּדֹות, עם הּמֹוחין לחּבר הּוא ְְְְִִִִִֵַַַָָענינם
ּובינ חכמה לחּבר הּוא ענינם נקּודהחכמה להיֹות ה, ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָ

לעיל12ּבהיכלא ּׁשּנתּבאר מה ּדר על הּוא זה וענין .13 ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשרצון הּתחּתֹון, לרצֹון העליֹון רצֹון ׁשּבין ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבהחּלּוק
העליֹון ורצֹון הּׂשכל, ידי על ׁשּנֹולד רצֹון הּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתחּתֹון
ּגם וזהּו עצמי. רצֹון מהּׂשכל, ׁשּלמעלה רצֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוא
ׁשנּו"ן חכמה, נתיבֹות ול"ב ּבינה ׁשערי נּו"ן ּבין ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָהחּלּוק
הּוא ּבּמּדֹות הּמֹוחין המׁשכת הּוא ׁשענינם ּבינה ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשערי
ול"ב הּׂשכל, ידי על ׁשּנֹולד הּתחּתֹון רצֹון המׁשכת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָענין
היינּו, העליֹון, רצֹון המׁשכת הּוא ענינם חכמה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָנתיבֹות
החכמה, ידי על ׁשהמׁשכתֹו מהּׂשכל ׁשּלמעלה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָרצֹון
ּבעלּה, ּבּׁשערים נֹודע וזהּו לּבינה. נמׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומהחכמה
נתיבֹות ל"ב ידי על העליֹון רצֹון המׁשכת ענין ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּבינה. ׁשערי ּבנּו"ן ְְֲִֵַָָָחכמה

e‰ÊÂׁשּכתּוב מה ּוׁשערי14ּגם ׁשמׁשתי ּכדכד וׂשמּתי ¿∆ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹֹ
הם ׁשערי חפץ, לאבני ּגבּול וכל אקּדח ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלאבני
ּבמּדֹות, נמׁשכים להיֹות הּוא ׁשענינם ּבינה, ׁשערי ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָנּו"ן
קדחה אׁש ּכי מּלׁשֹון הּוא אקּדח אקּדח, אבני ,15ׁשּזהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

אׁש זאת,16ּכקדח ועֹוד הּמּדֹות. התלהבּות ענין ׁשהּוא , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַֹֹ
ׁשערי נּו"ן על קאי ּגבּול ּכל חפץ, לאבני ּגבּול ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוכל
אֹותם ּולאחד להמׁשי צרי ּובהם ּבהגּבלה, ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבינה
חכמה. נתיבֹות ענין ׁשהּוא חפץ, אבני ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָעם
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(יח,12) ראה ר"פ לקו"ת א). (קז, ס"ה אגה"ק תניא ועוד. ב). (עב, כח תיקון א). (יט, ה תיקון ריש תקו"ז רע"א. ו, זח"א ראה

13161)ב). ע' ואילך; 138 ע' (לעיל ואילך פ"ב ראה דש"פ כדכד ושמתי ד"ה ואילך; פ"ד עקב דש"פ תשמעון עקב והי' ד"ה

ואילך.14)ואילך). א כו, ראה פ' לקו"ת גם וראה יב. נד, כב.15)ישעי' לב, א.16)האזינו סד, ישעי'

    
חכמה) נתיבות ל"ב שהן ל"ב, בגמטריה שכבוד elÁ‰Â˜כבודך", .¿«ƒ

ÌÚ ÔÈÁB‰ aÁÏ ‡e‰ ÌÈÚ ‰Èa ÈÚL ÔeL ,Ì‰ÈÈaL∆≈≈∆∆«¬≈ƒ»ƒ¿»»¿«≈«ƒƒ
‰Èe ‰ÓÎÁ aÁÏ ‡e‰ ÌÈÚ ‰ÓÎÁ ˙BÈ˙ ÏÂ ,˙Bc‰«ƒ¿¿ƒ»¿»ƒ¿»»¿«≈»¿»ƒ»
ההשגה תהליך תוך אל לה, וקודמת מהבינה שלמעלה החכמה את להמשיך -

e˜„‰שבבינה ˙BÈ‰Ï ,ƒ¿¿»
‡ÏÎÈ‰a12ההיכל היא הבינה ¿≈»»

שבהיכל. הנקודה היא והחכמה

הקודמת הדרגה היא החכמה

הרעיון כמו והשגה, להבנה

לפני שנחשב, לפני (המבריק)

גלויה חשיבה של לדרגה שהגיע

פרטי כל זו בדרגה ומפורטת.

והיא בהעלם, עדיין ההשגה

הבינה, בהיכל בלבד. כנקודה

ההבנה תהליך מתבצע שבו

הגילוי), אל הפרטים (יציאת

הולכת וגדלה, הנקודה הולכת

את שממלאה עד ומאירה,

בהיות גם מקום ומכל ההיכל.

הבינה, בהיכל החכמה נקודת

'נקודה' נשארת היא עדיין

נשמר [ובזה מהפרטים. שלמעלה

שבבינה הפרטים פרטי כל קשר

ועל שבחכמה. ושורשם למקורם

והבינה שהחכמה בזהר נאמר זה

מתפרדין דלא ריעין 'תרין הן

שלא ריעים (שני מתפרשין' ולא

על מזה. זה פורשים ולא נפרדים

נקודת את המציינת כותרת דרך

הנה במאמר. בו שיעסוק הענין

הכותרת צריכה גיסא, מחד

במא כך אחר שיפורטו הפרטים כל את ובתמצית בקיצור ולאידך,לכלול מר,

סוטה אינו פרט שום כי לוודא הכותב חייב עצמו המאמר כתיבת במהלך גם

ולכל המאמר פרטי כל על 'תרחף' הענין שנקודת היינו המרכזי, מהנושא וחורג

ÏÈÚÏאורכו)] ‡a˙p ‰Ó Cc ÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ במאמרים(13. ¿ƒ¿»∆«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈
וראה) עקב פרשיות ÔBÏהקודמים, ÔBÈÏÚ‰ ÔB ÔÈaL ˜elÁ‰a¿«ƒ∆≈»»∆¿»»

ÏÎO‰ È„È ÏÚ „ÏBpL ÔB ‡e‰ ÔBzÁz‰ ÔÂL ,ÔBzÁz‰««¿∆»…««¿»∆»«¿≈«≈∆
טוב מסויים מסחר כי בשכלו כשמבין הבהמית בנפש התחתון רצון וכדוגמת

בפועל בו ולעסוק לדבר זה, במסחר לחשוב רצון אצלו נולד ומזה ,עבורו
ÈÓÚ ÔB ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔB ‡e‰ ÔBÈÏÚ‰ ÔBÂ¿»»∆¿»∆¿«¿»≈«≈∆»«¿ƒ
מטעם שלמעלה לחיות, הרצון כמו הבהמית בנפש העליון רצון וכדוגמת

לעסוק הרצון גם נמשך לחיות שמהרצון הרצונות. כל שורש שהוא ודעת,

מהמסחר) שמתפרנס ידי על נפשו מחיה (שהרי ‰elÁ˜במסחר Ìb e‰ÊÂ .¿∆««ƒ
‰Èa ÈÚL ÔeL ,‰ÓÎÁ ˙BÈ˙ ÏÂ ‰Èa ÈÚL Ôe ÔÈa≈«¬≈ƒ»¿¿ƒ»¿»∆«¬≈ƒ»
ÔB ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙Bca ÔÈÁB‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ÌÈÚL∆ƒ¿»»«¿»««ƒ«ƒƒ¿««¿»«»
È„È ÏÚ „ÏBpL ÔBzÁz‰««¿∆««¿≈

ÏÎO‰,השכל הגבלת כפי «≈∆
נ' ידי על שנמשך הרצון שהרי

הרצון הוא במידות בינה שערי

השכל ידי על ÏÂשנולד ,¿
‡e‰ ÌÈÚ ‰ÓÎÁ ˙BÈ˙¿ƒ»¿»ƒ¿»»
,ÔBÈÏÚ‰ ÔB ˙ÎLÓ‰«¿»«»»∆¿
‰ÏÚÓlL ÔB ,eÈÈ‰«¿»∆¿«¿»
ÏÚ B˙ÎLÓ‰L ÏÎO‰Ó≈«≈∆∆«¿»»«
‰ÓÎÁ‰Óe ,‰ÓÎÁ‰ È„È¿≈«»¿»≈«»¿»

‰ÈaÏ CLÓל"ב ידי על ƒ¿»«ƒ»
בחי' בבינה נמשך חכמה נתיבות

מן שלמעלה העליון הרצון

לאחר גם וכאמור, השכל,

בבינה נמשכת החכמה שנקודת

שלמעלה נקודה היא נשארת

Ú„Bמהפרטים e‰ÊÂ .¿∆»
‡e‰L ,ÏÚa ÌÈÚa«¿»ƒ«¿»∆
ÔB ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«»
Ï È„È ÏÚ ÔBÈÏÚ‰»∆¿«¿≈
Ôea ‰ÓÎÁ ˙BÈ˙¿ƒ»¿»¿

.‰Èa ÈÚL«¬≈ƒ»
e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ14 ¿∆««∆»

CÈ˙LÓL „Î„k ÈzÓNÂ¿«¿ƒ«¿…ƒ¿…«ƒ
טובה מאבן יהיו [חומותייך

'כדכד'] CÈÚLe¿»«ƒהנקראת
Ác˜‡ È‡Ïומזוזות] ¿«¿≈∆¿»

- 'אקדח' הנקראות כלפידים בוערות טובות אבנים מן להיות יהפכו שערייך

אש] קדחי Áמן È‡Ï CÏeb ÏÎÂיהפכו גבולך כל רצפת [אבני ¿»¿≈¿«¿≈≈∆
בהם] ורוצה חפץ שאדם יקרות אבנים – חפץ אבני ‰Ìלהיות CÈÚL ,¿»«ƒ≈

‰Èa ÈÚL Ôeבלב להאיר המוח מהתבוננות שער שנפתח ,כנ"ל, «¬≈ƒ»
,Ác˜‡ È‡ e‰L ,˙BcÓa ÌÈÎLÓ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ ÌÈÚL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆∆«¿≈∆¿»

‰Á„˜ L‡ Èk ÔBLlÓ ‡e‰ Ác˜‡15L‡ Á„˜k על16, המורה ∆¿»ƒ»ƒ≈»¿»ƒ¿…«≈
הקדושה וחום Ê‡˙,אש „BÚÂ .˙Bc‰ ˙e‰Ï˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,∆ƒ¿«ƒ¿«¬«ƒ¿…

CÏeb Ïk ,Á È‡Ï CÏeb ÏÎÂ(והגבלה מדידה של ˜‡È(ענין ¿»¿≈¿«¿≈≈∆»¿≈»ƒ
‰Ïa‰a Ì‰L ‰Èa ÈÚL Ôe ÏÚבמידות הנולד שהרצון כנ"ל, ««¬≈ƒ»∆≈¿«¿»»

השכל ידי על שנולד התחתון הרצון הוא בינה שערי Ì‰eמנ' שערי, (בנ' »∆
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ז      

נתיבֹות ול"ב הּמּדֹות, עם הּמֹוחין לחּבר הּוא ְְְְִִִִִֵַַַָָענינם
ּובינ חכמה לחּבר הּוא ענינם נקּודהחכמה להיֹות ה, ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָ

לעיל12ּבהיכלא ּׁשּנתּבאר מה ּדר על הּוא זה וענין .13 ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשרצון הּתחּתֹון, לרצֹון העליֹון רצֹון ׁשּבין ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבהחּלּוק
העליֹון ורצֹון הּׂשכל, ידי על ׁשּנֹולד רצֹון הּוא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתחּתֹון
ּגם וזהּו עצמי. רצֹון מהּׂשכל, ׁשּלמעלה רצֹון ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוא
ׁשנּו"ן חכמה, נתיבֹות ול"ב ּבינה ׁשערי נּו"ן ּבין ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָהחּלּוק
הּוא ּבּמּדֹות הּמֹוחין המׁשכת הּוא ׁשענינם ּבינה ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשערי
ול"ב הּׂשכל, ידי על ׁשּנֹולד הּתחּתֹון רצֹון המׁשכת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָענין
היינּו, העליֹון, רצֹון המׁשכת הּוא ענינם חכמה ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָנתיבֹות
החכמה, ידי על ׁשהמׁשכתֹו מהּׂשכל ׁשּלמעלה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָרצֹון
ּבעלּה, ּבּׁשערים נֹודע וזהּו לּבינה. נמׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומהחכמה
נתיבֹות ל"ב ידי על העליֹון רצֹון המׁשכת ענין ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּבינה. ׁשערי ּבנּו"ן ְְֲִֵַָָָחכמה

e‰ÊÂׁשּכתּוב מה ּוׁשערי14ּגם ׁשמׁשתי ּכדכד וׂשמּתי ¿∆ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹֹ
הם ׁשערי חפץ, לאבני ּגבּול וכל אקּדח ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלאבני
ּבמּדֹות, נמׁשכים להיֹות הּוא ׁשענינם ּבינה, ׁשערי ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָנּו"ן
קדחה אׁש ּכי מּלׁשֹון הּוא אקּדח אקּדח, אבני ,15ׁשּזהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

אׁש זאת,16ּכקדח ועֹוד הּמּדֹות. התלהבּות ענין ׁשהּוא , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַֹֹ
ׁשערי נּו"ן על קאי ּגבּול ּכל חפץ, לאבני ּגבּול ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָוכל
אֹותם ּולאחד להמׁשי צרי ּובהם ּבהגּבלה, ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבינה
חכמה. נתיבֹות ענין ׁשהּוא חפץ, אבני ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָעם
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(יח,12) ראה ר"פ לקו"ת א). (קז, ס"ה אגה"ק תניא ועוד. ב). (עב, כח תיקון א). (יט, ה תיקון ריש תקו"ז רע"א. ו, זח"א ראה

13161)ב). ע' ואילך; 138 ע' (לעיל ואילך פ"ב ראה דש"פ כדכד ושמתי ד"ה ואילך; פ"ד עקב דש"פ תשמעון עקב והי' ד"ה

ואילך.14)ואילך). א כו, ראה פ' לקו"ת גם וראה יב. נד, כב.15)ישעי' לב, א.16)האזינו סד, ישעי'

    
חכמה) נתיבות ל"ב שהן ל"ב, בגמטריה שכבוד elÁ‰Â˜כבודך", .¿«ƒ

ÌÚ ÔÈÁB‰ aÁÏ ‡e‰ ÌÈÚ ‰Èa ÈÚL ÔeL ,Ì‰ÈÈaL∆≈≈∆∆«¬≈ƒ»ƒ¿»»¿«≈«ƒƒ
‰Èe ‰ÓÎÁ aÁÏ ‡e‰ ÌÈÚ ‰ÓÎÁ ˙BÈ˙ ÏÂ ,˙Bc‰«ƒ¿¿ƒ»¿»ƒ¿»»¿«≈»¿»ƒ»
ההשגה תהליך תוך אל לה, וקודמת מהבינה שלמעלה החכמה את להמשיך -

e˜„‰שבבינה ˙BÈ‰Ï ,ƒ¿¿»
‡ÏÎÈ‰a12ההיכל היא הבינה ¿≈»»

שבהיכל. הנקודה היא והחכמה

הקודמת הדרגה היא החכמה

הרעיון כמו והשגה, להבנה

לפני שנחשב, לפני (המבריק)

גלויה חשיבה של לדרגה שהגיע

פרטי כל זו בדרגה ומפורטת.

והיא בהעלם, עדיין ההשגה

הבינה, בהיכל בלבד. כנקודה

ההבנה תהליך מתבצע שבו

הגילוי), אל הפרטים (יציאת

הולכת וגדלה, הנקודה הולכת

את שממלאה עד ומאירה,

בהיות גם מקום ומכל ההיכל.

הבינה, בהיכל החכמה נקודת

'נקודה' נשארת היא עדיין

נשמר [ובזה מהפרטים. שלמעלה

שבבינה הפרטים פרטי כל קשר

ועל שבחכמה. ושורשם למקורם

והבינה שהחכמה בזהר נאמר זה

מתפרדין דלא ריעין 'תרין הן

שלא ריעים (שני מתפרשין' ולא

על מזה. זה פורשים ולא נפרדים

נקודת את המציינת כותרת דרך

הנה במאמר. בו שיעסוק הענין

הכותרת צריכה גיסא, מחד

במא כך אחר שיפורטו הפרטים כל את ובתמצית בקיצור ולאידך,לכלול מר,

סוטה אינו פרט שום כי לוודא הכותב חייב עצמו המאמר כתיבת במהלך גם

ולכל המאמר פרטי כל על 'תרחף' הענין שנקודת היינו המרכזי, מהנושא וחורג

ÏÈÚÏאורכו)] ‡a˙p ‰Ó Cc ÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ במאמרים(13. ¿ƒ¿»∆«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈
וראה) עקב פרשיות ÔBÏהקודמים, ÔBÈÏÚ‰ ÔB ÔÈaL ˜elÁ‰a¿«ƒ∆≈»»∆¿»»

ÏÎO‰ È„È ÏÚ „ÏBpL ÔB ‡e‰ ÔBzÁz‰ ÔÂL ,ÔBzÁz‰««¿∆»…««¿»∆»«¿≈«≈∆
טוב מסויים מסחר כי בשכלו כשמבין הבהמית בנפש התחתון רצון וכדוגמת

בפועל בו ולעסוק לדבר זה, במסחר לחשוב רצון אצלו נולד ומזה ,עבורו
ÈÓÚ ÔB ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔB ‡e‰ ÔBÈÏÚ‰ ÔBÂ¿»»∆¿»∆¿«¿»≈«≈∆»«¿ƒ
מטעם שלמעלה לחיות, הרצון כמו הבהמית בנפש העליון רצון וכדוגמת

לעסוק הרצון גם נמשך לחיות שמהרצון הרצונות. כל שורש שהוא ודעת,

מהמסחר) שמתפרנס ידי על נפשו מחיה (שהרי ‰elÁ˜במסחר Ìb e‰ÊÂ .¿∆««ƒ
‰Èa ÈÚL ÔeL ,‰ÓÎÁ ˙BÈ˙ ÏÂ ‰Èa ÈÚL Ôe ÔÈa≈«¬≈ƒ»¿¿ƒ»¿»∆«¬≈ƒ»
ÔB ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙Bca ÔÈÁB‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ÌÈÚL∆ƒ¿»»«¿»««ƒ«ƒƒ¿««¿»«»
È„È ÏÚ „ÏBpL ÔBzÁz‰««¿∆««¿≈

ÏÎO‰,השכל הגבלת כפי «≈∆
נ' ידי על שנמשך הרצון שהרי

הרצון הוא במידות בינה שערי

השכל ידי על ÏÂשנולד ,¿
‡e‰ ÌÈÚ ‰ÓÎÁ ˙BÈ˙¿ƒ»¿»ƒ¿»»
,ÔBÈÏÚ‰ ÔB ˙ÎLÓ‰«¿»«»»∆¿
‰ÏÚÓlL ÔB ,eÈÈ‰«¿»∆¿«¿»
ÏÚ B˙ÎLÓ‰L ÏÎO‰Ó≈«≈∆∆«¿»»«
‰ÓÎÁ‰Óe ,‰ÓÎÁ‰ È„È¿≈«»¿»≈«»¿»

‰ÈaÏ CLÓל"ב ידי על ƒ¿»«ƒ»
בחי' בבינה נמשך חכמה נתיבות

מן שלמעלה העליון הרצון

לאחר גם וכאמור, השכל,

בבינה נמשכת החכמה שנקודת

שלמעלה נקודה היא נשארת

Ú„Bמהפרטים e‰ÊÂ .¿∆»
‡e‰L ,ÏÚa ÌÈÚa«¿»ƒ«¿»∆
ÔB ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«»
Ï È„È ÏÚ ÔBÈÏÚ‰»∆¿«¿≈
Ôea ‰ÓÎÁ ˙BÈ˙¿ƒ»¿»¿

.‰Èa ÈÚL«¬≈ƒ»
e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ14 ¿∆««∆»

CÈ˙LÓL „Î„k ÈzÓNÂ¿«¿ƒ«¿…ƒ¿…«ƒ
טובה מאבן יהיו [חומותייך

'כדכד'] CÈÚLe¿»«ƒהנקראת
Ác˜‡ È‡Ïומזוזות] ¿«¿≈∆¿»

- 'אקדח' הנקראות כלפידים בוערות טובות אבנים מן להיות יהפכו שערייך

אש] קדחי Áמן È‡Ï CÏeb ÏÎÂיהפכו גבולך כל רצפת [אבני ¿»¿≈¿«¿≈≈∆
בהם] ורוצה חפץ שאדם יקרות אבנים – חפץ אבני ‰Ìלהיות CÈÚL ,¿»«ƒ≈

‰Èa ÈÚL Ôeבלב להאיר המוח מהתבוננות שער שנפתח ,כנ"ל, «¬≈ƒ»
,Ác˜‡ È‡ e‰L ,˙BcÓa ÌÈÎLÓ ˙BÈ‰Ï ‡e‰ ÌÈÚL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆∆«¿≈∆¿»

‰Á„˜ L‡ Èk ÔBLlÓ ‡e‰ Ác˜‡15L‡ Á„˜k על16, המורה ∆¿»ƒ»ƒ≈»¿»ƒ¿…«≈
הקדושה וחום Ê‡˙,אש „BÚÂ .˙Bc‰ ˙e‰Ï˙‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,∆ƒ¿«ƒ¿«¬«ƒ¿…

CÏeb Ïk ,Á È‡Ï CÏeb ÏÎÂ(והגבלה מדידה של ˜‡È(ענין ¿»¿≈¿«¿≈≈∆»¿≈»ƒ
‰Ïa‰a Ì‰L ‰Èa ÈÚL Ôe ÏÚבמידות הנולד שהרצון כנ"ל, ««¬≈ƒ»∆≈¿«¿»»

השכל ידי על שנולד התחתון הרצון הוא בינה שערי Ì‰eמנ' שערי, (בנ' »∆
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ח   

ׁשענינֹוe‰ÊÂג) ,ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ¿∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶָָָ
ּכּידּוע הּוא האדם קאי17ּבעבֹודת ׁשערי ׁשּכל ְֲִֶֶַַַַָָָָָָָ

יצירה ּבספר ּכדאיתא האדם, ׁשּבגּוף הּׁשערים 18על ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
כפר"ת, בג"ד האֹותּיֹות ז' ּכנגד ׁשערים ז' ּבֹו יׁש ְְִִֵֶֶֶַָָּׁשהּגּוף
והּפה, האף נחירי ב' האזנים, ב' העינים, ב' ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהם
מתקּׁשר ידם ועל ׁשּבהם מּׁשּום ׁשערים ּבׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָונקראּו
על ׁשּמקּבל זה ידי על הן הימּנּו, ּׁשּמחּוץ מה עם ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהאדם
החּוץ. אל ידם על ׁשּמֹוציא זה ידי על והן מּבחּוץ ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָידם
להקליּפֹות ּגם ׁשּמּוׁש להיֹות אפׁשר אּלּו ׁשּבׁשערים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָוכיון
אחרי תתּורּו ולא להזהיר צרי ׁשּלכן זה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּבלעּמת

גֹו' עיניכם ואחרי ׁשֹופטים19לבבכם נאמר זה על הּנה , ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
הּׁשערים ּכל ׁשעל ,ׁשערי ּבכל ל ּתּתן ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָוׁשֹוטרים
הּוא ׁשֹופטים וׁשֹוטרים, ׁשֹופטים להעמיד צרי ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָׁשּבאדם
ואת הּמּתר את יֹודעים ידם ׁשעל הּתֹורה ּדיני ּפסקי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻענין
הבנה ּבבחינת העבֹודה ענין הּוא ּובכללּות ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָהאסּור,
רש"י (ּכפרּוׁש ּבמּקל לרּדֹות ׁשענינם וׁשֹוטרים )1והּׂשגה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
זכרֹונם רּבֹותינּו ּובלׁשֹון על, ּדקּבלת העבֹודה ענין ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹהּוא

כּו'.20לברכה הרע יצר על טֹוב יצר אדם ירּגיז לעֹולם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אּלא ּבלבד, וההּׂשגה ההבנה ענין מסּפיק ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹוהיינּו,
(הּׂשגה אּלּו ענינים ּוב' על. הּקּבלת ענין ּגם להיֹות ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָֹצרי
ידי ׁשעל והיינּו, זה, לעּמת זה מסּיעים על) ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻוקּבלת
ידי ועל ּבׁשלמּותּה, וההּׂשגה ההבנה נעׂשית על ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹהּקּבלת
ּדר ועל ּבפנימּיּות. על הּקּבלת נמׁשכת והּׂשגה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹההבנה

לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו עׂשה21מאמר לא ּדוד אלמלא ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ
ואלמלא על), קּבלת כּו', ירּגיז (לעֹולם מלחמה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹיֹואב

ּוממׁשיך (הּׂשגה). ּבּתֹורה ּדוד עסק לא ּבּכתּוביֹואב ְְִִַַַַַָָָָָָָֹ
צדק מׁשּפט העם את האדם1וׁשפטּו ׁשּכאׁשר והינּו, , ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

לׁשמר ׁשּבֹו, הּׁשערים ז' ּבכל וׁשֹוטרים ׁשֹופטים ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָֹמעמיד
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ועוד.17) פרשתנו. ריש אוה"ת בארוכה וראה פרשתנו. ריש עה"ת פרשתנו.18)ש"ך סוף של"ה וראה מי"ב. טו,19)פ"ד שלח

ב.20)לח. קיג, ח"ג א. רב, ח"א זהר וראה א. ה, א.21)ברכות מט, סנהדרין

    
ıÙÁ,בינה) È‡ ˙ÈÁa ÌÚ Ì˙B‡ „Á‡Ïe ÈLÓ‰Ï È»̂ƒ¿«¿ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ««¿≈≈∆

‰ÓÁ ˙BÈ˙ ÔÈÚ ‡e‰Lשלמעלה) העליון רצון על מורה 'חפץ' ∆ƒ¿«¿ƒ»¿»
החכמה. ענין ידי על הנמשך הנ"ל) מהשכל הנולדות המידות התלהבות מענין

התחתון הרצון בחי' בינה שערי שבנ' חפץ" לאבני גבולך "וכל הפירוש וזה

גבול, – השכל ידי על שנולד

ל"ב המשכת "חפץ" בחי' יומשך

העליון רצון חכמה, נתיבות

גבול בלי - השכל מן .שלמעלה
ÌÈËÙBL e‰ÊÂ (‚¿∆¿ƒ
Ïa Ï Ô ÌÈËBLÂ¿¿ƒƒ∆¿¿»
˙„BÚa BÈÚL ,ÈÚL¿»∆∆ƒ¿»«¬«

Úe„ik ‡e‰ Ì„‡‰17ÏkL »»»«»«∆»
ÌÈÚM‰ ÏÚ È‡˜ ÈÚL¿»∆»ƒ««¿»ƒ
‡˙È‡„k ,Ì„‡‰ Ûe‚aL∆¿»»»ƒ¿ƒ»

‰ÈˆÈ ÙÒa18Ûeb‰M ¿≈∆¿ƒ»∆«
Ê „‚k ÌÈÚL Ê Ba LÈ≈¿»ƒ¿∆∆
˙Ù „‚ ˙Bi˙B‡‰»ƒ

מו אותיות(בקבלה שבכ"ב סבר

אחת קבוצות. ג' ישנן התורה

בג"ד האותיות קבוצת היא מהן

'כפולות' הקרויות כפר"ת,

בהן שיש לפי זה בשם ונקראות

דגושות הן לפעמים אופנים: שני

בספר רפויות. הן ולפעמים

רבותיצירה חלוקות מבוארות

אלו) ענינים פי על Ì‰Âבעולם ,¿≈
,ÌÈÊ‡‰  ,ÌÈÈÚ‰ »≈«ƒ»»¿«ƒ
,‰t‰Â Û‡‰ ÈÈÁ ¿ƒ≈»«¿«∆
ÌÈÚL ÌLa e‡˜Â¿ƒ¿¿¿≈¿»ƒ
Ì„È ÏÚÂ Ì‰aL ÌeMÓƒ∆»∆¿«»»
‰Ó ÌÚ Ì„‡‰ M˜˙Óƒ¿«≈»»»ƒ«
ÏÚ Ô‰ ,epÓÈ‰ ıeÁnM∆ƒ≈∆≈«
Ì„È ÏÚ Ïa˜nL ‰Ê È„È¿≈∆∆¿«≈«»»
‰Ê È„È ÏÚ Ô‰Â ıeÁaÓƒ«¿≈«¿≈∆
Ï‡ Ì„È ÏÚ ‡ÈˆBnL∆ƒ«»»∆
ÌÈÚLaL ÔÂÈÂ .ıeÁ‰«¿≈»∆ƒ¿»ƒ
LenL ˙BÈ‰Ï LÙ‡ el‡≈∆¿»ƒ¿ƒ
˙nÚÏaL ˙BtÈÏ˜‰Ï Ìb«¿«¿ƒ∆ƒ¿À«

ÈÁ‡Â ÌÏ ÈÁ‡ ee˙˙ ‡ÏÂ È‰Ê‰Ï Èˆ ÔlL ,‰Ê∆∆»≈»ƒ¿«¿ƒ¿…»«¬≈¿«¿∆¿«¬≈
B‚ ÌÈÈÚ19Ï Ô ÌÈËBLÂ ÌÈËÙBL Ó‡ ‰Ê ÏÚ ‰p‰ , ≈≈∆ƒ≈«∆∆¡«¿ƒ¿¿ƒƒ∆¿

„ÈÓÚ‰Ï Èˆ Ì„‡aL ÌÈÚM‰ Ïk ÏÚL ,ÈÚL Ïa¿»¿»∆∆«»«¿»ƒ∆»»»»ƒ¿«¬ƒ
‰B‰ ÈÈc È˜Òt ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈËÙBL ,ÌÈËBLÂ ÌÈËÙBL¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿≈ƒ≈«»
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זה, לעּמת ׁשל ענינים עבּור יׁשּמׁשּו לא אּלּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּׁשערים
צלמות ׁשערי נקראים עבּור22ׁשאז רק יׁשּמׁשּו אּלא , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

צדק ׁשערי נקראים ׁשאז קדּׁשה, נעׂשה23עניני אזי , ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
הענין אצלֹו ׁשּנעׂשה ּבעלּה, ּבּׁשערים ּדנֹודע ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהענין
לעיל, האמּורים והאֹופּנים הּפרּוׁשים ּבב' אלקּות ְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָֹּדידיעת
נתיבֹות ל"ב וגם ּבינה, ׁשערי נּו"ן ׁשּנמׁשכים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָוהיינּו,
רצֹון וגם הּתחּתֹון רצֹון המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָחכמה,

ּבּכתּוב ּׁשּמסּים ּכפי את24העליֹון, וירׁשּת ּתחיה למען ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּתחּתֹון רצֹון ּדהיינּו רצֹון, מּלׁשֹון הּוא ּדארץ ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָהארץ,

העליֹון. רצֹון ְְֶַָָוגם

ÔÈÚÂידי ׁשעל והיינּו, הּׁשנה, לראׁש הכנה הּוא זה ¿ƒ¿»ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים ְְְְְְְֲִִִֶֶָָָָהעבֹודה

להּדין ּובׂשמחה ּגמּור ּבבּטחֹון הֹולכים אזי צדק, מׁשּפט העם את וׁשפטּו ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָגֹו'
יׁשּפט יתּבר ׁשהּוא ׁשּיֹודעים ּכיון הּׁשנה, ּדראׁש ּבצדק25ּומׁשּפט .26ּתבל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
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זה, לעּמת ׁשל ענינים עבּור יׁשּמׁשּו לא אּלּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּׁשערים
צלמות ׁשערי נקראים עבּור22ׁשאז רק יׁשּמׁשּו אּלא , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

צדק ׁשערי נקראים ׁשאז קדּׁשה, נעׂשה23עניני אזי , ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
הענין אצלֹו ׁשּנעׂשה ּבעלּה, ּבּׁשערים ּדנֹודע ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהענין
לעיל, האמּורים והאֹופּנים הּפרּוׁשים ּבב' אלקּות ְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָֹּדידיעת
נתיבֹות ל"ב וגם ּבינה, ׁשערי נּו"ן ׁשּנמׁשכים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָוהיינּו,
רצֹון וגם הּתחּתֹון רצֹון המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָחכמה,

ּבּכתּוב ּׁשּמסּים ּכפי את24העליֹון, וירׁשּת ּתחיה למען ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּתחּתֹון רצֹון ּדהיינּו רצֹון, מּלׁשֹון הּוא ּדארץ ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָהארץ,

העליֹון. רצֹון ְְֶַָָוגם

ÔÈÚÂידי ׁשעל והיינּו, הּׁשנה, לראׁש הכנה הּוא זה ¿ƒ¿»ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹ
ׁשערי ּבכל ל ּתּתן וׁשֹוטרים ּדׁשֹופטים ְְְְְְְֲִִִֶֶָָָָהעבֹודה

להּדין ּובׂשמחה ּגמּור ּבבּטחֹון הֹולכים אזי צדק, מׁשּפט העם את וׁשפטּו ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָגֹו'
יׁשּפט יתּבר ׁשהּוא ׁשּיֹודעים ּכיון הּׁשנה, ּדראׁש ּבצדק25ּומׁשּפט .26ּתבל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו מנ"א, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אשר נתגבר אצלו ענין השכחה וכו' ועל פי רוב תלוי זה בשני ענינים. 

א( כשלומדים מבלי חשק וחפץ שאז הלימוד הוא לא מפנימיות הרצון ובמילא גורם זה לשכחה וכמרומז 

באגרת הקדש לרבנו הזקן בקו"א ד"ה דוד זמירות ובאריכות ברשימת איכה לאדמו"ר הצמח צדק. ב( 

מהעדר הזהירות בקדושת הברית, וכשיוסיף אומץ בשני אלו )ומתאים לפרשת השבוע הנני נותן לפניכם 

היום ברכה אשר תשמעו וגו' וידוע הדיוק אשר בהברכה נכתב בפשיטות אשר תשמעו ואין בזה ספק )דלא 

בלימודו בתורת  ויצליח  כן הענין דהזכרון  גם  ישתפר  בזה מוכרח(. שאז  וההקדם  - אם(  כסיום הפסוק 

הנגלה ובתורת החסידות.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



י

    
– הק'* בחדרו ליובאוויטש, תמימים תומכי ישיבות להנהלת –

השופר וקול תשובה של הזמן אלול, לחודש בסמיכות ענינים1בעמדנו זה בזמן ללמוד התלמידים צריכים –
כבר מדובר דברים מפרשת החל – תורה לקוטי התפלה, ושער התשובה שער חיים, דרך כמו לאלול, השייכים

ראש. ועטרת תשובה, אודות

התורה. שזוהי בענינם, הישיבה תלמידי אצל להשתקף צריכים שבהבריאה, הענינים שכל בזה, והענין
וישעי" ד"אורי הזמן אלול, חודש כשמגיע אצל2ובמילא, גם להשתקף הדבר צריך בעולם, התשובה זמן ,

הנ"ל. ענינים בלימוד התלמיד,

את ללמוד הם גם צריכים בזה, וכיוצא במחנהֿקיץ אלא בישיבה, עתה נמצאים שאינם התלמידים אלו וגם
מנוחה סתם זו אין שהרי בענינם, הפסק אינה וכדומה למחנהֿקיץ הנסיעה שכן, אלו, לזמנים המתאימים הענינים

אליהם. גם לעיל האמור שייך ובמילא תועלת, בשביל זהו אלא זיך"), אּפרוען ָ("סתם

•
         

         
      

מוגה בלתי

.תר"ת תש"ת תשר"ת תקעו
נאו". משיח וואנט "ווי ניגנו כך ואחר חז"ל, ומאמרי הפסוקים י"ב את אמרו

- יומיים קיץ במחנות שהותם תקופת את שמסיימים והילדות הילדים לכבוד - יחדיו כולנו נתאספנו
מנחה), (תפלת יחדיו להתפלל כדי הקב"ה], של תורתו את ולומדים להקב"ה בו שמתפללים [מקום קדוש במקום
לקיים - הכנס) (בסיום כך ואחר פה), שבעל מתורה חז"ל ומאמרי שבכתב מתורה (פסוקים יחדיו תורה ללמוד

יחדיו, צדקה מצות
ב" שהותכם תקופת את לסיים וצדקה,כלומר, תפלה דתורה הענינים ג' בו שישנם בכנס מחנותֿקיץ"

מישראל, ואחד אחד כל של קטן") ("עולם הפרטי מעולמו החל - עומד" "העולם שעליהם העמודים ג' שהם
עבודה דתורה העמודים ג' על חייו ומבוססים מיוסדים שנולד), לאחרי ומיד (תיכף קטן ילד בהיותו עוד אשר
בג' לעסוק הוא מסוגל שבו לגיל שמגיע עד וגדל הוא הולך כזה ובאופן (צדקה), חסדים וגמילות (תפלה)

עצמו, בכחות אלו ענינים

ואחת אחד כל של (אביו שבשמים אבינו צוה שכן מפני אלו עמודים בג' ההתעסקות עיקר על נוסף אשר
אלו בענינים ההתעסקות הרי - בחיים) (הוראה חיים" "תורת בתורתו הקב"ה, המלכים מלכי מלך מישראל),

המצטרך. בכל הקב"ה של ברכותיו להמשכת ה"כלי" גם היא

שתכליתה מנוחה, של תקופה ב"מחנותֿקיץ", שהותכם תקופת סיום לרגל זה כנס מתקיים - כאמור
כחות לאסוף - טובה] ומטרה תכלית לשם דבר כל שעושה קטן, ילד גם כולל יהודי, של עניניו [ככל ומטרתה
תפלה, התורה, לימוד ידי על הקב"ה, של רצונו במילוי יותר עוד להוסיף תוכלו הבאה הלימודים שבשנת כדי

הצדקה. מצות שכללותן) (המצוות, וקיום
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בלקו"ש ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה (*
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה ניתוספו זו במהדורא .632 ע' ח"ב

סתקפ"א.1) טואו"ח ראה
וש"נ.2) ואילך. 170 ע' ח"ט לקו"ש ראה

        

יהודי ילד שכל היינו, בעושיו", ישראל "ישמח עתה: זה שאמרתם כפי לבב, וטוב שמחה מתוך - זה וכל
"במעשיו", הקב"ה של שמחתו כלומר, במעשיו", ה' "ישמח - מכך וכתוצאה "הקב"ה, של) רצונו ב(קיום שמח

הרצוי'. הנהגתם את בראותו - ישראל ילדי ובפרט ישראל, בני אודות מדובר כאשר - ובמיוחד

מנוחת שמלבד היהדות, ברוח שחדורים ב"מחנותֿקיץ" בהיותכם הקיץ, תקופת במשך הנהגתכם - ובעניננו
תורתו את וללמוד להקב"ה להתפלל מזמנכם חלק אתם הקדשתם העולם) אומות ילדי אצל שנהוג שפי הגוף
זו שהנהגה עיר", של "המונה עם הקשור הבלבול בהעדר חיות, ביתר - אלו ענינים וכל צדקה, מצות ולקיים
הקיץ תקופת במשך שאוספים הכחות בניצול הצלחה - והעיקר עצמה, הגוף במנוחת גם הצלחה הוסיפה בודאי
המצוות, בקיום גם הוספה - מעשה לידי המביא לימוד התורה, בלימוד להוסיף הבאה, הלימודים שנת לקראת

לבב. וטוב שמחה מתוך הצדקה, מצות וכן התפלה, ממצות החל

תשפיעו בודאי - בתורה") גדול כלל "זה עתה: זה שאמרתם (כפי כמוך" לרעך "ואהבת לציווי ובהתאם
והילדות הילדים שאר שלעל שליחותו אודות ידעו הם שגם מאומה], יודעים שאינם או מכם, פחות [שיודעים

המשכת תלויה שבהנהגתם עד ואחריותם, זכותם וגודל הקב"ה, של רצונו את לקיים עליהם המוטלת הקב"ה
ישראל. כלל ועבור כולה, המשפחה עבור הקב"ה של ברכותיו

בכנס שנמצאים הילדים רוב השם": "צבאות של לשורות להרשמה בנוגע ההשפעה פעולת גם נכללת ובזה
בודאי - השם" ל"צבאות נרשמו לא שעדיין יחידים אותם ואפילו השם". ל"צבאות כבר נרשמו בודאי - זה
בצבאו "חיילים" בודאי הם הרי הקב"ה, של ילדיו בהיותם כי השם", ל"צבאות המתאים באופן הם התנהגו
יוסיף זה שענין - השם" "צבאות של בארגון חברים בתור להרשם הם גם ישתדלו בודאי ולכן, הקב"ה, של

הקב"ה. של שליחותו במילוי חיות יתר אצלם

יצטרפו הם שגם עליהם ולפעול להשפיע אתם צריכים - זה בכנס התאספו שלא הילדים לשאר בנוגע אבל
השם". "צבאות של לשורות

,"השם ב"צבאות ישראל ילדי כל את ולאחד לאסוף תצליחו - לעיל האמור בכל פעולתכם ידי על והנה,
כל "מחנה" גדול", "קהל תעמידו זה ידי שעל כך ישראל, עם כללות ועל וקרוביהם, הוריהם על יפעלו שהם

אחד, יהודי אפילו שיחסר מבלי ובבנותינו", בבנינו ובזקנים "בנערינו בשלימותו, ישראל עם
השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ ישראל, ארץ הקדושה, לארצנו הולכים יחדיו וכולם

שנה", אחרית ועד

את עמהם בקחתם מהגלות, ישראל בני כל יוצאים שאז - צדקנו משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה
כאמור העם", "שלימות עם ביחד התורה", "שלימות - הגלות בזמן בהם שעסקו ומצוותי' התורה עניני ריבוי כל
מהגלות יוצא מישראל ואחד אחד שכל זה ידי (על ושלום חס בגלות נשאר לא אחד יהודי שאפילו לעיל
"שלימות - השלימות בתכלית שהיא כפי ישראל ארץ את ומוצאים והיהדות), התורה בדרך והולך ד"גוי'שקייט",

הארץ",

ידי על שנבנתה העיר רב", מלך "קרית הקודש, עיר ירושלים הבירה", ל"עיר באים - גופא ישראל ובארץ
"מקדש השלישי, המקדש בית יבנה שעליו הבית", ל"הר - גופא ושם משיחא", "מלכא גם שהוא המלך, דוד

יחדיו. כולם שמחים ושם בעצמו, והקב"ה המשיח מלך ידי על ידיך", כוננו אדנֿי

ביתר נפעל זה בלימודוכל יותר עוד מוסיף מאתנו) אחד (וכל מכם אחד שכל זה ידי על – וזריזות מהירות
ועד במהרה, יבוא צדקנו שמשיח הבקשה - היום" כל קוינו "לישועתך בבקשה ומוסיף המצוות, וקיום התורה

רצון. יהי כן אמן ממש, בימינו במהרה ממש, נאו" ד"משיח לבקשה

***

מיוחדת הוראה ללמוד יש ולכן, לשנה, משנה משתנית קביעותו היומיים) מחנותֿקיץ לסיום (בקשר זה כנס
ללמוד עליו רואה, או שומע שיהודי דבר מכל אשר הבעש"ט לתורת בהתאם (כדלקמן), זה דכנס מהקביעות

לקונו. בעבודתו מיוחדת הוראה
ובהקדים:

מישראל, ואחד אחד כל עם הבעש"ט של והשייכות הקשר מודגש שבזה "ישראל", - הוא הבעש"ט של שמו
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יהודי ילד שכל היינו, בעושיו", ישראל "ישמח עתה: זה שאמרתם כפי לבב, וטוב שמחה מתוך - זה וכל
"במעשיו", הקב"ה של שמחתו כלומר, במעשיו", ה' "ישמח - מכך וכתוצאה "הקב"ה, של) רצונו ב(קיום שמח

הרצוי'. הנהגתם את בראותו - ישראל ילדי ובפרט ישראל, בני אודות מדובר כאשר - ובמיוחד

מנוחת שמלבד היהדות, ברוח שחדורים ב"מחנותֿקיץ" בהיותכם הקיץ, תקופת במשך הנהגתכם - ובעניננו
תורתו את וללמוד להקב"ה להתפלל מזמנכם חלק אתם הקדשתם העולם) אומות ילדי אצל שנהוג שפי הגוף
זו שהנהגה עיר", של "המונה עם הקשור הבלבול בהעדר חיות, ביתר - אלו ענינים וכל צדקה, מצות ולקיים
הקיץ תקופת במשך שאוספים הכחות בניצול הצלחה - והעיקר עצמה, הגוף במנוחת גם הצלחה הוסיפה בודאי
המצוות, בקיום גם הוספה - מעשה לידי המביא לימוד התורה, בלימוד להוסיף הבאה, הלימודים שנת לקראת

לבב. וטוב שמחה מתוך הצדקה, מצות וכן התפלה, ממצות החל

תשפיעו בודאי - בתורה") גדול כלל "זה עתה: זה שאמרתם (כפי כמוך" לרעך "ואהבת לציווי ובהתאם
והילדות הילדים שאר שלעל שליחותו אודות ידעו הם שגם מאומה], יודעים שאינם או מכם, פחות [שיודעים

המשכת תלויה שבהנהגתם עד ואחריותם, זכותם וגודל הקב"ה, של רצונו את לקיים עליהם המוטלת הקב"ה
ישראל. כלל ועבור כולה, המשפחה עבור הקב"ה של ברכותיו

בכנס שנמצאים הילדים רוב השם": "צבאות של לשורות להרשמה בנוגע ההשפעה פעולת גם נכללת ובזה
בודאי - השם" ל"צבאות נרשמו לא שעדיין יחידים אותם ואפילו השם". ל"צבאות כבר נרשמו בודאי - זה
בצבאו "חיילים" בודאי הם הרי הקב"ה, של ילדיו בהיותם כי השם", ל"צבאות המתאים באופן הם התנהגו
יוסיף זה שענין - השם" "צבאות של בארגון חברים בתור להרשם הם גם ישתדלו בודאי ולכן, הקב"ה, של

הקב"ה. של שליחותו במילוי חיות יתר אצלם

יצטרפו הם שגם עליהם ולפעול להשפיע אתם צריכים - זה בכנס התאספו שלא הילדים לשאר בנוגע אבל
השם". "צבאות של לשורות

,"השם ב"צבאות ישראל ילדי כל את ולאחד לאסוף תצליחו - לעיל האמור בכל פעולתכם ידי על והנה,
כל "מחנה" גדול", "קהל תעמידו זה ידי שעל כך ישראל, עם כללות ועל וקרוביהם, הוריהם על יפעלו שהם

אחד, יהודי אפילו שיחסר מבלי ובבנותינו", בבנינו ובזקנים "בנערינו בשלימותו, ישראל עם
השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ ישראל, ארץ הקדושה, לארצנו הולכים יחדיו וכולם

שנה", אחרית ועד

את עמהם בקחתם מהגלות, ישראל בני כל יוצאים שאז - צדקנו משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה
כאמור העם", "שלימות עם ביחד התורה", "שלימות - הגלות בזמן בהם שעסקו ומצוותי' התורה עניני ריבוי כל
מהגלות יוצא מישראל ואחד אחד שכל זה ידי (על ושלום חס בגלות נשאר לא אחד יהודי שאפילו לעיל
"שלימות - השלימות בתכלית שהיא כפי ישראל ארץ את ומוצאים והיהדות), התורה בדרך והולך ד"גוי'שקייט",

הארץ",

ידי על שנבנתה העיר רב", מלך "קרית הקודש, עיר ירושלים הבירה", ל"עיר באים - גופא ישראל ובארץ
"מקדש השלישי, המקדש בית יבנה שעליו הבית", ל"הר - גופא ושם משיחא", "מלכא גם שהוא המלך, דוד

יחדיו. כולם שמחים ושם בעצמו, והקב"ה המשיח מלך ידי על ידיך", כוננו אדנֿי

ביתר נפעל זה בלימודוכל יותר עוד מוסיף מאתנו) אחד (וכל מכם אחד שכל זה ידי על – וזריזות מהירות
ועד במהרה, יבוא צדקנו שמשיח הבקשה - היום" כל קוינו "לישועתך בבקשה ומוסיף המצוות, וקיום התורה

רצון. יהי כן אמן ממש, בימינו במהרה ממש, נאו" ד"משיח לבקשה

***

מיוחדת הוראה ללמוד יש ולכן, לשנה, משנה משתנית קביעותו היומיים) מחנותֿקיץ לסיום (בקשר זה כנס
ללמוד עליו רואה, או שומע שיהודי דבר מכל אשר הבעש"ט לתורת בהתאם (כדלקמן), זה דכנס מהקביעות

לקונו. בעבודתו מיוחדת הוראה
ובהקדים:

מישראל, ואחד אחד כל עם הבעש"ט של והשייכות הקשר מודגש שבזה "ישראל", - הוא הבעש"ט של שמו
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שממלא זה ידי שעל – כך כדי ועד מישראל, ואחד אחד לכל שייכות הבעש"ט של והוראותיו תורתו ולכן,
והדגשה. גילוי ביתר "ישראל") (היותו יהדותו וניכרת נראית אלו הוראות

- כראוי" עובדו אם ולב כליות ובוחן עליו ומביט כו' עליו נצב ה' "והנה עתה: זה שאמרתם מה פי ועל
בעבודתו מסויים ענין להוסיף צריך ופרט פרט שכל - שתוכנה הנ"ל, הבעש"ט הוראת קיום גם נכלל שבזה מובן,
שבעולם לפעול - ובכללות השם", ל"צבאות ששייך לאחד המתאים באופן הקב"ה של רצונו את למלא לקונו,

כבודו". הארץ כל ו"מלא הארץ", ואת השמים את אלקים ברא ש"בראשית ניכר יהיה כולו

במקרה, זה אין בודאי (שהרי זה מיוחד ביום הכנס של מקביעותו מיוחדת הוראה ללמוד יש - לעניננו ובנוגע
השבוע לפרשת בנוגע וכן אלול, חודש ד)ראש ב' (יום - לראש לכל מיוחדת): הוראה שילמדו כדי אם כי
הפרשה חלק - גופא זו ובפרשה שופטים, פרשת - השבוע] פרשת עם "לחיות" שצריכים הזקן אדמו"ר [כתורת

כדלקמן. חמישי, עד מרביעי - בשבוע רביעי יום זה, ליום השייך

:אלול חודש מראש הנלמדת ההוראה ביאור
ה"שופר" של ענינו והנה, בשופר. תוקעים - אלול חודש דראש ב' מיום החל אלול, חודש מימי יום בכל
שנהוג וכפי ד). הלכה ג פרק תשובה הלכות (רמב"ם כו'" מתרדמתכם ישנים "עורו האדם, את להעיר - הוא
ה"שופר" ענין הוא זה דרך ועל חצוצרות. תרועת ידי על ה"חיילים" כל את מעירים היום שבהתחלת ב"צבא"

" חיילי כל את להעיר - השם" ל"צבאות היוםבנוגע כל שבמשך ולעוררם להזכירם משינתם, השם" צבאות
השם". ל"צבאות כראוי להתנהג הם צריכים כולו

כדי - הוא שופר דתקיעת הטעמים שאחד גאון סעדי' רבי שמביא כפי המלך, הכתרת - ב"שופר" ענין ועוד
שתוקעים מה וזהו שופר". וקול "חצוצרות ידי על המלך את להכתיר שנוהגים כפי למלך, הקב"ה את להכתיר
על למלך הקב"ה את מכתירים שאז השנה, ראש לקראת ההכנה אודות להזכיר - אלול חודש בימי בשופר

עליכם". "תמליכוני - כולו העולם

התעוררות היינו, ה"שופר", ענין - אלול חודש בראש הכנס של מקביעותו הנלמדת המיוחדת ההוראה וזוהי
זה ידי על – השנה בראש המלך הכתרת לקראת הכנה וגם: השם", ל"צבאות הראויה ההנהגה אודות מיוחדת

הארץ". כל על "מלך הוא שהקב"ה שמכריזים

:שופטים פרשת - השבוע מפרשת ההוראה ביאור
מישראל ואחד אחד כל של הפרטית בעבודתו וענינם לך", תתן ושוטרים "שופטים נאמר: הפרשה בהתחלת
התורה, משפטי פי על המתאימה הדרך את לו להורות שתפקידם "שופטים", אצלו להעמיד צריך יהודי שכל -
לו הורה הטוב" שה"שופט שלאחרי היינו, ה"שופטים", של דבריהם לקיום לדאוג שתפקידם "שוטרים", וכן
לידי הדברים את להביא - הוא ה"שוטר" של תפקידו אזי התורה, משפט פי על הנהגתו להיות צריכה כיצד

תעשה. לא מצוות מכל וזהירות ושמירה עשה, מצוות כל קיום - ובכללות בפועל, מעשה

אני "מודה באמירת היום את מתחיל הוא הרי משנתו, מתעורר יהודי ילד כאשר היום: בהתחלת - ולדוגמא
מלך", לפניך

עם קשור ש"שופר" לעיל כאמור ה"מלך", של ענינו ביותר מודגש בשופר, שתוקעים שבימים - [ולהעיר
המלך], הכתרת

- זה עם וביחד ברכה; אמירת עם הקשורה עשיה - עשה מצות של ענין שזהו ידים, נטילת - זה ולאחרי
במשך בזה וכיוצא תעשה, לא מצות של ענין שזהו ידיים, נטילת לפני ולשתות לאכול שלא וזהירות שמירה

כולו. היום כל

תמים" - נאמר שבסיומו חמישי), עד (מרביעי היומי חומש מהשיעור הנלמדת הוראה ישנה - לזה נוסף
אלקיך": ה' עם תהיה

שלימות) מלשון - ("תמים" הוא שלם כולו היום כל שבמשך - כזה באופן להיות צריכה יהודי של הנהגתו
הקב"ה. עם

קיום בשעת התורה, ולימוד התפלה בשעת רק לא מתבטא זה הרי - הקב"ה עם נמצא שיהודי מה כלומר:
שבהם בזמנים גם כולו, היום במשך אלא הקב"ה, עם ביחד הוא נמצא שעה שבאותה בזה, וכיוצא הצדקה מצות
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בהכרה הוא חדור אז גם ודומיהן, וטיול משחק והשתיה, האכילה בזמן ולדוגמא: כו', התורה בלימוד עוסק אינו
באופן היא אלו וענינים בזמנים הנהגתו אם היינו, כראוי", עובדו אם ולב כליות ובוחן כו' עליו נצב ש"ה'

השם". ל"צבאות הראוי

שעות כ"ד כל שבמשך היינו, אלקיך", ה' עם תהיה ד"תמים ומצב במעמד הוא נמצא - זו הנהגה ידי ועל
תהיה", "תמים - מציאותו בכל חדור זה וענין אלקיך", ה' "עם הוא נמצא מיוחדים) בזמנים רק (לא היממה
אלקיך", ה' "עם חדורים שכולם איבריו, ושאר ורגליו ידיו גם אלא ולבו, ראשו רק לא היינו, הגוף, אברי בכל

התורה. הוראת פי על ההנהגה ידי על

על הנה - לבב וטוב שמחה מתוך זאת ועושה אלקיך", ה' עם תהי' ד"תמים באופן מתנהג יהודי וכאשר
חייו. ימי כל במשך אבריו, בכל ושלם בריא שהוא היינו, כפשוטו, ה"תמימות" ענין אצלו נפעל זה ידי

עם תהיה ד"תמים באופן להתנהג אתם שצריכים - היומי חומש מהשיעור הנלמדת המיוחדת ההוראה וזוהי
והמורות, מהמורים (החל מסביבכם הנמצאים אלו לכל ביחס זו להנהגה חיה" "דוגמא שתהיו ועד אלקיך", ה'

אלקיך". ה' עם תהיה ד"תמים באופן יתנהגו הם שגם והמדריכות), המדריכים

- הגוף אברי כל את המנהיג ה"ראש" בדוגמת שהוא אלול, חודש" ב"ראש אנו שנמצאים מכיון והנה,
אלול, חודש ימי כל על וימשכו יפעלו בודאי זה, ביום עצמכם על שתקבלו ההחלטות שכל מובן,

ה'. עבודת עניני בכל ואור חיות להוסיף כדי חדשים כחות אספתם שבהם הקיץ מימי עתה בבואכם ובפרט

ב"ראש עליכם" ד"תמליכוני לענין תכנסו ומיד ותיכף השנה, ראש לערב עד השנה, את תסיימו כזה ובאופן
השנה",

צדקנו. משיח גאולת של לשנה ועד שמחה, ושנת טובה שנה ובריאות, חיים לשנת ותזכו

***

לזמן מזמן הנה היצר, במלחמת לנצח השם", ד"צבאות הכללי התפקיד על שנוסף פעמים כמה דובר
כ זה, לזמן השייכים מיוחדים תפקידים שכךישנם מפני כפשוטו, ב"צבא" גם שנהוג [כפי "פקודתֿיום" לומר,

בנוגע בזה וכיוצא עליכם", "תמליכוני - הוא השנה" "ראש של המיוחד ענינו ולדוגמא: השם"]. ב"צבאות הוא
השנה. זמני לשאר

- זה פרטי ליום השייך הפרשה מחלק ובפרט השבת, מפרשת שלמדים להוראות בנוגע מובן זה דרך ועל
זה. בזמן במיוחד ומודגשות ביותר השייכות ההוראות הן אלו שהוראות

שהוראה אלקיך", ה' עם תהיה "תמים היומי: חומש שיעור מסיום שלמדים ההוראה זו הרי - לעניננו ובנוגע
כדלקמן. ט), (סעיף לעיל האמור מלבד נוסף ענין ישנו ובזה זה, דזמן "פקודתֿיום" מהוה זו

:ובהקדים
לזכור שיש מובן, שכן, ומכיון היצר. במלחמת לנצח - הוא השם" "צבאות של הכללי שהתפקיד לעיל הוזכר
את ושלום חס לבלבל כיצד שונות ותחבולות דרכים מחפש שהוא ולדעת ה"יצר", של מציאותו אודות תמיד
שנתבאר [כפי שלימות של ובאופן בעושיו"), ישראל ("ישמח לבב וטוב שמחה מתוך לקונו מעבודתו האדם
להכשיל במשימתו להצליח ה"יצר" של חפצו גודל ומפני גו'"], תהיה "תמים הכתוב בפירוש ט) (סעיף לעיל
אֿל", עמנו כי גו' ותופר עצה "עוצו אנו: אומרים [עליהם "עצות" מיני כל הוא מחפש ושלום, חס האדם את
חס ימעט שיהודי - פעמיים או אחת פעם - בידו יעלה זאת בכל אולי אלקיך"], ה' "עם אנו שנמצאים מכיון
של הפעולה דרכי את יודע יהודי כאשר ולכן, בזה. וכיוצא פחות, אחת מצוה יקיים או התורה, בלימוד ושלום
יותר. בקלות ולנצחו ה"יצר" עם להתמודד ביכלתו אזי ה"יצר", משתמש בזה וכיוצא "תחבולות" באיזה היצר,

שענין בודאי הרי כולה, השנה כל במשך זמנם היצר) תחבולות מפני הזהירות (אודות הנ"ל דברים אם והנה,
טובות החלטות מקבלים שאז אלול, חודש" ב"ראש ובפרט אלול, חודש בימי נמצאים כאשר ביותר נוגע זה
ביותר רבה זהירות דרושה שאז - הבאה השנה ולכל השנה" ל"ראש הכנה בתור אלול, חודש ימי לכל בנוגע

היצר. תחבולות מפני

זה ידי על מלכתחילה, זאת למנוע כדי ה"יצר", של הפעולה ודרכי אופני אודות מראש לדעת צריכים ולכן,
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בהכרה הוא חדור אז גם ודומיהן, וטיול משחק והשתיה, האכילה בזמן ולדוגמא: כו', התורה בלימוד עוסק אינו
באופן היא אלו וענינים בזמנים הנהגתו אם היינו, כראוי", עובדו אם ולב כליות ובוחן כו' עליו נצב ש"ה'

השם". ל"צבאות הראוי

שעות כ"ד כל שבמשך היינו, אלקיך", ה' עם תהיה ד"תמים ומצב במעמד הוא נמצא - זו הנהגה ידי ועל
תהיה", "תמים - מציאותו בכל חדור זה וענין אלקיך", ה' "עם הוא נמצא מיוחדים) בזמנים רק (לא היממה
אלקיך", ה' "עם חדורים שכולם איבריו, ושאר ורגליו ידיו גם אלא ולבו, ראשו רק לא היינו, הגוף, אברי בכל

התורה. הוראת פי על ההנהגה ידי על

על הנה - לבב וטוב שמחה מתוך זאת ועושה אלקיך", ה' עם תהי' ד"תמים באופן מתנהג יהודי וכאשר
חייו. ימי כל במשך אבריו, בכל ושלם בריא שהוא היינו, כפשוטו, ה"תמימות" ענין אצלו נפעל זה ידי

עם תהיה ד"תמים באופן להתנהג אתם שצריכים - היומי חומש מהשיעור הנלמדת המיוחדת ההוראה וזוהי
והמורות, מהמורים (החל מסביבכם הנמצאים אלו לכל ביחס זו להנהגה חיה" "דוגמא שתהיו ועד אלקיך", ה'

אלקיך". ה' עם תהיה ד"תמים באופן יתנהגו הם שגם והמדריכות), המדריכים

- הגוף אברי כל את המנהיג ה"ראש" בדוגמת שהוא אלול, חודש" ב"ראש אנו שנמצאים מכיון והנה,
אלול, חודש ימי כל על וימשכו יפעלו בודאי זה, ביום עצמכם על שתקבלו ההחלטות שכל מובן,

ה'. עבודת עניני בכל ואור חיות להוסיף כדי חדשים כחות אספתם שבהם הקיץ מימי עתה בבואכם ובפרט

ב"ראש עליכם" ד"תמליכוני לענין תכנסו ומיד ותיכף השנה, ראש לערב עד השנה, את תסיימו כזה ובאופן
השנה",

צדקנו. משיח גאולת של לשנה ועד שמחה, ושנת טובה שנה ובריאות, חיים לשנת ותזכו

***

לזמן מזמן הנה היצר, במלחמת לנצח השם", ד"צבאות הכללי התפקיד על שנוסף פעמים כמה דובר
כ זה, לזמן השייכים מיוחדים תפקידים שכךישנם מפני כפשוטו, ב"צבא" גם שנהוג [כפי "פקודתֿיום" לומר,

בנוגע בזה וכיוצא עליכם", "תמליכוני - הוא השנה" "ראש של המיוחד ענינו ולדוגמא: השם"]. ב"צבאות הוא
השנה. זמני לשאר

- זה פרטי ליום השייך הפרשה מחלק ובפרט השבת, מפרשת שלמדים להוראות בנוגע מובן זה דרך ועל
זה. בזמן במיוחד ומודגשות ביותר השייכות ההוראות הן אלו שהוראות

שהוראה אלקיך", ה' עם תהיה "תמים היומי: חומש שיעור מסיום שלמדים ההוראה זו הרי - לעניננו ובנוגע
כדלקמן. ט), (סעיף לעיל האמור מלבד נוסף ענין ישנו ובזה זה, דזמן "פקודתֿיום" מהוה זו

:ובהקדים
לזכור שיש מובן, שכן, ומכיון היצר. במלחמת לנצח - הוא השם" "צבאות של הכללי שהתפקיד לעיל הוזכר
את ושלום חס לבלבל כיצד שונות ותחבולות דרכים מחפש שהוא ולדעת ה"יצר", של מציאותו אודות תמיד
שנתבאר [כפי שלימות של ובאופן בעושיו"), ישראל ("ישמח לבב וטוב שמחה מתוך לקונו מעבודתו האדם
להכשיל במשימתו להצליח ה"יצר" של חפצו גודל ומפני גו'"], תהיה "תמים הכתוב בפירוש ט) (סעיף לעיל
אֿל", עמנו כי גו' ותופר עצה "עוצו אנו: אומרים [עליהם "עצות" מיני כל הוא מחפש ושלום, חס האדם את
חס ימעט שיהודי - פעמיים או אחת פעם - בידו יעלה זאת בכל אולי אלקיך"], ה' "עם אנו שנמצאים מכיון
של הפעולה דרכי את יודע יהודי כאשר ולכן, בזה. וכיוצא פחות, אחת מצוה יקיים או התורה, בלימוד ושלום
יותר. בקלות ולנצחו ה"יצר" עם להתמודד ביכלתו אזי ה"יצר", משתמש בזה וכיוצא "תחבולות" באיזה היצר,

שענין בודאי הרי כולה, השנה כל במשך זמנם היצר) תחבולות מפני הזהירות (אודות הנ"ל דברים אם והנה,
טובות החלטות מקבלים שאז אלול, חודש" ב"ראש ובפרט אלול, חודש בימי נמצאים כאשר ביותר נוגע זה
ביותר רבה זהירות דרושה שאז - הבאה השנה ולכל השנה" ל"ראש הכנה בתור אלול, חודש ימי לכל בנוגע

היצר. תחבולות מפני

זה ידי על מלכתחילה, זאת למנוע כדי ה"יצר", של הפעולה ודרכי אופני אודות מראש לדעת צריכים ולכן,
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רואה ה"יצר" שכאשר - כך כדי ועד כו', והחיות התוקף בתכלית לושנעמדים שאין מיד מרגיש הוא הרי זאת,
כלל. יצליח לא שבוודאי מכיון כו', לנסות מה אפילו

שאין מבוגר) (או יהודי ילד של לבו על לדבר - היא ה"יצר" של המתוחכמות" ה"תחבולות אחת והנה,
כדלקמן. אמיתי, שאינו דבר לומר לו כדאי לפעמים כי לתכליתה, ה"אמת" באמירת ולהזהר להקפיד צורך

להתנהג צריך יהודי אלקיך": ה' עם תהיה "תמים - היומי חומש מהשיעור הנלמדת ההוראה באה זה ועל
ידי שעל מכיון האמת היפך אחת פעם לומר לו שכדאי ולחשוב "להתחכם" שלא היינו, "תמימות", של באופן
בידעו לאמיתתה, האמת את ורק אך ולומר "תמימות", של באופן להתנהג עליו אלא כו', תועלת לו תצמח זה

אלקיך". ה' "עם נמצא שהוא

:בזה והביאור
מכיון לאמיתתה, האמת את לומר כך כל חשוב לא הזאת בפעם שמע, לילד: ואומר ה"יצר" בא לפעמים
אם נורא לא - ה"יצר" אומר - ולכן בזה, וכיוצא בהנאתך בבריאותך, בכבודך, פגיעה בך, לפגוע עלול שהדבר

האמת! את רק אתה אומר הזמנים שבשאר מכיון האמת, את תאמר לא אחת פעם

אביו נכנס ופתאום זה, מאכל לאכול גדול וחפצו ערב, מאכל השולחן על ורואה בבוקר, קם ילד ולדוגמא:
נטילת בדבר ומה אותו: שואלים וכאשר זה. מאכל לו שיתנו הילד מבקש ואז המדריך), או (המורה אמו או
תאמר אם ראה, לו: ואומר ה"יצר" בא - השחר?! ברכות ואמרת ידיך נטלת כבר האם - השחר וברכות ידים
או אחיך יבוא ובינתיים... השחר, ברכות ולומר ידיך ליטול עכשיו תצטרך ידיך, נטלת לא שעדיין האמת את
לעצתי: נא שמע - דבריו בחלקת ה"יצר" ממשיך - ולכן זה!... ערב מאכל באכילת אותך ויקדימו אחותך,
ידיך את נטלת שכבר להוריך אמור ה"אמת", אמירת על "תוותר" - כמובן בלבד, הזו בפעם ורק - הזו בפעם
את תיטול אזי מהחדר, יצאו הוריך כאשר - כך ואחר הערב, מהמאכל להנות תוכל ואז השחר, ברכות ואמרת

השחר! ברכות ותאמר ידיך

מאי, אלא אמרת, השחר וברכות נטלת, הרי ידיך את - הפיתוי בדברי ה"יצר" ממשיך - בכך?! העוולה ומה
לא ברֿמצוה!... לפני שהנך ובפרט בלבד!... קטנה" "עבירה זו הרי - ידיים נטילת לפני מאכל דבר אכלת
לצורך אם אפילו הדבר הוא כדאי ולכן זה, מאכל לאכול ורצונך תאוותך את למלא הצלחת - ובינתיים נורא!...
אמירת על להקפיד תמשיך בודאי הזמן שאר במשך כי בלבד, אחד לרגע - אמת שאינו דבר לומר הנך צריך זה

האמת!...

"תמימות", של באופן להתנהג צריך יהודי אלקיך"!... ה' עם תהיה "תמים התורה: הוראת באה זה על הנה
חסֿושלום!... וערמומיות שקרים אמירת של התחכמויות ללא

ושלום חס יתפתה כאשר כי מועד, מבעוד התוקף, בכל ה"יצר" של הנ"ל לתחבולה להתנגד ובהכרח
צורה: באותה שולל להוליכו ה"יצר" ימשיך הזו, בפעם ה"יצר" לעצת

גם הנה הנ"ל), (כבדוגמא ושלום חס אמיתי שאינו דבר באמירת הילד את להכשיל מצליח ה"יצר" כאשר
מוריו) (או הוריו בפני להתוודות בתשובה, לחזור ומחליט הטוב", ל"יצר שמע שלא זה על מתחרט הילד כאשר
את לתקן כיצד לו שיורו מהם ולבקש תקפו"), ש"יצרו (מפני אמיתי שאינו דבר באמירת שנכשל להם ולספר

לו: ואומר ה"יצר" אליו בא - כזה) דבר יקרה לא ששוב ולהבא מכאן השתדלותו על (נוסף הדבר

הנהגתך על שתתוודה במקרה כי כך, על להודות לך כדאי לא - הבלתיֿרצוי המעשה את עשית שכבר לאחרי
שיענישו אפילו ויתכן בלתיֿרצוי), בדבר שנכשלת ידעו מוריך או הוריך (שהרי כבודך יפגע - הבלתיֿרצויה
יוכלו שלא דבריך באמינות יפגע זה ודבר בזה, וכיוצא הפנוי, בזמנך ללמוד לצדקה, כסף סכום לתת אותך
בלתיֿרצוי!... בדבר שנכשל תלמיד או בן להם שיש - ומוריך הוריך של בכבודם יפגע זה שדבר ועד לך, להאמין

ויתירה ידיים, נטילת לפני שאכל בכך שיתבזה - יהודי ילד של בזיון לגרום מדוע האמור: בענין - ולדוגמא
שאכל יהודי ילד ביניהם שישנו על ישראל כלל את ולבזות וחינכוהו, שגידלוהו ומוריו הוריו את לבזות מזו:

ידיים?!... נטילת לפני

על ומספר מודה הנך כאשר השם": ד"קידוש הענין היפך היא כזו הודאה - ה"יצר" טוען - מזו ויתירה
היפך זה הרי כן, ואם הקב"ה, ציווי היפך שהתנהג (אתה) יהודי ילד שישנו אתה מודיע בלתיֿרצויה, הנהגה

השם"!... "קידוש
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נוסף!... "שקר" לומר אלא האמת, על ולהודות לספר שלא - היא היעוצה העצה ה"יצר", ממשיך ולכן,
בזה! וכיוצא ידיים, נטילת לפני יחדיו שאכלתם לספר שלא כן, לעשות לחבריך גם ולהציע

תה ד"תמים ההוראה כללות אלקיך":וזוהי ה' עם יה
האמת היפך שהם ודיבורים ערמומיות ידי על להתחכם שלא - "תמימות" של באופן להתנהג צריך יהודי

לאמיתתה! האמת את לומר אם כי ושלום, חס

אלקיך": ה' "עם נמצא שהוא בידעו - הדבר וטעם

השמים את אלקים ברא "בראשית שכתוב (כמו כולו העולם ואת אותו שברא שהקב"ה יודע יהודי ילד כאשר
הנהגתו את ובוחן לידו נמצא הוא זאת, עוד אלא כבודו", הארץ כל ש"מלא בלבד זו לא הנה הארץ"), ואת
לומר פניו שיעיז יתכן כיצד - כראוי") עובדו אם ולב כליות ובוחן כו' עליו נצב ה' "והנה שכתוב (כמו כו'

ושלום?!... חס הקב"ה של בפניו שקר דבר

לך, דע הטוב": "יצר לו אומר - ה"יצר") מפיתויי (כתוצאה בלתיֿרצוי בענין ושלום חס נכשל אם גם ולכן,
שיוכל ומצפה ממתין הקב"ה להתפאר"! ידי מעשה מטעי "נצר עליך הקב"ה אומר יהודי, ילד שבהיותך
לשמוע והעוז הכח את לך יש ידיים, נטילת לפני מאכל באכילת נכשלת שאתמול לאחרי שאפילו בך" "להתפאר
אמירת ידי על ליצלן, רחמנא שמים, שם ולחלל חצוף להיות ולא המעשה, על ולהודות טוב היצר של בקולו
את ראה שבעצמו הקב"ה, של בפניו ידיים) נטילת לפני אתמול אכלת אם אותך ישאלו (כאשר שקר דבר

מעשיך!...

ברוחך, שעולה מה כל לעשות הנך שיכול לחשוב סיבה אינה זו אבל עליך, שהסתכל "שוטר" עמד לא אמנם
את שומע אינו ורבך נוכח, אינו שחברך (מכיון חברך על הרע" "לשון לדבר לחברך, ששייך "פעני" לקחת
נצב "ה' שומעת", ואוזן רואה "עין ישנה "שוטר", כאן שאין שלמרות לשכוח אסור כי - בזה וכיוצא דבריך),
"יצר לו מסביר - (כנ"ל) בזיון לידי תגרום הבלתיֿרצויה ההנהגה על שההודאה ה"יצר" לטענת ובקשר עליו"!

הטוב":

בתשובה שתחזור זה ידי על לך שתהיה התועלת לגבי כלל ערך לו ואין בלבד, קלה לשעה אלא אינו זה בזיון
תגרום מצדך, האמת על וההודאה החרטה כי האמת], את שתכחיש זה ידי על נוספת עבירה תוסיף שלא [ובודאי
להתפאר") ידי ("מעשה בך יתפאר שהקב"ה ועד במעשיו", ה' "ישמח שכתוב כמו ושמחה, עונג הקב"ה אצל

טוב"! ה"יצר של בקולו ולשמוע עצמך על להתגבר שהצלחת

:"אלקיך ה' עם תהיה ד"תמים ההוראה באה זה שעל - ה"יצר" של ההתחכמות באופן נוסף פרט ישנו
ואחר ידיים, נטילת לפני [לאכול בלתיֿרצוי דבר לעשות כך כל נורא זה שאין ולטעון לבוא יכול ה"יצר"

ז להכחיש שהקב"הכך חושב ולכן מצוות, כמה יקיים זה בלתיֿרצוי דבר שתמורת מכיון בזה], וכיוצא את,
מצוות. כמה שיקיים מכיון זה, ענין על יוותר

פרוטה לקיחת ולדוגמא: כביכול, טוב, דבר עבור גופא זה בלתיֿרצוי ענין לנצל חושב כאשר כן וכמו
לצדקה!... זו פרוטה לתת שכוונתו באמרו ושלום), חס גזילה או (גניבה מחבירו

מתוך - היא ידיים נטילת ללא שאכל שקר) (אמירת העובדה הכחשת הנ"ל: לדוגמא בנוגע זה דרך ועל
כנ"ל. השם, קידוש היפך של לענין ועד ישראל, לכלל בזיון ומוריו, להוריו בזיון לגרום שלא כוונה

מה כו'; וערמומיות התחכמויות סובל אינו הקב"ה אלקיך": ה' עם תהי' ד"תמים ההוראה באה זה על הנה
ומה שוחד"!... יקח "לא הקב"ה הרי - בלתיֿרצוי) ענין (תמורת מצוה בעשיית הקב"ה את ש"ישחד" שחושב
הקב"ה ה'", נאץ ברך "בוצע הקב"ה אומר זה על הנה - מחבירו שלקח בפרוטה צדקה מצות שיקיים שחושב
"נאץ הקב"ה, של רצונו היפך אדרבה: אלא - הקב"ה אומר - מצוה זו אין גזילה, של מכסף בצדקה חפץ אינו
המתאימה ההנהגה וזוהי "תמימות", של באופן יתנהג שיהודי - הוא הקב"ה של רצונו ליצלן!... רחמנא ה'",

להתפאר". ידי מעשה מטעי "נצר שהוא ליהודי

את מקיים הוא הרי - אלקיך" ה' עם תהיה "תמים "תמימות", של באופן מתנהג יהודי כאשר והנה,
עליו נצב ש"ה' בידעו ושלום, חס שקר דברי אמירת וללא כו', וערמומיות התחכמויות ללא הקב"ה של רצונו

כראוי". עובדו אם ולב כליות ובוחן כו'
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טו         

נוסף!... "שקר" לומר אלא האמת, על ולהודות לספר שלא - היא היעוצה העצה ה"יצר", ממשיך ולכן,
בזה! וכיוצא ידיים, נטילת לפני יחדיו שאכלתם לספר שלא כן, לעשות לחבריך גם ולהציע

תה ד"תמים ההוראה כללות אלקיך":וזוהי ה' עם יה
האמת היפך שהם ודיבורים ערמומיות ידי על להתחכם שלא - "תמימות" של באופן להתנהג צריך יהודי

לאמיתתה! האמת את לומר אם כי ושלום, חס

אלקיך": ה' "עם נמצא שהוא בידעו - הדבר וטעם

השמים את אלקים ברא "בראשית שכתוב (כמו כולו העולם ואת אותו שברא שהקב"ה יודע יהודי ילד כאשר
הנהגתו את ובוחן לידו נמצא הוא זאת, עוד אלא כבודו", הארץ כל ש"מלא בלבד זו לא הנה הארץ"), ואת
לומר פניו שיעיז יתכן כיצד - כראוי") עובדו אם ולב כליות ובוחן כו' עליו נצב ה' "והנה שכתוב (כמו כו'

ושלום?!... חס הקב"ה של בפניו שקר דבר

לך, דע הטוב": "יצר לו אומר - ה"יצר") מפיתויי (כתוצאה בלתיֿרצוי בענין ושלום חס נכשל אם גם ולכן,
שיוכל ומצפה ממתין הקב"ה להתפאר"! ידי מעשה מטעי "נצר עליך הקב"ה אומר יהודי, ילד שבהיותך
לשמוע והעוז הכח את לך יש ידיים, נטילת לפני מאכל באכילת נכשלת שאתמול לאחרי שאפילו בך" "להתפאר
אמירת ידי על ליצלן, רחמנא שמים, שם ולחלל חצוף להיות ולא המעשה, על ולהודות טוב היצר של בקולו
את ראה שבעצמו הקב"ה, של בפניו ידיים) נטילת לפני אתמול אכלת אם אותך ישאלו (כאשר שקר דבר

מעשיך!...

ברוחך, שעולה מה כל לעשות הנך שיכול לחשוב סיבה אינה זו אבל עליך, שהסתכל "שוטר" עמד לא אמנם
את שומע אינו ורבך נוכח, אינו שחברך (מכיון חברך על הרע" "לשון לדבר לחברך, ששייך "פעני" לקחת
נצב "ה' שומעת", ואוזן רואה "עין ישנה "שוטר", כאן שאין שלמרות לשכוח אסור כי - בזה וכיוצא דבריך),
"יצר לו מסביר - (כנ"ל) בזיון לידי תגרום הבלתיֿרצויה ההנהגה על שההודאה ה"יצר" לטענת ובקשר עליו"!

הטוב":

בתשובה שתחזור זה ידי על לך שתהיה התועלת לגבי כלל ערך לו ואין בלבד, קלה לשעה אלא אינו זה בזיון
תגרום מצדך, האמת על וההודאה החרטה כי האמת], את שתכחיש זה ידי על נוספת עבירה תוסיף שלא [ובודאי
להתפאר") ידי ("מעשה בך יתפאר שהקב"ה ועד במעשיו", ה' "ישמח שכתוב כמו ושמחה, עונג הקב"ה אצל

טוב"! ה"יצר של בקולו ולשמוע עצמך על להתגבר שהצלחת

:"אלקיך ה' עם תהיה ד"תמים ההוראה באה זה שעל - ה"יצר" של ההתחכמות באופן נוסף פרט ישנו
ואחר ידיים, נטילת לפני [לאכול בלתיֿרצוי דבר לעשות כך כל נורא זה שאין ולטעון לבוא יכול ה"יצר"

ז להכחיש שהקב"הכך חושב ולכן מצוות, כמה יקיים זה בלתיֿרצוי דבר שתמורת מכיון בזה], וכיוצא את,
מצוות. כמה שיקיים מכיון זה, ענין על יוותר

פרוטה לקיחת ולדוגמא: כביכול, טוב, דבר עבור גופא זה בלתיֿרצוי ענין לנצל חושב כאשר כן וכמו
לצדקה!... זו פרוטה לתת שכוונתו באמרו ושלום), חס גזילה או (גניבה מחבירו

מתוך - היא ידיים נטילת ללא שאכל שקר) (אמירת העובדה הכחשת הנ"ל: לדוגמא בנוגע זה דרך ועל
כנ"ל. השם, קידוש היפך של לענין ועד ישראל, לכלל בזיון ומוריו, להוריו בזיון לגרום שלא כוונה

מה כו'; וערמומיות התחכמויות סובל אינו הקב"ה אלקיך": ה' עם תהי' ד"תמים ההוראה באה זה על הנה
ומה שוחד"!... יקח "לא הקב"ה הרי - בלתיֿרצוי) ענין (תמורת מצוה בעשיית הקב"ה את ש"ישחד" שחושב
הקב"ה ה'", נאץ ברך "בוצע הקב"ה אומר זה על הנה - מחבירו שלקח בפרוטה צדקה מצות שיקיים שחושב
"נאץ הקב"ה, של רצונו היפך אדרבה: אלא - הקב"ה אומר - מצוה זו אין גזילה, של מכסף בצדקה חפץ אינו
המתאימה ההנהגה וזוהי "תמימות", של באופן יתנהג שיהודי - הוא הקב"ה של רצונו ליצלן!... רחמנא ה'",

להתפאר". ידי מעשה מטעי "נצר שהוא ליהודי

את מקיים הוא הרי - אלקיך" ה' עם תהיה "תמים "תמימות", של באופן מתנהג יהודי כאשר והנה,
עליו נצב ש"ה' בידעו ושלום, חס שקר דברי אמירת וללא כו', וערמומיות התחכמויות ללא הקב"ה של רצונו

כראוי". עובדו אם ולב כליות ובוחן כו'
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טז        

בוודאי הקב"ה כי זאת, ולהכחיש להעלים מנסה אינו - בלתיֿרצוי באופן והתנהג ושלום חס נכשל ואם
האמת), את רק שיאמר הקב"ה של שרצונו (מכיון ומוריו להוריו גם האמת את הוא אומר ולכן האמת, את יודע
ורק אך יתנהג ולהבא מכאן אבל ה"יצר", בלבולי מפני זאת שעשה באמרו הקודמת, הנהגתו על חרטה ומביע
ובכל היום, רגעי בכל אלקיך", ה' עם תהי' ד"תמים ובאופן ובינתכם", חכמתכם ש"היא התורה, הוראות ע"פ

ומעשה. דיבור דמחשבה הפרטים

ויתירה זה, יהודי ילד של בהנהגתו שמח שהקב"ה היינו, במעשיו", ה' ד"ישמח הענין את פועלת זו והנהגה
) בו מתפאר הקב"ה תיכףמזו: הרי ה"יצר", של ב"שבי" נלכד קטן שלרגע שלמרות - להתפאר") ידי "מעשה

יצליח לא ששוב ה"יצר" יודע ואילך שמעכשיו - כך כדי ועד ה"יצר", את ונצח זה, מ"שבי" השתחרר ומיד
אלקיך". ה' עם תהיה ד"תמים להוראה בהתאם מתנהג שהוא מכיון להכשילו,

להכשילו, כלל מנסה אינו שמלכתחילה בלבד זו לא הנה - להכשילו סיכוי לו שאין רואה ה"יצר" וכאשר
יצריך". בשני - לבבך "בכל שכתוב כמו לו, ולסייע לעזור מתהפך עצמו ה"יצר" אדרבה: אלא

"מוסר" שאומר כשם היינו, חבריו, שאר על זאת פועל הוא הרי - כמוך" לרעך "ואהבת לציווי ובהתאם
יחזרו הם שגם הבלתיֿרצוי] הדבר בעשיית עמו [שהשתתפו חבריו על פועל הוא הרי בתשובה, וחוזר לעצמו
הקב"ה עם ביחד ב"חזית", שנמצאים מכיון יותר, מאוחר לזמן זאת לדחות לא - חדא ובשעתא בתשובה,
מקום בכל מהחיילים ואחד אחד כל עם ביחד ה"רמטכ"ל" נמצא השם" שב"צבאות פעמים כמה [כמדובר

ומיד. תיכף בתשובה שב הוא אם לראות עליו" נצב ו"ה' שהוא],

."אלקיך ה' עם תהיה "תמים - היומי חומש מהשיעור הנלמדת "פקודתֿהיום" וזוהי
(לקוטי "בשדה" נמצא ה"מלך" שאז אלול, חודש בימי נמצאים כאשר - מיוחדת כח נתינת ישנה זה ועל
לשאר בנוגע וכיו"ב מוסף, תפלת מתפללים [שאז חודש" ב"ראש - גופא אלול ובחודש ב), לב, ראה תורה
ד"תמים ההוראה למילוי הקשור בכל להצליח מיוחדת כח נתינת ישנה ולכן חודש], דראש המיוחדים הענינים

בפועל. במעשה וקיומן זה, בענין טובות החלטות קבלת אלקיך", ה' עם תהיה

חדורים שלו והתענוג הרצון שכח מכיון בשלימותם, ותענוג ורצון בשלימותה, שמחה מתוך - זה וכל
כבודו". הארץ כל "מלא - באלקות וממולאים

:נוספים כנסים יערכו - אלול) חודש ובראש אלול, חודש (בימי עתה שנערך הכנס על שנוסף הראוי מן
(כפי סוכות המועד בחול - שמחתנו" וב"זמן הכפורים, ליום השנה ראש שבין בימים - תשובה ימי בעשרת

סי"א)). תשמ"ב אב מנחם כ"ז (שיחת שעברה בשנה גם שהוצע
את יותר עוד ימהר - עריכתם) אודות עתה כבר (שמחליטים אלו כנסים דג' המשולש" ש"חוט רצון ויהי

ידיך". כוננו אדנֿי "מקדש הנצחי, המקדש בית השלישי, המקדש בית בנין

ל וטוב שמחה מתוך כנס כל לסיים כדלקמן,נהוג שמחה, ניגוני ידי על – בב
"עשר", שבמספר הרמזים ככל סענט, "עשר" של מטבעות ג' - ואחת אחד לכל יתנו ולכן, צדקה, נתינת - וכן
ברא "בראשית לכן: מקודם שאמרתם [כפי העולם נברא שבהם מאמרות" "עשרה וכנגד הדברות", "עשרת כנגד
הנבראים פרטי כל תולדותי'", לרבות הארץ ואת תולדותיהם לרבות השמים "את הארץ", ואת השמים את אלקים

שבעולם].

ינגנו: - שמחה לניגוני בנוגע

ואחד אחד שכל – שתוכנו אֿל", עמנו כי יקום ולא דבר דברו ותופר עצה "עוצו הניגון - לראש לכל
ששונאים אלו של לדבריהם כלל ישמע ולא ותופר", עצה "עוצו - ה"יצר" של לעצותיו כלל ישמע לא מישראל
ה' "עם אֿל", עמנו "כי - הדבר וטעם יקום", ולא דבר "דברו - והמצוה התורה מדרך להורידו ורוצים אותו

בארוכה). (כנ"ל אלקיך" ה' עם תהי' ד"תמים ובאופן אלקיך",

עם יחד באים ממש בימינו שבמהרה היינו, פניך", את ישרים ישבו גו' צדיקים "אך הניגון - כך ואחר
השלישי. המקדש ולבית הבית להר הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו הקב"ה

להביע יכולים אינם שתהיה סיבה שמאיזה אלו ילדים שגם היינו, נאו", משיח וואנט "ווי הניגון - כך ואחר
בשעתא דוקא, "נאו" יבוא צדקנו שמשיח שרצונם ויכריזו שלהם בשפה הם גם ינגנו הקודש", ב"לשון עצמם את

חדא. וברגעא חדא
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"שיבנה תענית): סוף (ירושלמי הגמרא דברי וכסיום בימינו", במהרה המקדש בית "שיבנה הניגון - ולסיום
"נאו". חדא, וברגעא חדא בשעתא שבדבר, והאמיתיות הוודאות מודגש שבזה אמן", בימינו במהרה

וברכותיהם איחוליהם את מביעים אלול חודש בימי יחדיו נפגשים יהודים שכאשר ישראל" ב"מנהג ונסיים
"לשנה ואחת: אחד לכל דורנו), נשיא אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד (כהוראת יחיד ובלשון הבאה, לשנה

ותחתם". תכתב טובה

שי' משה ר' החזן ניגן כך ואחר נאו". משיח וואנט "ווי גו'". צדיקים "אך גו'". ותופר עצה "עוצו [ניגנו:
בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי טלישבסקי

אחד לכל לחלק מנת על סענט, עשר של מטבעות שיחיו ולמדריכות למדריכים נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק
מטבעות]. ג' - שיחיו והילדות מהילדים ואחת
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"שיבנה תענית): סוף (ירושלמי הגמרא דברי וכסיום בימינו", במהרה המקדש בית "שיבנה הניגון - ולסיום
"נאו". חדא, וברגעא חדא בשעתא שבדבר, והאמיתיות הוודאות מודגש שבזה אמן", בימינו במהרה

וברכותיהם איחוליהם את מביעים אלול חודש בימי יחדיו נפגשים יהודים שכאשר ישראל" ב"מנהג ונסיים
"לשנה ואחת: אחד לכל דורנו), נשיא אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד (כהוראת יחיד ובלשון הבאה, לשנה

ותחתם". תכתב טובה

שי' משה ר' החזן ניגן כך ואחר נאו". משיח וואנט "ווי גו'". צדיקים "אך גו'". ותופר עצה "עוצו [ניגנו:
בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי טלישבסקי

אחד לכל לחלק מנת על סענט, עשר של מטבעות שיחיו ולמדריכות למדריכים נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק
מטבעות]. ג' - שיחיו והילדות מהילדים ואחת
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המשך ביאור למס' שבועות ליום ראשון עמ' ב
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   יד כרך

הפסוק יקיםעל כמוני מאחיך מקרבך "נביא
רז"ל אמרו תשמעון", אליו אלקיך, ה' "אליולך

מצות מכל אחת על עבור לך אומר אפילו - תשמעון
שעה, לפי הכל הכרמל, בהר אליהו כגון שבתורה,

לו". שמע
הפסוק על עולותיךוהנה תעלה פן לך "השמר

מעלה אתה "אבל בספרי דרשו תראה" אשר מקום בכל
בהר אליהו שהעלה כדרך הנביא לך שיאמר מקום בכל

הכרמל".

כללי ציווי שישנו מכיון מובן: אינו ולכאורה
הוא אם הנביא אל לשמוע המחייב תשמעון", ד"אליו

אחת על "עבור מובןאומר הרי שבתורה", מצות
אומר כשהוא אליו לשמוע החיוב גם הוא זה שבכלל
לן למה כן ואם - במות איסור בשעת בבמה להקריב
תראה") אשר מקום "בכל דקרא (מדיוקא מיוחד לימוד

הנביא"? לך שיאמר מקום בכל מעלה ש"אתה

מביא הרגצובי הגאון שאמרווהנה מה
מ"ט,בירושלמי בנביא. אלא ניתרת הבמה "אין :

תראה אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך השמר
איסור בשעת מקריב ואליהו וגו', במקום אם כי

(דבירא) דבורא שמלאי א"ר ובדברךהבמות, א"ל
סביראעשיתי דהירושלמי ומבאר עשיתי", בדיבורך

בבמה להקריב יכולין נביא פי דעל דין "דזהו ליה
והוה כלל חוץ שחוטי שם עליו ואין מקדש, בשעת

כן;קרבן" ליה סבירא לא הנ"ל הבבלי כן שאין מה ,

הרי הירושלמי לדעת זה פי דיןעל זה שעל :
"בשעת בבמות הקרבה של האיסור נפקע הנביא פי
טרם מותרות שהיו כמו מותרות הן והרי מקדש",

לירושלים ישראל בני של דיןביאתן שחידוש ומובן ;
מ"אליו זאת ללמוד אין כי מיוחד, לימוד דורש זה
פי על האיסור עצם הפקעת ענינו שאין תשמעון",

אליו לשמוע החיוב אם כי האיסור.הנביא, על
הנביא פי על גם הרי להבבלי כן שאין מה 

דיןגוף אלא זה ואין בבמות, דהקרבה
חייבים הנביא ציווי פי שעל ,דברי על

שאר כמו - זה ענין גם נכלל ובמילא שעה, לפי תורה
תשמעון" ד"אליו הכללי בהציווי - .האיסורים

הספרי לדרשת בנוגע גם בפשטות מובן זה פי ועל
יתכן לא הספרי שלדעת הבבלי, על חולק הוא שגם -
הציווי על כדוגמא הכרמל בהר דאליהו הא להביא

לך אומר אפילו - תשמעון ד"אליו עלהכללי
שבתורה". מצות מכל אחת

מביא הספרי גם הרי מובן: זה אין אמנם
מביא וגם תשמעון", "אליו הפסוק על הנ"ל הדרשה
אי הרי כן ואם הכרמל, בהר מאליהו הדוגמא זה על
ד"אבל הדרשה על חולק זו דדרשה דמ"ד לומר אפשר

וכו'". הנביא לך שיאמר מקום בכל אתה מעלה
גם ובמילא זו לדעה שגם לומר צריך זה פי על
נביא פי שעל - במה בדיני דין זה הרי הבבלי לדעת

הכלל פי על [ובפרט ה) סעיף דהיכא(כדלהלן
(והספרי הירושלמי ודעת הבבלי דעת להשוות שאפשר
ביאור ובהקדים דחוק]. בתירוץ אפילו כן אמרינן וכו')
כן גם (שמזה זבחים מסכת בסיום המוקשה בענין

הבבלי): לדעת גם הוא שכן הוכחה

דיני פרטי כולל הוא הרי זו מסכת מסיום גדול חלק
מפורש הלא הדבר: תמוה ולכאורה - "באובמה שם

היתר" עוד להן היה ולא הבמות נאסרו ,לירושלים
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זבחים. מס' וסיום (*
טו.1) יח, פרשתנו
עה"פ.2) ספרי ב. צ, יבמות
שם.3) פרש"י וראה יג. יב, ראה
בצפע"נ4) (הובא 124 ע' הי"ח פ"ב עניים מתנות הל' פענח צפנת

(ג, ה"א פ"ט יסוה"ת הל' .7 ע' בהשמטות שם וראה עה"פ). עה"ת
ע"ב. פ' דף מהדו"ת ב).

תענית5) ירושלמי וראה ט. פכ"ב, בויק"ר וכ"ה הי"א. פ"א מגילה
אבל הירושלמי. דעת שכן בפשטות שמפרש נראה בצפע"נ ה"ח. פ"ב
כעין כ"א הכתוב, כן לדרוש הירושלמי כוונת שאין לפרש יש בדוחק
איך א"כ וגו'", תעלה פן לך "השמר שכתוב מכיון וטריא: שקלא
עשיתי "ובדברך ומתרץ: הבמות". איסור בשעת מקריב "אליהו
שם). בויק"ר מהרז"ו פי' (ראה הדיבור ע"פ שהי' עשיתי" בדיבורך

"מאי מהלשון הואאבל זה שכתוב משמע ,"לפנ"ז עמ"ש
הבמה בנביא"."אין אלא

אליהו6) אמר הכוונה: לי'" "אמר ולפי"ז שם), (קה"ע שמו" "כך
"מפי הפי': לפי אבל משהלהקב"ה; (פני לעשות" לו נאמר

מוכרחת זה [ולפי' לאליהו הקב"ה הכוונה: לי'" "אמר ולפי"ז שם),
(בוא"ו)]. "דבורא" הגי'

לו.7) יח, א מלכים
כמבואר8) בביהמ"ק אח"כ להקריב "דיכול הנפק"מ: ומפרש

נפק"מ. עוד ד סעיף לקמן וראה קכ". דף זבחים

ב.9) קיב, זבחים
כהבבלי.10) ס"ל ה"ג) פ"ט יסוה"ת (הל' הרמב"ם שגם ומבאר

קכו) קיט, תהלים בפרש"י וכ"ה מסיפי'. ד"ה א (סג, בברכות רש"י וכן
לה' לעשות "עת מ"ש קאי שע"ז דאפילודמפרש וי"ל תורתך".

הרמב"ם, לשיטת רש"י שיטת ממש דומה אינו הרגצובי סברת לפי
של באופן הוא ה"ז")דלרש"י ולהרמב"ם תורתך"),

משה,("לא שציוה כמו כרת חייב לעולם בחוץ המקריב אלא
אקריב אני הבעל").אבל נביאי להכחיש כדי ה' בדבר בחוץ

.40 הערה לקמן וראה
התלמודים11) ב' כללי מלאכי יד ב). פז, (יומא והאמר ד"ה תוס'

.ס"י.

    

שחז"ל הטעם מהו כן ,לדעתואם
"מאי הרי - שבבמה הדינים את הפרטים, ובאריכות

מקומות בכמה הש"ס (כקושיית הוה" ומזהדהוה ?(
פי על האפשריות ישנה הזה בזמן עכשיו שגם מובן
לדעת נחוץ לנו גם כן על אשר בבמה, להקריב הלכה

דיני'. פרטי

בזמן בבמה ההקרבה היתר של אחד אופן והנה
רז"ל כמאמר הוא ומזלותהזה, כוכבים "ועובדי

דת"ר כו' בבמה) (להקריב כן לעשות רשאין הזה בזמן
ישראל בני אל שחוטידבר על מצווין ישראל בני ,

שחוטי על מצווין ומזלות כוכבים העובדי ואין חוץ,
לעצמו במה לו בונה ואחד אחד כל לפיכך חוץ,
ולעשות לסייען אסור כו' שירצה מה כל עליה ומקריב
לבן שמותר ומכיון שרי". ולאורינהו כו' שליחותן
להקריב איך ומזלות כוכבים לעובדי להורות ישראל

הדינים פרטי לדעת עליו הרי הזה בזמן .בבמה

הנ"ל האריכות שכל לומר דוחק עדיין אמנם
ומזלות! כוכבים לעובדי לאורינהו בשביל הוא בגמרא
ענינים, וכמה כמה בגמרא שמצינו פי על דאף ובפרט
רגיל בלתי לדבר בנוגע גם והוראות, וטריא שקלא

לגמרי רחוקה במציאות אפילו או זאתומצוי, בכל ,
מצוה בו יש זה דבר יארע שבאם ענינים הם הרי
לפרשם ההכרח מן ולכן - וכו' לחיוב דין והוראת
יבוא זה דבר באם לעשות מה דעת (למען ולבארם
ולא היה ש"לא בענינים אפילו מזה יתירה בפועל):
באם דינו מה וטריא דשקלא לומר יש להיות" עתיד

נמצא .היה

לא רגיל בלתי הדבר יארע אם שגם בענין אבל
(שירצה דידן בנדון כמו ללאו, או להן חיוב בו יהיה
הזה בזמן בבמה קרבן להקריב ומזלות כוכבים עובד

דיני פי ממציאות,ועל רחוק דבר שהוא דוקא) התורה

שום אין אז גם כזו, מציאות תהיה אם ואפילו
"לאורינהו (וכהלשון: בזה דוחק"להורותן ,(

בש"ס. האריכות כל באה כן פי על שאף לומר גדול

קדימה בזה יש - דין לפסק וטריא שקלא ועוד:

וכו', גרמא שהזמן לענין

לפסק וטריא השקלא שכל לומר צריך זה פי ועל
בכל כלל ספקות היו שלא בזמן היו - במה בדיני דין

וכו' ישראל לבני השייכים ש"ס .דיני

מכתובים נלמדים במה מדיני כמה ועיקר: ועוד
אל "דבר מתחילים שהם כשם כן ואם ."

להקריב מותר ומזלות כוכבים שעובד הדין שכללות
"דבר התחלתה שהפרשה מזה נלמד הזה בזמן בבמה

אל כן כמו ומזלות, כוכבים עובדי ולא ,"
(הנלמדים אלו במה דיני פרטי שגם לומר צריך

אל "דבר בהם שנאמר מכתובים נוהגים ,("
ומזלות, כוכבים עובדי בבמת ולא ישראל, בבמת רק
עומדת בתקפה הווה דהווה מאי הקושיא הרי כן ואם
מכתובים הנלמדים במה ודיני וטריא להשקלא בנוגע

אלה.

בבמה להקריב אפשרות של אופן עוד יש אמנם,
ואף נביא. ציווי פי על והוא במות, איסור בזמן גם

זכריהשאמרו חגי האחרונים נביאים "משמתו
משמע שמזה מישראל", הקודש רוח נסתלקה ומלאכי
כי אינו, - הזה בזמן נביא שיקום שא"א לכאורה,

חז"ל בדברי מקומות בכמה גםמפורש שהיתה
זה הקודשלאחרי רוח לומרהשראת צריך כן ועל ;
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ובכ"מ.12) ב. ה, יומא
ב.13) קטז, ב. קטו, זבחים
ב.14) יז, אחרי
זבחים.15) סוף ישראל בתפארת תירץ וכן
ב).16) כג, (ב"ב מדרשא מבי ירמי' לר' דאפקוהו מהא להעיר
עתיד17) ולא הי' לא ומורה סורר "בן א): (עא, שבסנה' ואף

"ולמה ומבאר להיות", עתידה ולא היתה לא הנדחת עיר כו' להיות
"ולמה מדייק, הרי – שכר" וקבל דרוש כלנכתב (מעיקרא "

ולא הי' "שלא ממנו בפרט שקו"ט ומצינו שנכתב במה אבל הדין),
וקבל ד"דרוש פי' שזהו (וי"ל תושבע"פ בכלל ה"ז - להיות" עתיד
אמרם ג"כ יובן ועפ"ז א). סג, (שבת קראי "למסבר" ע"ד שכר"),

(ששייך "למוד" ולא פ"ה,"דרוש" תניא וראה ואכ"מ. בתושב"כ).
ב). (קנט, כלל שכיחי דלא ההלכות פרטי ולהבין ד"ה קו"א

אבל18) ב"אסור", קאי דלפ"ז מפני "שרי" דנקיט לומר ודוחק
בזה. יש חיוב

ס"יֿטו.19) סרמ"ו יו"ד .שו"ע
קיז20) כלל ה' מערכת הכללים קונטרס (שד"ח מהכלל להעיר

דאין הוכחה ה"ז מ"ד, דחד אליבי' שקו"ט בש"ס דכשמצינו וש"נ)
ובמשך כמותו, נהגו בטח - דילי' דבמתא (אף פלוגתי' כבר הלכה

כמותו). דין ויפסיד יותר גדול ב"ד שיקום אפשר הזמן
ש(עתה) בדעה שקו"ט דה"ז - מובן שכר" וקבל ל"דרוש החילוק

שהיא מעשה.נפס"ד לידי שמביאה (גדולה) הדעה
א.21) יא, סנה' ד. פי"ג, שם תוספתא ב. מח, סוטה ב. ט, יומא
מן22) לשו"ת בפתיחתו מרגלית להר"ר גילוים פרקי וראה
.השמים.
אצל23) שהיתה רוה"ק השראת של הדרגא באותה זה* שאין ואף

חכמי לגדולי אף כו' כזאת "ההיתה (סכ"ב): אגה"ק [וראה הנביאים
היו אשר ממש לנביאים כ"א וכו' ואמוראים כתנאים הראשונים ישראל

מ"מ וכו'"], הרואה כשמואל בישראל דרגאלפנים ה"ז

          



יט     

שחז"ל הטעם מהו כן ,לדעתואם
"מאי הרי - שבבמה הדינים את הפרטים, ובאריכות

מקומות בכמה הש"ס (כקושיית הוה" ומזהדהוה ?(
פי על האפשריות ישנה הזה בזמן עכשיו שגם מובן
לדעת נחוץ לנו גם כן על אשר בבמה, להקריב הלכה

דיני'. פרטי

בזמן בבמה ההקרבה היתר של אחד אופן והנה
רז"ל כמאמר הוא ומזלותהזה, כוכבים "ועובדי

דת"ר כו' בבמה) (להקריב כן לעשות רשאין הזה בזמן
ישראל בני אל שחוטידבר על מצווין ישראל בני ,

שחוטי על מצווין ומזלות כוכבים העובדי ואין חוץ,
לעצמו במה לו בונה ואחד אחד כל לפיכך חוץ,
ולעשות לסייען אסור כו' שירצה מה כל עליה ומקריב
לבן שמותר ומכיון שרי". ולאורינהו כו' שליחותן
להקריב איך ומזלות כוכבים לעובדי להורות ישראל

הדינים פרטי לדעת עליו הרי הזה בזמן .בבמה

הנ"ל האריכות שכל לומר דוחק עדיין אמנם
ומזלות! כוכבים לעובדי לאורינהו בשביל הוא בגמרא
ענינים, וכמה כמה בגמרא שמצינו פי על דאף ובפרט
רגיל בלתי לדבר בנוגע גם והוראות, וטריא שקלא

לגמרי רחוקה במציאות אפילו או זאתומצוי, בכל ,
מצוה בו יש זה דבר יארע שבאם ענינים הם הרי
לפרשם ההכרח מן ולכן - וכו' לחיוב דין והוראת
יבוא זה דבר באם לעשות מה דעת (למען ולבארם
ולא היה ש"לא בענינים אפילו מזה יתירה בפועל):
באם דינו מה וטריא דשקלא לומר יש להיות" עתיד

נמצא .היה

לא רגיל בלתי הדבר יארע אם שגם בענין אבל
(שירצה דידן בנדון כמו ללאו, או להן חיוב בו יהיה
הזה בזמן בבמה קרבן להקריב ומזלות כוכבים עובד

דיני פי ממציאות,ועל רחוק דבר שהוא דוקא) התורה

שום אין אז גם כזו, מציאות תהיה אם ואפילו
"לאורינהו (וכהלשון: בזה דוחק"להורותן ,(

בש"ס. האריכות כל באה כן פי על שאף לומר גדול

קדימה בזה יש - דין לפסק וטריא שקלא ועוד:

וכו', גרמא שהזמן לענין

לפסק וטריא השקלא שכל לומר צריך זה פי ועל
בכל כלל ספקות היו שלא בזמן היו - במה בדיני דין

וכו' ישראל לבני השייכים ש"ס .דיני

מכתובים נלמדים במה מדיני כמה ועיקר: ועוד
אל "דבר מתחילים שהם כשם כן ואם ."

להקריב מותר ומזלות כוכבים שעובד הדין שכללות
"דבר התחלתה שהפרשה מזה נלמד הזה בזמן בבמה

אל כן כמו ומזלות, כוכבים עובדי ולא ,"
(הנלמדים אלו במה דיני פרטי שגם לומר צריך

אל "דבר בהם שנאמר מכתובים נוהגים ,("
ומזלות, כוכבים עובדי בבמת ולא ישראל, בבמת רק
עומדת בתקפה הווה דהווה מאי הקושיא הרי כן ואם
מכתובים הנלמדים במה ודיני וטריא להשקלא בנוגע

אלה.

בבמה להקריב אפשרות של אופן עוד יש אמנם,
ואף נביא. ציווי פי על והוא במות, איסור בזמן גם

זכריהשאמרו חגי האחרונים נביאים "משמתו
משמע שמזה מישראל", הקודש רוח נסתלקה ומלאכי
כי אינו, - הזה בזמן נביא שיקום שא"א לכאורה,

חז"ל בדברי מקומות בכמה גםמפורש שהיתה
זה הקודשלאחרי רוח לומרהשראת צריך כן ועל ;
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ובכ"מ.12) ב. ה, יומא
ב.13) קטז, ב. קטו, זבחים
ב.14) יז, אחרי
זבחים.15) סוף ישראל בתפארת תירץ וכן
ב).16) כג, (ב"ב מדרשא מבי ירמי' לר' דאפקוהו מהא להעיר
עתיד17) ולא הי' לא ומורה סורר "בן א): (עא, שבסנה' ואף

"ולמה ומבאר להיות", עתידה ולא היתה לא הנדחת עיר כו' להיות
"ולמה מדייק, הרי – שכר" וקבל דרוש כלנכתב (מעיקרא "

ולא הי' "שלא ממנו בפרט שקו"ט ומצינו שנכתב במה אבל הדין),
וקבל ד"דרוש פי' שזהו (וי"ל תושבע"פ בכלל ה"ז - להיות" עתיד
אמרם ג"כ יובן ועפ"ז א). סג, (שבת קראי "למסבר" ע"ד שכר"),

(ששייך "למוד" ולא פ"ה,"דרוש" תניא וראה ואכ"מ. בתושב"כ).
ב). (קנט, כלל שכיחי דלא ההלכות פרטי ולהבין ד"ה קו"א

אבל18) ב"אסור", קאי דלפ"ז מפני "שרי" דנקיט לומר ודוחק
בזה. יש חיוב

ס"יֿטו.19) סרמ"ו יו"ד .שו"ע
קיז20) כלל ה' מערכת הכללים קונטרס (שד"ח מהכלל להעיר

דאין הוכחה ה"ז מ"ד, דחד אליבי' שקו"ט בש"ס דכשמצינו וש"נ)
ובמשך כמותו, נהגו בטח - דילי' דבמתא (אף פלוגתי' כבר הלכה

כמותו). דין ויפסיד יותר גדול ב"ד שיקום אפשר הזמן
ש(עתה) בדעה שקו"ט דה"ז - מובן שכר" וקבל ל"דרוש החילוק

שהיא מעשה.נפס"ד לידי שמביאה (גדולה) הדעה
א.21) יא, סנה' ד. פי"ג, שם תוספתא ב. מח, סוטה ב. ט, יומא
מן22) לשו"ת בפתיחתו מרגלית להר"ר גילוים פרקי וראה
.השמים.
אצל23) שהיתה רוה"ק השראת של הדרגא באותה זה* שאין ואף

חכמי לגדולי אף כו' כזאת "ההיתה (סכ"ב): אגה"ק [וראה הנביאים
היו אשר ממש לנביאים כ"א וכו' ואמוראים כתנאים הראשונים ישראל

מ"מ וכו'"], הרואה כשמואל בישראל דרגאלפנים ה"ז

          



כ    

הכוונה מישראל" הקודש רוח "נסתלקה שאמרו דמה
שבטלה לא אבל כמקודם, מצויה היתה לא אז שמני

במילגמרי אלא שורה הנבואה שאין מכיון כלומר: .
הקדמה שהן גדולות, מעלות וכמה לכמה והגיע שעלה

ברמב"ם כמבואר לנבואה, כשאכשורוהכנה ולכן ,
כו' אנו כמלאכים הראשונים ואם (בתמי') איןדרי

גילוי שנפסק לא אבל - לנבואה ראויים אדם בני
גזר של באופן .הנבואה

" הלשון מדוייק זה פי הקודשועל רוח
בגמרא (כהלשון "פסקה" או "בטלה" ולא מישראל"

לא כי שבטלו) דברים לכמה בנוגע ולאשם
בני שאין כיון מלמטה, שנסתלק אלא הנבואה, גילוי

הנבואה. לקבלת הראויים אדם

תשרה לקבלתה, הראויים אדם בני יהיו באם אבל
הזה. בזמן גם ונבואה הקודש רוח עליו

אף דהרמב"ם הא ומובן מתורץ הנ"ל פי על
מזכיר אינו לנבואה בנוגע פרטים וכמה כמה שמבאר

(עדכלל האחרונים נביאים משמתו נבואה שאין
המשיח ביאת פרטלפני גם שמביא ובפרט ;(

תשרה" שלא "ואפשר איןהנבואה: כן פי על ואף ,
הזה. בזמן שתשרה אפשר שאי רמז שום בדבריו
לנבואה הנצרכים התנאים מונה שהוא לאחר ואדרבה:

" שהנבואהמסיים הרי עליו", שורה הקודש רוח
אלו בענינים רק אחרתלויה תנאי בשום ולא ,.

"שזה להרמב"ם: תימן" ב"אגרת מבואר מכן ויתר
בלעם פעלשאמר מה ולישראל ליעקב יאמר כעת

כמנין לחשוב יש ההיא העת שמן סוד, בו יש אֿל
ותחזור העת אותה ועד בראשית ימי מששת שיש
בשנת נאמרה זו ונבואה כו' לישראל הנבואה
התחלת ותמצא מצרים, מארץ לצאתם הארבעים
שמונים מאות ארבע אלפים העת אותה עד החשבון
ההיקש ולפי גאולים, בתפ"ח שהסימן שנה, ושמונה
בשנת לישראל הנבואה תחזור הזה והפירוש הזה

ליצירה" ושש שבעים מאות תשע אלפים -ארבעת
שיש בלבד זו דלא הרמב"ם דעת מפורשת הרי
ש"תחזור אלא הזה, בזמן הנבואה לגילוי אפשרות

לישראל". הנבואה

תימן (באגרת שם ממשיך הרמב"ם ועיקר: )ועוד
וכמה כמה על שניבא לזמנו) קרוב (שהיה אחד אודות
(המבואר הזה "המופת ומוסיף: נתקיימו, וכולם דברים
לעיני הוכיח שניבא) ההוא האיש אודות - זה לפני שם

שהוא כל  שהיה בלבד זו דלא הרי - "
אביו ומאבי מאביו "שקבל הרמב"ם של לאביו קבלה

הנבואה שתחזור הדבר" קבל שהואוהוא אלא ,
ספק".גם באין "נביא היה לזמנו שקרוב

הרי זה פי על ויצוה נביא שיבוא אפשר
במה. דיני בפרטי וטריא שקלא ולכן בבמה, להקריב

ציווי בזה: דוחק עדיין הנ"ל פי על גם אמנם
אירע הבמות איסור בשעת בבמה להקריב נביא

פי על ואף שעה", "הוראת בתור אחת, פעם רק
עוד יארע אולי במה בדיני וטריא בשקלא מאריכים כן

בבמה להקריב ויצוה נביא שיבוא ?הפעם
בבמה קרבן להקריב ויצוה נביא כשיבוא ועוד:
בנוגע גם אליו לשמוע שמצווים פשוט הרי הזה, בזמן
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שבילי להון ונהירין להו אניס לא רז כל "אשר שם: (וכמ"ש
"נביאים כותב: בהשלילה וגם מאגרתדרקיע". בפנים וראה .("

תימן.
עזרא24) מר' ד"המבעלילהעיר א) (פח, (גיטין '

ועוד). ודילמא
פ"ט25) בר"ש וכ"ה אנן. ד"ה ב כ, (שבת התוס' ממ"ש ובמכ"ש

ראשון מקדש "משחרב (שם) בסוטה שאמרו שמה דכלאים) מ"ב
.כ"כ נמצא הי' שלא אלא בטל לגמרי לא לבנה" וזכוכית כו'

פל"ב.26) ח"ב מו"נ שלו. פרקים משמונה פ"ז פ"ז. יסוה"ת הל'
לפה"מ. הקדמתו

ב.27) קיב, שבת
שאמר28) "כמו ה"ב פ"ט יסוה"ת בהל' שבהם",ומ"ש

האחרון שהוא בזה הכוונה - למלאכי [וכהל'וכוונתו הנביאים
התחילה כבר אחריו כי האחרונים], נביאים כנסתבגמרא: אנשי

שאחריו לא אבל בהקדמתוהגדולה. לשונו וראה נביא.
הנביא שאמר כמו לפיה"מ: .'כו

להלן.29) המובא תימן אגרת
ה"ה.30) פ"ז יסוה"ת הל'
והדעת31) ד"ה פל"ב (ח"ב ממו"נ מהסתירה השקו"ט ידועה

וזה יתנבא שלא "אפשר שכתב לח"מהשלישי) (וראה אלקי"
רפ"ז). יסוה"ת הל'

זו32) מצוה "ונוהגת תקטז) (מצוה שכותב החנוך דעת נראה וכן
כותב ואין בינינו", נביא שימצא הזמן כל בזו"נ לנביא) (דשמיעה

וכיו"ב. הבית בזמן רק שנוהג
אם33) "וכן ה"בֿג): (פ"ט יסוה"ת בהל' הרמב"ם מל' ולהעיר

יאמר אם וכן אםכו' וכן כו' צוה אם "וכן (ולא כו'" הנביא
נביא איש "אילו לפיה"מ: בהקדמתו גם וראה הנביא"). יאמר

יאמרשנתבררה כו' שבתנבואתו חובהביום הי' כו'
 ."'וכו

כג.34) כג, בלק
שם)35) לחשבונו מתאים שאינו (אף הקבלה בשלשלת הוא כן

מגי' הדורות בסדר אבל תרי"ט), (ליפסיא, הרמב"ם תשובות ובקובץ
אלברצלוני יהודה ר' של בפי' גם הוא וכן תתקע"ב. שצ"ל - בשה"ק -
אשר וי"א תתקע"ב. - ספ"ו) (שבת בירושלמי וקה"ע יצירה ספר על
הספק בכלל, וכן, הסה"ד, הגהת וצע"ג תתק"ע. נמצא זו אגרת בכ"י

מוכחי שהרי הרמב"ם, באגרת הנכונה בלעםבגירסא דנבואת
ב' בשנת א. ז. מצרים, ליציאת - ל"ח) (ולא - הארבעים בשנת היתה

אלפים ד' הוא - "כעת" זה פי ועל תפ"ח, .אלפים
נשמט.36) הוצאות בכמה
דיני37) פרטי גם מבארת שהגמרא להנת"ל כלל דומה זה ואין

זה אין כאן כי - שיארע רחוקה שבמציאות מסויים,דבר בדין
בעלמא. חשש – הענין כללות כ"א

    

כיון זה על יצווה באם וכו' לבטל או לשנות
הוא אז ענינה אלאשכללות התורה דיני

התורה,לעשותחייביםשבהוראת דיני
בנוגע שגם לומר קרוב מקום תהיההרי הענין

שעה. הוראת

השיטה כאותה ההכרעה ידי על הוא זה כל וליישב
הבמות, איסור בזמן בבמה קרבן להקריב נביא דציווי
נבואה מדיני ודין תורה דברי על העברה זה אין
דיני בכללות פרטי חלק שזהו אלא כו', שנסתלקה

נביא פי שעל מתחלה הדין ניתן שכן במה,
בשעה בה וחלים וחוזרים בבמה, להקריב (ומצווים)
פרטי כל לדעת שצריכים מובן ובמילא - במה דיני כל

דיניה.

נביא יבוא (אולי חשש של ענין אינו - זה פי ועל
ולכן במה. דיני מפרטי חלק שזהו אלא זה), על ויצוה
כמו כי רחוקה, מציאות זוהי אם לן איכפת לא
גם התורה, דיני כל של הפרטים כל לבאר שצריכים
לבאר צריך כן כמו רחוקה, למציאות שבנוגע הפרטים
במה. בדיני רחוקה מציאות שהיא זה פרט גם (בגמרא)

וכנ"ל.

מציאות היא הזה בזמן נבואה קצת: אחר בסגנון
וכו', וחשש רחוקה

הוא (האוסר) דאריה רק זה הרי - במה כן שאין מה
עליה .דרביע

נשמה כל תחיה לא למצות בנוגע מצינו מזה יתרה
יחשוב ש"אולי אף מצות, תרי"ג במנין שנמנית -
וכהסברת לדורות", נוהגת שאינה מצוה שזאת חושב

בהגיעהרמב"ם שנשלם הציווי "כי לשונו: וזה
בו יאמר לא ידוע בזמן תלוי זה שיהיה מבלתי תכליתו
בו שימצא דור בכל נוהג הוא אבל לדורות, נוהג אינו

כו'". ההוא הדבר אפשרות

בשיטה קאי הבבלי שגם מובן הנ"ל כל פי על
גם כולל להיות מעיקרא דבמה הדין ניתן שכן זו,
שאמרו פי על ואף נביא. ציווי פי שעל זו מציאות

לך אומר "אפילו מצותרז"ל מכל אחת על
כגון שבתורה,  הגמרא כוונת אין - "

 הרי בבמה להקריב הנביא שציוה
מצוה על מעשה בשעת עוברים הציווי כשמקיימים

אלא שבתורה, -(דבמה) הציווי ידי על היא
שהנביא הנ"ל) (כלשון אם עללצוותכי

הנביא ציווי ידי על אבל שבתורה, מצוות מכל אחת
נעשית גם מזו, ויתרה בבמה, ההקרבה

 וזה - לנביא דלשמוע המצוה על נוסף ,
תראה גו' מהשמר .נלמד

לצוות יכול שהנביא - החידוש קצת: אחר בסגנון
ישראל ושבני במות, איסור בשעת בבמה להקריב
תשמעון, מ"אליו נלמד - בזה אליו לשמוע מחוייבים

בדיני פרט התורהשהוא מצוות בשאר כמו ,
לצוות הנביא של שלמדנושבכחו לאחר עליהן.

הלימוד בא בבמה להקריב תשמעון דאליו
ההיתר הנביא", לך שיאמר מקום בכל אתה ד"מעלה

במה. בדיני פרט - וציווי

על בבמה (שבהקרבה לעיל המבואר פי על והנה
ב) תשמעון" "אליו [א) ציווים: שני בה יש נביא פי
ידי על בבמה שבהקרבה מובן בבמה]), קרבן הקרבת
בשעת בבמה ההקרבה לגבי יתירה מעלה בה יש נביא
ב' שמקיים "בכמות" יתרון רק (ולא הבמות היתר

ההקרבה): של "איכותה" מצד גם אם כי מצוות,
בבמה קרבין אינן חובה דיקרבנות שאין היינו ,

על(בהקרב שישנו שחיוב - וקדושתה בבמה ה)
ש אף בבמה, לקיימו בויוכל מחוייב שאינו קרבן

- להאדם בנוגע רק הוא זה חילוק בבמה. מקיימה
הרי - חובה בהקרבן (ופעולות) להעבודות בנוגע

בבמה. חובה) (שאינו קרבן בהקריבו גם הן נעשות

הנביא ציווי פי על בבמה כשמקריבים כן שאין מה
חובה: קרבן (מעין) זה הרי -

לא פועלת ו)הבמה (ההקרבה קדושת אחר: בסגנון
גם אם כי בהקרבן, ה'רק ציווי מקיים האדם ,

תשמעון".המוטל ד"אליו הציווי -

 בבמה ההקרבה שבין החילוק כללות
המקדש: בבית להקרבה

הקדושה שתתפשט פועלת אינה בבמה ההקרבה
בהמקומות קדושה מצינו לא הקרבן, הוקרב בו במקום
של במזבח כן שאין מה במות; בהם היו שבעבר
במקומו גם קדושה פועלת הקרבן שהקרבת המקדש,
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ב.38) עח, עירובין ע"ד
קפז.39) מ"ע ספהמ"צ

להעמיס40) יש ואדרבה, הרמב"ם. שיטת היא שמרמזוכן
" - מתחילה) ניתן (שכן לזה גם  לעולם בחוץ המקריב

אקריב אני אבל אבלכו' זה. נאסר לא שמתחילה הרי כו'", בחוץ
שאף שכוונתו שי"ל 10 הערה לעיל ה"זראה מ"מ ד"ת על

.
אֿב.41) קיז, זבחים
ש42) מ"מואף - בהקרבנות תלוי' המזבח קדושת אין

פ"ד שקלים הל' רמב"ם א. יב, (שבועות מהדין כן, שאינו מוכרח
המזבח בשביל ורק אך קרבנות שמקריבים היינו המזבח, דקייץ ה"ט)



כי     

כיון זה על יצווה באם וכו' לבטל או לשנות
הוא אז ענינה אלאשכללות התורה דיני

התורה,לעשותחייביםשבהוראת דיני
בנוגע שגם לומר קרוב מקום תהיההרי הענין

שעה. הוראת

השיטה כאותה ההכרעה ידי על הוא זה כל וליישב
הבמות, איסור בזמן בבמה קרבן להקריב נביא דציווי
נבואה מדיני ודין תורה דברי על העברה זה אין
דיני בכללות פרטי חלק שזהו אלא כו', שנסתלקה

נביא פי שעל מתחלה הדין ניתן שכן במה,
בשעה בה וחלים וחוזרים בבמה, להקריב (ומצווים)
פרטי כל לדעת שצריכים מובן ובמילא - במה דיני כל

דיניה.

נביא יבוא (אולי חשש של ענין אינו - זה פי ועל
ולכן במה. דיני מפרטי חלק שזהו אלא זה), על ויצוה
כמו כי רחוקה, מציאות זוהי אם לן איכפת לא
גם התורה, דיני כל של הפרטים כל לבאר שצריכים
לבאר צריך כן כמו רחוקה, למציאות שבנוגע הפרטים
במה. בדיני רחוקה מציאות שהיא זה פרט גם (בגמרא)

וכנ"ל.

מציאות היא הזה בזמן נבואה קצת: אחר בסגנון
וכו', וחשש רחוקה

הוא (האוסר) דאריה רק זה הרי - במה כן שאין מה
עליה .דרביע

נשמה כל תחיה לא למצות בנוגע מצינו מזה יתרה
יחשוב ש"אולי אף מצות, תרי"ג במנין שנמנית -
וכהסברת לדורות", נוהגת שאינה מצוה שזאת חושב

בהגיעהרמב"ם שנשלם הציווי "כי לשונו: וזה
בו יאמר לא ידוע בזמן תלוי זה שיהיה מבלתי תכליתו
בו שימצא דור בכל נוהג הוא אבל לדורות, נוהג אינו

כו'". ההוא הדבר אפשרות

בשיטה קאי הבבלי שגם מובן הנ"ל כל פי על
גם כולל להיות מעיקרא דבמה הדין ניתן שכן זו,
שאמרו פי על ואף נביא. ציווי פי שעל זו מציאות

לך אומר "אפילו מצותרז"ל מכל אחת על
כגון שבתורה,  הגמרא כוונת אין - "

 הרי בבמה להקריב הנביא שציוה
מצוה על מעשה בשעת עוברים הציווי כשמקיימים

אלא שבתורה, -(דבמה) הציווי ידי על היא
שהנביא הנ"ל) (כלשון אם עללצוותכי

הנביא ציווי ידי על אבל שבתורה, מצוות מכל אחת
נעשית גם מזו, ויתרה בבמה, ההקרבה

 וזה - לנביא דלשמוע המצוה על נוסף ,
תראה גו' מהשמר .נלמד

לצוות יכול שהנביא - החידוש קצת: אחר בסגנון
ישראל ושבני במות, איסור בשעת בבמה להקריב
תשמעון, מ"אליו נלמד - בזה אליו לשמוע מחוייבים

בדיני פרט התורהשהוא מצוות בשאר כמו ,
לצוות הנביא של שלמדנושבכחו לאחר עליהן.

הלימוד בא בבמה להקריב תשמעון דאליו
ההיתר הנביא", לך שיאמר מקום בכל אתה ד"מעלה

במה. בדיני פרט - וציווי

על בבמה (שבהקרבה לעיל המבואר פי על והנה
ב) תשמעון" "אליו [א) ציווים: שני בה יש נביא פי
ידי על בבמה שבהקרבה מובן בבמה]), קרבן הקרבת
בשעת בבמה ההקרבה לגבי יתירה מעלה בה יש נביא
ב' שמקיים "בכמות" יתרון רק (ולא הבמות היתר

ההקרבה): של "איכותה" מצד גם אם כי מצוות,
בבמה קרבין אינן חובה דיקרבנות שאין היינו ,

על(בהקרב שישנו שחיוב - וקדושתה בבמה ה)
ש אף בבמה, לקיימו בויוכל מחוייב שאינו קרבן

- להאדם בנוגע רק הוא זה חילוק בבמה. מקיימה
הרי - חובה בהקרבן (ופעולות) להעבודות בנוגע

בבמה. חובה) (שאינו קרבן בהקריבו גם הן נעשות

הנביא ציווי פי על בבמה כשמקריבים כן שאין מה
חובה: קרבן (מעין) זה הרי -

לא פועלת ו)הבמה (ההקרבה קדושת אחר: בסגנון
גם אם כי בהקרבן, ה'רק ציווי מקיים האדם ,

תשמעון".המוטל ד"אליו הציווי -

 בבמה ההקרבה שבין החילוק כללות
המקדש: בבית להקרבה

הקדושה שתתפשט פועלת אינה בבמה ההקרבה
בהמקומות קדושה מצינו לא הקרבן, הוקרב בו במקום
של במזבח כן שאין מה במות; בהם היו שבעבר
במקומו גם קדושה פועלת הקרבן שהקרבת המקדש,
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ב.38) עח, עירובין ע"ד
קפז.39) מ"ע ספהמ"צ

להעמיס40) יש ואדרבה, הרמב"ם. שיטת היא שמרמזוכן
" - מתחילה) ניתן (שכן לזה גם  לעולם בחוץ המקריב

אקריב אני אבל אבלכו' זה. נאסר לא שמתחילה הרי כו'", בחוץ
שאף שכוונתו שי"ל 10 הערה לעיל ה"זראה מ"מ ד"ת על

.
אֿב.41) קיז, זבחים
ש42) מ"מואף - בהקרבנות תלוי' המזבח קדושת אין

פ"ד שקלים הל' רמב"ם א. יב, (שבועות מהדין כן, שאינו מוכרח
המזבח בשביל ורק אך קרבנות שמקריבים היינו המזבח, דקייץ ה"ט)



כב    

הקדושה להמשיך בבמה קרבן של בכחו שאין היינו -
המקדש בבית קרבן כן שאין מה וחוצה, .ממנו

בשעת בבמה ההקרבה שבין החילוק הוא זה
בבמה הקרבן נביא: פי על בבמה להקרבה - התירה
מה האדם, על - ממנה חוץ גם לפעול בכחה אין סתם

בהאדם. גם פועלת נביא פי על ההקרבה כן שאין

זבחים מסכת בסיום שהסוגיא הנ"ל, פי ועל
הקרבה בדין אם) כי סתם, במה בדין (לא בעיקר איירי
המסכת סיום של הקישור גם מובן נביא, פי על בבמה
כשרים לשמן שלא שנזבחו הזבחים "כל להתחלתה:

- חובה" לשם לבעלים עלו שלא בקרבןאלא
את פוטר שאינו הוא לשמה שלא שנזבח

הנה - האדם על לפעול בכוחו שאין היינו מחיובו,
על במיוחד נדגש המסכת) בריש קאי (שבו זה חסרונו
- נביא פי (על בבמה אפילו המסכת: סיום דיני ידי
גם הקדושה נמשכת המסכת) בסיום בעיקר איירי שבה
ופעולת שהתפשטות פי על (אף המקריב האדם על
על המקדש), שבבית כזו אינה - בכלל דבמה הקדושה
(קרבנות) ענינו שעיקר המקדש בבית וכמה כמה אחת

שפועל זה - (והיחיד) הציבור שעל חובה
הקרבן. ידי על קדושה

המקדש כהבית הקרבנות (המצות) קדושת תוקף
- ובמקום באדם ופעולתו וכו' נביא פי על ושבבמה
כיון המדרש, ובית הכנסת לבית בנוגע הוא זה כעין

" (ש"תפילותמעט"שהם בהם מתפללים ;

תקנום" תמידין זהכנגד (וכל בהם ולומדים (
נוסף - וכו' תמיד בו שמקריבים המקדש הבית בדוגמת

בהם הרי בבמה) גם שישנם הענינים נמשכתעל
גם ופועל זמן לאחר גם שם שנשאר באופן הקדושה
הנעשה שבקדושה שדבר מובן שמזה - בהאדם

קדושה; תוספת בו יש אלו במקומות
טוב שלכאורה לפועל, בנוגע ההוראה ומזה

ובית הכנסת בבית וכו' שבקדושה דבר לעשות
וכו')המדרש ההידור באותו שיהיה (אף מלעשותו

בו שיש במקום שכשעושהו מכיון אחר, במקום
קדושתו. על קדושה מתווספת יתרה, קדושה

"מקדש של הקדושה והתפשטות המשכת ידי ועל
בית לבנין נזכה הגלות, זמן במשך בעולם, מעט"

הקדושה המשכת ולקבל השלישי, עלהמקדש ,
שאז ומכיון ממש; בפועל קרבנות בו שנקריב ידי

אעביר הטומאה רוח שכל"את בוודאי הארץ", מן
רצונך" "כמצות "לשמן", יהיו ותומשךהקרבנות

ויתעלו הקרבנות, מקריבי על גם וכו' הקרבן קדושת
בקרבתם עילוי אחר .להוי'בעילוי
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קרבנות ע"י נעשית מעיקרא המזבח קדושת ע"ז: נוסף עצמו,
א. מה, מנחות וראה ואילך. י יז, נשא ואילך. שמיני (ר"פ מסויימים
וי"ל אותו, כשחינכו - הי"דֿטו) פ"ב הקרבנות מעשה הל' רמב"ם

נמשכת. פעולה שהיא
בנוגע43) הט"ז) פ"ז הבהירה בית (הל' הרמב"ם ממ"ש ולהעיר

לעולם". בטילה אינה "שכינה וירושלים: המקדש לקדושת
א.44) כט, מגילה

ב.45) כו, ברכות
ס"צ46) או"ח אדה"ז שו"ע (ראה בבהכ"נ מצוי שהקב"ה וכמרז"ל

מתפלה). (לבד בפוסקים בפירוש הובא האם חיפוש וצריך סוס"י).
א).47) ח, (ברכות כו' ציון שערי ה' אוהב עה"פ דרז"ל ע"ד
ב.48) יג, זכרי'
ואילך.49) פי"ז וככה המשך ראה
ועוד.50) תרמ"ט. – אחרי ד"ה אחרי. ר"פ אוה"ח עיין
מו51) סי' הבהיר (ספר שמקרב מפני אלא קרבן איקרי דאמאי

שער פע"ח ב). (ריא, תענית מס' של"ה א. ה, זח"ג ועייג"כ (קט).
פ"ה). התפלה

 ב"ה,  כ"ו מנ"א, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אודות סדר לימודו ומסיים אשר מחשבות זרות מבלבלות לו מהיגיעה 

בעבודת התפלה, וכבר ידועים הענינים בזה אשר שמירת קדושת הברית והלשון ממעט המחשבות זרות 

כן צריך שיהי' הספר או הסידור פתוח לפניו שהאותיות מאירות ומגרשים מחשבות שאינם מענינם. וע"פ 

המבואר בלקו"ת ס"פ קדושים הנה כשיש אותיות דתורה בכלל ובפרט אותיות דפנימיות התורה חקוקים 

במוחו הרי זה ממעט לאט לאט אותיות המחשבה שמנגדים לזה והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

אגרות קודש



כג

מאמרי חז"ל - מסכת ראש השנה

כמה שיעור תקיעה . . כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן 
ולכאן1.

מדת  ביד  האוחז  דרך  על  הוא   — בידו  שיאחזנו 
משפט2, כי השופר הוא מאילו של יצחק3, גבורה. 

ממתיקים  יעקב  של  והרחמים  אברהם  של  והחסד 
לפני  שהוא  לאברהם,   — לכאן  צדדיו:  משני  אותו 

יצחק. ולכאן — ליעקב, שהוא אחרי יצחק.
אברה"ם  גימטריא   — ולכא"ן  לכא"ן  וירא"ה 

יעק"ב.
להמשיך  היא  המכוון  כי  דו"ד,  מספר   — י"ד 
למלכות, מדתו של דוד המלך. כמאמר4 כדי שתמליכוני 

עליכם . . ובמה בשופר.
)ליקוטים ואגרות עמ' שנה(

כל מלאכת עבודה לא תעשו, יצתה תקיעת שופר . . 
שהיא חכמה ואינה מלאכה5.

התהו,  עולם  הניצוצות של  בירור  היא   — מלאכה 
שנפלו בשבירה. השבירה היתה בז"א ובמלכות, ואותם 
שייכת  לא  בהם  ולכן  במוחין,  לא  אך  לתקן,  צריכים 

מלאכה, רק חכמה, היינו מוחין בכלל.
זהו שתקיעת שופר היא חכמה ולא מלאכה, כי היא 
מגיעה בחכמה ובינה - דכתיב השופר עצמו הוא בינה, 

והקול היוצא ממנו הוא חכמה.
זהו דכתיב6 מן המיצר קראתי י"ה ענני במרחב י"ה, 
רחב7,  השני  וצדו  צר  אחד  שצדו  השופר,  על  דקאי 

וכתיב שם י"ה דוקא, שהוא חכמה ובינה.
)ליקוטים ואגרות עמ' רעט(

1( ראש השנה כז, ב.
2( תפלת מוסף של ימים נוראים.

3( ראש השנה טז, א.
4( שם.

5( פנחס כט, א. ראש השנה כט, ב.
6( תהלים קיח, ה.

7( ראה זח"ב ס, א.

יצתה תקיעת שופר ורדיית הפת, שהיא חכמה ואינה 
מלאכה31.

יש לבאר את הקשר בין שופר לפת,
כי רדיית הפת מן התנור, שיהיה מה לאכול, תלויה 
בשופר,  תוקעים  כשישראל  והיינו  שופר.  בתקיעת 
של  מזונותיו  כל  רז"ל8  וכמאמר  מזונות.  להם  נמשך 

אדם קצובים לו מראש השנה.
זהו דכתיב9 תקעו בחודש שופר . . כי חוק לישראל 
הוא - על ידי תקיעת שופר נעשה חוק ומזון, היינו פת 

לחם, כמו שכתוב10 הטריפני לחם חוקי.
וטעם הדבר הוא, כי שופר הוא בבינה )שהרי הוא 
מאילו של יצחק11, גבורה, ובינה היא מקור הגבורות, 
ככתוב12 אני בינה לי גבורה(, ופת הוא בחכמה )כי לחם 
רעין דלא  ובינה הם תרין  ומכיון שחכמה  הוא חסד(. 

מתפרשין13, לכן, כשיש שופר, בינה, יש פת, חכמה.
)ליקוטים ואגרות עמ' רפא, עמ' רפו(

הכל  ואין  שופר  בתקיעת  חייבין  הכל  רבה,  דאמר 
וילך  בקיאין בתקיעת שופר, גזירה שמא יטלנו בידו 
אצל הבקי ללמוד ויעבירנו ד' אמות ברשות הרבים. 

והיינו טעמא דלולב והיינו טעמא דמגילה14.

וסימנך, ויבא יעקב שלם עיר שכם15:
שלם — ראשי תיבות שופר לולב מגילה.

הוא  ואחוריים,  חיצוניות  כתף,  שכם,   — שכם 
אלו  דברים  שבשלשה  כאן,  יש  רמז  שכחה16.  בחינת 

תתכן שכחה.
ובעל המאמר הוא רבה — סופי התיבות של שופר 

לולב מגילה.
)ליקוטים ואגרות עמ' רסב(

8( ביצה טז, א.
9( תהלים פא, ד.

10( משלי ל, ח. ביצה שם.
11( ראש השנה טז, א.

12( משלי ח, יד.
13( זח"ג ד, א.

14( ראש השנה כט, ב.
15( וישלח לג, יח.

16( לקוטי תורה במדבר יח, ג. תניא ד"ה דוד זמירות קרית להו.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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את לקּבל העם את להכריח הּוא הּׁשֹוטר ׁשל ׁשּתפקידֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהינּו

הּגאּלה ּביעּודי ּׁשּכתּוב מה מּובן זה לפי הּׁשֹופט. ּדין (יׁשעיהּפסק ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

כו) וׁשֹוטרי,א, ׁשֹופטי ּכתיב ולא ּכבראׁשֹונה, ׁשֹופטי ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֹואׁשיבה

את יקּים יהּודי ּכל הרע, הּיצר יתּבּטל ּכאׁשר לבֹוא, לעתיד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּכן

ׁשם מּדּוע נֹוסף: ּדבר ּגם מּובן זה לפי מרצֹונֹו. הּׁשֹופט ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָּדבר

מׁשּפט ׁשּכן, וׁשֹוטרים'. 'ׁשֹופטים ולא 'ׁשֹופטים', הּוא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹּפרׁשתנּו

ּכתּקּונֹו הּוא הּמּצב ּכאׁשר ׁשֹוטר, ּבלי ּגם להתּבּצע יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּׁשֹופט

ּבמּנּוי ּפרט אּלא אינֹו ׁשֹוטרים ּומּנּוי לבֹוא), לעתיד ׁשּיהיה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָ(ּוכפי

ׁשֹופטים.      ְִ

ליח ּתמּני ּופרענין ְְִִֵַַָָָֻּדּינין

אלה יי ּדי קרוי ְְְֱִִָָָָָּבכל

וידּונּון לׁשבטי ל ְְִִֵָָָיהב

ּדקׁשֹוט: ּדין עּמא ְִִַָָית

      
B‚Â'.יח) ÌÈËÙL'ג למצות זֹו מצוה סמ …¿ƒ¿ְְְִִַַָָ

ׁשהגם להעיר ׁשּלפניה, וגֹו' ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָּפעמים
לראֹות ּבּׁשנה ּפעמים ׁשלׁשה לעלֹות ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹׁשּמצּו
ּגדֹולה סנהדרי' עֹומדת היא וׁשם ה' ּפני ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָאת
ׁשֹופטים למּנֹות צרי כן ּפי על אף ְְְִִִֵַַַָָקבּועה
ּבלׁשּכת ה' ׁשּלפני ּדין ּבית על יסמכּו ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַֹוכּו'
עד הּדין ּתעּנה ׁשּלא ּכדי והּטעם לבד, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָֹהּגזית
אמרּו הּׁשֹוטרים וטעם הּמקֹום, אל ְְְִֶַַַַָָָעלֹות
יׁש אם אֹומר ׁשּמּוע ּבן אלעזר ר' ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּבּפסיקתא
אין ׁשֹוטרים אין אם ׁשֹופטים יׁש ְְְִִִִֵֵֵׁשֹוטרים
אין ׁשאם מֹוכיחים הּדברים ע"כ, ְְִִִִִֵֶַָׁשֹופטים
ּכל ּומעּתה ׁשֹופטים, מצות חּיּוב אין ְְְִִִִֵֵַַָָׁשֹוטרים
נׁשמעים אינם ׁשהעם יׂשראל ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּיֹודעים
אין לכפם יכֹולים אינם והּׁשֹופטים ְְְְְִִִֵֵַַָָֹלּׁשֹופטים
נׁשמעים ׁשהעם וכל הּׁשֹופטים, ּבמּנּוי ְְְְִִִִִֶַָָָָחּיּוב
ׁשֹופטים למּנֹות חּיבין ׁשֹוטרים ּבלא ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹלדּיניהם

וׁשֹוטר: ׁשֹופט זה ּבׁשֹופט אנּו ְְְְִֵֵֵֶָוקֹוראים
Ôzz.יאמרּול לא עצמן ׁשהממּנים ּפרּוׁש ƒ∆ְְְְִֵֶַַַָֹֹ

מרּדּותֹו מּקל עליהם ּתׁשלט ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹּבדעּתן
אֹותֹו הממּנים ׁשהם ּכיון וׁשֹוטר ׁשֹופט ְְִֵֵֵֵֶֶַַָׁשל
והּוא אֹותם, ולרּדֹות לׁשּפט ׁשּימּנּום ְְְְְִִֶֶַָָֹאּלא

EÏאֹומרֹו Ôzz:עלי ּפרּוׁש ְƒ∆¿ֵֶָ
ÏÎa.אֹומרֹוׁשערי למּנֹותÏÎa,טעם ׁשּצרי ¿»ְְֶַַָ¿»ְִֶַָ

ּבארץ ּופל ּפל ּובכל ועיר עיר ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָּבכל
ּובבריתא ׁשערי(ילקּוט)יׂשראל, ּבכל וז"ל אמרּו ְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָ

לסנהדרי קטּנה סנהדרי להּקיׁש הּכתּוב ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָּבא
ּדנה קטּנה אף והֹורגת ּדנה ּגדֹולה מה ְְְְֶֶַַַָָָָָָָּגדֹולה
ּבכל מּתבת היא ׁשּדרׁשתם ונראה ע"כ, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָוהֹורגת
ׁשּׁשוים לֹומר יחד הּסנהדרין ּכל הּכתּוב ְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּכלל

אחד: ְֶַָֹּבכח
BÓB‡Â.EÏ Ô˙ EÈ‰Ï‡ '‰ L‡ז"ל (מּכֹותאמרּו ¿¿¬∆¡…∆…≈¿ְַָ

ּבעניןז'.) האמּור חּיּוב ׁשאין לֹומר ְִִֵֶֶַָָָָָׁשּבא
ּבחּוץ ולא ל נֹותן אלהי ה' אׁשר ּבארץ ְְְֱֲֵֶֶֶֶָָָֹֹאּלא

ֶָָלארץ:

BÓB‡ÂEÈËLÏז"ל ּפרׁשּוהּו(ספרי)רּבֹותינּו ¿¿ƒ¿»∆ְְִִֵֵַ
ּכתבֹו לא לּמה וקׁשה למעלה, ְְְְֶֶַָָָָָָֹׁשּמּוסב
ּבכל לׁשבטי ל ּתּתן הּדר זה על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָּבמקֹומֹו
להסמיכּה ׁשּנתּכּון ואּולי וגֹו', אׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָׁשערי
להעיר צדק מׁשּפט העם את וׁשפטּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָלּמאמר
ּבכל ׁשֹופטים לתת ׁשּמצּוה טעם זה הּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָּכי
ּכדי ׁשֹופטים ב' ׁשבטים ב' ׁשּיׁש ּובעיר ְְְְִִִִֵֵֶָעיר,
העם את לֹומר ודקּדק צדק, מׁשּפט ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׁשּפטּו
נּדֹונים ויהיּו ּביניהם הפרׁש יהיה ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹּפרּוׁש
לפני נּדֹון ׁשבט ׁשּכל ּכיון ּבהׁשואה זה את ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָזה
מאמר יּׁשּוב מרויחים אנּו ּובזה ּדינֹו, ְֲִִִִֵֶַַַָָּבית
לדּבר לֹו היה לּדּינים להזהיר ּבא ׁשאם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוׁשפטּו
תּכיר לא תּטה לא ּבסמּו ׁשּדּבר ּכסדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹנֹוכח
לממּנים אזהרה ׁשהּוא ּפירׁש ז"ל ורׁש"י ְְְְִִִֵֶַַַַָָוגֹו',
זה על לֹומר לֹו היה ולדבריו צּדיקים, ְְְִִִֶַַַַָָָָלמּנֹות

ׁשֹופטים הּדרל ּתּתן וגֹו' ּבצדק ׁשּׁשֹופטים ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַ
נכֹון: על יבֹוא ּולדרּכנּו ְְְֵַַָָוגֹו'

È˙È‡Âז"ל פ"א)לרמּב"ם סנהדרין ׁשהׁשמיט(הל' ¿»ƒƒְְְְְִִִִֶֶַַָָ
ולא וׁשבט ׁשבט לכל ׁשּצרי זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָֹּדין
ׁשּסֹובר ואּולי ועיר, עיר ׁשּלכל אּלא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָּכתב
לׁשבטי ׁשּדרׁשּו ז"ל רּבֹותינּו ׁשּכּונת ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָהרמּב"ם
ׁשּדרׁשּו קדם הּוא ׁשבט לכל ּדין ּבית ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּצרי
עיר לכל ׁשּצרי אחר אבל עיר, ּבכל ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשּצרי
לׁשֹון וזה ׁשבט, לכל למּנֹות צר עֹוד ְְְְֵֵֶֶֶַָֹאין

ּבסנהדרין ע"ב)הּבריתא ט"ז מּנין(ּדף רּבנן ּתנּו ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָ
לֹומר ּתלמּוד ליׂשראל ׁשֹופטים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָׁשּמעמידין
ּתלמּוד מּנין וׁשבט ׁשבט לכל וגֹו', ּתּתן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשפטים
מּנין ועיר עיר לכל ,לׁשבטי ׁשפטים ְְְְִִִִִִֶַַָָֹלֹומר
וקׁשה ע"כ, לׁשערי ׁשפטים לֹומר ְְְְִִֶֶַַָָֹּתלמּוד
ּבסֹוף ׁשהּוא לׁשבטי ּתבת הּתּנא ּדרׁש ְְִֵֶֶַַַַָָָָָלּמה
לּה ׁשּקדּומה ׁשערי ּבכל ּתבת קדם ְְְֵֶֶֶַָָָָָֹּפסּוק
ּבכל ּדרׁשת להקּדים לּתּנא היה הראּוי ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָׁשּמן
חּיּוב ּבא ׁשּלא מּגיד זה הרי אּלא ,ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשערי
אחר אבל ׁשערי ּכל חּיּוב קדם אּלא ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלׁשבטי

לּׁשבטים, להצרי מקֹום אין ׁשערי ּבכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּצּוה
מקֹום אין עיר ּבכל חיּוב ׁשּכתב הרמּב"ם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָולזה
הּוא הּתּנא ּדרׁשת זה ּולדר ׁשבט, ּבכל ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר

הּכתּוב ׁשּמחּיב הּדר זה ׁשֹופטיםעל לתת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
יהיה ּבין עירֹות ּבעׂשרה יהיה ּבין ׁשבט ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלכל
ּבהרּבה יהיה ׁשאם ואמר וחזר אחת, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּבעיר

ועיר: עיר לכל יּתן ְֲִִִֵָָָעירֹות
Ì‡Âלֹומר הצר לּמה עיר ּבכל יּתן אם ּתאמר ¿ƒְְִִִֵַַַָָָֹֻ

הייתי לא לׁשבטי ׁשּזּולת מּׁשּום ,ְְִִִִִֶֶֶַָָָֹלׁשבטי
ׁשהייתי ועיר עיר ּבכל ׁשערי ּבכל ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָמפרׁש
יׂשראל ּכללּות ׁשל ׁשערי לֹומר ׁשרֹוצה ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָאֹומר
ׁשל לא הּירּדן ׁשּבעבר ּבין יׂשראל ׁשּבארץ ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּבין
לׁשבטי אֹומרֹו ואחר ׁשּבארץ, ועיר עיר ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּכל
ּבכל לֹומר נתחּיבנּו ׁשבט לכל הּוא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָׁשּפרּוׁשֹו
ּבכל הרמּב"ם ּכׁשּפסק ולזה עיר, ּבכל ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָׁשערי
ּתפרׁש ׁשאז לׁשבטי לֹומר מקֹום אין ְְִִֵֵֶֶַָָָָעיר
יׁש ׁשאם ּבסנהדרין ׁשם הּתֹוס' ּכדברי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבדבריו

ּדינים: ּבּתי ב' צרי ׁשבטים ב' ְְִִִִִֵָָָּבעיר
ËtLÓ.ּכאֹומרֹוצדק ּבצדק אמר (וּיקראולא ƒ¿«ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹ

ט"ו) ּכאןי"ט ,עמית ּתׁשּפט ְְֲִִֶֶֶָֹּבצדק
והּוא ּבצדק, לׁשּפט לחפץ ּגדֹולה הערה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹהעיר
האנׁשים מׁשּפט על הּדּין לעמד ּכׁשּירצה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹּכי

מּביןאׁשר ׁשּיעביר זה ּבסדר יהיה הריב להם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּומּתן מּׂשא ילּביׁש ולא הּנֹוׂשאים ב' ְְְִִֵַַַַַָָֹעיניו
הריב להם אׁשר ּבאנׁשים ׁשּיעׂשה ֲֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָההלכֹות
יהיה זה ּוכפי ּפלֹוני יתחּיב זה ּכפי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַלֹומר
ּכאּלּו ההלכה ּוצדדי עּיּונֹו יעׂשה אּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהפ
לעמד אּלא עּתה זֹו להֹוראה ׁשּצרי אדם ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹאין
ׁשּיעמד ואחר הּתֹורה, הלכֹות לדעת הּדין ְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹעל
ּבֹו ידין ּבמצּדתֹו ּׁשּיעלה מה זה ּבדר ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֻעליו
והּוא החּיב, ויתחּיב הּזּכאי יזּכה ּדינים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָלבעלי

ËtLÓאֹומרֹו ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂּכבר ּפרּוׁש ְ¿»¿∆»»ƒ¿«ְֵָ
אבל צדק, יהיה זה עצמֹו ּבפני מׁשּפט ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָהּוא
ּומצרף ׁשּמזּקק ּבעת ּבדעּתֹו ּכׁשּיערי זה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָזּולת
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 ••••ממ....  ••••ת א ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

ה וקה ה ר יהא א  אהרה תהמ א ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
מימס בר את מכ ה ה ראה פי בי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָוא

....תיו ••••(ספרי)קאפ ....  ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹֹֹ
••••(קה את(כתובות יה א אפר אי מ  מ ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

תכ ה א בב.... ••••קיה בריימ ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
....אמת ֱֶ
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  ••••(ב ריהס ספרי)יית אר יפהה.... ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
  ••••ריה יה מי הא אתאי הית ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

מתא  יבה ראי.... ְְְִִֵַַָָָָ

   «Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨
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  ••••תי מת יה בואפ ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

תי  הת א בר ב ....א   ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

     ••••ית בה אי  אהרה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הית ....הר ְִַַַ

  §«Ÿ¨¦¬§−©¥¨®
    £¤¬¨¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

  ••••הקריב תא אב אפמבת יה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מי.... ••••ת ה אמה מ יאב מ ְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

י היתה ק י א  אהבהואת היתה י  וא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
בת ק א אה מאר א כו תהאב ימי ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

כבי.... ִָ
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    ••••(ספרי)י מפ אהרה ְְְְֳִִֵַַַַַָָָָָָֹֹ

יי יק ית רת אר  ר ו ר ר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ
ב) ו יב)....
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 ••••תב ב א כא ה רת אר ְְֲֲֲֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ

כבי.... ִָ

לאיט דין תצלי ְִֵַָָלא

ולא אּפין ְְְִִַַָתׁשּתמֹודע

ׁשחדא ארי ׁשחדא ְֲֲֲֵֵַָָֹֹתקּבל

חּכימין עיני ְִִֵֵֵַַמעּור

תריצין: ּפתּגמי ְְְְִִִֵֵַָּומקלקל

רדיףכ ּתהי קׁשטא ְְְִֵָָָֻֻקׁשטא

ית ותירת ּדתיחי ְְְִֵֵֵַָּבדיל

:ל יהב אלה ּדיי ְְֱֵַַָָָָָָארעא

ּכלכא אׁשרת ל תּצֹוב ֲִֵַָָָלא

ּדיי מדּבחא ּבסטר ְְְְִִַַַָָָאילן

:ל תעּבד ּדי ְֱִֶַָָָאלה

ּדיכב קמא ל תקים ְְִִָָָָולא

:אלה יי ְֱֵָָָָסני

אלהא יי קדם תּכֹוס ְֱֳִָָָָָלא

בּה יהי ּדי ואּמר ְְִִֵֵָּתֹור

ארי ּביׁש מּדעם ּכל ֲִִֵַַָֹמּומא

הּוא: אלה יי קדם ְְֱֳָָָָָָמרחק

ּבחדאב ּבינ יׁשּתכח ְְֲֲִֵֵַַָָארי

ל יהב אלה ּדיי ְְֱִִֵַָָָָָָמּקרוי

ית יעּבד ּדי אּתתא אֹו ְְְִִֵַַָָּגבר

אלה יי קדם ְְֱֳִָָָָּדביׁש

קימּה: על ְְְֵֶַַָלמעּבר

      
יֹותר א' יהיה ּפנים ּכל על ּדינים לבעלי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּדין
צדק, הּמׁשּפט יצא ולא אליו ּדעּתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמתקרבת
הּדעת ּבׁשּקּול ׁשּתלּויים ּבמׁשּפטים ְְְְְִִִִִֶַַַָָּובפרט

ּדעּתֹו: יּטה ּבנקל מּועטת ְְְֵֶֶֶַַַָָָּובהּטיה
„eאֹומרֹו ּדר על ירמז צ"ו)רמז (ּתהּלים ¿∆∆ְְְִִִֶֶֶֶַֹ

אמת אנׁשי ואמרּו ּבצדק, ּתבל ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָֹיׁשּפט
צדק, יּקרא עליֹון ב"ד ּכי קצ"ח) ח"ג ְִִֵֶֶֶַָֹ(זהר

ז"ל ט"ז.)ואמרּו מזֹונֹותיו(ּביצה הּׁשנה ּבראׁש ּכי ְְְְִֵַָָָָָֹ
ההפרׁש ּכׁשּיּפל והּנה וכּו', קבּועים אדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשל
הּׁשֹופט לפני ועמדּו לחברֹו אדם ּבין הּממֹון ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָעל

צּוה אׁשר הּתֹורה ּפי על יׁשּפט ּכׁשּיזּכּואם ה' ְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ
הּמׁשּפט ׁשֹופטים הם הּנה וגֹו' לזּכֹות ְְְְִִִִֵֵַָָָהראּוי
והּוא צדק, הּנקרא עליֹון ב"ד ׁשּׁשפט ְְְְִֶֶֶֶַַַָָעצמֹו

ˆ„˜אֹומרֹו ËtLÓ ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂּפרּוׁש ְ¿»¿∆»»ƒ¿«∆∆ֵ
צדק: ׁשּנקרא העליֹון ּדין ּבית ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּׁשפט

B‚Â'.יט) ËtLÓ ‰h˙ ‡Ïהאזהרה יחד לא …«∆ƒ¿»¿ְִֵַָָָֹ
ּכללּות ּכי להעיר לנֹוכח, וצּוה ְְְְְִִִִֵַַָָָלּׁשֹופטים
ימּנּו לא אם אזהרֹות ּבאּלּו ּכן ּגם יׁשנם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹיׂשראל
מׁשּפט הּמּטים הם ׁשּנצטּוּו, ּכדר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָהּׁשֹופטים

האמּור: ּכל על העֹוברים ְִֵַָָָָהם

B‚Â'.כ)  ˜„ˆ ּכׁשּיׁשˆ„˜ להזהיר ּבא ∆∆∆∆ƒ¿…¿ְְְִֵֶַָ
ּוׁשנים ּבחכמה מפלגים אנׁשים ב' ְְְְֲִִִִַָָָָָֻּבעיר
ּבּסּוג ׁשאינם אּלא חכמים ּכן ּגם ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאחרים
האנׁשים ׁשּׁשני ּכיון אדם יאמר אל ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהראׁשֹון
את אטריח לא ּבצדק ולׁשּפט להֹורֹות ְְְְְְִִִֶֶֶַַֹֹיכֹולין
לצד אֹו הּדּינּות, מּנּוי ּבעֹול לּׂשא ְְְִִִַַַַָָָֻהּמפלגים
ויסּתּפק יּמנע ּבּמּנּויים טרח להם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּצרי
הגם ּפרּוׁש צדק צדק לֹומר ּתלמּוד ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַּבּקטּנים,
לחזר עלי ראּויים, ׁשהם לדּינים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּׂשגּת

הּיֹות מהם:אחר ראּויים ר ְִֵֵֶַַַ
B‚Â'.כא) ‰L‡ EÏ Úh˙ ‡Ïאמרּו ז"ל רּבֹותינּו …ƒ«¿¬≈»¿ְֵַָ

ׁשאינֹו ּדּין הּמעמיד ּכל ז':) ְְֲִִֵֶֶַַַַָָ(סנהדרין
אמר ּולדבריהם ע"כ, אׁשרה נֹוטע ּכאּלּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָהגּון

וכּו'EÏּתבת ּכאּלּו עליו מעלה ׁשאינֹו לֹומר ֵַ¿ְְֲִֵֶֶַַָָ
סּבה לאיזֹו ּכּונתֹו ּתהיה ּכׁשּיעמידּנּו אם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
ּבדּין טעה אם זה זּולת אבל מּמּנה, ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנֹוגעת
אינֹו והעמידֹו הגּון ׁשהּוא וחׁשב הגּון ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָׁשאינֹו

אׁשרה: ּכהעמדת עליו ְְֲֲֵֶַַָָָָָנחׁשב
ÌeÓ.א) B ‰È‰È L‡ 'B‚Â ÁaÊ˙ ‡Ïאמר ולא …ƒ¿«¿¬∆ƒ¿∆ְַָֹ

ז"ל ּׁשּדרׁשּו מה ּכפי מּום, ּבֹו (ספרי)אׁשר ְְְֲִִִֶֶַָ

ּבתבת רמזֹו עֹובר, מּום לאסר הּכתּוב ְְֱֵֵֶֶַַָָָֹׁשּבא
‰È‰È.עֹובר ּבין קבּוע ּבין מּום הוית ּכל לֹומר ƒ¿∆ֲֵֵֵַַַָָָ

אבר ּבּה החלט ׁשאם לֹומר עֹוד ְְְִֵֶֶַַָָָֻואפׁשר
ׁשעל הרֹופאים ואמרּו מּום ּבעלת ּבֹו ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָׁשּנעׂשה
חתכֹו לא ׁשעדין הגם לחתכֹו צרי ּפנים ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָֹּכל

אֹומרֹו והּוא ּפסּולה, זה ˙ÁaÊהרי ‡Ï'וגֹו ְְְֲֵֶָ…ƒ¿«ְ
ÌeÓ B ‰È‰È L‡אינֹו ׁשעּתה הגם ּפרּוׁש ¬∆ƒ¿∆ֲֵֵֶַַָ

ּתזּבחּנּו: לא מּום להיֹות ׁשעֹומד ּכיון ְְְִִֵֵֶֶָֹמּום
Ea˜.ב) ‡ˆÈ ÈאֹומרֹוEa˜aעל לחּיב ƒƒ»≈¿ƒ¿¿ְ¿ƒ¿¿ְֵַַ

האיׁש יּמצא ׁשּׁשם הּמקֹום לבני ְִִִֵֵֶַַָָָָָָהּדבר
הארץ, יֹוׁשבי ּכל יתחּיבּו ואחריהם הרע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָעֹוׂשה

אמר ּׁשּגמר מה EÈÚLוהּוא „Á‡aורּבֹותינּו ְֶֶַַָֹ¿««¿»∆ְֵַ
ׁשוה לגזרה ׁשערי ּדרׁשּו מ"ה:) (ּכתּבֹות ְְְְִֵֶָָָָָֻז"ל
ואֹומרֹו ּבֹו, ׁשּנּדֹונּו ׁשער ולא ּבֹו ׁשּנמצאּו ְְְְְִִֶֶַַַַֹׁשער

Ï ˙ EÈ‰Ï‡ '‰ L‡ׁשעל לֹומר נתּכּון ¬∆¡…∆…≈»ְִֵֶַַַ
:ל נתנּה ה' ּכן ְְְֵָָָמנת

ÚÏ.עֹוברּבריתֹו ׁשהּוא ׁשּידע צרי ּפרּוׁש «¬…ְִִֵֵֵֶֶַָ
ויֹודיעּוהּו ּבֹו ׁשּיתרּו צרי ולזה ה', ְְְְִִִֶֶַָָּברית
אמר ׁשאם רמז ּגם הרעים, מעׂשיו ּגדלּו ְֲִִֶַַַַַָָָָָָמה
זרה עבֹודה לעבד נׁשּבע ׁשהּוא ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹלּמתרים
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 ••••ממ....  ••••ת א ְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

ה וקה ה ר יהא א  אהרה תהמ א ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
מימס בר את מכ ה ה ראה פי בי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָוא

....תיו ••••(ספרי)קאפ ....  ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹֹֹ
••••(קה את(כתובות יה א אפר אי מ  מ ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

תכ ה א בב.... ••••קיה בריימ ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
....אמת ֱֶ
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  ••••(ב ריהס ספרי)יית אר יפהה.... ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
  ••••ריה יה מי הא אתאי הית ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

מתא  יבה ראי.... ְְְִִֵַַָָָָ
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  ••••תי מת יה בואפ ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

תי  הת א בר ב ....א   ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

     ••••ית בה אי  אהרה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הית ....הר ְִַַַ
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  ••••הקריב תא אב אפמבת יה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מי.... ••••ת ה אמה מ יאב מ ְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

י היתה ק י א  אהבהואת היתה י  וא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
בת ק א אה מאר א כו תהאב ימי ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

כבי.... ִָ
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    ••••(ספרי)י מפ אהרה ְְְְֳִִֵַַַַַָָָָָָֹֹ

יי יק ית רת אר  ר ו ר ר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ
ב) ו יב)....
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 ••••תב ב א כא ה רת אר ְְֲֲֲֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ

כבי.... ִָ

לאיט דין תצלי ְִֵַָָלא

ולא אּפין ְְְִִַַָתׁשּתמֹודע

ׁשחדא ארי ׁשחדא ְֲֲֲֵֵַָָֹֹתקּבל

חּכימין עיני ְִִֵֵֵַַמעּור

תריצין: ּפתּגמי ְְְְִִִֵֵַָּומקלקל

רדיףכ ּתהי קׁשטא ְְְִֵָָָֻֻקׁשטא

ית ותירת ּדתיחי ְְְִֵֵֵַָּבדיל

:ל יהב אלה ּדיי ְְֱֵַַָָָָָָארעא

ּכלכא אׁשרת ל תּצֹוב ֲִֵַָָָלא

ּדיי מדּבחא ּבסטר ְְְְִִַַַָָָאילן

:ל תעּבד ּדי ְֱִֶַָָָאלה

ּדיכב קמא ל תקים ְְִִָָָָולא

:אלה יי ְֱֵָָָָסני

אלהא יי קדם תּכֹוס ְֱֳִָָָָָלא

בּה יהי ּדי ואּמר ְְִִֵֵָּתֹור

ארי ּביׁש מּדעם ּכל ֲִִֵַַָֹמּומא

הּוא: אלה יי קדם ְְֱֳָָָָָָמרחק

ּבחדאב ּבינ יׁשּתכח ְְֲֲִֵֵַַָָארי

ל יהב אלה ּדיי ְְֱִִֵַָָָָָָמּקרוי

ית יעּבד ּדי אּתתא אֹו ְְְִִֵַַָָּגבר

אלה יי קדם ְְֱֳִָָָָּדביׁש

קימּה: על ְְְֵֶַַָלמעּבר

      
יֹותר א' יהיה ּפנים ּכל על ּדינים לבעלי ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּדין
צדק, הּמׁשּפט יצא ולא אליו ּדעּתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמתקרבת
הּדעת ּבׁשּקּול ׁשּתלּויים ּבמׁשּפטים ְְְְְִִִִִֶַַַָָּובפרט

ּדעּתֹו: יּטה ּבנקל מּועטת ְְְֵֶֶֶַַַָָָּובהּטיה
„eאֹומרֹו ּדר על ירמז צ"ו)רמז (ּתהּלים ¿∆∆ְְְִִִֶֶֶֶַֹ

אמת אנׁשי ואמרּו ּבצדק, ּתבל ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָֹיׁשּפט
צדק, יּקרא עליֹון ב"ד ּכי קצ"ח) ח"ג ְִִֵֶֶֶַָֹ(זהר

ז"ל ט"ז.)ואמרּו מזֹונֹותיו(ּביצה הּׁשנה ּבראׁש ּכי ְְְְִֵַָָָָָֹ
ההפרׁש ּכׁשּיּפל והּנה וכּו', קבּועים אדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשל
הּׁשֹופט לפני ועמדּו לחברֹו אדם ּבין הּממֹון ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָעל

צּוה אׁשר הּתֹורה ּפי על יׁשּפט ּכׁשּיזּכּואם ה' ְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ
הּמׁשּפט ׁשֹופטים הם הּנה וגֹו' לזּכֹות ְְְְִִִִֵֵַָָָהראּוי
והּוא צדק, הּנקרא עליֹון ב"ד ׁשּׁשפט ְְְְִֶֶֶֶַַַָָעצמֹו

ˆ„˜אֹומרֹו ËtLÓ ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂּפרּוׁש ְ¿»¿∆»»ƒ¿«∆∆ֵ
צדק: ׁשּנקרא העליֹון ּדין ּבית ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּׁשפט

B‚Â'.יט) ËtLÓ ‰h˙ ‡Ïהאזהרה יחד לא …«∆ƒ¿»¿ְִֵַָָָֹ
ּכללּות ּכי להעיר לנֹוכח, וצּוה ְְְְְִִִִֵַַָָָלּׁשֹופטים
ימּנּו לא אם אזהרֹות ּבאּלּו ּכן ּגם יׁשנם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹיׂשראל
מׁשּפט הּמּטים הם ׁשּנצטּוּו, ּכדר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָהּׁשֹופטים

האמּור: ּכל על העֹוברים ְִֵַָָָָהם

B‚Â'.כ)  ˜„ˆ ּכׁשּיׁשˆ„˜ להזהיר ּבא ∆∆∆∆ƒ¿…¿ְְְִֵֶַָ
ּוׁשנים ּבחכמה מפלגים אנׁשים ב' ְְְְֲִִִִַָָָָָֻּבעיר
ּבּסּוג ׁשאינם אּלא חכמים ּכן ּגם ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָאחרים
האנׁשים ׁשּׁשני ּכיון אדם יאמר אל ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹהראׁשֹון
את אטריח לא ּבצדק ולׁשּפט להֹורֹות ְְְְְְִִִֶֶֶַַֹֹיכֹולין
לצד אֹו הּדּינּות, מּנּוי ּבעֹול לּׂשא ְְְִִִַַַַָָָֻהּמפלגים
ויסּתּפק יּמנע ּבּמּנּויים טרח להם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּצרי
הגם ּפרּוׁש צדק צדק לֹומר ּתלמּוד ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַּבּקטּנים,
לחזר עלי ראּויים, ׁשהם לדּינים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּׂשגּת

הּיֹות מהם:אחר ראּויים ר ְִֵֵֶַַַ
B‚Â'.כא) ‰L‡ EÏ Úh˙ ‡Ïאמרּו ז"ל רּבֹותינּו …ƒ«¿¬≈»¿ְֵַָ

ׁשאינֹו ּדּין הּמעמיד ּכל ז':) ְְֲִִֵֶֶַַַַָָ(סנהדרין
אמר ּולדבריהם ע"כ, אׁשרה נֹוטע ּכאּלּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָהגּון

וכּו'EÏּתבת ּכאּלּו עליו מעלה ׁשאינֹו לֹומר ֵַ¿ְְֲִֵֶֶַַָָ
סּבה לאיזֹו ּכּונתֹו ּתהיה ּכׁשּיעמידּנּו אם ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
ּבדּין טעה אם זה זּולת אבל מּמּנה, ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנֹוגעת
אינֹו והעמידֹו הגּון ׁשהּוא וחׁשב הגּון ְְֱִֵֵֶֶֶַָָָׁשאינֹו

אׁשרה: ּכהעמדת עליו ְְֲֲֵֶַַָָָָָנחׁשב
ÌeÓ.א) B ‰È‰È L‡ 'B‚Â ÁaÊ˙ ‡Ïאמר ולא …ƒ¿«¿¬∆ƒ¿∆ְַָֹ

ז"ל ּׁשּדרׁשּו מה ּכפי מּום, ּבֹו (ספרי)אׁשר ְְְֲִִִֶֶַָ

ּבתבת רמזֹו עֹובר, מּום לאסר הּכתּוב ְְֱֵֵֶֶַַָָָֹׁשּבא
‰È‰È.עֹובר ּבין קבּוע ּבין מּום הוית ּכל לֹומר ƒ¿∆ֲֵֵֵַַַָָָ

אבר ּבּה החלט ׁשאם לֹומר עֹוד ְְְִֵֶֶַַָָָֻואפׁשר
ׁשעל הרֹופאים ואמרּו מּום ּבעלת ּבֹו ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָׁשּנעׂשה
חתכֹו לא ׁשעדין הגם לחתכֹו צרי ּפנים ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָֹּכל

אֹומרֹו והּוא ּפסּולה, זה ˙ÁaÊהרי ‡Ï'וגֹו ְְְֲֵֶָ…ƒ¿«ְ
ÌeÓ B ‰È‰È L‡אינֹו ׁשעּתה הגם ּפרּוׁש ¬∆ƒ¿∆ֲֵֵֶַַָ

ּתזּבחּנּו: לא מּום להיֹות ׁשעֹומד ּכיון ְְְִִֵֵֶֶָֹמּום
Ea˜.ב) ‡ˆÈ ÈאֹומרֹוEa˜aעל לחּיב ƒƒ»≈¿ƒ¿¿ְ¿ƒ¿¿ְֵַַ

האיׁש יּמצא ׁשּׁשם הּמקֹום לבני ְִִִֵֵֶַַָָָָָָהּדבר
הארץ, יֹוׁשבי ּכל יתחּיבּו ואחריהם הרע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָעֹוׂשה

אמר ּׁשּגמר מה EÈÚLוהּוא „Á‡aורּבֹותינּו ְֶֶַַָֹ¿««¿»∆ְֵַ
ׁשוה לגזרה ׁשערי ּדרׁשּו מ"ה:) (ּכתּבֹות ְְְְִֵֶָָָָָֻז"ל
ואֹומרֹו ּבֹו, ׁשּנּדֹונּו ׁשער ולא ּבֹו ׁשּנמצאּו ְְְְְִִֶֶַַַַֹׁשער

Ï ˙ EÈ‰Ï‡ '‰ L‡ׁשעל לֹומר נתּכּון ¬∆¡…∆…≈»ְִֵֶַַַ
:ל נתנּה ה' ּכן ְְְֵָָָמנת

ÚÏ.עֹוברּבריתֹו ׁשהּוא ׁשּידע צרי ּפרּוׁש «¬…ְִִֵֵֵֶֶַָ
ויֹודיעּוהּו ּבֹו ׁשּיתרּו צרי ולזה ה', ְְְְִִִֶֶַָָּברית
אמר ׁשאם רמז ּגם הרעים, מעׂשיו ּגדלּו ְֲִִֶַַַַַָָָָָָמה
זרה עבֹודה לעבד נׁשּבע ׁשהּוא ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹלּמתרים
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   ••••(ספרי)הי יפ אר אי אפ ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ימי פ אא ל אי ל מל רי אה יולפ.... ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

לטעותג ּופלח ְְֲֲַַַַַואזל

להֹון ּוסגיד ְְְִַַָעממּיא

אֹו לסיהרא אֹו ְְְֲִִָָּולׁשמׁשא

לא ּדי ׁשמּיא חילי ְְִֵֵַָָָלכל

ִֵַפּקדית:

ותׁשמעד ל ְְִִַָָויחּוּון

קׁשטא והא יאּות ְְְְִַָָָֻותתּבע

אתעבידת ּפתּגמא ְְֲִִִֵַַָָּכון

ּביׂשראל: הדא ְְְִֵֶָָָָּתֹועבּתא

אֹוה ההּוא ּגברא ית ְְֵַַַָָותּפק

עבדּו ּדי ההיא אּתתא ְֲִִִַָָָית

הדין ביׁשא ּפתּגמא ְִִֵָָָָָית

(לקרוי) ּדינ ּבית ְְְִִִֵַָָלתרע

אּתתא ית אֹו ּגברא ְְִַָָָָית

ּבאבנּיא ְְְְְִִַַָותרּגמּנּון

ִוימּותּון:

אֹוו סהדין ּתרין מימר ְֲִֵֵַַַעל

יתקטל סהדין ְְְֲִִֵַָָּתלתא

עלּדחּי יתקטל לא קטֹול ב ְְְְִֵַַַָ

חד: סהיד ִֵַָָמימר

בּהז ּתהי דסהדּיא ְְְֲֵֵַַָָידא

וידא למקטלּה ְְְְְִִֵֵַָָּבקדמיתא

ּבבתריתא עּמא ְְְֵַַָָָדכל

:מּבינ ּדביׁש עבד ְְִִֵֵֵַָָּותפּלי

ּפתּגמאח מּנ יּתכסי ְְֲִִִִֵֵָָָארי

ּבין לדמא ּדמא ּבין ְְְִִֵֵָָָלדינא

מכּתׁש ּובין לדינא ְְִִֵַַָָדינא

סגירּו למכּתׁש ְְְְִִַַסגירּו

דינא פלגּתא ְְְִִֵָָָֻּפתּגמי

ותּסק ּותקּום ְְְְִִַָּבקרוי

אלה יי יּתרעי ּדי ְְְְֱִִִֵַָָָָלאתרא

ֵּבּה:

לואיט ּכהנּיא לות ְְֲֵֵֵֵַָָָָותיתי

ּביֹומּיא יהי ּדי ּדּינא ְְְִֵַַָָָָּולות

ל ויחּוּון ותתּבע ְְִִִַַָָהאּנּון

דדינא: ּפתּגמא ְְִִָָָָית

      

ואין זה על ּברית לֹו ׁשּקדמה ְְְִִֵֶֶֶַָָׁשּיֹודיעּוהּו
עֹובר הּוא והרי הראׁשֹונה לבּטל חלה ְְֲִֵֵֵַַָָָָָׁשבּועתֹו

ויהרג: ה' ְְִֵֵָּברית
‰n˙.ו) ˙ÓeÈאם ּכי להעיר הּמת, לֹומר ּכפל ««≈ְִִִֵַַַָָ

הּוא מות ּבן והתראה עדים לֹו נמצאּו ְְְְִִֵֶֶַָָָֹלא
ּבידי יּומת והתראה ׁשּבעדים אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּׁשמים
ׁשמים: ּבידי למיתה עֹומד ׁשהיה הּמת ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאדם

Èk.ËtLnÏח) 'B‚Â ‡ÏtÈ,לּמׁשּפט לֹומר הצר ƒƒ»≈¿«ƒ¿»ְְִַַַָֻ
ּבמֹורה אּלא אּלּו ּדינים נאמרּו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹלהעיר
ּבּמׁשנה אמרּו וכן מׁשּפט, להֹורֹות ראּוי ְְְְְִִֵֶַָָָָׁשהּוא
להֹוראה ראּוי ׁשאינֹו ּתלמיד פ"ו:) ְְְְִִֵֶֶַַָָָ(סנהדרין

ּבּבריתא ׁשראיתי אּלא פ"ז.)ּפטּור, ׁשּדרׁשּו(ׁשם ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָ
מאֹומרֹו להֹוראה ראּוי ׁשאינֹו ּתלמיד ְְְְִֵֵֶַָָָפטּור
ותֹוס' רׁש"י וכתבּו ׁשּבב"ד, ּבּמפלא יּפלא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻּכי

ולמעּוטי ממחה מפלא ׁשּפרּוׁשֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻֻּבהּנחנקין
ּתלמיד מעּוט ּדרׁשּו ׁשּבסנהדרין אּלא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָּתלמיד,
יּפלא ּכי מאמרֹו להֹוראה ראּוי ְְִִֵֵֵֶָָָָָׁשאינֹו
פ"ג ממרים (הלכֹות ּבי"ד ּפרׁש ְְְְְִִֵֵַַָָוהרמּב"ם
ׁשּלא מי הּדר זה על הּוא ׁשהּכּונה ִֶֶֶֶֶַַַַָָֹה"ה)
זה לפי ּומעּתה מפלא, ּדבר אּלא מּמּנּו ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻיּפלא

ּבזקןËtLnÏאֹומרֹו האמּור הּדין ׁשאין לֹומר ְ«ƒ¿»ְִֵֵֶַַָָָ
ׁשאמרּו ּוכמֹו למעׂשה, ּבהֹוראה אּלא ְְְְֲֶֶֶֶַָָָָזה
לעׂשֹות ׁשּיֹורה עד חּיב אינֹו וז"ל ׁשם ְְֲִֵֶֶַַַַָָָּבּמׁשנה
והּנה ע"כ, בזדֹון יעׂשה אׁשר והאיׁש ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר
על מעׂשהּו על אּלא הֹוכחה אין זה ֲִֵֵֶֶַַַָָָָמּפסּוק
לעׂשֹות, לאחרים הֹורה אם ולא הֹוראתֹו ְֲֲִִִֵַַָָָֹּפי
הֹורה ׁשאם לּמׁשּפט מאֹומרֹו לּה ְְְִִִֵֵֶַָָָּולמדין

חּיב: ֲִֵַַָלאחרים

B‡הּדר זה על ÏtÈ‡ירצה Èk'וגֹוËtLnÏ ְִֶֶֶֶַַƒƒ»≈ְ«ƒ¿»
לעׂשֹות והֹורה למעׂשה הלכה ׁשהיה ְְֲֲֲֲֶֶַַַָָָָָהגם
הּוא כן לא הּדין ונמצא החֹולקים ּכּונת ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹהפ
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיב ּבדבר ׁשהֹורה ּפי על ְְִֵֶֶַַַַָָָָָאף
הפ לעׂשֹות ׁשהֹורה הגם ּפרּוׁש יּומת לא ְֲֲֵֵֶֶַַַָֹוכּו'
ׁשּיֹורה עד יּומת לא עליו החֹולקים ְִִֶֶַַַַָָָֹהרּבים
הּגדֹול ּדין ּבית עליו יּגידּו אׁשר הפ ֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות
הּדברים מֹוכיחים וכן הּגזית, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשּבלׁשּכת

ְְְִֶַּבסנהדרין:
Ï.ט) eÈ‰Â LÂלדרׁש אּתה עלי ּפרּוׁש ¿»«¿»¿ƒƒ¿ְִֵֶַָָ

חּיבים ּכן ּגם והם הּדין, טעם ל ְְְִִֵֵֶַַַַַָֹׁשּיאמרּו
ּדרׁש לא אם אבל ּדבריהם, טעם ל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹלהּגיד

לֹו: להּגיד עליהם חּיּוב ְֲִִֵֵֶַאין
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 רא••••( ריס) ר י  ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ר   י סי רי   יְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָי

ּפתּגמאי מימר על ְְְִֵֵַַַָָותעּבד

אתרא מן ל יחּוּון ְְִִַַָָּדי

ותּטר יי יּתרעי ּדי ְְְִִִִֵַַָההּוא

:יּלפּנ ּדי ּככל ְְְְִֶַַָֹֻלמעּבד

ּדייא אֹוריתא מימר ְִֵַַַָעל

יימרּון ּדי ּדינא ועל ְְְִִֵַַָָֻיּלפּנ

מן תסטי לא ּתעּבד ְְִִֵֵַָָל

יּמינא ל יחּוּון ּדי ְְִִִַַָָָָּפתּגמא

ְָָּוׂשמאלא:

ּברׁשעיב יעּבד ּדי ְְְִִֵַַַּוגבר

מן לקּבלא ּדלא ְְְִִַָָָּבדיל

תּמן לׁשּמׁשא ּדקאם ְְֲֵַַַָָָָָּכהנא

ּדּינא מן אֹו אלה יי ְֱֳִַָָָָָָקדם

ההּוא ּגברא ְְְְִֵַַָויתקטל

ּדביׁש עבד ְְִֵֵַָּותפּלי

ְִִֵָמּיׂשראל:

יׁשמעּוןיג עּמא ְְְִַָָוכל

עֹוד: ירׁשיעּון ולא ְְְְֲִִַָוידחלּון

ּדיייד לארעא תעֹול ְְְֲֵֵַַָָארי

ותירתּה ל יהב ְְֱֵֵַָָָָאלה

אמּני ותימר ּבּה ְְֱִֵֵֵַַַותיתב

די עממּיא ּככל מלּכא ְְְֲִַַַַָָָעלי

ְֲַָָבסחרני:

מלּכאטו על תמּני ְְֲֵַַַָָָָמּנאה

מּגֹו ּבּה אלה יי יּתרעי ְְֱִִִִֵֵָָָּדי

מלּכא על ּתמּני ְְֲֵַַַָָָאחי

על למּנאה רׁשּו ל ְְֲֵַָָָָלית

אחּוּגבר לא ּדי נּוכרי ְְֲִַַָ

הּוא:

סּוסוןטז לּה יסּגי לא ְְֵֵַָָָלחֹוד

למצרים עּמא ית יתב ְְְִִֵַַָָָָולא

סּוסון לּה לאסּגאה ְְְִֵַָָָָּבדיל

תֹוספּון לא לכֹון אמר ְְֲַַָָויי

עֹוד: הדא ּבארח ְְִַָָֹלמּתּוב

      
‰י) È Ï ˙ÈNÂהּמׁשּפט מּבעיא לא ּפרּוׁש ¿»ƒ»«ƒ«»»ְְִִֵַָָָֹ

מׁשּפטים אפּלּו אּלא ל ׁשהּגידּו ְְְֲִִִִִֶֶַָָעצמֹו
ּכּמה ּכי זֹו, ׁשמּועה ּפי על הּנבנים ְְֲִִִִִֵַַַָָאחרים

אחד: מׁשּפט מּפרט יסּתעפּו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָמׁשּפטים
BÂיד) ÌÈNz ÌBN BÂ zÓ‡Â BÂ ‡˙ Èƒ»…¿¿»«¿»¿»ƒ¿

˙‡מאֹומרֹו È'וגֹוzÓ‡Âּכי מׁשמע ְֵƒ»…ְ¿»«¿»ְִַַ
אם אּלא מל למל עליהם ה' מצות ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָֹֹלא

אמר ּׁשּגמר ּומּמה ּבידם, הרׁשּות ÌBNיאמרּו ְְְִֶֶַַָָָָֹֹ
ÌÈNzהיא ה' ׁשּמצות מֹוכיח הּלׁשֹון ׁשעּור »ƒְִִִִֶַַַָ

:מל עליהם ְְֲִֵֶֶֶַלהמלי
‰‡Âלפי הּדר זה על היא הּכתּובים ׁשּכּונת ¿ƒ¿∆ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשּיהיה א' ּגדרים, ב' הּמל ּבמּנּוי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָׁשּיׁש
חכמתֹו ּבעצם הּמלחמֹות להנהיג ּבֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹהּמבטח
האּמֹות, מלכי ּכסדר קרב ּביֹום ּכגּבֹור ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֻולצאת
מלכי סדר ּכי ה' ּבעיני ׂשנאּוי ּדבר הּוא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָוזה
הּמעׂשה ּכׁשרֹון אחרי ּבהם ילכּו לא ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻהאּמֹות
יּמצא ׁשּלא הגם החּוׁשּיֹות ּתֹועלּיֹות אחרי ֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאּלא
ּכסלם ּבֹו יׂשימּו ּגם מהּמׂשּכל, טֹוב ּדבר ְְִִֵַַָָָָָֻּבֹו
הּוא ב' וגדר לבבם, יסּור ה' ּומן ְְְְִִֵָָָָָָותקותם
יעׂשה ׁשה' ּוכדי יׂשראל ּולתפארת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָלכבֹוד
ּביד יׂשראל מֹוׁשיע ה' ׁשהיה ּכדר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבזכּותֹו

וצא הּכׁשרים, יׂשראל מלכי ּוביד ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָהּׁשֹופטים
חן הּוא זה ודבר וכּו', הּמל מּדוד ְְְִִֵֶֶֶַַָָָּולמד

ואדם: אלהים ּבעיני טֹוב ְְְֱִֵֵֵֶָָֹוׂשכל
‰ÊÏÂואמר ּכאן הּטֹוב ּדברֹו ˙‡ּבא È'וגֹו ¿»∆ְְַַָָָָƒ»…ְ

ÌÈB‰ Ï ÏÓ ÈÏ ‰ÓÈN‡ zÓ‡Â'וגֹו ¿»«¿»»ƒ»»«∆∆¿»«ƒְ
אמר וגמר ׁשּזכרנּו, ראׁשֹון ּגדר ÌÈNzוזה ÌBN ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ»ƒ

אּלא הּזה, הרע הּדבר יקּום לא ּפרּוׁש ְֵֶֶַַַָָָָָֹוגֹו'
אׁשר הּדר זה על הּוא ׁשּתׂשים ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָהּמׂשימֹות
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ּבֹו, אלהי ה' ְְְֱִֵֶַַָֹיבחר

פ"ג) סנהדרין מל(ּבתֹוספּתא מעמידין אין וז"ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
ועל זקנים ע' ׁשל ב"ד ּפי על אּלא ְְְִִִִֵֶֶַַָָּבתחּלה
זה ּבסדר הּמתמּנה ּומל ע"כ, וכּו' נביא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָּפי
ׁשּבא ּכמֹו הּגֹוים על הּמתמּנה מל ּכסדר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאינֹו

מאמר זה ּוכפי הּגֹוים. ּככל ÌBNּבדבריהם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ÌÈNz,ּתנאיה ׁשּכנגד ּגדר ּוׁשלילת מצוה היא »ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

מאמר להקּדים ה' נתחּכם ‡ÓÈN‰ולזה zÓ‡Â ְְְְֲִִֵֶַַַַָ¿»«¿»»ƒ»
אֹותֹו לׁשלל אליו יכּון אׁשר את להעיר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹוגֹו'
הייתי לא זה ׁשּזּולת וגֹו', ּתׂשים ׂשֹום ְֲִִִֶֶַַַַָָֹּבּמאמר
והגם הּגֹוים, ּככל מל לׂשּום ׁשאֹוסר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָמבין
ּככל לאסר ׁשּבא מּובן אין יבחר אׁשר ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּיאמר
ּבּמאמר להבין חׁש ולא וזה, זה ויהיה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹהּגֹוים

ּתׂשים: ׂשֹום מּכפל רׁשּות ׁשהּוא ּתׂשים ְִִִֶֶֶָָׂשֹום
‡ˆÓ˙Âּבימי ּכׁשּׁשאלּו יׂשראל על הקּפיד ׁשה' ¿ƒ¿»ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

מל להם לתת ח')ׁשמּואל והענין(ש"א , ְְְִֵֵֶֶֶָָָָ
יהיה לּו והלא עליהם ה' יקּפיד לּמה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹקׁשה
סֹוף למצוה ולא לרׁשּות זה ּבפסּוק ה' ְְְְְִִֶֶַַָָָֹׁשּכּונת
יׁש ּׁשּכתבנּו מה ּוכפי נתּונה, הרׁשּות ְְְְִֵֶַַָָָסֹוף
ה' ׁשּצּוה ּכיון הּדבר על להקּפיד לה' ְְִִֵֶַַַַָָָָָמקֹום
הּגֹוים ּככל מל לׁשּום יאמרּו לבל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹעליהם

ואמרּו הּמל וׁשאלּו ׁשּפרׁשנּו ה')ּכמֹו ח' (ש"א ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָ
אם אבל ה', הקּפיד לזה הּגֹוים ּככל ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָלׁשפטנּו
לא יתּבר ּכרצֹונֹו מל להם ׁשֹואלים ְְֲִִִֶֶֶַָָָֹהיּו
מצות מקּימין היּו הּגֹוים ּכדר ולגבּורה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹלכח

ֲֵעׂשה:
È˙È‡Âּגדֹול ּכהן ּפרק ׁשּנחלקּו(כ':)ּבסנהדרין ¿»ƒƒְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָֹ

ג' אֹומר יהּודה רּבי וז"ל ז"ל ְְִֵֵַַָרּבֹותינּו
להעמיד לארץ ּבכניסתן יׂשראל נצטּוּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָמצוֹות
ולבנֹות עמלק ׁשל זרעֹו ּולהכרית מל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָלהם
נאמרה לא אֹומר נהֹוראי רּבי הּבחירה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹּבית
ואמרּת ׁשּנאמר ּתרעּומתן ּכנגד אּלא זֹו ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּפרׁשה
עֹולין ּודברנּו ע"כ, וגֹו' מל עלי ְְִִֵֶֶַָָָָאׂשימה
והגם נהֹוראי, ר' לדברי ולא יהּודה ר' ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָֹלדברי
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 רא••••( ריס) ר י  ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ר   י סי רי   יְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָי

ּפתּגמאי מימר על ְְְִֵֵַַַָָותעּבד

אתרא מן ל יחּוּון ְְִִַַָָּדי

ותּטר יי יּתרעי ּדי ְְְִִִִֵַַָההּוא

:יּלפּנ ּדי ּככל ְְְְִֶַַָֹֻלמעּבד

ּדייא אֹוריתא מימר ְִֵַַַָעל

יימרּון ּדי ּדינא ועל ְְְִִֵַַָָֻיּלפּנ

מן תסטי לא ּתעּבד ְְִִֵֵַָָל

יּמינא ל יחּוּון ּדי ְְִִִַַָָָָּפתּגמא

ְָָּוׂשמאלא:

ּברׁשעיב יעּבד ּדי ְְְִִֵַַַּוגבר

מן לקּבלא ּדלא ְְְִִַָָָּבדיל

תּמן לׁשּמׁשא ּדקאם ְְֲֵַַַָָָָָּכהנא

ּדּינא מן אֹו אלה יי ְֱֳִַָָָָָָקדם

ההּוא ּגברא ְְְְִֵַַָויתקטל

ּדביׁש עבד ְְִֵֵַָּותפּלי

ְִִֵָמּיׂשראל:

יׁשמעּוןיג עּמא ְְְִַָָוכל

עֹוד: ירׁשיעּון ולא ְְְְֲִִַָוידחלּון

ּדיייד לארעא תעֹול ְְְֲֵֵַַָָארי

ותירתּה ל יהב ְְֱֵֵַָָָָאלה

אמּני ותימר ּבּה ְְֱִֵֵֵַַַותיתב

די עממּיא ּככל מלּכא ְְְֲִַַַַָָָעלי

ְֲַָָבסחרני:

מלּכאטו על תמּני ְְֲֵַַַָָָָמּנאה

מּגֹו ּבּה אלה יי יּתרעי ְְֱִִִִֵֵָָָּדי

מלּכא על ּתמּני ְְֲֵַַַָָָאחי

על למּנאה רׁשּו ל ְְֲֵַָָָָלית

אחּוּגבר לא ּדי נּוכרי ְְֲִַַָ

הּוא:

סּוסוןטז לּה יסּגי לא ְְֵֵַָָָלחֹוד

למצרים עּמא ית יתב ְְְִִֵַַָָָָולא

סּוסון לּה לאסּגאה ְְְִֵַָָָָּבדיל

תֹוספּון לא לכֹון אמר ְְֲַַָָויי

עֹוד: הדא ּבארח ְְִַָָֹלמּתּוב

      
‰י) È Ï ˙ÈNÂהּמׁשּפט מּבעיא לא ּפרּוׁש ¿»ƒ»«ƒ«»»ְְִִֵַָָָֹ

מׁשּפטים אפּלּו אּלא ל ׁשהּגידּו ְְְֲִִִִִֶֶַָָעצמֹו
ּכּמה ּכי זֹו, ׁשמּועה ּפי על הּנבנים ְְֲִִִִִֵַַַָָאחרים

אחד: מׁשּפט מּפרט יסּתעפּו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָמׁשּפטים
BÂיד) ÌÈNz ÌBN BÂ zÓ‡Â BÂ ‡˙ Èƒ»…¿¿»«¿»¿»ƒ¿

˙‡מאֹומרֹו È'וגֹוzÓ‡Âּכי מׁשמע ְֵƒ»…ְ¿»«¿»ְִַַ
אם אּלא מל למל עליהם ה' מצות ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָֹֹלא

אמר ּׁשּגמר ּומּמה ּבידם, הרׁשּות ÌBNיאמרּו ְְְִֶֶַַָָָָֹֹ
ÌÈNzהיא ה' ׁשּמצות מֹוכיח הּלׁשֹון ׁשעּור »ƒְִִִִֶַַַָ

:מל עליהם ְְֲִֵֶֶֶַלהמלי
‰‡Âלפי הּדר זה על היא הּכתּובים ׁשּכּונת ¿ƒ¿∆ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשּיהיה א' ּגדרים, ב' הּמל ּבמּנּוי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָׁשּיׁש
חכמתֹו ּבעצם הּמלחמֹות להנהיג ּבֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹהּמבטח
האּמֹות, מלכי ּכסדר קרב ּביֹום ּכגּבֹור ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֻולצאת
מלכי סדר ּכי ה' ּבעיני ׂשנאּוי ּדבר הּוא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָוזה
הּמעׂשה ּכׁשרֹון אחרי ּבהם ילכּו לא ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֻהאּמֹות
יּמצא ׁשּלא הגם החּוׁשּיֹות ּתֹועלּיֹות אחרי ֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאּלא
ּכסלם ּבֹו יׂשימּו ּגם מהּמׂשּכל, טֹוב ּדבר ְְִִֵַַָָָָָֻּבֹו
הּוא ב' וגדר לבבם, יסּור ה' ּומן ְְְְִִֵָָָָָָותקותם
יעׂשה ׁשה' ּוכדי יׂשראל ּולתפארת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָלכבֹוד
ּביד יׂשראל מֹוׁשיע ה' ׁשהיה ּכדר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבזכּותֹו

וצא הּכׁשרים, יׂשראל מלכי ּוביד ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָהּׁשֹופטים
חן הּוא זה ודבר וכּו', הּמל מּדוד ְְְִִֵֶֶֶַַָָָּולמד

ואדם: אלהים ּבעיני טֹוב ְְְֱִֵֵֵֶָָֹוׂשכל
‰ÊÏÂואמר ּכאן הּטֹוב ּדברֹו ˙‡ּבא È'וגֹו ¿»∆ְְַַָָָָƒ»…ְ

ÌÈB‰ Ï ÏÓ ÈÏ ‰ÓÈN‡ zÓ‡Â'וגֹו ¿»«¿»»ƒ»»«∆∆¿»«ƒְ
אמר וגמר ׁשּזכרנּו, ראׁשֹון ּגדר ÌÈNzוזה ÌBN ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ»ƒ

אּלא הּזה, הרע הּדבר יקּום לא ּפרּוׁש ְֵֶֶַַַָָָָָֹוגֹו'
אׁשר הּדר זה על הּוא ׁשּתׂשים ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָהּמׂשימֹות
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ּבֹו, אלהי ה' ְְְֱִֵֶַַָֹיבחר

פ"ג) סנהדרין מל(ּבתֹוספּתא מעמידין אין וז"ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ
ועל זקנים ע' ׁשל ב"ד ּפי על אּלא ְְְִִִִֵֶֶַַָָּבתחּלה
זה ּבסדר הּמתמּנה ּומל ע"כ, וכּו' נביא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָּפי
ׁשּבא ּכמֹו הּגֹוים על הּמתמּנה מל ּכסדר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאינֹו

מאמר זה ּוכפי הּגֹוים. ּככל ÌBNּבדבריהם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ÌÈNz,ּתנאיה ׁשּכנגד ּגדר ּוׁשלילת מצוה היא »ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

מאמר להקּדים ה' נתחּכם ‡ÓÈN‰ולזה zÓ‡Â ְְְְֲִִֵֶַַַַָ¿»«¿»»ƒ»
אֹותֹו לׁשלל אליו יכּון אׁשר את להעיר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹוגֹו'
הייתי לא זה ׁשּזּולת וגֹו', ּתׂשים ׂשֹום ְֲִִִֶֶַַַַָָֹּבּמאמר
והגם הּגֹוים, ּככל מל לׂשּום ׁשאֹוסר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָמבין
ּככל לאסר ׁשּבא מּובן אין יבחר אׁשר ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּיאמר
ּבּמאמר להבין חׁש ולא וזה, זה ויהיה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָֹהּגֹוים

ּתׂשים: ׂשֹום מּכפל רׁשּות ׁשהּוא ּתׂשים ְִִִֶֶֶָָׂשֹום
‡ˆÓ˙Âּבימי ּכׁשּׁשאלּו יׂשראל על הקּפיד ׁשה' ¿ƒ¿»ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

מל להם לתת ח')ׁשמּואל והענין(ש"א , ְְְִֵֵֶֶֶָָָָ
יהיה לּו והלא עליהם ה' יקּפיד לּמה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹקׁשה
סֹוף למצוה ולא לרׁשּות זה ּבפסּוק ה' ְְְְְִִֶֶַַָָָֹׁשּכּונת
יׁש ּׁשּכתבנּו מה ּוכפי נתּונה, הרׁשּות ְְְְִֵֶַַָָָסֹוף
ה' ׁשּצּוה ּכיון הּדבר על להקּפיד לה' ְְִִֵֶַַַַָָָָָמקֹום
הּגֹוים ּככל מל לׁשּום יאמרּו לבל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹעליהם

ואמרּו הּמל וׁשאלּו ׁשּפרׁשנּו ה')ּכמֹו ח' (ש"א ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָ
אם אבל ה', הקּפיד לזה הּגֹוים ּככל ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָלׁשפטנּו
לא יתּבר ּכרצֹונֹו מל להם ׁשֹואלים ְְֲִִִֶֶֶַָָָֹהיּו
מצות מקּימין היּו הּגֹוים ּכדר ולגבּורה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹלכח

ֲֵעׂשה:
È˙È‡Âּגדֹול ּכהן ּפרק ׁשּנחלקּו(כ':)ּבסנהדרין ¿»ƒƒְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָֹ

ג' אֹומר יהּודה רּבי וז"ל ז"ל ְְִֵֵַַָרּבֹותינּו
להעמיד לארץ ּבכניסתן יׂשראל נצטּוּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָמצוֹות
ולבנֹות עמלק ׁשל זרעֹו ּולהכרית מל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָלהם
נאמרה לא אֹומר נהֹוראי רּבי הּבחירה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹּבית
ואמרּת ׁשּנאמר ּתרעּומתן ּכנגד אּלא זֹו ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּפרׁשה
עֹולין ּודברנּו ע"כ, וגֹו' מל עלי ְְִִֵֶֶַָָָָאׂשימה
והגם נהֹוראי, ר' לדברי ולא יהּודה ר' ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָֹלדברי
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NÈ(ו ג, מלכים (רמב"ם ƒ¿»≈ְִָ

לבאר, ויׁש לּלב. אּלא האברים, 'מל' לּמח, מׁשּול הּמל ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאין

מתמדת ּתנּועה ּבֹו יׁש א. מיחדֹות. ּתכּונֹות ׁשּתי יׁשנן ּבּלב ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּדהּנה

החיאת ּתמיד היא מציאּותֹו ׁשּכל ּכ על הּמֹורה וׁשֹוב, רצֹוא ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשל

ּכתֹוצאה ב. ּתנּועה). ּכלל אין ּבּמח (ואּלּו אחר ענין לֹו ואין ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהּגּוף

קּים הּוא ּכי הּמח), (ּכֹולל הּגּוף אברי ׁשּבכל החּלׁש הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמּכ

אּלה. ּתכּונֹות ׁשּתי מצינּו ּבּמל ואף האחרים. האברים לצר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹרק

ואׁשר יֹוציאם אׁשר העם, ּכלּפי מתמדת ּבתנּועה נמצא הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא.

ּבֹו יׁש ולכן ב. העם. ׁשרּות היא הּמלכּות מהּות ּכי ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָיביאם,

ּׁשאין מה צרכיו, ּכל את מהם ּומקּבל ּבעם ּתלּוי הּמל - ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ'חלׁשה'

עבֹודתם ּבאמצעּות ּפרנסתם את מקּבלים העם ּבני ׁשאר ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכן

לּה לית הּמלכּות ׁשּספירת ּבזה הּפרּוׁשים אחד (וזהּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהעצמית

מּמּנּה). ּׁשּלמּטה מּמה מקּבלת היא ּכי ּכלּום, מּגרמּה  ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
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 אי••••והה  ה אתלכ ת ....הא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
הה ש••••(נה ריהיא(סנה את רה סרי י ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ר ואנלס  ויאת כנסת ואת יונ בית ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָת
ור  ל נה תר ת.... ְְְְִִִֵֶֶַַָ
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הח ו ¦§¨¥«
וה  ללנביא••••ה ל ה וה א....ל ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָ

 ••••לאו  אה ה ארלל לא ינ וכ ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
אל י)ל להלת(שואלא אלי אי  ל יי "בת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ

כתיב "תל(י ש)תהב ר ולא "יי בת "ול  ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ
אל א  להה להלת יהס ולא ה ל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹלר

לנס" ל לאת"(אר)ואר לכ וה ו ר לא ְְְְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
(ש)ננ נביא ל ה וה ביל ל הא ....ונ ה•••• ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ

יא) א(הוריות לכל  הא תלכל ה נ א י.... ְְְְִִֵֶַַָָָָ
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הח ו «Ÿ¥«

לו ל••••י יי יי ....ה••••חלק....לי ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ה....אר••••ונחלה ••••י ריא ריס) ה י ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

(יה....ונחל••••לבה י אבלא תר רת ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָ
ונלה ר ברי יוא רב ל יהיה לא רה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנלה

יהיהארלא נלת .... ְְֲִֶַַָֹ

ולאיז נׁשין לּה יסּגי ְְְְִֵֵַָָולא

ודהבא וכסּפא לּבּה ְְְְֲִִֵֵַַָָיטעי

לחדא: לּה יסּגי ְֲֵֵַַָָלא

ּכרסאיח על כמּתבּה ְְְִִֵֵַָָויהי

ית לּה ויכּתֹוב ְְְִֵֵַָמלכּותּה

עלּפתׁשגן הדא אֹוריתא ְְֶֶַַַָָָ

ּכהנּיא קדם מן ְֲֳִִַָָָָספרא

ֵֵָלואי:

בּהיט קרי ויהי עּמּה ְִִֵֵֵֵֵָּותהי

ּדילף ּבדיל חּיֹוהי יֹומי ְְִִֵֵַַָּכל

אלהּה יי קדם ְְְֳִֵֶַָָָלמדחל

ּפתּגמי ּכל ית ְְִִֵַָָָלמּטר

קימּיא וית הדא ְְְַַָָָָָָאֹוריתא

למעּבדהֹון: ְְְִֵֶָָהאּלין

לּבּהכ ירים דלא ְְְִִִֵָּבדיל

יסטי דלא ּובדיל ְְְֲִִִֵֵָמאחֹוהי

יּמינא ּתפקדּתא ְְִִֶַַָָמן

ּדיֹור ּבדיל ְְְִֵָָּוׂשמאלא

הּוא מלכּותּה על ְִֵַַיֹומין

יׂשראל: ּבגֹו ְְְִִֵָּובנֹוהי

כלא לואי לכהנּיא יהי ְְֲֵֵֵַָָָָָלא

ואחסנא חלק דלוי ְְְֲֳִִֵַָָָָׁשבטא

דיי קרּבנּיא יׂשראל ְְְִִֵַַָָָָֻעם

ייכלּון: ְְְֲֵֵַַואחסנּתּה

      
ּבפ"אׁשהלכה רמּב"ם ּפסק וכן יהּודה ּכרּבי ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ליּׁשב צרי כן ּפי על אף מלכים ְְְִִִִֵֵֵַַַָָמהלכֹות
אֹומרֹו ׁשּפׁשט נהֹוראי רּבי לסברת ְְְְִִֶַַַַַָָהּכתּוב
:מל לׂשּום ה' ׁשּמצות יּגיד ּתׂשים ְִִִֶֶֶַַָָׂשֹום

ולא ּכׁשרים יהיּו יׂשראל אם ּכי לֹומר ¿∆¿»ְְְְִִִִִֵֵַָֹ
עליהם למל ה' והיה מל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶָָיׁשאלּו

אֹומרֹו י"ב)ּכדר מלּככם,(ש"א אלהיכם וה' ְְְְֱֵֶֶֶֶַַֹ

לבּדֹו, הּוא יׂשראל מל להיֹות יחּפץ ה' ְְְְִִֵֶֶַַַָֹּגם
ׁשחפצים ׁשאלה ּבגדר יּכנסּו יׂשראל אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָאבל
לעׂשֹותֹו עליהם הּמל מצות אז עליהם ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבמל
הּכתּוב אמר לא ולזה ּתׂשים, ׂשֹום ְְְִֶַַָָָָֹּכאֹומרֹו

ÌÈNz ÌBNמאמר אחר ÈNאּלא z »ƒֲֶַַַַָ¿»«¿»»ƒ»
יפרׁש נהֹוראי ּדרּבי אלּבא אפּלּו זה ּוכפי ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָוגֹו',

ÌÈNz ÌBN:'וגֹו אׂשימה ׁשּיאמרּו אחר מצוה »ƒְְְִִֶַַָָָֹ

Bכ) Ì Èzאֹומרם ּדר על ּפרּוׁש ¿ƒ¿ƒ¿»ְֵֶֶַָ
ענוה ּומלּבׁשּתֹו מ"א) פ"ו (אבֹות ְְֲַַָָָז"ל
קריאת ּבאמצעּות ּכי אֹומרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶַָָויראה,
הּיראה ּוכנגד וגֹו', לבבֹו ירּום לא ְְְְִֶֶַַָָָָֹהּתֹורה

ליראה: ילמד למען זה לפני ְְְְְִִִֵֶַַַַָָאמר
Bא) ÈÈ   B ÌÈ ÈÈ …ƒ¿∆«…¬ƒ¿¿«¬»…ƒ¿∆¿

ׁשעברּו ׁשהגם לֹומר הענין הּכתּוב ְְֲִֶֶַַַַָָָָָּכפל
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 ••••ראהו היא מה די ואיי החמ חלת ז ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ממי חמה אר קראת ואיל רה בר  אר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלי
לרת אר וחלת יכ אמרי ממי י ו סיח ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָול
"ל לאהר אמר מת פרת ר וכ יוקדמ קי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹקיי
מא ב יוקדמ קי קיי ל להזהיר "ו ללוי היה לא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

הכ סימקל רי אדברי יהיהלא וחלה פרי רסי י ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
יב חמה חלת הב חלת א אחיו קרב החמ ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָחלת
אא חלה קח לא ויה ה מ יב בה ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻוחלת
ב וחי וד בלרא החיל מה  לבד יב ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלחמה
ובה המ ב ולחי ואפרי ליהדה החיל ויה הְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻמ
חמה הזיר  מ יה מת אחרי מאליה ל ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהאחרי

לבד ובה ....לבד ••••(יח תחל"(במדבר לא אר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ
חלק אי ו".... ְְְֲִֶ
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 ••••מאת ....ההיולא ••••ר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

רי••••....לחה יד ל  ד ארה ל הרק מ ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
"אשפלדו....••••(קל ת(חולימר רי ה הי ְְְְִִֵַַַָָָ

אמר יד חת זר מריכה)א ביד"(במדבר רמח "וח .... ְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָֹ
••••אמר הפ קו)חת ל"(תהליויפ יחס "ומד .... ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

••••חת(כה אלקבת(במדבר "האה ".... ְֳִֵֶַַַָָָָָ

   ¥¦̧§¨«§¹¦«§´
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 ••••תיר אבל ר  ר ולא מהר ז ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

פ"ד) אחד(תרומות רה י ימאר אחד יפה י ר  תְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
לפחת א הקרא ל וסמכ ימחמ אחד יית יְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמ

אמר ימ מה)מאחד "וית(יחזקאל מחמר האיפה ְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
סאה חי האיפה ית "ריהרלכ סאה חי ת אה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

סאי יל הר ימ אחד ....הרי  •••• ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ
ראית מה  ה כל א זז ראה ולא הל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

ימ אחד ר  ת תיור ר (קלז ה(חוליוכ  ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
אמר תרחל חמ זה ראית חבת א(כה "וחמ(ש"א  ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

"תי אהאר א י ז ראית מרא קיבא רי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹ
חמה הרי ל .... ֲֲִִֵֶָ

    

    (ד יח, (רש"י ¬»«≈»¿»ƒ
ׁשהרי עּמֹו, ונּמּוקֹו הּגז. ראׁשית לגּבי להּלן, ּגם ּכתב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָוכן

נאמר הּקֹודם ׁשהםּבּפסּוק והּקבה, והּלחיים הּזרֹוע לּכהן ֱֵֶַַַָ¿»«ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

לעיל ּדהּנה לֹומר, יׁש ּגם ּומסּימים. חׁשּובים א)ּדברים (פסוק ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֻ

יׂשראל אּׁשי יׂשראל, עם ונחלה חלק . . לּכהנים יהיה לא ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹנאמר

ּתרּומֹות הּגבּול וקדׁשי הּמקּדׁש קדׁשי (ּופרש"י יאכלּון ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹונחלתֹו

אחת חּטה הינּו ּדגנ ׁשראׁשית מסּתּבר לא ּכן ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּומעׂשרֹות),

ּבלבד.     ְִַ
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 ••••דמ אא רת אי אמ.... ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
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 ••••(ספרי)איו לוי ב למדיכל רמד התב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

לרת יירא אי לו אי "רתו" מרל....  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
 .... ְְַ
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••••א דבת קרת מקריב א הה ל לד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
יהה ל לד ד אחר בר  אי ממר ואפ בתְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹח

ממר קריבי ללר איתהקר בדימחמתו האת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ה המר אי י ל וא להר מספי  ....הרל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבגֹוב לּה יהי לא ְְְֲֵֵַָָָואחסנא

יי לּה ּדיהב מּתנן ְְֲִִֵַַָָאחֹוהי

די ּכמא אחסנּתּה ְְֲִִֵַַָאּנּון

לּה: ִֵַמּליל

לכהנּיאג דחזי יהי ְְְְֲֵֵֵַָָָודין

נכסתא נכסי מן עּמא ְְִִִֵַָָָָמן

ויּתן אּמר אם ּתֹור ְִִִִֵָאם

ולֹועא ּדרֹועא ְְְֲַָָָלכהנא

ְְָֻוקבתא:

חמרד עבּור ְִֵַָָריׁש

דענ ּגּזא וריׁש ְְְִִֵָָָָּומׁשח

לּה: ִֵֶּתּתן

אלהה יי יּתרעי בּה ְְֱֲִִֵֵֵָָָארי

למקם ׁשבטי ְְִִֵַָָמּכל

הּוא דיי בׁשמא ְְְִַַָָָָלׁשּמׁשא

יֹומּיא: ּכל ְִַָָּובנֹוהי

מחדאו לואה ייתי ֲֲֵֵֵֵֵַָָָוארי

ּדי יׂשראל מּכל ְְִִִִִֵָָָמּקרוי

ּבכל וייתי ּתּמן דר ְְֵֵַָָָהּוא

די לאתרא נפׁשּה ְְְְִֵַַָרעּות

יי: ְְִִֵָיּתרעי

אלהּהז ּדיי ּבׁשמא ְְֱִִֵַַַָָָויׁשּמׁש

לואי אחֹוהי ְֲִֵֵָָּככל

קדם ּבצלֹו ּתּמן ְְְֳִִִַַָָּדמׁשּמׁשין

ְָיי:

      

לזכּותם, ּתקּום לא נחלה אֹותּה נחלה להם ְְְֲֲִֶַַָָָָָָָֹונתנּו
אֹומרֹו והּוא  וטעם וגֹו'. ְְ¿«¬»…ƒ¿∆ְְַַ

ׁש לֹומר ,הּמל למצות זֹו מצוה הּמלסמיכּות ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָ
להם לתת ּבענין האמּורים ּבּמצוֹות לעם ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשוה

סּור לבלּתי מאחיו לבבֹו ירּום ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹמּתנֹותיהם
יׂשראל: לכללּות ה' ׁשּמצּוה הּמצוה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָמן



כט             
  §©«£¨¬Ÿ¦«§¤−§¤´¤
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 ••••ראהו היא מה די ואיי החמ חלת ז ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ממי חמה אר קראת ואיל רה בר  אר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלי
לרת אר וחלת יכ אמרי ממי י ו סיח ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָול
"ל לאהר אמר מת פרת ר וכ יוקדמ קי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹקיי
מא ב יוקדמ קי קיי ל להזהיר "ו ללוי היה לא ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

הכ סימקל רי אדברי יהיהלא וחלה פרי רסי י ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
יב חמה חלת הב חלת א אחיו קרב החמ ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָחלת
אא חלה קח לא ויה ה מ יב בה ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻוחלת
ב וחי וד בלרא החיל מה  לבד יב ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלחמה
ובה המ ב ולחי ואפרי ליהדה החיל ויה הְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻמ
חמה הזיר  מ יה מת אחרי מאליה ל ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהאחרי

לבד ובה ....לבד ••••(יח תחל"(במדבר לא אר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ
חלק אי ו".... ְְְֲִֶ

   §¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹
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 ••••מאת ....ההיולא ••••ר ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ

רי••••....לחה יד ל  ד ארה ל הרק מ ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
"אשפלדו....••••(קל ת(חולימר רי ה הי ְְְְִִֵַַַָָָ

אמר יד חת זר מריכה)א ביד"(במדבר רמח "וח .... ְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָֹ
••••אמר הפ קו)חת ל"(תהליויפ יחס "ומד .... ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

••••חת(כה אלקבת(במדבר "האה ".... ְֳִֵֶַַַָָָָָ

   ¥¦̧§¨«§¹¦«§´
    §¦§¨¤À§¥¦²¥¬«Ÿ§−
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 ••••תיר אבל ר  ר ולא מהר ז ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ

פ"ד) אחד(תרומות רה י ימאר אחד יפה י ר  תְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
לפחת א הקרא ל וסמכ ימחמ אחד יית יְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמ

אמר ימ מה)מאחד "וית(יחזקאל מחמר האיפה ְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
סאה חי האיפה ית "ריהרלכ סאה חי ת אה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

סאי יל הר ימ אחד ....הרי  •••• ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ
ראית מה  ה כל א זז ראה ולא הל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

ימ אחד ר  ת תיור ר (קלז ה(חוליוכ  ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
אמר תרחל חמ זה ראית חבת א(כה "וחמ(ש"א  ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

"תי אהאר א י ז ראית מרא קיבא רי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹ
חמה הרי ל .... ֲֲִִֵֶָ

    

    (ד יח, (רש"י ¬»«≈»¿»ƒ
ׁשהרי עּמֹו, ונּמּוקֹו הּגז. ראׁשית לגּבי להּלן, ּגם ּכתב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָוכן

נאמר הּקֹודם ׁשהםּבּפסּוק והּקבה, והּלחיים הּזרֹוע לּכהן ֱֵֶַַַָ¿»«ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

לעיל ּדהּנה לֹומר, יׁש ּגם ּומסּימים. חׁשּובים א)ּדברים (פסוק ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֻ

יׂשראל אּׁשי יׂשראל, עם ונחלה חלק . . לּכהנים יהיה לא ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹנאמר

ּתרּומֹות הּגבּול וקדׁשי הּמקּדׁש קדׁשי (ּופרש"י יאכלּון ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹונחלתֹו

אחת חּטה הינּו ּדגנ ׁשראׁשית מסּתּבר לא ּכן ואם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּומעׂשרֹות),

ּבלבד.     ְִַ

     ¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
  ¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥

   §¥«§Ÿ̈²¬¨−̈¨
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 ••••דמ אא רת אי אמ.... ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

     

  §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³
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§Ÿ̈«
 ••••(ספרי)איו לוי ב למדיכל רמד התב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

לרת יירא אי לו אי "רתו" מרל....  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
 .... ְְַ

   §¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ®̈
  §¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬

  ̈−¦§¥¬§Ÿ̈«

••••א דבת קרת מקריב א הה ל לד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
יהה ל לד ד אחר בר  אי ממר ואפ בתְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹח

ממר קריבי ללר איתהקר בדימחמתו האת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ה המר אי י ל וא להר מספי  ....הרל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבגֹוב לּה יהי לא ְְְֲֵֵַָָָואחסנא

יי לּה ּדיהב מּתנן ְְֲִִֵַַָָאחֹוהי

די ּכמא אחסנּתּה ְְֲִִֵַַָאּנּון

לּה: ִֵַמּליל

לכהנּיאג דחזי יהי ְְְְֲֵֵֵַָָָודין

נכסתא נכסי מן עּמא ְְִִִֵַָָָָמן

ויּתן אּמר אם ּתֹור ְִִִִֵָאם

ולֹועא ּדרֹועא ְְְֲַָָָלכהנא

ְְָֻוקבתא:

חמרד עבּור ְִֵַָָריׁש

דענ ּגּזא וריׁש ְְְִִֵָָָָּומׁשח

לּה: ִֵֶּתּתן

אלהה יי יּתרעי בּה ְְֱֲִִֵֵֵָָָארי

למקם ׁשבטי ְְִִֵַָָמּכל

הּוא דיי בׁשמא ְְְִַַָָָָלׁשּמׁשא

יֹומּיא: ּכל ְִַָָּובנֹוהי

מחדאו לואה ייתי ֲֲֵֵֵֵֵַָָָוארי

ּדי יׂשראל מּכל ְְִִִִִֵָָָמּקרוי

ּבכל וייתי ּתּמן דר ְְֵֵַָָָהּוא

די לאתרא נפׁשּה ְְְְִֵַַָרעּות

יי: ְְִִֵָיּתרעי

אלהּהז ּדיי ּבׁשמא ְְֱִִֵַַַָָָויׁשּמׁש

לואי אחֹוהי ְֲִֵֵָָּככל

קדם ּבצלֹו ּתּמן ְְְֳִִִַַָָּדמׁשּמׁשין

ְָיי:

      

לזכּותם, ּתקּום לא נחלה אֹותּה נחלה להם ְְְֲֲִֶַַָָָָָָָֹונתנּו
אֹומרֹו והּוא  וטעם וגֹו'. ְְ¿«¬»…ƒ¿∆ְְַַ

ׁש לֹומר ,הּמל למצות זֹו מצוה הּמלסמיכּות ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָ
להם לתת ּבענין האמּורים ּבּמצוֹות לעם ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשוה

סּור לבלּתי מאחיו לבבֹו ירּום ולא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹמּתנֹותיהם
יׂשראל: לכללּות ה' ׁשּמצּוה הּמצוה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָמן



ל            
   ¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬
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א ח ירי••••ח ר ערת י מד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹ
מידי  הר ממת  יה ריד  יכ ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹת.
 ממריו ד מר מד תד דרי ת ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָמספי
ע מ וד ימי הת כר מה  תְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָה

י  וי  ה  ה ה מכר ....המרת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

   ¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤
    £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®
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 א••••(ס הדריס)יה מד ה  ְְֲֲִִֵַַַָָָָֹ
הרת ימ ה ה יהמ יה מר תרהְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֻ

יכ העדי  ה וכ  ה  י.... ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

   «Ÿ¦¨¥´§½©«£¦¬§«
    ¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½§¥¬
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א ב מדרת••••בר עה ה דת ה ְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹ

יה י ירמ מ מ .... ••••הי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
ה וכ      מרו מ ת ה סְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָֹ

ד)מר (הושע ייד מ י  י ....••••הדריס) ְְְְִִִֵֵֵַַַָ
יתסה) עה מרי תע תי  מר י ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָרי

י  מרי כמיו .יהת ••••ח....היייפה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
מד(ספרי) פ מ ר הפסי י יומ פה .... ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָ

   §Ÿ¥−®̈¤§Ÿ¥¬Æ
  §¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤©¥¦«

חבר ש)••••וחבר הדריר(ס  יר  י ר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ד מ אב....ת אר••••ומד ית מ מכפת ה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

 הי ית הת ת מה ימ....ו•••• מכיס ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹ
מכפת ידי  ה מדר יו ת י מ ור....ה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ה••••אה וה תכרת.... ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֻ

  ¦«£©¬§Ÿ̈−¨´Ÿ¥
   ¥®¤¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤
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א ••••(ספרי כד. מר(מכות  ה  עה ֱֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
מה ת פ ה עה  .... ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

   ̈¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬
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א    ••••הת תמימת  התה ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַָֹ
 י  מה   תתידה ר ר ו ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

היה ו תתמימ .... ְְְְְִִִִֶֶָ

    

 z Â B ‰e eÓÈÓ BÚ ‰‰ƒ¿«≈ƒƒ¿ƒ¿«∆¿…«¿…««
eÓÈÓ  ÈÚ L ‰Ó k  BÈÚ‰,יח (רש"י »¬ƒ∆»»«∆»…»∆«≈ƒ¿ƒ

יג)

ּכי ּוכתיב וקֹוסם, מעֹונן ׁשל האּסּור נזּכר הּקֹודמים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּבּפסּוקים

אמת. ּדבריהם ׁשאין מּפני ולא אּלה, עֹוׂשה ּכל ה' ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹתֹועבת

את לדעת ּתּוכל ידם ׁשעל ׁשאף הּכתּוב, מזהיר לזה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּובהמׁש

לֹו ּתצּפה ּובמילא ּבתמימּות, ה' עם ּתל זאת ּבכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹהעתידֹות,

הרי העתידֹות ידיעת ּבלי ּברם, וקֹוסם. מעֹונן אצל ּתׁשאל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹולא

לחקֹור ולא לה' לצּפֹות ׁשּיׁש ,ממׁשי לכן להתנהג. אי ידע ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹלא

יּולד מה - ּתמיד האדם ידאג ּכן אם אמנם, ּבעתיד. לֹו ּיקרה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמה

ּבמנּוחה הּׁשמים מן ׁשּבא מה ּכל לקּבל ׁשּיׁש ,ממׁשי לכן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיֹום.

ּכלל. ידאג לא ּומּמילא ּובתמימּות,     ְְְִִִִֵַָָֹ

     

   ¦´©¦´¨¥À¤£¤³
   ©¨Æ¥´½̈¤§«Ÿ§¦¬
   §¤«Ÿ§¦−¦§¨®§©¾̈´Ÿ

    אור ¥½¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ח

א     סמי••••א ו ימע  מ ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹ
יות ריו ייה  כיה הרה ....הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֻ

    

ÌÈÂ ÌÈeÂ ÌÈÈ‰ Ú ‰ÈL ‰L‰ È‰L,יח (רש"י ∆¬≈ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒƒ¿ƒ¿Àƒ
יד)

ּברח ייכלּון ּכחלק ְֳֳֵַָָָחלק

בׁשּבּתא ּדייתי ְְְִֵֵַַַַָָמּמּטרּתא

אבהתא: אתקינּו ְְֲִֵַָָָּבכן

ּדייט לארעא עלל אּת ְְְְֲֵֵַַַָָָארי

תילף לא ל יהב ֱֵֵַָָָָָאלה

עממּיא ּכטעות ְְְְֲֶַַַַַָלמעּבד

ִָהאּנּון:

מעברי ּב יׁשּתכח ְְֲִַַַָָלא

קסם ּבנּורא ּוברּתּה ְְְֵֵֵַָָּברּה

ּומנחׁש מענן ְְְִֵֵַָֻקסמין

ְָָוחרׁש:

ּבּדיןיא וׁשאל רטן ְְְִִִֵָָָורטין

מתּיא: מן ותבע ְְִֵַַָָּוזכּורּו

ּדיעּבדיב ּכל יי מרחק ְְְְֲֵֵַָָָָארי

ּתֹועבּתא ּובדיל ְְִִֵֶָאּלין

מתר אלה יי ְְֳִֵַָָָָָהאּלין

:מּקדמ ְֳִָָָיתהֹון

ּדיייג ּבדחלּתא ּתהי ְְְְְִֵַַַָָׁשלים

:ֱָָאלה

ּדייד האּלין עממּיא ְֲִִֵֵַַָָארי

מעננּיא מן יתהֹון ירת ְְְְִֵַַָָָָאּת

ואּת ׁשמעין קּסמּיא ְְְִִַַַָָָּומן

:אלה יי ל יהב כן ְְֱֵַָָָָָלא

      
‰'.יג) ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓzעליו ׁשּצּוה לפי ּפרּוׁש »ƒƒ¿∆ƒְִִֵֶָָָ

יׁשאל ּולבל ויכּׁשף יעֹונן לבל ְְְְְִִֵֵַַַַָּבסמּו
אמר וגֹו' טעםÌÈÓzּבאֹוב ּכלֹומר ּפרּוׁש וגֹו', ְְַָ»ƒְְֵַַַ

ּולהתנהג העתידֹות לדעת הּוא הּדברים ְְְֲִִִֵַַַַָָָָּכל
יּוכל ּכאׁשר החּסרֹון ּולתּקן יֹורּו אׁשר ְֲֲִֵֶֶַַַַַָעל

לא ּתהיה ּתמים ה', עם ּתהיה אם ְְִִִִִֶֶָָֹעׂשֹות,
עלי הּמּזל ּׁשּיּגיד מה ואין ּדבר ל ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָיחסר
ׁשהתהּל אברהם האֹות ל וזה לרעה, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּתתקּים
יֹוליד ׁשּלא עליו הּמּזל ׁשהראה הגם ה' ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלפני

וילד קנ"ו:)נתהּפ ּתבת(ׁשּבת זה ּוכפי ,‰È‰z ְְְִִֵֵֶַַַַָָƒ¿∆

ּתמים הּדר זה על ּולמּטה למעלה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָנמׁשכת
הּדר זה על אֹו ה', עם ּתהיה אם ְְִִִִֶֶֶֶֶַַּתהיה

:אלהי עם ּכׁשאּתה ּתהיה ְְֱִִִֶֶֶַָָֹּתמים
eÚÓLÈ.יד) 'B‚Â ÌÈBb‰ Èkלׁשמע להם יׁש ּפרּוׁש ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ְִֵֵֶָֹ

ּכי המעֹוננים להם יּגידּו אׁשר את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָּולקּבל

            
אּורים ׁשל ענינֹו ּומה נביא, רק נאמר ּבּפסּוק הרי לׁשאל, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיׁש

הּדברים ׁשני ּכנגד הם הּדברים ׁשּׁשני לֹומר, ויׁש לכאן. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻותּמים

ּבּפסּוק. לא˜ÌÒBׁשּנזּכרּו אם אל אם ואֹומר מקלֹו את ׁשאֹוחז - ְְִֶַָ≈ְְִִֵֵֵֵֶֶַֹ

י)אל פסוק זה(רש"י ּולנגד נבּואה; ּדברי לֹו מּגיד ׁשהּמּקל הינּו , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

נבּואה. ּדברי לּכהן המגּלים ותּמים, אּורים ׁשאֹומרÔBנקט - ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֻ¿≈ֵֶ

העינים אֹוחזי . . ּפלֹונית ידי(שם)עֹונה על ּבאה ׁשהּנבּואה הינּו , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

נביא רק ּבּפסּוק נזּכר זאת ּובכל נביאים. נקט זה ּוכנגד ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹעצמם;

למדנּו ּכבר ותּמים האּורים על ּכי ותּמים, אּורים ּבפרׁשתולא ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֻֻ

הּנביאים. על ׁשכינה הׁשראת לחּדׁש הּכתּוב ּבא וכאן ּתצּוה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
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ר או צ••••אר לבראבל יי....ר ואר ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

רא א ••••רהאס א לאסר ההלכה א  אפ ְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
הר א א....••••להיר יי מי לה ..ספרי) ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

(פ ריהאמרס ל אמר א מה מ א מה הא ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
אב א בה אבל .כבי ב  הא ברְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָל
מי יי מי צמ ברי ל הבר ביא ברי ל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָהבר

מ רא "אכי אמר".... ְֱִִֵֶֶֶַָֹֹ
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מא כז)ר ה(ירמיה מבלה בימ ה י לי "הה  ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
מ ירמיה "מהרהה ל יה אל צרי ל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הצ ל  "באי "בלה יכיה  ל א ליה.... ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹ
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מאחיטו מּבינ ְִִֵֵַָָָנבּיא

אלה יי ל יקים ְְְֱִִָָָָָּכותי

ּתקּבלּון: ְְִֵַמּנּה

מּקדםטז ׁשאלּתא ּדי ְְְֳִִֶָָֹּככל

ּביֹומא ּבחרב אלה ְְְֱֵָָָָֹיי

אֹוסף לא למימר ְְִֵֵָָָָדקהלא

דיי מימרא קל ית ְְְְִֵַַָָָָלמׁשמע

רּבתא אּׁשתא וית ְְֱֶַַָָָָָאלהי

ולא עֹוד אחזי לא ְֱֵֶָָָָהדא

ֵאמּות:

ּדייז אֹוטיבּו לי יי ְֲִִִַַָואמר

ִַמּלילּו:

מּגֹויח להֹון אקים ְְֲִִִָנבּיא

ּפתּגמי ואּתן ּכות ְְְֲִֵֵֵֶָָָאחיהֹון

וימּלל ּבפּומּה ְְִִֵֵַָנבּואתי

אפּקדּנּה: ּדי ּכל ית ְְֲִִִֵַָָעּמהֹון

יקּבליט לא ּדי ּגברא ְְִִֵֵַַָָויהי

ּבׁשמי ימּלל ּדי ְְְְִִִִֵַַָלפתּגמי

מּנּה: יתּבע ְְִִִֵֵַמימרי

ירׁשעכ ּדי נבּיא ְְְִִַַַָּברם

ית ּבׁשמי פתּגמא ְְְִִִַָָָָָלמּללא

ודי למּללא פּקדּתּה לא ְְִִִֵֵַַָָָּדי

עממּיא טעות ּבׁשּום ְְְֲֵַַַַַָימּלל

ההּוא: נבּיא ְְְְִִֵַָויתקטל

ּבלּבואריכא תימר ְֲִֵֵַַָ

ּדי ּפתּגמא ית נּדע ְְִִִֵֶַָָָאכּדין

יי: מּללּה ְְֵַָָלא

ּבׁשמאכב נבּיא ימּלל ְְְִִִֵַָָּדי

ולא פתּגמא יהי ולא ְְְְְִֵַָָָָָדיי

לא ּדי פתּגמא הּוא ְְִִִַַָָָיתקּים

מּללּה ּברׁשע יי ְְְְִֵֵַַַָמּללּה

מּנּה: תדחל לא ְְִִִֵַָָנבּיא

      

ּבּמּזל, ּׁשרׁשּום מה המעֹוננים z‡Â‰יֹודיעּום ְְִִֶַַַַָָ¿«»
ÔÎ ‡Ïל העתידֹות הֹודעת תהא לא ּפירּוׁש …≈ְְֲִֵֵַָָֹ

וגֹו': אקים נביא אּלא ְִִֵֶָָָּכן
B‡הּדר זה על ÔÎירמז ‡Ïּפרּוׁש וגֹו', ְִֶֶֶַַֹ…≈ְֵ

ל נתנם אּלא ּכמֹותם זה ּבמּצב ְְְְְֵֶֶַָָָָָאינ
וכל הּמּזלֹות ּכל ממׁשלּת ּתחת אלהי ְְְְֱֶֶַַַַַָָָֹה'

ּכאֹומרֹו הּׁשמים ח')צבא ׁשּתה(ּתהּלים ּכל ְְְְִִִַַַָָָָ
ז"ל ׁשּדרׁשּו ּוכמֹו רגליו, קנ"ו:)ּתחת (ׁשּבת ְְְֶַַַַָָָ

ואֹומרֹו לרגלֹו, יקראהּו צדק È‡ּבּפסּוק ְְְְְִֵֶֶַַָָ»ƒ
ÌÈ˜‡זה ּכפי סֹוף ּכל סֹוף להׁשיב ּבא וגֹו' »ƒְְְִִֶָָָ

העתידֹות ׁשּידעּו ּגדֹולה ּבהדרגה הּגֹוים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָיהיּו
אקים נביא אמר לזה יׂשראל, ּכן ּׁשאין ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמה
ּבבעלת ּכׁשּׁשאל ׁשאּול הבין ׁשּכן ואּולי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָוגֹו',

כ"ח)אֹוב אֹוב(ש"א לׁשאל ה' אסר לא ּכי ,ְִִַָֹֹ
אבל נביא ׁשּיקים ּבּמקֹום אּלא ידעֹוני ְֲִִִִֶֶַָָָָָאֹו
יׁשאלּו ׁשאֹול לדעת יצטרכּו אם זה ְְְֲִִִֶַַַָָָזּולת

ֶָּבהם:
BÂטז) zÏ‡ ‡ ÏÎלֹומר ׁשּבא אּולי ¿…¬∆»«¿»¿ֶַַָ

נביאים ּכּלם ׁשאין לעצמם ּגרמּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻׁשהם
ּוׁשמע אּתה קרב הקהל ּביֹום ׁשאמרּו ְְְְֶַַַַָָָָָּכמֹו
ה' ּגם לזה מהּנבּואה הּנסּבב מּצער ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּופחדּו
יבֹוא אליו לדּבר והצרי נביא להם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָיּתן
האמּור ּכל הּכתּוב אמר זה ּולטעם ְְִֶֶַַַַַָָָָָויּגידּנּו,

ְִָָּבענין:
BÂכֿכב) ÈÈ ‡ ‡È‰ C‡לדעת צרי ««»ƒ¬∆»ƒ¿ִַַָָ

אֹומרֹו אֹומרֹו‡C,א' ÈÈּגם ‡ ְ«ְַ¬∆»ƒ

אֹומרֹו ב' וגֹו', ידּבר אׁשר לֹומר הסּפיק ְְְְְֲִִֵֶַַֹולא
Ï ‡ ÈÎÂ'וגֹוÈ ‡'וגֹו‡ÏÂ ¿ƒ…«ƒ¿»¿ְ¬∆¿«≈ְ¿…

‰ ‰È‰Èמה יהיה לא ׁשאם ּפׁשיטא וגֹו' ƒ¿∆«»»ְְְִִִֶֶַָֹ
אֹומרֹו ג' ההּוא, הּדבר ה' ּדּבר ׁשּלא ְִִֵֶֶַַָָָֹּׁשּצּוה

Ì È ‡אמר ׁשּלפניו ּבּפסּוק לּמה ה' ¬∆¿«≈¿≈ְֶַַָָָָָָ
אֹומרֹו ד' ה', ּבׁשם אמר זה ּובפסּוק ְְְְִִֵֶַָָּבׁשמי

‰ ‡‰דּברֹו לא אּלא לֹומר לֹו היה ׁשּלא «»»ְִֶֶַָָָֹֹ
ההּוא: להּדבר ׁשחֹוזר יֹודע ואני ְֲִֵֵֶַַַַָָה'

ÔÎ‡הּנביא ּׁשאמר מה ּפי על הענין יתּבאר »≈ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
רמֹות ּבמלחמת ואחאב יהֹוׁשפט ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָּבמעׂשה

כ"ב)ּגלעד ּדּברּו(מ"א אחד ּפה הּנביאים ׁשּכל ְְְִִִִֶֶֶַָָָ
ימלה ּבן מיכיהּו ּומּדברי והצלח, עלה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָלאחאב

מּלפ יצא ׁשרּוח הּדברים לפּתֹותנתּגּלה ה' ני ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ



לי             
אּורים ׁשל ענינֹו ּומה נביא, רק נאמר ּבּפסּוק הרי לׁשאל, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹיׁש

הּדברים ׁשני ּכנגד הם הּדברים ׁשּׁשני לֹומר, ויׁש לכאן. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻותּמים

ּבּפסּוק. לא˜ÌÒBׁשּנזּכרּו אם אל אם ואֹומר מקלֹו את ׁשאֹוחז - ְְִֶַָ≈ְְִִֵֵֵֵֶֶַֹ

י)אל פסוק זה(רש"י ּולנגד נבּואה; ּדברי לֹו מּגיד ׁשהּמּקל הינּו , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

נבּואה. ּדברי לּכהן המגּלים ותּמים, אּורים ׁשאֹומרÔBנקט - ְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֻ¿≈ֵֶ

העינים אֹוחזי . . ּפלֹונית ידי(שם)עֹונה על ּבאה ׁשהּנבּואה הינּו , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

נביא רק ּבּפסּוק נזּכר זאת ּובכל נביאים. נקט זה ּוכנגד ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹעצמם;

למדנּו ּכבר ותּמים האּורים על ּכי ותּמים, אּורים ּבפרׁשתולא ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֻֻ

הּנביאים. על ׁשכינה הׁשראת לחּדׁש הּכתּוב ּבא וכאן ּתצּוה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
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מאחיטו מּבינ ְִִֵֵַָָָנבּיא

אלה יי ל יקים ְְְֱִִָָָָָּכותי

ּתקּבלּון: ְְִֵַמּנּה

מּקדםטז ׁשאלּתא ּדי ְְְֳִִֶָָֹּככל

ּביֹומא ּבחרב אלה ְְְֱֵָָָָֹיי

אֹוסף לא למימר ְְִֵֵָָָָדקהלא

דיי מימרא קל ית ְְְְִֵַַָָָָלמׁשמע

רּבתא אּׁשתא וית ְְֱֶַַָָָָָאלהי

ולא עֹוד אחזי לא ְֱֵֶָָָָהדא

ֵאמּות:

ּדייז אֹוטיבּו לי יי ְֲִִִַַָואמר

ִַמּלילּו:

מּגֹויח להֹון אקים ְְֲִִִָנבּיא

ּפתּגמי ואּתן ּכות ְְְֲִֵֵֵֶָָָאחיהֹון

וימּלל ּבפּומּה ְְִִֵֵַָנבּואתי

אפּקדּנּה: ּדי ּכל ית ְְֲִִִֵַָָעּמהֹון

יקּבליט לא ּדי ּגברא ְְִִֵֵַַָָויהי

ּבׁשמי ימּלל ּדי ְְְְִִִִֵַַָלפתּגמי

מּנּה: יתּבע ְְִִִֵֵַמימרי

ירׁשעכ ּדי נבּיא ְְְִִַַַָּברם

ית ּבׁשמי פתּגמא ְְְִִִַָָָָָלמּללא

ודי למּללא פּקדּתּה לא ְְִִִֵֵַַָָָּדי

עממּיא טעות ּבׁשּום ְְְֲֵַַַַַָימּלל

ההּוא: נבּיא ְְְְִִֵַָויתקטל

ּבלּבואריכא תימר ְֲִֵֵַַָ

ּדי ּפתּגמא ית נּדע ְְִִִֵֶַָָָאכּדין

יי: מּללּה ְְֵַָָלא

ּבׁשמאכב נבּיא ימּלל ְְְִִִֵַָָּדי

ולא פתּגמא יהי ולא ְְְְְִֵַָָָָָדיי

לא ּדי פתּגמא הּוא ְְִִִַַָָָיתקּים

מּללּה ּברׁשע יי ְְְְִֵֵַַַָמּללּה

מּנּה: תדחל לא ְְִִִֵַָָנבּיא

      

ּבּמּזל, ּׁשרׁשּום מה המעֹוננים z‡Â‰יֹודיעּום ְְִִֶַַַַָָ¿«»
ÔÎ ‡Ïל העתידֹות הֹודעת תהא לא ּפירּוׁש …≈ְְֲִֵֵַָָֹ

וגֹו': אקים נביא אּלא ְִִֵֶָָָּכן
B‡הּדר זה על ÔÎירמז ‡Ïּפרּוׁש וגֹו', ְִֶֶֶַַֹ…≈ְֵ

ל נתנם אּלא ּכמֹותם זה ּבמּצב ְְְְְֵֶֶַָָָָָאינ
וכל הּמּזלֹות ּכל ממׁשלּת ּתחת אלהי ְְְְֱֶֶַַַַַָָָֹה'

ּכאֹומרֹו הּׁשמים ח')צבא ׁשּתה(ּתהּלים ּכל ְְְְִִִַַַָָָָ
ז"ל ׁשּדרׁשּו ּוכמֹו רגליו, קנ"ו:)ּתחת (ׁשּבת ְְְֶַַַַָָָ

ואֹומרֹו לרגלֹו, יקראהּו צדק È‡ּבּפסּוק ְְְְְִֵֶֶַַָָ»ƒ
ÌÈ˜‡זה ּכפי סֹוף ּכל סֹוף להׁשיב ּבא וגֹו' »ƒְְְִִֶָָָ

העתידֹות ׁשּידעּו ּגדֹולה ּבהדרגה הּגֹוים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָיהיּו
אקים נביא אמר לזה יׂשראל, ּכן ּׁשאין ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמה
ּבבעלת ּכׁשּׁשאל ׁשאּול הבין ׁשּכן ואּולי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָוגֹו',

כ"ח)אֹוב אֹוב(ש"א לׁשאל ה' אסר לא ּכי ,ְִִַָֹֹ
אבל נביא ׁשּיקים ּבּמקֹום אּלא ידעֹוני ְֲִִִִֶֶַָָָָָאֹו
יׁשאלּו ׁשאֹול לדעת יצטרכּו אם זה ְְְֲִִִֶַַַָָָזּולת

ֶָּבהם:
BÂטז) zÏ‡ ‡ ÏÎלֹומר ׁשּבא אּולי ¿…¬∆»«¿»¿ֶַַָ

נביאים ּכּלם ׁשאין לעצמם ּגרמּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻׁשהם
ּוׁשמע אּתה קרב הקהל ּביֹום ׁשאמרּו ְְְְֶַַַַָָָָָּכמֹו
ה' ּגם לזה מהּנבּואה הּנסּבב מּצער ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּופחדּו
יבֹוא אליו לדּבר והצרי נביא להם ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָיּתן
האמּור ּכל הּכתּוב אמר זה ּולטעם ְְִֶֶַַַַַָָָָָויּגידּנּו,

ְִָָּבענין:
BÂכֿכב) ÈÈ ‡ ‡È‰ C‡לדעת צרי ««»ƒ¬∆»ƒ¿ִַַָָ

אֹומרֹו אֹומרֹו‡C,א' ÈÈּגם ‡ ְ«ְַ¬∆»ƒ

אֹומרֹו ב' וגֹו', ידּבר אׁשר לֹומר הסּפיק ְְְְְֲִִֵֶַַֹולא
Ï ‡ ÈÎÂ'וגֹוÈ ‡'וגֹו‡ÏÂ ¿ƒ…«ƒ¿»¿ְ¬∆¿«≈ְ¿…

‰ ‰È‰Èמה יהיה לא ׁשאם ּפׁשיטא וגֹו' ƒ¿∆«»»ְְְִִִֶֶַָֹ
אֹומרֹו ג' ההּוא, הּדבר ה' ּדּבר ׁשּלא ְִִֵֶֶַַָָָֹּׁשּצּוה

Ì È ‡אמר ׁשּלפניו ּבּפסּוק לּמה ה' ¬∆¿«≈¿≈ְֶַַָָָָָָ
אֹומרֹו ד' ה', ּבׁשם אמר זה ּובפסּוק ְְְְִִֵֶַָָּבׁשמי

‰ ‡‰דּברֹו לא אּלא לֹומר לֹו היה ׁשּלא «»»ְִֶֶַָָָֹֹ
ההּוא: להּדבר ׁשחֹוזר יֹודע ואני ְֲִֵֵֶַַַַָָה'

ÔÎ‡הּנביא ּׁשאמר מה ּפי על הענין יתּבאר »≈ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
רמֹות ּבמלחמת ואחאב יהֹוׁשפט ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָּבמעׂשה

כ"ב)ּגלעד ּדּברּו(מ"א אחד ּפה הּנביאים ׁשּכל ְְְִִִִֶֶֶַָָָ
ימלה ּבן מיכיהּו ּומּדברי והצלח, עלה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָלאחאב

מּלפ יצא ׁשרּוח הּדברים לפּתֹותנתּגּלה ה' ני ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ



לב            
  ••••(ספרי)לי לא י  ר ריא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

א א ר  רלא אר ר א אי א ראְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹֹֹ
י ל א  רא   רא א רי ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

יל א א  ר רא אי א ר  ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָי
 א אא ל  לא  ל אל א  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻ

  רי רל ר אל  ר י ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָא
סי  ר לפי ל ראלי א לר י  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹאר

 אלי רא ל ר....  ••••()לא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
לי לי ירא לא  לי ל  .... ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹ
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  ••••רא יר  ל  א ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
      ל ר ל יר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָל
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יתא אלה יי יׁשצי ְְֱֲֵֵֵָָָָארי

יהב אלה יי ּדי ְְֱִֵַַָָָָָעממּיא

ותירתּנּון ארעהֹון ית ְְְֲִֵַָָל

ּבקרויהֹון ְְְִֵֵֵותיתב

ְֵָּובבּתיהֹון:

לב ּתפרׁש קרוין ְְְִִַַַָּתלת

אלה יי ּדי ארע ְְְֱִַָָָָּבגֹו

למירתּה: ל ְְֵֵַָָיהב

ּותתּלתג ארחא ל ְְְֵַַַָָָּתתּקן

יחסנּנית ּדי ארע ּתחּום ְְְְִִַַָָָ

למעירֹוק ויהי אלה ְְֱִִֵֵָָָיי

קטֹולא: ּכל ַָָָָּתּמן

קטֹולאד ּפתּגם ְְִֵַָָודין

ּדי ויתקּים ּתּמן ְְְִִִֵַַַָּדיערֹוק

ּבלא חברּה ית ְְְִֵַָָיקטּול

לּה סני לא והּוא ְְְֵֵֵַָָמנּדעּה

ּומּדקמֹוהי: ְְִִִֵֵַָמאתמּלי

חברּהה עם יעּול ְְִִֵֵַודי

אעין למּקץ ְְְִִַָָֻּבחרׁשא

ּבפרזלא ידּה ְְְְְְְִֵֵַָותתמרג

ויׁשּתלף אעין ְְְְִִִֵַָלמּקץ

ית ויׁשּכח אעא מן ְְְְִַַַָָָָּפרזלא

יערֹוק הּוא וימּות ְִִֵֵַחברּה

האּלין קרוּיא מן ְֲִִִֵַַָָָלחדא

ְְִַַויתקּים:

      

על ּובחּדּוׁשי ּבּמלחמה, ולּפל לעלֹות ְְְְֲִִִַַַַַָָָֹאחאב
על עבר ּבתחּלה לּמה ּדקּדקּתי נביאים ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָּדברי
הראׁשֹונים ּכּנביאים ונתנּבא נבֹות רּוח ְְְְִִִִִִֵַַַָָָמיכיהּו
אחרֹונה ּבנבּואה ואח"כ והצלח עלה ְְְְְֲֲִֵַַַַָָָואמר
נבֹות, רּוח לפניו הֹועיל ולא ה' נבּואת ְְְִִֵַַָָָֹּדּבר
ׁשליחּותֹו קּים לא אי אני ּתמּה ּכן ּגם הרּוח ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹועל
לּמה למיכיהּו קׁשה עֹוד לעׂשֹות, יצא ְְֲֲִֶֶַָָָָָָאׁשר
להּפיל ׁשחׁשב ּומחׁשבֹותיו ח"ו ה' עצת ְְְֲִִֵֶַַַַָָּבּטל
וגּלה ּבא והּוא ּגלעד רמֹות ּבמלחמת ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָאחאב

עצמֹו: לאחאב ְְְַַָסֹודֹו
ÔÎ‡ּבנעם ה' העיר אׁשר הּדברים הנה הן »≈ְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹ

הּבֹורא לפני וצפּוי ּגלּוי ׁשהּכל לפי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹּדבריו,
ותטעה מּלפניו רּוח ׁשּתצא זמן יבֹוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּכי
אנּוסים זה ּכל עם ּדּברּו ׁשּׁשקר והגם ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָהּנביאים
הקּדים הּנביא ענׁש לצּוֹות ּכׁשּבא לזה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹהם,

‰‡ואמר ‡ּבזה ּכּיֹוצא נביא מעט א ְַָ««»ƒִִֵֵֶַַָָ
לֹומר ודקּדק ימּות, ולא יקּום ולא ּדבר ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשּידּבר

 ‡אׁשר נביא אּלא ימּות ׁשּלא להעיר ¬∆»ƒְֲֲִִֶֶֶַָָָֹ
ׁשקר ׁשּדּבר נביא אבל לֹומר וגֹו' לדּבר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָיזיד
אין ׁשּזה נבֹות רּוח ׁשהטעהּו ּוכגֹון הזיד ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹולא
יצא ה' ּבהסּכמת הרּוח ּכי ּדבר אׁשמת ְְְִַַַַַָָָָָָָָעליו
והגם מהעֹון. הם נקּיים מּצּדֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָוהּמתנּבאים

ׁשּצדקיהּו(פ"ט.)ׁשּבסנהדרין ּכנענהאמרּו ּבן ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָ
מּטעם הּוא הטעּתּו, נבֹות ׁשרּוח הגם ְֲִִֶַַַַַַָָחּיב
נביאים ב' אין למדן ליה ּדהּוה ׁשם ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָׁשאמרּו
ּפטּור זה זּולת אבל אחד ּבסגנֹון ְְְְֲִִִֶֶַַָָָמתנּבאים
וגם ּכן אמרּו נביאים מאֹות ׁשּד' והגם ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהיה,
והצלח עלה אמר ּכן ּגם ימלה ּבן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָמיכיהּו
להתנּבאֹות ּפיהם ּפתחּו ּכּלם זה ּכל עם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֻוגֹומר,

ׁשּנּבאּו ּוכׁשהרּגיׁשּו ּבפיהם ּדּברה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָוהרּוח
הּזה ּבּדבר עֹוד לדּבר הֹוסיפּו לא א' ְְְִִֵֶַַַָָֹּבסגנֹון
אׁשר יאמר זה ועל צדקיהּו, ּכן ּׁשאין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמה

וגֹו': ּומת וגֹו' ְְִֵָיזיד
‰zÚÓe,'וגֹו הּדבר ּנדע ּבּמה ׁשֹואל הּבן ּכאן ≈«»ְֵֵֵֶַַַַָָָ

חיׁשינן הּדבר יהיה ּׁשּלא מּמה ְְְִִִִֶֶַַַָָָֹואם
יּומת ולּמה ּבּה וכּיֹוצא הּמטעה נבֹות ְְְְֵֶַַַַַָָָָלרּוח
ה' ּבדבר ׁשּיצא ׁשהרּוח ּכיון הּנביא ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאיׁש
לא רמֹות ּבמעׂשה אם ּבּדבר וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹהטעּתֹו,
מתחּיבים היּו הּסֹוד וגּלה מיכיהּו ּבא ְְְְִִִִַַָָָָָָהיה
עׂשּו חמס לא על נביאים מאֹות ד' ּכל ְִִִֵַָָָָָֹמיתה

אֹומרֹו והּוא מׁשּפט, אֹוהב Ó‡וה' Î'וגֹו ְְְִֵַָ¿ƒ…«ְ
‰ B ‡ ‡ ‰ Ú ‰Î‡ּכלל ּכאן ≈»≈««»»¬∆…ƒ¿ַָָ

צא לרּוח ה' ּדבר ּכן ּגם וכלל לּנביא ה' ְְְִֵֵַַַַַַָָָּדבר
ּכן: ֲֵֵַועׂשה

Ó‡‡‰  ‡הּנביא אם ּפרּוׁש וגֹו' ¿»«¬∆¿«≈«»ƒְִִֵַָ
ּׁשּדקּדק מה והּוא ה' ּבׁשם נבּואתֹו ְְְְִֵֵֶַַָֹיאמר

ה', ּבׁשם ‰לֹומר ‰‰ ‡ּתדע אז וגֹו' ְֵַ¿…ƒ¿∆«»»ְֵַָ
ּדּברֹו ּבא ולא ּפרּוׁש הּנביא ּדּברֹו ּבזדֹון ְְְְִִִֵַַָָָֹּכי
רּוח ינּוח לא ּכי והּטעם ׁשהטעּתּו, רּוח ְְִִִֶַַַַַַַַָֹמּצד
אמת, אלהים ה' ּכי הּנכּבד ה' ּבׁשם ְְֱֱִִִֵֶֶֶַָֹׁשקר

אֹומרֹו ‰והּוא B ‡ ‡ ‰ ‡e‰ ְְ«»»¬∆…ƒ¿
ּדּברֹו ׁשּלא עליו ל אֹומר ׁשאני הּוא ְְֲִִֵֵֶֶָָֹּפרּוׁש
אֹומרֹו והּוא ּבזדֹון, אּלא ּברּוח ּבא לא וגם ְְְְְֶַַָָָֹה',

B ÔBׁשהגם אחר ּדבר יׁש אבל הּנביא, ¿»ƒ¿ֲֲִֵֵֶַַַָָָָ
לא ל לֹומר יכֹולה הּתֹורה ואין ׁשקר ְְְֵֶֶֶַַָָֹׁשהּוא
ידּבר ּכׁשּלא והּוא הּנביא ּדּברֹו ּבזדֹון ה' ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹּדּברֹו
לחּוׁש יׁש ׁשקר ׁשּיהיה ׁשהגם ה' ּבׁשם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּנביא

נבֹות: ּכרּוח ְַַָָלרּוח

‰eּבתחּלה ּכי מיכיהּו ענין אדם לנפׁש יערב »∆ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָ
אֹומר היה לא ולזה ה' ׁשם הזּכיר ְְִִֵֵֶָָָֹֹלא
ואמר יהֹוׁשפט ׁשּנתחּכם עד הרּוח ּדברי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלא

ט"ו)אליו י"ח לא(דה"ב אׁשר מׁשּביע אני ְֲֲֲִִֵֶַָֹ
נתחּכם ּפרּוׁש ה', ּבׁשם אמת רק אלי ְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַַַתדּבר
אׁשר ואמר ּכאן ה' ׁשהתנה הּתנאי לֹו ְְְֲִֶֶַַַַָָָלֹומר
ׁשּידּבר ּׁשּפרׁשנּו מה לפי ה' ּבׁשם הּנביא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָידּבר
ּתפּנה מטעה רּוח יׁש אם ּובזה ה', ְְְִֵֵֶֶַַַָָּבׁשם
ואמר ה' ׁשם אליו ּכׁשהזּכיר היה וכן ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמקֹום,
הּנביא ואמר נבֹות לֹו ּברח ה' ּבׁשם ְְִִֵַַַַָָָָָהּנביא

ּׁשהּוא: ּבּמה ֱֶֶֶַָהאמת
‰eּבענין ׁשּדקּדקנּו הּדקּדּוקים ּכל נתיּׁשבּו »∆ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָ

מצינּו ׁשּלא והגם ּגלעד רמֹות ְְֲִִֶַַַָָָֹנבּואת
קצר ּומקרא הזּכירֹו ה', ׁשם מיכיהּו ְְְְִִִִִִֵֶָָָָׁשהזּכיר
לּׁשם מיכיהּו וכּון יהֹוׁשפט ׁשהזּכירֹו ּכיון ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהּוא
מאֹומרֹו ּתקׁשה ולא אליו, יהֹוׁשפט ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹׁשהזּכיר
ה' ּבׁשם וגֹו' מׁשּביע אני ּפעמים ּכּמה ְְְְֲֲִִִֵַַָָָׁשם
ּבׁשם לדּבר ּפעמים ּכּמה ׁשהׁשּביעֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּיראה
זה ּבדקּדּוק מיכיהּו הרּגיׁש ׁשּלא אּולי ּכי ְְְְִִִִִֶֶַָֹה',

אחרֹונה: ּבפעם אּלא יהֹוׁשפט ְְֲֶֶַַַָָָָׁשל
B‡לּמאמר נסמ אינֹו ה' ּבׁשם מאמר ּכי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָאפׁשר

ׁשחּדׁש עצמֹו ּבפני מאמר אּלא מׁשּביע ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאני
מיכיהּו ּגּלה לּמה קׁשה לא זה ּולפי ְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹּבאחרֹונה,
מקֹור יׁשּתּנה ולא העֹולם יחרב ּכי ה', ְְְֱִִֶֶַַָָֹסֹוד
ּומה ח"ו, ׁשקר ּדבר על ׁשמֹו ליחד ְְְֱֵֶֶֶַַַַָהאמת
ּכי ּפעּלתֹו הרּוח עׂשה ּפנים ּכל על ּכי ְִִִַַַָָָָָָֻּגם
ונמצאת ונפל ועלה אחאב אליו האמין ְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָֹלא
לׁשם הּׁשקר מתיחס ולא קּימת ה' ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹמחׁשבת

אמת: אלהים ֱֱִֶֹה'

            
 ו••••ותתמ מות   ז   ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

  ז מת   מו  (ו מו) ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
 מ  ת   מ .... ו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

••••(ז ו(מכות תמ ז מ מ תמ  ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ז ו ת  מ כת ז  מ ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמ
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‡BÏ „È˙ÚÏ LÏLÂ(ט יט, (רש"י ¿»…∆»ƒ»
לבֹוא, לעתיד מקלט ערי ּצריכים מה לׁשם הּקׁשיא, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻידּועה

אז יהיּו לא ּובוּדאי הארץ, מן הּטמאה רּוח ּתעבר אז ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֻוהרי

ּכּפרה, ּבעי ּבׁשֹוגג נפׁש הֹורג ּגם (ׁשהרי ּבׁשֹוגג אפילּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָרֹוצחים,

קצת ׁשהּוא לֹומר צרי ּכרח ועל מכּפרת, מקלט לעיר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָוגלּות

הּגלּות, ּבזמן ּבׁשגגה נפׁש ׁשהרג מי ׁשּכל לֹומר, ויׁש ּבזה). ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאׁשם

ׁשרּבי ׁשּמצינּו, ּוכמֹו ּכּפרה. לׁשם מקלט לעיר לבֹוא לעתיד ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָיגלה

ׁשמנה, חּטאת יביא הּמקּדׁש ׁשּכׁשּיּבנה ּפנקסֹו על ּכתב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָיׁשמעאל

הּזה. ּבּזמן ּבׁשֹוגג ּׁשעבר מה על לבֹוא לעתיד חּטאת ׁשּיביא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהינּו

    

    §³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤
     ©§§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬

      §−©«£®̈§¨¨¬¨¤−¨¦«

  §¦¦«§¤¬¦Æ¥´
    §¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈
    §¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−

  ו ¤«¨¦¬¨¥«
   ו••••   ת   ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ

ּדמאו ּגאל ירּדֹוף ְְְִִֵָָָּדילמא

לּבּה יחם ארי קטֹולא ֲִֵֵֵַַָָָּבתר

ארחא תסּגי ארי ְְְְְֲִִֵֵֵַָָוידּבקּנּה

לית ולּה נפׁש ְְְְְִִֵֵֵַויקטלּנּה

לא ארי ּדקטֹול ּדין ְֲִִֵַָחֹובת

מּתמּלי לּה הּוא ְִִֵֵַָסני

ְִִָּומּדקמֹוהי:

מפּקדז אנא ּכן ְְֲֵַַָָעל

ּתפרׁש קרוין ּתלת ְְְְִִֵַַַָלמימר

:ָל

יתח אלה יי יפּתי ְְְֱִֵַָָָָואם

קּיים די ּכמא ְְִִַָָּתחּומ

ּכל ית ל ויּתן ְֲִֶַָָָָָָלאבהת

למּתן מּליל ּדי ְְִִִַַַָארעא

:ֲַָָָלאבהת

ּכלט ית תּטר ֲִֵַָָארי

למעּבדּה הדא ְְְְְֶֶַַָָָּתפקדּתא

אנא דיןּדי יֹומא מפּקד ְְֲִֵַָָָ

אלה יי ית ְְְֱִַָָָָלמרחם

ּדתּקנן ּבארחן ְְְְְְִַַָָָולמה

ותֹוסף יֹומּיא ּכל ְֳִֵַָָָקדמֹוהי

על קרוין ּתלת עֹוד ְְִִַַָל

אּלין: ְִֵַּתלת

ּבגֹוי זּכי ּדם יׁשּתפ ְְְְִֵַַָָולא

ל יהב אלה יי ּדי ְְֱִֵַָָָָָָארע

חֹובת על ויהי ֲֲִֵַַָָָאחסנא

ּדקטֹול: ְִִּדין

סנייא גבר יהי ְְֲֵֵֵַַָוארי

ויקּום לּה ויכמן ְְְְִִֵֵַַלחברּה

וימּות נפׁש וימחּנּה ְְְֲִִִִֵַעלֹוהי

קרוּיא מן לחדא ְְֲִִִֵַַָָויערֹוק

ִֵָהאּלין:

      

È˙‡Ïח) BÂ ÈÁÈ Ì‡Âּכי עצמן ּפרּוׁש ¿ƒ«¿ƒ¿«¬…∆ְִֵַָ
זה ואמר לבֹוא, לעתיד הארץ ינחלּו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָהם
ויעׂשּוה הּתֹורה ּכל את יׁשמרּו אם להם ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֻיּׂשג
ולא ה' מאהבת והעׂשּיה הּׁשמירה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹותהיה
ּבימיו ּבזה, יעמד אׁשר ההּוא הּדֹור ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָֹמּיראה,
עממין העׂשרה ּכל לתת הּטֹוב ּדברֹו ה' ְֲֲִִֵַָָָָָָָָיקים
ׁשהבטיח הּטֹוב ּכל יׂשראל ּביד ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָויעמיד
ורּבֹותינּו ּבתחּיה, עמדם ּביֹום לאבֹות ְְְְֲִִֵַַָָָָָלעׂשֹות
העתידה ׁשּגאּולה העירּו צ"ט:) (סנהדרין ְְְֲִִִֵֶֶַָָָז"ל

ּדוקא: מאהבה ה' ּבעבֹודת ְְֲֲֵַַַַָָָּתלּויה
BÂיא) ‡ LÈ‡ ‰È‰È ÈÂרֹומזת זֹו ּפרׁשה ¿ƒƒ¿∆ƒ≈¿ֶֶָָָ

ׁשלׁשה י"ב ּדף מּכֹות ּבגמ' ּׁשאמרּו ְְְִֶַַַָָָֹמה
לעתיד לטעֹות אדֹום ׁשל ׂשרֹו עתיד ְְֱִִִֶָָָָֻטעּיֹות
קֹולטֹות מקלט ׁשערי הּוא מהם ואחד ְְְִֵֵֶֶֶָָָָלבֹוא,
ׁשל ׂשרֹו ּכי וידּוע מזיד, והּוא ּבׁשֹוגג ְְְִִֵֵֵֶַַָָההֹורג

ׂשטן הּוא ס"מ הּוא ט"ז.)אדֹום יצר(ב"ב הּוא ֱֵֶָָ
ואמר ּכאן, הּכתּוב העיד ועליו È‰È‰הרע Èk ְְִֵַַַָָָָָָƒƒ¿∆

‡ LÈ‡הרע ּכיצרֹו לאדם ׂשֹונא אין ּכי ƒ≈ְְִִֵֵַָָָָ

הּׂשנאה, מקֹור מראהe‰ÚÏוהּוא הּוא ּכי ְְְִַָ¿≈≈ְִֶַ
ׂשֹונא והּוא מיעצם, לטֹובתם ּכי לּכל ְְְֲִֵֵַַָָָֹרעּות

ורעּות, אהבה ּבדר רעתֹו ּומבּקׁש ‡Âלֹו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָ¿»«
ׁשעברה לדעת ל יׁש ּכי להחטיאֹו לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאֹורב
אּלא עֹוׂשה אינֹו האדם ׁשעֹוׂשה ִֵֶֶֶֶָָָָָראׁשֹונה
לּנפׁש, לּכנס הּצר ׁשער מֹוצא ּובזה ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשגגה

ּכאֹומרֹו להאדם מקּדים ד')ּגם לּפתח(ּבראׁשית ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ
מסּביר ּגם ּבאדם, המנגדֹו ּבא קדם רבץ ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹחּטאת
טֹוב לרע ויאמר הרע מעׂשה על ּפנים ְֲִֶַַַַַָָָֹלֹו
עליו, מתּגּבר ּובזה מּזה, ּגדֹול אֹורב ל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָואין

אֹומרֹו ÂÈÏÚוהּוא Ì˜Âלכן קדם ּכן ּׁשאין מה ְְ¿»»»ֵֵֵֶֶַָֹ
האדם ּבתֹו הל הּׂשערה ּכחּוט (סּכהׁשהיה ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֻ

עליו:נ"ב:) ויקּום יתּגּבר החטא ידי ְְְְְִֵֵֵַַַָָָועל
BÓB‡ÂL e‰k‰Âמדּבר ׁשהּוא העיר ּכאן ¿¿¿ƒ»∆∆ְִֵֵֶַָ

ּפרּוׁש נפׁש והּכהּו אמר ולזה ס"מ ְְִֵֶֶֶַַָָָעל
הּנפׁש, ּתמּות החטא ידי על ּכי ּבנפׁשֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשחֹובל

˙Á‡ Ï‡ ÒÂהערים אחת אל ינּוס אם ּפרּוׁש ¿»∆««ִִֵֶֶַַָָ
הּמקלט, מערי ׁשהיא עצמּה לּבצר eÁÏLÂהאל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ¿»¿

BÈÚ È˜עיר ׁשהיא מעלה ׁשל ּדין ּבית הם ƒ¿≈ƒְִִִֵֵֶֶַָ
אדֹום, ׁשל הּׂשר ‡B˙Bׁשל eÁ˜ÏÂּפי ועל ֱֶֶַַ¿»¿ְִַ

אבינּו הּוא הּדם ּגֹואל ּביד יתנּוהּו ְְְִִִֵַַַָָָהּמׁשּפט
ִֶַַָׁשּבּׁשמים:

BÓB‡Â˙ÓÂז"ל אֹומרם סֹוד רמז (סנהדריןּכאן ¿¿»≈ְְְִֶַַָָָ

וׂשֹורפם,לח:) ּבהם אצּבעֹו ְְְִֶֶָָָמֹוׁשיט
ÓÂ˙אֹומרֹווהּוא Ìc‰ Ï‡b „Èaּבנגיעת ּפרּוׁש ְְ¿«…≈«»»≈ְִִֵַ

ׁשאמרּו ּולפי מעצמֹו, מת הּוא ּבזה ּבֹו ה' ְְְִֵֵֶֶַַָָיד
ידי על ּכן ּגם ּתהיה ס"מ הריגת ּכי ְְֲִִִֵֵֶַַַז"ל
ּברּו ה' עם להמיתֹו ּבֹו ּתהיה ׁשּידם ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָיׂשראל

אמר לזה ÂÈÏÚ,הּוא, ÒBÁ˙ ‡Ïוהגם ֶַָָ…»»»ֲַַ
להם יׁש ּבאמצעּותֹו, הרויחּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשהּצּדיקים
ׁשּׁשפ רּבים ּדמים ּכּמה נקי ּדם אל ְִִִִֶֶַַַַָָָָָלהּביט
ּבחינת נחלטת ּתהיה ל וטֹוב ואז ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָּבארבֹו,
ּתהיה הּטמאה רּוח ּבהּבטל ּכי ,ל ְְְִִִֵֶַַַָָָֻהּטֹוב
ּבני ׁשהם ּבמקֹומּה הּטֹוב ּבחינת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָנׁשלמת

ְִֵָיׂשראל:



לג             
 ו••••ותתמ מות   ז   ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

  ז מת   מו  (ו מו) ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
 מ  ת   מ .... ו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

••••(ז ו(מכות תמ ז מ מ תמ  ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
ז ו ת  מ כת ז  מ ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמ

ו.... ֲַָ

   ¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´
    ̈«Ÿ¥À©¦´¥©»§¨¼§¦¦²
   ¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤
    §Æ¥´¦§©½̈¤Â¦´Ÿ

     ¥¬²−¦§¬¦§«
  ••••ו   כ מ  כ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

 מ.... ְִִַָ

   ©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ
    ¨¬¨¦−©§¦¬¨«

   §¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
  ¤§ª´§½©«£¤¬¦§©−

    ©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ¤¨
   ̈½̈¤£¤¬¦¤−¨¥¬

 ו ©«£Ÿ¤«
ו••••  תת  מו  .... ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ

 ¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧
   ©¹Ÿ©«£À̈£¤̧¨«Ÿ¦´

   §©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈
    ¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈¨

     ©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬Æ¨´
    ¨¦½©−©¨¬¨¥«¤

ו   ••••     ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
 ת ו   ו.... ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

    

‡BÏ „È˙ÚÏ LÏLÂ(ט יט, (רש"י ¿»…∆»ƒ»
לבֹוא, לעתיד מקלט ערי ּצריכים מה לׁשם הּקׁשיא, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻידּועה

אז יהיּו לא ּובוּדאי הארץ, מן הּטמאה רּוח ּתעבר אז ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֻוהרי

ּכּפרה, ּבעי ּבׁשֹוגג נפׁש הֹורג ּגם (ׁשהרי ּבׁשֹוגג אפילּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָרֹוצחים,

קצת ׁשהּוא לֹומר צרי ּכרח ועל מכּפרת, מקלט לעיר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָוגלּות

הּגלּות, ּבזמן ּבׁשגגה נפׁש ׁשהרג מי ׁשּכל לֹומר, ויׁש ּבזה). ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאׁשם

ׁשרּבי ׁשּמצינּו, ּוכמֹו ּכּפרה. לׁשם מקלט לעיר לבֹוא לעתיד ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָיגלה

ׁשמנה, חּטאת יביא הּמקּדׁש ׁשּכׁשּיּבנה ּפנקסֹו על ּכתב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָיׁשמעאל

הּזה. ּבּזמן ּבׁשֹוגג ּׁשעבר מה על לבֹוא לעתיד חּטאת ׁשּיביא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהינּו

    

    §³Ÿ¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤
     ©§§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬

      §−©«£®̈§¨¨¬¨¤−¨¦«

  §¦¦«§¤¬¦Æ¥´
    §¥¥½§¨³©Æ§¨´¨½̈
    §¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−

  ו ¤«¨¦¬¨¥«
   ו••••   ת   ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ

ּדמאו ּגאל ירּדֹוף ְְְִִֵָָָּדילמא

לּבּה יחם ארי קטֹולא ֲִֵֵֵַַָָָּבתר

ארחא תסּגי ארי ְְְְְֲִִֵֵֵַָָוידּבקּנּה

לית ולּה נפׁש ְְְְְִִֵֵֵַויקטלּנּה

לא ארי ּדקטֹול ּדין ְֲִִֵַָחֹובת

מּתמּלי לּה הּוא ְִִֵֵַָסני

ְִִָּומּדקמֹוהי:

מפּקדז אנא ּכן ְְֲֵַַָָעל

ּתפרׁש קרוין ּתלת ְְְְִִֵַַַָלמימר

:ָל

יתח אלה יי יפּתי ְְְֱִֵַָָָָואם

קּיים די ּכמא ְְִִַָָּתחּומ

ּכל ית ל ויּתן ְֲִֶַָָָָָָלאבהת

למּתן מּליל ּדי ְְִִִַַַָארעא

:ֲַָָָלאבהת

ּכלט ית תּטר ֲִֵַָָארי

למעּבדּה הדא ְְְְְֶֶַַָָָּתפקדּתא

אנא דיןּדי יֹומא מפּקד ְְֲִֵַָָָ

אלה יי ית ְְְֱִַָָָָלמרחם

ּדתּקנן ּבארחן ְְְְְְִַַָָָולמה

ותֹוסף יֹומּיא ּכל ְֳִֵַָָָקדמֹוהי

על קרוין ּתלת עֹוד ְְִִַַָל

אּלין: ְִֵַּתלת

ּבגֹוי זּכי ּדם יׁשּתפ ְְְְִֵַַָָולא

ל יהב אלה יי ּדי ְְֱִֵַָָָָָָארע

חֹובת על ויהי ֲֲִֵַַָָָאחסנא

ּדקטֹול: ְִִּדין

סנייא גבר יהי ְְֲֵֵֵַַָוארי

ויקּום לּה ויכמן ְְְְִִֵֵַַלחברּה

וימּות נפׁש וימחּנּה ְְְֲִִִִֵַעלֹוהי

קרוּיא מן לחדא ְְֲִִִֵַַָָויערֹוק

ִֵָהאּלין:

      

È˙‡Ïח) BÂ ÈÁÈ Ì‡Âּכי עצמן ּפרּוׁש ¿ƒ«¿ƒ¿«¬…∆ְִֵַָ
זה ואמר לבֹוא, לעתיד הארץ ינחלּו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָהם
ויעׂשּוה הּתֹורה ּכל את יׁשמרּו אם להם ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֻיּׂשג
ולא ה' מאהבת והעׂשּיה הּׁשמירה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹותהיה
ּבימיו ּבזה, יעמד אׁשר ההּוא הּדֹור ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָֹמּיראה,
עממין העׂשרה ּכל לתת הּטֹוב ּדברֹו ה' ְֲֲִִֵַָָָָָָָָיקים
ׁשהבטיח הּטֹוב ּכל יׂשראל ּביד ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָויעמיד
ורּבֹותינּו ּבתחּיה, עמדם ּביֹום לאבֹות ְְְְֲִִֵַַָָָָָלעׂשֹות
העתידה ׁשּגאּולה העירּו צ"ט:) (סנהדרין ְְְֲִִִֵֶֶַָָָז"ל

ּדוקא: מאהבה ה' ּבעבֹודת ְְֲֲֵַַַַָָָּתלּויה
BÂיא) ‡ LÈ‡ ‰È‰È ÈÂרֹומזת זֹו ּפרׁשה ¿ƒƒ¿∆ƒ≈¿ֶֶָָָ

ׁשלׁשה י"ב ּדף מּכֹות ּבגמ' ּׁשאמרּו ְְְִֶַַַָָָֹמה
לעתיד לטעֹות אדֹום ׁשל ׂשרֹו עתיד ְְֱִִִֶָָָָֻטעּיֹות
קֹולטֹות מקלט ׁשערי הּוא מהם ואחד ְְְִֵֵֶֶֶָָָָלבֹוא,
ׁשל ׂשרֹו ּכי וידּוע מזיד, והּוא ּבׁשֹוגג ְְְִִֵֵֵֶַַָָההֹורג

ׂשטן הּוא ס"מ הּוא ט"ז.)אדֹום יצר(ב"ב הּוא ֱֵֶָָ
ואמר ּכאן, הּכתּוב העיד ועליו È‰È‰הרע Èk ְְִֵַַַָָָָָָƒƒ¿∆

‡ LÈ‡הרע ּכיצרֹו לאדם ׂשֹונא אין ּכי ƒ≈ְְִִֵֵַָָָָ

הּׂשנאה, מקֹור מראהe‰ÚÏוהּוא הּוא ּכי ְְְִַָ¿≈≈ְִֶַ
ׂשֹונא והּוא מיעצם, לטֹובתם ּכי לּכל ְְְֲִֵֵַַָָָֹרעּות

ורעּות, אהבה ּבדר רעתֹו ּומבּקׁש ‡Âלֹו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָ¿»«
ׁשעברה לדעת ל יׁש ּכי להחטיאֹו לֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאֹורב
אּלא עֹוׂשה אינֹו האדם ׁשעֹוׂשה ִֵֶֶֶֶָָָָָראׁשֹונה
לּנפׁש, לּכנס הּצר ׁשער מֹוצא ּובזה ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשגגה

ּכאֹומרֹו להאדם מקּדים ד')ּגם לּפתח(ּבראׁשית ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ
מסּביר ּגם ּבאדם, המנגדֹו ּבא קדם רבץ ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹחּטאת
טֹוב לרע ויאמר הרע מעׂשה על ּפנים ְֲִֶַַַַַָָָֹלֹו
עליו, מתּגּבר ּובזה מּזה, ּגדֹול אֹורב ל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָואין

אֹומרֹו ÂÈÏÚוהּוא Ì˜Âלכן קדם ּכן ּׁשאין מה ְְ¿»»»ֵֵֵֶֶַָֹ
האדם ּבתֹו הל הּׂשערה ּכחּוט (סּכהׁשהיה ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֻ

עליו:נ"ב:) ויקּום יתּגּבר החטא ידי ְְְְְִֵֵֵַַַָָָועל
BÓB‡ÂL e‰k‰Âמדּבר ׁשהּוא העיר ּכאן ¿¿¿ƒ»∆∆ְִֵֵֶַָ

ּפרּוׁש נפׁש והּכהּו אמר ולזה ס"מ ְְִֵֶֶֶַַָָָעל
הּנפׁש, ּתמּות החטא ידי על ּכי ּבנפׁשֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשחֹובל

˙Á‡ Ï‡ ÒÂהערים אחת אל ינּוס אם ּפרּוׁש ¿»∆««ִִֵֶֶַַָָ
הּמקלט, מערי ׁשהיא עצמּה לּבצר eÁÏLÂהאל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ¿»¿

BÈÚ È˜עיר ׁשהיא מעלה ׁשל ּדין ּבית הם ƒ¿≈ƒְִִִֵֵֶֶַָ
אדֹום, ׁשל הּׂשר ‡B˙Bׁשל eÁ˜ÏÂּפי ועל ֱֶֶַַ¿»¿ְִַ

אבינּו הּוא הּדם ּגֹואל ּביד יתנּוהּו ְְְִִִֵַַַָָָהּמׁשּפט
ִֶַַָׁשּבּׁשמים:

BÓB‡Â˙ÓÂז"ל אֹומרם סֹוד רמז (סנהדריןּכאן ¿¿»≈ְְְִֶַַָָָ

וׂשֹורפם,לח:) ּבהם אצּבעֹו ְְְִֶֶָָָמֹוׁשיט
ÓÂ˙אֹומרֹווהּוא Ìc‰ Ï‡b „Èaּבנגיעת ּפרּוׁש ְְ¿«…≈«»»≈ְִִֵַ

ׁשאמרּו ּולפי מעצמֹו, מת הּוא ּבזה ּבֹו ה' ְְְִֵֵֶֶַַָָיד
ידי על ּכן ּגם ּתהיה ס"מ הריגת ּכי ְְֲִִִֵֵֶַַַז"ל
ּברּו ה' עם להמיתֹו ּבֹו ּתהיה ׁשּידם ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָיׂשראל

אמר לזה ÂÈÏÚ,הּוא, ÒBÁ˙ ‡Ïוהגם ֶַָָ…»»»ֲַַ
להם יׁש ּבאמצעּותֹו, הרויחּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשהּצּדיקים
ׁשּׁשפ רּבים ּדמים ּכּמה נקי ּדם אל ְִִִִֶֶַַַַָָָָָלהּביט
ּבחינת נחלטת ּתהיה ל וטֹוב ואז ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָּבארבֹו,
ּתהיה הּטמאה רּוח ּבהּבטל ּכי ,ל ְְְִִִֵֶַַַָָָֻהּטֹוב
ּבני ׁשהם ּבמקֹומּה הּטֹוב ּבחינת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָנׁשלמת

ְִֵָיׂשראל:



לד            
ל לבר פס הק מוה ל א בר אמר אמ "ל ְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָָֹ"וארב

ל בר לפי רהמ יט)מוה ליי(ויקרא לבא פס "את "לא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹ
היה "ו הלר א אי יהיה "י אמר לכ מי ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָפיכת

פ הוה הלר וארב אי יק וכי בלכ ל.... ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

   §¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬
   Ÿ−¦¨®§¨«§´ŸÀ

   §©²Ÿ¥¬©−̈¨¥«

   «Ÿ¨¬¥«§−¨®̈
  ¦«©§¨©©¨¦²¦¦§¨¥−

 §¬¨«
ינ א(ספרי)••••ל ְֵֶָֹֹ

י אמו ה את ירה א למה הר בר הרא אמרְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
יהר ראליי.... ְְֲִִִֵ

     

    ³Ÿ©¦Æ§´¥«£½£¤¬
   ̈«§−¦«Ÿ¦®§©«£¨«§Æ£¤´
   ¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´

    ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«
לב י ל••••מב)ל (ישעיה ְְִַֹ

ה לת לאר הרקע לת סימ יר "רא ס"ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מה "לת "לא אמר בר והלא  את הריב למ ברְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ
עבר בר  העקר ל ל "ית "לא מרל למְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
אר לת" מרל למ לאר  א יכל לאוי ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹי
עבר אי לאר  לאוי י עבר יראל אר "ו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָל

תל "לא מ ...."אא ְִִֶָֹֹ

   «Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À
  §¨¨ŸÆ§¨©½̈§¨

    ¥−§£¤´¤«¡®̈©¦´§¥´
    ¥¦À²©¦¬§¨«¥¦−
 ̈¬¨¨«

 ••••(ב י(סוטה רה  ל אב ה אאה ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
א  ל רט  א....לל לל••••בר להית ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ת ל הבל הא ק אבל ממ ע ולא  ע לא ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ
יי(ספרי) ל אי ל אמר הלויתי מה לי  ברל אמר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ל ליבע ב ל  ימ א ו ל....ני לי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
י••••(עא יטי)ת בכ יולא לבית לוי ארת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָֹ

יה בי יה י מר מ ....ולא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻ

  ¦«¨¬¥«¨−̈§¦®
  ©«£¬−¨¨«

רה  נת••••לה מל הה ה הסר אי בר ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מק ה תא היית  והלא לה אמר י אתְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹה

יל(ספרי).... ְִ

  §¨«§§¥¨«£¨¦²£¤
    ̈¤¬¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®¦§¥³
   ©«Ÿ£¦Æ§©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−

 ©¨¦¬¨¥«
ינהני ••••(ל ול(שבועות רמ התב י ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָ

מ ת ילה ריכי ול י ת אי....להר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻ
לי••••הריב איה'....ה עמי••••לפני א לה מה יהיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

אמר קה פב)לפי ט"(תהליי אלהי "קרב ....ר ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ
הה י כה)••••יהי אה(ר"ה רי ר מאל ר יפ ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

ב  הל.... ְִָֹ

  §¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®
    §¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½¤−¤¨¨¬

§¨¦«
בהי יפה ר••••קי תא יה י ל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

בקירה ריה לה איה את קריר....ו ••••הה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
" אמר מק יל "רמ ....התב ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

   ©«£¦´¤½©«£¤¬¨©−
   ©«£´§¨¦®¦«©§¨¬¨−̈

ייה ר ¦¦§¤«
 הר••••ר אמר אמ ה אר הריולא אי ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ה) לי....(מכות ל••••ל ל "יולא" למר למ מה ְְְֲִִִֵַַַַַָָ

קרּתּהיב סבי ְְִֵֵַַָויׁשּלחּון

ויּתנּון מּתּמן יתּה ְְְְְִִִֵַָָוידּברּון

ּביד וימּות:יתּה ּדמא ּגאל ְְִֵֵַָָָ

עלֹוהייג עינ תחּוס ְֲִֵָָלא

זּכי דם אׁשּדי ְְִֵַַַַָּותפּלי

:ל וייטב ְְִִֵֵַָָמּיׂשראל

ּתחּומאיד תׁשני ְְֵַָָלא

קדמאי תחימּו ּדי ְְְְִִֵַַָָדחבר

תחסן ּדי ְְְֲִֵַַַָּבאחסנּת

יהב אלה יי ּדי ְְְֱִֵַָָָָָּבארעא

למירתּה: ְְֵַָל

חדטו סהיד יקּום ְִַָָלא

ּולכל עּוין לכל ְְְִַַָָָָּבגבר

יחטא ּדי חט ּבכל ְְִִֵֶָָחֹובין

אֹו סהדין ּתרין מימר ְֲִֵֵַַָעל

סהדין ּתלתא מימר ְֲִֵַַָָָעל

ּפתּגמא: ְְִִַַָָיתקּים

ׁשקרטז סהיד יקּום ְְֲִֵַָארי

סטיא: בּה לאסהדא ְְְְִֵַַָָָָּבגבר

ּדייז ּגברין ּתרין ְְִִִֵֻויקּומּון

קדם יי קדם ּדינא ְְֳֳִָָָָלהֹון

יהֹון ּדי ודּינּיא ְְֲִַַַָָָָּכהנּיא

האּנּון: ְִַָָּביֹומּיא

יאּותיח ּדּינּיא ְְְִַַָָָויתּבעּון

סהדא ׁשקר סהיד ְְֲִַָָָָוהא

ּבאחֹוהי: אסהד ְְֲִִַַַָׁשקרא

דייט ּכמא לּה ְְְְִֵַָותעּבדּון

לאחֹוהי למעּבד ְְֲִִֶַַַחּׁשיב

:מּבינ ּדביׁש עבד ְְִִֵֵֵַָָּותפּלי

      
יט) ‡  אמרּו ז"ל רּבֹותינּו «¬ƒ∆«¬∆»«ְֵַָ

ּכאׁשר נהרגים אין הרגּו מּכאן ה':) ְֱֲִִֵֶֶַַָָָ(מּכֹות
אמר ּדלמא וקׁשה עׂשה, ּכאׁשר ולא ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹזמם
עׂשה לא אפּלּו להתחּיב זמם ּכאׁשר ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹהּכתּוב
רעה לעׂשֹות וזמם סרה ענה אׁשר מעת ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָאּלא
ונהרג ידֹו על מעׂשה ּוכׁשּנעׂשה נתחּיב, ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָלאחיו

זמם ּכן ּגם ּבֹו אני וקֹורא ועׂשה זמם ּכאן ְְֲִֵֵֵַַַָָָָָיׁש
מן עֹונׁשין אין טענת ּכאן ואין ׁשעׂשה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָונֹוסף

ִַהּדין:
ÔÎ‡לֹומר לֹו ּׁשהיה מּמה היא הּדרׁשה עּקר »≈ְִִִֶַַַַָָָָ

ּׁשאמר למה וחֹוזר אחיו על ענה ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּכאׁשר
ּובמאמר ענה, ּכאׁשר לֹו יעׂשּו ּבאחיו ענה ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָׁשקר

ׁשניהם נהרג לא ּבין נהרג ּבין לחּיּוב יׁשנֹו ְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹזה
אמר ּׁשּלא ּומה ענה, אׁשר ּבמׁשמעּות ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹנכללים
זמם אׁשר זה לׁשֹון לבּקׁש והל הּכֹולל ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָלׁשֹון
ּכדבריהם עׂשה ולא זמם ּדוקא לֹומר ּבא, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹלדּיּוק
לאו אביו לֹו אמר אמרּו ּבּבריתא וז"ל ְְְִַַַָָָָָָז"ל

הּוא מןק"ו עֹונׁשין אין רּבנּו לּמדּתנּו לֹו ְְִִִֵֵַַַָָאמר

            
היא הל מיתת אא רפה אי אה ה ת ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹממי

אמר קח(כא לכ(ויקרא ל ולא היא "ר א "היא : ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
מ אר ולא לאחיו לת מ אר "לאחיו" :א ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאמר
לאי אה התב הוה מיתת אר כל אבל תלאח ְְְְֲֲֲִִִִַַַָָָָָָלת
פה את הרה הידה  אי ממי יהר אה ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוממי
אא תאח א מט א מיתת יהר תה את ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹחלה

הל מיתת המה ה לק  מק.... ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

  §©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®
   §«ŸŸ¦̧©«£¹À©¨¨¬

  ̈¨²©¤−§¦§¤«
 ••••:ההכר ריכי אימפל לי אי' ְְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָ

'י בית מה ל יהר.... ְְֱִִֵֶֶַָֻ

    §¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤
     §¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬

  §−̈¤¬¤§¨«¤

 ••••(פד ו'(ב"ק  " וכ ממ".... ְְְְִִֵֵֵַַָ

  ¦«¥¥̧©¦§¨¹̈©
    «Ÿ§¤À§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©
    ©´¦§½¬Ÿ¦−̈¥¤®

    ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−
   ¥¤¬¤¦§¨«¦

 ••••לכא מלחמה ייאת התב מרסמל ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
א :ל למר אחר: בר לחמהל יא אבר מחר אי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻל

ח אה למלחמה א א מבטח אה דק מט ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻית
אמר הא וד קיט)וכ י(תהלייחל ודק מט "יתי : ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

....לקי" ••••י ליה רח אל יביא יי יהי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
לי ירחמ ....לא ••••וכ אחד סס  ביח יי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

אמר ו)הא מר:(שופטיא הא וכ "אחד אי מדי את "והית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
טו) רה"(שמות סס בא "י :....  ••••רב הא יי ְְְִִֵֶַַַַָֹ

רב אי יי ....אבל ְֲֵֵַַָ

  §¨¾̈§¨«¨§¤−¤
   ©¦§¨®̈§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬

¤¨¨«
 ••••לבמ הפר מ אתכל סמ ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

כאר.... ••••(מב 'מח(סוטה הקרא והא לכ הח ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
....מלחמה' ••••(ש)לדה.... ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹ

   §¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½
   ©¤̧§¥¦¬©²©¦§¨−̈
  ©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À
  ©¦«§§©©§§²§©

 ©«©§−¦§¥¤«
 ••••(ש)מ קריאת אא כת כ אי אפ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אתכ י א דאי לבד.... ••••אחיכ א אי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ
יהדה מלחמת  אי ליכ מרחמי אי יד ל אְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

אמר ראלי (כח ב במת(ד"ה ברא יהא קמו" : ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
ילו ללהמ יהל יהרמוכל ביה יקחְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻו
ללכל חמרי הלוי ויסכ קו אכילו ילְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַַָֹֻו

א "מר בו אחיה אל מריהיר יריח לויביא א ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
למלחמה קהתח לפיכ לכיה א יביכא....  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

יׁשמעּוןכ ְְְְֲִִָּודיׁשּתארּון

יֹוספּון ולא ְְְְֲִָוידחלּון

ּכפתּגמא עֹוד ְְְְִֶַָָלמעּבד

:ּבינ הדין ִֵֵָָָביׁשא

נפׁשאכא עינ תחּוס ְְְֵַָָָולא

חלף עינא נפׁשא ְֳֳֵַַַָָחלף

ידא ׁשּנא חלף ׁשּנא ְֳִִֵַָָָָעינא

חלף רגלא ידא ְְֳֳַַַָָחלף

ְַָרגלא:

קרבאא לאגחא תּפֹוק ְֲֲִֵַָָָָארי

ותחזי דבב ּבעלי ְְֱֲֵֵֶַַָָעל

מּנ סּגי עם ּורתּכין ְִִִִַַָָָסּוסון

יי ארי מּנהֹון תדחל ְְְֲִִֵַָָלא

ּבסעּד מימרּה ְְְֱֵֵַָָָאלה

דמצרים: מארעא ְְְְְִִֵַַָָָּדאּסק

לאגחאב ּכמקרבכֹון ְְְֲִִֵַָָָויהי

ּכהנא ויתקריב ְְְְֲִִַָָָקרבא

עּמא: עם ִִֵַַָוימּלל

יׂשראלג ׁשמע להֹון ְְְְִֵֵַַָויימר

דין יֹומא קריבין ְִִֵַָאּתּון

ּבעלי על קרבא ְֲֲֵַַַָָָָלאגחא

לּבכֹון יזּוע לא ְְְִֵַָָדבביכֹון

תתּבהּתּון ולא תדחלּון ְְְֲִִַַָָלא

מּקדמיהֹון: תּתברּון ְְֳִִֵָָָולא

      
ּכי לדבריהם, מּזה להקׁשֹות אין וכּו', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַהּדין
הּק"ו היה הּדין מן עֹונׁשין אין טעם ְְִִִֵַַַַָָֹּבלא
הרגּו אם לפטרן הּכתּוב ּבא ׁשּלא לֹומר ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹמכריח
לדחֹות ּבדּיּוק ּכח ואין הּדברים ק"ו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹׁשהרי
מּטעם לא אם ּבדּיּוק, ׁשּלא קרא ּולאֹוקמי ְְְְִִִֵֶַַַָֹֹהּק"ו

הּדין: מן עֹונׁשין אין רּבי ְִִִִֵֶַַָָׁשּדחה
Èk.'B‚Âא) ‰ÓÁÏnÏ הּכתּוב˙ˆ‡ ׁשרמז אּולי ƒ≈≈«ƒ¿»»¿ֶַַַָָ

מּלבבֹו להסיר ּובא יצרֹו, עם האדם ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָמלחמת
ואמר ,מר‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èkׁשאין הידּועה ְֶַָֹƒ≈≈«ƒ¿»»ְֵֶַָ

ּדברים ב' יׁש זֹו ּבמלחמה והּנה מּמּנה, ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָּגדֹולה
ׁשאינֹו הּוא א' ּכחֹו, ׁשּמּתיׁשים לאדם ִִִֵֶֶַָָָָֹקׁשים
ּבמין ורגיל מלּמד ׁשהּוא ּכמֹו ּבמלחמה ְְְְְְְִִִֶָָָָָֻֻמלּמד
חֹובקת האדם ׁשהרּכבת ב' הרע, יצרֹו זֹו ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָמלחמה
האּסּור ּבעניני אליו יאמר אׁשר ּבכל הּיצר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּדברי
נפׁשֹו, ּתאּוה אׁשר ּכל ולאכל ולגאֹות ולגזל ְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָֹֹֹלגנב
והּמצוֹות, הּתֹורה ּדברי אל מּלׁשמע ימנעהּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוזה
ׁשּיתוּספּו רּבֹות ּבעברֹות ׁשּנכׁשל אחר ּגם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָּומה

ּכמֹו הרעים מּמעׂשיו ׁשּנֹולדּו הרע ְְֲִִֶַַָָָָֹּכחֹות
ּביניהם הּוא והרי אחרים ּבמקֹומֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַׁשּפרׁשּתי

הֹופכין: לּה ׁשאין ְֲִֵֶַָָָּכחררה
‰ÊÏואמר ּכאן ה' ּדבר ÓÁÏnÏ‰ּבא ‡ˆ˙ Èk »∆ְְַַָָָƒ≈≈«ƒ¿»»

ׂשכל ּבעיני ÎÂוראית ּכנגד סּוס ְְְְִִֵֵָָ¿∆∆ְֶֶ
ּׁשאינֹו מה לּמלחמה מּוכן סּוס הּיצר ּׁשהּוא ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָמה
ׁשּנֹוטה האדם הרּכבת ּכנגד רכב האדם, ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכן

ואֹומרֹו לּדברים, EnÓוחֹוׁשקת  ÌÚּכנגד ְְְְִֶֶַָ««ƒ¿ְֶֶ
הרעים מעׂשיו מּצד מּמּנּו ׁשּנתוּספּו הרע ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכחֹות
הּטֹוב ּדברֹו ּבא כן ּפי על אף ׁשאמרנּו, ְְְִֵֶַַַַָָָּכמֹו

Ì‰Óואמר ‡È˙ ‡Ïהּוא ‰'והּטעם Èk ְַָ…ƒ»≈∆ְַַַƒ
CnÚ EÈ‰Ï‡ּבא היית אם אמת הן ּפרּוׁש ¡…∆ƒ»ֱִִֵֵֶָָָ

ּבמלחמה לעמד ּכח ּב אין ּבכח ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹֹֹלּמלחמה
ּכחֹו עּמ אלהי ׁשה' ּכיון אבל ּגדֹולזֹו ֱֲִֵֶֶָָָָֹֹ

יתּבר ימינֹו לּטהר אדם ּכׁשּבא ּכי ,ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָלהציל
מצריו: יכניע והּוא לה' ונדּבק ְְְְְְְִִֵַַַַַָָמקּבלּתֹו

Ó‚ÂאמרÌÈˆÓ ‡Ó EÏÚn‰מֹופת זה ּכי ¿»«ֶֹ«««¿≈∆∆ƒ¿«ƒִֵֶ

הּקדּׁשה מן הּקלּפה מפרק ה' ּכי ְְְִִִֵֵַַָָָֻחֹות
מּמצרים יׂשראל העלאת סֹוד והּוא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָּומבררּה,
ׁשּתתחּזק ּכדי האֹות ל וזה חן, ליֹודעי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכּידּוע

אֹומר הּוא וכן ל"ז)ּבּמלחמה, צֹופה(ּתהּלים ְְְִִִֵֵֶַָָ
ואמרּו בידֹו, יעזבּנּו לא ה' וגֹו' לּצּדיק ְְְְְִֶַַַַָָָָֹרׁשע

ל':)ז"ל הרע(קּדּוׁשין יצר על מדּבר ׁשהּכתּוב ְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּומּצילֹו עֹוזרֹו וה' האדם על מתּגּבר ְְִִֵֶַַַַָָָׁשהּוא

ִָמּידֹו:
ÌÁl‰Ï.'B‚Â ÚÈLB‰Ï 'B‚Â'וגֹו להּלחם ּפרּוׁש ¿ƒ»≈¿¿ƒ«¿ְְִֵֵָ

ואֹומרֹו אֹויביכם, וגֹו'ÚÈLB‰Ïלאּבד ְְְְֵֵֶַ¿ƒ«ְ
ּבּמלחמה, אחד יׂשראל מּבני ימּות ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּפרּוׁש
ּכבדה הּמלחמה ׁשּתהיה הּנס עּקר הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוזה
ואּולי יׂשראל, מּבני אחד יּפקד ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבאֹויביהם

הּכתּוב ּבתחּלת ּׁשאמר ּבּמה נתּכּון לזה ‰'ּכי ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ÌÎÈ‰Ï‡רחמים והּדין, הרחמים הזּכיר ¡…≈∆ְְֲֲִִִִִַַַָ

וזּולת אֹויביהם, לאּבד ּדין יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָלהֹוׁשיע
:הֹול אלהיכם ּכי ּבאֹומרֹו ּדי היה ְְֱִֵֵֶֶַָָֹזה



לה             
היא הל מיתת אא רפה אי אה ה ת ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹממי

אמר קח(כא לכ(ויקרא ל ולא היא "ר א "היא : ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
מ אר ולא לאחיו לת מ אר "לאחיו" :א ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאמר
לאי אה התב הוה מיתת אר כל אבל תלאח ְְְְֲֲֲִִִִַַַָָָָָָלת
פה את הרה הידה  אי ממי יהר אה ְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוממי
אא תאח א מט א מיתת יהר תה את ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹחלה

הל מיתת המה ה לק  מק.... ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
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  ̈¨²©¤−§¦§¤«
 ••••:ההכר ריכי אימפל לי אי' ְְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָ

'י בית מה ל יהר.... ְְֱִִֵֶֶַָֻ

    §¬Ÿ¨−¥¤®¤´¤
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 ••••(פד ו'(ב"ק  " וכ ממ".... ְְְְִִֵֵֵַַָ
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 ••••לכא מלחמה ייאת התב מרסמל ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
א :ל למר אחר: בר לחמהל יא אבר מחר אי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻל

ח אה למלחמה א א מבטח אה דק מט ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻית
אמר הא וד קיט)וכ י(תהלייחל ודק מט "יתי : ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

....לקי" ••••י ליה רח אל יביא יי יהי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
לי ירחמ ....לא ••••וכ אחד סס  ביח יי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

אמר ו)הא מר:(שופטיא הא וכ "אחד אי מדי את "והית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
טו) רה"(שמות סס בא "י :....  ••••רב הא יי ְְְִִֵֶַַַַָֹ

רב אי יי ....אבל ְֲֵֵַַָ
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 ••••לבמ הפר מ אתכל סמ ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

כאר.... ••••(מב 'מח(סוטה הקרא והא לכ הח ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
....מלחמה' ••••(ש)לדה.... ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹ
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 ••••(ש)מ קריאת אא כת כ אי אפ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

אתכ י א דאי לבד.... ••••אחיכ א אי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ
יהדה מלחמת  אי ליכ מרחמי אי יד ל אְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

אמר ראלי (כח ב במת(ד"ה ברא יהא קמו" : ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
ילו ללהמ יהל יהרמוכל ביה יקחְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻו
ללכל חמרי הלוי ויסכ קו אכילו ילְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַַָֹֻו

א "מר בו אחיה אל מריהיר יריח לויביא א ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
למלחמה קהתח לפיכ לכיה א יביכא....  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

יׁשמעּוןכ ְְְְֲִִָּודיׁשּתארּון

יֹוספּון ולא ְְְְֲִָוידחלּון

ּכפתּגמא עֹוד ְְְְִֶַָָלמעּבד

:ּבינ הדין ִֵֵָָָביׁשא

נפׁשאכא עינ תחּוס ְְְֵַָָָולא

חלף עינא נפׁשא ְֳֳֵַַַָָחלף

ידא ׁשּנא חלף ׁשּנא ְֳִִֵַָָָָעינא

חלף רגלא ידא ְְֳֳַַַָָחלף

ְַָרגלא:

קרבאא לאגחא תּפֹוק ְֲֲִֵַָָָָארי

ותחזי דבב ּבעלי ְְֱֲֵֵֶַַָָעל

מּנ סּגי עם ּורתּכין ְִִִִַַָָָסּוסון

יי ארי מּנהֹון תדחל ְְְֲִִֵַָָלא

ּבסעּד מימרּה ְְְֱֵֵַָָָאלה

דמצרים: מארעא ְְְְְִִֵַַָָָּדאּסק

לאגחאב ּכמקרבכֹון ְְְֲִִֵַָָָויהי

ּכהנא ויתקריב ְְְְֲִִַָָָקרבא

עּמא: עם ִִֵַַָוימּלל

יׂשראלג ׁשמע להֹון ְְְְִֵֵַַָויימר

דין יֹומא קריבין ְִִֵַָאּתּון

ּבעלי על קרבא ְֲֲֵַַַָָָָלאגחא

לּבכֹון יזּוע לא ְְְִֵַָָדבביכֹון

תתּבהּתּון ולא תדחלּון ְְְֲִִַַָָלא

מּקדמיהֹון: תּתברּון ְְֳִִֵָָָולא

      
ּכי לדבריהם, מּזה להקׁשֹות אין וכּו', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַהּדין
הּק"ו היה הּדין מן עֹונׁשין אין טעם ְְִִִֵַַַַָָֹּבלא
הרגּו אם לפטרן הּכתּוב ּבא ׁשּלא לֹומר ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹמכריח
לדחֹות ּבדּיּוק ּכח ואין הּדברים ק"ו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹׁשהרי
מּטעם לא אם ּבדּיּוק, ׁשּלא קרא ּולאֹוקמי ְְְְִִִֵֶַַַָֹֹהּק"ו

הּדין: מן עֹונׁשין אין רּבי ְִִִִֵֶַַָָׁשּדחה
Èk.'B‚Âא) ‰ÓÁÏnÏ הּכתּוב˙ˆ‡ ׁשרמז אּולי ƒ≈≈«ƒ¿»»¿ֶַַַָָ

מּלבבֹו להסיר ּובא יצרֹו, עם האדם ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָמלחמת
ואמר ,מר‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èkׁשאין הידּועה ְֶַָֹƒ≈≈«ƒ¿»»ְֵֶַָ

ּדברים ב' יׁש זֹו ּבמלחמה והּנה מּמּנה, ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָּגדֹולה
ׁשאינֹו הּוא א' ּכחֹו, ׁשּמּתיׁשים לאדם ִִִֵֶֶַָָָָֹקׁשים
ּבמין ורגיל מלּמד ׁשהּוא ּכמֹו ּבמלחמה ְְְְְְְִִִֶָָָָָֻֻמלּמד
חֹובקת האדם ׁשהרּכבת ב' הרע, יצרֹו זֹו ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָמלחמה
האּסּור ּבעניני אליו יאמר אׁשר ּבכל הּיצר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּדברי
נפׁשֹו, ּתאּוה אׁשר ּכל ולאכל ולגאֹות ולגזל ְְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָֹֹֹלגנב
והּמצוֹות, הּתֹורה ּדברי אל מּלׁשמע ימנעהּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוזה
ׁשּיתוּספּו רּבֹות ּבעברֹות ׁשּנכׁשל אחר ּגם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָּומה

ּכמֹו הרעים מּמעׂשיו ׁשּנֹולדּו הרע ְְֲִִֶַַָָָָֹּכחֹות
ּביניהם הּוא והרי אחרים ּבמקֹומֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַׁשּפרׁשּתי

הֹופכין: לּה ׁשאין ְֲִֵֶַָָָּכחררה
‰ÊÏואמר ּכאן ה' ּדבר ÓÁÏnÏ‰ּבא ‡ˆ˙ Èk »∆ְְַַָָָƒ≈≈«ƒ¿»»

ׂשכל ּבעיני ÎÂוראית ּכנגד סּוס ְְְְִִֵֵָָ¿∆∆ְֶֶ
ּׁשאינֹו מה לּמלחמה מּוכן סּוס הּיצר ּׁשהּוא ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָמה
ׁשּנֹוטה האדם הרּכבת ּכנגד רכב האדם, ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכן

ואֹומרֹו לּדברים, EnÓוחֹוׁשקת  ÌÚּכנגד ְְְְִֶֶַָ««ƒ¿ְֶֶ
הרעים מעׂשיו מּצד מּמּנּו ׁשּנתוּספּו הרע ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכחֹות
הּטֹוב ּדברֹו ּבא כן ּפי על אף ׁשאמרנּו, ְְְִֵֶַַַַָָָּכמֹו

Ì‰Óואמר ‡È˙ ‡Ïהּוא ‰'והּטעם Èk ְַָ…ƒ»≈∆ְַַַƒ
CnÚ EÈ‰Ï‡ּבא היית אם אמת הן ּפרּוׁש ¡…∆ƒ»ֱִִֵֵֶָָָ

ּבמלחמה לעמד ּכח ּב אין ּבכח ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹֹֹלּמלחמה
ּכחֹו עּמ אלהי ׁשה' ּכיון אבל ּגדֹולזֹו ֱֲִֵֶֶָָָָֹֹ

יתּבר ימינֹו לּטהר אדם ּכׁשּבא ּכי ,ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָלהציל
מצריו: יכניע והּוא לה' ונדּבק ְְְְְְְִִֵַַַַַָָמקּבלּתֹו

Ó‚ÂאמרÌÈˆÓ ‡Ó EÏÚn‰מֹופת זה ּכי ¿»«ֶֹ«««¿≈∆∆ƒ¿«ƒִֵֶ

הּקדּׁשה מן הּקלּפה מפרק ה' ּכי ְְְִִִֵֵַַָָָֻחֹות
מּמצרים יׂשראל העלאת סֹוד והּוא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָּומבררּה,
ׁשּתתחּזק ּכדי האֹות ל וזה חן, ליֹודעי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכּידּוע

אֹומר הּוא וכן ל"ז)ּבּמלחמה, צֹופה(ּתהּלים ְְְִִִֵֵֶַָָ
ואמרּו בידֹו, יעזבּנּו לא ה' וגֹו' לּצּדיק ְְְְְִֶַַַַָָָָֹרׁשע

ל':)ז"ל הרע(קּדּוׁשין יצר על מדּבר ׁשהּכתּוב ְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּומּצילֹו עֹוזרֹו וה' האדם על מתּגּבר ְְִִֵֶַַַַָָָׁשהּוא

ִָמּידֹו:
ÌÁl‰Ï.'B‚Â ÚÈLB‰Ï 'B‚Â'וגֹו להּלחם ּפרּוׁש ¿ƒ»≈¿¿ƒ«¿ְְִֵֵָ

ואֹומרֹו אֹויביכם, וגֹו'ÚÈLB‰Ïלאּבד ְְְְֵֵֶַ¿ƒ«ְ
ּבּמלחמה, אחד יׂשראל מּבני ימּות ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּפרּוׁש
ּכבדה הּמלחמה ׁשּתהיה הּנס עּקר הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוזה
ואּולי יׂשראל, מּבני אחד יּפקד ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּבאֹויביהם

הּכתּוב ּבתחּלת ּׁשאמר ּבּמה נתּכּון לזה ‰'ּכי ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
ÌÎÈ‰Ï‡רחמים והּדין, הרחמים הזּכיר ¡…≈∆ְְֲֲִִִִִַַַָ

וזּולת אֹויביהם, לאּבד ּדין יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָלהֹוׁשיע
:הֹול אלהיכם ּכי ּבאֹומרֹו ּדי היה ְְֱִֵֵֶֶַָָֹזה



לו            
  ••••(מב ג(סוטה זה  ְְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַָ

הס מג  ה מ  ב ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָה
סו ג  ז  מה  זה זה ה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ס ט  מה  המ הסס מסְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָו
 ממ מ  ו  וו הסס.... ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ

 ••••המסס....••••סה מהג.... ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָ
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מה      מ   ְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָ
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  מ מ ממ מ הה הה ב  ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹזה
טו מ ה  ו ה מ  הְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

ממ טו מ ט וזה ממ....  •••• ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ
ו המה  מ   ממ מ בְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
  במ ה מ ה ס  ה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָב
זה   הו ו   ז ה  ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹה
הוה הב  ה ב   ב בְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ה    ט   ה  מ ז.... ִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

    

Ó ÈÈ ÈÈ È   ÓÓ Ó È È«ƒ¬ƒ»≈¿«¿»«ƒ≈«¿ƒƒ≈
È Ó (ח כ, (רש"י «»≈≈¬≈∆¿»

ּכאׁשר יֹוסי: רּבי ּכמֹו סֹובר עקיבא רּבי אין מּדּוע לבאר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָיׁש

ויֹודע ּכּׁשּורה, נהג ׁשּלא חׁש הּוא הרי ׁשעׂשה, מעברֹות ירא ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיהּודי

ּבהכרח זה, ּבענׁש חפץ ׁשאינֹו ּומּכיון ענׁש; ּכ על לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּמּגיע

רגיל ׁשהיה עקיבא, ורּבי ּבתׁשּובה. ּומהרהר חטאיו על ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּׁשּמתחרט

יׂשראל את ב)לזּכֹות קי, סנהדרין זה(רש"י ּתׁשּובה ׁשהרהּור סֹובר , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ

ולכן ּבפעל, הנהגתֹו את ׁשּנה לא ׁשעדין אף לצּדיק, אֹותֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהֹופ

עקיבא רּבי ּדברי לאחר א לּמלחמה. מיציאה לחׁשׁש מה לֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹאין

ּכללית ּבהתעֹוררּות ּדי ׁשּלא ל לֹומר יֹוסי, רּבי ּדברי רש"י ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹמביא

ּגם להתּבּטא צריכה ההתעֹוררּות אּלא הּנפׁש, מעצם ׁשּבאה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזֹו,

ּבפעל. ּבהנהגה הּגלּויים, ּבּכחֹות     ְְְְִַַַַָָֹֹ

  §¨¨²§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−
   §©¥´¤¨®̈¨«§²¨¥¬

  §¨−§¬Ÿ¨¨«
 ••••המ המ ז מ ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

 ה ז ה מ ו ה ז  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹו
ז הה ה מ   ז ו  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ס ו המה  ב ב  ה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

סה ה .... ְְִִִֶַָָ

ּדמדּברד אלהכֹון יי ְְֱֲֲִֵַַָָארי

לכֹוןקדמיכֹון לאגחא ְֲֳֵַָָָ

דבביכֹון ּבעלי עם ְְֲִֵֵַָָקרב

יתכֹון: ְְְִַָלמפרק

קדםה סרכּיא ְְֳִַַָָָוימּללּון

די ּגברא מן למימר ְְִֵַַַָָָעּמא

ולא חדּתא ביתא ְְְֵַָָָָבנא

לביתּה ויתּוב יה ְְְִֵֵֵַָחנכּה

ּבאגחא ימּות ְְֲִַָָָדילמא

יחנכּנּה: אחרן ּוגבר ְְְְֳִֵַַָָָָקרבא

ּכרמאו נציב ּדי ּגברא ְְְִִַַָָָּומן

ויתּוב יה אחלּה ְְֲִֵַַָולא

ימּות ּדילמא ְְְִֵֵָלביתּה

אחרן ּוגבר קרבא ְְֲֳַַָָָָָָּבאגחא

ְִֵַיחּלּנּה:

אּתתאז ארס ּדי גברא ְְִִֵַַָָָּומן

ויתּוב יה נסבּה ְְְִַַָָולא

ימּות ּדילמא ְְְִֵֵָלביתּה

אחרן ּוגבר קרבא ְְֲֳַַָָָָָָּבאגחא

ְִִַיּסבּנּה:

למּללאח סרכּיא ְְְְַַָָָָויֹוספּון

ּגברא מן ויימרּון עּמא ְְְִֵַַָָָעם

יה לּבא ּותביר ְְְִִֵַָָדדחל

יּתבר ולא לביתּה ְְְִִֵֵַָויתּוב

ּכלּבּה: דאחֹוהי לּבא ְֲִִִֵַָָית

סרכּיאט יׁשצּון ּכד ְְִֵֵַַָָויהי

וימּנּון עּמא עם ְִִַַַָָָלמּללא

עּמא: ּבריׁש חילא ְֵֵֵַַָָָרּבני

      

ÈÓח)  Èאמרּו ז"ל (סֹוטהרּבֹותינּו ƒ»ƒ«»≈¿ְֵַָָ

עלמ"ד.) ּפרּוׁש ׁשּבידֹו, מעברֹות הּירא ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָזה
אֹומרֹו ל"ג)ּדר חּטאים,(יׁשעי' בצּיֹון ּפחדּו ְְְְֲִִֶֶַַָָָ

וחרד ירא לּבֹו עברֹות ּבידֹו ׁשּיׁש מי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּכל

עברֹות ּבידֹו ׁשּיׁש יֹודע אינֹו ואפּלּו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָמעצמֹו,
יׁש ּכי ּתֹודיעהּו ּבּמלחמה ּבלבבֹו הּנכנס ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָהּפחד

ז"ל ורּבֹותינּו עברֹות, ּבׁשםּבידֹו נ"ד סי' (או"ח ְְְֲִֵֵֵַָ

הּפחדהּירּוׁשלמי) ּבלּבֹו ׁשּיּכנס העֹון ׁשערּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

יׁשּתּבח ּבין ׁשּדּבר אּלא ּבידֹו אין ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמּיֹוצרֹו
לעׂשֹות צרי לּמלחמה הּנכנס ּכי והּטעם ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָליֹוצר,
מּבחינת ׁשּבידֹו וכל אֹויב מחרב להּנצל נס ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלֹו

יפחידֹו: ּומּזלֹו לּנס ראּוי אינֹו ְִֵֵַַַַָָָהרע
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לקרּתאי תקרב ְְְֲִֵַַָארי

עלּה (קרבא) ְֲֲַַָָָָלאגחא

ּדׁשלם: מּלין לּה ְְְִִִִֵַָותקרי

ּתענּניא ׁשלם אם ְֲִִִֵַַָויהי

עּמא כל ויהי ל ְְִִֵַַָָָותפּתח

ל יהֹון ּבּה ְְְְִַַָדיׁשּתכח

:ויפלחּנ מּסין ְְְְִִִֵַָֻמּסקי

עּמיב תׁשלם לא ְְִִֵַָָואם

ּותצּור קרב עּמ ְְְְִֵַָָותעּבד

ֲַעלּה:

ּבידיג אלה יי ְְְְֱִִִַָָָָוימסרּנּה

ּדכּורּה ּכל ית ְְְִֵַָָותמחי

ּדחרב: ְְְִֶַָלפתּגם

וטפלאיד נׁשּיא ְְְְַַָָלחֹוד

יהי ּדי וכל ְְְִִֵָֹּובעירא

ל ּתבֹוז עדאּה ּכל ְְֲֵַַָָָָבקרּתא

דסנא עדאה ית ְְְֲֵָָָָָותיכּול

:ל אלה יי יהב ְְֱִַָָָָּדי

      

Èk.'B‚Âי) ˜˙ּפי על תרמז זֹו ּפרׁשה אּולי ƒƒ¿«¿ְִִַַָָָֹ
הּזהר ּבספר הרׁשּב"י ס"ב.)ּׁשאמר ּכי(ח"ב ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

מעֹולם להאדם יתרה נׁשמה ׁשֹולח ב"ה ְְְֵֵֵַָָָָָָָָָהאדֹון
יּמלט ּובאמצעּותּה יׁשר ּבדר להדריכֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהעליֹון

ואמר לּנׁשמה ה' וצּוה מהּמחטיאֹו, Èkהאדם ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָƒ
ÈÚ Ï‡ ˜˙עיר ׁשּנקרא האדם ּגּוף הּוא זה ƒ¿«∆ƒְִִֶֶָָָָ

הּזהר ּבספר צ"ז)ּכאֹומרם רּות עיר(ז"ח ּבּפסּוק ְְְִֵֶַַַָָֹ
ע"כ, נׁש ּדבר ּגּופא ּדא קטּנה עיר וז"ל ְְְְִַַַָָָָָקטּנה
מּיד האדם להּציל ּכח צרי ּכי ְְִִִִִַַַַָָָָָָֹלּמלחמה

ְִַמרׁשיעֹו:
˜c˜„Âלֹומר‰ÈÏÚלמּלטּה העיר ּבׁשביל ּפרּוׁש ¿ƒ¿≈ַ»∆»ְְְִִִֵַָָ

אֹומרֹו ּדר על הרע ט')מּיצר ּובא(קהלת ְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבחכמתֹו העיר ּומּלט וגֹו' ל"ב:)אליה ,(נדרים ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡ ˙‡˜Âאליה ּתבֹוא ׁשּלא ּפרּוׁש ¿»»»≈∆»¿»ֵֵֶֶָָֹ
אל הּקצה מן הּטֹוב לדר להּטֹותֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָּבפסיעֹותי
אליה ּתקרא ּבקרּב ּבתחּלה אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָהּקצה,
ויהנה העליֹון לעֹולם ּגם יעׂשה ׁשעׂשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָלׁשלֹום
לרּוחנּיּות וחלק לּגּופניּות חלק ויּתן ּובּבא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּזה
למזֹונֹות האדם צרי העליֹון לעֹולם ּגם ְְִִִֶַָָָָָָָּכי
הּבא עֹולם ּבעד הּזה ּבעֹולם יטריח לא ְְְִִֶַַַַַָָָָֹואם
ועד לעֹולם ויאבד יּגיעֹו ׁשּלא נמצא ּכן, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּגם
הּבּצּוע: ׁשהּוא ׁשלֹום ּדברי יּקרא זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָודר

BÓB‡Â.ÌBÏL Ì‡ ‰È‰Âׂשמחה לׁשֹון והיה ּפרּוׁש ¿¿¿»»ƒ»ְְְִֵָָָ
ואמר ,ּתענ ׁשלֹום אם Á˙Ùe‰היא ְְִִַַַָָ»¿»

יפּתח ואם לבד ּפתיחה אּלא צר אין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּפרּוׁש
ׁשל ּכפתחֹו לֹו יפּתח הקב"ה מחט ׁשל ְְְְְִִִֶֶַַַּכפתחֹו

אמר ּׁשּגמר מה והּוא ‰ÌÚאּולם, Ïk ‰È‰Â ְֶֶַַָָֹ¿»»»»»

 ‡Ó‰הּכל ּגידים ושס"ה אברים רמ"ח «ƒ¿»»ְִִִֵַָֹ
עׂשהיׁשּתעּבד מצוֹות ּבבחינת ּבין לּנׁשמה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ

ּבין וכּו', ּובממֹונם ּבגּופם לעׂשֹות למס ְְְְְֲִֵַַָָָיהיּו
ּתעׂשה לא מצוֹות ּכעבדEe„ÚÂּבבחינת ּפרּוׁש ְְֲִִִֶַַֹ«¬»ְֵֶֶ

ּוׂשמאל: ימין מּדבריו נטֹות לבל מרּבֹו ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹהּירא
BÓB‡Â.'B‚Â ÌÈÏL˙ ‡Ï Ì‡Âלא אם ּפרּוׁש ¿¿¿ƒ…«¿ƒ¿ִֵֹ

מּני אׁשּוריה ונטתה העיר ְְְֲִִִִִֶָָָָָהׁשלימה
ׁשהתחיל ׁשאחר מקרה יקר ולפעמים ,ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָּדר
ּוכׁשארע אחֹורנית, יׁשּוב מעׂשיו להטיב ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָהאדם
עליו יצרֹו ויתחּזק רׁשע יגּדיל להאדם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָזה
והּוא הּנׁשמה, עם להּלחם מּבראׁשֹונה ְְְִִִִֵֵַָָָָָיֹותר

ÓÁÏÓ‰אֹומרֹו EnÚ ‰˙NÚÂעל לצּור ה' יצו ְ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»ְַַָ
ז"ל ּוכמאמרם ּבסּגּופים ה'.)העיר לעֹולם(ּברכֹות ְְְְֲִִִַָָָָָ

והרּגזתֹו הרע יצר על טֹוב יצר אדם ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָירּגיז
ּגם לֹו, הּמּתרים ּבּדברים עצמֹו לסּגף ְְְִִֵַַַַַָָֻהּוא
הרע ּכח להּתיׁש ּובכי ּומלקּיֹות ְְְְֲִִִַַַַַָֹֻּבתענּיֹות
ּונתנּה ּכאֹומרֹו ּבידֹו לּתנּה ה' ּומבטיחֹו ְְְְְְִִִֶַָָָָָׁשּבעיר,

,ּביד אלהי eה' Ïk ˙Èk‰Âּכח הּוא ְְֱֶָֹ¿ƒƒ»»¿»ַֹ
וחילֹותיו: ְֵָס"מ

BÓB‡ÂÁ ÈÙÏאֹומרֹו ּדר קמ"ט)על (ּתהּלים ¿¿¿ƒ»∆ְְִִֶֶַ

ּפיפּיֹות וחרב ּבגרֹונם אל ְְְִִִֵֶֶָרֹוממֹות
ְָָּבידם:

BÓB‡Â‰Â ÌÈL‰ ˜נפׁש הם נׁשים ּפרּוׁש ¿¿««»ƒ¿««ִֵֵֶֶָ
ּכּידּוע הּנׁשמה ּבער נׁשים ונקראּו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָורּוח
טֹובים ּומעׂשים מצוֹות הם והּטף חן, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַליֹודעי
ּבסֹוד ה' ּבעיני מתעב ׁשהיה קדם אדם ְְְֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹׁשעׂשה

נ') לסּפר(ּתהּלים ּל מה אלהים אמר ולרׁשע ְְְְֱִִִֵַַַָָָָֹ

לזכּות: יחׁשבּו ּבֹו חֹוזר ּוכׁשאדם ְְְִֵֵֶָָָָֻחּקי,
Ìbׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי פ"ו:)על (יֹומא «ְְִִֵֶֶַָָ

טף: יּקרא ולהם ּכזכּיֹות לֹו נעׂשֹות ְְְֲִִֵֶַַָָָֻׁשגגֹות
BÓB‡Â‰Ó‰‰Âׁשּיּקרא החמר ּתאות הּוא ¿¿¿«¿≈»ֲִֵֶֶַַַָֹ

Ïּבהמה,  ÈÚ L‡ ÏÂׁשהּכל ְֵָ¿»¬∆»ƒ»…»ֶַֹ
לתּקן הּצרי לתּקן הּנׁשמה לתֹועלת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיהיה
ּתסּגל הּבהמי ּתאות ּגם ּכי הּמׂשּכלֹות, ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָֻלהּׂשגת

לּה: ּׁשּנֹוגע ּבּמה הּטֹוב ֵֶֶֶֶַַַָסגל
BÓB‡Â.'B‚Â ÌÈÚ‰ ÏÏ ‰NÚ kּפרּוׁש ¿¿≈«¬∆¿»∆»ƒ¿ֵ

אּלא אינם ּבענין האמּורֹות מצוֹות ְְֲִִֵֶָָָָָָּכל
ּדר על ׁשּנתרחקּו, הּגּופֹות ׁשהם ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָלערים

נ"ז)אֹומרֹו ׁשּבעל(יׁשעיה ולּקרֹוב, לרחֹוק ְְְְֶַַַַָָָָ
מקֹור ׁשהיא מהּׁשכינה רחֹוק יּקרא ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָעברֹות
העליֹונה, הּנׁשמה מחצב היא ׁשּמּמּנה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּקדּׁשה
ׁשאין ּפרּוׁש הּגֹוים מערי ׁשהיא עיר ֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָאבל
ּברב מּמקֹורה ויצאתה הּקדּׁשה עם קׁשר ְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֻלּה
עּמּה חלק לּנׁשמה אין הּגֹוים ּככל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפׁשעיה

אֹומרֹו והּוא להׁשיבּה, ּבּה ּתקוה ‡Lולא ְְְְֲִִַָָָֹ¬∆
ÌÈBb‰ ÈÚÓ ‡Ïּכי איןוגֹו', ההם ּבחינֹות …≈»≈«ƒְְִִֵֵַ

מׁשה ׁשגגת היתה וזֹו להחרימם, אּלא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָלהם
רב ערב פמ"ב)ּבקּבלת אמר(שמו"ר וה' , ְֵֶַַַַַָָ

ּבגדר עֹומדים ואינם רע ׁשּׁשרׁשם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָאליו
מחּיה ּוכׁשהיה רע, לחלק ּומבּדלים ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻהּקדּׁשה
ּבם מחּיה אינֹו לּקדׁש לקרבם ּפרּוׁש ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹאֹותם
ׁשּזֹוכה הרּוח היא ּכל לֹומר ּדקּדק נׁשמה, ְְִִֵֶַַָָָָָָּכל

הּנׁשמה: עם ְִִַָָָראׁשֹונה
ÌÈÙBL ˙L ˙ÏÁ¬»«»»«¿ƒ
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••••י"  י  רי    ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
י "ר.... ְְִִֶָָ

לקרּתאי תקרב ְְְֲִֵַַָארי

עלּה (קרבא) ְֲֲַַָָָָלאגחא

ּדׁשלם: מּלין לּה ְְְִִִִֵַָותקרי

ּתענּניא ׁשלם אם ְֲִִִֵַַָויהי

עּמא כל ויהי ל ְְִִֵַַָָָותפּתח

ל יהֹון ּבּה ְְְְִַַָדיׁשּתכח

:ויפלחּנ מּסין ְְְְִִִֵַָֻמּסקי

עּמיב תׁשלם לא ְְִִֵַָָואם

ּותצּור קרב עּמ ְְְְִֵַָָותעּבד

ֲַעלּה:

ּבידיג אלה יי ְְְְֱִִִַָָָָוימסרּנּה

ּדכּורּה ּכל ית ְְְִֵַָָותמחי

ּדחרב: ְְְִֶַָלפתּגם

וטפלאיד נׁשּיא ְְְְַַָָלחֹוד

יהי ּדי וכל ְְְִִֵָֹּובעירא

ל ּתבֹוז עדאּה ּכל ְְֲֵַַָָָָבקרּתא

דסנא עדאה ית ְְְֲֵָָָָָותיכּול

:ל אלה יי יהב ְְֱִַָָָָּדי

      

Èk.'B‚Âי) ˜˙ּפי על תרמז זֹו ּפרׁשה אּולי ƒƒ¿«¿ְִִַַָָָֹ
הּזהר ּבספר הרׁשּב"י ס"ב.)ּׁשאמר ּכי(ח"ב ְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

מעֹולם להאדם יתרה נׁשמה ׁשֹולח ב"ה ְְְֵֵֵַָָָָָָָָָהאדֹון
יּמלט ּובאמצעּותּה יׁשר ּבדר להדריכֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהעליֹון

ואמר לּנׁשמה ה' וצּוה מהּמחטיאֹו, Èkהאדם ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָƒ
ÈÚ Ï‡ ˜˙עיר ׁשּנקרא האדם ּגּוף הּוא זה ƒ¿«∆ƒְִִֶֶָָָָ

הּזהר ּבספר צ"ז)ּכאֹומרם רּות עיר(ז"ח ּבּפסּוק ְְְִֵֶַַַָָֹ
ע"כ, נׁש ּדבר ּגּופא ּדא קטּנה עיר וז"ל ְְְְִַַַָָָָָקטּנה
מּיד האדם להּציל ּכח צרי ּכי ְְִִִִִַַַַָָָָָָֹלּמלחמה

ְִַמרׁשיעֹו:
˜c˜„Âלֹומר‰ÈÏÚלמּלטּה העיר ּבׁשביל ּפרּוׁש ¿ƒ¿≈ַ»∆»ְְְִִִֵַָָ

אֹומרֹו ּדר על הרע ט')מּיצר ּובא(קהלת ְִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבחכמתֹו העיר ּומּלט וגֹו' ל"ב:)אליה ,(נדרים ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡ ˙‡˜Âאליה ּתבֹוא ׁשּלא ּפרּוׁש ¿»»»≈∆»¿»ֵֵֶֶָָֹ
אל הּקצה מן הּטֹוב לדר להּטֹותֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָּבפסיעֹותי
אליה ּתקרא ּבקרּב ּבתחּלה אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָהּקצה,
ויהנה העליֹון לעֹולם ּגם יעׂשה ׁשעׂשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָלׁשלֹום
לרּוחנּיּות וחלק לּגּופניּות חלק ויּתן ּובּבא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּזה
למזֹונֹות האדם צרי העליֹון לעֹולם ּגם ְְִִִֶַָָָָָָָּכי
הּבא עֹולם ּבעד הּזה ּבעֹולם יטריח לא ְְְִִֶַַַַַָָָָֹואם
ועד לעֹולם ויאבד יּגיעֹו ׁשּלא נמצא ּכן, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּגם
הּבּצּוע: ׁשהּוא ׁשלֹום ּדברי יּקרא זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָודר

BÓB‡Â.ÌBÏL Ì‡ ‰È‰Âׂשמחה לׁשֹון והיה ּפרּוׁש ¿¿¿»»ƒ»ְְְִֵָָָ
ואמר ,ּתענ ׁשלֹום אם Á˙Ùe‰היא ְְִִַַַָָ»¿»

יפּתח ואם לבד ּפתיחה אּלא צר אין ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּפרּוׁש
ׁשל ּכפתחֹו לֹו יפּתח הקב"ה מחט ׁשל ְְְְְִִִֶֶַַַּכפתחֹו

אמר ּׁשּגמר מה והּוא ‰ÌÚאּולם, Ïk ‰È‰Â ְֶֶַַָָֹ¿»»»»»

 ‡Ó‰הּכל ּגידים ושס"ה אברים רמ"ח «ƒ¿»»ְִִִֵַָֹ
עׂשהיׁשּתעּבד מצוֹות ּבבחינת ּבין לּנׁשמה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ

ּבין וכּו', ּובממֹונם ּבגּופם לעׂשֹות למס ְְְְְֲִֵַַָָָיהיּו
ּתעׂשה לא מצוֹות ּכעבדEe„ÚÂּבבחינת ּפרּוׁש ְְֲִִִֶַַֹ«¬»ְֵֶֶ

ּוׂשמאל: ימין מּדבריו נטֹות לבל מרּבֹו ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹהּירא
BÓB‡Â.'B‚Â ÌÈÏL˙ ‡Ï Ì‡Âלא אם ּפרּוׁש ¿¿¿ƒ…«¿ƒ¿ִֵֹ

מּני אׁשּוריה ונטתה העיר ְְְֲִִִִִֶָָָָָהׁשלימה
ׁשהתחיל ׁשאחר מקרה יקר ולפעמים ,ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָּדר
ּוכׁשארע אחֹורנית, יׁשּוב מעׂשיו להטיב ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָהאדם
עליו יצרֹו ויתחּזק רׁשע יגּדיל להאדם ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָזה
והּוא הּנׁשמה, עם להּלחם מּבראׁשֹונה ְְְִִִִֵֵַָָָָָיֹותר

ÓÁÏÓ‰אֹומרֹו EnÚ ‰˙NÚÂעל לצּור ה' יצו ְ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»ְַַָ
ז"ל ּוכמאמרם ּבסּגּופים ה'.)העיר לעֹולם(ּברכֹות ְְְְֲִִִַָָָָָ

והרּגזתֹו הרע יצר על טֹוב יצר אדם ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָירּגיז
ּגם לֹו, הּמּתרים ּבּדברים עצמֹו לסּגף ְְְִִֵַַַַַָָֻהּוא
הרע ּכח להּתיׁש ּובכי ּומלקּיֹות ְְְְֲִִִַַַַַָֹֻּבתענּיֹות
ּונתנּה ּכאֹומרֹו ּבידֹו לּתנּה ה' ּומבטיחֹו ְְְְְְִִִֶַָָָָָׁשּבעיר,

,ּביד אלהי eה' Ïk ˙Èk‰Âּכח הּוא ְְֱֶָֹ¿ƒƒ»»¿»ַֹ
וחילֹותיו: ְֵָס"מ

BÓB‡ÂÁ ÈÙÏאֹומרֹו ּדר קמ"ט)על (ּתהּלים ¿¿¿ƒ»∆ְְִִֶֶַ

ּפיפּיֹות וחרב ּבגרֹונם אל ְְְִִִֵֶֶָרֹוממֹות
ְָָּבידם:

BÓB‡Â‰Â ÌÈL‰ ˜נפׁש הם נׁשים ּפרּוׁש ¿¿««»ƒ¿««ִֵֵֶֶָ
ּכּידּוע הּנׁשמה ּבער נׁשים ונקראּו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָורּוח
טֹובים ּומעׂשים מצוֹות הם והּטף חן, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַליֹודעי
ּבסֹוד ה' ּבעיני מתעב ׁשהיה קדם אדם ְְְֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹׁשעׂשה

נ') לסּפר(ּתהּלים ּל מה אלהים אמר ולרׁשע ְְְְֱִִִֵַַַָָָָֹ

לזכּות: יחׁשבּו ּבֹו חֹוזר ּוכׁשאדם ְְְִֵֵֶָָָָֻחּקי,
Ìbׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ּפי פ"ו:)על (יֹומא «ְְִִֵֶֶַָָ

טף: יּקרא ולהם ּכזכּיֹות לֹו נעׂשֹות ְְְֲִִֵֶַַָָָֻׁשגגֹות
BÓB‡Â‰Ó‰‰Âׁשּיּקרא החמר ּתאות הּוא ¿¿¿«¿≈»ֲִֵֶֶַַַָֹ

Ïּבהמה,  ÈÚ L‡ ÏÂׁשהּכל ְֵָ¿»¬∆»ƒ»…»ֶַֹ
לתּקן הּצרי לתּקן הּנׁשמה לתֹועלת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָיהיה
ּתסּגל הּבהמי ּתאות ּגם ּכי הּמׂשּכלֹות, ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָֻלהּׂשגת

לּה: ּׁשּנֹוגע ּבּמה הּטֹוב ֵֶֶֶֶַַַָסגל
BÓB‡Â.'B‚Â ÌÈÚ‰ ÏÏ ‰NÚ kּפרּוׁש ¿¿≈«¬∆¿»∆»ƒ¿ֵ

אּלא אינם ּבענין האמּורֹות מצוֹות ְְֲִִֵֶָָָָָָּכל
ּדר על ׁשּנתרחקּו, הּגּופֹות ׁשהם ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָלערים

נ"ז)אֹומרֹו ׁשּבעל(יׁשעיה ולּקרֹוב, לרחֹוק ְְְְֶַַַַָָָָ
מקֹור ׁשהיא מהּׁשכינה רחֹוק יּקרא ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָעברֹות
העליֹונה, הּנׁשמה מחצב היא ׁשּמּמּנה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּקדּׁשה
ׁשאין ּפרּוׁש הּגֹוים מערי ׁשהיא עיר ֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָאבל
ּברב מּמקֹורה ויצאתה הּקדּׁשה עם קׁשר ְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹֻלּה
עּמּה חלק לּנׁשמה אין הּגֹוים ּככל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפׁשעיה

אֹומרֹו והּוא להׁשיבּה, ּבּה ּתקוה ‡Lולא ְְְְֲִִַָָָֹ¬∆
ÌÈBb‰ ÈÚÓ ‡Ïּכי איןוגֹו', ההם ּבחינֹות …≈»≈«ƒְְִִֵֵַ

מׁשה ׁשגגת היתה וזֹו להחרימם, אּלא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָלהם
רב ערב פמ"ב)ּבקּבלת אמר(שמו"ר וה' , ְֵֶַַַַַָָ

ּבגדר עֹומדים ואינם רע ׁשּׁשרׁשם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָאליו
מחּיה ּוכׁשהיה רע, לחלק ּומבּדלים ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻהּקדּׁשה
ּבם מחּיה אינֹו לּקדׁש לקרבם ּפרּוׁש ְְְֵֵֶֶַַָָָָֹאֹותם
ׁשּזֹוכה הרּוח היא ּכל לֹומר ּדקּדק נׁשמה, ְְִִֵֶַַָָָָָָּכל

הּנׁשמה: עם ְִִַָָָראׁשֹונה
ÌÈÙBL ˙L ˙ÏÁ¬»«»»«¿ƒ
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  ••••הא רימת בה  א הא ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹ
 ....ראי ְְַַַָ

    

ÏÏ È‡ ‡ ÈÓe eL e ‡ ‡רש"י) »ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ«»««¿«¿»
יח) כ,

ואתחּנן ּבפרׁשת גֿד)לעיל ּכי(ז, . . ּבם תתחּתן ולא נאמר ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

רּׁשאים ּתׁשּובה עׂשּו ׁשאם ּפרׁש לא ׁשם א מאחרי, ּבנ את ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיסיר

לא אׁשר למען נאמר ּכאן ּדהּנה לבאר, ויׁש עּמם. ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלהתחּתן

וּדאי להיֹות ׁשּצרי הינּו e„ÓÏÈילמדּו, ‡lLמקֹום יׁש ּכן ואם , ְְְְִִֶַַַַָ∆…¿«¿ְִֵֵָ

עֹומד, ּבמקֹומֹו האּסּור ונתּגּיר ּתׁשּובה עׂשה אם ׁשאף ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלֹומר,

רש"י הצר לכן צדק). ּגר אינֹו (ׁשּמא יצא לא ספק מידי ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשהרי

יסיר ּכי נאמר ׁשם ואּלּו לקּבלם. מּתר ּכזה ׁשּבמקרה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻלהׁשמיענּו,

וּדאי להיֹות ׁשּצרי הינּו מאחרי, ּבנ את ‡ ÈLאבל , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ∆»ƒ∆ƒ¿ֲָ

ּלא ולכן - צדק ּגר ׁשּיהיה אפׁשר הרי ונתּגּיר, ּתׁשּובה עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאם

עּמם. להתחּתן מּתר ּתׁשּובה עׂשּו ׁשאם לפרׁש רש"י הצר ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻ
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••••י....••••ה(יט רי(שבת אי אמר אמ ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ

ת  ימי מה ת בי בי  ירת ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ

אמר הא ו ימי ה א י  ת בושמוא) ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
מרא) התב הרת בממת י ימי  ו וב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

....(ספרי)   ••••מא  מ י הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ימ הר ת הס הה  הא יריא התיר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

הי אי ומא יתרב ה ר.... ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
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 ••••(י ריהס מ א(סוטה י ימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָֻ

ה מה)••••....סהרי במ(סוטה ה.... ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
   ••••בהר אי י ו  .... ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
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 ••••הב ר....••••א  ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
א ת ת ה בא אה ר ה אמר פיְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
תהרי  ר תר ה אי מ רות רת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָתה

 היה א ה תתר.... ֲִִֵֶֶֶַֹ

    §¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´
     À̈¨©º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½
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ּדיטו קרוּיא לכל ּתעּבד ְְְִִֵֵַַָָּכן

לא ּדי לחדא מּנ ְֲִִִִַָָָרחיקין

האּלין עממּיא ְְִִִֵֵַַָָמּקרוי

ִאּנּון:

עממּיאטז מּקרוי ְְְִִֵַַָלחֹוד

ל יהב אלה יי ּדי ְֱִִֵֵָָָָָָהאּלין

ּכל תקּים לא ְֲַַַָָָָאחסנא

ְִָָנׁשמתא:

תגּמרּנּוןיז גּמרא ְְֲִֵַַָָארי

ּכנענאי ואמראי ְֱֲִֵֵֵֶַָָָֹחּתאי

ּכמא ויבּוסאי חּואי ְְִִִֵֵֵָָָָּופרּזאי

:אלה יי פּקד ְְֱִַָָָָדי

יתכֹוןיח יּלפּון לא ּדי ְְְִִַָָּבדיל

ּדי ּתֹועבתהֹון ּככל ְְְְֲִֶַָָלמעּבד

ּותחֹובּון לטעותהֹון ְְְֲֲַָָעבדּו

אלהכֹון: יי ְֱֲֳָָָקדם

יֹומיןיט לקרּתא תצּור ְְְֲִֵַָארי

עלּה לאגחא ֲֲִִַַַָָסּגיאין

ית תחּבל לא ְְְְִַַַָָלמכּבׁשּה

עלֹוהי לארמא ֲֲִִַַָָָאילנּה

ּתיכּול מּנּה ארי ְְֲִֵֵֵַָּגרזנא

לא ארי תקּוץ לא ְְֲֵֵָָָויתּה

למעל חקלא אילן ְְֲִֵַַַַָָָכאנׁשא

ּבצירא: ְֳִִָָָָמּקדמ

לאכ ארי ּדתּדע אילן ְְֲִִֵַָָלחֹוד

יתּה הּוא ּדמאכל ְֲִֵַַָָאילן

ותבני ּותקּוץ ְְְְִֵַַּתחּבל

היא ּדי קרּתא על ְְִִִַַַָכרקֹומין

עד קרבא עּמ ְְִַָָָָָעבדא

ְְְִַּדתכּבׁשּה:

קטילאא יׁשּתכח ְְְֲִִֵַָארי

יהב אלה יי ּדי ְְְֱִֵַָָָָָּבארעא

ּבחקלא רמי למירתּה ְְְְֵֵַַָָָל

קטלּה: מן אתידע ְְְִֵַַָָלא

ודּיניב סבי ְְְִַָָָָויּפקּון

ּדי לקרוּיא ְְְְְִִִַָוימׁשחּון

קטילא: ְֲִַָָסחרנּות

ּדקריבאג קרּתא ְְִִֵַָָָּותהי

סבי וידּברּון ְְְְִִִֵָָלקטילא

ּדי ּתֹורי עגלת ההיא ְְִִֵֶַַַָקרּתא

לא ּדי ּבּה אתּפלח ְְִִַַָָלא

ּבניר: ְְִִַנגידת

ההיאד קרּתא סבי ְְֱִֵֶַַָָויחתּון

ּדי בּיר לנחלא עגלּתא ְְֲֲִַַַָָָָית

יזּדרע ולא ּבּה אתּפלח ְְְְְִִֵַַָָלא

עגלּתא ית ּתּמן ְְְְֲִַַָָָוינקפּון

ְֲַָּבנחלא:

לויה ּבני ּכהנּיא ְְְְֲִִֵֵַָָָויתקרבּון

אלה יי יּתרעי בהֹון ְְְֱֲִִֵֵָָָארי

ּולברכא ְְֵַָָָָלׁשּמׁשּותּה

מימרהֹון ועל דיי ְְְְִֵֵַַָָּבׁשמא

מכּתׁש וכל ּדין ּכל ְְְִֵַַָָיהי

ְִסגירּו:
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  ••••כ  ת  לב ל לת וכ ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֻ

לו בל זת ל   ל   ְְְְְְְִִֵֶַָָָָֹֹֹ
"  לו ל".... ְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹ

    

      ,כא (רש"י …¿ƒ¿»¿¿…¿¿…¿»»
זֿח)

    ,ּבהקב"ה ּדבקּותֹו ׁשּנפסקה יהּודי הינּו - »»…≈«»∆ְְְְְִִֵֶַַָ

ׂשדה, איׁש עׂשו ׁשל מקֹומֹו ּב'ׂשדה', היֹותֹו עקב חּיּותֹו, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָמקֹור

ויהדּות) ּתֹורה ׁשל ּבאהלּה (לא ּבּׂשדה ּׁשּנמצא למי ְְְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמתנּכל

לפחֹות אֹו ר"ל, 'חלל' ּולהּפילֹו חּיים ּבאלקים מּדבקּותֹו ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָֹלנּתקֹו

הּתלּוי ּכל את לעׂשֹות חּיב ּביׂשראל מנהיג זֹו. ּדבקּות ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָלהחליׁש

עליו ּבׂשדה'; 'חלל ׁשל אפׁשרּות ולׁשלל זה מּצב לתּקן ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבֹו

ּתֹורה ,לּדר צידה לֹו ּולסּפק ל'ּׁשדה' הּיֹוצא יהּודי ּכל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָללּוֹות

לֹו האֹורבת סּכנה מּכל עליו ּולהגן לחּזקֹו ּכדי מזֹון, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּנקראת

ּב'ּׂשדה'.     ֶַָ
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 ••••(לז (כתובות     ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ

   ו  ז  ל תְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

  

ההיאו קרּתא סבי ְְִֵַַָָֹוכל

יסחּון לקטילא ְְְִִִִִַָּדקריבין

עגלּתא על ידיהֹון ְְֲֵַַָָית

בנחלא: ְְְֲִֶַָָּדנקפּתא

לאז ידנא ויימרּון ְְְִִֵָָָויתיבּון

הדין ּדמא ית ְְֵַָָָאׁשּדֹו
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שבת קודש עמ' א
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מנחםֿאב כ"ח ראשון יום
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.11   ."(בהשינויים ואכמ"ל כו'. זה ומקור רפנ"ב: ח"א (עיין כו' ח"א12."הנקרא לקו"א הפרק. בסוף להלן ראה
מ"א. ד'.13.פרק פרק ח"ב לקו"א הע"י).14.ראה גירסת (לפי א לא, ד.15.מגילה קיב, ובכ"מ.16.תהלים ב). (י, בהקדמה תקו"ז ראה

פרשת שופטים לשבוע  תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ח מנחם-אב
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט 

יום רביעי - א' אלול
מפרק א

עד סוף פרק ט 
ופרקים א-ג

יום שני - כ"ט מנחם-אב
מפרק קמ

עד סוף פרק קמד

יום חמישי - ב' אלול
מפרק י

עד סוף פרק יז
ופרקים ד-ו

יום שלישי - ל' מנחם-אב
מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שישי - ג' אלול
מפרק יח

עד סוף פרק כב
ופרקים ז-ט

שבת קודש - ד' אלול
מפרק כג עד סוף פרק כח 

ופרקים י-יב

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ב"ה א' ט"ו סיון, תרפ"ח, ריגא

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מניין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
)כמו שנחלק לימי החודש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת בתקפה 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו עניין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...
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יג.17. קמה, כה.18.תהלים ו, שם.19.ואתחנן ותרגום ובפרש"י יז כח, וש"נ.20.ויצא תרו. ע' ח' כרך הריי"צ אדמו"ר קודש אגרות 21.ראה

רפ"ב. 1.תניא   ."כד (ב"פ), כב טז, אגה"ק לגבי מהשינוי קצא.אוה"ת2."להעיר ע' א כרך ויקרא
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.3   ."ספל"א ח"א כבפנים.4."ראה תוקן התיקון" ב"לוח אבל "כעוע"ג", לפנינו: כא.5.בתניא יז, ב"י6.דה"א ראה
הסמ"ק). (בשם סס"א וש"נ.7.או"ח סרנ"א. יו"ד שו"ע ראה
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.3   ."ספל"א ח"א כבפנים.4."ראה תוקן התיקון" ב"לוח אבל "כעוע"ג", לפנינו: כא.5.בתניא יז, ב"י6.דה"א ראה
הסמ"ק). (בשם סס"א וש"נ.7.או"ח סרנ"א. יו"ד שו"ע ראה



מד             

מנחםֿאב ל' שלישי יום
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.8- א) צח, סנה' א. קלט, (שבת בש"ס למ"ש הכוונה ואין רמז. ר"ס בטיו"ד הועתק - רפ"י מ"ע הל' "רמב"ם שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
כתוב שם (שם)]דהרי בש"ס דעולא מהמימרא הרמב"ם דברי מקור שמציינים הטור) על וההגהות והכס"מ [(הרדב"ז והמפרשים .ÔÈ‡

להלשון - מקומות בכו"כ - להתוכן.Èכוונתם כ"א -במסורת וגם הנ"ל. ובמפרשים ברמב"ם שלאחרי' בהלכה תיכף שם וראה .
נמצאת "ישראל" והגירסא "ישראל", תיבת רק מזכירים ה"ה - בגמ' "ירושלים") (במקום "ישראל" גורס הי' שהרמב"ם שמביאים וכו' הש"ס

- "נגאלין" הגירסא משא"כ אצלנוÚ"ÚÏבע"י, מקום בשום נמצאת שלא גירסא היתה שלהרמב"ם לומר יותר וקשה ויל"ש. בש"ס מצאתי' לא
כצ"ל)". - (ואדרבא "נגאלין" כותב ולכך בש"ס מאשר יותר מפרש שהרמב"ם לומר א'.9.מאשר משנה א' פרק
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.1‡ÈÏ˘ ÂÓ„‡ Î Ú‰בסופו "וכן :˘È‚„Óוז"ש"‡È‰בוודאות אמרו להסביר -ÈÎ- בספק תמנו".‡Ì(ולא לא כב.2.) ג, איכה

שמו"ע.3. תפלת ב.4.נוסח קלג, ˘5‡ÈÏ.ח"ג ÂÓ„‡ Î Ú‰גבורה הם שהתומ"צ הענין (שנוגע לכאן שייך אינו כ"ז "לכאורה
קושיא זו בהקדמה מתרץ ואולי וצמצום)? הרי‚„ÏÂ‰ואש הצדקה) מצות - (כולל והצמצום הגבורה מפי שניתנה כיון ההקדמה: לולא -

של בציצית - (וכמו המצוה על הוספה אין המצומצם על (È‚בההוספה עוז שנק' מקדים ולכן כו')ÁÎÂ-ÔÈÈÚגודלין). לבוש שום בלי פל"ו:
לקמן".ÔÂ˘Ïשהוא ראה - כו' בקרבנות משא"כ (וכח), העוז מתגלה ובצדקה - כו' (וצמצום) גבורה דעוז) ענינו כל שזהו א.6.(ולא קטז,

יא.7. כט, סע"ב.8.תהלים כג, ב.9.מכות לג, כו.10.האזינו לא, ב).11.משלי (עד, ת"ל תקו"ז



מה              

אלול א' רביעי יום
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.1‡ÈÏ˘ ÂÓ„‡ Î Ú‰בסופו "וכן :˘È‚„Óוז"ש"‡È‰בוודאות אמרו להסביר -ÈÎ- בספק תמנו".‡Ì(ולא לא כב.2.) ג, איכה

שמו"ע.3. תפלת ב.4.נוסח קלג, ˘5‡ÈÏ.ח"ג ÂÓ„‡ Î Ú‰גבורה הם שהתומ"צ הענין (שנוגע לכאן שייך אינו כ"ז "לכאורה
קושיא זו בהקדמה מתרץ ואולי וצמצום)? הרי‚„ÏÂ‰ואש הצדקה) מצות - (כולל והצמצום הגבורה מפי שניתנה כיון ההקדמה: לולא -

של בציצית - (וכמו המצוה על הוספה אין המצומצם על (È‚בההוספה עוז שנק' מקדים ולכן כו')ÁÎÂ-ÔÈÈÚגודלין). לבוש שום בלי פל"ו:
לקמן".ÔÂ˘Ïשהוא ראה - כו' בקרבנות משא"כ (וכח), העוז מתגלה ובצדקה - כו' (וצמצום) גבורה דעוז) ענינו כל שזהו א.6.(ולא קטז,

יא.7. כט, סע"ב.8.תהלים כג, ב.9.מכות לג, כו.10.האזינו לא, ב).11.משלי (עד, ת"ל תקו"ז



מו             

אלול ב' חמישי יום
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ב.12. פח, ˘13"ËÈÏ.שבת "ÂÓ„ ˜"Î ˙Ú‰מוגבלין שהן להראות כאן הנקודה "לכאורה :˘‚„ÂÓÎÂ ,‰ÏÚÓÏלאחרי) "מצומצם" בההוספה
(חסד "שיעור") אמר ולאÚÌÏÂשכבר ,‰ÏÚÓÏשיעור שיש - והדוגמאות - (וכהדגשתוËÓÏֿ‰מזה) !Â˙ÙÒÂ‰צ"ע) ווינציקער" "נישט בהתרגום

לתקן), - אלו תיבות השמיט אד"ש שיעורÎ"ÂÎÂשהרי יש ג"כ ה' דחסדי באופן צדקה שגם ובפרט זה)! מוסיף (אףËÓÏ‰פעמים פרוטה -
שציצית - בההערה כנ"ל שהכוונה וי"ל זו). אגה"ק וכסיום מזה, פטור עולם" "חסד מוסיףÈ‚שמצד אינו הציציתÌÂÏÎגודלין גודלין,„Èעל

ששיעור ˘ÈÈ˙ז.א. ‰ÂÓ‰מצומצם‰ÏÚÓÏ."'וכו בתפילין סי"ד.14.ועד"ז סי"א או"ח סל"ב15.שו"ע או"ח שו"ע לג. סעיף לב סי' או"ח
˘16"ËÈÏ.סל"ט. "ÂÓ„ ˜"Î ˙Ú‰מסוג אינו כ"א˘ÈÂÚÈ"לכאורה - בציצית‰‚Ï‰כלל וגם וכיו"ב). עגולה הגבלות˘ÈÙÏ(לא כו"כ -

) בכללו דיש קצוות) ויותר שש (ובעל מחומש דממעט וי"ל הגבלות. כו"כ עוד ישנם בתפילין וגם מזכירן. ואינו משא"כÂÏ„‚Âישנן מ)מרובע,
איזו דלכאורה "דוקא", ההוספה תומתק ועפ"ז - רס"י). אדה"ז (שו"ע תרנ.17.שולל".˜Ò"„בציצית ר"ס תרלד.18.שם ר"ס שם19.שם

ס"ט. סר"א.20.סתקפ"ו יו"ד הי"ד.21.שו"ע פ"א מעה"ק הל' שם.22.רמב"ם מ"ב.23.רמב"ם פ"א פרה משנה שם. רמב"ם אבות24.ראה
מ"ב. ג.25.פ"א פט, ס"א.26.תהלים סרמ"ט יו"ד שו"ע
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ג.27. נב, א.28.תהלים יג, א.29.חגיגה לא, ב.30.ר"ה לד, ברכות



מז              
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ג.27. נב, א.28.תהלים יג, א.29.חגיגה לא, ב.30.ר"ה לד, ברכות



מח             

אלול ד' קודש שבת
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עומדין.31. אין שם: בברכות כמובא ודלא - ה"ד. פ"ז תשובה הל' ד.32.רמב"ם טו, ראה עה"ת ג.33.פרש"י כא, 34.משלי 
Ë˘ Óעפ"ז"ËÙ˘Óסתם נפש, לכל השווה צדקה דלכאורה מזבח. נבחר צדקה למה מובן עי"ז דוקא דאדרבא וי"ל הכא? בעי מאי

כאן שהמדובר הכתוב פי' ולכן מזבח?! נבחר זה ואיך לעיל, כמפורש עולם חסד ה"ז עליהם עומד שהעולם מהעמודים הצדקה, מצות צדקה,
הענין אותו אינו אבל ב) (סג, בתו"א הבי' עם זה לקשר ויש עוונותיו. ותיקון משפט שהיא צדקה היינו משפט עם ובחבור ביחד הבאה בצדקה

א. צט, וירא אוה"ת רפל"ג. אדר"נ ראה - וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי א.35.- נ, כתובות
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המשך ביאור למס' שבועות ליום רביעי עמ' א



היום יום . . . נ

ה'תש"גכח מנחם אביום ראשון

חומש: שופטים, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ט. אהוביי . . . קיד פי התורה.

ַנִים ֵהם: ְכָלל – ׁשְ ֳחִלי ַהּגּוף ּבִ ְרֵכי ָהְרפּוָאה ּבָ ּדַ
ֻקְלָקל חֹוֶלה ְוָחלּוׁש. א( ְלַרּפֹאת ֶאת ָהֵאֶבר אֹו ַהּכַֹח ַהּמְ

רּו ַעל ָהֵאֶבר ְוֹכַח ַהחֹוֶלה, ְלַרּפֹאתֹו. ּבְ ר ֵהם ִיְתּגַ ִריִאים, ֲאׁשֶ ק ֶאת ָהֵאָבִרים ְוַהּכֹחֹות ַהּבְ ב( ְלַחּזֵ
ים טֹוִבים. ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ְרֵכי ָהֲעבֹוָדה: ּתְ ֵני ּדַ ֶפׁש ֵהם ׁשְ ֳחִלי ַהּנֶ ה ּבָ ְגָמא ִמּזֶ ַהּדֻ

ה'תש"גכט מנחם אביום שני

חומש: שופטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ע"כ אהוביי . . . ציון כו'.

עס דארף זיין עבודה בכח עצמו. העכער איז אז מ'נעהמט פאר'ן הַאנט און מ'פירט. טייערער איז 
אז עס איז בכח עצמו.

ר  ֲאׁשֶ ד ּומֹוִביִלים. ָיָקר יֹוֵתר הּוא – ּכַ ּיָ ּנֹוְטִלים ּבַ ֹכַח ַעְצמֹו. ַנֲעֶלה יֹוֵתר הּוא – ׁשֶ ְצִריָכה ִלְהיֹות ֲעבֹוָדה ּבְ
ֹכַח ַעְצמֹו. ֶזה ּבְ

ה'תש"גל מנחם אב, ר"חיום שלישי
ה ִמּיֹום  ִפּלָ ד, ּוַמְתִחיִלים ִלְתקֹוַע ַאַחר ַהּתְ ְך ַהּיֹום ּתֹוְקִעים ְלִהְתַלּמֵ ֶמׁשֶ ּבְ ינּו, ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ְנָהג ּבְ ַמְתִחיִלים לֹוַמר ְלָדִוד ה' אֹוִרי. ַהּמִ

ֹראׁש ֹחֶדׁש.  ב' ּדְ
חומש: שופטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמה־קנ.
תניא: י. אד"ש וחיים . . . נשמתן כו'.

ְתִחיל "ֶזֶכר ַרב טּוְבָך" – ּוֵבאּורֹו  ּבּור ַהּמַ ה ַמֲאָמִרים ְקָצִרים. ּוְלֻדְגָמא: ּדִ ְתִחּלָ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה אֹוֵמר ּבִ
ס. ְדּפָ ֲאִריכּות יֹוֵתר ְקָצת ֵמַהּנִ ִכים – ּבַ ה ֶהְמׁשֵ ּשָׁ ׁשִ ּדּור, ֶנֶאְמרּו ּבְ ּסִ ּבַ – ׁשֶ

ה'תש"גא אלול, ר"חיום רביעי

חומש: שופטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. א־ג.

תניא: והנה . . . 230 עומדין וכו'.

ל ִמּמֹורֹו  ּבֵ ּקִ יד( ׁשֶ ּגִ י ִמּמֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ְלּתִ ֵקן: ִקּבַ נּו ַהּזָ ִנים, ָאַמר לֹו ַרּבֵ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ַמח ֶצֶדק" ּבֶ ָהָיה ַה"ּצֶ ׁשֶ ּכְ
ָכל יֹום  ּפּוִרים, ֹיאְמרּו ּבְ ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַעד יֹום ַהּכִ ִני ּדְ ר ִמּיֹום ׁשֵ דּוַע, ֲאׁשֶ ם מֹורֹו ַהּיָ ׁשֵ ם טֹוב( ּבְ ַעל ׁשֵ )ַהּבַ
ל ִנְדֵרי, ט ֹקֶדם  ָרִקים: ט ֹקֶדם ּכָ ה ּפְ ּשָׁ ים ְוׁשִ ֹלׁשִ ּפּוִרים ׁשְ ים, ּוְביֹום ַהּכִ ִהּלִ ְרֵקי ּתְ ה ּפִ ֹלׁשָ ְך ַהּיֹום ׁשְ ֶמׁשֶ ָויֹום ּבְ
הּוא עֹוֵמד  אֹותֹו יֹום ׁשֶ ֹראׁש ֹחֶדׁש, ַיְתִחיל ּבְ יֹום ב ּדְ ּלֹא ִהְתִחיל ּבְ ָנה, ט ַאַחר מּוָסף, ט ַאַחר ְנִעיָלה. ּוִמי ׁשֶ ַהּשֵׁ

ִלים. ר ֶהֱחִסיר ַיׁשְ ּבֹו, ְוֶאת ֲאׁשֶ



ני היום יום . . . 

ה'תש"גב אלוליום חמישי

חומש: שופטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. ד־ו.

תניא: והנה . . . קטז נפשו כתיב.

ֵרְך ְוִיְרָאתֹו ּוִמּדֹות טֹובֹות,  ַאֲהַבת ה' ִיְתּבָ ה ֲחָפִצים ְיָקִרים ּבְ ּמָ ֶהם ּכַ ׁש ּבָ ּיֵ ָרֵאל ִנְקְראּו "ֶאֶרץ ֵחֶפץ", ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ָכל ֶחְלֵקי ָהֲאָדָמה ִנְמָצִאים ַמְעְינֹות  ר ּבְ רּור הּוא, ֲאׁשֶ ָבר ּבָ עֹוֵרר. ּדָ ּמְ א ּבַ לּוי ֶאּלָ ּדֹות ַהּטֹובֹות ּתָ ּלּוי ַהּמִ ַבר ּגִ ְוֵאין ּדְ

ַהחֹוֵפר ְוֹכַח ַסְבָלנּותֹו ּוְמִתינּותֹו. לּוי ּבְ ן ֲהֹלא ַהּכֹל ּתָ ֵקרּוב ְוִרחּוק, ְוִאם ּכֵ ל הּוא ַרק ּבְ ים, ְוַהֶהְבּדֵ ַמִים ַחּיִ
ּלֹו,  ֻקּדֹות ׁשֶ ִפי ַהּפְ ל ַהּכֹחֹות, ּוַמְכִריָחם ַלֲעׂשֹות ְוִלְפֹעל ּכְ ד ַעל ּכָ ָהָרצֹון הּוא ּכַֹח ֶעְליֹון ַהּגֹוֵזר ּוְמַפּקֵ ְוֵכיָון ׁשֶ

זּוָלתֹו. ַעְצמֹו ֵהן ּבְ ר ָהֲעבֹוָדה הּוא ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָרצֹון ִלְפֹעל ְוַלֲעׂשֹות ֵהן ּבְ ן ֵאפֹוא ִעּקַ ִאם ּכֵ

ה'תש"גג אלוליום ששי

חומש: שופטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב. ז־ט.

תניא: והנה מדת . . . בא כו'.

ן ֵאיֶזה  ָמה זֹו ְצִריָכה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ר ְנׁשָ י "ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו", ֲאׁשֶ ָרִטית יֹוֵדַע ּכִ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ֲאִמין ּבְ ַהּמַ
ֵרר אֹו  ִריְך ְלִהְתּבָ ּצָ ָבר ׁשֶ ה ַהּדָ ִריַאת ָהעֹוָלם, ִהּנֵ ַעת ּבְ ם ִמּשְׁ ִנים, אֹו ּגַ ּשָׁ לֹוִני. ּוֵמאֹות ּבַ ָמקֹום ּפְ רּור ְוִתּקּון ּבְ ּבֵ
ה  ה ֵמָאז ֶנֱאְצָלה ְוִנְבְרָאה, ִהיא ְמַחּכָ זּו ִהּנֵ ָמה ַהּלֵ נֹו, ְוַגם ְנׁשָ בֹוא ְלָבְררֹו ּוְלַתּקְ ּתָ ָמה ׁשֶ ׁשָ ה ְלאֹוָתּה ַהּנְ ן ְמַחּכֶ ּקֵ ְלִהְתּתַ

ל ָעֶליָה. ר ֻהּטַ ן ֶאת ֲאׁשֶ ִלְזַמן ְיִריָדָתּה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ

ה'תש"גד אלולשבת

חומש: שופטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. י־יב.

תניא: יא. להשכילך . . . הגנוז.

ֶפר ּתֹוָרה,  ּסֵ ַגע ּבַ ּנָ קֹום ׁשֶ ּמָ ית ּבַ ּלִ ק ַהּטַ ִריָאה ּוְבסֹוָפּה, נֹוׁשֵ ת ַהּקְ ְתִחּלַ יתֹו ּבִ ַטּלִ ְרכֹות ַהּתֹוָרה: נֹוֵגַע ּבְ ֵסֶדר ּבִ
ֶפר ּתֹוָרה ְוקֹוֵרא. ָניו, ְקָצת, ְלָיִמין, ּוְמָבֵרְך. ּפֹוֵתַח ַהּסֵ ֶפר ּתֹוָרה, ַמְפֶנה ּפָ ּגֹוֵלל ַהּסֵ

ּדֹות,  ב ְוַהּמִ ֶכל, ִאיׁש – ַמֲעַלת ַהּלֵ ָאִרים: ָאָדם – ַמֲעַלת ַהּמִֹחין ְוַהּשֵׂ ָעה ּתְ ָנם ַאְרּבָ י, ֶיׁשְ ַמֲעַלת ִמין ָהֱאנֹוׁשִ ּבְ
ִניעֹות  ר ַעל ַעְצמֹו ְלָהִסיר ַהּמְ ּבֵ ֶבר – ִמְתּגַ יֶהם, ּגֶ ּתֵ ׁשְ ִמּדֹות, אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ ֱאנֹוׁש – ַהֲחִליׁשּות ּבְ
יהֹו ְלַמֲעַלת ִאיׁש  ֶגֶבר עֹוֵסק ִעם ָהֱאנֹוׁש ְלַהְגּבִ ִמּדֹות, ַהְינּו ּדְ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֲעלֹות אֹו ּבְ יג ַאַחת ַהּמַ ְוִעּכּוִבים ְלַהּשִׂ

אֹו ָאָדם.
ָנם  ׁשְ ּיֶ ֲעלֹות ׁשֶ ל אֹוָתם ַהּמַ ָנם ּכָ ֱאנֹוׁש ֶיׁשְ ַגם ּבֶ ֶהְכֵרַח ּדְ ר ַלֲעׂשֹות ֵמֱאנֹוׁש ִאיׁש אֹו ָאָדם, ֲהֵרי ּבְ ֶאְפׁשָ ּוֵמַאַחר ּדְ

ָאָדם. ִאיׁש ְוַגם ּבְ ּבְ



נב            

ה'תש"ע אב מנחם כ"ח ראשון יום    

         
          

      
משבעה יותר לאכול מבלי לחיות ניתן לא כי קובעת זו הלכה
אכל לא למרום, בעלותו רבינו, שמשה מספרת התורה אך ימים.

יום כח)ארבעים לד, יתכן?(תשא זה ואיך ,
להסביר ד)ניתן פי"א, רבה בדברים משמע טבע(וכן - נס זה שהיה

לאכילה הוצרך ולא מלאך כשל להיות נשתנה משה של גופו
ושתיה.

ב'מורהֿנבוכים' שם)אבל שםֿטוב בפי' וראה פנ"א. ביאר(ח"ג
שום הרגיש לא אלוקות בעניני מרוכז בהיותו משה כי הרמב"ם,
מכל מחשבתו ופנותו השגתו מרוב שהגיע מי מהם "יש רעב:
ומים אכל לא לחם שהשיג, במה שמחתו ומרוב ה'... זולתי דבר
שבגוף". עב כח כל שנתבטל עד השכל התחזק כי שתה. לא

רעב. חש שלא אלא בטבעו נשאר זה ולפי

תדבר הרוב על פל"ד)[והתורה שם שלא(מו"נ הנשבע לכן, ,
שווא]. שבועת זו הרי ימים ז' יאכל

ההר, מן ברדתו מיד אילו האופנים: שני בין מינה' ו'נפקא
יאכל שלא נשבע משה היה ואחד, הארבעים -ביום ימים

נשאר משה של גופו אלו יום שבארבעים הרמב"ם לדברי
המשך מהווים ההר מן ירידתו שלאחר הימים הרי בטבעו,
הי' וגופו יום ארבעים אכל לא שכבר וכיון הימים, לארבעים
יכול היה לא שגופו מסתבר - זאת) הרגיש לא שבהר (רק רעב
היא ימים, ששה יאכל שלא השבועה לכן, עוד. להתענות

שווא. שבועת
גופו שטבע הביאור לפי הריאבל - כמלאך להיות

נחשבים גופו, לטבע מחדש חזר כאשר מכן, שלאחר הימים
יאכל שלא שישבע עד אלא שוא, שבועת זו ואין חדש בחשבון

.ימים
    

ה'תש"ע אב מנחם כ"ט שני יום   

        
     

ב'לשון רק הנאמרות יש אחיד: כלל אין שבדיבור במצוות
השפות שבכל ויש לב)הקודש' מעכבת(סוטה המילים שהבנת יש ;

שלא. ויש
דוגמאות: כמה להלן

 את - המלים הבנת ולענין לשון. בכל נקראת -
ההבנה אין הפסוקים וביתר להבין, חובה הראשון הפסוק

מעכבת.
 .הנאמר את להבין וצריך שפה, בכל נאמרת -

מעכבת. אינה ההבנה הקודש' שב'לשון דעה ויש
מעכבת אינה וההבנה לשון, בכל נקרא או"ח- אדה"ז (שו"ע

אֿב) קפה, .סי'

אינה המלים הבנת הקודש' ב'לשון בקריאה -
לשון" אותו "המכיר רק בה יוצא השפות, בשאר (שו"עמעכבת.

ט) תרצ, סי' .או"ח
אחרות: לשפות הקודש' 'לשון בין הבדל קיים מצוות בכמה
ואילו מובנות, הן כאשר רק להשתמש ניתן השפות בשאר

חובה אין הקודש להבין.בלשון
כי מהותה, מעצם 'לשון' הינה הקודש לשון לכך: ההסבר
אף בה, השימוש ולכן תורה, ניתנה ובה העולם נברא בה
שפה אינה לעז שפת כן שאין מה 'דיבור'. הריהו מובן, כשאינו

תרגום מהווה אלא דיבורעצמית לכן הקודש'. ל'לשון
בעלמא" עוף כ"צפצוף כמוהו - הבנה ללא כזו יואבבשפה (חלקת

א) .מהדו"ת

ה'תש"ע אב מנחם ל' שלישי יום     

       
        
           
משביע, דין שבית השבועה היא הדיינים שבועת כללי באופן
מעידו אחד ועד הכל כופר במקצת; (מודה מדאורייתא בין
(כל מדרבנן ובין נגנב) או נאנס הטוען חנם שומר שחייב;

הכל). כופר של היסת שבועת מלבד השבועות
להישבע הצריך את להרתיע באה השבועה האם לחקור ויש
את לגלות אמצעי היא שהשבועה או האמת, על שיודה כדי

האמת?
סוגי כל את מנה שבועות' 'משפטי בספרו גאון האי רב והנה,
הממון על החשוד לשיטתו כי לשקר, הרוצה ובהם הנשבעים

לשקר. להישבע חשוד אינו
הרמב"ם ה"ח)וכתב פ"ב, שכירות שהפקדון(הלכות הטוען ששומר

בידו שהפקידו עדים אין אם גם שבועה חייב באונס ממנו נלקח
משבועה. ליפטר מיגו אומרים לא כי להכחיש יכול והיה

הט"ז ס"ל)ומבאר פז סי' ממיגו,(חו"מ עדיף בירור היא שבועה :
מיגו. ע"י נברר לא שבועה ע"י לברר ניתן ואם

ב מיגו(שם)שו"עאמנם, במקום תובע של שתפיסה נפסק
מועילה תפסתי) לא לטעון יכול והיה שתפס עדים שאין (כגון
שבועת אחר היתה התובע ותפיסת כבר נשבע הנתבע אם גם
אם גם ולכן התרעה, היא השבועה אם יובן זה ודין הנתבע.
היא שבועה אם אבל תועיל והתפיסה בירור היה לא עדיין נשבע

התפיסה. תועיל מה הוחלט והדין בירור

            

ה'תש"ע אלול א' רביעי יום    

       
          

            
  

השונות, העדות בין במבטא שונים הבדלים קיימים כידוע,
בשמיעת חובתו ידי לצאת אשכנז בן יכול האם הפוסקים ודנו

ולהיפך. ספרד, בן מפי שבקדושה דבר
המהרי"ט דן זה סט"ז)מעין אהע"ז שאינו(ח"ב עילג יבם לגבי

יבמתו את לפטור יכול האם כראוי: האותיות את לבטא יכול
באפשרותו ואין מעכבת הפסוקים ואמירת שמכיון או בחליצה

פסולה. חליצתו כתיקונם, לאומרם
הקודש'. 'לשון זו גם כוונתו, את מבינים ואנו מאחר והסיק:
והאומר בשפתיים', 'לבטא צריך בנדרים שהרי לדבר, וראיה

חל. נדרו 'קרבן' תיבת של שיבושים שהם 'קונח' או 'קונם'
אינה מסויימת שהברה נניח אם שאף ללמוד יש ומכאן

אלו, לפסוקים וכוונתם עדה באותה המבטא וזה מאחר מדוייקת,
אחרת עדה לבן גם הקודש' 'לשון זו ה)הרי סי' טובה .(ארץ

יואב' ב'חלקת הקשה לחליצה, מנדרים המהרי"ט ראיית ועל
סי"ז) יש(אהע"ז ברורה כוונתו וכאשר לשון בכל נאמרים נדרים :

צריכה בחליצה הפסוקים אמירת אבל בשפתיים', 'ביטוי כאן
'לשו נחשבת משובשת שאמירה ומניין הקודש, בלשון ןלהיות

הקודש'?
חסדאי בר' יהודה ר' לדברי המהרי"ט שכוונת (הובאוונראה

א) ב, נדרים שאינםבר"ן בביטויים אף חל שהנדר השמיענו שהתנא ,
לנדר, אחרים ביטויים יש הגויים בלשונות כי גמורים, לשונות
ומאחר הקודש'. 'לשון את מחקים הם 'קונם' שבאמירת אלא
שיבוש רק היא אלא אחרת בלשון משמעות זו למילה ואין
כלשון נחשב הלשון ששיבוש הוכחה זו הרי הקודש', 'לשון

שם)המקורית טובה .(ארץ

ה'תש"ע אלול ב' חמישי יום   

          
          

בתורה ג)נאמר ל, השבע(במדבר או לה' נדר ידור כי "איש :
מפיו היוצא ככל דברו, יחל לא נפשו על איסר לאסור שבועה

יעשה".
בדיני יסוד להנחת ופינה יתד נדרים לקיים בחובה שראו ויש
רשאי אינו קהל תקנת עצמו על שקיבל ציבור לפיה המשפט,
'באר בשו"ת מצינו למשל, כך, ממש. של סיבה בלא בו לחזור

ג)עשק' להם,(סי' יש ונידוי ואיסר שבועה דין ֿ הקהל "תקנות :
אמינא שיהיה לחובה, ובין לזכות ובין הרשב"א כדכתב

  ."
הרשב"א בתשובת יש רבות מני אחת רמד)דוגמה סי' ח"ז, (שו"ת

בקוביא, לשחוק שלא הסכמה לכלל שהגיע בציבור שנשאל
החרם, את להתיר ורצו הקהל מקצת ועמדו בחרם. זאת וקבעו

האם בידם. ומחו הכנסת מבית יצאו הקהל מקצת ולעומתם
הקהילה מבני חלק לעצמם שהתירו תוקף?ההיתר לו יש

להתיר שבא ומי ותיקין, תקנת - "האיסור הרשב"א: והשיב
הלביש. קרעים כמה שחוק. בחורים של דמן ועושה גדר פורץ
אפילו זה, בעניין להתיר הוראה פשטה האיך אני "ותמה

ועוד נאסר, מעצמו זה, בהיתר הקהל כל הסכימו
...?ונתיר נחזור והאיך והחרם. ההסכמה איסור

בהימורים, ההשתתפות איסור חומרת על שהצביע ולאחר
האיסור: לביסוס הנדרים בדיני גם הרשב"א מסתייע

ומוחין, מעכבין שמקצתן בזה כיוצא שכל אומר אני "ועוד
תורה שדבר לפי ניתר, החרם אין רשות, של דברים בשאר אפילו
חכם". ידי ועל בפתחים אלא ניתרין והשבועות החרמות אין
תקנות של תוקפן על גם משפיעים נדרים שדיני לפנינו הנה

קהילה.

ה'תש"ע אלול ג' שישי יום     

        
      

ס"א)להלכה רסה סי' חו"מ אבידה.(שו"ע השבת על שכר ליטול אסור
למדתי "ראה מהכתוב הוא האיסור מקור כי אומרים יש
אני "מה ודרשו: ה'". ציוני כאשר ומשפטים חוקים אתכם

בחינם" אתם אף א)בחינם לז, שכר(נדרים ליטול שאסור מכאן .
מצוות. עבור

מעוניינים הבעלים כאשר אף הוא האיסור לכאורה זה לפי
שכר מחנהלתת הרא"ש)(עיין בדעת סט"ו שכירות .אפרים

עבור שכר שנוטלים במקום כי זו הלכה פשר מה כן, ואם
והרי להקדש, השכר יפול מזה זה הנאה מודרים והם ההשבה

שכר? ליטול אסור

הר"ן א)ופירש לג, ה(נדרים שהמוצא באופן מדובר תבטלכי
שכר. ליטול מותר ואזי ההשבה לצורך ממלאכתו

ליטול ש'דרכם' מקומות יש כי מבואר הרמב"ם בדברי אך
הדין? כנגד המנהג מועיל איך להקשות: ויש שכר.

השבת על שכר נטילת איסור הרמב"ם לדעת כי נראה לפיכך
ולא תורה בלימוד רק שמדבר האמור, הכתוב מצד אינו אבידה
שהרי השכר, לנטילת עילה שאין משום אלא מצוות, בשאר
נטילת כן ואם התורה, ציווי מצד חובה היא אבידה השבת
נטילת להנהיג העיר בני בכוח כי מובן זה לפי גזל. היא השכר

גזל כאן אין העיר מנהג ומכוח ג)שכר, פי"ב, גזילה הל' האזל .(אבן
איסור בכך אין לתת רוצים הבעלים כאשר -וכן, חושן (פתחי

א) פ"ח, .אבידה



נג             

ה'תש"ע אלול א' רביעי יום    

       
          

            
  

השונות, העדות בין במבטא שונים הבדלים קיימים כידוע,
בשמיעת חובתו ידי לצאת אשכנז בן יכול האם הפוסקים ודנו

ולהיפך. ספרד, בן מפי שבקדושה דבר
המהרי"ט דן זה סט"ז)מעין אהע"ז שאינו(ח"ב עילג יבם לגבי

יבמתו את לפטור יכול האם כראוי: האותיות את לבטא יכול
באפשרותו ואין מעכבת הפסוקים ואמירת שמכיון או בחליצה

פסולה. חליצתו כתיקונם, לאומרם
הקודש'. 'לשון זו גם כוונתו, את מבינים ואנו מאחר והסיק:
והאומר בשפתיים', 'לבטא צריך בנדרים שהרי לדבר, וראיה

חל. נדרו 'קרבן' תיבת של שיבושים שהם 'קונח' או 'קונם'
אינה מסויימת שהברה נניח אם שאף ללמוד יש ומכאן

אלו, לפסוקים וכוונתם עדה באותה המבטא וזה מאחר מדוייקת,
אחרת עדה לבן גם הקודש' 'לשון זו ה)הרי סי' טובה .(ארץ

יואב' ב'חלקת הקשה לחליצה, מנדרים המהרי"ט ראיית ועל
סי"ז) יש(אהע"ז ברורה כוונתו וכאשר לשון בכל נאמרים נדרים :

צריכה בחליצה הפסוקים אמירת אבל בשפתיים', 'ביטוי כאן
'לשו נחשבת משובשת שאמירה ומניין הקודש, בלשון ןלהיות

הקודש'?
חסדאי בר' יהודה ר' לדברי המהרי"ט שכוונת (הובאוונראה

א) ב, נדרים שאינםבר"ן בביטויים אף חל שהנדר השמיענו שהתנא ,
לנדר, אחרים ביטויים יש הגויים בלשונות כי גמורים, לשונות
ומאחר הקודש'. 'לשון את מחקים הם 'קונם' שבאמירת אלא
שיבוש רק היא אלא אחרת בלשון משמעות זו למילה ואין
כלשון נחשב הלשון ששיבוש הוכחה זו הרי הקודש', 'לשון

שם)המקורית טובה .(ארץ

ה'תש"ע אלול ב' חמישי יום   

          
          

בתורה ג)נאמר ל, השבע(במדבר או לה' נדר ידור כי "איש :
מפיו היוצא ככל דברו, יחל לא נפשו על איסר לאסור שבועה

יעשה".
בדיני יסוד להנחת ופינה יתד נדרים לקיים בחובה שראו ויש
רשאי אינו קהל תקנת עצמו על שקיבל ציבור לפיה המשפט,
'באר בשו"ת מצינו למשל, כך, ממש. של סיבה בלא בו לחזור

ג)עשק' להם,(סי' יש ונידוי ואיסר שבועה דין ֿ הקהל "תקנות :
אמינא שיהיה לחובה, ובין לזכות ובין הרשב"א כדכתב

  ."
הרשב"א בתשובת יש רבות מני אחת רמד)דוגמה סי' ח"ז, (שו"ת

בקוביא, לשחוק שלא הסכמה לכלל שהגיע בציבור שנשאל
החרם, את להתיר ורצו הקהל מקצת ועמדו בחרם. זאת וקבעו

האם בידם. ומחו הכנסת מבית יצאו הקהל מקצת ולעומתם
הקהילה מבני חלק לעצמם שהתירו תוקף?ההיתר לו יש

להתיר שבא ומי ותיקין, תקנת - "האיסור הרשב"א: והשיב
הלביש. קרעים כמה שחוק. בחורים של דמן ועושה גדר פורץ
אפילו זה, בעניין להתיר הוראה פשטה האיך אני "ותמה

ועוד נאסר, מעצמו זה, בהיתר הקהל כל הסכימו
...?ונתיר נחזור והאיך והחרם. ההסכמה איסור

בהימורים, ההשתתפות איסור חומרת על שהצביע ולאחר
האיסור: לביסוס הנדרים בדיני גם הרשב"א מסתייע

ומוחין, מעכבין שמקצתן בזה כיוצא שכל אומר אני "ועוד
תורה שדבר לפי ניתר, החרם אין רשות, של דברים בשאר אפילו
חכם". ידי ועל בפתחים אלא ניתרין והשבועות החרמות אין
תקנות של תוקפן על גם משפיעים נדרים שדיני לפנינו הנה

קהילה.

ה'תש"ע אלול ג' שישי יום     

        
      

ס"א)להלכה רסה סי' חו"מ אבידה.(שו"ע השבת על שכר ליטול אסור
למדתי "ראה מהכתוב הוא האיסור מקור כי אומרים יש
אני "מה ודרשו: ה'". ציוני כאשר ומשפטים חוקים אתכם

בחינם" אתם אף א)בחינם לז, שכר(נדרים ליטול שאסור מכאן .
מצוות. עבור

מעוניינים הבעלים כאשר אף הוא האיסור לכאורה זה לפי
שכר מחנהלתת הרא"ש)(עיין בדעת סט"ו שכירות .אפרים

עבור שכר שנוטלים במקום כי זו הלכה פשר מה כן, ואם
והרי להקדש, השכר יפול מזה זה הנאה מודרים והם ההשבה

שכר? ליטול אסור

הר"ן א)ופירש לג, ה(נדרים שהמוצא באופן מדובר תבטלכי
שכר. ליטול מותר ואזי ההשבה לצורך ממלאכתו

ליטול ש'דרכם' מקומות יש כי מבואר הרמב"ם בדברי אך
הדין? כנגד המנהג מועיל איך להקשות: ויש שכר.

השבת על שכר נטילת איסור הרמב"ם לדעת כי נראה לפיכך
ולא תורה בלימוד רק שמדבר האמור, הכתוב מצד אינו אבידה
שהרי השכר, לנטילת עילה שאין משום אלא מצוות, בשאר
נטילת כן ואם התורה, ציווי מצד חובה היא אבידה השבת
נטילת להנהיג העיר בני בכוח כי מובן זה לפי גזל. היא השכר

גזל כאן אין העיר מנהג ומכוח ג)שכר, פי"ב, גזילה הל' האזל .(אבן
איסור בכך אין לתת רוצים הבעלים כאשר -וכן, חושן (פתחי

א) פ"ח, .אבידה



נד            

ה'תש"ע אלול ד' קודש שבת   

         
           
           

      
גם חלה כאיש, נחשב לאיש' סמוך ש'מופלא זו, הלכה האם

נוספים? בתחומים
יתחייב עשרה שלוש לגיל המתקרב שקטן לומר שניסו היו
רבי כותב וכך הפוסקים. בקרב התקבלה לא זו דעה אך בדין,

מברונא סי"ט)ישראל שהוא(שו"ת לי אמר קיצינן קלמן "והח"ר :
עליו ותמיהני הקטן, חייב ולכך לאיש סמוך מופלא שהיה כתב
אמרו לא ובפוסקים בתלמוד מקום בכל סמך. לו מצינו שלא

מקרא". ליה דמרבינן לנדרים אלא לאיש סמוך מופלא
מ"א)ובמשנה ח, פרק ומורה(סנהדרין סורר בן נעשה "מאימתי :

קטן איש. ולא - 'בן' זקן... שיקיף ועד שערות, שתי משיביא -
מצות". לכלל בא שלא פטור,

הפסוקים שכן בוגר, להיות יכול איננו ומורה סורר בן כלומר,
קטן להיות יכול אינו ומאידך, 'איש', על ולא 'בן' על מדברים
בר אינו וממילא במצוות חייב אינו כי עשרה שלוש לגיל מתחת

עונשין.
הרא"ש ס"א)וכתב טז, כלל י"ג(שו"ת, דבן לנו מאין "וששאלת: :

כי דע, לא? מכן פחות אבל עונשין, בר הוא אחד ויום שנה
ומחיצין, חציצין שיעורין בכלל והוא הוא, מסיני למשה הלכה

כתב והמהרי"ל מסיני...". למשה הלכה סנ"א)שהן "...(שו"ת :
אבל י"ג". בגמטריא זו יספרו', תהלתי יצרתי ז"ו מ'עם יש סמך

הוא". קבלה מדברי דאסמכתא זה על סומכין ש"אין הוסיף

             
  

        

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ח ראשון יום

 
 

הּיֹום‡. יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע מּכזית1מי ּפחֹות ואכל ּכלּום, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּפטּור מּכזית2- ּפחּותה אכילה ׁשאין ּכאֹוכל3; הּוא והרי , ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּוטרפֹות מּנבלֹות ׁשעּור ּבהן4חצי אמר:5וכּיֹוצא ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
חּיב - ואכלֹו זה, ּדבר אכל ׁשּלא הּדבר6ׁשבּועה היה ואפּלּו , ְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

חרּדל זרע עליו מּמּנּו7ׁשּנׁשּבע פחֹות אֹו .8אחד ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
.חּיב - ׁשהּוא ּכל ואכל ּכלּום, יטעם ׁשּלא .9נׁשּבע ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשהּׁשתּיה‚. חּיב; - וׁשתה הּיֹום, יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמי

אכילה לפיכ10ּבכלל ו11. אכל אם אּלא, חּיב אינֹו - ׁשתה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
היה אם אחת, חּטאת אֹו מזיד, היה אם אחת, 12מלקּות ְִִִֵַַַַַַָָָָָ

ֵׁשֹוגג.
ׁשאין„. לאכל; מּתר זה הרי - הּיֹום יׁשּתה ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֻנׁשּבע

ׁשתּיה ּבכלל לי,13אכילה נראה חּיב? ויהא יׁשּתה וכּמה . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
רביעית ׁשּיׁשּתה עד חּיב האּסּורין14ׁשאינֹו ּכׁשאר ,15. ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשבּועה‰. אֹו הרּבה; מינין ואכל הּיֹום, אכל ׁשּלא ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשבּועה
חּיב אינֹו - הרּבה מׁשקין מיני וׁשתה הּיֹום, אׁשּתה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

אחת ּופת16אּלא ּבּׂשר הּיֹום אכל ׁשּלא ׁשבּועה אמר: ואפּלּו . ְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
אחת אּלא חּיב אינֹו - הּכל ואכל מצטרפין17וקטנית, וכּלן . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

.18לכזית ְִִַ
.Âחּיב - וׁשתה ואכל אׁשּתה, וׁשּלא אכל ׁשּלא ְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשבּועה

'וׁשּלא ואמר ּופרט והֹואיל אכילה, ּבכלל ׁשהּׁשתּיה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתים.
האכילה ּבכלל הּׁשתּיה ּכלל ׁשּלא דעּתֹו ּגּלה - ,19אׁשּתה' ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ּכנׁשּבע ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָונמצא
ׁשּתים חּיב 20ּולפיכ. ְְִִַַָָ

.Êּׂשעֹורין ּופת חּטין ּפת אכל ׁשּלא ׁשבּועה האֹומר: ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹוכן
אמר ׁשּלא ואחת. אחת ּכל על חּיב - ואכלן ּכּסמין, ְְֲִֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּופת

אחת ּכל על ּולחּיב לחּלק אּלא ּופת' ּופת .21'ּפת ְְֵֵֶַַַַַַַַָָ
.Áמסרהב חברֹו ּבֹוא22היה לֹו: ואמר אצלֹו, לאכל ּבֹו ְְְְֱֲֵֵֶֶַַָָָֹ

ואמר ּודבׁש, וחלב יין עּמי ׁשֹותה23ּוׁשתה ׁשאיני ׁשבּועה : ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבפני ואחת אחת ּכל על חּיב - מהן וׁשתה ּודבׁש, וחלב ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָיין
מה אֹו ּכלּום, ׁשֹותה ׁשאיני ׁשבּועה לֹומר: לֹו ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו.
ּבׁשבּועה עצמֹו ׁשחּיב דעּתֹו ּגּלה - ּופרט ּומּׁשחזר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּׁשאמרּת;

לפיכ עצמֹו. ּבפני ומין מין ּכל עם24על זה מצטרפין אין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
והן25זה הֹואיל אחד. מּמין ּכׁשעּור ׁשּיאכל עד חּיב ואינֹו , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

מצטרפין ׁשאינן ודם ּכחלב הן הרי - לחּטאֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחלּוקין
אסּורֹות מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו .26לכזית, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שזה1) ומכיוון שינה. לעניין טו. בנדרים וכמבואר לו. תקבע זמן איזה כי לעולם, לאכול עצמו אסר "היום" הדגיש לא אם אבל
שירצה. עת בכל ויאכל מיד, אותו ומלקים שווא, שבועת זו הרי אפשרי, בלתי הזיד.2)דבר אם - וממלקות שגג, אם - מקרבן

מסיני.3) למשה הלכה הוא זה ושיעור בינוני". אלא קטן ולא גדול לא שאמרו נשחטה4)"וכזית שלא או מאליה, שמתה - נבילה
אסורה. זו הרי שתמות קודם ושחטה שקדם פי על ואף עוד, לחיות ראוייה ואינה חולי בה שנולד - טריפה שאסור5)כראוי.

וחידש עליו. איסור ושם שלם, לשיעור להצטרף הוא שראוי משום - אסור שיעור שחצי והטעם עליו. לוקים אין אבל התורה, מן
אלא דעתו הייתה שלא אומרים ואין שיעור, בחצי נאסר כן גם פיו בדיבור עצמו על מביא שהאדם שבועה, באיסור שאפילו רבינו,
הדגיש שאפילו משמיענו, שרבינו אלא שיעור, חצי באכילת ייאסר גם "כלום" תיבת בשבועתו יזכיר כשלא הדין והוא שלם. לכזית
האכילה. שיעור לגודל מכוונת ואינה שהוא, מאכל מין כל על מוסבה "כלום", שתיבת ואפשר וממלקות. מקרבן פטור "כלום"

ומלקות.6) מאוד.7)בקרבן קטן חייב8)שהוא שהוא נמלה, כאוכל זה והרי עליו, ואסרו החשיבו בייחוד, עליו ונשבע הואיל
וחשובה. שלימה ברייה שהיא מפני אלא9)מלקות "כלום", תיבת הדגיש לא ואפילו בשבועתו. אכילה לשון הזכיר לא שהרי

שהוא. כל אפילו טעימה לשון משמעות כי שהוא, בכל חייב זה הרי סתם, יטעם, שלא אלוקיך10)נשבע ה' לפני "ואכלת שנאמר
חייב. ששתה ונמצא אכל שלא נשבע שאם ומכאן, "ואכלת". בו וכתוב הוא, יין ותירוש ויצהרך" תירושך דגנך מעשר ...

היא.11) אכילה בכלל ושתייה אחד.12)הואיל קרבן אלא חייב שאינו אחד, בהעלם ואכל וחזר כאכל דומה, זה שהרי
לאכול.13) וייכנסו ונשתה, נלך לומר אנשים של דרכם ומחצה.14)שאין ביצה ושיעורה הלוג. ללכת15)רביעית לנו יש כי

מרביעית. בפחות נקראת שתייה ואין אדם. בני לשון כיוון16)אחר אלא למלקות, או חטאת לקרבן מחלקים מינים אומרים: ואין
אחת. אלא חייב אינו אחת בהתראה או אחד בהעלם אחד17)שאכלם רק אכל ואם כולם, יאכלם שלא אלא דעתו הייתה שלא

פת ולא בשר היום אוכל שלא שבועה שיאמר: לא אם כולם, לאכול שלא אלא בדעתי היה לא לומר שיכול כלום, חייב אינו מהם
ומין. מין כל על "לא" ואמר ופרט הואיל לעצמו, ומין מין כל על לוקה שאז קטנית, כדי18)ולא יחד המינים מכל אכל שאם

מצטרפת ושתה ואכל לאכול, לא כשנשבע הדין והוא כזית. מין מכל שיאכל צורך ואין אחד, מין הם כאילו חייב, אחד כזית
היא. אכילה בכלל ושתייה הואיל האכילה, לשיעור השנייה19)השתייה שבועתו הייתה לא האכילה, בכלל השתייה כלל אילו כי

השנייה השבועה שאין פעמים שתי יאכל שלא - יאכל שלא כנשבע זה והרי שבועה על חלה שבועה שאין כלל חלה השתייה על
כלל. כשהזיד.20)חלה - מלקות פעמים ושתי כששגג, - חטאות חיטים21)שתי "פת לאכול שלא נשבע היה אילו אבל

מכלל אחר מין של פת להוציא אלא נתכוונתי לא לומר הוא יכול כי אחת, אלא חייב היה לא וכוסמין" אילוושעורים כי שבועתי,
שהם. פת מיני בכל אסור הייתי סתם פת מאוד.22)נשבעתי עצמו.24)המוזמן.23)מפציר בפני מין כל על וחייב הואיל

וכן25) שיעור. חצי השותה כדין ופטור אחת לרביעית מצטרפים אינם חלב מרביעית ופחות יין רביעית משיעור פחות שתה שאם
מצטרפין". אין שבועות "שתי מצטרפות".26)אמרו אין כיכר) כל על חטאת (לקרבן לחטאות שחלוקות "מתוך

             

         
        

          
           

         
          

         
          

         
          

          
           
         

      
        

   
       

        
          

          
         

         
          

   
      

        
        

      
          

        
         

          

        
         

       
          
         

         
        

        
          
           
           

      
          

        
       

          
         

          
 
       

        
        

          
           
        


          

          
          

         
      































































































































המשך ביאור למס' שבועות ליום ראשון עמ' א
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ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ח ראשון יום

 
 

הּיֹום‡. יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע מּכזית1מי ּפחֹות ואכל ּכלּום, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹ
ּפטּור מּכזית2- ּפחּותה אכילה ׁשאין ּכאֹוכל3; הּוא והרי , ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּוטרפֹות מּנבלֹות ׁשעּור ּבהן4חצי אמר:5וכּיֹוצא ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
חּיב - ואכלֹו זה, ּדבר אכל ׁשּלא הּדבר6ׁשבּועה היה ואפּלּו , ְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

חרּדל זרע עליו מּמּנּו7ׁשּנׁשּבע פחֹות אֹו .8אחד ְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
.חּיב - ׁשהּוא ּכל ואכל ּכלּום, יטעם ׁשּלא .9נׁשּבע ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשהּׁשתּיה‚. חּיב; - וׁשתה הּיֹום, יאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמי

אכילה לפיכ10ּבכלל ו11. אכל אם אּלא, חּיב אינֹו - ׁשתה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
היה אם אחת, חּטאת אֹו מזיד, היה אם אחת, 12מלקּות ְִִִֵַַַַַַָָָָָ

ֵׁשֹוגג.
ׁשאין„. לאכל; מּתר זה הרי - הּיֹום יׁשּתה ׁשּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֻנׁשּבע

ׁשתּיה ּבכלל לי,13אכילה נראה חּיב? ויהא יׁשּתה וכּמה . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
רביעית ׁשּיׁשּתה עד חּיב האּסּורין14ׁשאינֹו ּכׁשאר ,15. ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשבּועה‰. אֹו הרּבה; מינין ואכל הּיֹום, אכל ׁשּלא ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשבּועה
חּיב אינֹו - הרּבה מׁשקין מיני וׁשתה הּיֹום, אׁשּתה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא

אחת ּופת16אּלא ּבּׂשר הּיֹום אכל ׁשּלא ׁשבּועה אמר: ואפּלּו . ְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
אחת אּלא חּיב אינֹו - הּכל ואכל מצטרפין17וקטנית, וכּלן . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

.18לכזית ְִִַ
.Âחּיב - וׁשתה ואכל אׁשּתה, וׁשּלא אכל ׁשּלא ְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשבּועה

'וׁשּלא ואמר ּופרט והֹואיל אכילה, ּבכלל ׁשהּׁשתּיה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתים.
האכילה ּבכלל הּׁשתּיה ּכלל ׁשּלא דעּתֹו ּגּלה - ,19אׁשּתה' ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ּכנׁשּבע ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָונמצא
ׁשּתים חּיב 20ּולפיכ. ְְִִַַָָ

.Êּׂשעֹורין ּופת חּטין ּפת אכל ׁשּלא ׁשבּועה האֹומר: ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹוכן
אמר ׁשּלא ואחת. אחת ּכל על חּיב - ואכלן ּכּסמין, ְְֲִֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻּופת

אחת ּכל על ּולחּיב לחּלק אּלא ּופת' ּופת .21'ּפת ְְֵֵֶַַַַַַַַָָ
.Áמסרהב חברֹו ּבֹוא22היה לֹו: ואמר אצלֹו, לאכל ּבֹו ְְְְֱֲֵֵֶֶַַָָָֹ

ואמר ּודבׁש, וחלב יין עּמי ׁשֹותה23ּוׁשתה ׁשאיני ׁשבּועה : ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבפני ואחת אחת ּכל על חּיב - מהן וׁשתה ּודבׁש, וחלב ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָיין
מה אֹו ּכלּום, ׁשֹותה ׁשאיני ׁשבּועה לֹומר: לֹו ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו.
ּבׁשבּועה עצמֹו ׁשחּיב דעּתֹו ּגּלה - ּופרט ּומּׁשחזר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּׁשאמרּת;

לפיכ עצמֹו. ּבפני ומין מין ּכל עם24על זה מצטרפין אין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
והן25זה הֹואיל אחד. מּמין ּכׁשעּור ׁשּיאכל עד חּיב ואינֹו , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

מצטרפין ׁשאינן ודם ּכחלב הן הרי - לחּטאֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחלּוקין
אסּורֹות מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו .26לכזית, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שזה1) ומכיוון שינה. לעניין טו. בנדרים וכמבואר לו. תקבע זמן איזה כי לעולם, לאכול עצמו אסר "היום" הדגיש לא אם אבל
שירצה. עת בכל ויאכל מיד, אותו ומלקים שווא, שבועת זו הרי אפשרי, בלתי הזיד.2)דבר אם - וממלקות שגג, אם - מקרבן

מסיני.3) למשה הלכה הוא זה ושיעור בינוני". אלא קטן ולא גדול לא שאמרו נשחטה4)"וכזית שלא או מאליה, שמתה - נבילה
אסורה. זו הרי שתמות קודם ושחטה שקדם פי על ואף עוד, לחיות ראוייה ואינה חולי בה שנולד - טריפה שאסור5)כראוי.

וחידש עליו. איסור ושם שלם, לשיעור להצטרף הוא שראוי משום - אסור שיעור שחצי והטעם עליו. לוקים אין אבל התורה, מן
אלא דעתו הייתה שלא אומרים ואין שיעור, בחצי נאסר כן גם פיו בדיבור עצמו על מביא שהאדם שבועה, באיסור שאפילו רבינו,
הדגיש שאפילו משמיענו, שרבינו אלא שיעור, חצי באכילת ייאסר גם "כלום" תיבת בשבועתו יזכיר כשלא הדין והוא שלם. לכזית
האכילה. שיעור לגודל מכוונת ואינה שהוא, מאכל מין כל על מוסבה "כלום", שתיבת ואפשר וממלקות. מקרבן פטור "כלום"

ומלקות.6) מאוד.7)בקרבן קטן חייב8)שהוא שהוא נמלה, כאוכל זה והרי עליו, ואסרו החשיבו בייחוד, עליו ונשבע הואיל
וחשובה. שלימה ברייה שהיא מפני אלא9)מלקות "כלום", תיבת הדגיש לא ואפילו בשבועתו. אכילה לשון הזכיר לא שהרי

שהוא. כל אפילו טעימה לשון משמעות כי שהוא, בכל חייב זה הרי סתם, יטעם, שלא אלוקיך10)נשבע ה' לפני "ואכלת שנאמר
חייב. ששתה ונמצא אכל שלא נשבע שאם ומכאן, "ואכלת". בו וכתוב הוא, יין ותירוש ויצהרך" תירושך דגנך מעשר ...

היא.11) אכילה בכלל ושתייה אחד.12)הואיל קרבן אלא חייב שאינו אחד, בהעלם ואכל וחזר כאכל דומה, זה שהרי
לאכול.13) וייכנסו ונשתה, נלך לומר אנשים של דרכם ומחצה.14)שאין ביצה ושיעורה הלוג. ללכת15)רביעית לנו יש כי

מרביעית. בפחות נקראת שתייה ואין אדם. בני לשון כיוון16)אחר אלא למלקות, או חטאת לקרבן מחלקים מינים אומרים: ואין
אחת. אלא חייב אינו אחת בהתראה או אחד בהעלם אחד17)שאכלם רק אכל ואם כולם, יאכלם שלא אלא דעתו הייתה שלא

פת ולא בשר היום אוכל שלא שבועה שיאמר: לא אם כולם, לאכול שלא אלא בדעתי היה לא לומר שיכול כלום, חייב אינו מהם
ומין. מין כל על "לא" ואמר ופרט הואיל לעצמו, ומין מין כל על לוקה שאז קטנית, כדי18)ולא יחד המינים מכל אכל שאם

מצטרפת ושתה ואכל לאכול, לא כשנשבע הדין והוא כזית. מין מכל שיאכל צורך ואין אחד, מין הם כאילו חייב, אחד כזית
היא. אכילה בכלל ושתייה הואיל האכילה, לשיעור השנייה19)השתייה שבועתו הייתה לא האכילה, בכלל השתייה כלל אילו כי

השנייה השבועה שאין פעמים שתי יאכל שלא - יאכל שלא כנשבע זה והרי שבועה על חלה שבועה שאין כלל חלה השתייה על
כלל. כשהזיד.20)חלה - מלקות פעמים ושתי כששגג, - חטאות חיטים21)שתי "פת לאכול שלא נשבע היה אילו אבל

מכלל אחר מין של פת להוציא אלא נתכוונתי לא לומר הוא יכול כי אחת, אלא חייב היה לא וכוסמין" אילוושעורים כי שבועתי,
שהם. פת מיני בכל אסור הייתי סתם פת מאוד.22)נשבעתי עצמו.24)המוזמן.23)מפציר בפני מין כל על וחייב הואיל

וכן25) שיעור. חצי השותה כדין ופטור אחת לרביעית מצטרפים אינם חלב מרביעית ופחות יין רביעית משיעור פחות שתה שאם
מצטרפין". אין שבועות "שתי מצטרפות".26)אמרו אין כיכר) כל על חטאת (לקרבן לחטאות שחלוקות "מתוך



נו             
  

.Ëּכיון אֹותּה, אכל ׁשּלא אֹו זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא ְִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹׁשבּועה
חּיב - ּכזית מּמּנה חּיב27ׁשאכל אינֹו - אכלּנה ׁשּלא ׁשבּועה . ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּכּלּה את ׁשּיאכל זֹו,28עד ּכּכר אכל ׁשּלא ׁשבּועה אמר: . ְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻ

אחת29ׁשבּועה אּלא חּיב אינֹו - ואכלּה אכלּנה, .30ׁשּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
.Èאכל ׁשּלא ׁשבּועה אמר: אם ונׁשּבע31וכן וחזר הּיֹום, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹ

אינֹו - הּיֹום ּבאֹותֹו ּכּלּה ואכלּה יאכלּנה, ׁשּלא הּכּכר ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻעל
אחת אּלא חלה32חּיב ׁשבּועה ׁשאין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשבּועה וחזר33על יאכלּנה, ׁשּלא הּכּכר על נׁשּבע אם אבל . ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּכּלּה ואכלּה זֹו, ּכּכר יאכל ׁשּלא אֹו ּכלּום, יאכל ׁשּלא ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻונׁשּבע
אינֹו - יאכלּנה ׁשּלא ּבּתחּלה ׁשּנׁשּבע ׁשּבׁשעה ׁשּתים. חּיב -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
[ּכלּום] יאכל ׁשּלא ונׁשּבע ּוכׁשחזר ּכּלּה; ׁשּיאכל עד ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֻחּיב
יתחּיב ּכזית מּמּנה מּׁשּיאכל - אֹותּה יאכל ׁשּלא ,34אֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ראׁשֹונה. ּבׁשבּועה יתחּיב ּכּלּה ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻּוכׁשּיאכל
.‡Èהּתאנים על ונׁשּבע וחזר ּתאנים, אכל ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹׁשבּועה

הּתאנים ּכלל ׁשהרי ׁשּתים. הּתאנים על חּיב - הענבים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָועל
ּומּתֹו מּתרין, ׁשהיּו הענבים עם ראׁשֹונה ּבׁשבּועה ְְֲִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֻׁשּנאסרּו
הּתאנים, על חלה - הענבים על ׁשנּיה ׁשבּועה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשחלה

ׁשבּועֹות ּבׁשּתי מאכלֹות35ונתחּיב ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָ
.36אסּורֹות ֲ

.Èׁשמֹונה אכל ׁשּלא ּתׁשע37ׁשבּועה אכל ׁשּלא ׁשבּועה ,38, ְְְֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ
ׁשאכל ּבין ׁשמֹונה ׁשאכל ּבין - עּׂשר אכל ׁשּלא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשבּועה

עּׂשר ׁשאכל ּבין אחת39ּתׁשע אּלא חּיב אינֹו ,40. ֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
.‚Èעּׂשר אכל ׁשּלא ּתׁשע41ׁשבּועה אכל ׁשּלא ׁשבּועה ,42, ְְֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ

ׁשמֹונה אכל ׁשּלא ׁשלׁש,43ׁשבּועה חּיב - עּׂשר אכל אם : ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
אחת ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל חּיב44על - ּתׁשע אכל אם וכן ; ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ

ח45ׁשּתים - ׁשמֹונה אכל אחת; .46ּיב ְְִֶַַַַַָָ
.„Èיאכל ׁשּלא ונׁשּבע וחזר ּתאנים, אכל ׁשּלא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשבּועה

ּכאחת וענבים קרּבן47ּתאנים והפריׁש ּתאנים ואכל וׁשגג ,48, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ענבים ואכל ׁשגג ּכ מּפני49ואחר הענבים; על חּיב אינֹו - ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָ

ׁשעּור ּכחצי ׁשעּור.50ׁשהן חצי על קרּבן מביאין ואין , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָ
.ÂËיאכל ׁשּלא ונׁשּבע וחזר עּׂשר, יאכל ׁשּלא הּנׁשּבע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹוכן

ותׁשע קרּבן51עּׂשר והפריׁש עּׂשר ואכל ואכל52, וׁשגג וחזר , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
חצי על קרּבן מביאין ואין ׁשעּור, ּכחצי זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּתׁשע
ועּׂשר. ּתׁשע יאכל ׁשּלא אחרֹונה, ׁשבּועה ׁשענין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשעּור.

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כיכר27) שהוסיף: פי על ואף כזית, והיא נתכוון בתורה האמורה אכילה לסתם כינוי, בלא עצמה בפני אכילה לשון שהזכיר כיוון
אחרות. בכיכרות עצמו ולהתיר נתכוון כיכר לאיזו מפרש אלא זה אין "אותה" או לא28)זו, הכינוי, עם האכילה והזכיר הואיל

הוא. שיור לאו מכזית פחות ששיור כולה, הכיכר לאכילת אלא בתורה, האמורה לאכילה זה שנית.29)נתכוון ונשבע וחזר
כולה.30) יאכלנה שלא שכן, כל ממנה, כזית אפילו לאכול נאסר ראשונה משבועה שהרי כלל, עליו חלה השנייה השבועה שאין
כזית.31) אפילו ולבסוף32)שמשמעו ליומו אלא נשבע לא מתחילה הלא שואל: והראב"ד שבועה. על חלה שבועה אין כי

"איסור כדין יום לאותו גם תחול הימים שאר על השנייה שבועתו וחלה הואיל לומר שעלינו כלומר, לעולם, כיכר אותה על נשבע
לחול. דינו הקודם, האיסור על אחרים דברים מוסיף השני האיסור אם איסור, על חל איסור שאין פי על שאף "כולל", או מוסיף"
יום אלא הראשונה בשבועה נאסר לא שהרי הראשון, האיסור פקע כבר בא, השני כשאיסור הימים ובשאר הואיל סובר, ורבינו
השבועה אין ולפיכך הימים, בשאר עוד קיים אינו הראשון והאיסור הואיל כולל) (או מוסיף" "איסור נקרא: זה אין בלבד, אחד
נסתלקה שכבר כיוון השנייה, השבועה משום יתחייב וודאי למחר, ואכלה היום עבר שאם ומובן, כלל, יום לאותו חלה השנייה

היום". באותו כולה "ואכלה רבינו: שדקדק וזהו השנייה, השבועה עליו חלה מייד - הראשונה שבועת33)השבועה שאין והטעם
רצה שאם רשות, דברי על אלא חלה בטוי שבועת שאין מכאן, - להטיב" או "להרע אמרה: התורה כי שבועה, על חלה בטוי
בו, נאסר שכבר דבר על שנית יישבע ואיך באכילתה, נאסר הרי לאכול, שלא כבר שנשבע וזה עושה. אינו רצה לא ואם עושה,

לאכלו. ברשותו הראשונה.34)ואינו שבועתו מחמת אסור אינו זה כזית שעל שנייה, שבועה לוקה35)משום מזיד הוא ואם
חטאת. קרבנות שני מביא שוגג הוא ואם דברים36)שתיים, כולל השני כשהאיסור - איסור, על חל איסור שאין פי, על שאף

שמתוך כולל", "איסור נקרא: וזה השני, האיסור עליו ונוסף הראשון האיסור גם נכלל ואסרם, מתחילה, מותרים שהיו אחרים,
ממנו. הקל הראשון האיסור על חל הוא בהן.37)חומרו כיוצא או שנייה.38)תאנים, פעם ונשבע אחד.39)שחזר בהעלם

יאכל40) לא אם עשר לאכול אפשר אי שהרי עשר, באכילת ממילא נאסר שמונה, יאכל שלא שהנשבע ראשונה, שבועה משום
שבועה. על חלה שבועה שאין כלל, חלה ועשר תשע על השבועה ואין תשע.41)שמונה, באכילת נאסר לא חלה42)עדיין

בשמונה. הוא מותר ועדיין שנייה, שבועה שלישית.43)עליו שבועה גם עליו אחת.44)חלה שבועה45)חטאת משום
ושלישית. בלבד.46)שנייה האחרונה שבועתו ומין47)משום מין מכל כזית שהוא שלם, שיעור משניהם אחד מכל יחד,

שבועה לדין: דומה זה ואין עליהם. נשבע לא שעדיין ענבים, גם כוללת והיא הואיל משניהם, כשיאכל חלה השנייה ושבועתו
לכלל יבוא לא ממילא תשע יאכל לא ואם הואיל חלה, השנייה השבועה שאין עשר, יאכל שלא ונשבע וחזר תשע אוכל שלא
וענבים תאנים לאכול אפשר שאי וענבים, בתאנים אסור ממילא תאנים, יאכל שלא ועומד מושבע אם שלפנינו בנידון גם והרי עשר,
ותשע עשר בכל נאסר הוא ועשר" "תשע שבדין - הראשונה? משבועתו עליהן ועומד נשבע וכבר תחילה תאנים יאכל לא אם
מתחילה שלפנינו, בנידון ואילו - י"א הלכה למעלה הנזכר כולל" "איסור שום כאן ואין הראשונה, שבועתו מאז שבעולם, תאנים
מתחילה) בהם נאסר (שלא הענבים על השנייה שבועתו שחלה מתוך נמצא, בענבים, גם עצמו אסר ועכשיו בענבים, היה מותר

כולל". "איסור כדין התאנים על גם הראשונה.48)חלה שבועתו השנייה.49)על שבועתו שאכל50)בהעלם פי על אף
שלם, לשיעור מצטרפות אינן והתאנים כאחד. וענבים תאנים שיאכל עד חייב ואינו הואיל שלם לשיעור נחשבים אינם כזית, מהם
כלל. אכלן ולא עליהן, כופר כבר כאילו ביניהן, מפסקת הקרבן הפרשת - הראשונה שבועתו חיוב על קרבן עליהן והפריש הואיל

העשר,51) על חלה השנייה ששבועתו אחרות, תשע ועוד אלו עשר על נשבע ובשנייה אלו תאנים עשר על בראשונה שנשבע וכגון
יא. הלכה למעלה המבואר וענבים תאנים וכדין האחרות, התשע על חלה שהיא הראשונה.52)מתוך שבועתו על

             
  

.ÊËזֹו ּכּכר אכל אם הּגדֹולה זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹׁשבּועה
הּקטּנה53הּקטּנה ׁשאכל ּבעת זה ּתנאי וׁשכח אחר54, ואכל , ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ּבמזיד הּגדֹולה חּיב55ּכ -56. ְְִֵַַָָָ
.ÊÈׁשּבאכילתּה ויֹודע הּתנאי זֹוכר והּוא הּקטּנה את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאכל

וׁשכח הּגדֹולה, לֹו57ּתאסר וכמדּמה הּגדֹולה את ואכל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
נאסרה לא ּפטּור58ׁשעדין -59- ּבׁשגגה ׁשּתיהן אכל . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבּתחּלה60ּפטּור הּגדֹולה ׁשאכל ּבין ּבמזיד, ׁשּתיהן אֹו61; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
חּיב62ּבאחרֹונה -63. ֲַַָָָ

.ÁÈּבזֹו זֹו ּתלאן אם אכל64וכן ׁשּלא ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
האחרת אכלּתי אם מהן אחת65אחת ואכל הּתנאי וׁשכח , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

חּיב - ּבזדֹון הּׁשנּיה ואכל .66מהן, ְְְִֵֶַַַָָָָ
.ËÈּפטּור - ּבׁשגגה והּׁשנּיה ּבזדֹון הראׁשֹונה ;67אכל ְְְְִִִַַָָָָָָָָ

ּבזדֹון חּיב68ׁשּתיהן -69. ְְֵֶַָָ

.Îּבׁשֹוגג אכלּה: ולא הּיֹום ועבר הּיֹום, זֹו ּכּכר ׁשאכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשבּועה
ויֹורד עֹולה קרּבן מביא לא70- ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ּבמזיד ; ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹ

מעּׂשה ׁשקר71עּׂשה ׁשבּועת על ׁשעבר ּפי על ואף ,72. ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָ
.‡Îוה ׁשאכל נׁשּבע אם לֹוקה מה אֹוּומּפני אכל, לא ּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

מעּׂשה עּׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אכל, והּוא אכל מּפני73ׁשּלא ? ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
נׁשּבע לּׁשקר ׁשבּועתֹו ׁשּיעּׂשה74ׁשּמעת נׁשּבע אם אבל ; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשבּועה מּׁשעת ׁשקר ׁשבּועת אינּה - עּׂשה לא .75והּוא ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ
.Îל אכל לא ׁשבּועה לחברֹו: ׁשאמר ׁשבּועה76מי אֹו , ְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹ

מסרהב ׁשהיה אֹו ;ל אֹוכל והּוא77ׁשאיני אצלֹו, לאכל ּבֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשאכל78נמנע ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע לא79, האֹומר: וכן ;ל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

ל אכל לא אסּורין80ׁשבּועה אּלּו ּכל ׁשּלא81- נׁשּבע והרי , ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
האּלּו הּלׁשֹונֹות ּכל אמר ואם אצלֹו. -82יאכל ואכל ועבר , ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹ

אחת אּלא חּיב .83אינֹו ֵֶַַַָָ
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איסור53) תלה שבה התנאי" "כיכר היא - הקטנה והכיכר לאכלה, שלא עליה שנשבע האיסור", "כיכר היא הגדולה הכיכר נמצא,
הגדולה. הכיכר באכילתה.54)אכילת שוגג הגדולה.55)נמצא באכילת ונאסר התנאי כיכר את אכל שכבר מלקות.56)שידע

חננאל: רבינו כגירסת שם רבינו וגירסת בזו. ונאסרת התנאי" "כיכר אכלת כבר כי זו, כיכר תאכל אל ואמרו: בו שהתרו והוא
השבועה תחולת עיקר כי ממלקות, פוטרו זה אין היה, שוגג התנאי כיכר שעל פי על ואף חייב". במזיד ושנייה בשוגג "ראשונה
"כיכר אכל כך ואחר בשוגג, תחילה האיסור" "כיכר אכל אם אבל מלקות. וחייב במזיד אכלה והרי היא, האיסור כיכר באכילת
וכבר שבועתו, על כלום ידע שלא שגג, ועליה האיסור" "כיכר אכילת עם היא שבועתו שתחולת מכלום, פטור במזיד התנאי"

שבועה. בשעת אדם שיהא בשבועה" "האדם שנאמר: פטור, - שגגות שבועת ו: הלכה ג פרק לעיל כשאכלה.57)מבואר
הגדולה.58) את לאכול לו ומותר הקטנה את אכל לא שעדיין גם59)שחושב ופטור האיסור כיכר באכילת הוא שוגג שהרי

פטור". בשוגג ושנייה במזיד, "ראשונה שם: רבינו וגירסת חייב60)מקרבן. הוא שוגג איזה על שבועה", בשעת "אדם כאן שאין
ההתראה61)קרבן. בשעת כי ספק, התראת שזוהי פי על ואף למפרע, ותתחייב הקטנה את תאכל שמא זו, תאכל אל בו: והתרו

התראה. שמה - ספק התראת פוסק רבינו כי עליה, לוקה - ויתחייב? הקטנה את יאכל אם עדיין נודע באכילתה62)לא בו והתרו
"כיכר את אכל כבר שהרי וודאי, התראת חייב.- שהוא דין אינו - בו63)התנאי" והתרו במזיד ה"גדולה" את אכל אם אבל

אכלה כי - ממלקות פטור הגדולה על מכלום, פטור בשוגג הקטנה אכל ובאחרונה הקטנה, את כך אחר תאכל שמא תאכלנה, אל
מועילה ומה בה, שגג שהרי למפרע, מלקות לחייבו אין הקטנה אכילת ועל הקטנה, שיאכל עד בה נאסר לא עדיין כי בהיתר,
אלא זה אין - הקטנה ואכל שכח אם אשמתו ומה הקטנה, לאכול לא בדעתו שהיה אכלה, שבהיתר הראשונה, אכילת על ההתראה
שיהא עד קרבן מביאין ואין היה מזיד האיסור, כיכר אכילת שבשעת פטור, הוא מקרבן וגם משנה). (לחם ממלקות ופטור שוגג
אין ה"איסור" באכילת שוגג היה ואם האיסור, כיכר באכילת תלוייה השבועה תחולת דבר: של כללו בשגגה. וסופו תחילתו
פטור בשגגה, התנאי" "כיכר באחרונה ואכל האיסור" ב"כיכר הזיד ואפילו שבועה" בשעת "אדם ואינו הואיל עליו, חלה השבועה
סוף. ועד מתחילה שגג ולא הואיל מקרבן הוא פטור וכן התנאי) כיכר את אכל לא (שעדיין אכלה בהיתר שהראשונה ממלקות,
אכילת בשעת ההתראה הייתה ולא הואיל פטור, בו והתרו התנאי" "כיכר אכל כן ואחרי בו התרו ולא האיסור באכילת הזיד

בגדולה.64)האיסור. והקטנה בקטנה היא65)הגדולה השנייה ואכילת לשנייה, תנאי תמיד משמשת הראשונה אכילת נמצאת
האיסור. שוגג66)אכילת התנאי שבשעת פי על אף אכילתה, בשעת חלה ושבועתו היה, מזיד האיסור אכילת שבשעת מלקות,

מקרבן.67)היה. גם ופטור שבועה" בשעת "אדם הוא ואין היה, שוגג האיסור אכילת שבשעת ומקרבן, והתרו68)ממלקות
האיסור. אכילת שהיא השנייה, באכילת פטור.69)בו בשתיהן שגג שאם ומובן או70)מלקות. תורים ושתי לעשיר, - כבשה

לעני. - יונה בני יוסיף"71)שני לא יכנו "ארבעים בתורה האמור מלקות לעונש שתיכף עליו לוקים אין מעשה בו שאין לאו וכל
עד עליו לוקין אין לאו כל אף עליו ולוקין מעשה בו שיש "חסימה" של ללאו להקיש בדישו" שור תחסום "לא התורה: כתבה -

מעשה. בו מעשה.72)שיהא חוסר משום עליו לוקין אין זאת בלבד,73)בכל דיבור אלא מעשה אינה עצמה השבועה כי
עבירה. מעשה כאן ואין אכל בהיתר הרי שאכל שווא,74)והאכילה לשבועת דומה זו והרי לשקר, ונשבע אכל, שלא שידע

ישא אשר את ה' ינקה לא "כי ככתוב מעשה עשה שלא פי על אף מלקות שחייב התורה וגילתה לאדם הידוע את לשנות שנשבע
זה: בפסוק שנאמר ומתוך אותו, ומנקים אותו מלקים מטה של דין בית אבל מנקה, אינו מעלה של דין בית - לשווא" שמו את

עליה. לוקים שווא לשבועת הדומה לשעבר שקר שבועת שגם תורה ריבתה פעמים, שתי לשווא לעשות75)לשווא היה שבדעתו
בעבירתו אין עשה ולא שבועתו על כן אחרי עבר ואפילו שווא, לשבועת דומה זו ואין לשקר, מפיו שבועה יצא ולא כשבועתו,

עליה. לוקים ואין משלך.76)מעשה אוכל שלא עלי, לומר:79)ממאן.78)מפציר.77)בשבועה נתכוון ונמנע הואיל
משלך. אוכל אם עלי חלה תהא בשבועה,80)שבועה אסור יהא לך שאוכל מה אבל לך, אוכל שלא מה אסור יהא לא כלומר,

באיסור אבל ממון, בדיני אלא זה אין הן" שומע אתה לאו "מכלל סובר: שאינו מאיר, ר' ואפילו הן" שומע אתה לאו ש"מכלל
מודה. - מאוד החמורה איסו81)שבועה לשון משמעות בהן ולדעת83)יחד.82)ר.יש שבועה על חלה שבועה שאין

לאכול בו והפציר חבירו וכשחזר לך, אוכל שלא נשבע: אם לכאורה כי שווא, שבועת כאן שאין לומר, רבינו נתכוון הרדב"ז
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.ÊËזֹו ּכּכר אכל אם הּגדֹולה זֹו ּכּכר אכל ׁשּלא ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹׁשבּועה
הּקטּנה53הּקטּנה ׁשאכל ּבעת זה ּתנאי וׁשכח אחר54, ואכל , ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

ּבמזיד הּגדֹולה חּיב55ּכ -56. ְְִֵַַָָָ
.ÊÈׁשּבאכילתּה ויֹודע הּתנאי זֹוכר והּוא הּקטּנה את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאכל

וׁשכח הּגדֹולה, לֹו57ּתאסר וכמדּמה הּגדֹולה את ואכל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ
נאסרה לא ּפטּור58ׁשעדין -59- ּבׁשגגה ׁשּתיהן אכל . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבּתחּלה60ּפטּור הּגדֹולה ׁשאכל ּבין ּבמזיד, ׁשּתיהן אֹו61; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
חּיב62ּבאחרֹונה -63. ֲַַָָָ

.ÁÈּבזֹו זֹו ּתלאן אם אכל64וכן ׁשּלא ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
האחרת אכלּתי אם מהן אחת65אחת ואכל הּתנאי וׁשכח , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָ

חּיב - ּבזדֹון הּׁשנּיה ואכל .66מהן, ְְְִֵֶַַַָָָָ
.ËÈּפטּור - ּבׁשגגה והּׁשנּיה ּבזדֹון הראׁשֹונה ;67אכל ְְְְִִִַַָָָָָָָָ

ּבזדֹון חּיב68ׁשּתיהן -69. ְְֵֶַָָ

.Îּבׁשֹוגג אכלּה: ולא הּיֹום ועבר הּיֹום, זֹו ּכּכר ׁשאכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹׁשבּועה
ויֹורד עֹולה קרּבן מביא לא70- ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ּבמזיד ; ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹ

מעּׂשה ׁשקר71עּׂשה ׁשבּועת על ׁשעבר ּפי על ואף ,72. ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָ
.‡Îוה ׁשאכל נׁשּבע אם לֹוקה מה אֹוּומּפני אכל, לא ּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

מעּׂשה עּׂשה ׁשּלא ּפי על ואף אכל, והּוא אכל מּפני73ׁשּלא ? ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
נׁשּבע לּׁשקר ׁשבּועתֹו ׁשּיעּׂשה74ׁשּמעת נׁשּבע אם אבל ; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשבּועה מּׁשעת ׁשקר ׁשבּועת אינּה - עּׂשה לא .75והּוא ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ
.Îל אכל לא ׁשבּועה לחברֹו: ׁשאמר ׁשבּועה76מי אֹו , ְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹ

מסרהב ׁשהיה אֹו ;ל אֹוכל והּוא77ׁשאיני אצלֹו, לאכל ּבֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשאכל78נמנע ׁשבּועה ואמר: ונׁשּבע לא79, האֹומר: וכן ;ל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

ל אכל לא אסּורין80ׁשבּועה אּלּו ּכל ׁשּלא81- נׁשּבע והרי , ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
האּלּו הּלׁשֹונֹות ּכל אמר ואם אצלֹו. -82יאכל ואכל ועבר , ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹ

אחת אּלא חּיב .83אינֹו ֵֶַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

איסור53) תלה שבה התנאי" "כיכר היא - הקטנה והכיכר לאכלה, שלא עליה שנשבע האיסור", "כיכר היא הגדולה הכיכר נמצא,
הגדולה. הכיכר באכילתה.54)אכילת שוגג הגדולה.55)נמצא באכילת ונאסר התנאי כיכר את אכל שכבר מלקות.56)שידע

חננאל: רבינו כגירסת שם רבינו וגירסת בזו. ונאסרת התנאי" "כיכר אכלת כבר כי זו, כיכר תאכל אל ואמרו: בו שהתרו והוא
השבועה תחולת עיקר כי ממלקות, פוטרו זה אין היה, שוגג התנאי כיכר שעל פי על ואף חייב". במזיד ושנייה בשוגג "ראשונה
"כיכר אכל כך ואחר בשוגג, תחילה האיסור" "כיכר אכל אם אבל מלקות. וחייב במזיד אכלה והרי היא, האיסור כיכר באכילת
וכבר שבועתו, על כלום ידע שלא שגג, ועליה האיסור" "כיכר אכילת עם היא שבועתו שתחולת מכלום, פטור במזיד התנאי"

שבועה. בשעת אדם שיהא בשבועה" "האדם שנאמר: פטור, - שגגות שבועת ו: הלכה ג פרק לעיל כשאכלה.57)מבואר
הגדולה.58) את לאכול לו ומותר הקטנה את אכל לא שעדיין גם59)שחושב ופטור האיסור כיכר באכילת הוא שוגג שהרי

פטור". בשוגג ושנייה במזיד, "ראשונה שם: רבינו וגירסת חייב60)מקרבן. הוא שוגג איזה על שבועה", בשעת "אדם כאן שאין
ההתראה61)קרבן. בשעת כי ספק, התראת שזוהי פי על ואף למפרע, ותתחייב הקטנה את תאכל שמא זו, תאכל אל בו: והתרו

התראה. שמה - ספק התראת פוסק רבינו כי עליה, לוקה - ויתחייב? הקטנה את יאכל אם עדיין נודע באכילתה62)לא בו והתרו
"כיכר את אכל כבר שהרי וודאי, התראת חייב.- שהוא דין אינו - בו63)התנאי" והתרו במזיד ה"גדולה" את אכל אם אבל

אכלה כי - ממלקות פטור הגדולה על מכלום, פטור בשוגג הקטנה אכל ובאחרונה הקטנה, את כך אחר תאכל שמא תאכלנה, אל
מועילה ומה בה, שגג שהרי למפרע, מלקות לחייבו אין הקטנה אכילת ועל הקטנה, שיאכל עד בה נאסר לא עדיין כי בהיתר,
אלא זה אין - הקטנה ואכל שכח אם אשמתו ומה הקטנה, לאכול לא בדעתו שהיה אכלה, שבהיתר הראשונה, אכילת על ההתראה
שיהא עד קרבן מביאין ואין היה מזיד האיסור, כיכר אכילת שבשעת פטור, הוא מקרבן וגם משנה). (לחם ממלקות ופטור שוגג
אין ה"איסור" באכילת שוגג היה ואם האיסור, כיכר באכילת תלוייה השבועה תחולת דבר: של כללו בשגגה. וסופו תחילתו
פטור בשגגה, התנאי" "כיכר באחרונה ואכל האיסור" ב"כיכר הזיד ואפילו שבועה" בשעת "אדם ואינו הואיל עליו, חלה השבועה
סוף. ועד מתחילה שגג ולא הואיל מקרבן הוא פטור וכן התנאי) כיכר את אכל לא (שעדיין אכלה בהיתר שהראשונה ממלקות,
אכילת בשעת ההתראה הייתה ולא הואיל פטור, בו והתרו התנאי" "כיכר אכל כן ואחרי בו התרו ולא האיסור באכילת הזיד

בגדולה.64)האיסור. והקטנה בקטנה היא65)הגדולה השנייה ואכילת לשנייה, תנאי תמיד משמשת הראשונה אכילת נמצאת
האיסור. שוגג66)אכילת התנאי שבשעת פי על אף אכילתה, בשעת חלה ושבועתו היה, מזיד האיסור אכילת שבשעת מלקות,

מקרבן.67)היה. גם ופטור שבועה" בשעת "אדם הוא ואין היה, שוגג האיסור אכילת שבשעת ומקרבן, והתרו68)ממלקות
האיסור. אכילת שהיא השנייה, באכילת פטור.69)בו בשתיהן שגג שאם ומובן או70)מלקות. תורים ושתי לעשיר, - כבשה

לעני. - יונה בני יוסיף"71)שני לא יכנו "ארבעים בתורה האמור מלקות לעונש שתיכף עליו לוקים אין מעשה בו שאין לאו וכל
עד עליו לוקין אין לאו כל אף עליו ולוקין מעשה בו שיש "חסימה" של ללאו להקיש בדישו" שור תחסום "לא התורה: כתבה -

מעשה. בו מעשה.72)שיהא חוסר משום עליו לוקין אין זאת בלבד,73)בכל דיבור אלא מעשה אינה עצמה השבועה כי
עבירה. מעשה כאן ואין אכל בהיתר הרי שאכל שווא,74)והאכילה לשבועת דומה זו והרי לשקר, ונשבע אכל, שלא שידע

ישא אשר את ה' ינקה לא "כי ככתוב מעשה עשה שלא פי על אף מלקות שחייב התורה וגילתה לאדם הידוע את לשנות שנשבע
זה: בפסוק שנאמר ומתוך אותו, ומנקים אותו מלקים מטה של דין בית אבל מנקה, אינו מעלה של דין בית - לשווא" שמו את

עליה. לוקים שווא לשבועת הדומה לשעבר שקר שבועת שגם תורה ריבתה פעמים, שתי לשווא לעשות75)לשווא היה שבדעתו
בעבירתו אין עשה ולא שבועתו על כן אחרי עבר ואפילו שווא, לשבועת דומה זו ואין לשקר, מפיו שבועה יצא ולא כשבועתו,

עליה. לוקים ואין משלך.76)מעשה אוכל שלא עלי, לומר:79)ממאן.78)מפציר.77)בשבועה נתכוון ונמנע הואיל
משלך. אוכל אם עלי חלה תהא בשבועה,80)שבועה אסור יהא לך שאוכל מה אבל לך, אוכל שלא מה אסור יהא לא כלומר,

באיסור אבל ממון, בדיני אלא זה אין הן" שומע אתה לאו "מכלל סובר: שאינו מאיר, ר' ואפילו הן" שומע אתה לאו ש"מכלל
מודה. - מאוד החמורה איסו81)שבועה לשון משמעות בהן ולדעת83)יחד.82)ר.יש שבועה על חלה שבועה שאין

לאכול בו והפציר חבירו וכשחזר לך, אוכל שלא נשבע: אם לכאורה כי שווא, שבועת כאן שאין לומר, רבינו נתכוון הרדב"ז
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זרק;‡. לא והּוא לּים, צרֹור ּפלֹוני איׁש ׁשּזרק ׁשּנׁשּבע ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹמי

ואף ּבּטּוי; ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - זרק והּוא זרק, ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹאֹו
ׁשּיזרק להּׁשבע יכֹול אינֹו ׁשהרי ּבלהּבא, ׁשאינֹו ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעל
ׁשּיעּׂשּו אחרים על ׁשּנׁשּבע מי וכל ּפלֹוני. איׁש יזרק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹוׁשּלא
חּיב אינֹו - אׁשּתֹו אֹו ּבניו היּו אפּלּו יעּׂשּו, לא אֹו וכ ְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹּכ
ּומּכין לבּטל. ולא לקּים לא ּבידֹו אין ׁשהרי ּבּטּוי; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹּבׁשבּועת
ונמצא זֹו, ׁשבּועה לקּים ּבידֹו אין ׁשהרי מרּדּות; מּכת ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָאֹותֹו

ׁשוא. לׁשבּועת ְְִֵַָגֹורם
.אפׁשר ׁשהרי ׁשוא? ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָולמה

ונמצא ׁשבּועתֹו, ותתקּים מּמּנּו ׁשּיׁשמעּו אחרים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָלאֹותן
עליה, לֹוקין ׁשאין ספק, התראת ׁשּנׁשּבע ּבעת ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּמתרים
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבּתֹורה, מפרׁש ׁשּבֹו לאו היה ּכן אם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאּלא
זה ּדברי לקּים נזקקין אחרים אֹותן ואין סנהדרין. ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבהלכֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אמן, ענּו ּכן אם אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּנׁשּבע,
הרּגילּו‚. ׁשּלא מׁשּבחין, אּלּו הרי - דבריו קּימּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֻואם

לּׁשוא. ׁשבּועה ְְְִַָָלהֹוציא
ּברׁשּותֹו,„. ׁשאינֹו ּדבר על ּכׁשּנׁשּבע אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבּמה

ׁשּלא אֹו ּבסחֹורה יל ׁשּלא ׁשמעֹון על ראּובן ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּכגֹון
יּכנס ׁשּלא ראּובן נׁשּבע אם אבל ּבזה; וכּיֹוצא ּבּׂשר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל
ונכנס ׁשמעֹון ועבר מּנכסיו, יהנה וׁשּלא ּבביתֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשמעֹון
ראּובן - ראּובן מּדעת ׁשּלא מּנכסיו ונהנה ראּובן ׁשל ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלביתֹו
האסּור ּדבר על ׁשעבר חּיב, וׁשמעֹון אנּוס, הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָּפטּור,
ּברׁשּותֹו. ׁשהּוא ּדבר על אּלא זה נׁשּבע ׁשּלא לעּׂשֹותֹו, ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
לאכילה‰. ראּויין ׁשאינן אכלין ואכל אכל, ׁשּלא ְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשבּועה

ּדברים אכל ּפטּור. - לׁשתּיה ראּויין ׁשאינן מׁשקים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָוׁשתה
נבלֹות ּכזית ׁשאכל ּכגֹון ּבאכילה, הּתֹורה מן ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָהאסּורין
ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור - ּורמּׂשים ׁשקצים ְְְְִִִִֵַָָָּוטרפֹות
וׁשתה לאכילה ראּויים ׁשאינן אכלין ואכל ׁשאכל, ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשבּועה
ּוטרפֹות נבלֹות ׁשאכל אֹו לׁשתּיה ראּויין ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמׁשקין

ּפט - ּבהן אכילה;וכּיֹוצא ידי יצא ׁשהרי ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּור ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אכילה. ׁשמּה אכילתן - אצלֹו חׁשּובין ׁשהן ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמאחר

.Âראּויין ׁשאינן ּדברים אכל והּוא אכלּתי, ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשבּועה
אכילה, ׁשמּה ׁשאכילתן חּיב; - ּוטרפֹות נבלֹות אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָלאכילה
ׁשּנׁשּבע להּבא, אבל אכלן. ׁשהרי אצלֹו, חׁשּובין הן ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּכבר
ּכמֹו אכילה, אינּה - ואכלן מקרה ונקרה יאכל, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Êואכל ּוטרפֹות, מּנבלֹות ׁשהּוא ּכל אכל ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשבּועה

חצי על מׁשּבע אינֹו ׁשהרי ּבּׁשבּועה, חּיב - מּכזית ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּפחֹות
סיני. מהר ִִֵַַׁשעּור

.Áחּיב - ּוטרפה נבלה מּכזית ּפחֹות ׁשאכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשבּועה
מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא עפר אכל ׁשּלא ׁשבּועה ּבּטּוי. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבׁשבּועת

ּפחֹות אכל חּיב; - ּכזית אכל אם לאכילה: ראּויין ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשאינן
ׁשאין מּפני ׁשהּוא, ּבכל יתחּיב ׁשּמא ספק, זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּכזית

ׁשעּור. להצריכֹו ּכדי לאכילה ּדרּכֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָזה
.Ëמּכזית ּפחֹות מּמּנּו ואכל חרצן, לאכל ׁשּלא הּנׁשּבע ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכן

ּבחרצן אסּור ׁשהּוא נזיר, הּנׁשּבע היה ספק. זה הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבּטּוי; ּבׁשבּועת חּיב אינֹו - מּכזית ּפחֹות מּמּנּו ואכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָּבכזית,
מׁשּבע ׁשהּוא ּכזית (ּכל) על אּלא ּבׁשבּועתֹו ּדעּתֹו אין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשהרי
ואמר: ּפרׁש אם ,לפיכ עליו. חלה ׁשבּועה ואין ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָָעליו,

חּיב. - ואכלֹו אחד, חרצן אכל ׁשּלא ְְֲֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשבּועה
.Èּכזית ואכל ּוטרפֹות, ּונבלֹות ּתמרים אכל ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשבּועה

ּכלל ׁשהרי ּבּטּוי; ׁשבּועת מּׁשּום אף חּיב - טרפה אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנבלה
ׁשבּועה ׁשחלה ּומּתֹו הּמּתרין, ּדברים עם האסּורין ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָֻּדברים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האסּורים, ּדברים על חלה - הּתמרים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָעל

.‡È,ּבהן וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה יאכל ׁשּלא נׁשּבע אם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאבל
לא ּכלל, ׁשבּועה חּיּוב ּכאן אין - אכל לא ּבין אכל ְְִֵֵֵַַָָָָָֹֹּבין

ׁשוא. ׁשבּועת ולא ּבּטּוי ְְְְִַַָֹׁשבּועת
.Èּתֹורה מאּסּורי ּבהן וכּיֹוצא ּוטרפה נבלה ׁשּיאכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנׁשּבע

אכל. לא ּבין אכל ּבין ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה זה הרי -ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
.‚Èהּׁשנּיה - אכלּנה ׁשּלא ׁשבּועה זֹו, ּכּכר ׁשאכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשבּועה

ׁשבּועה על ולֹוקה לאכלּה, עליו מצוה ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשבּועת
אף חּיב - אכלּה לא ואם אכל. לא ּבין אכל ּבין ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹׁשנּיה

ּבּטּוי. ְִִַּבׁשבּועת
.„Èהּׁשנּיה - ׁשאכלּנה ׁשבּועה זֹו, ּכּכר אכל ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשבּועה

על ולֹוקה לאכלּה, עליו אסּורה זֹו ׁשהרי ׁשוא, ְְְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָׁשבּועת
- אכלּה ואם אכלּה. לא ּבין אכלּה ּבין זֹו ׁשנּיה ְְְֲֲֲִִֵֵָָָָָָָָֹׁשבּועה
את לבּטל הּנׁשּבע ּכל וכן ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום אף ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָלֹוקה
מּׁשּום ולֹוקה ּבּטּוי, מּׁשבּועת ּפטּור - ּבּטל ולא ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹהּמצוה

לבּטלּה. ׁשּנׁשּבע הּמצוה ועֹוּׂשה ׁשוא, ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָׁשבּועת
.ÂËילּבׁש וׁשּלא סּכה יעּׂשה ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּכיצד?

ל אעיד ׁשּלא לחברֹו: הּנׁשּבע וכן צדקה. יּתן וׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתפּלין
עדּות ל אדע אם ל אעיד ׁשּלא אֹו יֹודעּה, ׁשאני זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹעדּות

זה הרי מצּוה- ׁשהּוא מּפני ׁשוא, ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָֻ
- עדּות ל אדע ׁשּלא ׁשבּועה לחברֹו: האֹומר וכן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹלהעיד.
ּכל וכן עדּות. לֹו ידע ׁשּלא ּבידֹו ׁשאין ׁשוא, ׁשבּועת זֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.ÊËמּׁשּום ּפטּור - קּים ולא הּמצוה את לקּים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹנׁשּבע

סּכה אֹו לּולב ׁשּיעּׂשה ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּכיצד? ּבּטּוי. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשבּועת
ולא עדּות, לֹו ידע אם לֹו ׁשּיעיד אֹו לעני צדקה ׁשּיּתן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹו
ׁשבּועת מּׁשּום ּפטּור זה הרי - העיד ולא נתן ולא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹעּׂשה
ׁשאם הרׁשּות, ּדברי על אּלא חלה ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּטּוי.
אֹו להרע ׁשּנאמר: עֹוּׂשה; אינֹו רצה לא ואם עֹוּׂשה ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹרצה
ּפטּור - לאחרים להרע הּנׁשּבע ּכל ,לפיכ ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָלהיטיב.
אֹו יקללּנּו אֹו ּפלֹוני את ׁשּיּכה ׁשּנׁשּבע ּכגֹון ּבּטּוי. ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַמּׁשבּועת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השבועה את לבטל מכוונת זו שבועה אצלו, לאכול ונשבע נתכוון המפציר חבירו רצון לעשות לך, שאוכל שבועה שוב: נשבע אצלו,
משמעותן הללו הלשונות שכל רבינו משמיענו לפיכך - שווא? שבועת משום ויתחייב המצוה לבטל כנשבע זה והרי הראשונה,

אחת. אלא חייב אינו שבועה על חלה שבועה שאין ומתוך בלבד, בטוי שבועת אלא כאן ואין לאיסור

             
  

ׁשּלא מצּוה ׁשהּוא מּפני אּנס. ּביד ימסרּנּו אֹו ממֹונֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻיגזל
ׁשוא. ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה ׁשהּוא לי, ויראה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָלעּׂשֹות.

.ÊÈאף ּבעצמֹו, ׁשּיחּבל ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לעצמֹו, להרע ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָֹנׁשּבע
הרע לא ואם עליו, חלה ׁשבּועה - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעל
לאחרים להיטיב נׁשּבע ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב - ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָלעצמֹו
אֹו לּׁשלטֹון עליו ׁשּידּבר ּכגֹון לעּׂשֹותּה, ׁשּבידֹו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָהטבה
חּיב - עּׂשה ולא עבר ואם עליו, חלה ׁשבּועה - ְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָֹיכּבדּנּו

ּבּטּוי. ׁשבּועת ְִִַמּׁשּום
.ÁÈאסּור זה הרי - ׁשנתים אֹו ׁשנה מּצה יאכל ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנׁשּבע

ׁשבּועת מּׁשּום חּיב - אכל ואם הּפסח, ּבלילי מּצה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלאכל
יאכל ׁשּלא נׁשּבע לא ׁשהרי ׁשוא, ׁשבּועת זה ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹּבּטּוי.
ּבהם מּצה ׁשאכילת עּתים ּכלל אּלא הּפסח, ּבלילי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּצה
ׁשבּועה ׁשחלה ּומּתֹו מצוה, ּבֹו ׁשאכילתּה עת עם ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָרׁשּות
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפסח. ליל על חלה - הּימים ׁשאר ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעל
יעלה ׁשּלא אֹו לעֹולם, סּכה ּבצל יׁשב ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻּכגֹון

ׁשנתים. אֹו ׁשנה ּבגד ְִֶֶַָָָָָעליו
.ËÈׁשּנתעּטף הּניח, לא אֹו הּיֹום ּתפּלין ׁשהּניח ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַֹנׁשּבע

ׁשּזה לׁשעבר; ּבּטּוי ׁשבּועת זה הרי - נתעּטף לא אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבּציצית
ולא לקּימּה לא הּמצוה על נׁשּבע ולא ׁשּנעּׂשה, ּדבר ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹֹמּגיד

ְְַָלבּטלּה.
.Îּכלּום יאכל ׁשּלא אֹו ימים ׁשלׁשת ייׁשן ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹֹנׁשּבע

אֹומרין: אין - ׁשוא ׁשבּועת ׁשהיא ּבזה וכּיֹוצא ימים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשבעת
ּכח ּבֹו יהיה ולא ׁשּיצטער עד ויצּום ׁשּיצטער עד זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹיעֹור
מּׁשּום מּיד אֹותֹו מלקין אּלא ייׁשן; אֹו יאכל ּכ ואחר ְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹלסּבל

ׁשּירצה. עת ּבכל ויאכל וייׁשן ׁשוא, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשבּועת
.‡Îהיא לֹו: אמרּו ּבאויר, ּפֹורח גמל ׁשראה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָנׁשּבע

קראתיו ּומּגדלֹו ראיתי ּגדֹול עֹוף ואמר: לּׁשוא? ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָנׁשּבעּת
קֹוראין אדם ּכל ׁשאין ּכלּום; זה אין - ּבדעּתי היה וכ ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּגמל,
וכן ולֹוקה. אדם, ּכל אצל דעּתֹו ּובטלה לגמל, אּלא ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּגמל

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Îׁשהּׁשמׁש ּומּדע, ּׂשכל ּבעלי החכמים אצל ידּוע ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר

העם מן אחד נׁשּבע ּפעמים. וׁשבעים מאה הארץ מן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּגדֹולה
ׁשוא; ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו - הארץ מן ּגדֹולה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּׁשמׁש
לכל וידּוע ּגלּוי זה ּדבר אין - הּוא ּכן ׁשהּדבר ּפי על ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאף
ּכן אם אּלא חּיב ואינֹו ּבלבד. החכמים לגדֹולי אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהעם,
העם, מּׁשאר אדם ּבני לׁשלׁשה וידּוע ׁשּגלּוי ּדבר על ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָנׁשּבע

וא איׁש ׁשהּוא איׁש נׁשּבעּכגֹון אם וכן אבן. ׁשהּוא בן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַ
ׁשאין ּפי על ואף לֹוקה, אינֹו - הארץ מן קטּנה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּׁשמׁש
ׁשּנׁשּבע ּכמי ואינֹו אדם. לכל ידּוע זה ׁשאין מּפני ּכן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּדבר
ראּית על אּלא נׁשּבע לא ׁשהרי אּׁשה, ׁשהּוא האיׁש ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעל
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן קטּנה. אֹותּה רֹואה הּוא ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעיניו,
ּבהן וכּיֹוצא וגימטרּיאֹות, מּזלֹות ּתקּופֹות חׁשּבֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּדברי

אחרים. לאנׁשים אּלא נּכרין ׁשאין חכמה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמּדברי

 
ׁשהּוא‡. וראה ׁשבּועתֹו, על ונחם ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמי

אחרת, לדעת דעּתֹו ונהפכה זֹו, ׁשבּועה יקּים אם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמצטער
ונחם הּׁשבּועה ּבׁשעת ּבדעּתֹו היה ׁשּלא דבר לֹו ׁשּנֹולד ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו

הדיֹוטֹות לׁשלׁשה אֹו אחד, לחכם נׁשאל זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּבגללֹו
מּתר ויהיה ׁשבּועתֹו. לֹו ּומּתירין חכם, ׁשם ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻּבמקֹום
ּדבר לעּׂשֹות ׁשּלא אֹו לעּׂשֹותֹו, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּדבר ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹלעּׂשֹות

ׁשבּועֹות. הּתר הּנקרא וזהּו לעּׂשֹותֹו. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָׁשּנׁשּבע
.למדּו ּכ אּלא ׁשּבכתב, ּבּתֹורה ּכלל עּקר לֹו אין זה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָודבר

- ּדברֹו יחל לא הּכתּוב: ׁשּזה הּקּבלה, מּפי רּבנּו ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּמׁשה
ּכענין נפׁש, ּבׁשאט ראׁש קּלּות ּדר ּבעצמֹו הּוא יחּלל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
- ּבֹו וחזר נחם אם אבל ;אלהי ׁשם את וחּללּת ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

לֹו. מּתיר ִַָָחכם
רּׁשאי‚. אדם ואין עצמֹו. ׁשבּועת להּתיר יכֹול אדם ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָואין

ּבחכמה. מּמּנּו ּגדֹול ׁשּיׁש ּבמקֹום נדר אֹו ׁשבּועה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלהּתיר
רּבֹו. מּדעת אּלא להּתיר לֹו אסּור - רּבֹו ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִֵֶֶַַַַַָָָּובמקֹום

איׁש„. ּבין לֹו, להּתיר החכם לפני ׁשּיבֹוא הּוא ׁשּנׁשּבע ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
והּבעל נדרֹו. על לֹו להּׁשאל ׁשליח עֹוּׂשה ואינֹו אּׁשה. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבין
ׁשּיהיּו ּובלבד לּה; ּומּתירין אׁשּתֹו לחרטת ׁשליח ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָנעּׂשה
לכּתחּלה. לּה להּתיר אֹותן יקּבץ לא אבל מקּבצים, ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֻהּׁשלׁשה

לאׁשּתֹו. נדר להּתיר ׁשליח נעּׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָואינֹו
לׁשלׁשה‰. אֹו הּמבהק, לחכם הּנׁשּבע יבֹוא מּתירין? ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּכיצד

ּכ על נׁשּבעּתי אני ואֹומר: ממחה, ׁשם אין אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻהדיֹוטֹות
עד זה ּבדבר מצטער ׁשאני יֹודע הייתי ואּלּו ונחמּתי; ,ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ
היתה ואּלּו נׁשּבע; הייתי לא - וכ ּכ לי ׁשארע אֹו ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹּכה,
והחכם נׁשּבע. הייתי לא - עּתה ּכמֹו הּׁשבּועה ּבעת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹדעּתי
לֹו: אֹומר והּוא נחמּת? ּוכבר לֹו: אֹומר הּׁשלׁשה ּגדֹול ְְְְְִֵֵַַָָָאֹו
,ל מחּול אֹו ,ל מּתר אֹו ,ל ׁשרּוי לֹו: ואֹומר חֹוזר ְֵֵֵָָָָָָֻהן.
מּופר לֹו: אמר אם אבל לׁשֹון. ּבכל זה ּבענין ּכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹוכל
אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא וכל ,ׁשבּועת נעקרה אֹו ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹל
אינֹו החכם אבל האב, אֹו הּבעל אּלא מפר ׁשאין ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלּום;

ּומחילה. הּתרה לׁשֹון אּלא ְְִֵֶַָָָָאֹומר
.Âּבּלילה ּומּתירין ּוׁשבּועֹות. נדרים להּתיר ּכׁשרים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָהּקרֹובים

לׁשבּועֹות נׁשאלין לפיכ ּדין. הּזה ההּתר ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּומעּמד.
לֹו ׁשּיּתירּו ּכגֹון הּׁשּבת, לצר היּו אם ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹולנדרים
ּפנאי לֹו היה ואפּלּו הּיֹום. ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשבּועתֹו
ּבׁשּבת, מּתיר זה הרי - ׁשּבת מערב נדרֹו אֹו ׁשבּועתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלהּתיר

הּׁשּבת. לצר והּוא ְְִֶַַָֹהֹואיל
.Ê,הּׁשבּועה קּבל אֹו אמן וענה לׁשמעֹון ׁשהׁשּביע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָראּובן

מּתירין אין - עליה ונׁשאל ׁשבּועתֹו על ׁשמעֹון לֹוונחם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
נדר אֹו ראּובן נׁשּבע אם וכן ׁשהׁשּביעֹו. ראּובן ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאּלא
ונׁשאל ונחם ׁשמעֹון, ּבֹו יהנה ׁשּלא אֹו מּׁשמעֹון יהנה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
הניה. מּמּנּו ׁשּנדר ׁשמעֹון ּבפני אּלא לֹו מּתירין אין - ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלחכם
אין - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד אֹו קטן ׁשמעֹון היה ְֲִִִֵֵַַָָָָָָואפּלּו
אֹו נדרֹו זה ׁשהּתיר הּנּדר ׁשּידע ּכדי ּבפניו. אּלא לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּתירין

לֹו. יהּנה אֹו מּמּנּו יהנה ּולפיכ ְְְִִֵֶֶֶַָָָׁשבּועתֹו,
.Á.ּברּבים הּנׁשּבע ואחד עצמֹו לבין ּבינֹו הּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאחד

זה הרי - ונחם יּׂשראל, אלהי ּבה' המיחד ּבּׁשם נׁשּבע ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֻואפּלּו
ׁשּנדר אֹו רּבים ּדעת על נׁשּבע לֹו. ּומּתירין ׁשבּועתֹו על ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָנׁשאל
מצוה. לדבר אּלא לעֹולם, לֹו מּתירין אין - רּבים ּדעת ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָעל

.Ëיהנה ׁשּלא רּבים ּבדעת ׁשבּועתֹו ותלה נׁשּבע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכיצד?
למי אֹו ּתֹורה ללמד העיר אֹותּה ּבני והצרכּו לעֹולם, ְְְְְְְְִִִִִֵָָָָֹֻּבפלֹוני
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נט              
  

ׁשּלא מצּוה ׁשהּוא מּפני אּנס. ּביד ימסרּנּו אֹו ממֹונֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻיגזל
ׁשוא. ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה ׁשהּוא לי, ויראה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָלעּׂשֹות.

.ÊÈאף ּבעצמֹו, ׁשּיחּבל ׁשּנׁשּבע ּכגֹון לעצמֹו, להרע ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָֹנׁשּבע
הרע לא ואם עליו, חלה ׁשבּועה - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעל
לאחרים להיטיב נׁשּבע ּבּטּוי. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב - ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָלעצמֹו
אֹו לּׁשלטֹון עליו ׁשּידּבר ּכגֹון לעּׂשֹותּה, ׁשּבידֹו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָהטבה
חּיב - עּׂשה ולא עבר ואם עליו, חלה ׁשבּועה - ְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָֹיכּבדּנּו

ּבּטּוי. ׁשבּועת ְִִַמּׁשּום
.ÁÈאסּור זה הרי - ׁשנתים אֹו ׁשנה מּצה יאכל ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹנׁשּבע

ׁשבּועת מּׁשּום חּיב - אכל ואם הּפסח, ּבלילי מּצה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלאכל
יאכל ׁשּלא נׁשּבע לא ׁשהרי ׁשוא, ׁשבּועת זה ואין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹּבּטּוי.
ּבהם מּצה ׁשאכילת עּתים ּכלל אּלא הּפסח, ּבלילי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמּצה
ׁשבּועה ׁשחלה ּומּתֹו מצוה, ּבֹו ׁשאכילתּה עת עם ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָרׁשּות
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפסח. ליל על חלה - הּימים ׁשאר ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעל
יעלה ׁשּלא אֹו לעֹולם, סּכה ּבצל יׁשב ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻּכגֹון

ׁשנתים. אֹו ׁשנה ּבגד ְִֶֶַָָָָָעליו
.ËÈׁשּנתעּטף הּניח, לא אֹו הּיֹום ּתפּלין ׁשהּניח ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַֹנׁשּבע

ׁשּזה לׁשעבר; ּבּטּוי ׁשבּועת זה הרי - נתעּטף לא אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבּציצית
ולא לקּימּה לא הּמצוה על נׁשּבע ולא ׁשּנעּׂשה, ּדבר ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹֹמּגיד

ְְַָלבּטלּה.
.Îּכלּום יאכל ׁשּלא אֹו ימים ׁשלׁשת ייׁשן ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹֹנׁשּבע

אֹומרין: אין - ׁשוא ׁשבּועת ׁשהיא ּבזה וכּיֹוצא ימים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשבעת
ּכח ּבֹו יהיה ולא ׁשּיצטער עד ויצּום ׁשּיצטער עד זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹיעֹור
מּׁשּום מּיד אֹותֹו מלקין אּלא ייׁשן; אֹו יאכל ּכ ואחר ְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹֹלסּבל

ׁשּירצה. עת ּבכל ויאכל וייׁשן ׁשוא, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹׁשבּועת
.‡Îהיא לֹו: אמרּו ּבאויר, ּפֹורח גמל ׁשראה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָנׁשּבע

קראתיו ּומּגדלֹו ראיתי ּגדֹול עֹוף ואמר: לּׁשוא? ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָנׁשּבעּת
קֹוראין אדם ּכל ׁשאין ּכלּום; זה אין - ּבדעּתי היה וכ ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּגמל,
וכן ולֹוקה. אדם, ּכל אצל דעּתֹו ּובטלה לגמל, אּלא ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּגמל

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Îׁשהּׁשמׁש ּומּדע, ּׂשכל ּבעלי החכמים אצל ידּוע ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר

העם מן אחד נׁשּבע ּפעמים. וׁשבעים מאה הארץ מן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּגדֹולה
ׁשוא; ׁשבּועת מּׁשּום לֹוקה אינֹו - הארץ מן ּגדֹולה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּׁשמׁש
לכל וידּוע ּגלּוי זה ּדבר אין - הּוא ּכן ׁשהּדבר ּפי על ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאף
ּכן אם אּלא חּיב ואינֹו ּבלבד. החכמים לגדֹולי אּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהעם,
העם, מּׁשאר אדם ּבני לׁשלׁשה וידּוע ׁשּגלּוי ּדבר על ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָנׁשּבע

וא איׁש ׁשהּוא איׁש נׁשּבעּכגֹון אם וכן אבן. ׁשהּוא בן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַ
ׁשאין ּפי על ואף לֹוקה, אינֹו - הארץ מן קטּנה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּׁשמׁש
ׁשּנׁשּבע ּכמי ואינֹו אדם. לכל ידּוע זה ׁשאין מּפני ּכן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּדבר
ראּית על אּלא נׁשּבע לא ׁשהרי אּׁשה, ׁשהּוא האיׁש ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעל
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן קטּנה. אֹותּה רֹואה הּוא ׁשהרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעיניו,
ּבהן וכּיֹוצא וגימטרּיאֹות, מּזלֹות ּתקּופֹות חׁשּבֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּדברי

אחרים. לאנׁשים אּלא נּכרין ׁשאין חכמה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמּדברי

 
ׁשהּוא‡. וראה ׁשבּועתֹו, על ונחם ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמי

אחרת, לדעת דעּתֹו ונהפכה זֹו, ׁשבּועה יקּים אם ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמצטער
ונחם הּׁשבּועה ּבׁשעת ּבדעּתֹו היה ׁשּלא דבר לֹו ׁשּנֹולד ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹאֹו

הדיֹוטֹות לׁשלׁשה אֹו אחד, לחכם נׁשאל זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּבגללֹו
מּתר ויהיה ׁשבּועתֹו. לֹו ּומּתירין חכם, ׁשם ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻּבמקֹום
ּדבר לעּׂשֹות ׁשּלא אֹו לעּׂשֹותֹו, ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּדבר ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹלעּׂשֹות

ׁשבּועֹות. הּתר הּנקרא וזהּו לעּׂשֹותֹו. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָׁשּנׁשּבע
.למדּו ּכ אּלא ׁשּבכתב, ּבּתֹורה ּכלל עּקר לֹו אין זה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָודבר

- ּדברֹו יחל לא הּכתּוב: ׁשּזה הּקּבלה, מּפי רּבנּו ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמּמׁשה
ּכענין נפׁש, ּבׁשאט ראׁש קּלּות ּדר ּבעצמֹו הּוא יחּלל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
- ּבֹו וחזר נחם אם אבל ;אלהי ׁשם את וחּללּת ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

לֹו. מּתיר ִַָָחכם
רּׁשאי‚. אדם ואין עצמֹו. ׁשבּועת להּתיר יכֹול אדם ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָואין

ּבחכמה. מּמּנּו ּגדֹול ׁשּיׁש ּבמקֹום נדר אֹו ׁשבּועה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלהּתיר
רּבֹו. מּדעת אּלא להּתיר לֹו אסּור - רּבֹו ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִֵֶֶַַַַַָָָּובמקֹום

איׁש„. ּבין לֹו, להּתיר החכם לפני ׁשּיבֹוא הּוא ׁשּנׁשּבע ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָזה
והּבעל נדרֹו. על לֹו להּׁשאל ׁשליח עֹוּׂשה ואינֹו אּׁשה. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבין
ׁשּיהיּו ּובלבד לּה; ּומּתירין אׁשּתֹו לחרטת ׁשליח ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָנעּׂשה
לכּתחּלה. לּה להּתיר אֹותן יקּבץ לא אבל מקּבצים, ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֻהּׁשלׁשה

לאׁשּתֹו. נדר להּתיר ׁשליח נעּׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָואינֹו
לׁשלׁשה‰. אֹו הּמבהק, לחכם הּנׁשּבע יבֹוא מּתירין? ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּכיצד

ּכ על נׁשּבעּתי אני ואֹומר: ממחה, ׁשם אין אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻהדיֹוטֹות
עד זה ּבדבר מצטער ׁשאני יֹודע הייתי ואּלּו ונחמּתי; ,ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ
היתה ואּלּו נׁשּבע; הייתי לא - וכ ּכ לי ׁשארע אֹו ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹּכה,
והחכם נׁשּבע. הייתי לא - עּתה ּכמֹו הּׁשבּועה ּבעת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹדעּתי
לֹו: אֹומר והּוא נחמּת? ּוכבר לֹו: אֹומר הּׁשלׁשה ּגדֹול ְְְְְִֵֵַַָָָאֹו
,ל מחּול אֹו ,ל מּתר אֹו ,ל ׁשרּוי לֹו: ואֹומר חֹוזר ְֵֵֵָָָָָָֻהן.
מּופר לֹו: אמר אם אבל לׁשֹון. ּבכל זה ּבענין ּכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹוכל
אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא וכל ,ׁשבּועת נעקרה אֹו ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹל
אינֹו החכם אבל האב, אֹו הּבעל אּלא מפר ׁשאין ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלּום;

ּומחילה. הּתרה לׁשֹון אּלא ְְִֵֶַָָָָאֹומר
.Âּבּלילה ּומּתירין ּוׁשבּועֹות. נדרים להּתיר ּכׁשרים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָהּקרֹובים

לׁשבּועֹות נׁשאלין לפיכ ּדין. הּזה ההּתר ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּומעּמד.
לֹו ׁשּיּתירּו ּכגֹון הּׁשּבת, לצר היּו אם ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹולנדרים
ּפנאי לֹו היה ואפּלּו הּיֹום. ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשבּועתֹו
ּבׁשּבת, מּתיר זה הרי - ׁשּבת מערב נדרֹו אֹו ׁשבּועתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלהּתיר

הּׁשּבת. לצר והּוא ְְִֶַַָֹהֹואיל
.Ê,הּׁשבּועה קּבל אֹו אמן וענה לׁשמעֹון ׁשהׁשּביע ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָראּובן

מּתירין אין - עליה ונׁשאל ׁשבּועתֹו על ׁשמעֹון לֹוונחם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
נדר אֹו ראּובן נׁשּבע אם וכן ׁשהׁשּביעֹו. ראּובן ּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאּלא
ונׁשאל ונחם ׁשמעֹון, ּבֹו יהנה ׁשּלא אֹו מּׁשמעֹון יהנה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא
הניה. מּמּנּו ׁשּנדר ׁשמעֹון ּבפני אּלא לֹו מּתירין אין - ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלחכם
אין - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד אֹו קטן ׁשמעֹון היה ְֲִִִֵֵַַָָָָָָואפּלּו
אֹו נדרֹו זה ׁשהּתיר הּנּדר ׁשּידע ּכדי ּבפניו. אּלא לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּתירין

לֹו. יהּנה אֹו מּמּנּו יהנה ּולפיכ ְְְִִֵֶֶֶַָָָׁשבּועתֹו,
.Á.ּברּבים הּנׁשּבע ואחד עצמֹו לבין ּבינֹו הּנׁשּבע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאחד

זה הרי - ונחם יּׂשראל, אלהי ּבה' המיחד ּבּׁשם נׁשּבע ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֻואפּלּו
ׁשּנדר אֹו רּבים ּדעת על נׁשּבע לֹו. ּומּתירין ׁשבּועתֹו על ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָנׁשאל
מצוה. לדבר אּלא לעֹולם, לֹו מּתירין אין - רּבים ּדעת ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָעל

.Ëיהנה ׁשּלא רּבים ּבדעת ׁשבּועתֹו ותלה נׁשּבע ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכיצד?
למי אֹו ּתֹורה ללמד העיר אֹותּה ּבני והצרכּו לעֹולם, ְְְְְְְְִִִִִֵָָָָֹֻּבפלֹוני
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ּבלבד זה אּלא נמצא ולא להם, ׁשּיזּבח אֹו ּבניהם את ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּימּול
לֹו ּומּתירין הדיֹוטֹות לׁשלׁשה אֹו לחכם נׁשאל זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
מאֹותן ּׂשכרֹו ונֹוטל אּלּו, מצֹות להם ועֹוּׂשה ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָׁשבּועתֹו,

מהם. יהנה ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהאנׁשים
.Èלקּים ּדין לבית ּובא ׁשבּועתֹו, על נחם ולא ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹמי

למצוה ּגֹורם זֹו ׁשבּועה ׁשהּתר הּדּינין ראּו אם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשבּועתֹו,
ׁשבּועה וׁשּקּיּום לחברֹו, אדם ּבין לאׁשּתֹו, איׁש ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּולׁשלֹום
ונֹותנין ונֹוּׂשאין ּפתח, לֹו ּפֹותחין - ולקטטה לעברה ּגֹורם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָזֹו
עד ׁשבּועתֹו, ׁשּגֹורמת דברים לֹו ּומֹודיעין ּבּדבר, ְְִִִִֶֶֶַַָָָָעּמֹו
נחם לא ואם לֹו, מּתירין - ּבדבריהם נחם אם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּיתנחם.

ׁשבּועתֹו. יקּים זה הרי - ּבמריֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַָָועמד
.‡Èיּׂשראל יהנה ׁשּלא אֹו אׁשּתֹו, את ׁשּיגרׁש נׁשּבע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכיצד?

יֹום ׁשלׁשים יין יׁשּתה וׁשּלא ּבּׂשר יאכל ׁשּלא אֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹמּנכסיו,
אּתה - אׁשּת את ּתגרׁש אם ּבני, לֹו: אֹומרים - ּבזה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוכּיֹוצא
אּמן נתּגרׁשה מה מּפני העם: ואֹומרים ,ּבני על לעז ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמֹוציא
ּתּנּׂשא וׁשּמא גרּוׁשה. ּבני להם קֹוראים ּולמחר אּלּו? ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשל
וכן אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא להחזירּה. יכֹול אּתה ואי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָלאחר
זה, יצטר למחר - מּנכסי יּׂשראל יהנה ׁשּלא ׁשּנׁשּבעּת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹזה
ּתפּתח ּפתח אֹו ּבֹו, והחזקּת עּמ אחי וחי על עֹובר ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹותהיה
ּתׁשּתה וׁשּלא ּבּׂשר ּתאכל ׁשּלא ׁשּנׁשּבעּת וזה ּבהן. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹוכּיֹוצא
יֹום ּׂשמחת ּומבּטל ּברגל ּפֹוגע אּתה הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָיין
הייתי לא זה יֹודע הייתי אּלּו אמר: אם ׁשּבת. וענג ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹטֹוב
נחמּתי לא כן ּפי על אף אמר: ואם לֹו; מּתירין - ְְְִִִִִִִֵַַַַַָָֹנׁשּבע

לֹו. מּתירין אין - זה ּבכל אני ְְֲִִִֵֶֶַָורֹוצה
.È,ּבפלֹוני יהנה ׁשּלא נׁשּבע ּכיצד? ּבנֹולד. ּפֹותחין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאין

אין ׁשבּועתֹו, על נחם ולא הֹואיל - העיר סֹופר ְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹונעּׂשה
הייתי אּלּו מעצמֹו: הּוא אמר ואפּלּו זה. ּבדבר לֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּפֹותחין
לא ועדין הֹואיל לֹו; מּתירין אין - נׁשּבע הייתי לא ְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹיֹודע
אבל סֹופר. זה יעּׂשה וׁשּלא לֹו יהנה ׁשּלא רצֹונֹו אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹנחם,
מּתירין - דעּתֹו ונהפכה הּנֹולד מּפני מעצמֹו הּוא נחם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹלֹו.
.‚Èונחם זֹו, ׁשבּועה יּתיר ׁשּלא ונׁשּבע ּדבר, על ׁשּנׁשּבע ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמי

ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּתחּלה, האחרֹונה הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הראׁשֹונה. על יּׁשאל ּכ ואחר ְִִִֵַַַַָָָָיּתיר,

.„Èׁשאם ּכ אחר ונׁשּבע ּפלֹוני, עם ידּבר ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹנׁשּבע
לעֹולם, יין לׁשּתֹות אסּור יהיה ויּתירּה זֹו ׁשבּועה על ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָיּׁשאל

ואחר ּומּתירּה, הראׁשֹונה הּׁשבּועה על נׁשאל זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָונחם
ׁשעדין ׁשבּועה אֹו נדר מּתירין ׁשאין הּׁשנּיה. על יּׁשאל ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכ
יאכל ׁשּלא ונׁשּבע ּבניסן, עֹומד היה אם ,לפיכ חלּו. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֹֹלא
עד נׁשאל אינֹו - ונחם אּיר, חדׁש מראׁש יֹום ׁשלׁשים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבּׂשר

אּיר. ִִֵֶָָׁשּיּכנס
.ÂËׁשּיּׁשאל לחכם יהנה וׁשּלא לפלֹוני, יהנה ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹנׁשּבע

על יּׁשאל ּכ ואחר הראׁשֹונה על נׁשאל - זֹו ׁשבּועה על ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָלֹו
ְִַָהּׁשנּיה.

.ÊËעל יּׁשאל אם נזיר הּוא והרי לפלֹוני, יהנה ׁשּלא ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנׁשּבע
נזירּותֹו. על ּכ ואחר ּתחּלה ׁשבּועתֹו על יּׁשאל - זֹו ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָׁשבּועה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.ÊÈ,הּיֹום אכל ׁשּלא ׁשבּועה הּיֹום, אכל ׁשּלא ְְֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשבּועה

ׁשבּועה זֹו: ּכּכר על ׁשאמר אֹו הּיֹום; אכל ׁשּלא ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשבּועה
אכלּנה; ׁשּלא ׁשבּועה אכלּנה, ׁשּלא ׁשבּועה אכלּנה, ְְְְְֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹֹֹׁשּלא
מּׁשּום חּיב זה הרי - והּתרה ראׁשֹונה ׁשבּועה על ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֻונׁשאל
מּׁשּום חּיב - הּׁשנּיה על נׁשאל אם וכן ׁשנּיה. ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשבּועה
ראׁשֹונה מּׁשּום חּיב - ּבלבד הּׁשליׁשית על נׁשאל ְְְְִִִִִִִִַַַַַָָׁשליׁשית.
ּכן, אם ראׁשֹונה. מּׁשּום חּיב - הּׁשנּיה על נׁשאל ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָּוׁשנּיה.
לא ׁשאם ׁשבּועה? על חלה ׁשבּועה אין אמרּו מה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹמּפני
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחת, אּלא חּיב אינֹו - ואכלּה ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנׁשאל

.ÁÈּכגֹון ּבׁשבּועתֹו, וׁשּקר להּבא ּבּטּוי ׁשבּועת ׁשּנׁשּבע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמי
קדם ׁשאכלּה, ואחר ואכלּה, זֹו ּפת יאכל ׁשּלא ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹׁשּנׁשּבע

מזיד,ׁש היה אם ׁשּילקה קדם אֹו ׁשֹוגג, היה אם קרּבנֹו ּיביא ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ
הּקרּבן מן ּפטּור זה הרי - לֹו והּתירּה לחכם ונׁשאל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָנחם
ללקֹות, ּכפתּוהּו אפּלּו אּלא עֹוד, ולא הּמלקּות. מן ְְְְֲִִִֶַַָָֹאֹו
ּפטּור. זה הרי - להלקֹותֹו ׁשּיתחילּו קדם לֹו והּתירּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹונׁשאל

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ט שני יום

 
לׁשּלם‡. חּיב יהיה ּבֹו הֹודה ׁשאם ּבממֹון חברֹו ,1הּתֹובע ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּתֹובע ׁשהׁשּביעֹו אֹו ונׁשּבע, הּנתּבע3וכפר2וכפר זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הּפּקדֹון ּבׁשבּועת חּיב אמן4הּוא ענה ׁשּלא ּפי על אף ,5. ְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

ואחד עצמֹו מּפי הּנׁשּבע אחד הּפּקדֹון, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּבׁשבּועת
חּיב; - אמן ענה ׁשּלא ּפי על אף וכפר, אחר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהׁשּביעֹו

אמן ּכענּית - הּתֹובע ׁשהׁשּביעֹו אחר .6ׁשּכפירתֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מלשלם.1) הוא פטור בו הודה שאפילו בקנס, לתבעו בידך.2)בניגוד לי שיש פקדוני לי שתחזיר אני משביעך שאמר:
כלום.3) בידי לך אין ואמר: אשם.4)הנתבע וקרבן חומש, תוספת קרן, שהרי5)תשלומי חידוש, כאן אין אמן, ענה אילו כי

מפיו". שבועה כמוציא שבועה אחר אמן העונה "שכל עצמו. מפי כנשבע מפי6)הוא בין אומרים "וחכמים לו: בשבועות משנה
הפיקדון, בשבועת חייב אחרים מפי מושבע שיהיה בתורה מפורש שאינו פי על ואף חייב". בו שכפר כיוון אחרים מפי בין עצמו
משבועת "תחטאֿתחטא" שווה: גזירה אנו למדים - עצמו מפי מושבע שמשמעו לשקר" עליו יישבע "אשר אלא: בה כתוב שלא
אף אחרים, מפי מושבעת שמשמעה: אלה" קול ושמעה תחטא כי "ונפש בה: שנאמר חייב. אחרים מפי מושבע שם מה העדות,
בניגוד הפיקדון. בשבועת דין בית הוזכר לא שהרי התובע, לבין בינו אלא דין בבית כפר לא ואפילו חייב. אחרים מפי מושבע כאן:

דין בבית כשישביעם אלא חייבים העדים שאין העדים, הפיקדון".לשבועת "שבשבועת רבינו: שהדגיש וזהו דין. בבית ויכפרו
שמשמעו וגו', יגיד" לא "אם בה: נאמר שהרי אמן, ענה שלא פי על אף וכפר, אחרים מפי המושבע חייב העדות שבשבועת וכשם
זה שהושוו אמן, ענה כשלא אף חייב, הפיקדון בשבועת הכופר אף חייב, - עדות לך יודע איני ואומר עדותו, מגיד שאינו כיוון
השביעו כך ואחר בידי, לך אין ואמר: וכפר קדם אם אבל שהושבע, אחרי כשכפר זה וכל "תחטאֿתחטא". שווה בגזירה לזה

             
  

.יהיה לא הּדבר' 'ּכן ויאמר לֹו יֹודה ׁשאם ּבממֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּתבעֹו
ּבקנס ׁשּתבעֹו ּכגֹון לׁשּלם, על7חּיב קנס מׁשּלם אדם ׁשאין , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

עצמֹו הּפּקדֹון8ּפי מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - ונׁשּבע וכפר ,9, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
ּבּטּוי ׁשבּועת מּׁשּום .10וחּיב ְְִִַַָ

ּב‚. ּתבעֹו אם ּבעבד11קרקעוכן ּבׁשטר12אֹו וכפר13אֹו , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור - ְְְְְִִִִִַַַַַָָָונׁשּבע

ׁשקר. על נׁשּבע ְֲִֵֶֶֶַַׁשהרי
הֹודה„. אּלּו זה והרי הּפּקדֹון, ׁשבּועת מּׁשּום נפטר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָולּמה

ּׁשּכפר מה ּומׁשּלם היה אֹו14חּיב ּבפּקדֹון: ׁשּנאמר לפי ? ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
יד אבדה15בתּׂשּומת מצא אֹו עמיתֹו את עׁשק אֹו בגזל אֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

מּטלטלין הּכל ידֹו;16- מּתחת ממֹון יֹוציא ּבהן יֹודה ׁשאם , ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
מּטלטלין17ויצאּו ׁשאין ּבעליהן18קרקעֹות, לפני הן והרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשהּקׁשּו19ּובחזקתן עבדים, ויצאּו ויצאּו21לקרקעֹות20; ; ְְְְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָֻ
ממֹון ּגּופן ׁשאין .22ׁשטרֹות, ְֵֶָָָ

הּנׁשּבע‰. אֹו הּממֹון ּבעל ׁשּתבעֹו אחר הּנׁשּבע ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָאחד
ואמר: ׁשּקדם ּכגֹון ּכיצד? ּתבעֹו. ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעצמֹו
ׁשבּועה ממֹון? ּבידי ל יׁש ּכלּום אחרי? הֹול אּתה ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָלמה
הֹואיל הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - ממֹון ּבידי ל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין

זה ּתבעֹו ׁשּלא ּפי על ואף ונׁשּבע, .23וכפר ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹ
.Âהּבא לׁשלּוחֹו אֹו עצמֹו הּממֹון לבעל הּנׁשּבע ְְְְִִֶַַַַַַָָָָאחד

ּכמֹותֹו24ּבהרׁשאתֹו אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו ;25. ְְְְֶֶַָָָָ
.Êׁשהּוא ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעֹו עד הּפּקדֹון ּבׁשבּועת חּיב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָואינֹו

.26מּכירּה ִַָ
.Áׁשּנׁשּבע ּפי על אף ּבמזיד, הּפּקדֹון ׁשבּועת ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָהּנׁשּבע

אּלא לֹוקה, אינֹו - ׁשבּועתֹו ּבׁשעת עדים ּבֹו והתרּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלּׁשקר,
חּיבי מּכלל מֹוציאֹו הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד. אׁשמֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמביא

ּבזדֹון ּבין אׁשם וחּיבֹו ׁשּבארנּו.27מלקּות, ּכמֹו ּבׁשגגה, ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
.Ëונׁשּבע ׁשהׁשּביעֹו28ּכפר אֹו ּפעמים, חמׁש אֹו ארּבע ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ואחת, אחת ּכל על ּכֹופר והּוא ּפעמים וחמׁש ארּבע ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַָָָהּתֹובע
ּדין ּבבית קרּבן29ּבין חּיב זה הרי - ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל על -30אׁשם ׁשּכפר אחר הֹודה ׁשאּלּו . ְְִֶֶַַַַָָָָָָָ
ּדין ּבבית ׁשּכפר ּפי על אף לׁשּלם, חּיב ּפֹוטר31היה ונמצא , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

על חּיב לפיכ הּתׁשלּומין, מן ּוכפירה ּכפירה ּבכל ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָעצמֹו
ּוׁשבּועה. ׁשבּועה ְְָָָּכל

.Èׁשּיׁש ּפּקדֹון לנּו ּתן לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ּתֹובעין חמּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָהיּו
קרּבן אּלא חּיב אינֹו - ּבידי לכם ׁשאין ׁשבּועה ,ּביד ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָלנּו

-32אחד ל ולא ל ולא ל לא ּבידי, ל ׁשאין ׁשבּועה . ְְְְְְְְִֵֶֶָָָֹֹֹ
ואחת אחת ּכל על .33חּיב ְַַַַַַָָ

.‡Èיד ּותּׂשּומת ּפּקדֹון לי ּתן חברֹו: לֹו ואבדה34אמר גזל ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
אּלא חּיב אינֹו - ּבידי ל ׁשאין ׁשבּועה ,ּביד לי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש

אּלּו35אחת הרי - מּכּלן אחת ּפרּוטה לֹו היה ואפּלּו . ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֻ
וחּיב .36מצטרפין ְְְִִַָָ

.È- ואבדה ּגזל יד ּתּׂשּומת ּפּקדֹון ּבידי ל ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשבּועה
ואחת אחת ּכל על .37חּיב ְַַַַַַָָ

.‚Èׁשבּועה ,ּביד לי ׁשּיׁש וכּסמין ּוּׂשעֹורים חּטים לי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻּתן
ּבידי ל ׁשאין ׁשבּועה אחת. אּלא חּיב אינֹו - ּבידי ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין

ואחת אחת ּכל על חּיב - וכּסמין ּוּׂשעֹורין .38חּטים ְְְְִִִִַַַַַַָָֻ
.„Èּפּקדֹון לנּו ּתן לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ּתֹובעין חמּׁשה ְְְֲִִִִֵָָָָהיּו
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פטור. אמן, ענה ולא הנתבע, ושתק חמישה,7)התובע, תשלומי לי חייב ונמצאת מכרתו או וטבחתו שורי גנבת לו: שאמר כגון
שהזיק. מה על יתר - עונש בתור - שמשלם קנס, -8)וזהו אלהים" ירשיעון "אשר שנאמר עדים, פי על אלא הודאתו, פי על

עצמו. את המרשיע דברים.9)ולא כפירת אלא ממון כפירת כאן בטוי10)שאין בשבועת חייב ואינו שקר, על נשבע שהרי
שבועה. קבלת שעניינו דבר, או אמן, ויענה אחרים מפי או עצמו מפי שישבע ואתה11)עד היא, שלי זו, קרקע לו: שאמר

ממני. לקרקע.12)גזלתיה שהושווה הוא.13)כנעני, שלי שבתוכו, חוב לגביית העומד זה אלא14)שטר קנס זה שאין
להחזירו. שעליו חבירו במלווה.15)ממון או בו להתעסק ממון בידו דניידי.16)ששם נכסי והם: למקום וממקום ליד מיד

מכאן.17) ניידי.18)יתמעטו דלא נכסי הנקראים והם: ניידים, בחזקת19)שאינם "שהקרקע נגזלת. קרקע שאין ברשותן,
קיימת". כאחוזה.21)שהושוו.20)בעליה הם הרי - אחוזה" לרשת אחריכם לבניכם (העבדים) אותם "והתנחלתם שנאמר

לראיה.22) אלא עומדים שאינם לממון, גורמים מכחש23)אלא שהוא אופן באיזה משמע, הוא כל - בעמיתו" "וכיחש שנאמר
עצמו.24)ונשבע. דבר כבעל הריהו ואז - בלבד ההשבעה לעניין ולא - הנתבע מידי ממונו את לגבות בכתב ממנו שהורשה

"וכיחש אמרה: התורה כי שבועתו, על הנתבע ופטור עצמו, דבר כבעל דין לו אין בלבד, להשביעו אלא נשתלח לא אם אבל
שליח מינהו אלא הרשאה, כתב לו נתן כשלא הדין והוא ממונו לגבות מורשו או התובע בפני השבועה שתהא הקפידה בעמיתו"

עצמו. דבר כבעל משביעו הוא הרי ממונו, לגבות עדים שני אלא25)בפני מהנתבע, ממונו את לגבות הורשה לא שאם אלא,
שהורשה שלוחו בפני או דינו בעל שהוא עמיתו בפני לשקר שיישבע שמשמעו בעמיתו, וכיחש בו: קורא אני אין בלבד, להשביעו

בגזירה26)לכך. נלמדת הפיקדון ושבועת ומכירה, שומעת שהיא לשון בכל - אלה" קול "ושמעה העדות: בשבועת שנאמר
תחטא". "כי נאמר: שבשתיהן "תחטאֿתחטא" למלקות.27)שווה: ראוי שהוא בו עצמו.28)והתרו בבית29)מפי שכפר

ממון.30)דין. וכפר לשקר שאם31)שנשבע העדות, לשבועת בניגוד אחריה, כשיודה מלשלם פוטרתו דין בבית כפירתו אין
בביתֿדין שכפרו שאחר מפני אחת, אלא חייבים אינם פעמים וחמש ארבע והשביעם וחזר וכפרו דין בבית העדים את התובע השביע

ומגידים). חוזרים אינם שוב (משהגידו, כלום מועלת עדותם אין והודו חזרו אלא32)אם זו אין כאחד, כולם את וכלל הואיל
אחת. המחברת33)שבועה וא"ו באות שהשתמש פי על אף נפרדות, שבועות חמש כאן יש לעצמו, מהם אחד כל את ופרט הואיל

שהרי חמישה שחייב המחברת, וא"ו בלי וכו' לך, לא לך, לא אמר: אם שכן וכל לאחד, אחד לפרטם אלא יחד לכללם התכוון לא
לעצמו. אחד כל שתרצה.34)פרט מה בה לעשות וברשותך בידך ששמתי לכולם.35)הלוואה אחת שבועה אלא כאן שאין

תביעה36) על כי ויתחייב, לפרוטה שיצטרפו פרוטה, שווה מהם אחד בכל אין שאפילו הוא בדין כאחד, כולם על ונשבע הואיל
קרבן. חייב אינו מפרוטה כולם37)בפחות יצטרפו לא זה שבדין ומובן, לעצמו, אחד כל על נשבע המינים, כל את ופרט הואיל

שבועתו. על פטור יהיה פרוטה שווה בו שאין מין וכל עצמו, בפני מין כל על נשבע שהרי שהכוסמין38)לפרוטה, פי על ואף



סי              
  

.יהיה לא הּדבר' 'ּכן ויאמר לֹו יֹודה ׁשאם ּבממֹון ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּתבעֹו
ּבקנס ׁשּתבעֹו ּכגֹון לׁשּלם, על7חּיב קנס מׁשּלם אדם ׁשאין , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

עצמֹו הּפּקדֹון8ּפי מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - ונׁשּבע וכפר ,9, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
ּבּטּוי ׁשבּועת מּׁשּום .10וחּיב ְְִִַַָ

ּב‚. ּתבעֹו אם ּבעבד11קרקעוכן ּבׁשטר12אֹו וכפר13אֹו , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור - ְְְְְִִִִִַַַַַָָָונׁשּבע

ׁשקר. על נׁשּבע ְֲִֵֶֶֶַַׁשהרי
הֹודה„. אּלּו זה והרי הּפּקדֹון, ׁשבּועת מּׁשּום נפטר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָולּמה

ּׁשּכפר מה ּומׁשּלם היה אֹו14חּיב ּבפּקדֹון: ׁשּנאמר לפי ? ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
יד אבדה15בתּׂשּומת מצא אֹו עמיתֹו את עׁשק אֹו בגזל אֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

מּטלטלין הּכל ידֹו;16- מּתחת ממֹון יֹוציא ּבהן יֹודה ׁשאם , ְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
מּטלטלין17ויצאּו ׁשאין ּבעליהן18קרקעֹות, לפני הן והרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשהּקׁשּו19ּובחזקתן עבדים, ויצאּו ויצאּו21לקרקעֹות20; ; ְְְְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָֻ
ממֹון ּגּופן ׁשאין .22ׁשטרֹות, ְֵֶָָָ

הּנׁשּבע‰. אֹו הּממֹון ּבעל ׁשּתבעֹו אחר הּנׁשּבע ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָאחד
ואמר: ׁשּקדם ּכגֹון ּכיצד? ּתבעֹו. ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמעצמֹו
ׁשבּועה ממֹון? ּבידי ל יׁש ּכלּום אחרי? הֹול אּתה ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָלמה
הֹואיל הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - ממֹון ּבידי ל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין

זה ּתבעֹו ׁשּלא ּפי על ואף ונׁשּבע, .23וכפר ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹ
.Âהּבא לׁשלּוחֹו אֹו עצמֹו הּממֹון לבעל הּנׁשּבע ְְְְִִֶַַַַַַָָָָאחד

ּכמֹותֹו24ּבהרׁשאתֹו אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו ;25. ְְְְֶֶַָָָָ
.Êׁשהּוא ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעֹו עד הּפּקדֹון ּבׁשבּועת חּיב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָואינֹו

.26מּכירּה ִַָ
.Áׁשּנׁשּבע ּפי על אף ּבמזיד, הּפּקדֹון ׁשבּועת ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָהּנׁשּבע

אּלא לֹוקה, אינֹו - ׁשבּועתֹו ּבׁשעת עדים ּבֹו והתרּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלּׁשקר,
חּיבי מּכלל מֹוציאֹו הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד. אׁשמֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמביא

ּבזדֹון ּבין אׁשם וחּיבֹו ׁשּבארנּו.27מלקּות, ּכמֹו ּבׁשגגה, ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
.Ëונׁשּבע ׁשהׁשּביעֹו28ּכפר אֹו ּפעמים, חמׁש אֹו ארּבע ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

ואחת, אחת ּכל על ּכֹופר והּוא ּפעמים וחמׁש ארּבע ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַָָָהּתֹובע
ּדין ּבבית קרּבן29ּבין חּיב זה הרי - ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל על -30אׁשם ׁשּכפר אחר הֹודה ׁשאּלּו . ְְִֶֶַַַַָָָָָָָ
ּדין ּבבית ׁשּכפר ּפי על אף לׁשּלם, חּיב ּפֹוטר31היה ונמצא , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

על חּיב לפיכ הּתׁשלּומין, מן ּוכפירה ּכפירה ּבכל ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָעצמֹו
ּוׁשבּועה. ׁשבּועה ְְָָָּכל

.Èׁשּיׁש ּפּקדֹון לנּו ּתן לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ּתֹובעין חמּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָהיּו
קרּבן אּלא חּיב אינֹו - ּבידי לכם ׁשאין ׁשבּועה ,ּביד ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָלנּו

-32אחד ל ולא ל ולא ל לא ּבידי, ל ׁשאין ׁשבּועה . ְְְְְְְְִֵֶֶָָָֹֹֹ
ואחת אחת ּכל על .33חּיב ְַַַַַַָָ

.‡Èיד ּותּׂשּומת ּפּקדֹון לי ּתן חברֹו: לֹו ואבדה34אמר גזל ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
אּלא חּיב אינֹו - ּבידי ל ׁשאין ׁשבּועה ,ּביד לי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיׁש

אּלּו35אחת הרי - מּכּלן אחת ּפרּוטה לֹו היה ואפּלּו . ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָֻ
וחּיב .36מצטרפין ְְְִִַָָ

.È- ואבדה ּגזל יד ּתּׂשּומת ּפּקדֹון ּבידי ל ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשבּועה
ואחת אחת ּכל על .37חּיב ְַַַַַַָָ

.‚Èׁשבּועה ,ּביד לי ׁשּיׁש וכּסמין ּוּׂשעֹורים חּטים לי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻּתן
ּבידי ל ׁשאין ׁשבּועה אחת. אּלא חּיב אינֹו - ּבידי ל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין

ואחת אחת ּכל על חּיב - וכּסמין ּוּׂשעֹורין .38חּטים ְְְְִִִִַַַַַַָָֻ
.„Èּפּקדֹון לנּו ּתן לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ּתֹובעין חמּׁשה ְְְֲִִִִֵָָָָהיּו
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פטור. אמן, ענה ולא הנתבע, ושתק חמישה,7)התובע, תשלומי לי חייב ונמצאת מכרתו או וטבחתו שורי גנבת לו: שאמר כגון
שהזיק. מה על יתר - עונש בתור - שמשלם קנס, -8)וזהו אלהים" ירשיעון "אשר שנאמר עדים, פי על אלא הודאתו, פי על

עצמו. את המרשיע דברים.9)ולא כפירת אלא ממון כפירת כאן בטוי10)שאין בשבועת חייב ואינו שקר, על נשבע שהרי
שבועה. קבלת שעניינו דבר, או אמן, ויענה אחרים מפי או עצמו מפי שישבע ואתה11)עד היא, שלי זו, קרקע לו: שאמר

ממני. לקרקע.12)גזלתיה שהושווה הוא.13)כנעני, שלי שבתוכו, חוב לגביית העומד זה אלא14)שטר קנס זה שאין
להחזירו. שעליו חבירו במלווה.15)ממון או בו להתעסק ממון בידו דניידי.16)ששם נכסי והם: למקום וממקום ליד מיד

מכאן.17) ניידי.18)יתמעטו דלא נכסי הנקראים והם: ניידים, בחזקת19)שאינם "שהקרקע נגזלת. קרקע שאין ברשותן,
קיימת". כאחוזה.21)שהושוו.20)בעליה הם הרי - אחוזה" לרשת אחריכם לבניכם (העבדים) אותם "והתנחלתם שנאמר

לראיה.22) אלא עומדים שאינם לממון, גורמים מכחש23)אלא שהוא אופן באיזה משמע, הוא כל - בעמיתו" "וכיחש שנאמר
עצמו.24)ונשבע. דבר כבעל הריהו ואז - בלבד ההשבעה לעניין ולא - הנתבע מידי ממונו את לגבות בכתב ממנו שהורשה

"וכיחש אמרה: התורה כי שבועתו, על הנתבע ופטור עצמו, דבר כבעל דין לו אין בלבד, להשביעו אלא נשתלח לא אם אבל
שליח מינהו אלא הרשאה, כתב לו נתן כשלא הדין והוא ממונו לגבות מורשו או התובע בפני השבועה שתהא הקפידה בעמיתו"

עצמו. דבר כבעל משביעו הוא הרי ממונו, לגבות עדים שני אלא25)בפני מהנתבע, ממונו את לגבות הורשה לא שאם אלא,
שהורשה שלוחו בפני או דינו בעל שהוא עמיתו בפני לשקר שיישבע שמשמעו בעמיתו, וכיחש בו: קורא אני אין בלבד, להשביעו

בגזירה26)לכך. נלמדת הפיקדון ושבועת ומכירה, שומעת שהיא לשון בכל - אלה" קול "ושמעה העדות: בשבועת שנאמר
תחטא". "כי נאמר: שבשתיהן "תחטאֿתחטא" למלקות.27)שווה: ראוי שהוא בו עצמו.28)והתרו בבית29)מפי שכפר

ממון.30)דין. וכפר לשקר שאם31)שנשבע העדות, לשבועת בניגוד אחריה, כשיודה מלשלם פוטרתו דין בבית כפירתו אין
בביתֿדין שכפרו שאחר מפני אחת, אלא חייבים אינם פעמים וחמש ארבע והשביעם וחזר וכפרו דין בבית העדים את התובע השביע

ומגידים). חוזרים אינם שוב (משהגידו, כלום מועלת עדותם אין והודו חזרו אלא32)אם זו אין כאחד, כולם את וכלל הואיל
אחת. המחברת33)שבועה וא"ו באות שהשתמש פי על אף נפרדות, שבועות חמש כאן יש לעצמו, מהם אחד כל את ופרט הואיל

שהרי חמישה שחייב המחברת, וא"ו בלי וכו' לך, לא לך, לא אמר: אם שכן וכל לאחד, אחד לפרטם אלא יחד לכללם התכוון לא
לעצמו. אחד כל שתרצה.34)פרט מה בה לעשות וברשותך בידך ששמתי לכולם.35)הלוואה אחת שבועה אלא כאן שאין

תביעה36) על כי ויתחייב, לפרוטה שיצטרפו פרוטה, שווה מהם אחד בכל אין שאפילו הוא בדין כאחד, כולם על ונשבע הואיל
קרבן. חייב אינו מפרוטה כולם37)בפחות יצטרפו לא זה שבדין ומובן, לעצמו, אחד כל על נשבע המינים, כל את ופרט הואיל

שבועתו. על פטור יהיה פרוטה שווה בו שאין מין וכל עצמו, בפני מין כל על נשבע שהרי שהכוסמין38)לפרוטה, פי על ואף



סב             
  

ּביד לנּו ׁשּיׁש יד ּותּׂשּומת ואבדה מהן:39ּגזל לאחד ואמר ; ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ולא יד, ּותּׂשּומת ואבדה וגזל ּפּקדֹון ּבידי ל ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשבּועה

טענה ּכל על חּיב זה הרי - ל ולא ל ולא וטענה40ל ְְְְְְֲֲֲֵֶַַַַָָָָֹֹ
ואחד אחד אׁשם41לכל עּׂשרים חּיב זה ונמצא ,42. ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָ

.ÂËהּפּקדֹון ׁשאבד ּכפר43טען ּכ44אֹו ואחר ונׁשּבע, ּבֹו ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ
מׁשּלם45הֹודה - והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר , ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל על אחד וחמׁש הראׁשֹון, ;46הּקרן ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
וחמׁשתיו קרן47ׁשּנאמר: על הרּבה חמׁשין רּבתה הּתֹורה - ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

והֹודה ונׁשּבע וכפר ארּבעה, הּקרן היה ּכיצד? וחזר48אחד. , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
והֹודה וחזר ונׁשּבע ׁשאבד ונׁשּבע49וטען ׁשאבד וטען וחזר , ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשבעה מׁשּלם - ּבזה.50והֹודה ּכּיֹוצא וכל . ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

.ÊËחברֹו הּתֹובע ,לפיכ ממֹון. אינֹו - מּפרּוטה ְְֲִִֵֵֵַַָָָָּפחֹות
- ונׁשּבע וכפר ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות אֹו מּפרּוטה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָּבפחֹות

ּבּטּוי ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון מּׁשבּועת .51ּפטּור ְְְִִִִַַַַָָָ

 
הּׁשֹור‡. ּבעל ּתבעֹו מכרֹו, אֹו ּוטבחֹו חברֹו ׁשל ׁשֹורֹו ְְְֲֵֵֶַַַַָָָהּגֹונב

ּגנבּתי אֹומר: והּוא מכרּת, אֹו וטבחּת ׁשֹורי ּגנבּת לֹו: ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָואמר
ּפטּור זה הרי - ונׁשּבע מכרּתי, ולא טבחּתי לא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹאבל
- מכר אֹו ׁשּטבח מעצמֹו הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּׁשבּועת
קנס, ׁשהּוא מּפני וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם היה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלא

ונמצא ּגנבה, ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכפרּכמֹו ׁשּלא ּכמֹו זה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון. מּׁשבּועת ּפטּור ּולפיכ ְְְְִִִִִַַַַָָָָָממֹון,

טבח. והּוא טבח, ׁשּלא ׁשקר על נׁשּבע ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהרי
.;ונׁשּבע וכפר עבּדי, את ׁשֹור המית לחברֹו: האֹומר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוכן

וכפר עיני, וסּמית ׁשּני הּפלּת ואמר: רּבֹו ׁשּתבע ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוהעבד
היה לא - הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור - ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹונׁשּבע
ּכל וכן ּבּטּוי. ּבׁשבּועת חּיב אבל קנס. ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמׁשּלם,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
אֹותֹו‚. מׁשּלם ׁשאינֹו קנס, ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר חברֹו את ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּתֹובע

אֹותֹו מׁשּלם ׁשהּוא ממֹון, ּבֹו ויׁש ׁשּבארנּו, ּכמֹו עצמֹו ּפי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָעל
מּׁשּום חּיב זה הרי - ונׁשּבע ּדבר ּבכל וכפר עצמֹו, ּפי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָעל
ּפּתית אֹו אנסּת לֹו: ואמר ּתבעֹו ּכיצד? הּפּקדֹון. ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָׁשבּועת
חּיב - ונׁשּבע ּפּתיתי, ולא אנסּתי לא אמר: והּוא ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹֹּבּתי,
ּפי על קנס מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבׁשבּועת
וכן עצמֹו. ּפי על ּופגם ּבׁשת מׁשּלם היה הֹודה אּלּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָעצמֹו,
ונׁשּבע גנבּתי, לא אֹומר והּוא ׁשֹורי, ּגנבּת לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהאֹומר
ּכפל מׁשּלם ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב -ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּבהֹודאתֹו. הּקרן את הּוא מׁשּלם ְְְֵֶֶֶַַָָָָּבהֹודאתֹו,

לא„. אֹומר והּוא חּבּורה, ּבי עּׂשית לחברֹו: ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹהאֹומר
המית, לא אֹומר: והּוא ׁשֹורי, את ׁשֹור המית ְְִִִִִֵֵֵֶָֹעּׂשיתי;
חּיב היה הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָונׁשּבע

ְֵַלׁשּלם.
היכן‰. לֹו: ואמר ּתבעֹו הּׁשֹור, ּומת חּנם, לׁשֹומר ׁשֹורֹו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָנתן

ּכלּום, אצלי הפקדּת לא לֹו: אמר ?אצל ׁשהפקדּתי ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹׁשֹורי
ּפטּור זה הרי - ונׁשּבע אבד, אֹו ונגנב הפקדּת לֹו: ׁשאמר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹו
לא - ּכׁשהיה הּדבר ואמר הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹמּׁשבּועת
חּיב אבל חּנם. ׁשֹומר ׁשהּוא מּפני ממֹון, לׁשּלם חּיב ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהיה
ּכל וכן ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹהּוא

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Âׁשֹורי היכן לֹו: ואמר ּותבעֹו לחברֹו, ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֵֵַַָָָהׁשאיל

אֹו נגנב הּׁשֹואל: לֹו ואמר מת, הּׁשֹור והרי מּמּני? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּׁשאלּת
הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאבד,
מקֹום ּומּכל ּבכפירתֹו, הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפטר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי
מּפני נׁשּבה, אֹו אבד אֹו נגנב אֹו מת ּבין לׁשּלם, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָחּיב
מּׁשּום הּוא חּיב אבל ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשֹואל, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשבּועת

.Êאּלא הּתׁשלּומין מן עצמֹו ּפֹוטר ׁשאינֹו ּכל הּכלל: ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹזה
הּתֹובע ׁשהׁשּביעֹו ּבין עצמֹו מּפי ּבין ונׁשּבע, זֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָּבכפירה
ענה ׁשּלא ּפי על אף הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב זה הרי - ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכפר

מּפיו. ׁשבּועה הֹוציא ולא ְְִִִֵָָֹאמן
.Áוהּוא גנבּת, ׁשֹורי לֹו: ואמר ּותבעֹו חברֹו, ׁשֹור ְְְְֲִֵֵַַַָָָָהּגֹונב

אצלי, הפקדּתֹו אּתה ?אצל ּטיבֹו מה גנבּתי. לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹאֹומר:
היה - ׁשּגנבֹו הֹודה ׁשאּלּו הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָונׁשּבע
הּוא ּפּקדֹון ׁשאמר ועכׁשו מקֹום, מּכל הּׁשֹור ּדמי לׁשּלם ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָחּיב
ׁשאם האבדה, ּומן הּגנבה מן זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מּלׁשּלם. ּפטּור היה - זֹו הֹודאה אחר אבד אֹו הּׁשֹור ְְִִֵַַַַַַָָָָָָנגנב

.Ëּבׁשבּוע חּיב - ונׁשּבע ׁשּׂשכרֹו טען אם הּפּקדֹון;וכן ת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
טען אם וכן הּמיתה. ּומן הּׁשבּורה מן עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
ׁשהרי הּפּקדֹון; ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע לי, הׁשאלּתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָואמר:
ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמלאכה, ּבׁשעת הּמיתה מן עצמֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּפטר

הׁשאלה. ְְְִַָָּבהלכֹות
.Èאצלי הפקדּתֹו אּתה אבל גנבּתי, לא אמר: אם ,ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹלפיכ

לפני ׁשֹור והרי לי, הׁשאלּתהּו אֹו לׁשמרֹו ּׂשכרּתני ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאֹו
הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי - זה על ונׁשּבע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָקחהּו,
מּכלּום. זֹו ּבכפירה עצמֹו ּפטר ולא ּבּקרן, הֹודה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי

.‡È,דמיו נתּתי לא ועדין לי מכרּתֹו אּתה לֹו: אמר אם ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹוכן
אּתה לֹו: ׁשאמר אֹו ;לפני ׁשּל הרי אֹו ּדמיו קח ּתרצה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הם. נפרדים שמות ושני הואיל ואחת, אחת כל על חייב זאת בכל חלה, לעניין הם חטים טענות.39)מין עשרים ביחד נמצאו
לראשון.41)תביעה.40) בשבועתו שהזכיר הפרטים כל על התכוון לך" "ולא ותוספת42)שבשבועתו: קרן גם שחייב ומובן

תביעה. כל על אבידה.43)חומש על שפטור חינם שומר כלום.44)והוא בידו לו חומש45)שאין ותוספת קרן נתחייב הרי
אשם. ושבועה.46)וקרבן שבועה כל על שחייב אשם, לקרבן וחמישיתו.47)מחוץ נאמר: חמישה,48)ולא נתחייב

החוץ. מן חומש מוסיף שבקרן רבעים ארבעה על (מבחוץ) מלבר הוא שישה.49)שהחומש חומש50)נתחייב משלם אינו אבל
אחר. חומש עליו ומוסיף כקרן החומש נעשה עליו ונשבע בחומש שנייה פעם ויכפור הקרן את כשישלם לא אם חומש. על

לשקר.51) נשבע שהרי

             
  

ל ׁשאעּׂשה ּתרצה אם ,ל ׁשאעּׂשה מלאכה ּבּׂשכר לי ְְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָנתּתֹו
,ׁשּל ׁשהּוא ידעּתי ולא מצאתיו ּבּדר ּתֹועה ;ול קחּנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹו
והרי רץ, ּפרתי אחר ׁשאמר: אֹו ;ול קחּנּו ׁשּידעּתי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעכׁשו
מּׁשבּועת ּפטּור - מאּלּו טענה ּכל על ונׁשּבע ;לפני ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא
ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב מּכלּום. עצמֹו ּפטר לא ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹהּפּקדֹון,

ׁשקר. על נׁשּבע ְֲִֵֶֶֶַַׁשהרי
.È,מהן אחד ּותבעֹו ׁשּתפין, לׁשני ממֹון חּיב ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻמי

ממֹון. ּכפר ׁשהרי הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ּבֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָוכפר
לויתי לא ואמר: מהם לאחד ּבּכל והֹודה ׁשניהם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּתבעּוהּו
ׁשהרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע לבּדֹו, מּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

ּבּטּוי. ּבׁשבּועת חּיב אבל מּכלּום, עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִַַַַָָָֹלא
.‚È- ונׁשּבע ּבּה וכפר ּבׁשטר, מלוה עליו ׁשהיתה מי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָוכן

הּקרקע, נׁשּתעּבד ּבּׁשטר ׁשהרי הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּפטּור
- ּבקרקע ׁשהּכֹופר ּבארנּו, ּוכבר ּבקרקע. ּככֹופר זה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָונמצא
נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּפטּור

ׁשקר. ֶֶַעל
.„Èחּיב - ונׁשּבע וכפר ּבלבד, ּבעדים מלוה עליו ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהיתה

עּתה. מּלׁשּלם ּבכפירתֹו עצמֹו ּפטר ׁשהרי הּפּקדֹון, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשבּועת
ׁשּלא ונמצא לׁשּלם, יתחּיב העדים ׁשּכׁשּיבֹואּו ּפי על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
יבֹואּו לא וׁשּמא ּבעּתּה, הֹועילה הרי - ּכפירתֹו לֹו ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹהֹועילה
חּיב. ּולפיכ יּפסלּו, אֹו עדּותן תתקּים ולא יבֹואּו אֹו ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹהעדים

 
ּבעדּותן‡. הּנתּבע ׁשּיתחּיב עדּות לֹו להעיד עדיו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹובע

ּבעדּותן וכפרּו הּמּטלטל, ממֹון זה לתֹובע לּתן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלבּדּה
ּדין לבית חּוץ ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין ּבבית ׁשּנׁשּבעּו ּבין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶונׁשּבעּו,
הפסידּוהּו ׁשהרי העדּות, ׁשבּועת מּׁשּום חּיבין אּלּו הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
על אף ּבֹו, וכפרּו הּתֹובע הׁשּביעם אם וכן ּבכפירתם. ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָממֹון
ׁשּכפרּו ּכיון ׁשבּועתֹו, אחר אמן ענּו ולא הן נׁשּבעּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּפי

ּדין. ּבבית ׁשּיׁשּביעם והּוא חּיבין. אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָ
.ּבעדּותן ׁשּיכּפרּו עד העדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין

ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין, ּבבית הׁשּביען אֹו ׁשּנׁשּבעּו ּבין דין. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָּבבית
ּבלבד. ּדין ּבבית והּכפירה ּדין, לבית חּוץ הׁשּביען ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָאֹו
הּוא ויֹועיל ׁשּיּגיד מקֹום - עֹונֹו ונּׂשא יּגיד לא אם ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:

יתחּיב. ׁשם יּגיד לא ְִִִֵֶַַָֹׁשאם
ׁשאינ‚. ּבעדּות קרקעֹותּתבען ּבעדּות אֹו ממֹון מחּיבת ּה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ׁשטרֹות, אֹו עבדים ְְְְְְְְֲִִִִַָָָאֹו
ׁשּדֹומה ממֹון עדּות ּכפירת על אּלא חּיבין ׁשאין ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהעדּות;
ּבּפרׁשה, הּכתּוב ׁשּפרטן ואבדה וגזל יד ּותּׂשּומת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָלפּקדֹון
זה. יּתן - לזה ּוכׁשּיעידּו ממֹון, ׁשּגּופן מּטלטלין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן

העדּות.„. מּׁשבּועת ּפטּורין - וכפרּו קנס עדי הּמׁשּביע ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָוכן
ואף מּלׁשּלם יּפטר - ּבּקנס והֹודה הּנתּבע קדם ׁשאם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּפני
לא העדים נמצאּו והעידּו, ּכן אחר העדים ׁשּבאּו ּפי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעל
היא הּנתּבע ּכפירת עם עדּותן אּלא לבּדּה, ּבעדּותן זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּיבּו
אם עדּותן, ּתֹועיל לא - הֹודה ואם והֹואיל אֹותן; ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהמחּיבת

ּפטּורין. - ונׁשּבעּו בּה ְְְְְִִָָּכפרּו
ּפלֹוני‰. ּביד לי ׁשּיׁש לי ותעידּו ׁשּתבֹואּו אני ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָמׁשּביעכם

חּיבין - וכפרּו וחמּׁשה, ארּבעה ותׁשלּומי כפל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי

הּכפל מּפני לא ממֹון, ׁשהּוא הּקרן מּפני העדּות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבּועת
אֹו ּפלֹוני ׁשאנס לֹו ׁשּיעידּו הׁשּביעם אם וכן קנס. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא
הּבׁשת מּפני העדּות ּבׁשבּועת חּיבין - וכפרּו ּבּתֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּפּתה
הּקנס. מּפני לא מׁשּלם, הּנתּבע ּבהם הֹודה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּפגם,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Âויּׁשבעּו ׁשּיכּפרּו עד העדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאין

קדמּו אם אבל ׁשלּוחֹו; אֹו עצמֹו ּדין ּבעל ּתביעת ְְְְֲִִִַַַַַַָָאחר
העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין - ׁשּיתּבעם קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹונׁשּבעּו

.Êאּתה למה לֹו: אמרּו אחריהן, הֹול הּתֹובע ראּו ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכיצד?
אּלּו הרי - עדּות ל יֹודעין אנּו ׁשאין ׁשבּועה אחרינּו? ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָּבא
הם אּלא הּתֹובע, ּתבען ׁשּלא מּפני העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּפטּורין
הּנתּבע: הׁשּביעם אם וכן עצמן. ּבתביעת ונׁשּבעּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָקדמּו
לֹו, ותעידּו ׁשּתבֹואּו עדּות אֹותי ׁשּתֹובע לזה ּתדעּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאם
ׁשּיׁשּביעם עד העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכפרּו
ׁשּיׁש ויעידּו ׁשּיבֹואּו הׁשּביעם אם לֹומר, צרי ואין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹובע.
זה ׁשאין ּפטּורין; ׁשהן - וכפרּו ממֹון, ּפלֹוני ּביד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָלפלֹוני
הרי - לעדּות ׁשבּועה קדמה אם וכן עצמֹו. ּדין ּבעל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּתֹובע
אלה קֹול וׁשמעה ׁשּנאמר: העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו
ׁשבּועה ׁשּקדמה לא לׁשבּועה, עדּות ׁשּקדמה - עד ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָֹוהּוא

ְֵלעדּות.
.Áׁשּתבֹואּו עדּות לי ּכׁשּתדעּו עליכם אני מׁשּביע ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּכיצד?

ּותבעם ּכן, אחר עדּות לֹו וידעּו אמן, ואמרּו ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָּותעידּוני,
העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ּבֹו וכפרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָלהעיד

.Ëאֹותם ׁשּייחד עד העדּות ּבׁשבּועת חּיבים העדים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאין
הּכנסת ּבבית עמד ּכיצד? יּׁשבעּו. אֹו ויׁשּביעם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּתֹובע
לי, ויעיד ׁשּיבֹוא עדּות לי ׁשּידע מי ּכל אני מׁשּביע ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואמר:
וכפרּו עדיו ּתבע ּכ ואחר ּבכללם, ועדיו אמן, ּכּלם ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻוענּו
עדיו יחד ׁשּלא מּפני העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹּבֹו
ּכל אני מׁשּביע אמר: אם אבל עצמן. ּבפני ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָּבׁשבּועה
והיּו לי, ויעידּו ׁשּיבֹואּו עדּות לי ידעּו ׁשאם ּכאן ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָהעֹומדים
העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - וכפרּו ּבכללם, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעדיו

אחרים. ּבכלל יחדם ְֲֲֲִִִֵֵֶַָׁשהרי
.Èּביד מנה לי ׁשּיׁש לי והעידּו ּבֹואּו לעדים: אמר אם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

מי ּכל והׁשּביע הּכנסת ּבבית עמד ּכ ואחר ׁשּיֹודעּפלֹוני, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
חּיבין, אּלּו הרי - העידּו ולא ּבאּו ולא ויעיד, יבֹוא עדּות ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹלֹו
ויהיה הּכנסת, ּבבית אז ׁשּיהיּו והּוא ּתחּלה. ּתבען ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהרי
אמן ענּו אם ּדין: ּבית ּבפני היּו לא אם אבל ּדין. ּבית ְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָָֹׁשם
ואם ּדין; ּבבית ּבעדּותן ּכׁשּיכּפרּו העדּות ּבׁשבּועת חּיבין -ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

חּיבין. אינן - אמן ענּו ִֵֵַָָָָֹלא
.‡Èמצּוה להן: ׁשאמר אֹו ּבׁשבּועה, עדיו הּמׁשּביע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

אּלּו הרי - ּבׁשבּועה אני אֹוסרכם ּבׁשבּועה, עליכם ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָאני
ּכמֹו הּכּנּויים, מן ּבכּנּוי אֹו ּבּׁשם ׁשּיׁשּביעם והּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָחּיבין.

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Èמּכירין ׁשהם ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעם עד חּיבין העדים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואין

ָאֹותּה.
.‚Èאּלא העדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ׁשאין למדּת, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה

וׁשּתהיה הּתֹובע. ׁשּיתּבעם הן: ואּלּו דברים, עּׂשרה ּפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
הּנתּבע וׁשּיתחּיב הּמּטלטל. ממֹון וׁשּיהיה ממֹון. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדּות
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סג              
  

ל ׁשאעּׂשה ּתרצה אם ,ל ׁשאעּׂשה מלאכה ּבּׂשכר לי ְְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָנתּתֹו
,ׁשּל ׁשהּוא ידעּתי ולא מצאתיו ּבּדר ּתֹועה ;ול קחּנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹו
והרי רץ, ּפרתי אחר ׁשאמר: אֹו ;ול קחּנּו ׁשּידעּתי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעכׁשו
מּׁשבּועת ּפטּור - מאּלּו טענה ּכל על ונׁשּבע ;לפני ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא
ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב מּכלּום. עצמֹו ּפטר לא ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹהּפּקדֹון,

ׁשקר. על נׁשּבע ְֲִֵֶֶֶַַׁשהרי
.È,מהן אחד ּותבעֹו ׁשּתפין, לׁשני ממֹון חּיב ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻמי

ממֹון. ּכפר ׁשהרי הּפּקדֹון, ּבׁשבּועת חּיב - ונׁשּבע ּבֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָוכפר
לויתי לא ואמר: מהם לאחד ּבּכל והֹודה ׁשניהם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּתבעּוהּו
ׁשהרי הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ּפטּור - ונׁשּבע לבּדֹו, מּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאּלא

ּבּטּוי. ּבׁשבּועת חּיב אבל מּכלּום, עצמֹו ּפטר ְְְֲִִִַַַַָָָֹלא
.‚È- ונׁשּבע ּבּה וכפר ּבׁשטר, מלוה עליו ׁשהיתה מי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָוכן

הּקרקע, נׁשּתעּבד ּבּׁשטר ׁשהרי הּפּקדֹון; מּׁשבּועת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּפטּור
- ּבקרקע ׁשהּכֹופר ּבארנּו, ּוכבר ּבקרקע. ּככֹופר זה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָונמצא
נׁשּבע ׁשהרי ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיב הּפּקדֹון, מּׁשבּועת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּפטּור

ׁשקר. ֶֶַעל
.„Èחּיב - ונׁשּבע וכפר ּבלבד, ּבעדים מלוה עליו ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהיתה

עּתה. מּלׁשּלם ּבכפירתֹו עצמֹו ּפטר ׁשהרי הּפּקדֹון, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשבּועת
ׁשּלא ונמצא לׁשּלם, יתחּיב העדים ׁשּכׁשּיבֹואּו ּפי על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹואף
יבֹואּו לא וׁשּמא ּבעּתּה, הֹועילה הרי - ּכפירתֹו לֹו ְְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹהֹועילה
חּיב. ּולפיכ יּפסלּו, אֹו עדּותן תתקּים ולא יבֹואּו אֹו ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹהעדים

 
ּבעדּותן‡. הּנתּבע ׁשּיתחּיב עדּות לֹו להעיד עדיו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּתֹובע

ּבעדּותן וכפרּו הּמּטלטל, ממֹון זה לתֹובע לּתן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלבּדּה
ּדין לבית חּוץ ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין ּבבית ׁשּנׁשּבעּו ּבין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶונׁשּבעּו,
הפסידּוהּו ׁשהרי העדּות, ׁשבּועת מּׁשּום חּיבין אּלּו הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
על אף ּבֹו, וכפרּו הּתֹובע הׁשּביעם אם וכן ּבכפירתם. ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָממֹון
ׁשּכפרּו ּכיון ׁשבּועתֹו, אחר אמן ענּו ולא הן נׁשּבעּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּפי

ּדין. ּבבית ׁשּיׁשּביעם והּוא חּיבין. אּלּו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָ
.ּבעדּותן ׁשּיכּפרּו עד העדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין

ׁשּנׁשּבעּו ּבין ּדין, ּבבית הׁשּביען אֹו ׁשּנׁשּבעּו ּבין דין. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָּבבית
ּבלבד. ּדין ּבבית והּכפירה ּדין, לבית חּוץ הׁשּביען ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָאֹו
הּוא ויֹועיל ׁשּיּגיד מקֹום - עֹונֹו ונּׂשא יּגיד לא אם ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:

יתחּיב. ׁשם יּגיד לא ְִִִֵֶַַָֹׁשאם
ׁשאינ‚. ּבעדּות קרקעֹותּתבען ּבעדּות אֹו ממֹון מחּיבת ּה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ׁשטרֹות, אֹו עבדים ְְְְְְְְֲִִִִַָָָאֹו
ׁשּדֹומה ממֹון עדּות ּכפירת על אּלא חּיבין ׁשאין ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהעדּות;
ּבּפרׁשה, הּכתּוב ׁשּפרטן ואבדה וגזל יד ּותּׂשּומת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָלפּקדֹון
זה. יּתן - לזה ּוכׁשּיעידּו ממֹון, ׁשּגּופן מּטלטלין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן

העדּות.„. מּׁשבּועת ּפטּורין - וכפרּו קנס עדי הּמׁשּביע ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָוכן
ואף מּלׁשּלם יּפטר - ּבּקנס והֹודה הּנתּבע קדם ׁשאם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמּפני
לא העדים נמצאּו והעידּו, ּכן אחר העדים ׁשּבאּו ּפי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעל
היא הּנתּבע ּכפירת עם עדּותן אּלא לבּדּה, ּבעדּותן זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּיבּו
אם עדּותן, ּתֹועיל לא - הֹודה ואם והֹואיל אֹותן; ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹהמחּיבת

ּפטּורין. - ונׁשּבעּו בּה ְְְְְִִָָּכפרּו
ּפלֹוני‰. ּביד לי ׁשּיׁש לי ותעידּו ׁשּתבֹואּו אני ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָמׁשּביעכם

חּיבין - וכפרּו וחמּׁשה, ארּבעה ותׁשלּומי כפל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי

הּכפל מּפני לא ממֹון, ׁשהּוא הּקרן מּפני העדּות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבּועת
אֹו ּפלֹוני ׁשאנס לֹו ׁשּיעידּו הׁשּביעם אם וכן קנס. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא
הּבׁשת מּפני העדּות ּבׁשבּועת חּיבין - וכפרּו ּבּתֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּפּתה
הּקנס. מּפני לא מׁשּלם, הּנתּבע ּבהם הֹודה ׁשאם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּפגם,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Âויּׁשבעּו ׁשּיכּפרּו עד העדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאין

קדמּו אם אבל ׁשלּוחֹו; אֹו עצמֹו ּדין ּבעל ּתביעת ְְְְֲִִִַַַַַַָָאחר
העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין - ׁשּיתּבעם קדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹונׁשּבעּו

.Êאּתה למה לֹו: אמרּו אחריהן, הֹול הּתֹובע ראּו ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכיצד?
אּלּו הרי - עדּות ל יֹודעין אנּו ׁשאין ׁשבּועה אחרינּו? ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָּבא
הם אּלא הּתֹובע, ּתבען ׁשּלא מּפני העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּפטּורין
הּנתּבע: הׁשּביעם אם וכן עצמן. ּבתביעת ונׁשּבעּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָקדמּו
לֹו, ותעידּו ׁשּתבֹואּו עדּות אֹותי ׁשּתֹובע לזה ּתדעּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאם
ׁשּיׁשּביעם עד העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכפרּו
ׁשּיׁש ויעידּו ׁשּיבֹואּו הׁשּביעם אם לֹומר, צרי ואין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹובע.
זה ׁשאין ּפטּורין; ׁשהן - וכפרּו ממֹון, ּפלֹוני ּביד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָלפלֹוני
הרי - לעדּות ׁשבּועה קדמה אם וכן עצמֹו. ּדין ּבעל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּתֹובע
אלה קֹול וׁשמעה ׁשּנאמר: העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו
ׁשבּועה ׁשּקדמה לא לׁשבּועה, עדּות ׁשּקדמה - עד ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָֹוהּוא

ְֵלעדּות.
.Áׁשּתבֹואּו עדּות לי ּכׁשּתדעּו עליכם אני מׁשּביע ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּכיצד?

ּותבעם ּכן, אחר עדּות לֹו וידעּו אמן, ואמרּו ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָּותעידּוני,
העדּות. מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ּבֹו וכפרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָלהעיד

.Ëאֹותם ׁשּייחד עד העדּות ּבׁשבּועת חּיבים העדים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאין
הּכנסת ּבבית עמד ּכיצד? יּׁשבעּו. אֹו ויׁשּביעם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּתֹובע
לי, ויעיד ׁשּיבֹוא עדּות לי ׁשּידע מי ּכל אני מׁשּביע ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואמר:
וכפרּו עדיו ּתבע ּכ ואחר ּבכללם, ועדיו אמן, ּכּלם ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָֻוענּו
עדיו יחד ׁשּלא מּפני העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹּבֹו
ּכל אני מׁשּביע אמר: אם אבל עצמן. ּבפני ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָּבׁשבּועה
והיּו לי, ויעידּו ׁשּיבֹואּו עדּות לי ידעּו ׁשאם ּכאן ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָהעֹומדים
העדּות, ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - וכפרּו ּבכללם, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעדיו

אחרים. ּבכלל יחדם ְֲֲֲִִִֵֵֶַָׁשהרי
.Èּביד מנה לי ׁשּיׁש לי והעידּו ּבֹואּו לעדים: אמר אם ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

מי ּכל והׁשּביע הּכנסת ּבבית עמד ּכ ואחר ׁשּיֹודעּפלֹוני, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
חּיבין, אּלּו הרי - העידּו ולא ּבאּו ולא ויעיד, יבֹוא עדּות ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹלֹו
ויהיה הּכנסת, ּבבית אז ׁשּיהיּו והּוא ּתחּלה. ּתבען ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהרי
אמן ענּו אם ּדין: ּבית ּבפני היּו לא אם אבל ּדין. ּבית ְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָָֹׁשם
ואם ּדין; ּבבית ּבעדּותן ּכׁשּיכּפרּו העדּות ּבׁשבּועת חּיבין -ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

חּיבין. אינן - אמן ענּו ִֵֵַָָָָֹלא
.‡Èמצּוה להן: ׁשאמר אֹו ּבׁשבּועה, עדיו הּמׁשּביע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחד

אּלּו הרי - ּבׁשבּועה אני אֹוסרכם ּבׁשבּועה, עליכם ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָאני
ּכמֹו הּכּנּויים, מן ּבכּנּוי אֹו ּבּׁשם ׁשּיׁשּביעם והּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָחּיבין.

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Èמּכירין ׁשהם ּבלׁשֹון ׁשּיׁשּביעם עד חּיבין העדים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואין

ָאֹותּה.
.‚Èאּלא העדּות ּבׁשבּועת חּיבין העדים ׁשאין למדּת, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה

וׁשּתהיה הּתֹובע. ׁשּיתּבעם הן: ואּלּו דברים, עּׂשרה ּפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
הּנתּבע וׁשּיתחּיב הּמּטלטל. ממֹון וׁשּיהיה ממֹון. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעדּות
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סד             
  

ׁשּתבען אחר וׁשּיכּפרּו העידּו. אם לבד ּבעדּותן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלׁשּלם
אֹו ּבּׁשם ׁשבּועה ׁשם וׁשּתהיה ּדין. ּבבית וׁשּיכּפרּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתֹובע.
ּבעת עדיו וׁשּייחד לּׁשבּועה. העדּות ידיעת וׁשּתקּדם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבכּנּוי.
ׁשהן ּבלׁשֹון הּׁשבּועה וׁשּתהיה הּתביעה. ּבעת אֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשבּועה

אֹותּה. ִִַָמּכירין
.„Èאבל העדּות, מּׁשבּועת ּפטּור - ּפטּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲִֵֶַַָָָָָָָּכל

אם אמן ׁשענה אֹו ׁשּנׁשּבע והּוא ּבּטּוי. ּבׁשבּועת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָחּיב
ּבׁשבּועת המחּיב אבל ׁשקר. על נׁשּבע ׁשהרי אחר, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהׁשּביעֹו
ׁשהּוא ּפי על ואף ׁשקר על נׁשּבע ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהעדּות,
ׁשבּועת מּׁשּום אּלא ּבּטּוי, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב אינֹו - ְְִִִִֵֵֶַַַָָמזיד
מּכלל העדּות ׁשבּועת הֹוציא הּכתּוב ׁשהרי ּבלבד. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהעדּות
לא אבל ּבקרּבן ּכׁשֹוגג ּבּה הּמזיד לחּיב ּבּטּוי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹׁשבּועת
מּמיני אחד ּבמין - מאּלה לאחת ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבמלקּות;
מינין ּבׁשני מחּיבֹו אּתה ואי הּנׁשּבע, מחּיב אּתה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָׁשבּועֹות
ּבּטּוי. ׁשבּועת ּובדין העדּות ׁשבּועת ּבדין חּיב ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָעד

.ÂËלי ׁשּיׁש לי ותעידּו ּתבֹואּו לא אם עליכם אני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמׁשּביע
אנּו ׁשאין ׁשבּועה ואבדה, ּגזל יד ּותּׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּביד
אנּו ׁשאין ׁשבּועה אחת. אּלא חּיבין אינן - עדּות ל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיֹודעין
ּגזל יד ּותּׂשּומת ּפּקדֹון ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָיֹודעין

ואחת. אחת ּכל על חּיבין - ְֲִֵַַַַַַַָָָואבדה
.ÊËלי ׁשּיׁש לי ותעידּו ּתבֹואּו לא אם עליכם אני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמׁשּביע

יֹודעין אנּו ׁשאין ׁשבּועה וכּסמין, ּוּׂשעֹורים חּטים ּפלֹוני ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָֻּביד
יֹודעים אנּו ׁשאין ׁשבּועה אחת. אּלא חּיבין אינם - עדּות ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָל
- וכּסמין ּוּׂשעֹורים חּטים ּפלֹוני ּביד ל ׁשּיׁש עדּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַֻל

ואחת. אחת ּכל על ְִַַַַַַָָחּיבין
.ÊÈׁשבּועה ואמרּו: להם, להעיד רּבים אֹותן ּתבעּו אם ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָוכן

לא אחת. אּלא חּיבין אינן - עדּות לכם יֹודעין אנּו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּכדר ואחת, אחת ּכל על חּיבין - ל ולא ל ולא ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָֹֹל

הּפּקדֹון. ּבׁשבּועֹות ְְִִֵֶַַָׁשּבארנּו
.ÁÈׁשאינֹו ונמצא עדּות, לֹו יֹודע ׁשהּוא לחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּנׁשּבע

העדּות ׁשבּועת לא ּכאן ואין ּפטּור, זה הרי - עדּות לֹו ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָֹיֹודע
ּבדבר אּלא אינּה ּבּטּוי ׁשּׁשבּועת מּפני ּבּטּוי. ׁשבּועת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹולא

י ואם והן, לאו ּבֹו עדּותׁשּיׁש ל יֹודע ׁשאיני ׁשבּועה אמר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ולאו הֹואיל העדּות; ׁשבּועת אּלא ּבּטּוי ׁשבּועת זה אין -ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
הּנׁשּבע ׁשהּוא ׁשּבּה, הן ּכ ּבּטּוי, ׁשבּועת אינּה ּבּה ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה

ּבּטּוי. ׁשבּועת אינֹו עדּות, לֹו ְִֵֵֵֶַַׁשּיֹודע
.ËÈלא והּוא לֹו ׁשהעיד לחברֹו ׁשהּנׁשּבע הּוא, ּברּור ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּדבר

מּׁשּום חּיב זה הרי - העיד והּוא לֹו העיד ׁשּלא אֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהעיד,
ּכלל. עדּות ׁשבּועת ּכאן ואין ּבּטּוי, ְְְְִֵֵַַָָׁשבּועת

ה'תש"ע מנחםֿאב ל' שלישי יום

 
ּפסּול‡. מהן אחד אֹו עדיו קרֹוב1היּו מּפסּולי2אֹו ואפּלּו , ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּדבריהם ׁשל ׁשאינֹו3עדּות מעדיו, אחד הּמל ׁשהיה אֹו , ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
להעיד עד4ראּוי מּפי עד ׁשהיּו אֹו ,5- ונׁשּבעּו וכפרּו , ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָ

היּו לא - העידּו (הֹודּו) ׁשאּלּו העדּות; מּׁשבּועת ְְִִִִֵֵֶַָָֹּפטּורין
ממֹון ּבעדּותן .6מחּיבין ְְְִֵַָָ

.איׁש ׁשאמר לי ותעידּו ׁשּתבֹואּו עליכם אני ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמׁשּביע
אּלּו הרי - וכפרּו נתן, ולא זּוז מאתים לי ׁשּיּתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפלֹוני
יתחּיב לא - זה ּבדבר העידּו ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפטּורין

ּבאמירתֹו ממֹון ּבזה.7הּנתּבע ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ּגרּוׁשה‚. ּבן ׁשאינֹו אֹו לוי אֹו כהן ׁשהּוא לֹו להעיד 8ּתבען ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

חלּוצה ּבן העדּות,9אֹו מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו , ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָ
ממֹון עדּות ּכאן .10ׁשאין ֵֵֶָָ

ּבנֹו„. ּבֹו ׁשחבל לֹו ׁשּיעידּו גדיׁשֹו11ּתבען ּפלֹוני וׁשהדליק , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ
המארסה12ּבׁשּבת ּבּתֹו ּפּתה אֹו ּפלֹוני וׁשאנס וכפרּו13, , ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹ

- זֹו עדּות העידּו ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָונׁשּבעּו
ּתׁשלּומין חּיב ואינֹו ּדין, ּבית מיתת הּנתּבע ּכמֹו14יתחּיב , ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָ
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן נערה. ּבהלכֹות .15ׁשּבארנּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ופסול1) רשע נקרא התורה, מן מלקות עליה שחייבים עבירה, שעבר מי כל וכן להעיד, התורה מן פסול שהוא גזלן כגון לעדות.
קרובים.2)להעיד. לשאר הדין והוא בנים. בעדות - בנים" על אבות יומתו "לא שנאמר לעדות. פסול וקרוב לנתבע, או לתובע,

גלויות.3) של שני טוב יום חילל או בחלב עוף בשר שאכל כגון מדרבנן, רק הוא שבה שהחיוב עבירה, שעבר חכמים. מדברי
שנקראים להעיד, ופסולים מדבריהם גזלנים הם הרי זו, אלא אחרת אמנות להם שאין יונים מפריחי או בקובייא המשחקים וכן

חמס. ודרך4)עדי הדיין לפני לעמוד צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא - מלך" עליך תשים "שום שנאמר התורה, מן
ואילו: עליהם" ומעידים אותם דנים דוד, בית "מלכי שכתב: ז, הלכה ג, פרק מלכים בהלכות רבינו מדברי נראה וכן לו. הוא ביזיון

להעיד. ראויים אינם כאמור, כי כתב, לא מעידים" וממילא5)"הם אחרים, עדים מפי זו עדות שמעו אלא בעצמם, ראו לא שהם
להעיד. כשרים עדות6)אינם שפסולי פי על ואף מדבר. הכתוב להגדה בראויים - עוונו" ונשא יגיד לא "אם אמרה: והתורה

להגדה. ראויים אלו אין עדותם, נקבל לא יעידו אם וסוףֿסוף הואיל - להעיד, התורה מן כשרים לומר7)מדבריהם, יכול שהיה
חיוב עליו שאין ונמצא נדר, מטעם אלא לו, ליתן חייב המבטיח אין עני הוא "ואפילו שם: טוב יום התוספות וכתב בי, חוזרני

וכו'. נדרו" לקיים רוצה אינו אם לנכסיו יורדים דין בית שאין צד, בשום הוא8)ממון לכהן מגרושה הנולד כי לכהונה, וכשר
לכהונה. ופסול מדבריהם.9)חלל חללים מכהן וזרעה סופרים מדברי לכהן אסורה והחלוצה ליבמה, אמו חלצה ואין10)שלא

ממון. כפירת בה כשיש אלא העדות שבועת על חנק.11)חייבים מיתת הבן וחייב חבורה בו משום12)עשה סקילה וחייב
גמורה. מלאכה שהיא בשבת, סקילה.13)מבעיר חייב המאורסה נערה על קנס14)והבא או הגדיש, הבערת או חבלה, דמי

ומשלם". מת אדם "אין היא: שהלכה מפתה, או באונס ופגם חובל15)ובושת משום סקילה שחייב בשבת, חברו בו שחבל
עליה שהבא מאורסה, לבת הכוונה פלוני) (של בתו" את פלוני "שאנס במשנה: שם ששנינו שמה רבינו, וסובר בשבת. חבורה
הוא שאין זולתו, בשביל להשביעם יכול ואינו פלוני, של בתו את פלוני שאנס אחרת, מפרש שם למשנה בפירושו אולם בסקילה,

             
  

העדּות,‰. מּׁשבּועת ּפטּור - והׁשּביעֹו וכפר אחד עד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָהיה
ממֹון מחּיבת אחד עד עדּות .16ׁשאין ְֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.Âוכפרּו אׁשּתֹו, ׁשּזנתה לֹו ׁשּיעידּו עדיו ׁשני את ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּתבע
- העידּו ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָונׁשּבעּו

ּכתּבתּה לּה מפסידין ּכפרּו17היּו והרי ׁשּתבען, זה ויּפטר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
ממֹון. ְֵָּבעדּות

.Êקּנּוי עדי סתירה18ּתבע עדי ּפטּורין19אֹו - ונׁשּבעּו וכפרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ
ממֹון חּיּוב אין - העידּו ׁשאּלּו העדּות; אּלאמּׁשבּועת ּכאן, ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּתפסיד לּה גֹורמת זֹו ׁשעדּות ּפי על ואף ּבלבד. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלהׁשקֹותּה
ּתׁשּתה לא אם ּכממֹון,20ּכתּבתּה אינֹו לממֹון ׁשּגֹורם ּדבר - ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻ

ׁשּתׁשּתה אפׁשר ּתׁשּבר21ׁשהרי ּכתּבתּה.22ולא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֻ
.Áאחד ּבעד וזנתה ּבעדים, ונסּתרה לאׁשּתֹו ׁשּקּנא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהרי

וכפר ויעיד, ׁשּיבֹוא זה עד והׁשּביע והּסתירה, הּקּנּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחר
אּלּו אחד, עד ׁשהּוא ּפי על ׁשאף העדּות; ּבׁשבּועת חּיב -ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכתּבה, ּבלא יֹוצאה היתה - זֹו עדּות ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֻהעיד

סֹוטה. ְְִָּבהלכֹות
.Ëונׁשּבע ּכפר אם ּבעדּותֹו, ממֹון ׁשּמחּיב אחד עד ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן

העדּות. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב - וכפר ּדין ּבבית ׁשהׁשּביעֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
.Èעל חׁשּודין והּנתּבע הּתֹובע ׁשהיה ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

אחד23הּׁשבּועה לעד והׁשּביע אֹותם, מׁשּביעין ׁשאין , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מנה זה ּביד לֹו ׁשּיׁש לֹו ויעיד חּיב24ׁשּיבֹוא זה הרי - וכפר , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּזה הּנתּבע היה - העיד ׁשאּלּו העדּות; ׁשבּועת ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּׁשּום
טֹוען ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבעדּותֹו, ממֹון ּכל25מׁשּלם וכן . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֹ

ּבזה .26ּכּיֹוצא ֵֶַָ
.‡È,ּבעלּה ּבמיתת לּה ׁשּיעיד אחד עד ׁשהׁשּביעה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

נּׂשאת היתה - העיד ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכפר
ּכתּבתּה .27ונֹוטלת ְְֶֶָָֻ

.Èאמּורים ּדברים מן28ּבּמה ּכתּבתּה לגּבֹות לּה ּכׁשהיה ? ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֻ
מן29הּמּטלטלין אּלא ּכתּבתּה לגּבֹות לּה אין אם אבל ; ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻ
העדּות30הּקרקע מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי היּו31- אם וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּבארנּו.32ׁשנים ּכמֹו ּפטּורין, - קרקע עדי ׁשהּמׁשּביע . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַ

.‚Èּכגֹון ּכאחת, ׁשניהם וכפרּו ּדין ּבבית עדיו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהׁשּביע
ׁשניהם - חברֹו ׁשל דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו לכּפר הּׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹׁשהתחיל

חּטאתֹו מביא ואחד אחד וכל העדּות, ּבׁשבּועת על33חּיבין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
דּבּור מּכדי יֹותר הּׁשני העד וׁשהה הראׁשֹון, ּכפר ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשבּועתֹו.
ּפטּור והּׁשני העדּות, ּבׁשבּועת חּיב הראׁשֹון - ּכפר ּכ ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָואחר
עדּותֹו היתה לא - הּׁשני זה הֹודה ׁשאּלּו העדּות; ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּׁשבּועת

ממֹון .34מחּיבת ְֶֶַָ
.„Èּבּתחּלה ׁשּכפר ּבין חּיב, הּכֹופר - אחד וכפר אחד ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהֹודה

ּבּסֹוף ׁשּכפר והֹודה35ּבין האחד וקדם ּכאחד, ׁשניהם ּכפרּו . ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּפטּור זה הרי - דּבּור ּכדי חּיב36ּבתֹו ּבכפירתֹו והעֹומד , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

העדּות .37ּבׁשבּועת ְִֵַָ
.ÂËּכּתי ׁשּתי להעיד38הׁשּביע ראּויֹות ּוׁשּתיהן ,39עדים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָ

הראׁשֹונה - ׁשנּיה ּכת ּכפרה ּכ ואחר ראׁשֹונה ּכת ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָוכפרה
ׁשנּיה, עדּות על סמּוכין ׁשהן מּפני העדּות; מּׁשבּועת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּפטּורה
זה ונמצא האחרת, הּכת ּבעדּות הּממֹון להֹוציא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָואפׁשר
היתה לבּדּה. ׁשּכפרּו אּלּו ּבעדּות לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּנתּבע

ּבנׁשֹותיהן לּנתּבע אֹו לּתֹובע קרֹובין הּׁשנּיה הן40הּכת והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּכפירת41ּגֹוססֹות ּבעת הּׁשנּיה ׁשהרי חּיבת; הראׁשֹונה אף - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּבמהרה ּפי על ואף להעיד, ראּויה היתה לא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹונה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"שיש להעיד כמשביעם זה והרי התובע, זה שאין פטורים, שהם ממון, פלוני ביד לפלוני "שיש להעיד כמשביעם זה והרי התובע,
עצמו". דין בעל התובע, זה שאין פטורים, שהם ממון, פלוני ביד גורמת)16לפלוני זו שעדות פי על ואף בלבד. שבועה אלא

לממון שגורם דבר - משלם.) והיה - לשקר נשבעים אינם אדם בני (ורוב לתובע לשלם יתחייב הנתבע יישבע לא שאם ממון, לו
ישלם. ולא הנתבע שיישבע אפשר שהרי כממון, כתובה.17)אינו לה אין בעלה תחת שזנתה לאשתו18)שהאשה שהתרה

התראה. לשון אלא קינוי ואין אשתו" את "וקנא הכתוב מלשון - קינוי פלוני. איש עם תיסתר שאל נסתרת19)בפניהם שראוה
הדבר. וייבדק המרים מי שתשתה עד בעלה על אסורה היא והרי עמו, להסתתר לה שאסר פלוני, אותו איני20)עם אמרה שאם

כתובה. בלא תצא אלא לשתות אותה כופים אין שותה ואיני טהורה.21)טמאה לשקר,23)תפסיד.22)ותימצא להישבע
השבועה. על חשודים הם הרי עבירה, משום לעדות פסולים שהיו זוז.24)או היא,25)מאה חכמים "תקנת ד הלכה ב, פרק

למחוייב שבועה חזרה חשודים שניהם היו שטען, מה ונוטל מדבריהם נשבע התובע הרי חשוד, היה אם ... שבועה המחוייב שכל
משלם". להישבע יכול שאינו ומתוך הנתבע, שהוא כן,26)לה, ואמר: אחד, עד בפני מחבירו כסף לשון שחטף באחד מעשה,

שיבוא כזה אחד עד המשביע נמצא ומשלם. להישבע יכול ואינו להישבע מחוייב זה הרי אבא: ר' ואמר חטפתי, שלי אבל חטפתי
העדות. שבועת משום ויתחייב בעדותו, ממון המחייב עד זה הרי חוטף, פלוני שראה היא,27)ויעיד, הלכה כי בעלה. מיורשי

במיתת היודע אחד עד פי על כשנישאת ואפילו מיורשיו, כתובתה נוטלת הראשון בעלה מות אחרי להינשא המותרת אשה כל
העדות.28)בעלה. בשבועת וחייב כתובתה הפסידה בעלה, במיתת הכופר בעלה29)שהעד בחיי מטלטלין שתפסה כגון,

משועבדים היתומים מטלטלי אין הבעל, בחיי תפסתם לא ואם בכתובתה. מעכבתם הייתה זה, לה העיד ואילו בהם. ומחזיקה
לה. מועילה תפיסתה ואין התלמוד, מדין - לכתובתה.30)לכתובתה בעדות31)המשועבדת נוהג העדות שבועת דין שאין

עדים.32)קרקע. שני כשיהיו ויורד.33)אפילו עולה קרבן והוא חטאת, הנתבע34)קרבן את מחייב אחד שעד פי על ואף
כממון. אינו לממון הגורם שדבר רבינו הורה כבר וישלם, יישבע לא ושמא הנתבע35)שבועה, מחייב היה מודה היה שאילו

מחייבת עדותו הייתה הודה אילו שהרי חייב. הראשון, העד של דיבורו כדי לאחר כפר ואפילו בכפירתו. ממון הפסידו נמצא לשלם,
חבירו.36)ממון. של דיבורו כדי בתוך לאחר37)ואפילו אבל שנשבע, קודם אלא ייפטר לא כפירתו לאחר יודה ואפילו

חייב. - דיבור כדי לאחר יודה אם לעדות.39)זוגות.38)שבועתו פסולים ולא קרובים אחיות40)שאינם נשותיהם שהיו
לזו. החזה.41)זו צרות מפני בגרונו ליחה מעלה למיתה שהקרוב גוסס, ועניין למות. ונוטות אנושות חולות



סה              
  

העדּות,‰. מּׁשבּועת ּפטּור - והׁשּביעֹו וכפר אחד עד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָהיה
ממֹון מחּיבת אחד עד עדּות .16ׁשאין ְֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.Âוכפרּו אׁשּתֹו, ׁשּזנתה לֹו ׁשּיעידּו עדיו ׁשני את ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּתבע
- העידּו ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָונׁשּבעּו

ּכתּבתּה לּה מפסידין ּכפרּו17היּו והרי ׁשּתבען, זה ויּפטר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
ממֹון. ְֵָּבעדּות

.Êקּנּוי עדי סתירה18ּתבע עדי ּפטּורין19אֹו - ונׁשּבעּו וכפרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ
ממֹון חּיּוב אין - העידּו ׁשאּלּו העדּות; אּלאמּׁשבּועת ּכאן, ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּתפסיד לּה גֹורמת זֹו ׁשעדּות ּפי על ואף ּבלבד. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלהׁשקֹותּה
ּתׁשּתה לא אם ּכממֹון,20ּכתּבתּה אינֹו לממֹון ׁשּגֹורם ּדבר - ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹֻ

ׁשּתׁשּתה אפׁשר ּתׁשּבר21ׁשהרי ּכתּבתּה.22ולא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֹֹֻ
.Áאחד ּבעד וזנתה ּבעדים, ונסּתרה לאׁשּתֹו ׁשּקּנא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהרי

וכפר ויעיד, ׁשּיבֹוא זה עד והׁשּביע והּסתירה, הּקּנּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחר
אּלּו אחד, עד ׁשהּוא ּפי על ׁשאף העדּות; ּבׁשבּועת חּיב -ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכתּבה, ּבלא יֹוצאה היתה - זֹו עדּות ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֻהעיד

סֹוטה. ְְִָּבהלכֹות
.Ëונׁשּבע ּכפר אם ּבעדּותֹו, ממֹון ׁשּמחּיב אחד עד ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן

העדּות. ׁשבּועת מּׁשּום חּיב - וכפר ּדין ּבבית ׁשהׁשּביעֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
.Èעל חׁשּודין והּנתּבע הּתֹובע ׁשהיה ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

אחד23הּׁשבּועה לעד והׁשּביע אֹותם, מׁשּביעין ׁשאין , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מנה זה ּביד לֹו ׁשּיׁש לֹו ויעיד חּיב24ׁשּיבֹוא זה הרי - וכפר , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּזה הּנתּבע היה - העיד ׁשאּלּו העדּות; ׁשבּועת ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּׁשּום
טֹוען ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבעדּותֹו, ממֹון ּכל25מׁשּלם וכן . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָֹ

ּבזה .26ּכּיֹוצא ֵֶַָ
.‡È,ּבעלּה ּבמיתת לּה ׁשּיעיד אחד עד ׁשהׁשּביעה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

נּׂשאת היתה - העיד ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכפר
ּכתּבתּה .27ונֹוטלת ְְֶֶָָֻ

.Èאמּורים ּדברים מן28ּבּמה ּכתּבתּה לגּבֹות לּה ּכׁשהיה ? ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֻ
מן29הּמּטלטלין אּלא ּכתּבתּה לגּבֹות לּה אין אם אבל ; ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻ
העדּות30הּקרקע מּׁשבּועת ּפטּור זה הרי היּו31- אם וכן . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּבארנּו.32ׁשנים ּכמֹו ּפטּורין, - קרקע עדי ׁשהּמׁשּביע . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַ

.‚Èּכגֹון ּכאחת, ׁשניהם וכפרּו ּדין ּבבית עדיו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהׁשּביע
ׁשניהם - חברֹו ׁשל דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו לכּפר הּׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹׁשהתחיל

חּטאתֹו מביא ואחד אחד וכל העדּות, ּבׁשבּועת על33חּיבין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
דּבּור מּכדי יֹותר הּׁשני העד וׁשהה הראׁשֹון, ּכפר ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשבּועתֹו.
ּפטּור והּׁשני העדּות, ּבׁשבּועת חּיב הראׁשֹון - ּכפר ּכ ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָואחר
עדּותֹו היתה לא - הּׁשני זה הֹודה ׁשאּלּו העדּות; ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמּׁשבּועת

ממֹון .34מחּיבת ְֶֶַָ
.„Èּבּתחּלה ׁשּכפר ּבין חּיב, הּכֹופר - אחד וכפר אחד ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהֹודה

ּבּסֹוף ׁשּכפר והֹודה35ּבין האחד וקדם ּכאחד, ׁשניהם ּכפרּו . ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּפטּור זה הרי - דּבּור ּכדי חּיב36ּבתֹו ּבכפירתֹו והעֹומד , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

העדּות .37ּבׁשבּועת ְִֵַָ
.ÂËּכּתי ׁשּתי להעיד38הׁשּביע ראּויֹות ּוׁשּתיהן ,39עדים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָ

הראׁשֹונה - ׁשנּיה ּכת ּכפרה ּכ ואחר ראׁשֹונה ּכת ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָוכפרה
ׁשנּיה, עדּות על סמּוכין ׁשהן מּפני העדּות; מּׁשבּועת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּפטּורה
זה ונמצא האחרת, הּכת ּבעדּות הּממֹון להֹוציא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָואפׁשר
היתה לבּדּה. ׁשּכפרּו אּלּו ּבעדּות לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּנתּבע

ּבנׁשֹותיהן לּנתּבע אֹו לּתֹובע קרֹובין הּׁשנּיה הן40הּכת והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּכפירת41ּגֹוססֹות ּבעת הּׁשנּיה ׁשהרי חּיבת; הראׁשֹונה אף - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּבמהרה ּפי על ואף להעיד, ראּויה היתה לא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹונה
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"שיש להעיד כמשביעם זה והרי התובע, זה שאין פטורים, שהם ממון, פלוני ביד לפלוני "שיש להעיד כמשביעם זה והרי התובע,
עצמו". דין בעל התובע, זה שאין פטורים, שהם ממון, פלוני ביד גורמת)16לפלוני זו שעדות פי על ואף בלבד. שבועה אלא

לממון שגורם דבר - משלם.) והיה - לשקר נשבעים אינם אדם בני (ורוב לתובע לשלם יתחייב הנתבע יישבע לא שאם ממון, לו
ישלם. ולא הנתבע שיישבע אפשר שהרי כממון, כתובה.17)אינו לה אין בעלה תחת שזנתה לאשתו18)שהאשה שהתרה

התראה. לשון אלא קינוי ואין אשתו" את "וקנא הכתוב מלשון - קינוי פלוני. איש עם תיסתר שאל נסתרת19)בפניהם שראוה
הדבר. וייבדק המרים מי שתשתה עד בעלה על אסורה היא והרי עמו, להסתתר לה שאסר פלוני, אותו איני20)עם אמרה שאם

כתובה. בלא תצא אלא לשתות אותה כופים אין שותה ואיני טהורה.21)טמאה לשקר,23)תפסיד.22)ותימצא להישבע
השבועה. על חשודים הם הרי עבירה, משום לעדות פסולים שהיו זוז.24)או היא,25)מאה חכמים "תקנת ד הלכה ב, פרק

למחוייב שבועה חזרה חשודים שניהם היו שטען, מה ונוטל מדבריהם נשבע התובע הרי חשוד, היה אם ... שבועה המחוייב שכל
משלם". להישבע יכול שאינו ומתוך הנתבע, שהוא כן,26)לה, ואמר: אחד, עד בפני מחבירו כסף לשון שחטף באחד מעשה,

שיבוא כזה אחד עד המשביע נמצא ומשלם. להישבע יכול ואינו להישבע מחוייב זה הרי אבא: ר' ואמר חטפתי, שלי אבל חטפתי
העדות. שבועת משום ויתחייב בעדותו, ממון המחייב עד זה הרי חוטף, פלוני שראה היא,27)ויעיד, הלכה כי בעלה. מיורשי

במיתת היודע אחד עד פי על כשנישאת ואפילו מיורשיו, כתובתה נוטלת הראשון בעלה מות אחרי להינשא המותרת אשה כל
העדות.28)בעלה. בשבועת וחייב כתובתה הפסידה בעלה, במיתת הכופר בעלה29)שהעד בחיי מטלטלין שתפסה כגון,

משועבדים היתומים מטלטלי אין הבעל, בחיי תפסתם לא ואם בכתובתה. מעכבתם הייתה זה, לה העיד ואילו בהם. ומחזיקה
לה. מועילה תפיסתה ואין התלמוד, מדין - לכתובתה.30)לכתובתה בעדות31)המשועבדת נוהג העדות שבועת דין שאין

עדים.32)קרקע. שני כשיהיו ויורד.33)אפילו עולה קרבן והוא חטאת, הנתבע34)קרבן את מחייב אחד שעד פי על ואף
כממון. אינו לממון הגורם שדבר רבינו הורה כבר וישלם, יישבע לא ושמא הנתבע35)שבועה, מחייב היה מודה היה שאילו

מחייבת עדותו הייתה הודה אילו שהרי חייב. הראשון, העד של דיבורו כדי לאחר כפר ואפילו בכפירתו. ממון הפסידו נמצא לשלם,
חבירו.36)ממון. של דיבורו כדי בתוך לאחר37)ואפילו אבל שנשבע, קודם אלא ייפטר לא כפירתו לאחר יודה ואפילו

חייב. - דיבור כדי לאחר יודה אם לעדות.39)זוגות.38)שבועתו פסולים ולא קרובים אחיות40)שאינם נשותיהם שהיו
לזו. החזה.41)זו צרות מפני בגרונו ליחה מעלה למיתה שהקרוב גוסס, ועניין למות. ונוטות אנושות חולות



סו             
  

הּגֹוססֹות אּלּו ּכׁשּימּותּו ראּויין הּׁשנּיה42יהיּו ּכפרה ואם . ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
העדּות ּבׁשבּועת חּיבין - נׁשֹותיהן ׁשּמתּו .43אחרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.ÊËוכפרּו לֹו להעיד העדים את והׁשּביען44הּתֹובע וענּו45, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכל46אמן אחר עֹונין והן ּפעמים וחמׁש ארּבע והׁשּביען , ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

הֹודּו ּדין לבית ּוכׁשּבאּו ּדין, לבית חּוץ ּוׁשבּועה ְְְְְִִֵֵֶָָָׁשבּועה
ׁשּבארנּו ּכמֹו העדּות, מּׁשבּועת ּפטּורין אּלּו הרי - .47והעידּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

אחת ּכל על חּיבין - בכפירתן ועמדּו ּדין לבית ּבאּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָואם
ּדין לבית ׁשחּוץ הּׁשבּועֹות מאֹותן .48ואחת ְְְִֵֵֶַַַָ

.ÊÈאמּורים ּדברים ענּו49ּבּמה לא אם אבל אמן; ּבׁשענּו ? ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל על ּכפרּו אּלא ולא50אמן הֹואיל , ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ

אמן ענּו ולא מּפיהם ׁשבּועה ּפטּורים,51הֹוציאּו אּלּו הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשם, ּבֹו ויכּפרּו ּדין ּבבית ׁשּיׁשּביעם .52עד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

.ÁÈוכפרּו ּדין ּבבית ארּבע53הׁשּביען והׁשּביען וחזר , ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ
לבית חּוץ ּבין ואחת, אחת ּכל על ּכֹופרין והן ּפעמים ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָוחמׁש
עצמן מּפי נׁשּבעּו אֹו אמן ענּו ואפּלּו ּדין, ּבית ּבפני ּבין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָּדין
אּלא העדּות ׁשבּועת מּׁשּום חּיבין אינן - ּפעם אחר ְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָּפעם
אין - והֹודּו חזרּו אם ּדין, ּבבית ׁשּכפרּו ׁשאחר מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאחת;

ּכלּום מֹועלת .54עדּותן ְֵֶֶָ
.ËÈׁשּכפרּו אחר ׁשּנׁשּבעּו הּׁשבּועֹות ׁשּכל למד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנמצאת

ממֹון מחּיבת ׁשאינּה עדּות ּכפירת על הן - ּדין ׁשהן55ּבבית , ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבּטּוי ּבׁשבּועת וחּיבין העדּות מּׁשבּועת עליה ּכמֹו56ּפטּורין , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.

  
עּׂשה‡. מצות ּכ תעּׂשה, ּבלא וׁשקר ׁשוא ׁשּׁשבּועת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכׁשם

ׁשּנאמר: ּבּׁשם; ּדין ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיּׁשבע

הּגדֹול ּבׁשמֹו ׁשהּׁשבּועה עּׂשה. מצות זֹו - ּתּׁשבע ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּובׁשמֹו
הּו ּגדֹול וקּדּוׁש והּדּור היא, העבֹודה מּדרכי - אוהּקדֹוׁש ְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

ּבׁשמֹו. ְְִִַָלהּׁשבע
.ּדבר המׁשּתף וכל ׁשמֹו. עם אחר ּבדבר להּׁשבע ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָואסּור

העֹולם. מן נעקר - ּבׁשבּועה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם עם ְֱִִִֵֵֶַַָָָָָָאחר
אּלא ּבׁשמֹו ׁשּנׁשּבעין ּכבֹוד לֹו לחלק ׁשראּוי מי ׁשם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאין

הּוא. ּברּו ֶָָָהאחד
את‚. לזרז ּכדי לעּׂשֹותּה, הּמצוה על להּׁשבע לאדם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּומּתר

ׁשּנאמר: סיני; מהר עליה מׁשּבע ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻעצמֹו,
.צדק מׁשּפטי לׁשמר ואקּימה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹנׁשּבעּתי

היא„. ׁשבּועה, ׁשּנתחּיב למי הּדּינים ׁשּמׁשּביעין זֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשבּועה
מן זֹו ּבׁשבּועה חּיב ׁשהיה ּבין הּדּינין. ׁשבּועת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנקראת

סֹופרים. מּדברי ּבּה חּיב ׁשהיה ּבין ְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּתֹורה,
ואּלּו‰. הּתֹורה, מן ּבהן ׁשחּיבין הן ׁשבּועֹות מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשלׁשה

וכפר ּבמקצתן והֹודה מּטלטלין, חברֹו ׁשּטענֹו מי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהן:
אחד ועד ׁשּטענֹו, הּמּטלטלין ּבכל ׁשּכפר ּומי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבמקצתן.
טענת ידי על ׁשבּועֹות ׁשּתי אּלּו הרי ּומכחיׁשֹו. עליו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָמעיד
אצלֹו ׁשהפקידּו ּדבר ׁשאבד ׁשּטֹוען ׁשֹומר וכן ּוכפירה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוּדאי
ׁשאין מּספק, נׁשּבע זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא מת אֹו נגנב ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
והּוא ׁשקר. אֹו הּׁשֹומר זה טֹוען אמת אם יֹודע הּפּקדֹון ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבעל
ׁשניהם. ּבין ּתהיה ה' ׁשבּועת ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָנׁשּבע

.Âמיני מּׁשלׁשה חּוץ הּדּינין אֹותּה ׁשּמׁשּביעין ׁשבּועה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
הּנקראת היא וגם סֹופרים, מּדברי הּוא הרי - אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַׁשבּועֹות
מיני ׁשני מּדבריהם אּלּו ׁשבּועֹות וגם הּדּינין. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָׁשבּועת
ּוכפירה, וּדאי טענת ידי על ׁשבּועֹות מהן יׁש הן: ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָׁשבּועֹות
מהן ויׁש ּבהן. וכּיֹוצא ׁשטרֹו ּופֹוגם ּׂשכיר ׁשבּועת ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכגֹון

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הגוסס42) זאת, בכל להעיד, ויוכשרו קריבותם תיפסק תמות מהן אחת רק ואפילו גוססות, כששתיהן ובייחוד למיתה, גוססים ורוב
קרובים שהיו מפרש, רבינו ואילו בנשותיהם, לזה זה קרובים היו שהעדים מפרש, שם שרש"י להעיר, וראוי דבר. לכל כחי דינו -
שם, הסוגייה אומרת ולפיכך לנתבע, ואחד לתובע אחד קרובים, היו העדים ששני לומר, רבינו כיוון בנשותיהם. ולנתבע לתובע
כששתיהן אבל ממון, מחייב אחד עד ואין קרוב, השני העד יישאר ועדיין אחד, עד יוכשר תמות אחת רק אם כי גוססות, ששתיהן

להעיד. ויוכשרו שניהם יתרחקו הנתבע, מצד וגם התובע מצד גם שהייתה43)ימותו באופן רחוקים, היו העדות שכשראו ומדובר
- בפסלות סופו או שתחילתו "כל קכח. בתרא בבבא וכמבואר בכשרות, ההגדה) (בשעת וסופה ראיה) (בשעת העדות התחלת

כשר". - בכשרות וסופו תחילתו עדות.44)פסול, לך יודעים אנו אין לו: שאמרתם.45)שאמרו מה אמת אם עליכם משביעני
שבועה.46) קבלת כאן אין השבועה, אחר שתקו אם אבל שבועה, קבלת לא47)שזוהי אם שנאמר, בלבד, דין בבית "הכפירה

יתחייב". שם יגיד לא שאם הוא, ויועיל שיגיד מקום ... לה.48)יגיד שקדמו השבועות כל כלפי מכוונת שהכפירה
קרבן.49) מחייבתם דין לבית חוץ עדות.50)שהשבעתם לך יודעים אנו אין מפיו.51)שאמרו: שבועה כמוציא שהוא
נחלקו52) ולא דין, בבית דווקא העדות שבועת שתהא המשנה בכל מצאנו שלא בו" נכנסה גדולה "טעות ואומר: חולק והראב"ד

חוץ אפילו מחייבת שהיא מודים, הכול השבועה אבל בלבד דין בבית להיות צריכה אם העדות בכפירת אלא וחכמים מאיר רבי
הנשבע שאין ואף חלה, אינה כורחו בעל ושבועה היות בזה, רבינו דעת את מסביר סו סימן דעה ליורה ביהודה" וב"נודע דין. לבית
השביעו ואם עדות. לך יודע איני בהשיבו: מתבטאת זו הוכחה השבועה. מקבל שהוא להוכיח, עליו זאת בכל אמן, לענות צריך
כלל, שבועתו קיבל לא שמא משיב, הוא השבועה שעל הראיה, היא מה עדות, לך יודע איני ואמר דין בבית וכפר דין לבית חוץ
שגם צריך לפיכך דין, בבית אלא אינה הכפירה שהרי כלום, אינה דין לבית שמחוץ תשובה דין, לבית חוץ כך השיבו אם ואף
ענה אם אבל אמן, ענה כשלא זה כל מרצון. השבועה כקבלת כפירתו תתפרש דין בבית יכפור אם ואז דין, בבית תהיה ההשבעה
שמחוץ שבועתו על עובר - ההגדה במקום - דין בית לפני וכפר וכשבא לו, שיעיד עדות ידע שאם מעצמו, כנשבע זה הרי אמן,

דין. דין.53)לבית כל54)בבית נשארו וממילא ומגידים, חוזרים אינם שוב דין, בבית לך) יודעים אנו (אין שהגידו מכיוון
שיודעים דין בבית ולהגיד להעיד ראויים הם עדיין דין, לבית חוץ כשכפרו אבל בסמוך. כמבואר לבטלה, הכפירה שאחר השבועות

כלום. מועילה אינה דין לבית שמחוץ ההגדה כי עדות, מתקבלת.55)לו עדותם הייתה לא לו, העידו נשבעו56)שאפילו שהרי
לשקר.

             
  

והאריסין הּׁשּתפין ׁשבּועת ּכגֹון ספק, ּבטענת ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָֻׁשבּועֹות
ואחת אחת ּכל חּיּוב יתּבאר ממֹונֹות ּובדיני ּבהן. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכּיֹוצא

ודיניהם. הּׁשבּועֹות ְְִֵֵֵֶַמאּלּו
.Êוהיא הּגמרא, חכמי ּתּקנת והיא אחרת, ׁשבּועה ׁשם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויׁש

מׁשּביעין ּדין ׁשּבית ּפי על ואף הּסת. ׁשבּועת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהּנקראת
הּדּינין. ׁשבּועת נקראת אינּה - [הּיֹום] ְְִִֵֵַַַַָָָאֹותּה

.Áּדברי ׁשל אֹו ּתֹורה ׁשל ׁשהיתה ּבין הּדּינין, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּוׁשבּועת
היא: ּכ ספק, טענת על ּבין וּדאי טענת על ּבין ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָסֹופרים,
ּבּׁשם ונׁשּבע עֹומד והּוא ּבזרֹועֹו, ּתֹורה ספר אֹוחז ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּנׁשּבע
והֹורּו הּדּינין. מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, ְְְְִִִִִִִַַָָָָאֹו
הּקדׁש. ּבלׁשֹון אּלא הּדּינין ׁשבּועת מׁשּביעין ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹרּבֹותי,

.Ëאלהי ּבה' נׁשּבע הריני ׁשּיאמר: ּכגֹון מּפיו? ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹֹּכיצד
ׁשאיני רחּום, ׁשּׁשמֹו ּבמי אֹו חּנּון, ׁשּׁשמֹו ּבמי אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָיּׂשראל,
ארּור אֹו לה', ארּור הּוא הרי אמר: אם וכן ּכלּום. לזה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָחּיב

ּכלּום. אצלי לזה יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָלמי
.Èאֹות אנּו מׁשּביעין לֹו: ׁשאמרּו ּכגֹון הּדּינין? מּפי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָוכיצד

ּביד לזה ׁשאין חּנּון, ׁשּׁשמֹו ּבמי אֹו יּׂשראל, אלהי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבה'
ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני הרי ׁשאמרּו: אֹו אמן. עֹונה והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָּכלּום,
לפלֹוני יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו למי אֹו יּׂשראל, אלהי לה' ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָֹארּור

א עֹונה והּוא לֹו, יֹודה ולא ממֹון ׁשבּועתאצלֹו היא זֹו מן. ְְְְִֵֶֶֶַָָֹ
ִַַָהּדּינין.

.‡Èאּלּו הרי - ּבידֹו חפץ נקיטת ּבלא ׁשהׁשּביעּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּדּינין
ּתפּלין אחז ואם ּבידֹו. ּתֹורה וספר ונׁשּבע וחֹוזר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָטֹועים,
ּתֹורה אחז ׁשהרי ונׁשּבע; חֹוזר אינֹו - והׁשּביעּוהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּבידֹו
ונׁשּבע. חֹוזר אינֹו - מיּׁשב הׁשּביעּוהּו הן. ספר ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֻּבידֹו,

.Èּותפּלין מיּׁשב אֹותֹו מׁשּביעין לכּתחּלה - חכם ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֻּתלמיד
חפץ ּבכּפֹו ּתפּלין אּלא ּתֹורה, ספר לּטל צרי ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבידֹו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקדׁש, ּבלׁשֹון ונׁשּבע ְְְְְִִֵֶֶַַָֹהּוא.
.‚È,חפץ נקיטת אּלא הּדּינין לׁשבּועת הּסת ׁשבּועת ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאין

מׁשּביעין אּלא ּתֹורה; ספר אֹוחז הּסת ׁשבּועת הּנׁשּבע ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאין
ּבית מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם ְְְִִִִִִֵֵַָָָאֹותֹו
ּתֹורה ספר להיֹות הּכל נהגּו ּוכבר הּדּינין. ׁשבּועת ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּדין,
ׁשבּועת ׁשּמׁשּביעין ּבעת העם ׁשאר אֹו הּכנסת חּזן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּביד

עליו. לאּים ּכדי ְְֵֵֵֶַָָהּסת,
.„Èמּכיר ׁשהּוא לׁשֹון ּבכל הּנׁשּבע את ׁשהׁשּביעּו ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּדּינין

הֹורּו, רּבֹותינּו אבל הּגאֹונים. הֹורּו וכן ּכמצותּה. זֹו הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָ
על לסמ ראּוי ואין הּקדׁש. ּבלׁשֹון אּלא מׁשּביעים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשאין
ּבלׁשֹון להּׁשבע דינין ּבּתי ּבכל ׁשּנהגּו ּפי על ואף זֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהֹוראה
לׁשֹון מּכיר ׁשּיהא עד הּנׁשּבע את להֹודיע צרי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּקדׁש,
ּבעצמּה. הּפּקדֹון ׁשבּועת היא הּדּינין ׁשּׁשבּועת ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָהּׁשבּועה.
ּבלׁשֹון אֹותּה להׁשּביע העם ּכל נהגּו הּסת ׁשבּועת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָואף

ֶַֹהּקדׁש.
.ÂËטענת ידי על ׁשהיא הּדּינין ׁשבּועת ׁשּיתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכל

ׁשהיתה ּבין ּתֹורה מּדברי ׁשהיתה ּבין ּוכפירה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוּדאי
ׁשּיתחּיב מי וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עליו, מאּימין - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּדבריהם
צרי אינֹו - מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין ספק, ּבטענת ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבּה

ִאּיּום.
.ÊËׁשּכל יֹודע, הוי לֹו: אֹומרין הּנׁשּבע? על מאּימין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָָוכיצד

למׁשה: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ּבׁשעה נזּדעזע ּכּלֹו ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻהעֹולם
ׁשּבּתֹורה עברֹות וכל לּׁשוא. אלהי ה' ׁשם את תּׂשא ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלא
עברֹות ּכל ינּקה'. 'לא נאמר וכאן 'ונּקה', ּבהן ְְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹנאמר
ּומּמׁשּפחּתֹו, מּמּנּו - וכאן מּמּנּו; נפרעין - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָׁשּבּתֹורה
מּׂשֹונאיהם להּפרע גֹורם אּלא עֹוד, ולא זה. על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּמחּפין
אלה ׁשּנאמר: ּבזה. זה ערבין יּׂשראל ׁשּכל יּׂשראל; ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשל
הארץ, ּתאבל ּכן על אחריו: וכתּוב וגֹומר; ורצח ְְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכחׁש
ׁשנים לֹו ּתֹולין - ׁשּבּתֹורה עברֹות ּכל ּבּה. יֹוׁשב ּכל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻואמלל
מּיד. נפרעין - וכאן זכּות; לֹו יׁש אם דֹורֹות, ְְְְִִִִֵָָָָּוׁשלׁשה
ואל הּגּנב ּבית אל ּובאה צבאֹות יי נאם הֹוצאתיה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנאמר:
ּבית אל ּובאה מּיד; - הֹוצאתיה לּׁשקר. ּבׁשמי הּנׁשּבע ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבית
חברֹו על ממֹון לֹו ואין הּברּיֹות, ּדעת הּגֹונב זה - ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּגּנב
- לּׁשקר ּבׁשמי הּנׁשּבע ּבית אל ּומׁשּביעֹו; ּבחּנם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָוטֹוענֹו
אׁש ׁשאין ּדברים - אבניו ואת עציו ואת וכּלּתּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמׁשמעֹו;

אֹותן. מכּלה ׁשקר ׁשבּועת אֹותן, מכּלין ְְְִִֶֶַַַַָָָּומים
.ÊÈאֹומרים מּכירין ׁשהן ּבלׁשֹון - ּכּלֹו הּזה האּיּום ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻוענין

איני אמר: לּמּוטב. החֹוטא ויחזר ּבּדברים ׁשּיבינּו ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלהם,
אמר אם וכן חברֹו. ּׁשּטענֹו מה ונֹותן אֹותֹו, ּפֹוטרין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָנׁשּבע

להן. הֹולכין - ּופטרֹו מׁשּביעֹו, איני ְְְִִִֵֵֶַַָָהּטֹוען:
.ÁÈׁשם העֹומדים - ּתֹובע וחברֹו נׁשּבע, הריני ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָאמר:

הרׁשעים האנׁשים אהלי מעל נא סּורּו לזה: זה ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאֹומרים
אּלא ,אֹות מׁשּביעין אנּו ּדעּת על לא לֹו: ואֹומרין ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹוגֹומר.

ּדין. ּבית ּדעת ועל ּדעּתנּו ְְִֵֵַַַַַעל
.ËÈ,ספק טענת ּבׁשבּועת זה אּיּום מאּימין ׁשאין ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאף

לפצר הּדּינין צריכין - הּסת ּבׁשבּועת ולא ׁשּבארנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּכמֹו
ׁשבּועה ׁשם ּתהיה ׁשּלא עד ּבהן יחזרּו אּולי דינין, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבבעלי

ְָּכלל.
.Îׁשבּועת אֹו הּדּינין ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשּכל וגלּוי, ּברּור ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָּדבר

ׁשּכבר הּפּקדֹון, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב ׁשּיהא - ּבׁשקר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּסת
מזיד. ׁשהּוא ּפי על ואף לֹוקה ואינֹו מׁשּפטיה. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנתּבארּו
רביע ׁשהּוא חמׁש, ּבתֹוספת עליו ּׁשּנׁשּבע מה לׁשּלם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹונתחּיב
אׁשם, קרּבן ּומביא חמּׁשה. וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּקרן,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו (ּדין), ּבית ׁשם יׁש ְְִִֵֵֵֶַָאם

  
הּנׁשּבע‡. וכן לּׁשקר, אֹו לּׁשוא הּנׁשּבע ׁשּלֹוקה ּפי על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאף

אין - קרּבן מביא הּפּקדֹון ׁשבּועת אֹו העדּות ְְְִִֵֵֵַַַָָָָׁשבּועת
אין - ה' ינּקה לא ׁשּנאמר: ּכּלֹו; הּׁשבּועה עֹון להן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמתּכּפר
הּגדֹול הּׁשם על מּמּנּו ׁשּיתּפרע עד ׁשמים מּדין נּקיֹון ְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלזה
צרי לפיכ ה'. אני אלהי ׁשם את וחּללּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשחּלל,

העברֹות. מּכל יֹותר זה מעֹון להּזהר ְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָאדם
..ּתׁשּובה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּוא, החמּורֹות מן זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָעֹון

ּבֹו יׁש ּדין, ּבית מיתת ולא ּכרת לא ּבֹו ׁשאין ּפי על ְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹאף
העֹונֹות. מּכל גדֹול ׁשהּוא המקּדׁש, הּׁשם ְֲִִֵֶַַָָָָֻחּלּול

על‚. אף ּבהן, וכּיֹוצא ּובּׁשמׁש ּובארץ ּבּׁשמים ׁשּנׁשּבע ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמי
וכן ׁשבּועה. זֹו אין - ׁשּבראם למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּפי
על אף הּקדׁש, מּכתבי ּבכתב אֹו הּנביאים מן ּבנביא ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהּנׁשּבע
ׁשּצּוה למי אֹו זה נביא ׁשּׁשלח למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפי
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סז              
  

והאריסין הּׁשּתפין ׁשבּועת ּכגֹון ספק, ּבטענת ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָֻׁשבּועֹות
ואחת אחת ּכל חּיּוב יתּבאר ממֹונֹות ּובדיני ּבהן. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכּיֹוצא

ודיניהם. הּׁשבּועֹות ְְִֵֵֵֶַמאּלּו
.Êוהיא הּגמרא, חכמי ּתּקנת והיא אחרת, ׁשבּועה ׁשם ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויׁש

מׁשּביעין ּדין ׁשּבית ּפי על ואף הּסת. ׁשבּועת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהּנקראת
הּדּינין. ׁשבּועת נקראת אינּה - [הּיֹום] ְְִִֵֵַַַַָָָאֹותּה

.Áּדברי ׁשל אֹו ּתֹורה ׁשל ׁשהיתה ּבין הּדּינין, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּוׁשבּועת
היא: ּכ ספק, טענת על ּבין וּדאי טענת על ּבין ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָסֹופרים,
ּבּׁשם ונׁשּבע עֹומד והּוא ּבזרֹועֹו, ּתֹורה ספר אֹוחז ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּנׁשּבע
והֹורּו הּדּינין. מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, ְְְְִִִִִִִַַָָָָאֹו
הּקדׁש. ּבלׁשֹון אּלא הּדּינין ׁשבּועת מׁשּביעין ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹרּבֹותי,

.Ëאלהי ּבה' נׁשּבע הריני ׁשּיאמר: ּכגֹון מּפיו? ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹֹּכיצד
ׁשאיני רחּום, ׁשּׁשמֹו ּבמי אֹו חּנּון, ׁשּׁשמֹו ּבמי אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָיּׂשראל,
ארּור אֹו לה', ארּור הּוא הרי אמר: אם וכן ּכלּום. לזה ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָחּיב

ּכלּום. אצלי לזה יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָלמי
.Èאֹות אנּו מׁשּביעין לֹו: ׁשאמרּו ּכגֹון הּדּינין? מּפי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָוכיצד

ּביד לזה ׁשאין חּנּון, ׁשּׁשמֹו ּבמי אֹו יּׂשראל, אלהי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבה'
ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני הרי ׁשאמרּו: אֹו אמן. עֹונה והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָּכלּום,
לפלֹוני יׁש אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו למי אֹו יּׂשראל, אלהי לה' ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָֹארּור

א עֹונה והּוא לֹו, יֹודה ולא ממֹון ׁשבּועתאצלֹו היא זֹו מן. ְְְְִֵֶֶֶַָָֹ
ִַַָהּדּינין.

.‡Èאּלּו הרי - ּבידֹו חפץ נקיטת ּבלא ׁשהׁשּביעּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּדּינין
ּתפּלין אחז ואם ּבידֹו. ּתֹורה וספר ונׁשּבע וחֹוזר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָטֹועים,
ּתֹורה אחז ׁשהרי ונׁשּבע; חֹוזר אינֹו - והׁשּביעּוהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּבידֹו
ונׁשּבע. חֹוזר אינֹו - מיּׁשב הׁשּביעּוהּו הן. ספר ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֻּבידֹו,

.Èּותפּלין מיּׁשב אֹותֹו מׁשּביעין לכּתחּלה - חכם ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֻּתלמיד
חפץ ּבכּפֹו ּתפּלין אּלא ּתֹורה, ספר לּטל צרי ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבידֹו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקדׁש, ּבלׁשֹון ונׁשּבע ְְְְְִִֵֶֶַַָֹהּוא.
.‚È,חפץ נקיטת אּלא הּדּינין לׁשבּועת הּסת ׁשבּועת ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאין

מׁשּביעין אּלא ּתֹורה; ספר אֹוחז הּסת ׁשבּועת הּנׁשּבע ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאין
ּבית מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם ְְְִִִִִִֵֵַָָָאֹותֹו
ּתֹורה ספר להיֹות הּכל נהגּו ּוכבר הּדּינין. ׁשבּועת ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּדין,
ׁשבּועת ׁשּמׁשּביעין ּבעת העם ׁשאר אֹו הּכנסת חּזן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּביד

עליו. לאּים ּכדי ְְֵֵֵֶַָָהּסת,
.„Èמּכיר ׁשהּוא לׁשֹון ּבכל הּנׁשּבע את ׁשהׁשּביעּו ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּדּינין

הֹורּו, רּבֹותינּו אבל הּגאֹונים. הֹורּו וכן ּכמצותּה. זֹו הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָ
על לסמ ראּוי ואין הּקדׁש. ּבלׁשֹון אּלא מׁשּביעים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשאין
ּבלׁשֹון להּׁשבע דינין ּבּתי ּבכל ׁשּנהגּו ּפי על ואף זֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהֹוראה
לׁשֹון מּכיר ׁשּיהא עד הּנׁשּבע את להֹודיע צרי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּקדׁש,
ּבעצמּה. הּפּקדֹון ׁשבּועת היא הּדּינין ׁשּׁשבּועת ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָהּׁשבּועה.
ּבלׁשֹון אֹותּה להׁשּביע העם ּכל נהגּו הּסת ׁשבּועת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָואף

ֶַֹהּקדׁש.
.ÂËטענת ידי על ׁשהיא הּדּינין ׁשבּועת ׁשּיתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכל

ׁשהיתה ּבין ּתֹורה מּדברי ׁשהיתה ּבין ּוכפירה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוּדאי
ׁשּיתחּיב מי וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עליו, מאּימין - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּדבריהם
צרי אינֹו - מּדבריהם ּבין הּתֹורה מן ּבין ספק, ּבטענת ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבּה

ִאּיּום.
.ÊËׁשּכל יֹודע, הוי לֹו: אֹומרין הּנׁשּבע? על מאּימין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָָוכיצד

למׁשה: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ּבׁשעה נזּדעזע ּכּלֹו ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֻהעֹולם
ׁשּבּתֹורה עברֹות וכל לּׁשוא. אלהי ה' ׁשם את תּׂשא ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלא
עברֹות ּכל ינּקה'. 'לא נאמר וכאן 'ונּקה', ּבהן ְְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹנאמר
ּומּמׁשּפחּתֹו, מּמּנּו - וכאן מּמּנּו; נפרעין - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָׁשּבּתֹורה
מּׂשֹונאיהם להּפרע גֹורם אּלא עֹוד, ולא זה. על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּמחּפין
אלה ׁשּנאמר: ּבזה. זה ערבין יּׂשראל ׁשּכל יּׂשראל; ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשל
הארץ, ּתאבל ּכן על אחריו: וכתּוב וגֹומר; ורצח ְְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכחׁש
ׁשנים לֹו ּתֹולין - ׁשּבּתֹורה עברֹות ּכל ּבּה. יֹוׁשב ּכל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻואמלל
מּיד. נפרעין - וכאן זכּות; לֹו יׁש אם דֹורֹות, ְְְְִִִִֵָָָָּוׁשלׁשה
ואל הּגּנב ּבית אל ּובאה צבאֹות יי נאם הֹוצאתיה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנאמר:
ּבית אל ּובאה מּיד; - הֹוצאתיה לּׁשקר. ּבׁשמי הּנׁשּבע ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבית
חברֹו על ממֹון לֹו ואין הּברּיֹות, ּדעת הּגֹונב זה - ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּגּנב
- לּׁשקר ּבׁשמי הּנׁשּבע ּבית אל ּומׁשּביעֹו; ּבחּנם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָוטֹוענֹו
אׁש ׁשאין ּדברים - אבניו ואת עציו ואת וכּלּתּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמׁשמעֹו;

אֹותן. מכּלה ׁשקר ׁשבּועת אֹותן, מכּלין ְְְִִֶֶַַַַָָָּומים
.ÊÈאֹומרים מּכירין ׁשהן ּבלׁשֹון - ּכּלֹו הּזה האּיּום ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻוענין

איני אמר: לּמּוטב. החֹוטא ויחזר ּבּדברים ׁשּיבינּו ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלהם,
אמר אם וכן חברֹו. ּׁשּטענֹו מה ונֹותן אֹותֹו, ּפֹוטרין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָנׁשּבע

להן. הֹולכין - ּופטרֹו מׁשּביעֹו, איני ְְְִִִֵֵֶַַָָהּטֹוען:
.ÁÈׁשם העֹומדים - ּתֹובע וחברֹו נׁשּבע, הריני ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָאמר:

הרׁשעים האנׁשים אהלי מעל נא סּורּו לזה: זה ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאֹומרים
אּלא ,אֹות מׁשּביעין אנּו ּדעּת על לא לֹו: ואֹומרין ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹוגֹומר.

ּדין. ּבית ּדעת ועל ּדעּתנּו ְְִֵֵַַַַַעל
.ËÈ,ספק טענת ּבׁשבּועת זה אּיּום מאּימין ׁשאין ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאף

לפצר הּדּינין צריכין - הּסת ּבׁשבּועת ולא ׁשּבארנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּכמֹו
ׁשבּועה ׁשם ּתהיה ׁשּלא עד ּבהן יחזרּו אּולי דינין, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבבעלי

ְָּכלל.
.Îׁשבּועת אֹו הּדּינין ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשּכל וגלּוי, ּברּור ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָּדבר

ׁשּכבר הּפּקדֹון, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב ׁשּיהא - ּבׁשקר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּסת
מזיד. ׁשהּוא ּפי על ואף לֹוקה ואינֹו מׁשּפטיה. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנתּבארּו
רביע ׁשהּוא חמׁש, ּבתֹוספת עליו ּׁשּנׁשּבע מה לׁשּלם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹונתחּיב
אׁשם, קרּבן ּומביא חמּׁשה. וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּקרן,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו (ּדין), ּבית ׁשם יׁש ְְִִֵֵֵֶַָאם

  
הּנׁשּבע‡. וכן לּׁשקר, אֹו לּׁשוא הּנׁשּבע ׁשּלֹוקה ּפי על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאף

אין - קרּבן מביא הּפּקדֹון ׁשבּועת אֹו העדּות ְְְִִֵֵֵַַַָָָָׁשבּועת
אין - ה' ינּקה לא ׁשּנאמר: ּכּלֹו; הּׁשבּועה עֹון להן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻמתּכּפר
הּגדֹול הּׁשם על מּמּנּו ׁשּיתּפרע עד ׁשמים מּדין נּקיֹון ְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלזה
צרי לפיכ ה'. אני אלהי ׁשם את וחּללּת ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשחּלל,

העברֹות. מּכל יֹותר זה מעֹון להּזהר ְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָאדם
..ּתׁשּובה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו הּוא, החמּורֹות מן זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָעֹון

ּבֹו יׁש ּדין, ּבית מיתת ולא ּכרת לא ּבֹו ׁשאין ּפי על ְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹאף
העֹונֹות. מּכל גדֹול ׁשהּוא המקּדׁש, הּׁשם ְֲִִֵֶַַָָָָֻחּלּול

על‚. אף ּבהן, וכּיֹוצא ּובּׁשמׁש ּובארץ ּבּׁשמים ׁשּנׁשּבע ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָמי
וכן ׁשבּועה. זֹו אין - ׁשּבראם למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּפי
על אף הּקדׁש, מּכתבי ּבכתב אֹו הּנביאים מן ּבנביא ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהּנׁשּבע
ׁשּצּוה למי אֹו זה נביא ׁשּׁשלח למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפי
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סח             
  

ׁשבּועֹות אּלּו ׁשאין ּפי על ואף ׁשבּועה. זֹו אין - זה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבכתב
ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא העם את ּומלּמדין עליהן, מאּימין -ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ּפתח להם ּופֹותחין ׁשבּועה, ׁשּזֹו ּבעיניהם ּומראין ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבכ

להם. ִִֶַָּומּתירין
הּנׁשּבע„. אבל הּקדׁש; ּכתבי ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבּמה

ההזּכרֹות; על ּדעּתֹו - ּבּה ׁשּכתּוב ּבמה נׁשּבע אם ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָּבּתֹורה:
ׁשבּועה. ּכאן ואין הּגויל, על ּדעּתֹו - סתם ּבּה נׁשּבע ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָואם
ׁשּכתּוב ּבמה ׁשּנׁשּבע ּכמי זה הרי - ּבּה ונׁשּבע ּבידֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנטלּה

ואסּור. ְָָּבּה,
.‰צרי אינֹו - הּוא חכם ּתלמיד אם סתם: ּבּתֹורה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָוהּנׁשּבע

לחכם, ׁשאלה צרי - הּוא הארץ עם ואם לחכם; ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשאלה
ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ינהג ׁשּלא ְְְִִֵֶַַֹֹּכדי

.Âאחר הּוא והרי לכּפֹותֹו, צרי רּבֹו אין - ׁשּנׁשּבע ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָעבד
ׁשּתחּול ּכדי לֹו קנּוי ּגּופֹו ׁשאין לפי ׁשּנׁשּבע. ּכקדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנׁשּבע
מי - נפׁשֹו על אּסר לאסר ּבּׁשבּועֹות: ונאמר ׁשבּועתֹו, ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹעליו
זה ונמצא אחרים. ּברׁשּות ׁשהּוא עבד יצא ּברׁשּותֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּנפׁשֹו

אחר. נכסי על ׁשּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶַַַּכמֹו
.Êּפי על אף הּׁשבּועה, טעם יֹודעין והן ׁשּנׁשּבעּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָקטּנים

לחּנכן ּכדי ּבדבריהן, לעמד אֹותן ּכֹופין - חּיבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאינן
ואם ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי עליהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַֹֹּולאּים
ּבֹו לעמד יכֹול הּקטן ׁשאין ּדבר עליו ׁשּנׁשּבעּו הּדבר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹהיה
ּבּׂשר יאכל ׁשּלא אֹו ׁשּיצּום ׁשּנׁשּבע ּכגֹון נּזק, ּכן אם ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא
לֹו ּומראין ּבֹו, וגֹוער רּבֹו אֹו אביו אֹותֹו מּכה - מרּבה ְְְְִִֵֶֶַַַַָֻזמן
ּבׁשבּועֹות. ראׁש להקל רגיל יהיה ׁשּלא ּכדי ׁשבּועתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻׁשהּתר

.Áאמת ּדברי לׁשֹונם ּוללּמד הרּבה ּבּקטּנים להּזהר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָצרי
ּכעֹובדי ּתמיד להּׁשבע רגילים יהיּו ׁשּלא ּכדי ׁשבּועה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹּבלא
ועל אבֹותיהם על חֹובה ּכמֹו הּדבר וזה ּומזלֹות. ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָּכֹוכבים

ּתינֹוקֹות. ְְִֵַמלּמדי
.Ëׁשּנׁשּבע אֹו לּׁשוא, חברֹו מּפי הּׁשם הזּכרת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּׁשֹומע

עֹובר ׁשהּוא צריכה, ׁשאינּה ּברכה ׁשּבר אֹו לּׁשקר, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלפניו
- ּברכֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לּׁשוא, ה' ׁשם נֹוּׂשא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָמּׁשּום
ּבנּדּוי. יהא ּבעצמֹו הּוא - נּדהּו לא ואם לנּדֹותֹו. חּיב זה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹהרי
לאחרים, מכׁשֹול יהא ׁשּלא ּכדי מּיד, אֹותֹו להּתיר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹוצרי
ּכל נמצאּו - יֹודיעֹו ּתאמר ואם ׁשּנּדּוהּו. יֹודע אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשהרי
ּתמיד. ּוׁשבּועה העוה לׁשֹונם לּמדּו ׁשהרי ּבנּדּוי, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָהעֹולם

.Èהמבר אֹו הּזה הּנׁשּבע ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה
- אסּור ׁשּזה ידע ולא ׁשֹוגג היה אם אבל מזיד; ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלבּטלה
ענׁש ׁשּלא לנּדֹותֹו, ׁשאסּור אֹומר: ואני לנּדֹותֹו. חּיב ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינֹו

יחזר. ׁשּלא ּבֹו ּומתרה מזהירֹו אּלא ׁשֹוגג; ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּוב
.‡Èאפּלּו אּלא ׁשאסּורה, היא ּבלבד לּׁשוא ׁשבּועה ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹולא

על ואף אסּור, - לבּטלה המיחדין הּׁשמֹות מן ׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֻלהזּכיר
את ליראה ואֹומר: מצּוה הּכתּוב ׁשהרי נׁשּבע. ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּפי
לבּטלה. יזּכירֹו ׁשּלא יראתֹו ּובכלל והּנֹורא, הּנכּבד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשם
מּיד ימהר - לבּטלה ׁשם והֹוציא הּלׁשֹון טעה אם ,ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָלפיכ
ּכיצד? לבּטלה. יּזכר ׁשּלא ּכדי לֹו, ויהּדר ויפאר ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹויׁשּבח
הּוא ּגדֹול אֹו ועד, לעֹולם הּוא ּברּו אֹומר: - ה' ְֵֶַָָָָָאמר

לבּטלה. יהא ׁשּלא ּכדי ּבזה, וכּיֹוצא מאד, ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻּומהּלל
.È,ׁשּבארנּו ּכמֹו הּׁשבּועה, על להּׁשאל ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻאף

ׁשמץ אּלא אינֹו - זה ּבדבר נֹוקפֹו ׁשּלּבֹו ּומי ּדפי, ּבזה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹואין
נזקקין ואין זה, ּבדבר להּזהר ראּוי כן ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמינּות,
וטֹובה ּגדֹול. צר מּפני אֹו מצוה דבר מּפני אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלהּתיר
- ונׁשּבע עבר ואם ּכלל, יּׁשבע ׁשּלא לאדם היא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹגדֹולה
ימר, ולא להרע נׁשּבע ׁשּנאמר: ּבׁשבּועתֹו; ויעמד ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּיצטער

לעֹולם. יּמֹוט לא אּלה עּׂשה אחריו: ְְֲִֵֵֶַָָָֹֹוכתּוב
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ׁשבּועֹות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִַַָָסלקּו

ה'תש"ע אלול א' רביעי יום

 
לא מצות ואחת עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׁש
ויעּׂשה ּׂשפתיו מֹוצא ׁשּיׁשמר א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹתעּׂשה,
אֹו הּנדר ׁשּיפר ג) ּדברֹו. יחל ׁשּלא ב) ׁשּנדר. ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּכמֹו
ׁשּבכתב. ּבּתֹורה המפרׁש נדרים הפרת דין זהּו ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּׁשבּועה.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
הר‡. החלק מחלֹוקֹות: לׁשּתי נחלק הּואהּנדר אׁשֹון ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

לֹו הּמּתרים ּדברים עצמֹו על ּפרֹות1ׁשּיאסר ׁשּיאמר: ּכגֹון , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻ
אֹו לעֹולם, אֹו יֹום ׁשלׁשים ּכל עלי אסּורין ּפלֹונית ְְְְֲִִִִַָָָָמדינה

עלי אסּורין אּלּו ּפרֹות אֹו העֹולם מּפרֹות ּפלֹוני ּבכל2מין . ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ
ׁשּיאסר ׁשם3לׁשֹון ׁשאין ּפי על ואף ּבהן, נאסר זה הרי - ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשם הזּכרת ולא ּכלל ּכּנּוי4ׁשבּועה נאמר5ולא זה ועל . ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּדברים עצמֹו על ׁשּיאסר - נפׁשֹו על אּסר לאסר ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבּתֹורה:

אּלּו6הּמּתרים הרי - אּסר עלי הן הרי אמר: אם וכן . ְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ
אּסר נדרי אֹותֹו קֹורא ׁשאני הּוא זה וחלק .7אסּורין. ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָ

.,ּבֹו חּיב ׁשאינֹו ּבקרּבן עצמֹו ׁשּיחּיב הּוא הּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהחלק
להביא עלי הרי אֹו עֹולה, להביא עלי הרי ׁשּיאמר: ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכגֹון

והאֹומר8ׁשלמים ׁשלמים. אֹו עֹולה זֹו ּבהמה הרי מנחה, אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָ
הּנקרא הּוא - זֹו הרי והאֹומר נדר, הּנקרא הּוא - עלי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ[הרי]
חּיבין ׁשהּנדרים אּלא הּוא, אחד מּמין והּנדר והּנדבה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָנדבה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תורה.1) שאסרתו מה את להתיר חל שאינו שכן, וכל תורה. שאסרתו דבר לאסור בא הנדר אין אם2)כי אבל לעולם. אפילו
שוא. נדר זה והרי פירות. בלא לחיות לו אפשר שאי כלל, חל הנדר אין לעולם, העולם פירות כל עלי ייאסרו בלשון3)אמר בין

לועזית. בלשון בין שמים.4)הקודש וחנון.ת5)שם רחום כגון בהם, אותו שמכנים ה' במדבר6)ארי בספרי אמרו וכן
המותר". את לאסור - אסר "לאסור מטות רבינו7)פרשת וכתב נפשו". על אסר לאסר ... נדר ידור כי "איש הכתוב שם על

סייג נדרים אמרו: והמשתה. המאכל תאוות ולחסום ההסתפקות מידת לקנות להרגיל זה "כל מ"ח: פרק ג חלק נבוכים במורה
נדבה.8)לפרישות". או נדר דרך אלא חטא, על באים אינם אלה שכל

             
  

ּבאחריּותן9ּבאחריּותן חּיבין אין ּונדבֹות נאמר10, זה ועל . ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ונדבתי ּתּדר אׁשר ּונדרי הּוא11ּבּתֹורה: זה וחלק וגֹומר. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

הקּדׁש נדרי אֹותֹו קֹורא .12ׁשאני ְְֲִִֵֵֵֶֶ
ּבהלכֹות‚. מבארים ׁשאנּו הם - וענינֹו הראׁשֹון החלק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָודיני

יתּבארּו ּכּלם - ּומׁשּפטיהם הקּדׁש נדרי ּדיני אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֻאּלּו;
הּקרּבנֹות. מעּׂשה ּבהלכֹות ְְְְֲִִֵַַָָָּבמקֹומם

ּבין„. נדרֹו, אֹו ׁשבּועתֹו אדם ׁשּיקּים ּתֹורה ׁשל עּׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָמצות
מֹוצא ׁשּנאמר: הקּדׁש. מּנדרי ׁשהיה ּבין אּסר מּנדרי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיה

נדרּת ּכאׁשר ועּׂשית ּתׁשמר הּיצא13ּׂשפתי ּככל ונאמר: ; ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
יעּׂשה .14מּפיו ֲִִֶַ

ּתאנים‰. ׁשאמר: ּכגֹון מאכל, מּמיני מין עצמֹו על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהאֹוסר
אֹו עלי, אסּורים ּפלֹונית מדינה ׁשל ּתאנים אֹו עלי, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָאסּורין

אּלּו ּכל15ּתאנים מהן ואכל ּבאּלּו, וכּיֹוצא עלי, אסּורין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּדברֹו יחל לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה - ׁשאין16ׁשהּוא . ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשעּור מּדבר17לנדרים הּנֹודר ׁשּכל ּכל18, ּכמפרׁש זה הרי - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
עלי,19ׁשהּוא אסּורין ּפלֹונית מדינה מּפרֹות אכילה אמר: . ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ

ּכזית ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו - אּלּו מּפרֹות אכילה .20אֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
.Â,הענבים מן ואכילה הּתאנים מן אכילה עצמֹו על ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָאסר

אחד ּבנדר נדרים21ּבין ּבׁשני מצטרפין22ּבין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ּבזה.23לכזית ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִִֵֵֶַַָֹ

.Êקרּבן עלי אּלּו ּפרֹות הם24האֹומר: הרי ׁשאמר: אֹו , ְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

קרּבן, עלי עּמ ּׁשאכל מה ּכל לחברֹו: ׁשאמר אֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכקרּבן,
קרּבן עלי הן הרי אֹו ּכקרּבן, עליו;25אֹו אסּורין אּלּו הרי - ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַָָָָָָָ

חל ׁשהיתה ּבהמה ויעּׂשה קרּבן אדם ׁשּיּדר ׁשאפׁשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹמּפני
ותאסר .26קרּבן ְְֵֵָָָ

.Áמה אֹו עלי ּפלֹוני מין אֹו עלי אּלּו ּפרֹות האֹומר: ְֲִִֵֵֵַַַָָָָאבל
ּכֹוכבים ּכעבֹודת אֹו חזיר ּכבּׂשר עלי ּפלֹוני עם ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָֹּׁשאכל
מּתרין, אּלּו הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּוטרפֹות ּכנבלֹות אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻּומזלֹות
חזיר ּבּׂשר ׁשאינֹו דבר ׁשּיעּׂשה אפׁשר ׁשאי נדר; ּכאן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָואין

חזיר .27ּכבּׂשר ְֲִִַ
.Ëּכדברים הּמּתרים ּדברים הּמּׂשים ּכל הּכלל: ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻזה

ּבנדר28האסּורים לעּׂשֹותֹו יכֹול האסּור דבר אֹותֹו אם :29- ְֲֲִִֶֶַָָָָָָ
ּבנדר לעּׂשֹותֹו יכֹול אינֹו ואם אסּורים; אּלּו אּלּו30הרי הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

ִָֻמּתרין.
.Èּבנדר32והאׁשם31החּטאת ּבאין ׁשאינן ּפי על אף , ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אֹותם33ּונדבה להביא לנֹודר אפׁשר ּבמקֹומֹו, ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ
ּבנזיר ׁשהּנֹודר נדרֹו. חּטאת34מחמת מביא נטמא35- ואם ,36 ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

עלי אּלּו ּפרֹות האֹומר: ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אׁשם, מביא -ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
הן הרי אֹו חּטאת הן הרי ׁשאמר: אֹו ּכאׁשם, אֹו ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכחּטאת

אסּורין אּלּו הרי - הן37אׁשם הרי ּבאֹומר: לֹומר צרי ואין . ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַָָָ
אסּורין ׁשהן - ּתֹודה אֹו מנחה אֹו ׁשלמים אֹו ׁשּכל38עֹולה , ְְֲִִִֵֶֶָָָָָ

ּונדבה ּבנדר ּבאין .39אּלּו ְְִֵֶֶָָָ
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נדרו.9) את לקיים כדי במקומם אחרים להביא חייב שהפרישם, לאחר נגנבו או מתו אמרו10)אם וכן לקרבן. שהפרישם אחר
נזרק שלא וכל המזבח, על הדם שייזרק כלומר שיתכפר, (עד באחריותו חייב ש"עליו" את - עליו לכפר לו "ונרצה ח. במגילה

באחריותו". חייב אינו נדבה) (שהוא "עליו" שאינו ואת לו) נרצה נדרו אין ש"חייב11)דמו, אחד, מין והם ביניהם. ההבדל זהו
בו". חייב שאינו בקרבן שום12)עצמו להקדש אין איסר, נדרי - הראשון שבחלק בעוד, ההקדש. לטובת אותם שנדב או שנדר

בלבד. עצמו על לאסרם אלא התכוון לא כי בהם, אדם13)חלק שיקבל מה ולכל איסור ולנדרי הקדש לנדרי עשה מצוות הרי
עשה". מצות זו - שפתיך "מוצא ו. השנה ראש במסכת אמרו וכן נפשו. אינן14)על אבל זה, בפסוק המצוה הוכפלה כלומר,

אחת. למצוה אלא לפניו.15)נמנות דברו.16)המונחות חילל כל17)וזה כדין כשיעור, שיאכל עד בהם יתחייב שלא לומר
כזית. שיאכל עד עליהם לוקים שאין אכילה.18)האיסורים לשון בו הזכיר פלוני19)ולא ממין שהוא כל אכילת פירש כאילו

עלי. מכזית.20)אסורה פחותה אכילה אין הוא: וכלל אכילה. שם והזכיר עלי.21)הואיל אסורה וענבים תאנים אכילת שאמר
ענבים.22) אכילת עצמו על אסר כך ואחר תאנים, אכילת תחילה עצמו על זה23)שאסר הרי אחד כזית משתיהן אכל שאם

חוזר שזה מצטרפות", אין לחטאות שחלוקות מתוך שבועות "שאני שם: שאמרו מה מפרש ורבינו מצטרפין". קונמות "שני לוקה.
על חטאת קרבנות חילוק הכתוב בהן וגילה הואיל מצטרפות, אין שבשבועות עלי, מזו ואכילה עלי, מזו אכילה שאמר: נדר על
ואחת. אחת כל על לחייבו - מאלה" לאחת יאשם כי "והיה שנאמר: חטאות, שני חייב ומזו מזו אכל שאם ואכילה, אכילה כל
שיצטרפו הוא בדין אחד, מעילה קרבן אלא חייב אינו ומזו מזו אכל ואם קרבן לעניין לחלקם זה גילוי בו שאין נדר, באיסור אבל
והשווה ולוקה. נדרו על עבר כזית מהם וכשאכל אחד, שם והוא נדר, איסור משום עליו אסורים שניהם שהרי מלקות, לעניין כאחד
פרוטה בשווה מכולם נהנה ואם מצטרפין, כזה מנדר עליו הנאסרים הדברים "וכל י: הלכה ד פרק מעילה בהלכות רבינו דברי

-24)מעל". "כקרבן" אמר שלא פי על ואף דמו, זריקת לפני ובייחוד באכילה, שאסור כקרבן, עליו ייאסרו שהפירות כוונתו
כך. על מקפידים אנו אין הדמיון, חבירו.25)בכ"ף משל לאכול עצמו על לאסור הנדור26)ונתכוון בדבר זה שהתפיס נמצא

הנדר, לעיקר בניגוד התפסה, ידי על הבא נדר וזהו הנדור" בדבר שידור עד - נדר ידור כי "איש שם אמרו וכן חל. נדרו ולפיכך
התפסה ללא עליו עצמו הדבר את אחר.שאוסר אלא27)בדבר פיו, אמירת מחמת נאסרים אינם לו והדומים חזיר איסור כי

שידור עד - לה' נדר ידור כי איש אמרה: והתורה האסור" "דבר אלא הנדור" "דבר נקראים ואינם הכתוב, גזירת פי על מאליהם
האסור. בדבר ולא הנדור בזה.28)בדבר זה פיו.29)שמתפיס אמירת ידי על קדוש שהוא קרבן מאליו,30)כגון אסור שהוא

וכדומה. חזיר במזיד31)כגון עליה שחייבים מעשה, בה שיש תעשה לא ממצוות אחת על בשגגה העובר שמביאו חטאת קרבן
וכו'.32)כרת. המעילה ועל הגזל ועל חרופה, שפחה על אשם, קרבן מביאים עבירות חמש שנתחייב33)על חובה מחמת אלא
נזיר.34)בהם. להיות לחטאת.35)שנדר כבשה מביא נזירותו ימי מת.36)כשישלים וכן37)טומאת הנדור. בדבר שנדר

בנדר". מתפיס שהוא ואשם, חטאת אני "מרבה אלו.38)אמרו בקרבנות שהתפיסם אלא39)הפירות באים אינם שמתחילתם
נדבה. או נדר דרך



סט              
  

ּבאחריּותן9ּבאחריּותן חּיבין אין ּונדבֹות נאמר10, זה ועל . ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ונדבתי ּתּדר אׁשר ּונדרי הּוא11ּבּתֹורה: זה וחלק וגֹומר. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

הקּדׁש נדרי אֹותֹו קֹורא .12ׁשאני ְְֲִִֵֵֵֶֶ
ּבהלכֹות‚. מבארים ׁשאנּו הם - וענינֹו הראׁשֹון החלק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָודיני

יתּבארּו ּכּלם - ּומׁשּפטיהם הקּדׁש נדרי ּדיני אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֻאּלּו;
הּקרּבנֹות. מעּׂשה ּבהלכֹות ְְְְֲִִֵַַָָָּבמקֹומם

ּבין„. נדרֹו, אֹו ׁשבּועתֹו אדם ׁשּיקּים ּתֹורה ׁשל עּׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָמצות
מֹוצא ׁשּנאמר: הקּדׁש. מּנדרי ׁשהיה ּבין אּסר מּנדרי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשהיה

נדרּת ּכאׁשר ועּׂשית ּתׁשמר הּיצא13ּׂשפתי ּככל ונאמר: ; ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
יעּׂשה .14מּפיו ֲִִֶַ

ּתאנים‰. ׁשאמר: ּכגֹון מאכל, מּמיני מין עצמֹו על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהאֹוסר
אֹו עלי, אסּורים ּפלֹונית מדינה ׁשל ּתאנים אֹו עלי, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָאסּורין

אּלּו ּכל15ּתאנים מהן ואכל ּבאּלּו, וכּיֹוצא עלי, אסּורין ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּדברֹו יחל לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה - ׁשאין16ׁשהּוא . ְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשעּור מּדבר17לנדרים הּנֹודר ׁשּכל ּכל18, ּכמפרׁש זה הרי - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
עלי,19ׁשהּוא אסּורין ּפלֹונית מדינה מּפרֹות אכילה אמר: . ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ

ּכזית ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו - אּלּו מּפרֹות אכילה .20אֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
.Â,הענבים מן ואכילה הּתאנים מן אכילה עצמֹו על ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָאסר

אחד ּבנדר נדרים21ּבין ּבׁשני מצטרפין22ּבין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ּבזה.23לכזית ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִִֵֵֶַַָֹ

.Êקרּבן עלי אּלּו ּפרֹות הם24האֹומר: הרי ׁשאמר: אֹו , ְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

קרּבן, עלי עּמ ּׁשאכל מה ּכל לחברֹו: ׁשאמר אֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכקרּבן,
קרּבן עלי הן הרי אֹו ּכקרּבן, עליו;25אֹו אסּורין אּלּו הרי - ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַָָָָָָָ

חל ׁשהיתה ּבהמה ויעּׂשה קרּבן אדם ׁשּיּדר ׁשאפׁשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹמּפני
ותאסר .26קרּבן ְְֵֵָָָ

.Áמה אֹו עלי ּפלֹוני מין אֹו עלי אּלּו ּפרֹות האֹומר: ְֲִִֵֵֵַַַָָָָאבל
ּכֹוכבים ּכעבֹודת אֹו חזיר ּכבּׂשר עלי ּפלֹוני עם ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָֹּׁשאכל
מּתרין, אּלּו הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּוטרפֹות ּכנבלֹות אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֻּומזלֹות
חזיר ּבּׂשר ׁשאינֹו דבר ׁשּיעּׂשה אפׁשר ׁשאי נדר; ּכאן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָואין

חזיר .27ּכבּׂשר ְֲִִַ
.Ëּכדברים הּמּתרים ּדברים הּמּׂשים ּכל הּכלל: ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻזה

ּבנדר28האסּורים לעּׂשֹותֹו יכֹול האסּור דבר אֹותֹו אם :29- ְֲֲִִֶֶַָָָָָָ
ּבנדר לעּׂשֹותֹו יכֹול אינֹו ואם אסּורים; אּלּו אּלּו30הרי הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

ִָֻמּתרין.
.Èּבנדר32והאׁשם31החּטאת ּבאין ׁשאינן ּפי על אף , ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אֹותם33ּונדבה להביא לנֹודר אפׁשר ּבמקֹומֹו, ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ
ּבנזיר ׁשהּנֹודר נדרֹו. חּטאת34מחמת מביא נטמא35- ואם ,36 ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

עלי אּלּו ּפרֹות האֹומר: ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אׁשם, מביא -ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
הן הרי אֹו חּטאת הן הרי ׁשאמר: אֹו ּכאׁשם, אֹו ְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכחּטאת

אסּורין אּלּו הרי - הן37אׁשם הרי ּבאֹומר: לֹומר צרי ואין . ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַָָָ
אסּורין ׁשהן - ּתֹודה אֹו מנחה אֹו ׁשלמים אֹו ׁשּכל38עֹולה , ְְֲִִִֵֶֶָָָָָ

ּונדבה ּבנדר ּבאין .39אּלּו ְְִֵֶֶָָָ
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נדרו.9) את לקיים כדי במקומם אחרים להביא חייב שהפרישם, לאחר נגנבו או מתו אמרו10)אם וכן לקרבן. שהפרישם אחר
נזרק שלא וכל המזבח, על הדם שייזרק כלומר שיתכפר, (עד באחריותו חייב ש"עליו" את - עליו לכפר לו "ונרצה ח. במגילה

באחריותו". חייב אינו נדבה) (שהוא "עליו" שאינו ואת לו) נרצה נדרו אין ש"חייב11)דמו, אחד, מין והם ביניהם. ההבדל זהו
בו". חייב שאינו בקרבן שום12)עצמו להקדש אין איסר, נדרי - הראשון שבחלק בעוד, ההקדש. לטובת אותם שנדב או שנדר

בלבד. עצמו על לאסרם אלא התכוון לא כי בהם, אדם13)חלק שיקבל מה ולכל איסור ולנדרי הקדש לנדרי עשה מצוות הרי
עשה". מצות זו - שפתיך "מוצא ו. השנה ראש במסכת אמרו וכן נפשו. אינן14)על אבל זה, בפסוק המצוה הוכפלה כלומר,

אחת. למצוה אלא לפניו.15)נמנות דברו.16)המונחות חילל כל17)וזה כדין כשיעור, שיאכל עד בהם יתחייב שלא לומר
כזית. שיאכל עד עליהם לוקים שאין אכילה.18)האיסורים לשון בו הזכיר פלוני19)ולא ממין שהוא כל אכילת פירש כאילו

עלי. מכזית.20)אסורה פחותה אכילה אין הוא: וכלל אכילה. שם והזכיר עלי.21)הואיל אסורה וענבים תאנים אכילת שאמר
ענבים.22) אכילת עצמו על אסר כך ואחר תאנים, אכילת תחילה עצמו על זה23)שאסר הרי אחד כזית משתיהן אכל שאם

חוזר שזה מצטרפות", אין לחטאות שחלוקות מתוך שבועות "שאני שם: שאמרו מה מפרש ורבינו מצטרפין". קונמות "שני לוקה.
על חטאת קרבנות חילוק הכתוב בהן וגילה הואיל מצטרפות, אין שבשבועות עלי, מזו ואכילה עלי, מזו אכילה שאמר: נדר על
ואחת. אחת כל על לחייבו - מאלה" לאחת יאשם כי "והיה שנאמר: חטאות, שני חייב ומזו מזו אכל שאם ואכילה, אכילה כל
שיצטרפו הוא בדין אחד, מעילה קרבן אלא חייב אינו ומזו מזו אכל ואם קרבן לעניין לחלקם זה גילוי בו שאין נדר, באיסור אבל
והשווה ולוקה. נדרו על עבר כזית מהם וכשאכל אחד, שם והוא נדר, איסור משום עליו אסורים שניהם שהרי מלקות, לעניין כאחד
פרוטה בשווה מכולם נהנה ואם מצטרפין, כזה מנדר עליו הנאסרים הדברים "וכל י: הלכה ד פרק מעילה בהלכות רבינו דברי

-24)מעל". "כקרבן" אמר שלא פי על ואף דמו, זריקת לפני ובייחוד באכילה, שאסור כקרבן, עליו ייאסרו שהפירות כוונתו
כך. על מקפידים אנו אין הדמיון, חבירו.25)בכ"ף משל לאכול עצמו על לאסור הנדור26)ונתכוון בדבר זה שהתפיס נמצא

הנדר, לעיקר בניגוד התפסה, ידי על הבא נדר וזהו הנדור" בדבר שידור עד - נדר ידור כי "איש שם אמרו וכן חל. נדרו ולפיכך
התפסה ללא עליו עצמו הדבר את אחר.שאוסר אלא27)בדבר פיו, אמירת מחמת נאסרים אינם לו והדומים חזיר איסור כי

שידור עד - לה' נדר ידור כי איש אמרה: והתורה האסור" "דבר אלא הנדור" "דבר נקראים ואינם הכתוב, גזירת פי על מאליהם
האסור. בדבר ולא הנדור בזה.28)בדבר זה פיו.29)שמתפיס אמירת ידי על קדוש שהוא קרבן מאליו,30)כגון אסור שהוא

וכדומה. חזיר במזיד31)כגון עליה שחייבים מעשה, בה שיש תעשה לא ממצוות אחת על בשגגה העובר שמביאו חטאת קרבן
וכו'.32)כרת. המעילה ועל הגזל ועל חרופה, שפחה על אשם, קרבן מביאים עבירות חמש שנתחייב33)על חובה מחמת אלא
נזיר.34)בהם. להיות לחטאת.35)שנדר כבשה מביא נזירותו ימי מת.36)כשישלים וכן37)טומאת הנדור. בדבר שנדר

בנדר". מתפיס שהוא ואשם, חטאת אני "מרבה אלו.38)אמרו בקרבנות שהתפיסם אלא39)הפירות באים אינם שמתחילתם
נדבה. או נדר דרך
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.‡Èאהרן ּכחּלת עלי אּלּו ּפרֹות האֹומר: אֹו40אבל ְֲֲֵֵֵַַַַָָָֹ
מּתרין41ּכתרּומתֹו אּלּו הרי אּלּו42- להביא ּדר ׁשם ׁשאין ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ

ּונדבה .43ּבנדר ְְֶֶָָ
.Èּכנֹותר עלי האּלּו הּפרֹות הרי ּכפּגּול44האֹומר: ,45, ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָ

טמא עּׂשאן46ּכבּׂשר ׁשהרי אסּורין; אּלּו הרי - קדׁשים ׁשל ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
מקֹום מּכל קרּבן .47ּכבּׂשר ְְִִַָָָָ

.‚Èּבהמה ּכמעּׂשר עלי הן הרי אּלּו48האֹומר: הרי - ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַָָָ
ּכבכֹור49אסּורין עלי הן הרי אדם. ּבידי ּוקדּׁשתֹו הֹואיל ,50 ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָֻ

אדם ּבידי קדּׁשתֹו ׁשאין מּתרין; אּלּו הרי יכֹול51- ואינֹו , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻֻ
ּבנדר אתֹו52להתּפיסֹו איׁש יקּדיׁש לא ׁשּנאמר: ,53. ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַֹֹ

.„Èׁשמים ּכחרמי עלי הן הרי אסּורין;54אמר: אּלּו הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּבית לבדק ׁשמים ּכתרּומת55ׁשחרמי עלי הן הרי . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּכּתמידים56הּלׁשּכה ּכּדירים57, ּכעצים58, ּכאּׁשים59, ,60, ְְִִִִִִִִֵַַַָָָ
מּמׁשּמׁשי61ּכּמזּבח ּכאחד הרי62אֹו ׁשאמר: ּכגֹון הּמזּבח, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּכּיעים עלי ּכּמזרקֹות63הן ּכּמזלגֹות64, וכן65, ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּכהיכל עלי הן הרי ּכירּוׁשלים66האֹומר: אּלּו67, הרי - ֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ

אּלּו ּדברים ׁשּכל קרּבן; ׁשם הזּכיר ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאסּורין,
קרּבן עלי הן הרי ּכאֹומר: .68ענינם ְְְֲִֵֵֵַָָָָָ

.ÂËאחר ׁשלמים ּבּׂשר היה אפּלּו קדׁש, ּבּׂשר לפניו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹהיה

לזרים מּתר ׁשהּוא ּדמים ּכבּׂשר69זריקת עלי הן הרי ואמר: , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
ּבעּקרֹו אּלא התּפיס ׁשּלא אסּורין; אּלּו הרי - ׁשהיה70זה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּדמים71אסּור זריקת לפני אם ּבכֹור: ּבּׂשר היה אם אבל .72 ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ
מּתר. זה הרי - ּדמים זריקת לאחר ואם אסּור; זה הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

.ÊËעּלגים ׁשאנׁשיהם מקֹומֹות הּלׁשֹון73יׁש את ּומפסידין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּכיצד? הּכּנּוי. אחר ׁשם הֹולכין - אחר ּבדבר ּדבר על ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָּומכּנין

ּכּנּויי קֹונם74ּכל עלי הן הרי האֹומר: ּכקרּבן. - ,75קרּבן ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָָ
לקרּבן ּכּנּויין אּלּו הרי - קֹונז -76קֹונח, חר חרף, חרק, . ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

לחרם ּכּנּויין אּלּו אחר77הרי הֹולכין ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
מקֹום ּבאֹותֹו העם ּכלל זמן.78לׁשֹון ּובאֹותֹו ְְְְְַַָָָ

.ÊÈהקּדיׁש אם ּכ ּבכּנּויין, עצמֹו ׁשאֹוסר ּבכּנּויין79ּוכׁשם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָ
הקּדׁש זה הרי אּסר80- ּבנדרי ּבין מּתרין, - הּכּנּויין וכּנּויי . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ

הקּדׁש. ּבנדרי ְְְִֵֵֵֶּבין
.ÁÈחּלין יהא לא עּמ ּׁשאכל מה לחברֹו: אֹו81האֹומר , ְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹֻ

דכי יהא לא אֹו ּכׁשר, יהא הרי82לא - טהֹור יהא לא אֹו , ְְְְֲֵֵֵֵֵֵָָֹֹֹ
ׁשהּוא קרּבן, יהא עּמ ּׁשאכל מה ּכל לֹו: ׁשאמר ּכמי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזה

טמא83אסּור עּמ ּׁשאכל מה ּכל לֹו: אמר אם וכן אֹו84. ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ
אסּור. זה הרי - ּפּגּול אֹו ֲִֵֶָָנֹותר

.ËÈּכמי זה הרי - ל אכל לא חּלין לא לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֻהאֹומר
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לכהנים.40) ראשון שהיה שם על אהרן, והזכיר לכהן. ליתנה מעיסה שמפרישים מעשר41)כחלה תרומת או גדולה תרומה
לכהן. לזרים.42)הניתנת באכילה אסורות והתרומה שהחלה פי על מתבואתו43)אף להפרישן אדם כל על הן חובה אלא

ההפרשה קודם שגם מפני הנדור" "דבר נקראות ותרומה חלה אין הרא"ש ולדעת לו. ואסורה טבל תבואתו כל הרי יפרישן לא ואם
טבל. איסור מהם בהורידו לאכול השיריים התירה אלא אסרתן, לא פיו ואמירת טבל, משום עליו אסורות קרבן44)היו כבשר

להיאכל. עוד ואסור אכילתו זמן לאחר למקום45)שנותר חוץ או לזמנו חוץ הבשר את לאכול העבודה בשעת הכהן שחשב
באכילה. הבשר ונאסר באכילה.46)אכילתו בעיקר47)שאסור התכוון הנודר אולם הם, האסור" "דבר אלו שכל פי על אף

הוא. הנדור" "דבר והקרבן ופיגול, נותר שנעשה הקרבן לשמים.48)קדושת מקדישו קדוש49)שאדם שהעשירי פי על ואף
הנדור. דבר נקרא: זה הרי ולפיכך קדוש. אינו מניין בלא מהם אחד ונטל טלאים עשרה היו ואם צריך. הוא מניין העברת מאליו?

לכהנים.50) וניתן קדוש, שהוא בהמה, מאליו,51)בכור קדוש הוא הרי בעליו הקדישוהו לא ואפילו קדוש, הוא אמו ממעי אלא
האסור". "דבר אלא הנדור דבר זה הרי52)ואין תאמר, שלא אחרת, לקדושה הבכור את משנים שאין לומר רבינו נתכוון כאן

עולה. קדושת יתקדש עולה לקדושת יקדישו אם בנדר, ישנו בכור אחרת,53)גם לקדושה הבכור את משנים שאין למדו מכאן
הנדור. דבר ולא האסור" "דבר בכור נמצא נשאר, הוא בקדושתו (הקדש)54)אלא חרם זה הרי ואומר: מקדיש, שאדם כהקדשות

המקדש.55).לשמים בית צבור.56)לתיקון קרבנות קניית לצרכי המקדש בלשכת הניתן השקלים התמיד,57)ככסף כקרבן
המקדש. לבית שנודבים השקלים בכסף שנקנה הנדור, דבר והוא ובערב. בבוקר יום בכל במקדש מקריבים בהמות58)שהיו כדיר

לצאן. רפת - דיר שבמקדש. העצים כדיר או קרבן המזבח.59)של שעל המערכה אש גבי על עורך הכהן שהיה עצים, גזירי כשני
המזבח.60) אש על הנקרבים המזבח.61)כקרבנות גבי שעל למזבח.62)כקרבנות בהם שמשרתים שגורפים63)כלים כלים

ואפרו. המזבח דשן לזריקה.64)לתוכם הקרבנות דם בהם שמקבלים נקטרים65)כלים כשהם הקרבנות אברי בהם שהופכים
בתורה. נזכרים הכלים וכל שריפתם. למהר המזבח המקדש.66)על בהיכל נזרק שדמם הנאכלים67)כקרבנות כקרבנות

למקדש.68)בירושלים. נודבים או שנודרים הבית, בדק מחרמי או הלשכה, מתרומת הנדור, מדבר באים שנאכל69)וכולם
בתחילתו.70)לישראלים. ג71)ביסודו, פרק לשבועות והר"ן להחמיר. - תורה וספק נפשטה שלא בעיא הדם, זריקת לפני

שסוגיית פי על ואף כמותם, הלכה אחרונים, אמוראים והם מתפיס" הוא שב"עיקרו הוכיחו ורבינא ורבא הואיל סובר, שרבינו כותב:
בספק. הבעייה את להשאיר דיחויים על סומכים אנו אין הוכחותיהם את דחתה שם לכהנים.72)הש"ס אפילו באכילה אז שאסור

שונים.73) וניבים משפות מעורבת לשון לוואי.74)מדברים כקרבן.75)שמות עלי אסורים יהיו אלו פירות לומר שכוונתו
קרבן.76) עלי הם הרי אמר: כאילו חל. הבית.77)ונדרו לבדק מקדיש שאדם הקדש - אותו78)חרם בלשון מדבר העם שאם

בני לשון אחר הלך "בנדרים הוא: שכלל בקרבן, נדר כאילו זה הרי קרבן לשון במשמעותה ויש משובשת לשון שהיא מקום,
העם. כלל לשון שהיא כיוון נדר, נדרו - האלו מהכינויים באחד ונדר הקודש בלשון בקי שהוא מי ואפילו לה',79)אדם", קרבן

הבית. לבדק נכסיו שאר קרבן80)או יאמר ולא ה' יבטא ולפעמים קרבן" "לה' יאמר: שלא כדי כינויים חכמים שתקנו הטעם
בלשון לשמים מקדיש אדם אומרת "זאת אמרו: ובירושלמי כינויים. תיקנו עצמו בהקדש שגם הרי לבטלה, שמים שם מוציא ונמצא

קרבן.81)קונם". באכילה.82)אלא ומותר שאוכל83)טהור לחולין "האומר שם המשנה שלשון אלא י: בנדרים משנה
חולין. לא שפירושה: פתוחה, בלמ"ד לחולין, קרא: הר"ן, ומפרש פי84)לך" על וייתכן,אף טמאים" "קדשים הזכיר: שלא

             
  

קרּבן אּלא חּלין יהא לא ל ּׁשאכל מה לֹו: וכן85ׁשאמר . ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
קרּבן ,ל ׁשאכל הּקרּבן אמר: ּכקרּבן86אם ,ל ׁשאכל ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

אסּור זה הרי - ל אכל87ׁשאכל לא הּקרּבן האֹומר: אבל . ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
אֹו88ל ,ל אכל לא לקרּבן אֹו ,ל אכל לא ּכקרּבן אֹו , ְְְְַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ל אכל לא אכל89קרּבן לא קרּבן לא אֹו אּלּו90, ּכל - ל ְְֵַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ
ׁשּלא ּבקרּבן ׁשּנׁשּבע אּלא אּלּו ּדברים מׁשמע ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתרים.

לזה ּכלּום91יאכל אינֹו - ּבקרּבן והּנׁשּבע ׁשּלא92, ׁשּנדר אֹו . ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
קרּבן. לֹו ְַָָֹיאכל

.Î;ל ׁשאכל ּכחּלין ,ל ׁשאכל החּלין ,ל ׁשאכל ְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻֻחּלין
אכל ׁשּלא ּכחּלין ,ל אכל ׁשּלא החּלין ,ל אכל ׁשּלא ְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֹֹֻֻֻחּלין

מּתר.93ל זה הרי - ֲֵֶָָֻ
.‡Î,ל ׁשאכל נֹותר לא ,ל ׁשאכל טמא לא האֹומר: ֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹאבל

ׁשאכל ּדבר ּדבר: ׁשל ׁשּמׁשמעֹו אסּור; - ל ׁשאכל ּפּגּול ְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹלא
ל אכל לא לפיכ טמא, אֹו ּפּגּול ׁשּיהיה .94הּוא ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

.Îׁשאכל היכל לא ,ל ׁשאכל היכל ,ל ׁשאכל ֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹּבהיכל
אסּור - 95ל,ל אכל ׁשּלא ּכהיכל ,ל אכל ׁשּלא היכל . ֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּבהיכל ׁשּנׁשּבע ּכמי ׁשּזה מּתר; - ל אכל ׁשּלא היכל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻלא
ל יאכל ּבזה96ׁשּלא ּכּיֹוצא ּכל וכן .97. ְֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

.‚Îמּמ אני מּדר לחברֹו: זה98האֹומר ּדבר מׁשמע - ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ
עּמֹו ידּבר יּׂשא99ׁשּלא ׁשּלא מׁשמעֹו - מּמ אני מפרׁש . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֻ

עּמֹו יׁשב100ויּתן ׁשּלא מׁשמעֹו - מּמ אני מרחק . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֹֻ
אּמֹותיו ל101ּבארּבע אני מנּדה לֹו: אמר אם וכן .102, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻ
מׁשּמתנא מּמ103אֹו אני נדר לֹו: אמר אם אבל .מּמ ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָ

אֹו ,ל אכל ׁשּלא מּמ אני מפרׁש אֹו ,ל אכל ְְֲִִֶֶַַָָָֹֹֹֹֻׁשּלא
לאכל אסּור זה הרי - ל אכל ׁשּלא מּמ אני .104מרחק ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻ

נכסיו מּכל ּכזית אכל יחל105ואם לא מּׁשּום לֹוקה - ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
.106ּדברֹו ְָ

.„Îאֹוכל אינֹו - ל אכל ׁשּלא ל אני מנּדה לֹו: ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹֻאמר
לֹוקה107לֹו אינֹו - אכל ואם נדינא108, לֹו: אמר .109- מּמ ְִִֵֵֶַַָָָָָ

להנֹות. אסּור זה ֲֵֵֶָָהרי
.‰Îרׁשעים ּכנדרי עלי הרי לחברֹו: ל,110האֹומר אכל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ּוׁשבּועה וקרּבן נזיר ּבכּלן111ׁשּמּנדריהם חּיב - ואכל ,112. ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"סתם אומרים: אנו נתכוון טמאים שלקדשים לומר ואפשר הואיל - חל נדרו ואין האסור" "דבר שהיא טמאה, לתרומה שנתכוון
להחמיר". אסור.85)נדרים שהוא מאליו מובן מותר, אינו זה דבר האומר: שכל לך. אוכל לא שלא86)ולפיכך פי על אף

הנידר. דבר שהוא כקרבן, חבירו אצל אכילתו עצמו על לאסור כוונתו כי קפידא, בזה אין הדמיון בכ"ף יאמר:87)אמר אם אבל
כלום. אינו בקרבן והנשבע יאכל שלא בקרבן, שנשבע שמשמעו מותר, לך, שאוכל קרבן שלא88)הא מה עליו שאוסר משמעו

בקרבן להישבע הייתה וכוונתו לבטלה, דבריו מוציא אדם אין נאמר אם ואפילו קרבן, יהא לא אצלו שיאכל מה אבל אצלו, יאכל
כלום. זה אין אצלו יאכל שהייתה89)שלא לא אם מותר, יהיה שיאכל מה אבל יאכל, שלא מה את רק לאסור משמעו זה גם

כלום. זו שבועה ואין יאכל שלא בקרבן להישבע יהיה90)כוונתו אצלו שיאכל שמה דבריו: מתוך לדקדק שאפשר פי על אף
הן". שומע אתה לאו "מכלל אומרים: אנו אין קרבן".91)קרבן, בחיי אלא זה נדר "שלא אמרו וכן זה. שבועה92)אצל שאין

כלום. אינו קרבן בחיי הנשבע אבל לוקה. ואינו אסור, זה הרי סתם נשבע אם ואפילו הכינויים. מן באחד או ה' בשם ואף93)אלא
הן". שומע אתה לאו "מכלל אומרים: אין קרבן, יהיה לך שאוכל מה מדבריו: לשמוע שאפשר פי במשנה94)על שנינו שכן

אדם ואין הואיל כי לך, שאוכל טמא לא אמר: אם בין לך, שאוכל טמא אמר: אם בין ומשמעה: אסור" - ופיגול נותר "טמא
אנו לכך מאליו, טמא חברו מאכל יהיה לא יאמר, לא אם אפילו הרי לך, שאוכל מה טמא לא יאמר: למה לבטלה, דבריו מוציא

אצלך. שאוכל מה הוא שטמא מפני עמך") ("אוכל לא לומר: שכוונתו בדבריו, ומוסיפים עצמו95)מתקנים על לאסור שכוונתו
ההיכל. כקרבנות כלום.96)אכילתו אינו בהיכל והנשבע שבועה, לשון זו הרי שלילה בלשון שמסיים עצים97)מכיוון כגון
וירושלים. מזבח לך.98)ואישים אוכל שלא דיבורו: גמר איסור99)ולא זו לשון במשמעות שאין משלו, לאכול לו מותר אבל

בלבד. הדיבור אלא וממכר.100)אכילה מסחר לא101)בעסקי אבל כדינו, אחד כל ומתן ובמשא בדיבור, אסור כלומר,
משלו.102)באכילה. לאכול מותר אבל מרוחק, כמו מנודה שמשמע אמותיו, בארבע ישב לא זה לשון103)הרי - שמתא

הוא. וריחוק כי104)נידוי כנדר, זה הרי זאת בכל ב"קרבן", נדרו התפיס לא וגם בדיבורו, איסור לשון הזכיר שלא פי על ואף
כבית - לידור שדעתו ניכר ומתוכו במקצת התחיל אלא דיבורו, כל פירש שלא נדר כלומר, כנדרים" - נדרים "ידות היא: הלכה

נדרו. דיבור כל גמר כאילו זה הרי עמו, הכלי כל מטלטל ביד והאוחז הכלי עיקר שאינו הכלי, חבירו.105)יד ומובן,106)של
בלבד. באכילה אלא עצמו אוסר שאינו הדגיש שהרי עמו, לדבר מותר זה לא107)שבנדר התרחקותו כוונת פירש שהרי משלו,

אמותיו בארבע ישיבה וכללעניין באכילה, שאסור עקיבא, לרבי מודים החכמים גם שבזה רבינו וסובר ממנו. אכילתו לעניין אלא
התכוון שלא סוברים, וחכמים באכילה. אוסר עקיבא שרבי לך, אוכל שאיני הוסיף: ולא לך אני מנודה כשאמר אלא אינה מחלוקתם

כחכמים. רבינו ופסק אמותיו, מארבע להתרחק כוונתו108)אלא אם לך" אני "מנודה בלשון מסופק היה עקיבא שרבי כשם
לחכמים הדין הוא מספק, לוקה ואינו באכילה אסור אמר ולפיכך אמותיו, מארבע להתרחק אלא נתכוון שלא או ממש, לנדר
מלאכול להתרחק אלא נתכוון לא שמא כי לוקה, ואינו מספק, אלא משלו לאכול אסור אינו לך, אוכל שלא ... מנודה כשאמר:

אמותיו. זה109)בארבע הרי לך, אוכל שלא הזכיר: לא ואפילו לך, מליהנות ממך ומובדל אני מתנודד שמשמעו ונד. נע לשון
נידוי, לשון עצמו על להזכיר רגיל אדם שאין מנודה, כדין אמותיו, בארבע לישב שלא שנתכוון בו, להסתפק שאין בהנאתו, אסור

לו. הוא נקרא110)שגנאי שמקיימו פי על אף הנודר "כל מאמרם: פי על רשעים ונקראו כעסם, בשעת ולהישבע לידור שרגילים
בנזירות עסק להם אין גמורים רשעים אבל זה, לעניין רשעים שהם כלומר, חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל וכי שנאמר רשע,

קרבנות111)ובקרבנות. להביא נודרים וגם בנזירות שנודרים רשעים, נדרי של טיבם מה ואמר שפירש הנודר, מדברי זה כל
נדר. היא אף נקראת ושבועה ריתחה, בשעת להישבע הם רגילים וגם נדרו,112)למקדש לקיים עולה קרבן ולהביא נזיר, להיות
ואכל. חבירו אצל לאכול לא נשבע שהרי בטוי שבועת משום מלקות וחייב



עי              
  

קרּבן אּלא חּלין יהא לא ל ּׁשאכל מה לֹו: וכן85ׁשאמר . ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
קרּבן ,ל ׁשאכל הּקרּבן אמר: ּכקרּבן86אם ,ל ׁשאכל ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

אסּור זה הרי - ל אכל87ׁשאכל לא הּקרּבן האֹומר: אבל . ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
אֹו88ל ,ל אכל לא לקרּבן אֹו ,ל אכל לא ּכקרּבן אֹו , ְְְְַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ל אכל לא אכל89קרּבן לא קרּבן לא אֹו אּלּו90, ּכל - ל ְְֵַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ
ׁשּלא ּבקרּבן ׁשּנׁשּבע אּלא אּלּו ּדברים מׁשמע ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּתרים.

לזה ּכלּום91יאכל אינֹו - ּבקרּבן והּנׁשּבע ׁשּלא92, ׁשּנדר אֹו . ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
קרּבן. לֹו ְַָָֹיאכל

.Î;ל ׁשאכל ּכחּלין ,ל ׁשאכל החּלין ,ל ׁשאכל ְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻֻֻחּלין
אכל ׁשּלא ּכחּלין ,ל אכל ׁשּלא החּלין ,ל אכל ׁשּלא ְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֹֹֻֻֻחּלין

מּתר.93ל זה הרי - ֲֵֶָָֻ
.‡Î,ל ׁשאכל נֹותר לא ,ל ׁשאכל טמא לא האֹומר: ֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹאבל

ׁשאכל ּדבר ּדבר: ׁשל ׁשּמׁשמעֹו אסּור; - ל ׁשאכל ּפּגּול ְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹלא
ל אכל לא לפיכ טמא, אֹו ּפּגּול ׁשּיהיה .94הּוא ְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

.Îׁשאכל היכל לא ,ל ׁשאכל היכל ,ל ׁשאכל ֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹּבהיכל
אסּור - 95ל,ל אכל ׁשּלא ּכהיכל ,ל אכל ׁשּלא היכל . ֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּבהיכל ׁשּנׁשּבע ּכמי ׁשּזה מּתר; - ל אכל ׁשּלא היכל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻלא
ל יאכל ּבזה96ׁשּלא ּכּיֹוצא ּכל וכן .97. ְֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

.‚Îמּמ אני מּדר לחברֹו: זה98האֹומר ּדבר מׁשמע - ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ
עּמֹו ידּבר יּׂשא99ׁשּלא ׁשּלא מׁשמעֹו - מּמ אני מפרׁש . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֻ

עּמֹו יׁשב100ויּתן ׁשּלא מׁשמעֹו - מּמ אני מרחק . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָֹֻ
אּמֹותיו ל101ּבארּבע אני מנּדה לֹו: אמר אם וכן .102, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻ
מׁשּמתנא מּמ103אֹו אני נדר לֹו: אמר אם אבל .מּמ ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָ

אֹו ,ל אכל ׁשּלא מּמ אני מפרׁש אֹו ,ל אכל ְְֲִִֶֶַַָָָֹֹֹֹֻׁשּלא
לאכל אסּור זה הרי - ל אכל ׁשּלא מּמ אני .104מרחק ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹֻ

נכסיו מּכל ּכזית אכל יחל105ואם לא מּׁשּום לֹוקה - ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
.106ּדברֹו ְָ

.„Îאֹוכל אינֹו - ל אכל ׁשּלא ל אני מנּדה לֹו: ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹֻאמר
לֹוקה107לֹו אינֹו - אכל ואם נדינא108, לֹו: אמר .109- מּמ ְִִֵֵֶַַָָָָָ

להנֹות. אסּור זה ֲֵֵֶָָהרי
.‰Îרׁשעים ּכנדרי עלי הרי לחברֹו: ל,110האֹומר אכל אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ּוׁשבּועה וקרּבן נזיר ּבכּלן111ׁשּמּנדריהם חּיב - ואכל ,112. ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"סתם אומרים: אנו נתכוון טמאים שלקדשים לומר ואפשר הואיל - חל נדרו ואין האסור" "דבר שהיא טמאה, לתרומה שנתכוון
להחמיר". אסור.85)נדרים שהוא מאליו מובן מותר, אינו זה דבר האומר: שכל לך. אוכל לא שלא86)ולפיכך פי על אף

הנידר. דבר שהוא כקרבן, חבירו אצל אכילתו עצמו על לאסור כוונתו כי קפידא, בזה אין הדמיון בכ"ף יאמר:87)אמר אם אבל
כלום. אינו בקרבן והנשבע יאכל שלא בקרבן, שנשבע שמשמעו מותר, לך, שאוכל קרבן שלא88)הא מה עליו שאוסר משמעו

בקרבן להישבע הייתה וכוונתו לבטלה, דבריו מוציא אדם אין נאמר אם ואפילו קרבן, יהא לא אצלו שיאכל מה אבל אצלו, יאכל
כלום. זה אין אצלו יאכל שהייתה89)שלא לא אם מותר, יהיה שיאכל מה אבל יאכל, שלא מה את רק לאסור משמעו זה גם

כלום. זו שבועה ואין יאכל שלא בקרבן להישבע יהיה90)כוונתו אצלו שיאכל שמה דבריו: מתוך לדקדק שאפשר פי על אף
הן". שומע אתה לאו "מכלל אומרים: אנו אין קרבן".91)קרבן, בחיי אלא זה נדר "שלא אמרו וכן זה. שבועה92)אצל שאין

כלום. אינו קרבן בחיי הנשבע אבל לוקה. ואינו אסור, זה הרי סתם נשבע אם ואפילו הכינויים. מן באחד או ה' בשם ואף93)אלא
הן". שומע אתה לאו "מכלל אומרים: אין קרבן, יהיה לך שאוכל מה מדבריו: לשמוע שאפשר פי במשנה94)על שנינו שכן

אדם ואין הואיל כי לך, שאוכל טמא לא אמר: אם בין לך, שאוכל טמא אמר: אם בין ומשמעה: אסור" - ופיגול נותר "טמא
אנו לכך מאליו, טמא חברו מאכל יהיה לא יאמר, לא אם אפילו הרי לך, שאוכל מה טמא לא יאמר: למה לבטלה, דבריו מוציא

אצלך. שאוכל מה הוא שטמא מפני עמך") ("אוכל לא לומר: שכוונתו בדבריו, ומוסיפים עצמו95)מתקנים על לאסור שכוונתו
ההיכל. כקרבנות כלום.96)אכילתו אינו בהיכל והנשבע שבועה, לשון זו הרי שלילה בלשון שמסיים עצים97)מכיוון כגון
וירושלים. מזבח לך.98)ואישים אוכל שלא דיבורו: גמר איסור99)ולא זו לשון במשמעות שאין משלו, לאכול לו מותר אבל

בלבד. הדיבור אלא וממכר.100)אכילה מסחר לא101)בעסקי אבל כדינו, אחד כל ומתן ובמשא בדיבור, אסור כלומר,
משלו.102)באכילה. לאכול מותר אבל מרוחק, כמו מנודה שמשמע אמותיו, בארבע ישב לא זה לשון103)הרי - שמתא

הוא. וריחוק כי104)נידוי כנדר, זה הרי זאת בכל ב"קרבן", נדרו התפיס לא וגם בדיבורו, איסור לשון הזכיר שלא פי על ואף
כבית - לידור שדעתו ניכר ומתוכו במקצת התחיל אלא דיבורו, כל פירש שלא נדר כלומר, כנדרים" - נדרים "ידות היא: הלכה

נדרו. דיבור כל גמר כאילו זה הרי עמו, הכלי כל מטלטל ביד והאוחז הכלי עיקר שאינו הכלי, חבירו.105)יד ומובן,106)של
בלבד. באכילה אלא עצמו אוסר שאינו הדגיש שהרי עמו, לדבר מותר זה לא107)שבנדר התרחקותו כוונת פירש שהרי משלו,

אמותיו בארבע ישיבה וכללעניין באכילה, שאסור עקיבא, לרבי מודים החכמים גם שבזה רבינו וסובר ממנו. אכילתו לעניין אלא
התכוון שלא סוברים, וחכמים באכילה. אוסר עקיבא שרבי לך, אוכל שאיני הוסיף: ולא לך אני מנודה כשאמר אלא אינה מחלוקתם

כחכמים. רבינו ופסק אמותיו, מארבע להתרחק כוונתו108)אלא אם לך" אני "מנודה בלשון מסופק היה עקיבא שרבי כשם
לחכמים הדין הוא מספק, לוקה ואינו באכילה אסור אמר ולפיכך אמותיו, מארבע להתרחק אלא נתכוון שלא או ממש, לנדר
מלאכול להתרחק אלא נתכוון לא שמא כי לוקה, ואינו מספק, אלא משלו לאכול אסור אינו לך, אוכל שלא ... מנודה כשאמר:

אמותיו. זה109)בארבע הרי לך, אוכל שלא הזכיר: לא ואפילו לך, מליהנות ממך ומובדל אני מתנודד שמשמעו ונד. נע לשון
נידוי, לשון עצמו על להזכיר רגיל אדם שאין מנודה, כדין אמותיו, בארבע לישב שלא שנתכוון בו, להסתפק שאין בהנאתו, אסור

לו. הוא נקרא110)שגנאי שמקיימו פי על אף הנודר "כל מאמרם: פי על רשעים ונקראו כעסם, בשעת ולהישבע לידור שרגילים
בנזירות עסק להם אין גמורים רשעים אבל זה, לעניין רשעים שהם כלומר, חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל וכי שנאמר רשע,

קרבנות111)ובקרבנות. להביא נודרים וגם בנזירות שנודרים רשעים, נדרי של טיבם מה ואמר שפירש הנודר, מדברי זה כל
נדר. היא אף נקראת ושבועה ריתחה, בשעת להישבע הם רגילים וגם נדרו,112)למקדש לקיים עולה קרבן ולהביא נזיר, להיות
ואכל. חבירו אצל לאכול לא נשבע שהרי בטוי שבועת משום מלקות וחייב



עב             
  

ּכׁשרים ּכנדבֹות עלי הרי האֹומר: נזיר113וכן ׁשּמּנדבֹותם ,114 ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
חּיב115וקרּבן זה הרי -116. ְְֲֵֶַָָָ

.ÂÎׁשאכל ּכׁשרים ּכנדבֹות אֹו רׁשעים ּכנדרי עלי הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר:
אסּור117ל זה הרי - ל אכל אם ׁשּלא118אֹו ּפי על אף , ֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשאין119ּפרׁש ּבכלּום; נתחּיב לא - ּכׁשרים ּכנדרי אמר: . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹ

וכעס אּסּור ּבדר נֹודרים רׁשעים120הּכׁשרים ּכנדרי אמר: . ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבנזירּות חּיב - לפניו עֹובר נזיר והיה ּכנדרי121הריני, . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָ

קרּבן חּיב - עלי אכל122רׁשעים ׁשּלא רׁשעים ּכנדרי . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבׁשבּועה123מּמּנּו חּיב -124. ְִִֶַָָ

.ÊÎלא - ּכזֹו עלי אּלּו ּפרֹות ׁשאמר: ּכגֹון ּבּתֹורה, ְֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּנֹודר
ּכלּום לחכם125אמר ׁשאלה צרי ואינֹו היה126, ּכן אם אּלא , ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

הארץ ּבנדרים.127עם ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
.ÁÎּבּה ּכתּוב ׁשהרי אסּור; זה הרי - ּבּה ׁשּכתּוב ּבמה ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָנדר

ונדר ּבמה128אּסר ׁשּנדר ּכמי זה הרי - ּבּה ונדר ּבידֹו נטלּה . ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּבּה .129ׁשּכתּוב ֶָָ

.ËÎלהׁשּכים עליו - ּפרק ונׁשנה נׁשּכים לחברֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נדר ּכמֹו ׁשּזה הֹוציאֹו131ולקרֹות; ׁשּלא ּפי על ואף הּוא, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַֹ

נדר .132ּבלׁשֹון ְִֶֶ
.Ïּכאּמי עלי אּת הרי לאׁשּתֹו: אֹו133האֹומר ּכאחֹותי, אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָ

הּכרם134ּכערלה ּככלאי הּפרֹות:135אֹו על ּכאֹומר זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּכמֹו לאכלן, מּתר ׁשהּוא ּכׁשם חזיר; ּכבּׂשר אּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֻהרי

מּדר136ׁשּבארנּו הריני לּה: אמר אם אבל ּבאׁשּתֹו. מּתר ּכ , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻ
הניה עלי137מּמ אסּורה ּתׁשמיׁש הנאת אֹו זֹו138, הרי - ְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

עליו ׁשּיתּבאר139אסּורה ּכמֹו ,140. ְְֲִֵֶָָָָ

 
אֹו‡. אמן, ואמר חברֹו ׁשהּדירֹו אֹו עצמֹו מּפי הּנֹודר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד

ּדברים. קּבלת ׁשהּוא אמן, ּכענין ׁשענינֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָדבר
.ׁשּיֹוציא עד עצמֹו על ׁשאסר ּבּדבר נאסר הּנֹודר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואין

אבל ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו ויהיה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָּבּׂשפתיו
ּבנזיר, ונדר ּבקרּבן ּבקרּבן, ונדר ּבנזיר לנּדר ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹהּמתּכּון
לֹומר ׁשּנתּכּון אֹו ונׁשּבע, לנּדר ׁשּנתּכּון אֹו ונדר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשבּועה
נדר. ּכאן ואין ּבׁשניהם מּתר זה הרי - ענבים ואמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּתאנים

אחרים.‚. ּדעת על ּכנׁשּבע זה הרי - אחרים ּדעת על ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּנֹודר
ּכדי ּבתֹו ּבֹו ׁשּמחּו אֹו דּבּור, ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר הּנֹודר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָוכן
ּבנדרים הּדברים אּלּו ּכל ודין מּתר. זה הרי - וקּבל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻדּבּור

ּבׁשבּועֹות. ְְִִָּכדינן
ועד„. מּכאן ׁשאּדר נדר ּכל ואמר: ׁשּיּדר קדם ׁשהתנה ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹמי

וכּיֹוצא ּבטלים הן הרי אֹו ּבהן חֹוזר הריני ׁשנים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּׂשר
ּבׁשעה הּתנאי זֹוכר היה אם נדר: ּכ ואחר אּלּו, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּבדברים
ואם זה; ּבנדר הּתנאי ּבּטל ׁשהרי קּים, נדרֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנדר
הּתנאי ׁשּקּבל ּפי על אף ׁשּנדר, אחר אּלא הּתנאי זכר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹלא
עּתה הֹוציא ׁשּלא ּפי על ואף ּבטל. הּנדר הרי - וקּימֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבלּבֹו
ּבפיו והֹוציאּה לּנדר החזרה הקּדים ּכבר ּבפיו, ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָהחזרה
הּתנאי ׁשּיזּכר והּוא ואֹומר: להחמיר ׁשּמֹורה ויׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹמּקדם.

דּבּור. ּכדי ּבתֹו ׁשּנדר ְְִֵֶַַַָאחר
נדר,‰. ּכ ואחר לעּׂשר, אֹו לׁשנה הּתנאי את ׁשהקּדים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי

דבר זה אי על וׁשכח ּתנאי, לֹו ׁשּיׁש ׁשּנדר ּבׁשעה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָונזּכר
אני ראׁשֹונה ּדעת על אמר: אם הּתנאי: היה וכיצד ְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָהתנה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מקדישים113) ושם העזרה לפתח אותו ומביאים שבידם, קרבן נודבים אלא לשלמו") תאחר "בל על יעברו (שלא נודרים שאינם
מעילה. מכשול לידי יבואו שלא נזירות.114)אותו, נוזרים הם אותם, תוקף יצרם נדבה.115)כשרואים להיות116)קרבן

בה שיש משום כלל, נשבעים הכשרים שאין כאן, אין שבועה אבל קרבן, ולהביא נזיר להיות ונדר פירש שהרי קרבן, ולהביא נזיר
העולם. ולכל לו גדול מכשול בחילולה ויש שמים שם רשעים117)הזכרת נדרי כקרבן עלי אסור יהיה לך שאוכל מה כלומר,

הכשרים. נדבות חבירו.118)או אצל פי119)לאכול על שאף כנדרים. שהם נדרים, ידות וזהו לך. שאוכל מה קרבן ואמר:
גמור. נדר זה הרי לידור שדעתו ניכר, ומתוכם הואיל דבריו, פירש נפשם.120)שלא ונדיבות הדעת ישוב מתוך נודבים אלא

הרשעים שאין לפי כלום, אמר לא עלי רשעים כנדבת אמר אם הדין והוא לשלמו". תאחר "בל על יעברו שלא לידור הם יראים וגם
דבר. לאותו רשעים אינם נודבים הם ואם לפניו121)נודבים עובר ונזיר הואיל נזיר", "שמנדריהם ואמר: פירש שלא פי על אף

מוכיחה יד כאן שיש נזיר, זה הרי אשתה, שלא רשעים כנדרי הריני כשיאמר: הדין והוא נתכוון. שלנזירות מוכיחה יד כאן יש
לקרבן.122)לנזירות. היא מוכיחה יד כי לפניו, רבוצה בהמה הייתה כשלא הזה.123)אפילו שבועת124)מהכיכר משום

כלל. נשבעים הכשרים שאין כלום, אמר לא ממנו, אוכל שלא כשרים כנדבות יאמר: אם אבל ילקה. אכלו ואם מפני125)בטוי,
הנדור. בדבר אלא נתפס הנדר ואין האסור" "דבר והיא התורה, לקדושת אלא התכוון מבחיןשאי127)להתירו.126)שלא נו

בזה. גם להקל ויבוא בה שכתוב במה לנודר בתורה נודר הנדור.128)בין דבר שהם קרבנות, בה ואוחזה129)והוזכרו הואיל
שבה. וקרבנות לאזכרות אלא דעתו אין שבתוכה, מה ויודע ורואה כבוד, "ויאמר130)דרך שנאמר תחילה, להשכים האומר על

ליחזקאל. והמתין הקב"ה שהקדים הרי עומד" ה' כבוד שם והנה הבקעה אל ואצא ואקום אותך אדבר ושם הבקעה אל צא קום אלי
דברו".131) יחל ב"בל עליו לעבור גמור נדר זה שאין אלא מחייבו, וזה מצוה, לעשות עליו קיבל "יאסר132)שהרי שהוא:

ל"שבועה" יותר שייך שזה לעשותו, לא או זה דבר לעשות להתחייב לא אבל עצמו, על הדבר לאסור בא שהנודר עלי", זה דבר
החפץ. מן האדם איסור - שבועה האדם, על חפץ איסור - נדר התלמוד: וכלשון עליו. שנשבע הדבר על עצמו אוסר שהנשבע

ערווה.133) משום עלי אסורה שהיא כאמי, עלי באכילה134)אסורה שאסורים לנטיעתו, הראשונות השנים בשלוש האילן פירות
ובהנאה.135)ובהנאה. באכילה אסורים ושניהם הגפן עם שנזרע תבואה ממיני האסור136)מין בדבר בנדר מתפיס אדם שאין

הנדור. בדבר שהיא.137)אלא הנאה כל לך ליהנות כאדם138)לא עליו, אותה אסר אלא הנדור, בדבר הנאתה התפיס שלא
לו. המותרים דברים עצמו על עונתה.139)האוסר לגרוע שלא התורה, מן לה משועבד שהוא פי על מאכילי140)ואף ם"שאין

לו. נאסרת היא וממילא לו" האסור דבר האדם את

             
  

ּדעת על אמר: לא ואם ּבּטלֹו; ׁשהרי נדר, נדרֹו אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעֹוּׂשה
ׁשהרי הּנדר, וקּים הּתנאי ּבּטל ּכבר - עֹוּׂשה אני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָראׁשֹונה
נדר. כן ּפי על ואף ּתנאי ׁשם ׁשּיׁש הּנדר ּבׁשעת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָזכר

.Âנֹוהגין הּדברים אּלּו ּכל אין ׁשאֹומרים: מהּגאֹונים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
ׁשּדין ׁשּמֹורה, מי ויׁש ּבׁשבּועֹות. לא ּבלבד, ּבנדרים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹאּלא
לֹו יׁש וכי הם, אחד אּלּו ּבענינֹות והּׁשבּועֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּנדרים

ּבנדרים. ׁשאמרּו ּכדר לׁשבּועתֹו ּתנאי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָלהקּדים
.Ê.ּולהחמיר להקל ּבֹו יׁש - ּופרּוׁשן להחמיר, - נדרים ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָסתם

ּוכיין מליח ּכבּׂשר עלי האּלּו הּפרֹות הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּכיצד?
ּכבּׂשר ואמר: ּפרׁש אם ?ּבלּב היה ּומה לֹו: אֹומרין - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנס
הרי - ּבלּבי היה הּמזּבח על ׁשּנתנּס ּוכיין קרּבן ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמליח
עבֹודת ּתקרבת אּלא ּבלּבי היה לא אמר: ואם אסּור; ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹזה
נדר ואם מּתר. זה הרי - לּה ׁשּנתנּס ויין ּומזלֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכֹוכבים

אסּור. זה הרי - ְֲֵֶָָסתם
.Á:האֹומר ׁשלוכן ּכחרם אם חרם: עלי האּלּו הּפרֹות הרי ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהן מּפני מּתר, - הּכהנים ּכחרמי ואם אסּור; - הּבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻּבדק
אסּור. - סתם ואם אּסּור; ּבּה ואין ׁשּלהם ְְִִֵֶֶַָָָָָממֹון

.Ëמּפני אסּור, - ּבהמה ּכמעּׂשר אם ּכמעּׂשר: עלי הן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהרי
ּכמעּׂשר ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבידֹו, ׁשהקּדיׁשֹו קרּבן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

אסּור. - סתם ואם מּתר; - ְְִָָָָָֻּדגן
.Èהרי - נתּכּון הּלׁשּכה לתרּומת אם ּכתרּומה: עלי הן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָהרי

- סתם ואם מּתר; - נתּכּון הּגרן לתרּומת ואם אסּור; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻזה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹאסּור.

.‡Èמאּלּו אחד ּכל ׁשּמׁשמע ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּמה
סתם חרם קֹוראים ׁשאין ׁשּדרּכן מקֹום אבל ענינֹות; ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשם
חרם עלי הן הרי ׁשם: ואמר ּבלבד, הּבית ּבדק לחרמי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
סתם חרם קֹוראים ׁשאין דרּכן היה אם וכן אסּור. זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשאין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. זה הרי - ּכהנים לחרמי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻאּלא
ּבאֹותֹו מקֹום אֹותֹו אנׁשי לׁשֹון אחר אּלא ּבנדרים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָהֹולכין

ְַזמן.
.È,ים ׁשל חרמֹו אּלא ּבלּבי היה לא ואמר: ּבחרם, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנֹודר

אּלא ּבלּבי היה לא ואמר: ּבקרּבן, נדר הּמכמרת; ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהיא
קרּבן, עלי עצמי הרי לחברֹו: אמר מלכים; ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבקרּבנֹות
להיֹות לי ׁשהּנחּתי ּבעצם לאסרֹו אּלא ּבלּבי היה לא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹואמר:
לא ואמר: אׁשּתֹו, לֹו ּתהנה ׁשּלא נדר ּׂשחֹוק; דר ּבֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹנֹודר
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּגרׁשּתיה; ראׁשֹונה אׁשּתי אּלא ּבלּבי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
לא אֹומר והּוא אּסּור, העם לכל ׁשּמׁשמען הּדברים, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבאּלּו
הרי - חכם ּתלמיד הּנֹודר היה אם :ּולכ לכ אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָנתּכּונּתי
- הארץ עם היה ואם לחכם; ׁשאלה צרי ואין מּתר, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻזה
ּפתח לֹו ּופֹותחים אסּור, וׁשהּוא נדר ׁשּזה ּבעיניו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָמראין
עם אֹו חכם ּתלמיד ׁשהיה ּובין לֹו. ּומּתירין אחר ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּמקֹום
זה מנהג ינהגּו ׁשּלא אֹותן ּומלּמדין ּבהן, ּגֹוערין - ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹהארץ

והּתּול. ּׂשחֹוק ּדר נֹודרין יהיּו ולא ְְְְְְִִִִִֶֶָֹּבנדרים,
.‚È:האֹומר אֹו ּכאּמי, עלי אּת הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָוכן

ׁשּבארנּו: ּכמֹו נדר ּכאן ׁשאין חזיר, ּכבּׂשר עלי אּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּפרֹות
לחכם; ׁשאלה צרי אינֹו - חכם ּתלמיד האֹומר היה ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָאם
ּבעיניו ּומראין לחכם, ׁשאלה צרי - הארץ עם היה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואם

ּפתח לֹו ּופֹותחין אסּורין, הּפרֹות וׁשאֹותן אסּורה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשאׁשּתֹו
ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נדרֹו, לֹו ּומּתירין אחר, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹֹמּמקֹום

ְִִָּבנדרים.
.„Èנדר ּכמֹו הּוא הרי - נדר ׁשאינֹו ּפי על אף ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַההפקר,

אדם: ׁשּיאמר הּוא ההפקר? הּוא ּומה ּבֹו. לחזר לֹו ְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאסּור
וכיצד ּבקרקעֹות. ּבין ּבמּטלטלין ּבין לּכל. הפקר אּלּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹנכסים
ונעּׂשה לעצמֹו קנהּו - ּבֹו וזכה הּקֹודם ּכל ההפקר? ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּדין
קדם אם אדם: ּכל ּכדין ּבֹו ּדינֹו - ׁשהפקיר זה ואפּלּו ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּלֹו.

קנהּו. - ּבֹו ְָָָָוזכה
.ÂËעד הפקר, אינֹו - לעׁשירים לא אבל לענּיים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּמפקיר

קנּו - הּגדֹולים עבדיו והּמפקיר ּכׁשמּטה. לּכל ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשּיפקיר
ּכׁשאר זכה, ּבהן והחזיק הּקֹודם ּכל - והּקטּנים ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעצמן;

ְְִִַַהּמּטלטלין.
.ÊËהּקרק את זכה.הּמפקיר ּבהן והחזיק הּקֹודם ּכל - ע ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ונפטר הפקר, זה הרי - אחד ּבפני הפקיר אפּלּו ּתֹורה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָּדין
סֹופרים, מּדברי אבל ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמעּׂשרֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָמן
זֹוכה אחד ׁשּיהיה ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני ׁשּיפקיר עד הפקר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאינֹו
- וזה הפקר זה הרי והאֹומר: מעידים. והּׁשנים רצה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאם
ׁשאמר: אֹו זה, ּכמֹו וזה אמר: ואם הפקר. ספק הּׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

וּדאי. הפקר ויהיה הּׁשני, התּפיס הרי - זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַוגם
.ÊÈימים ׁשלׁשה ּכל אדם: ּבּה זכה ולא ּׂשדהּו את ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהּמפקיר

ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו - ימים ׁשלׁשה אחר ּבֹו; לחזר יכֹול -ְֲֲִֵַַַַָָָָֹֹ
ההפקר, מן ּכזֹוכה הּוא הרי - ּבּה וזכה קדם ּכן אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

אחר. ּבין הּוא ֵֵֵַּבין
.ÁÈ,אחת לׁשּבת אחד, ליֹום מפקרת זֹו ּׂשדה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאֹומר:

ּבּה זכה ׁשּלא עד אחד: לׁשבּוע אחת, לׁשנה אחד, ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹלחדׁש
ּבין הּוא ּבין ּבּה, ּומּׁשּזכה ּבֹו; לחזר יכֹול - אחר אֹו ֲִֵֵֵֶַַָָָָֹהּוא
עד ּכאן לחזר לֹו יׁש מה ּומּפני ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - ְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹאחר
אדם ׁשאין הּוא, מצּוי ׁשאינֹו דבר ׁשּזה מּפני ּבּה? ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּיזּכּו

קצּוב. לזמן ְְִִַַָמפקיר
.ËÈׁשּלא ּבֹו מּביט והיה ּוׁשמרֹו, אחד ׁשּבא הּמפקר ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻּדבר

היה אם ׁשּיגּביהֹו עד אּלא ּבהּבטה, קנהּו לא - אדם ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹיּטלּנּו
הּלקֹוחֹות. ׁשּקֹונין ּכדר ּבקרקע, יחזיק אֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּטלטלין,

 
ׁשּבׁשבּועת‡. ּבּטּוי: לׁשבּועת נדרים ּבין יׁש דברים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָארּבעה

על נדר יחּול ּובנדרים ׁשבּועה, על חלה ׁשבּועה אין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּטּוי
ׁשבּועת אין חּיב. - ּובנדרים ּפטּור, - ּבׁשבּועה הּמתּפיס ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָנדר.
ּדברי על חלֹות ּונדרים הרׁשּות, ּדברי על אּלא חלה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּטּוי
ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על חלה ּבּטּוי ׁשבּועת הרׁשּות. ּכדברי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָמצוה
על אּלא חלין אינן ּונדרים מּמׁש, ּבֹו ׁשאין ּדבר ועל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמּמׁש

מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ֵֶַָָָּדבר
.אם קרּבן עלי הרי האֹומר: נדר? על נדר יחּול ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד

חּיב - ואכלּה אכלּנה, אם קרּבן עלי הרי זֹו, ּכּכר ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאכלּתי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ואחת. אחת ּכל ְְֵֵֶַַַַַַָָֹעל

ואמר‚. ׁשּנדר, חברֹו ׁשמע חּיב? ּבנדרים הּמתּפיס ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּכיצד
ׁשּנאסר ּבמה אסּור זה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו 'ּכמֹות ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ'ואני
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עג              
  

ּדעת על אמר: לא ואם ּבּטלֹו; ׁשהרי נדר, נדרֹו אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעֹוּׂשה
ׁשהרי הּנדר, וקּים הּתנאי ּבּטל ּכבר - עֹוּׂשה אני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָראׁשֹונה
נדר. כן ּפי על ואף ּתנאי ׁשם ׁשּיׁש הּנדר ּבׁשעת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָזכר

.Âנֹוהגין הּדברים אּלּו ּכל אין ׁשאֹומרים: מהּגאֹונים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
ׁשּדין ׁשּמֹורה, מי ויׁש ּבׁשבּועֹות. לא ּבלבד, ּבנדרים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹאּלא
לֹו יׁש וכי הם, אחד אּלּו ּבענינֹות והּׁשבּועֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּנדרים

ּבנדרים. ׁשאמרּו ּכדר לׁשבּועתֹו ּתנאי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָלהקּדים
.Ê.ּולהחמיר להקל ּבֹו יׁש - ּופרּוׁשן להחמיר, - נדרים ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָסתם

ּוכיין מליח ּכבּׂשר עלי האּלּו הּפרֹות הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּכיצד?
ּכבּׂשר ואמר: ּפרׁש אם ?ּבלּב היה ּומה לֹו: אֹומרין - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנס
הרי - ּבלּבי היה הּמזּבח על ׁשּנתנּס ּוכיין קרּבן ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמליח
עבֹודת ּתקרבת אּלא ּבלּבי היה לא אמר: ואם אסּור; ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹזה
נדר ואם מּתר. זה הרי - לּה ׁשּנתנּס ויין ּומזלֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכֹוכבים

אסּור. זה הרי - ְֲֵֶָָסתם
.Á:האֹומר ׁשלוכן ּכחרם אם חרם: עלי האּלּו הּפרֹות הרי ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהן מּפני מּתר, - הּכהנים ּכחרמי ואם אסּור; - הּבית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻּבדק
אסּור. - סתם ואם אּסּור; ּבּה ואין ׁשּלהם ְְִִֵֶֶַָָָָָממֹון

.Ëמּפני אסּור, - ּבהמה ּכמעּׂשר אם ּכמעּׂשר: עלי הן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהרי
ּכמעּׂשר ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבידֹו, ׁשהקּדיׁשֹו קרּבן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

אסּור. - סתם ואם מּתר; - ְְִָָָָָֻּדגן
.Èהרי - נתּכּון הּלׁשּכה לתרּומת אם ּכתרּומה: עלי הן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָהרי

- סתם ואם מּתר; - נתּכּון הּגרן לתרּומת ואם אסּור; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻזה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹאסּור.

.‡Èמאּלּו אחד ּכל ׁשּמׁשמע ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּמה
סתם חרם קֹוראים ׁשאין ׁשּדרּכן מקֹום אבל ענינֹות; ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשם
חרם עלי הן הרי ׁשם: ואמר ּבלבד, הּבית ּבדק לחרמי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
סתם חרם קֹוראים ׁשאין דרּכן היה אם וכן אסּור. זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשאין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. זה הרי - ּכהנים לחרמי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻאּלא
ּבאֹותֹו מקֹום אֹותֹו אנׁשי לׁשֹון אחר אּלא ּבנדרים ְְְְְִִִֵֶַַַָָָהֹולכין

ְַזמן.
.È,ים ׁשל חרמֹו אּלא ּבלּבי היה לא ואמר: ּבחרם, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנֹודר

אּלא ּבלּבי היה לא ואמר: ּבקרּבן, נדר הּמכמרת; ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשהיא
קרּבן, עלי עצמי הרי לחברֹו: אמר מלכים; ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבקרּבנֹות
להיֹות לי ׁשהּנחּתי ּבעצם לאסרֹו אּלא ּבלּבי היה לא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹואמר:
לא ואמר: אׁשּתֹו, לֹו ּתהנה ׁשּלא נדר ּׂשחֹוק; דר ּבֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹנֹודר
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּגרׁשּתיה; ראׁשֹונה אׁשּתי אּלא ּבלּבי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
לא אֹומר והּוא אּסּור, העם לכל ׁשּמׁשמען הּדברים, ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבאּלּו
הרי - חכם ּתלמיד הּנֹודר היה אם :ּולכ לכ אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָנתּכּונּתי
- הארץ עם היה ואם לחכם; ׁשאלה צרי ואין מּתר, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻזה
ּפתח לֹו ּופֹותחים אסּור, וׁשהּוא נדר ׁשּזה ּבעיניו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָמראין
עם אֹו חכם ּתלמיד ׁשהיה ּובין לֹו. ּומּתירין אחר ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּמקֹום
זה מנהג ינהגּו ׁשּלא אֹותן ּומלּמדין ּבהן, ּגֹוערין - ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹהארץ

והּתּול. ּׂשחֹוק ּדר נֹודרין יהיּו ולא ְְְְְְִִִִִֶֶָֹּבנדרים,
.‚È:האֹומר אֹו ּכאּמי, עלי אּת הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָוכן

ׁשּבארנּו: ּכמֹו נדר ּכאן ׁשאין חזיר, ּכבּׂשר עלי אּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּפרֹות
לחכם; ׁשאלה צרי אינֹו - חכם ּתלמיד האֹומר היה ְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָאם
ּבעיניו ּומראין לחכם, ׁשאלה צרי - הארץ עם היה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואם

ּפתח לֹו ּופֹותחין אסּורין, הּפרֹות וׁשאֹותן אסּורה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשאׁשּתֹו
ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נדרֹו, לֹו ּומּתירין אחר, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹֹמּמקֹום

ְִִָּבנדרים.
.„Èנדר ּכמֹו הּוא הרי - נדר ׁשאינֹו ּפי על אף ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַההפקר,

אדם: ׁשּיאמר הּוא ההפקר? הּוא ּומה ּבֹו. לחזר לֹו ְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאסּור
וכיצד ּבקרקעֹות. ּבין ּבמּטלטלין ּבין לּכל. הפקר אּלּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹנכסים
ונעּׂשה לעצמֹו קנהּו - ּבֹו וזכה הּקֹודם ּכל ההפקר? ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּדין
קדם אם אדם: ּכל ּכדין ּבֹו ּדינֹו - ׁשהפקיר זה ואפּלּו ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּלֹו.

קנהּו. - ּבֹו ְָָָָוזכה
.ÂËעד הפקר, אינֹו - לעׁשירים לא אבל לענּיים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּמפקיר

קנּו - הּגדֹולים עבדיו והּמפקיר ּכׁשמּטה. לּכל ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשּיפקיר
ּכׁשאר זכה, ּבהן והחזיק הּקֹודם ּכל - והּקטּנים ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָעצמן;

ְְִִַַהּמּטלטלין.
.ÊËהּקרק את זכה.הּמפקיר ּבהן והחזיק הּקֹודם ּכל - ע ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ונפטר הפקר, זה הרי - אחד ּבפני הפקיר אפּלּו ּתֹורה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָּדין
סֹופרים, מּדברי אבל ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמעּׂשרֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָמן
זֹוכה אחד ׁשּיהיה ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני ׁשּיפקיר עד הפקר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאינֹו
- וזה הפקר זה הרי והאֹומר: מעידים. והּׁשנים רצה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאם
ׁשאמר: אֹו זה, ּכמֹו וזה אמר: ואם הפקר. ספק הּׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהרי

וּדאי. הפקר ויהיה הּׁשני, התּפיס הרי - זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַוגם
.ÊÈימים ׁשלׁשה ּכל אדם: ּבּה זכה ולא ּׂשדהּו את ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהּמפקיר

ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו - ימים ׁשלׁשה אחר ּבֹו; לחזר יכֹול -ְֲֲִֵַַַַָָָָֹֹ
ההפקר, מן ּכזֹוכה הּוא הרי - ּבּה וזכה קדם ּכן אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

אחר. ּבין הּוא ֵֵֵַּבין
.ÁÈ,אחת לׁשּבת אחד, ליֹום מפקרת זֹו ּׂשדה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאֹומר:

ּבּה זכה ׁשּלא עד אחד: לׁשבּוע אחת, לׁשנה אחד, ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹלחדׁש
ּבין הּוא ּבין ּבּה, ּומּׁשּזכה ּבֹו; לחזר יכֹול - אחר אֹו ֲִֵֵֵֶַַָָָָֹהּוא
עד ּכאן לחזר לֹו יׁש מה ּומּפני ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - ְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹאחר
אדם ׁשאין הּוא, מצּוי ׁשאינֹו דבר ׁשּזה מּפני ּבּה? ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּיזּכּו

קצּוב. לזמן ְְִִַַָמפקיר
.ËÈׁשּלא ּבֹו מּביט והיה ּוׁשמרֹו, אחד ׁשּבא הּמפקר ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻּדבר

היה אם ׁשּיגּביהֹו עד אּלא ּבהּבטה, קנהּו לא - אדם ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹיּטלּנּו
הּלקֹוחֹות. ׁשּקֹונין ּכדר ּבקרקע, יחזיק אֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּטלטלין,

 
ׁשּבׁשבּועת‡. ּבּטּוי: לׁשבּועת נדרים ּבין יׁש דברים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָארּבעה

על נדר יחּול ּובנדרים ׁשבּועה, על חלה ׁשבּועה אין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּטּוי
ׁשבּועת אין חּיב. - ּובנדרים ּפטּור, - ּבׁשבּועה הּמתּפיס ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָנדר.
ּדברי על חלֹות ּונדרים הרׁשּות, ּדברי על אּלא חלה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּטּוי
ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על חלה ּבּטּוי ׁשבּועת הרׁשּות. ּכדברי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָמצוה
על אּלא חלין אינן ּונדרים מּמׁש, ּבֹו ׁשאין ּדבר ועל ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמּמׁש

מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ֵֶַָָָּדבר
.אם קרּבן עלי הרי האֹומר: נדר? על נדר יחּול ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד

חּיב - ואכלּה אכלּנה, אם קרּבן עלי הרי זֹו, ּכּכר ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹאכלּתי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ואחת. אחת ּכל ְְֵֵֶַַַַַַָָֹעל

ואמר‚. ׁשּנדר, חברֹו ׁשמע חּיב? ּבנדרים הּמתּפיס ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּכיצד
ׁשּנאסר ּבמה אסּור זה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו 'ּכמֹות ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ'ואני
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עד             
  

'ואני', ואמר 'ואני', ׁשאמר זה הּׁשליׁשי ׁשמע חברֹו. ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבֹו
דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו 'ואני' אֹומר מהן אחד וכל מאה היּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

אסּורין. ּכּלן הרי - חברֹו ֲֲֲִֵֵֶָֻׁשל
אפּלּו„. ואמר וחזר אסּור, עלי הּזה הּבּׂשר האֹומר: ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָוכן

הּפת הרי - הּזה ּכּבּׂשר הּזאת והּפת ימים: ּכּמה ְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹאחר
זה ויין הּזאת, ּכּפת זה ּודבׁש ואמר: חזר ונאסרה. ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנתּפּׂשה

אסּורין. ּכּלן - מאה הן אפּלּו זה, ְֲֲִִִֵֵֶַָָֻּכדבׁש
הּיֹום,‰. אֹותֹו ׁשּיצּום ונדר הּיֹום, רּבֹו אֹו אביו ׁשּמת ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

ּבֹו ׁשּמת ּכּיֹום עליו זה יֹום הרי אמר: ׁשנים ּולאחר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָוצם,
התּפיס ׁשהרי ּכלּום; ּבֹו לאכל אסּור זה הרי - רּבֹו אֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹאביו
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. האסּור ּכּיֹום ואסרֹו זה ְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹיֹום

.Âה חלים הרׁשּות?ּכיצד ּכדברי מצוה ּדברי על ּנדרים ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
יׁשיבת הרי עליו, אסּורה הּפסח ּבלילי הּמּצה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאֹומר:
אסּורֹות הּתפּלין והרי עליו, אסּורה הּסּכֹות ּבחג ְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָֻֻהּסּכה
אֹו יׁשב אֹו אכל ואם עליו, אסּורין אּלּו הרי - עליו ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּבנטילה
ּבמי לֹומר צרי ואין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹוקה. - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנטל
ׁשהּוא - הּפסח ּבלילי מּצה אכל אם קרּבן עלי הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבקרּבן. ְְְֵֵֶַַָָָָֹחּיב
.Êאין ּוׁשבּועֹות מצוה, ּדברי על חלים נדרים מה ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָּומּפני

ּדבר על עצמֹו אֹוסר ׁשהּנׁשּבע מצוה? ּדברי על ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָחלֹות
נמצא עצמֹו. על הּנדּור הּדבר אֹוסר והּנֹודר עליו, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּנׁשּבע
מהר מׁשּבע עצמֹו ּוכבר עצמֹו, אֹוסר - מצוה לבּטל ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּנׁשּבע
ּבנדר זה ּדבר והאֹוסר ׁשבּועה; על חלה ׁשבּועה ואין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָסיני,
סיני. מהר מׁשּבע אינֹו הּדבר ואֹותֹו ׁשּנאסר, הּוא הּדבר זה -ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

.Áּכמֹו ּכן מראין ׁשהּדברים ּתמצא ּבּכתּוב מתּבֹונן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשאּתה
ּבּטּוי: ּבׁשבּועת אֹומר ׁשהרי הּׁשמּועה. מּפי חכמים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּקּבלּו
ׁשּיאכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו הרׁשּות, ּבדברי - להיטיב אֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלהרע
אֹומר: הּוא ּובנדרים ּבהן; וכּיֹוצא ׁשּיצּום אֹו הּיֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָויׁשּתה
לדברי מצוה ּדברי ּבין חלק ולא יעּׂשה, מּפיו הּיצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹּככל

ְָהרׁשּות.
.Ë;לצּום חּיב - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ׁשּיצּום ְְֵֶַַַָָָָהּנֹודר

הּנֹודר וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו מצוה, ּדברי על חלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּנדרים
זה יֹום ּבֹו ּופגע ימיו, ּכל ׁשליׁשי יֹום אֹו ראׁשֹון יֹום ְִִִֶֶַָָָָָׁשּיצּום
חּיב זה הרי - הּכּפּורים יֹום ערב אֹו טֹוב יֹום הּוא ֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָוהרי
- ּופּורים חנּכה ּבֹו ּפגע חדׁש. ראׁש לֹומר צרי ואין ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻלצּום.
ּבהם הּצֹום ואּסּור הֹואיל האּלּו; הּימים מּפני נדרֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּדחה
מּפני נדרֹו ויּדחה חּזּוק, צריכין הן הרי - סֹופרים ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָמּדברי

חכמים. ְֲִֵַָגזרת

.È?מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלים הּנדרים אין ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד
עּמֹו; מּלדּבר אסּור אינֹו - קרּבן עלי ּדּבּורי ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
עלי אסּור ּדּבּורי לֹו: אמר אם וכן מּמׁש. ּבֹו אין ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּדּבּור
,עלי קרּבן ּפרֹותי אֹו עלי אסּורין ּפרֹותי ּכאֹומר: זה אין -ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשאיני קרּבן לחברֹו: האֹומר ,לפיכ עליו. אסּורין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשהן
;עּמ מהּל ׁשאיני אֹו ,עּמ עֹוּׂשה ׁשאיני אֹו ,עּמ ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמדּבר
;מהּל ׁשאיני מדּבר, ׁשאיני יׁשן, ׁשאיני קרּבן ׁשאמר: ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
חל הּנדר אין - מׁשּמׁש ׁשאיני קרּבן לאׁשּתֹו: ׁשאמר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
וׁשּמּוׁשי ועּׂשּיתי והּלּוכי ּדּבּורי ּכאֹומר: זה והרי אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָּבכל

מּמׁש. ּבהן ׁשאין ּדברים ׁשהן ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָקרּבן,
.‡Èורגלי למעּׂשיהן, וידי לדּבּורֹו, ּפי יאסר האֹומר: ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל

האֹומר ,לפיכ עליהן. חל הּנדר הרי - לׁשנתן ועיני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהּלּוכן,
ורגלי ,עּמ מּלעּׂשֹות וידי ,עּמ מּלדּבר ּפי קרּבן ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָלחברֹו:
קרּבן עלי הרי האֹומר: וכן אסּור. זה הרי - עּמ ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמּלהּל
ּדברֹו על ועבר עּמֹו, אדּבר לא אם אֹו ּפלֹוני עם אדּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָֹאם
ּבהן. וכּיֹוצא דּברּתי ולא ּדּברּתי נדר אם וכן ּבקרּבן. חּיב -ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
נדרי אּלא מׁשּפטיהם, מבארין ׁשאנּו אּסר נדרי אּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשאין

ְֵֶהקּדׁש.
.Èּפי על אף ואסרן, מּמׁש ּבהם ׁשאין ּבדברים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּנֹודר

הּתר, ּבהן ׁשּינהג לֹו מֹורים אין - עליהם חל הּנדר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאין
אּלא עליהן; חל ׁשהּנדר ּובדעּתֹו ּבהן עצמֹו ואסר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהֹואיל

ל ּפיּפֹותחין על אף נדרֹו, לֹו ּומּתירין אחר מּמקֹום ּפתח ֹו ְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נאסר, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשּלא

ה'תש"ע אלול ב' חמישי יום

 
אנסין‡. ׁשגגֹות1נדרי הבאי2ונדרי אּלּו3ונדרי הרי - ְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵַָָ

ּבׁשבּועֹות4מּתרים ׁשּבארנּו ּכדר האּנסין5, ׁשהּדירּוהּו הרי .6 ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
יׁש7והּמֹוכסין אם עלי אסּור ׁשהּבּׂשר לנּו נדר לֹו: ואמרּו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

והּיין והּבּׂשר הּפת הרי ואמר: ונדר ּבמכס, ׁשחּיב דבר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעּמ
ּבּכל מּתר זה הרי - עלי על8אסּורין ׁשהֹוסיף ּפי על ואף , ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻ

ּתהנה ׁשּלא ׁשּיּדר מּמּנּו ּבקׁשּו אם וכן מּמּנּו. ּׁשּבקׁשּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹמה
לֹו ּכּלן9אׁשּתֹו - ואחיו ּובניו אׁשּתֹו לֹו ּתהנה ׁשּלא ונדר , ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ

ּבזה10מּתרין ּכּיֹוצא ּכל וכן .11. ְִֵֵֶַָָֹֻ
.האּלּו הּנדרים הּמּתר12ּובכל לדבר ּבלּבֹו ׁשּיתּכּון 13צרי. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ

ּבל ׁשּיּׂשים אֹוּכגֹון ּבלבד הּיֹום אֹותֹו עליו אסּורין ׁשּיהיּו ּבֹו ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָ
ׁשּבלּבֹו, ּדברים על וסֹומ ּבזה. ּכּיֹוצא וכן ׁשעה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאֹותּה
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והכרח.1) אונס מתוך גנבה2)שנדר שלא ונודע בני, את שהכתה או כיסי את שגנבה לי, מליהנות אשתי תיאסר שאמר: כגון
הכתה. מצרים.3)ושלא כיוצאי הרבה חיילות הזה בדרך ראיתי לא אם אלו פירות עלי ייאסרו שאמר: כגון יתר, ושפת גוזמה

גוזמה דרך העם, רוב או החומה גובה את לספר אלא נתכוון לא שזה לרקיע, עד גבוהה פלונית עיר חומת ראיתי לא אם או
לחכם.4)והפלגה. שאלה צריכים שהוא5)ואינם אלא בדבר, יש שאיסור משמע פטור, זה הרי רבינו: כתב שבשבועות אלא

ולא הואיל איסור, בהם אין בנדרים אבל לבטלה, שמים שם להוציא ואסור שמים, שם הזכרת בלא שבועה אין כי מקרבן, פטור
נדר. לשם בליבו באלימות.6)גמר המשתמש זרוע ובעל ברשות,7)חמסן שלוקח או המלך, ברשות שלא (מס) מכס לוקח

הקצוב. המס על לעצמו מוסיף נדר.8)אבל נדרו ואין שווים וליבו פיו אין האנוס כי במכס החייבים דברים עמו שיש פי על אף
לו.10)ממנו.9) או11)ליהנות אסור, דבר אוכלים אינם והם - תרומה פירות אלו פירות אין אם עלי, זה נדר שאומר: כגון

ממכס. ופטורים המלך מבית אונס.12)שהם מחמת שיתכוון13)שנודר לומר יכול אתה אין שגגות בנדרי אבל

             
  

אנּוס והּוא ונמצא14הֹואיל ּבּׂשפתיו, להֹוציא יכֹול ואינֹו ְְְְְְִִִִֵָָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו אין להן ׁשּיּדר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבּׁשעה

.15בׁשבּועֹות ְִ
זרּוזין‚. נדרי מּתרין16וכן חברֹו17- ׁשהּדיר ּכגֹון ּכיצד? .18 ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָֻ

אצלֹו זה19ׁשּיאכל ונדר רֹוצה20, ׁשאינֹו מּפני יאכל, ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
אכל ּבין עליו, אכל21להטריח לא ּפטּורין22ּבין ׁשניהן -23. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבסלע אּלא זה חפץ ימּכר ׁשּלא ׁשּנדר הּמֹוכר והּלֹוקח24וכן , ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבׁשקל אּלא יּקחּנּו ׁשּלא ורצּו25נדר ׁשניהן26, - דינרין ּבׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

גמר27ּפטּורין לא מהם אחד ׁשּכל לפי ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
חברֹו את לזרז ּכדי אּלא נדר ולא ּבלּבֹו28ּבלּבֹו, גמר ולא ,29. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

מּתרים,„. ׁשהן אּלּו, נדרים מיני ארּבעה ׁשאפּלּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּומּנין
ּתלמּוד לבּטלן? מנת על ּבהן נֹודר להיֹות לאדם לֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאסּור

חּלין דבריו יעּׂשה לא - ּדברֹו יחל לא .30לֹומר: ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹֻ

ונחם‰. ׁשּנדר נׁשאל31מי זה הרי - נדרֹו לחכם32על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מּתיר33ּומּתירֹו ׁשאין ׁשבּועֹות: הּתר ּכדין נדרים הּתר ודין . ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

מבהק חכם הדיֹוטֹות34אּלא ׁשלׁשה אֹו ׁשאין35, ּבמקֹום ְְְְֵֶֶֶָָָָָָֻ
הּנדר מּתירין הּׁשבּועה ׁשּמּתירין ּובּלׁשֹון ׁשאר36חכם. וכן . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשהן ּכדר ּבנדרים ּכּלן - ּבׁשבּועֹות ׁשּפרׁשנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻהענינֹות
.37ּבׁשבּועֹות ְִ

.Âׁשּיחּול עד הּנדר מּתירין ּכׁשבּועה38ואין ,39. ְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

.Êהאּסר נדרי על ׁשּנׁשאלים ּכ40ּוכׁשם אֹותֹו, ּומּתירין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הקּדׁש נדרי על אֹותֹו41נׁשאלים קדׁשי42ּומּתירין נדרי ּבין . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

הּבית מזּבח43ּבדק קדׁשי הּתמּורה44ּבין על נׁשאלין ואין .45. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.Áנדרי מפר ּכ אּסר, נדרי מפר הּבעל אֹו ׁשהאב ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּוכׁשם

האּסר.46הקּדׁשֹות לנדרי הּדֹומין ְְְִִִֵֵֶַָָ
.Ëואמר ׁשליׁשי וׁשמע 'ואני', ואמר חברֹו וׁשמע ׁשּנדר, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמי
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עמו. לבו ואין הוא שוגג שהרי וכו' סומך14)בליבו זה הרי הוא ואנוס הואיל דברים, אינם שבלב שדברים פי על אף כלומר,
שייוודע15)עליהם. לחוש יש שאם הרמ"א וכתב ולמוכסים. לחרמים נשבעים ולפיכך שווים וליבו פיו שיהא עד חייב שאינו

וראוי אונס. בדרך שהיה פי על אף לנבוכדנצר שבועתו על שעבר צדקיהו נענש ולכן השם. חילול מפני אסור, לגויים, נדרו ביטול
או חבירו וחלה פלוני, ביום אצלו יאכל לא אם מנכסיו חבירו את ראובן שהדיר כגון לגמרי, אחר מסוג אונסים נדרי שיש להעיר

פטרתו. התורה אנוס כי מותר, זה הרי לבוא, היה יכול ולא נהר בדעתו.16)שעיכבו יעמוד שלא חבירו, את לזרז אלא נדר שלא
חכם.17) שאלת צריכים ממנו.18)ואינם הנאתו עליו אם19)שאסר והדירו המזמין עמד מסרב, והלה אצלו, לאכול שהזמינו

אצלו. יאכל נדרו.21)המוזמן.20)לא את המוזמן מדירו.22)וחילל המזמין לדעת נדר.23)בניגוד זה שהוא24)שאין
כסף. דינרי והלוקח25)ארבעה מסלע בפחות מוכרו אני אם עלי המקח דמי קרבן אמר: שהמוכר דינרים, שני שהוא סלע, חצי

משקל. ביתר אקחנו אני אם עלי המקח קרבן והסכימו.26)אמר: דבריהם27)נתרצו את להעמיד התכוונו לא שמתחילה לפי
[=קונים]. והלוקחים המוכרים דרך וכן דינרים.28)בדווקא, לשלושה נדר.29)שיסכים ואינו שווים וליבו פיו שאין נמצא

האנס, לדעת נדר אונסין שבנדרי בעוד כלל, לנדר נתכוון לא שהרי לעיל, אונסין כבנדרי אחר, לדבר בליבו שיתכוון צורך אין וכאן
כשמעמידים אבל מעמידים כשאין אמורים דברים במה אמרו: ובירושלמי המותר. לדבר בליבו שיתכוון צריך לפיכך נדר, כאן ויש
וכתוב בליבו". גמר לא מהם אחד "שכל רבינו: שדייק וזהו חכם. היתר צריכים שלם) ובלב בדווקא היה נדרם שתחילת (שאומרים
נדרי שהם פי על אף שאעשה או אעשה שלא אמונה לגויים: בין ליהודים, בין לומר אדם בני שרגילים מה מיימוניות": ב"הגהות

חכם. התרת צריכים איסור,30)זרוזין, בהם נוהגים אדם ובני השמים מן לך מותרים שהם לנדרים "מניין שנינו: מזו וגדולה
חולין". דבריו יעשה שלא - דברו יחל לא לומר, תלמוד ומבטל, נודר תהא החכם32)מתחרט.31)שלא ידי על ונחקר נבדק

הנשאל. הוא והנודר השואל הוא החוקר שהחכם נמצא חרטה, פתח לו ימצא שהחכם כדי הנדר, פרטי למדו33)על כך "כי
חכם וחזר, ניחם אם אבל ... נפש בשאט ראש קלות דרך בעצמו הוא יחלל שלא - דברו יחל לא הכתוב שזה ... רבינו ממשה

לו". שבירושלים.34)מתיר הגדול דין מבית מוסמך שיהיה צריך אין אבל נדרים, בהלכות ובקי מלומדים,35)מומחה שאינם
צרכו. כל יבינוהו נדרים היתר עניין להם יסבירו שאם שכל, בעלי לך.36)אבל מחול או לך מותר או לך, שרוי לו: שאומרים

כלום. זה אין נדרך, נעקר או לך מופר לו: אמרו אם שנאמר37)אבל אחד, בפסוק אותם (השוותה) הקישה עצמה שהתורה
נ ידור כי דברו"."איש יחל לא ... שבועה הישבע או לה' בשר38)דר אכילת עצמו על לאסור ונדר בניסן עומד שהיה כגון

לידי ובא הנדר שחל אחר יעשה", מפיו היוצא ככל דברו יחל "לא שנאמר אייר, שייכנס עד נשאל אינו וניחם, אייר, חודש מראש
לו. מוחלים (החכם) ואחרים מוחל אינו הוא אזי שתחול.39)עשייה, עד עליה נשאלים על40)שאין פירותיו אוסר שאדם

הכל.41)עצמו. על בהנאה ונאסר לגבוה, חרטה42)שהקדיש פתח לו מוצא שהחכם מכיוון בהקדש", שאלה "יש ... נדרים
תרומה כגון שפתיו במוצא המתקדש דבר לכל הדין והוא הקדש. אינו טעות והקדש טעות, שהקדשו נמצא מעיקרו. נדרו את ועוקר
ולא לקיימם, מצוה הקדש נדרי "אבל איסור, נדרי על אלא נשאלים שאין מקדושתו. ולהפקיעו לבטלו שאלה בו מועילה ומעשר,

אשלם". לה' נדרי שנאמר, מדוחק, אלא עליהם המקדש43)יישאל בית תיקון לטובת מוקדשים אלא למזבח ראויים שאינם דברים
וכדומה. מום בעלת או טמאה בהמה כגון קרבן44)והחזקתו לעלות והוקדשו המזבח על להיקרב הראויים טהורים חיים בעלי

בהמה הקדיש אם זה ולפי כבנדרים. בהקדש שאלה שיש לומר בנדרים שדרשו כמו קדושתו. להתיר שאלה מועילה הכל על עליו.
מעולם. הקדישה לא כאילו פטור, זה הרי הקדישו על נשאל כך ואחר כרת, ונתחייב בחוץ ושחטה (בעזרה) בפנים להקריבה

על45) נשאל שאין מודים הכל אמרו: ובירושלמי מתקדשת. והיא זו, תחת זו הרי לו שיש חולין בהמת על הקרבן בעל שיאמר
היא בשוגג שתמורה וכיוון כמזיד, שוגג לרבות - קדש" "יהיה שדרשו כמו תמורה, כן גם בטעות תמורה כי והטעם, תמורתו.
הקדשתו לעשות אלא אינה יסודה שכל בה, מועילה אינה השאלה גם ומעתה תמורה, תמורתו בטעות המיר שאפילו נמצא תמורה,

תמורה. נשארת בטעות תמורה והרי נאמר:46)טעות, הבעל, או האב ידי על האשה נדר בהפרת העוסקת נדרים בפרשת שהרי
שהרי מועילה, והבעל האב הפרת גם מעתה שאלה, מועילה הקדש בנדרי שגם לומר - חוץ" ב"שחוטי שנאמר כמו הדבר" "זה

הקבלה. מפי אלא שאינו חכם" מ"היתר יותר בתורה מפורשת ההפרה



עה              
  

אנּוס והּוא ונמצא14הֹואיל ּבּׂשפתיו, להֹוציא יכֹול ואינֹו ְְְְְְִִִִֵָָָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו אין להן ׁשּיּדר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבּׁשעה

.15בׁשבּועֹות ְִ
זרּוזין‚. נדרי מּתרין16וכן חברֹו17- ׁשהּדיר ּכגֹון ּכיצד? .18 ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָֻ

אצלֹו זה19ׁשּיאכל ונדר רֹוצה20, ׁשאינֹו מּפני יאכל, ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
אכל ּבין עליו, אכל21להטריח לא ּפטּורין22ּבין ׁשניהן -23. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבסלע אּלא זה חפץ ימּכר ׁשּלא ׁשּנדר הּמֹוכר והּלֹוקח24וכן , ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבׁשקל אּלא יּקחּנּו ׁשּלא ורצּו25נדר ׁשניהן26, - דינרין ּבׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

גמר27ּפטּורין לא מהם אחד ׁשּכל לפי ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
חברֹו את לזרז ּכדי אּלא נדר ולא ּבלּבֹו28ּבלּבֹו, גמר ולא ,29. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

מּתרים,„. ׁשהן אּלּו, נדרים מיני ארּבעה ׁשאפּלּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּומּנין
ּתלמּוד לבּטלן? מנת על ּבהן נֹודר להיֹות לאדם לֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאסּור

חּלין דבריו יעּׂשה לא - ּדברֹו יחל לא .30לֹומר: ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹֻ

ונחם‰. ׁשּנדר נׁשאל31מי זה הרי - נדרֹו לחכם32על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
מּתיר33ּומּתירֹו ׁשאין ׁשבּועֹות: הּתר ּכדין נדרים הּתר ודין . ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

מבהק חכם הדיֹוטֹות34אּלא ׁשלׁשה אֹו ׁשאין35, ּבמקֹום ְְְְֵֶֶֶָָָָָָֻ
הּנדר מּתירין הּׁשבּועה ׁשּמּתירין ּובּלׁשֹון ׁשאר36חכם. וכן . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשהן ּכדר ּבנדרים ּכּלן - ּבׁשבּועֹות ׁשּפרׁשנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻהענינֹות
.37ּבׁשבּועֹות ְִ

.Âׁשּיחּול עד הּנדר מּתירין ּכׁשבּועה38ואין ,39. ְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

.Êהאּסר נדרי על ׁשּנׁשאלים ּכ40ּוכׁשם אֹותֹו, ּומּתירין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הקּדׁש נדרי על אֹותֹו41נׁשאלים קדׁשי42ּומּתירין נדרי ּבין . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

הּבית מזּבח43ּבדק קדׁשי הּתמּורה44ּבין על נׁשאלין ואין .45. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.Áנדרי מפר ּכ אּסר, נדרי מפר הּבעל אֹו ׁשהאב ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּוכׁשם

האּסר.46הקּדׁשֹות לנדרי הּדֹומין ְְְִִִֵֵֶַָָ
.Ëואמר ׁשליׁשי וׁשמע 'ואני', ואמר חברֹו וׁשמע ׁשּנדר, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָמי
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עמו. לבו ואין הוא שוגג שהרי וכו' סומך14)בליבו זה הרי הוא ואנוס הואיל דברים, אינם שבלב שדברים פי על אף כלומר,
שייוודע15)עליהם. לחוש יש שאם הרמ"א וכתב ולמוכסים. לחרמים נשבעים ולפיכך שווים וליבו פיו שיהא עד חייב שאינו

וראוי אונס. בדרך שהיה פי על אף לנבוכדנצר שבועתו על שעבר צדקיהו נענש ולכן השם. חילול מפני אסור, לגויים, נדרו ביטול
או חבירו וחלה פלוני, ביום אצלו יאכל לא אם מנכסיו חבירו את ראובן שהדיר כגון לגמרי, אחר מסוג אונסים נדרי שיש להעיר

פטרתו. התורה אנוס כי מותר, זה הרי לבוא, היה יכול ולא נהר בדעתו.16)שעיכבו יעמוד שלא חבירו, את לזרז אלא נדר שלא
חכם.17) שאלת צריכים ממנו.18)ואינם הנאתו עליו אם19)שאסר והדירו המזמין עמד מסרב, והלה אצלו, לאכול שהזמינו

אצלו. יאכל נדרו.21)המוזמן.20)לא את המוזמן מדירו.22)וחילל המזמין לדעת נדר.23)בניגוד זה שהוא24)שאין
כסף. דינרי והלוקח25)ארבעה מסלע בפחות מוכרו אני אם עלי המקח דמי קרבן אמר: שהמוכר דינרים, שני שהוא סלע, חצי

משקל. ביתר אקחנו אני אם עלי המקח קרבן והסכימו.26)אמר: דבריהם27)נתרצו את להעמיד התכוונו לא שמתחילה לפי
[=קונים]. והלוקחים המוכרים דרך וכן דינרים.28)בדווקא, לשלושה נדר.29)שיסכים ואינו שווים וליבו פיו שאין נמצא

האנס, לדעת נדר אונסין שבנדרי בעוד כלל, לנדר נתכוון לא שהרי לעיל, אונסין כבנדרי אחר, לדבר בליבו שיתכוון צורך אין וכאן
כשמעמידים אבל מעמידים כשאין אמורים דברים במה אמרו: ובירושלמי המותר. לדבר בליבו שיתכוון צריך לפיכך נדר, כאן ויש
וכתוב בליבו". גמר לא מהם אחד "שכל רבינו: שדייק וזהו חכם. היתר צריכים שלם) ובלב בדווקא היה נדרם שתחילת (שאומרים
נדרי שהם פי על אף שאעשה או אעשה שלא אמונה לגויים: בין ליהודים, בין לומר אדם בני שרגילים מה מיימוניות": ב"הגהות

חכם. התרת צריכים איסור,30)זרוזין, בהם נוהגים אדם ובני השמים מן לך מותרים שהם לנדרים "מניין שנינו: מזו וגדולה
חולין". דבריו יעשה שלא - דברו יחל לא לומר, תלמוד ומבטל, נודר תהא החכם32)מתחרט.31)שלא ידי על ונחקר נבדק

הנשאל. הוא והנודר השואל הוא החוקר שהחכם נמצא חרטה, פתח לו ימצא שהחכם כדי הנדר, פרטי למדו33)על כך "כי
חכם וחזר, ניחם אם אבל ... נפש בשאט ראש קלות דרך בעצמו הוא יחלל שלא - דברו יחל לא הכתוב שזה ... רבינו ממשה

לו". שבירושלים.34)מתיר הגדול דין מבית מוסמך שיהיה צריך אין אבל נדרים, בהלכות ובקי מלומדים,35)מומחה שאינם
צרכו. כל יבינוהו נדרים היתר עניין להם יסבירו שאם שכל, בעלי לך.36)אבל מחול או לך מותר או לך, שרוי לו: שאומרים

כלום. זה אין נדרך, נעקר או לך מופר לו: אמרו אם שנאמר37)אבל אחד, בפסוק אותם (השוותה) הקישה עצמה שהתורה
נ ידור כי דברו"."איש יחל לא ... שבועה הישבע או לה' בשר38)דר אכילת עצמו על לאסור ונדר בניסן עומד שהיה כגון

לידי ובא הנדר שחל אחר יעשה", מפיו היוצא ככל דברו יחל "לא שנאמר אייר, שייכנס עד נשאל אינו וניחם, אייר, חודש מראש
לו. מוחלים (החכם) ואחרים מוחל אינו הוא אזי שתחול.39)עשייה, עד עליה נשאלים על40)שאין פירותיו אוסר שאדם

הכל.41)עצמו. על בהנאה ונאסר לגבוה, חרטה42)שהקדיש פתח לו מוצא שהחכם מכיוון בהקדש", שאלה "יש ... נדרים
תרומה כגון שפתיו במוצא המתקדש דבר לכל הדין והוא הקדש. אינו טעות והקדש טעות, שהקדשו נמצא מעיקרו. נדרו את ועוקר
ולא לקיימם, מצוה הקדש נדרי "אבל איסור, נדרי על אלא נשאלים שאין מקדושתו. ולהפקיעו לבטלו שאלה בו מועילה ומעשר,

אשלם". לה' נדרי שנאמר, מדוחק, אלא עליהם המקדש43)יישאל בית תיקון לטובת מוקדשים אלא למזבח ראויים שאינם דברים
וכדומה. מום בעלת או טמאה בהמה כגון קרבן44)והחזקתו לעלות והוקדשו המזבח על להיקרב הראויים טהורים חיים בעלי

בהמה הקדיש אם זה ולפי כבנדרים. בהקדש שאלה שיש לומר בנדרים שדרשו כמו קדושתו. להתיר שאלה מועילה הכל על עליו.
מעולם. הקדישה לא כאילו פטור, זה הרי הקדישו על נשאל כך ואחר כרת, ונתחייב בחוץ ושחטה (בעזרה) בפנים להקריבה

על45) נשאל שאין מודים הכל אמרו: ובירושלמי מתקדשת. והיא זו, תחת זו הרי לו שיש חולין בהמת על הקרבן בעל שיאמר
היא בשוגג שתמורה וכיוון כמזיד, שוגג לרבות - קדש" "יהיה שדרשו כמו תמורה, כן גם בטעות תמורה כי והטעם, תמורתו.
הקדשתו לעשות אלא אינה יסודה שכל בה, מועילה אינה השאלה גם ומעתה תמורה, תמורתו בטעות המיר שאפילו נמצא תמורה,

תמורה. נשארת בטעות תמורה והרי נאמר:46)טעות, הבעל, או האב ידי על האשה נדר בהפרת העוסקת נדרים בפרשת שהרי
שהרי מועילה, והבעל האב הפרת גם מעתה שאלה, מועילה הקדש בנדרי שגם לומר - חוץ" ב"שחוטי שנאמר כמו הדבר" "זה

הקבלה. מפי אלא שאינו חכם" מ"היתר יותר בתורה מפורשת ההפרה



עו             
  

ּכּלן.47'ואני' הּתרּו - והּתר נדרֹו על הראׁשֹון ונׁשאל ,48 ְְְְְֲִִִִַַַַָָֻֻֻ
אסּורין וכּלן מּתר, האחרֹון - והּתר האחרֹון נׁשאל49נׁשאל . ְְְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָֻֻֻ

אסּור והראׁשֹון מּתרין, אחריו וׁשל הּׁשני - והּתר .50הּׁשני ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻ
.Èהּפת על ׁשּנדר ּכגֹון ּבנדר, הרּבה ּדברים הּמתּפיס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָוכן

הּבּׂשר הּבּׂשר51והתּפיס הּתר - ּבּה והּתר הּפת על ונׁשאל ,52. ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָֻֻ
הּפת. הּתר לא - ּבֹו והּתר הּבּׂשר על ְְִַַַַַַַָָֹֻֻנׁשאל

.‡Èלכּלכם נהנה ׁשאיני הּנֹודר אֹו על53הּנׁשּבע ונׁשאל , ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻ
והּתירֹו מהם אחד על ׁשבּועתֹו על אֹו ּכּלם54נדרֹו הּתרּו -55; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻֻ

לזה נהנה ׁשאיני אמר ּכּלֹו. הּתר - מּכללֹו ׁשהּתר ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻֻׁשהּנדר
ּכּלן הּתרּו - הראׁשֹון הּתר ולזה: -56ולזה אחרֹון הּתר ; ְְְֲִֶֶַַַָָָָֻֻֻֻ

לזה לזה לזה נהנה ׁשאיני אסּורין. וכּלן מּתר, -57האחרֹון ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻֻ
ואחד אחד לכל ּפתח ּבזה.58צריכין ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

.Èידּוע61ּובׁשבּועה60ּובקרּבן59ּבנזירנדר ואין ׁשּנדר אֹו , ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ
לכּלן אחד ּפתח - נדר מהן זה .62ּבאי ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

.‚Èהעיר מאנׁשי ׁשּבעיר63הּנֹודר לחכם ׁשּנדר64ונׁשאל אֹו , ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּביּׂשראל65מּיּׂשראל לחכם נׁשאל הּוא נדרֹו66והרי הרי - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ָֻמּתר.
.„Èלמחר אל אם הּיֹום עלי אסּורין אּלּו ּפרֹות ְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָהאֹומר:

יל ׁשּמא ּגזרה הּיֹום, לאכלם אסּור זה הרי - ּפלֹוני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָלמקֹום
- למחר והל הּיֹום, ואכלן עבר ואם מקֹום. לאֹותֹו ְְְְְֲִַַַַָָָָָָָָָלמחר

לֹוקה67לֹוקה אינֹו - הל לא ואם ;68. ְִֵֶֶַָֹ
.ÂËלמקֹום הּיֹום אל אם למחר אסּורין הן הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָאמר:

עליו ויאסרּו הּמקֹום, לאֹותֹו הּיֹום ליל מּתר זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּפלֹוני
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן למחר. הּפרֹות זהיר69אֹותן ׁשאדם מּפני . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

לעּׂשֹותֹו ׁשּלא האסּור ׁשּגֹורם70ּבדבר ּבּתנאי זהיר ואינֹו , ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
הּמּתר ּדבר .71לאסר ֱֶַָָָֹֻ

.ÊËימים עּׂשרה לצּום והיה72הּנֹודר ׁשּירצה, יֹום זה ּבאי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מצוה לדבר והצר מהם, אחד ּביֹום מּפני73מתעּנה אֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

ּגדֹול אדם אחר74ּכבֹוד יֹום ּופֹורע אֹוכל זה הרי ׁשהרי75- , ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
וׁשכח הּיֹום, ׁשּיצּום נדר הּנדר. ּבתחּלת הּימים קבע ְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹלא

לצּום מׁשלים - ׁשנים76ואכל אֹו אחד יֹום ׁשּיצּום נדר .77, ְְְִִֶֶַַַַָָָָָ
לצּום וחּיב ּתעניתֹו, אבד - ואכל ׁשכח לצּום ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָּוכׁשהתחיל

אחר .78יֹום ֵַ

 
אּתה‡. הרי אֹו חרם, עלי הריני לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָראּובן

עבר ואם ּבראּובן. ׁשּיהנה ׁשמעֹון על נאסר - ּבהניתי ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאסּור
ּומּתר ּכלּום. ׁשמעֹון אמר לא ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֻונהנה
ּבהניתֹו. עצמֹו אסר לא ׁשהרי ּבׁשמעֹון, להנֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלראּובן

.אסּור הריני אֹו חרם, עלי אּתה הרי לׁשמעֹון: ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאמר
- נהנה ואם ּבׁשמעֹון. מּלהנֹות ראּובן נאסר הרי - ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהנית
אמר ראּובן. ּבהנית מּתר וׁשמעֹון ּדברֹו. חּלל ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻלֹוקה,
ּבהנית אסּור הריני אֹו עלי, ואּתה חרם עלי הריני ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלֹו:
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבזה. זה אסּורין ׁשניהם - ּבהניתי אסּור ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואּתה

ֶָּבזה.
.‚,עלי אסּורין ּפלֹוני ּפרֹות הרי לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָראּובן

ּבהנ אסּור אּתה הרי אדםאֹו ׁשאין ּכלּום; זה אין - ּפלֹוני ית ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אמן, ׁשמעֹון ענה ּכן אם אּלא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּבדבר חברֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָאֹוסר

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ׁשּנתנּה„. ּפי על אף ,עלי אסּורה זֹו ּכּכרי לחברֹו: ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאֹומר

אֹו ּבירּׁשה, לֹו ונפלה מת עליו. אסּורה זֹו הרי - ּבמּתנה ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָָֻלֹו
אּלא לֹו אמר ׁשּלא מּתרת; זֹו הרי - ּבמּתנה אחר לֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּנתנּה

ׁשּלֹו. עּתה אינּה והרי ֲִִֵֵֶַַָָָּכּכרי,
ּפרֹותי,‰. לֹו אמר ולא ,עלי אסּורין אּלּו ּפרֹות לֹו: ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר

אסּורין אּלּו הרי - לאחר ונפלּו ׁשּמת אֹו ׁשּמכרן ּפי על ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאף
ׁשּיצא ּפי על אף חברֹו, על ׁשּלֹו ׁשהּוא ּדבר ׁשהאֹוסר ֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָעליו.
נכסי אמר ּכן אם אּלא עֹומד; ּבאּסּורֹו הּוא הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָמרׁשּותֹו
אסרן לא ׁשהרי אּלּו, ּבלׁשֹונֹות וכּיֹוצא ּפרֹותי אֹו ּביתי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹאֹו

ּברׁשּותֹו. ׁשהן זמן ּכל ְְִֵֶֶַָָאּלא
.Âׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ּבהניתי, אסּור אּת הרי לבנֹו: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר
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קודמו.47) של דיבור כדי בתוך זה וכל כמותו זה בנדר רוצה אני כשהותר48)שגם נמצא בזה, זה נדריהם את תלו וכולם הואיל
כולם. הותרו - בו.49)הראשון נדריהם את תלו לא -50)שהם מותר ולמטה מהשני נמצא בחבירו, נדרו התפיס אחד שכל
אסור. ולמעלה דיבור.51)ממנו כדי לאחר המותר52)אפילו בדבר הייתה בפת, הבשר שהתפסת נמצא הותרה, שהפת מאחר
הנדור. בדבר החבורה.53)ולא אנשי נמצאת55)החכם.54)לכל כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה נדר שלא כיוון

אין שאם כולו", בטל מקצתו שבטל לנדר מכאן, - יעשה מפיו היוצא "ככל אמרו: ובירושלמי לכולם. התרה פתח - מקצתו התרת
לחצאין. חל אינו מפיו היוצא ככל אחד56)הנדר כל בזה, זה ולתלות כאחד לכללם נתכוון החיבור בוא"ו והשתמש הואיל

לו. הקודם בזה.57)בחבירו זה אותם תלה ולא ואחד, אחד לכל פרטי באופן שנדר נמצא החיבור, בוא"ו התבטא לא כאן
עצמו.58) בפני ידו על הודר מהם אחד כל נזיר.59)שהרי עלי.60)להיות פלוני דבר קרבן אוכל61)שאמר שלא שבועה

פלוני. ביום לנדרו62)בשר אלא חרטה פתח מצא לא ואפילו כולו. הותר - מקצתו שהותר נדר הוא, אחד נדר והכל הואיל
הוא. אחד נדר שהכל כולם, הותרו - לאחרונה בשפתו עירו.63)שהוציא מבני הנאה עצמו על שלכתחילה64)שאסר פי על אף

עירו. מבני שהוא החכם, מהתרת נהנה הוא שהרי לו, להישאל לו שבעולם.65)אסור ישראל להישאל66)מכל לו מותר כאן
לחכם להישאל לו אפשר העיר, מאנשי בנודר אבל ישראל, כל הנאת עליו שאסר אחר, בחכם לו אפשר אי שהרי לכתחילה, אפילו

אחרת. דברו.67)שבעיר יחל לא משום: אכילתו אתמול.68)על באכילתו חכמים איסור על שעבר פי על כגון69)אף
היום. אישן אם למחר שינה עלי תיאסר נדרו,70)שאמר: על לעבור ירצה שלא למחר, הפירות יאכל שמא לחוש, אין ולפיכך

אכילתם. איסור באיסור.71)שהוא פירותיו שאכל ונמצא למחר, ילך שמא לחוש יש הקודם בדין רצופים.72)ולפיכך בלתי
מסכת.73) סיום או מילה ברית כגון מצוה בסעודת עמו.74)לאכול לאכול בו ואפילו75)שמפציר ופורע" תעניתו אדם "לווה

לצום. זה.76)כשנדר יום בנדרו שפרט כיוון אחר, יום שיתענה סמך על ביום, בו עוד יאכל ולא יום. קבע77)באותו ולא
יום. עוד.78)איזה לאכול לו מותר היום באותו אבל נדרו. את לקיים כדי

             
  

אסּורין. עלי נכסי ּכאֹומר: ׁשּזה יירׁשּנּו; - מת אם ּבֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיהנה
לא - מת אם ּבמֹותי, ּבין ּבחּיי ּבין ּופרׁש: הניתֹו, עליו ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹאסר
.עלי אסּורין אּלּו נכסים לֹו: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָיירׁשּנּו;

.Êּתלמיד זה ּבני ּבן יהיה אם ואמר: ּבהניתֹו, ּבנֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָאסר
מּתר, זה הרי - לבנֹו להקנֹותן ּכדי נכסי זה ּבני יקנה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻחכם,
יהיה אם ּבהן מּתר הּבן ּובן האב, ּבנכסי אסּור הּבן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻויהיה

ׁשהתנה. ּכמֹו חכם ְְְִִֶַָָָּתלמיד
.Áלאחיו אביו ירּׁשת נתן אם אביו, ּבירּׁשת האסּור הּבן ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻזה

ּבכתּבת אֹו ּבחֹובֹו ּפרעם אם וכן מּתר. זה הרי - לבניו ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻֻאֹו
עלי. ׁשאסרן אבי נכסי ׁשאּלּו להֹודיען וצרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאׁשּתֹו.
חֹובֹו, את לפרע לֹו מּתר - חברֹו ּבֹו יהנה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשהּנׁשּבע

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.Ëּבין ּבנדר ּבין מאכל מּמיני מין עליו ׁשּנאסר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי

הרי - עּמהן נתערב אֹו אחרים מינים עם ונתּבּׁשל ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבׁשבּועה,
הּמין טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף הּמּתרים, ּבּמינים מּתר ִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻזה
יׁש אם ּבאחרים: ונתערבּו אּלּו ּבפרֹות נאסר ואם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהאסּור.
מּתרין. - לאו ואם אסּורין, - האסּור ּדבר טעם ְֲִִִֶַַָָָָָָָֻּבהן

.Èמרק לאכל מּתר זה הרי - ּביין אֹו ּבבּׂשר נאסר ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכיצד?
ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף הּיין, ועם הּבּׂשר עם ׁשּנתּבּׁשלּו ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָוירקֹות
ּבּׂשר ּבאכילת אּלא אסּור ואינֹו הּיין, טעם אֹו הּבּׂשר ְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָטעם

עצמֹו. ּבפני יין לׁשּתֹות אֹו עצמֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַּבפני
.‡Èיׁש אם הּירק: עם ונתּבּׁשל זה, ּביין אֹו זה ּבבּׂשר ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנאסר

- לאו ואם אסּורין, - הּיין טעם אֹו ּבּׂשר טעם ְְֲִִִַַַַַַַָָָָּבירקֹות
נבלֹות ּבּׂשר ּכמֹו נעּׂשה הּיין וזה הּבּׂשר ׁשּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמּתרין.
האֹומר: ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשקצים
ּובּתבלין ׁשּבֹו ּובּמרק ּבֹו אסּור זה הרי - עלי אסּור זה ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּׂשר

ֶׁשּבֹו.
.Èטּפה אפּלּו אחר, ּביין עצמֹו על ׁשאסרֹו זה יין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנתערב

נעּׂשה נדרֹו, על להּׁשאל לֹו ׁשּיׁש מּפני הּכל. נאסר - ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבחבית
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמינֹו, ּבטל ׁשאינֹו מּתירין לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכדבר

אסּו מאכלֹות רֹות.ּבהלכֹות ְְֲֲִַָ
.‚Èאֹו לפי, הן קרּבן אֹו עלי, קרּבן האּלּו ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָהאֹומר:

ואין ּובגּדּוליהם, ּבחּלּופיהן אסּור זה הרי - ּפי על הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָקרּבן
מהן. הּיֹוצאין ּבּמׁשקין לֹומר ְְִִִֵֶַַַַָצרי

.„Èטֹועם ׁשאיני אֹו אֹותם אֹוכל ׁשאיני נׁשּבע אֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנדר
חּטה ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּכלה ׁשּזרעֹו דבר היה אם ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאֹותם:
היה ואם ּובגּדּוליהן; ּבחּלּופיהן מּתר זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּוּׂשעֹורה
וׁשּומין ּבצלים ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּבארץ ּכלה זרעֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּדבר
מׁשקין ,ּכ ּובין ּכ ּובין אסּורין. גּדּולין גּדּולי אפּלּו -ְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָ
לֹוקה. אינֹו - מהן ׁשתה אם ,לפיכ ספק. - מהן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּיֹוצאין

.ÂËקרּבן אֹו קרּבן, עלי ידי מעּׂשה לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָוכן
ּובגּדּוליהן. ּבחּלּופיהן אסּור - ּפי על הן קרּבן אֹו לפי, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהן
ּדבר ידיה מעּׂשה ּפרֹות היּו אם אֹוכל: ׁשאיני טֹועם, ֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאיני
דבר היה ואם ּובגּדּוליהן; ּבחּלּופיהן מּתר - ּכלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּזרעֹו
לא ולּמה אסּורין. גּדּולין גּדּולי אפּלּו - ּכלה זרעֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאין
ּדבר הן ׁשהרי עליו? ׁשרּבּו ּבּגּדּולין האסּור העּקר ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָיבטל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּברב, ּבטל ׁשאינֹו מּתירין, לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיׁש
.ÊËהרי - ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין חברֹו, על ּפרֹותיו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהאֹוסר

ּפרֹות ּבגּדּולי אסּור חברֹו לפיכ ספק. וחּלּופיהן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָגּדּוליהן
נהנה. - ונהנה עבר ואם ּובחּלּופיהן, ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַָָָאּלּו

 
אסּורה‡. מאכל לידי הּמביאה הנאה לחברֹו: ְְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר

זה הרי - עלי אסּורה מאכלי לידי הּמביאה הנאה אֹו ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעלי,
ותּנּור ורחים ּוכברה נפה לֹו האסּור מן יׁשאל לא ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹהּנאסר
נזמים מׁשאילֹו אבל נפׁש; אכל ּבֹו ׁשעֹוּׂשין ּדבר ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹוכל
לׁשאל ואסּור נפׁש. אכל ּבהן עֹוּׂשין ׁשאין וכלים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹוטּבעֹות
ּפרֹות. עליו להביא וחמֹור ּפרֹות, ּבֹו להביא ּׂשק ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָמּמּנּו

.אסּור - ּבּׂשכר אּלא ּכלים מׁשאילין ׁשאין ׁשּדרּכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמקֹום
הרי נפׁש. אכל ּבהן עֹוּׂשין ׁשאין ּכלים אף מּמּנּו ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹלׁשאל
ׁשאין ּכלים מּמּנּו וׁשאל ּׂשכר, נֹוטלין ׁשאין ּבמקֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיּו
עד אחרים ּבפני ּבהן להראֹות ּכדי נפׁש אכל ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹעֹוּׂשין
ּבמקֹום ׁשּיל ּכדי ּבארצֹו לעבר ׁשּבּקׁש אֹו מהם, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיהנה
אינֹו - עבר אם ,לפיכ מּספק. אסּור זה הרי - ּבֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיהנה

ֶלֹוקה.
אּלא‚. מאכל, הנית מּמּנּו למּדר מחברֹו הנאה מּדר ּבין ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻאין

ּבמקֹום נפׁש אכל ּבהן עֹוּׂשין ׁשאין וכלים הרגל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹדריסת
ּבחּנם. ׁשם אֹותם ְְִִִֶַָָָׁשּמׁשאילין

ּבין„. ּבנדר ּבין ׁשמעֹון, הנית עליו ׁשּנאסרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָראּובן
הּׁשקל מחצית ידֹו על ׁשמעֹון ׁשּיּתן לֹו מּתר - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּבׁשבּועה
הּגיע לא ׁשהרי ׁשעליו; חֹוב ּפֹורע וכן ּבּה, חּיב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשראּובן
הּתביעה ּומניעת הּתביעה, מּמּנּו מנע אּלא ּכלּום, ראּובן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָליד
ואת אׁשּתֹו את לזּון לֹו מּתר לפיכ הניה. אּסּור ּבכלל ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֻאינּה
חּיב ׁשהּוא ּפי על אף הּכנענים, אפּלּו ועבדיו, ְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָּבניו
טהֹורה; ּבין טמאה ּבין ּבהמּתֹו, את יזּון לא אבל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹּבמזֹונֹותם.
ראּובן. ליד ׁשהּגיע הניה היא - ּבבּׂשרּה ׁשּמֹוסיף ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּכל

קרּבנֹות‰. להקריב מּתר הּוא הרי - ּכהן ׁשמעֹון ְְְְְֲִִֵֵַָָָָֹֻהיה
ּבעל ׁשלּוחי ואינם הם, ׁשמים ׁשלּוחי ׁשהּכהנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹראּובן;
אבל מּדעּתּה. לראּובן הּבֹוגרת ּבּתֹו ׁשמעֹון ּומּׂשיא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּקרּבן.
ׁשּזה אסּור; - ּברׁשּותֹו היא עדין ׁשהרי נערה, היתה ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָאם

לׁשּמׁשֹו. ׁשפחה לֹו ְְְְִֵַָּכמֹוסר
.Âמעּׂשרֹותיו לֹו ּומפריׁש ראּובן ּתרּומת ׁשמעֹון ְְְְְְְִִֵֵַַַָותֹורם

לתרם הרֹוצה ּכל ראּובן: ׁשאמר ּכגֹון מּדעּתֹו? ּכיצד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּדעּתֹו.
ׁשהרי לֹו, לתרם לׁשמעֹון יאמר לא אבל ויתרם. יבֹוא -ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָֹֹֹֹ

לֹו. הניה וזה ׁשליח, אֹותֹו ְֲִֶֶַָָָעֹוּׂשה
.Ê;ּׂשכר עליה לּטל אסּור ׁשהרי ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומלּמדֹו

ּדרּכן אין ואם ּׂשכר. עליה ׁשּנֹוטלין ׁשּבכתב, ּתֹורה לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאבל
ּכ ּובין מּתר. זה הרי - ׁשּבכתב ּתֹורה על ּׂשכר לּטל ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשם

ּבנֹו. את ללּמד מּתר ,ּכ ְְֵֵֶַָָֻּובין
.Áּׂשכר ׁשּנֹוטל ּובמקֹום לבּקרֹו. ׁשמעֹון נכנס - ראּובן ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָחלה

אּלא ׁשמעֹון, יׁשב לא - לֹו לצוֹות החֹולה עם ׁשּיׁשב ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹמי
היא. מצוה ׁשּזֹו ּבידֹו, לרּפאתֹו לֹו ּומּתר ועֹומד. ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻמבּקרֹו

.Ëאבל ׁשמעֹון; אֹותּה ירּפא לא - ראּובן ּבהמת ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָֹחלתה
גדֹולה, ּבאמּבטי עּמֹו ורֹוחץ .וכ ּכ לּה עּׂשה לֹו: ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָאֹומר
הּמים. עליו ׁשּמגּביּה ּבׁשעה ׁשּמהּנהּו מּפני ּבקטּנה, לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאבל
הּגׁשמים, ּבימֹות לא אבל החּמה, ּבימֹות ּבּמּטה עּמֹו ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹויׁשן
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עז              
  

אסּורין. עלי נכסי ּכאֹומר: ׁשּזה יירׁשּנּו; - מת אם ּבֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיהנה
לא - מת אם ּבמֹותי, ּבין ּבחּיי ּבין ּופרׁש: הניתֹו, עליו ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹאסר
.עלי אסּורין אּלּו נכסים לֹו: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָיירׁשּנּו;

.Êּתלמיד זה ּבני ּבן יהיה אם ואמר: ּבהניתֹו, ּבנֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָאסר
מּתר, זה הרי - לבנֹו להקנֹותן ּכדי נכסי זה ּבני יקנה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻחכם,
יהיה אם ּבהן מּתר הּבן ּובן האב, ּבנכסי אסּור הּבן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻויהיה

ׁשהתנה. ּכמֹו חכם ְְְִִֶַָָָּתלמיד
.Áלאחיו אביו ירּׁשת נתן אם אביו, ּבירּׁשת האסּור הּבן ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻזה

ּבכתּבת אֹו ּבחֹובֹו ּפרעם אם וכן מּתר. זה הרי - לבניו ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֻֻאֹו
עלי. ׁשאסרן אבי נכסי ׁשאּלּו להֹודיען וצרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאׁשּתֹו.
חֹובֹו, את לפרע לֹו מּתר - חברֹו ּבֹו יהנה ׁשּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשהּנׁשּבע

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.Ëּבין ּבנדר ּבין מאכל מּמיני מין עליו ׁשּנאסר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי

הרי - עּמהן נתערב אֹו אחרים מינים עם ונתּבּׁשל ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבׁשבּועה,
הּמין טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף הּמּתרים, ּבּמינים מּתר ִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻֻזה
יׁש אם ּבאחרים: ונתערבּו אּלּו ּבפרֹות נאסר ואם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהאסּור.
מּתרין. - לאו ואם אסּורין, - האסּור ּדבר טעם ְֲִִִֶַַָָָָָָָֻּבהן

.Èמרק לאכל מּתר זה הרי - ּביין אֹו ּבבּׂשר נאסר ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכיצד?
ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף הּיין, ועם הּבּׂשר עם ׁשּנתּבּׁשלּו ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָוירקֹות
ּבּׂשר ּבאכילת אּלא אסּור ואינֹו הּיין, טעם אֹו הּבּׂשר ְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָטעם

עצמֹו. ּבפני יין לׁשּתֹות אֹו עצמֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַּבפני
.‡Èיׁש אם הּירק: עם ונתּבּׁשל זה, ּביין אֹו זה ּבבּׂשר ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנאסר

- לאו ואם אסּורין, - הּיין טעם אֹו ּבּׂשר טעם ְְֲִִִַַַַַַַָָָָּבירקֹות
נבלֹות ּבּׂשר ּכמֹו נעּׂשה הּיין וזה הּבּׂשר ׁשּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמּתרין.
האֹומר: ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשקצים
ּובּתבלין ׁשּבֹו ּובּמרק ּבֹו אסּור זה הרי - עלי אסּור זה ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּׂשר

ֶׁשּבֹו.
.Èטּפה אפּלּו אחר, ּביין עצמֹו על ׁשאסרֹו זה יין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנתערב

נעּׂשה נדרֹו, על להּׁשאל לֹו ׁשּיׁש מּפני הּכל. נאסר - ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבחבית
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמינֹו, ּבטל ׁשאינֹו מּתירין לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּכדבר

אסּו מאכלֹות רֹות.ּבהלכֹות ְְֲֲִַָ
.‚Èאֹו לפי, הן קרּבן אֹו עלי, קרּבן האּלּו ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָהאֹומר:

ואין ּובגּדּוליהם, ּבחּלּופיהן אסּור זה הרי - ּפי על הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָקרּבן
מהן. הּיֹוצאין ּבּמׁשקין לֹומר ְְִִִֵֶַַַַָצרי

.„Èטֹועם ׁשאיני אֹו אֹותם אֹוכל ׁשאיני נׁשּבע אֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנדר
חּטה ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּכלה ׁשּזרעֹו דבר היה אם ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאֹותם:
היה ואם ּובגּדּוליהן; ּבחּלּופיהן מּתר זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּוּׂשעֹורה
וׁשּומין ּבצלים ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּבארץ ּכלה זרעֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּדבר
מׁשקין ,ּכ ּובין ּכ ּובין אסּורין. גּדּולין גּדּולי אפּלּו -ְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָ
לֹוקה. אינֹו - מהן ׁשתה אם ,לפיכ ספק. - מהן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּיֹוצאין

.ÂËקרּבן אֹו קרּבן, עלי ידי מעּׂשה לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָוכן
ּובגּדּוליהן. ּבחּלּופיהן אסּור - ּפי על הן קרּבן אֹו לפי, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהן
ּדבר ידיה מעּׂשה ּפרֹות היּו אם אֹוכל: ׁשאיני טֹועם, ֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאיני
דבר היה ואם ּובגּדּוליהן; ּבחּלּופיהן מּתר - ּכלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּזרעֹו
לא ולּמה אסּורין. גּדּולין גּדּולי אפּלּו - ּכלה זרעֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאין
ּדבר הן ׁשהרי עליו? ׁשרּבּו ּבּגּדּולין האסּור העּקר ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָיבטל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּברב, ּבטל ׁשאינֹו מּתירין, לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיׁש
.ÊËהרי - ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין חברֹו, על ּפרֹותיו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהאֹוסר

ּפרֹות ּבגּדּולי אסּור חברֹו לפיכ ספק. וחּלּופיהן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָגּדּוליהן
נהנה. - ונהנה עבר ואם ּובחּלּופיהן, ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַָָָאּלּו

 
אסּורה‡. מאכל לידי הּמביאה הנאה לחברֹו: ְְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר

זה הרי - עלי אסּורה מאכלי לידי הּמביאה הנאה אֹו ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעלי,
ותּנּור ורחים ּוכברה נפה לֹו האסּור מן יׁשאל לא ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹהּנאסר
נזמים מׁשאילֹו אבל נפׁש; אכל ּבֹו ׁשעֹוּׂשין ּדבר ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹוכל
לׁשאל ואסּור נפׁש. אכל ּבהן עֹוּׂשין ׁשאין וכלים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹוטּבעֹות
ּפרֹות. עליו להביא וחמֹור ּפרֹות, ּבֹו להביא ּׂשק ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָמּמּנּו

.אסּור - ּבּׂשכר אּלא ּכלים מׁשאילין ׁשאין ׁשּדרּכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמקֹום
הרי נפׁש. אכל ּבהן עֹוּׂשין ׁשאין ּכלים אף מּמּנּו ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹלׁשאל
ׁשאין ּכלים מּמּנּו וׁשאל ּׂשכר, נֹוטלין ׁשאין ּבמקֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיּו
עד אחרים ּבפני ּבהן להראֹות ּכדי נפׁש אכל ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹעֹוּׂשין
ּבמקֹום ׁשּיל ּכדי ּבארצֹו לעבר ׁשּבּקׁש אֹו מהם, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיהנה
אינֹו - עבר אם ,לפיכ מּספק. אסּור זה הרי - ּבֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיהנה

ֶלֹוקה.
אּלא‚. מאכל, הנית מּמּנּו למּדר מחברֹו הנאה מּדר ּבין ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻֻאין

ּבמקֹום נפׁש אכל ּבהן עֹוּׂשין ׁשאין וכלים הרגל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹדריסת
ּבחּנם. ׁשם אֹותם ְְִִִֶַָָָׁשּמׁשאילין

ּבין„. ּבנדר ּבין ׁשמעֹון, הנית עליו ׁשּנאסרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָראּובן
הּׁשקל מחצית ידֹו על ׁשמעֹון ׁשּיּתן לֹו מּתר - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּבׁשבּועה
הּגיע לא ׁשהרי ׁשעליו; חֹוב ּפֹורע וכן ּבּה, חּיב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשראּובן
הּתביעה ּומניעת הּתביעה, מּמּנּו מנע אּלא ּכלּום, ראּובן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָליד
ואת אׁשּתֹו את לזּון לֹו מּתר לפיכ הניה. אּסּור ּבכלל ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֻאינּה
חּיב ׁשהּוא ּפי על אף הּכנענים, אפּלּו ועבדיו, ְֲֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָּבניו
טהֹורה; ּבין טמאה ּבין ּבהמּתֹו, את יזּון לא אבל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹּבמזֹונֹותם.
ראּובן. ליד ׁשהּגיע הניה היא - ּבבּׂשרּה ׁשּמֹוסיף ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּכל

קרּבנֹות‰. להקריב מּתר הּוא הרי - ּכהן ׁשמעֹון ְְְְְֲִִֵֵַָָָָֹֻהיה
ּבעל ׁשלּוחי ואינם הם, ׁשמים ׁשלּוחי ׁשהּכהנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹראּובן;
אבל מּדעּתּה. לראּובן הּבֹוגרת ּבּתֹו ׁשמעֹון ּומּׂשיא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּקרּבן.
ׁשּזה אסּור; - ּברׁשּותֹו היא עדין ׁשהרי נערה, היתה ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָאם

לׁשּמׁשֹו. ׁשפחה לֹו ְְְְִֵַָּכמֹוסר
.Âמעּׂשרֹותיו לֹו ּומפריׁש ראּובן ּתרּומת ׁשמעֹון ְְְְְְְִִֵֵַַַָותֹורם

לתרם הרֹוצה ּכל ראּובן: ׁשאמר ּכגֹון מּדעּתֹו? ּכיצד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּדעּתֹו.
ׁשהרי לֹו, לתרם לׁשמעֹון יאמר לא אבל ויתרם. יבֹוא -ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָֹֹֹֹ

לֹו. הניה וזה ׁשליח, אֹותֹו ְֲִֶֶַָָָעֹוּׂשה
.Ê;ּׂשכר עליה לּטל אסּור ׁשהרי ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומלּמדֹו

ּדרּכן אין ואם ּׂשכר. עליה ׁשּנֹוטלין ׁשּבכתב, ּתֹורה לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאבל
ּכ ּובין מּתר. זה הרי - ׁשּבכתב ּתֹורה על ּׂשכר לּטל ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשם

ּבנֹו. את ללּמד מּתר ,ּכ ְְֵֵֶַָָֻּובין
.Áּׂשכר ׁשּנֹוטל ּובמקֹום לבּקרֹו. ׁשמעֹון נכנס - ראּובן ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָחלה

אּלא ׁשמעֹון, יׁשב לא - לֹו לצוֹות החֹולה עם ׁשּיׁשב ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹמי
היא. מצוה ׁשּזֹו ּבידֹו, לרּפאתֹו לֹו ּומּתר ועֹומד. ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻמבּקרֹו

.Ëאבל ׁשמעֹון; אֹותּה ירּפא לא - ראּובן ּבהמת ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָֹחלתה
גדֹולה, ּבאמּבטי עּמֹו ורֹוחץ .וכ ּכ לּה עּׂשה לֹו: ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָאֹומר
הּמים. עליו ׁשּמגּביּה ּבׁשעה ׁשּמהּנהּו מּפני ּבקטּנה, לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאבל
הּגׁשמים, ּבימֹות לא אבל החּמה, ּבימֹות ּבּמּטה עּמֹו ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹויׁשן
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עח             
  

ׁשלחן על ואֹוכלין הּמּטה, על עּמֹו ּומסב ׁשּמחּממֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמּפני
הּפֹועלים; ׁשּלפני מאבּוס ולא אחת מּקערה לא אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאחד,
ּכדי אֹותּה יאכל ולא טֹובה אחת חתיכה ׁשמעֹון יּניח ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשּמא
מהּנהּו. ונמצא לפניו, אֹותּה יקרב אֹו ראּובן, אֹותּה ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹׁשּיאכל
ׁשהּוא מּקערה ׁשמעֹון אכל אם אבל ׁשּבאבּוס. ּבּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן
ויּניחּנה הּבית ּבעל יחזר הּבית לבעל ׁשּכׁשּיחזירּנה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹיֹודע
נתח הּניח ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין מּתר, זה הרי - ראּובן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻלפני

ּבׁשבילֹו. ְִִטֹוב
.Èׁשמעֹון ׁשל מּידֹו ּתנחּומין ׁשל ּכֹוס לׁשּתֹות ראּובן ְְְְִִִִֵֶֶַָָֻּומּתר

הניה. ּבזה ׁשאין הּמרחץ, ּבית ׁשל ּכֹוס וכן ראּובן, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּׁשל
.‡Èּבׁשלהבת ּומּתר ׁשמעֹון, ׁשל ּבגחלּתֹו ראּובן ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֻואסּור

ֶׁשּלֹו.
.Èהיה אם ּבעיר, מּׂשּכרים הּבד ּבית אֹו מרחץ לׁשמעֹון ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻהיה

לעצמֹו ׁשהּוא ּכל מהן ׁשהּניח ּכגֹון יד, ּתפיסת ּבהן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָלׁשמעֹון
עקל הּבד ּובבית אחת אמּבטי ּבּמרחץ הּניח אפּלּו ּׂשכרֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹולא
ואם ּבּגת; ולדר מרחץ לאֹותּה להּכנס לראּובן אסּור - ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאחד
מּתר. זה הרי - הּכל ּׂשכר אּלא ּכלּום, לעצמֹו הּניח ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻלא

.‚Èואפּלּו ׁשמעֹון, ּׂשדה מּפרֹות לאכל לראּובן ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָֹואסּור
אם אבל נדר. ׁשביעית לפני ׁשהרי הפקר; ׁשהּכל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבׁשביעית
אבל לּׂשדה, חּוץ הּנֹוטֹות הּפרֹות מן אֹוכל - ּבׁשביעית ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָנדר
ׁשּמא ּגזרה הפקר; ׁשהּקרקע ּפי על אף לּׂשדה, יּכנס ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלא
ּכל אּלא ּתֹורה אֹותּה הפקירה ולא ׁשּיאכל, אחר ׁשם ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹיׁשהה

ּבתֹוכּה. ׁשהּפרֹות ְְֵֶַַָזמן
.„Èה לֹו: ּכׁשאמר אמּורים? ּדברים האּלּוּבּמה הּנכסים נית ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

,עלי אסּורין נכסי הנית לֹו: אמר אם אבל ;עלי ְֲֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָאסּורין
ׁשהּגיעה ּכיון - ׁשמעֹון מּנכסי ׁשּנדר אֹו ראּובן ׁשּנׁשּבע ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ׁשמעֹון. מרׁשּות יצאּו ׁשהרי ּׂשדהּו, מּפרֹות אֹוכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָׁשביעית

ׁשּבארנּו. הּטעם מן לּׂשדהּו, יּכנס לא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹאבל
.ÂËלפני אם ּבלבד, ׁשמעֹון מאכל הנית ראּובן על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָנאסרה

לתֹו יֹורד זה הרי - ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין נאסרה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשביעית
- נאסרה ּבׁשביעית ואם מּפרֹותיו; אֹוכל אינֹו אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּׂשדהּו,
ׁשל אּלא ׁשמעֹון, ׁשל אּלּו ּפרֹות ׁשאין מּפרֹותיו; ואֹוכל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָיֹורד

הן. ְֵֵֶהפקר

.ÊËיׁשאל ׁשּמא ּגזרה לׁשמעֹון, להׁשאיל לראּובן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָואסּור
ּגזרה להלוֹותֹו, אסּור וכן ּבהנאתֹו. אסּור הּוא והרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמּמּנּו
מּמּנּו. יּקח ׁשּמא ּגזרה לֹו, ימּכר ולא מּמּנּו. ילוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּמא

.ÊÈ- ּכאחד קֹוצרים ׁשהיּו ּכגֹון עּמֹו, מלאכה לֹו ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָנזּדּמנה
מּפני ּבנֹו את הּמּדיר יסּיעּנּו. ׁשּמא ּגזרה מּמּנּו, ּברחֹוק ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעֹוּׂשה
מּתר האב הרי - אביו ּבהנית ונאסר ּבּתֹורה, עֹוסק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשאינֹו
ולצלֹות הּנר, את לֹו ּולהדליק מים, ׁשל חבית לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹלמּלאת
אּלּו ּודברים גדֹולה, להנאה אּלא ּכּונתֹו ׁשאין קטן; ּדג ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָלֹו

חׁשּובין. אינן הּבן ְֲִֵֵֵַַָלגּבי
.ÁÈמּתר זה הרי - חברֹו עם ידּבר ׁשּלא נדר אֹו ׁשּנׁשּבע ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻמי

ׁשּירצה הענין ׁשֹומע והּוא אחר עם ּולדּבר ּבכתב, לכּתב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלֹו
הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ְְְְִִֶַַָלהׁשמיעֹו.

ה'תש"ע אלול ג' שישי יום

 
ּבנדר‡. ּבין חברֹו, על מהן אחד ּכל הנאת ׁשּנאסרה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשנים

מּפני לזה, זה אבדה להחזיר מּתרין אּלּו הרי - ּבׁשבּועה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּבין
מצוה ׁשּדרּכן1ׁשהּוא ּובמקֹום את2. הּמחזיר ּׂשכר ׁשּנֹוטל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

להקּדׁש הּׂשכר יּפל - נמצא3האבדה - ּׂשכר יּטל ׁשאם ; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
מהּנה.4נהנה נמצא - יּטל לא ואם , ְְְֱִִִֶֶֶַָֹֹ

.יּׂשראל ּכל ּבׁשּתפּות ׁשהם ּבדברים הר5ּומּתרין ּכגֹון , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻֻ
והעזרֹות7(והּלׁשכֹות6הּבית (8הּדר ׁשּבאמצע .9והּבאר ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

העיר אנׁשי ּכל ּבׁשּתפּות ׁשהם ּבדברים ּכגֹון10ואסּורין , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
והּתבה11הרחבה הּכנסת ּובית והּמרחץ .13והּספרים12ׁשּבעיר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

אּלּו‚. ּבדברים מּתרין ׁשּיהיּו ּכדי יעּׂשּו אחד14וכיצד ּכל ? ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
העם, מּׁשאר לאחד אֹו לּנּׂשיא חלקֹו ּכֹותב מּׁשניהם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָואחד

אחר ידי על ּבחלקֹו לֹו מהם,15ּומזּכה אחד ּכל ונמצא ; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הע אנׁשי לכל ׁשהּוא לּמרחץ -ּכׁשּיּכנס הּכנסת לבית אֹו יר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכל ׁשהרי אחרים, לרׁשּות אּלא חברֹו, לרׁשּות נכנס ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָאינֹו
ּבמּתנה. ּונתנֹו זה ׁשּבמקֹום מחלקֹו נסּתּלק מהם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד

ּבחצר„. ׁשּתפין ׁשניהם חלּקה16היּו ּדין ּבּה יׁש אם :17- ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻ
אחד ּכל ויּכנס ׁשּיחלקּו עד לּה, להּכנס אסּורין אּלּו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהרי
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עליה".1) מכריחתו "שהתורה כלום מהנהו עצמם3)מנהגם.2)ואינו על שאסרו לפי המלח, לים הנאה יוליך אומרים ואין
היא. הקדש מזה, זה לידם הבאה הנאה כל לפיכך כהקדש, ליטול4)הנאתם לו (שאסור התורה מדין יצא המנהג שבזה "לפי

בנדרים הר"ן ולדעת אותו". מהנה יהנהו שלא שנשבע זה ונמצא (שכר), ממנו לקבל כדי החזירה וכאילו אבידה) השבת על שכר
היה ואילו ל: מציעא בבא במסכת כמבואר השבתה, מחמת ממלאכתו בטל שהיה כגון הדין, מצד שכרו לקבל למחזיר מותר לג.
אם אלא, נוטל. הוא ממלאכתו וביטולו טרחתו שכר כי ממנו, הנאה מודר שהוא למרות מותר, זה הרי שכרו, ליטול רוצה מחזיר
ולפיכך מהמחזיר, הנאה מודר האבידה שבעל אסור, זה הרי האבידה בעל אצל ומשאירו שכרו ליטול רוצה ואינו חשוב אדם הוא

להקדש. ההנאה שותפים.5)תיפול של שהוא כדבר ולא כהפקר הם הרי בהם, שווה ישראל כל ויד שעליו6)הואיל ההר
אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש והיה המקדש, ותאיו.7)בנוי המקדש הכתוב:8)חדרי כלשון המקדש, חצרות

עוזרם. והוא לה' מתפללים ששם לפי כך, ונקראת הגדולה". העזרה עד הקטנה היו9)"ומהעזרה רגל שעולי לירושלים, מבבל
אין זכות, בהם יש מהם אחד ולכל ישראל, כל ממון שלהם והבניין שהיציאה פי על כותב:"אף שם בפירושו ורבינו ממנה. שותים

מאוד". מעטה זכות אם כי העיר10)זה טובי שבעה למכרם ויכולים בהם, חלק אחרת עיר לאנשי שאין מפני בה, דרים שהם
זה. על זה האוסרים כשותפים הם הרי העיר, אנשי לקרות.12)השוק.11)במעמד תורה ספר עליה שקונים13)שנותנים

בהם. ללמוד העיר אחרת.14)בני לעיר לעקור יצטרכו כדיני15)ולא פלוני או הנשיא לטובת זה מתנה בשטר זכה לו שאומר
הנשיא של כשלוחו נעשה "אחר" ואותו בפניו שלא לאדם שזכים ב. הלכה ד, פרק ומתנה זכייה בהלכות המבוארים והקנאה זכייה

בה.16)הזוכה. שותפים שניהם הבתים, שלפני והחצר בחצר, בית מהם אחד לכל ארבע17)שיש בית לכל שיש חלוקה, כדי

             
  

חלּקה18לחלקֹו ּדין ּבּה אין ואם נכנס19; ואחד אחד ּכל - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֻ
נכנס אני ׁשּלי ּבתֹו אֹומר: והּוא ּובין20לביתֹו, ּכ ּובין . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָ

ּתרנגֹולין21ּכ ּולגּדל ותּנּור רחים להעמיד אסּורים ׁשניהם , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָ
זֹו .22ּבחצר ְֵָ

ּבֹו‰. יהנה ׁשּלא מהן אחד ונדר ּבחצר, ׁשּתפין ׁשהיּו 23ׁשנים ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
חלקֹו למּכר הּנֹודר את ּכֹופין - הּוא24הּׁשני יהנה ׁשּלא נדר . ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּברׁשּותֹו25ּבּׁשני מּפני לביתֹו, להּכנס מּתר זה הרי הּוא26- ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ
ּבחצר להׁשּתּמׁש יכֹול אינֹו אבל ׁשּבארנּו27נכנס. ּכמֹו ,28. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

.Âהרי - מּׁשניהם אחד ּבהנאת אסּור הּׁשּוק מן אחד ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
ׁשל לתֹו לֹו: אֹומר ׁשהּוא מּפני לחצר; להּכנס מּתר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻזה

ׁשּל לתֹו נכנס איני נכנס, אני 29חבר. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָ
.Êמּתר זה הרי - עצמֹו על האּמֹות מן אּמה הנית ׁשאסר ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻֻמי

ּביֹותר מהן ּבפחֹות30לּקח להן עליהם,31ולמּכר הניתֹו אסר . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבפחֹות מהן ׁשּיּקח לֹו ׁשֹומעין מּתר32אם - ּביֹותר .33וימּכר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֻ

ּכאן ּגֹוזרין ימּכר34ואין יּקח35ׁשּלא ׁשּמא לא36ּגזרה ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
ׁשאם ּכּלּה, מאּמה [אּלא] עליו, ׁשּנגזר ּכדי אחד מאיׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻֻנדר
אחר עם ויּתן יּׂשא - זה עם ולּתן לּׂשא לֹו אפׁשר .37אי ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

מׁשאילן38לפיכ זה הרי - עליו הניתן אסר אם ּומלוה39, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
מהן ילוה ולא מהם יׁשאל לא אבל .40אֹותן, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

.Á,עּמהם ויּתן יּׂשא לא - עליו והניתן עליהן הניתֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹאסר
עּמֹו ויּתנּו הן יּׂשאּו לא ילוה41וכן ולא להן, יׁשאיל ולא . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹ

אֹותן. ילוה ולא ְְֵֶֶַָֹמהם,
.Ëנדרֹו על להּׁשאל אסּור - העיר ּבני הנית עצמֹו על ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָאסר

העיר אֹותּה מּבני -42לחכם לֹו והּתיר נׁשאל ואם (ההיא). ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
מּתר נדרֹו ׁשּבארנּו.43הרי ּכמֹו , ְְְֲִֵֵֶַָֻ

.Èהּברּיֹות הנית ׁשאסר להנֹות44מי מּתר זה הרי - עליו ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
עני47ּופאה46ׁשכחה45ּבלקט ּומעּׂשר ּבּגרנֹות,48, הּמתחּלק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּבית ּבתֹו לא .49אבל ְֲִַַָֹ
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שיחלוקו. עליהם, כופים ואז שותף, לכל אמות ארבע על אמות ארבע בה יש החצר מן והנשאר הפתח, ברוחב לפניו אמות
שטחה,18) בכל בה ישתמש אחד שכל בדעתם, היה לא כשקנאוה נמצא, לחלוקה, זו חצר עומדת ומתחילה לחלקה, שאפשר כיוון

אסור הנאה ומודר חבירו, לחלק נכנס הוא שמא כי לחצר, להיכנס הם אסורים מהם, אחד כל של חלקו עדיין הוברר שלא ומתוך
הרגל. אמות19)בדריסת ארבע בה שאין חצר "שכל לחלוק, חבירו את לכוף יכול אחד ואין לעיל, האמור השיעור בה שאין

חצר". קרוייה אינה אמות ארבע מן20)על לאחד אפשר ואי הואיל כלומר, ברירה. יש האומר: יעקב, בן אליעזר ר' כדעת
לגמרי קנוייה החצר שתהא קנאוה, כן מנת על מתחילה לחלוק, אותו לכוף ולא לעולם, בה מלהשתמש חבירו את לעכב השותפים
זו, לשעה לו קנוייה הייתה שמתחילתו למפרע הדבר שהוברר אנו, אומרים בה, וכשמשתמש תשמישו, בשעת מהם, אחד לכל

נכנס. הוא בשלו לתוכה, שנכנס שבשעה בה.21)נמצא, שאין בין חלוקה, כדי בה שיש שותפים22)בין יכולים אלה בכל כי
וכל לו, אסורה הרגל שדריסת הנאה, במודר אסור וויתור לוותר, הם שרגילים אלא זה. על זה לעכב מזה) זה הנאה נדרו (שלא

מהנהו. נמצא מעכבו ואינו לעכבו למכרו,24)ממנו.23)שיכול לכופו נותן הדין בחצר, ישתמש אם לשני מכשול ונתן הואיל
באיסורו. הוא אנוס כי לכוף, אין הנאסר את אבל ידו. על חברו ייכשל השני.25)שלא חלוקה.26)מן כדי בה שאין

וכדומה.27) ותנור ריחיים אהיה28)להעמיד אומר: והוא לעצמו, אלא מכשול נתן לא כי חלקו, את למכור לכופו אין אבל
להיכשל. שלא יפה זאת29)נזהר בכל לחצר, הכניסה עליו נאסור אם כלום, מפסיד ואינו שותף שאינו השוק, מן אחד שאפילו

בה כשיש אבל חלוקה. כדי בה שאין בחצר זה וכל לעיל. כמבואר ברירה", "יש ומטעם יעקב בן אליעזר כרבי להיכנס, לו מותר
הנדר בשעת הוברר ולא הואיל חלוקה, לאחר אפילו להיכנס אלו ייאסרו לומר, ואין שיחלוקו. עד להיכנס לו אסור חלוקה כדי
אחד כל שמא לחוש, ועלינו ראשונה, משעה המגיעו חלקו זהו אם חלוקה, לאחר אפילו יודע אתה אין מהם, אחד כל של חלקו

על לאסרה מהם אחד יוכל שלא מתחילה, נשתתפו כן מנת שעל ברור, הדבר כי נדרו? על ועובר חברו לחלק נכנס חברו,מהם
בדין. ואינו חברו, על חברו נכסי אוסר שהוא יוצא, כן שאם חלוקה, לאחר אפילו האיסור הרגיל.30)שיישאר מהמחיר

מנכסיהם,31) ליהנות שלא נדר אם אבל אומה, אותה מאנשי יהנה שלא כשנדר זה וכל מהם. ייהנה שלא כדי המקובל, מהמחיר
נכסיהם. על חל שנדרו ממקחו, ליהנות לו אסור במאתיים מאה שווה לקח ממנו.32)אפילו ייהנו שלא כאן33)כדי ומדובר

כשימכור אפילו חריף במקח כי בשווה, שווה נמכר כשהוא וללוקח למוכר הנאה במכירתו שיש גרוע), ולא חריף (לא ממוצע במקח
ייהנו לא הם כי בשווה, שווה אפילו למכור יכול עליהם הנייתו שאסר זה כן ואם בלבד, למוכר אלא ללוקח הנאה בו אין בשוויו

בלבד. הוא אלא עליו.34)בזה הנייתם מחברו36)בפחות.35)כשאסר הנאה מודר כל על שגזרו כשם נהנה, ונמצא בפחות,
נהנה. ונמצא בפחות ממנו יקח שמא פנים, בשום לו ימכור כדי37)שלא אחד, מאיש נדר לא "שהרי הם: כך רבינו דברי שיעור

לאיש זה שמאיש הדברים, וכוונת כולה". מאומה אלא - אחר עם ויתן ישא זה עם וליתן לישא לו אפשר אי שאם עליו. שנגזור
עם וליתן לישא ולהטריחו שלימה אומה עליו לאסור אבל לאחר, אלא (המדיר) לזה ימכור שלא לגזור ואפשר טורח, אין אחר

עליו. החמירו לא גזירה משום אחרת כאן.38)אומה גזרו ולא למודר39)הואיל בניגוד מהנה, אלא נהנה הוא שאין כלים,
ממנו. ישאל שמא להשאיל, לא עליו שגזרו אחד, מאיש כשאסר40)הנאה לא. בנדרים אמרו וכן מהם, ליהנות לו שאסור ממון,

שמא למכור גזרו ולא ללוקח, אלא למוכר הנאה כאן שאין בשווה, שווה אפילו חריף דבר להם למכור לו מותר עליו ישראל הניית
יחד.41)ייקח. גם וללוקח למוכר הנאה בו יש בשווה, הנמכר ממוצע ובמקח נהנה, מהם אחד נמצא שהוא, צד שהרי42)שבכל

מהתרתו. נהנה על43)הוא אף - מותר נדרו משנה" ה"לחם ולדעת התרתו. נתבטלה זה בשביל לא מהחכם, שנהנה פי על שאף
שכר, עליה נוטלין שאין מפני למודר ללמדה למדיר לו שמותר פה, שבעל מתורה גרוע זה אין כי - עירו מחכם נהנה שהוא פי
תורה כדין התרתו, על שכר ליטול רשאי החכם ואין הואיל כאן, גם ניתנו. ליהנות לאו מצוות מהלימוד, נהנה שהמודר פי על ואף

למודר. הנאה זו אין לבריות.44)שבעלֿפה, ששייך לעניים.45)מה שייך והוא הקצירה בשעת הנופלות עומר46)שבלים
לעניים. משאירו אלא לקחתו, לשוב לו ואסור הקציר, בשעת בשדהו, השדה בעל ששכחו תבואה47)תבואה להניח חייב שאדם

לעניים. שדהו השמיטה.48)בסוף למחזור והשישית השלישית בשנה לעניים ליתנו אדם שחייב שבתבואה, העשירי החלק
הבריות. של שאינם מהם, ליהנות לו מותר הם, הפקר אלה וכל והואיל ונוטלו, בא ליטול הרוצה וכל בגורן כלומר,49)שמניחו
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חלּקה18לחלקֹו ּדין ּבּה אין ואם נכנס19; ואחד אחד ּכל - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֻ
נכנס אני ׁשּלי ּבתֹו אֹומר: והּוא ּובין20לביתֹו, ּכ ּובין . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָ

ּתרנגֹולין21ּכ ּולגּדל ותּנּור רחים להעמיד אסּורים ׁשניהם , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָ
זֹו .22ּבחצר ְֵָ

ּבֹו‰. יהנה ׁשּלא מהן אחד ונדר ּבחצר, ׁשּתפין ׁשהיּו 23ׁשנים ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
חלקֹו למּכר הּנֹודר את ּכֹופין - הּוא24הּׁשני יהנה ׁשּלא נדר . ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּברׁשּותֹו25ּבּׁשני מּפני לביתֹו, להּכנס מּתר זה הרי הּוא26- ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֻ
ּבחצר להׁשּתּמׁש יכֹול אינֹו אבל ׁשּבארנּו27נכנס. ּכמֹו ,28. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

.Âהרי - מּׁשניהם אחד ּבהנאת אסּור הּׁשּוק מן אחד ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
ׁשל לתֹו לֹו: אֹומר ׁשהּוא מּפני לחצר; להּכנס מּתר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻזה

ׁשּל לתֹו נכנס איני נכנס, אני 29חבר. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָ
.Êמּתר זה הרי - עצמֹו על האּמֹות מן אּמה הנית ׁשאסר ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻֻמי

ּביֹותר מהן ּבפחֹות30לּקח להן עליהם,31ולמּכר הניתֹו אסר . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבפחֹות מהן ׁשּיּקח לֹו ׁשֹומעין מּתר32אם - ּביֹותר .33וימּכר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֻ

ּכאן ּגֹוזרין ימּכר34ואין יּקח35ׁשּלא ׁשּמא לא36ּגזרה ׁשהרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
ׁשאם ּכּלּה, מאּמה [אּלא] עליו, ׁשּנגזר ּכדי אחד מאיׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻֻנדר
אחר עם ויּתן יּׂשא - זה עם ולּתן לּׂשא לֹו אפׁשר .37אי ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

מׁשאילן38לפיכ זה הרי - עליו הניתן אסר אם ּומלוה39, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
מהן ילוה ולא מהם יׁשאל לא אבל .40אֹותן, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

.Á,עּמהם ויּתן יּׂשא לא - עליו והניתן עליהן הניתֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹאסר
עּמֹו ויּתנּו הן יּׂשאּו לא ילוה41וכן ולא להן, יׁשאיל ולא . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹ

אֹותן. ילוה ולא ְְֵֶֶַָֹמהם,
.Ëנדרֹו על להּׁשאל אסּור - העיר ּבני הנית עצמֹו על ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָאסר

העיר אֹותּה מּבני -42לחכם לֹו והּתיר נׁשאל ואם (ההיא). ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ
מּתר נדרֹו ׁשּבארנּו.43הרי ּכמֹו , ְְְֲִֵֵֶַָֻ

.Èהּברּיֹות הנית ׁשאסר להנֹות44מי מּתר זה הרי - עליו ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
עני47ּופאה46ׁשכחה45ּבלקט ּומעּׂשר ּבּגרנֹות,48, הּמתחּלק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

הּבית ּבתֹו לא .49אבל ְֲִַַָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שיחלוקו. עליהם, כופים ואז שותף, לכל אמות ארבע על אמות ארבע בה יש החצר מן והנשאר הפתח, ברוחב לפניו אמות
שטחה,18) בכל בה ישתמש אחד שכל בדעתם, היה לא כשקנאוה נמצא, לחלוקה, זו חצר עומדת ומתחילה לחלקה, שאפשר כיוון

אסור הנאה ומודר חבירו, לחלק נכנס הוא שמא כי לחצר, להיכנס הם אסורים מהם, אחד כל של חלקו עדיין הוברר שלא ומתוך
הרגל. אמות19)בדריסת ארבע בה שאין חצר "שכל לחלוק, חבירו את לכוף יכול אחד ואין לעיל, האמור השיעור בה שאין

חצר". קרוייה אינה אמות ארבע מן20)על לאחד אפשר ואי הואיל כלומר, ברירה. יש האומר: יעקב, בן אליעזר ר' כדעת
לגמרי קנוייה החצר שתהא קנאוה, כן מנת על מתחילה לחלוק, אותו לכוף ולא לעולם, בה מלהשתמש חבירו את לעכב השותפים
זו, לשעה לו קנוייה הייתה שמתחילתו למפרע הדבר שהוברר אנו, אומרים בה, וכשמשתמש תשמישו, בשעת מהם, אחד לכל

נכנס. הוא בשלו לתוכה, שנכנס שבשעה בה.21)נמצא, שאין בין חלוקה, כדי בה שיש שותפים22)בין יכולים אלה בכל כי
וכל לו, אסורה הרגל שדריסת הנאה, במודר אסור וויתור לוותר, הם שרגילים אלא זה. על זה לעכב מזה) זה הנאה נדרו (שלא

מהנהו. נמצא מעכבו ואינו לעכבו למכרו,24)ממנו.23)שיכול לכופו נותן הדין בחצר, ישתמש אם לשני מכשול ונתן הואיל
באיסורו. הוא אנוס כי לכוף, אין הנאסר את אבל ידו. על חברו ייכשל השני.25)שלא חלוקה.26)מן כדי בה שאין

וכדומה.27) ותנור ריחיים אהיה28)להעמיד אומר: והוא לעצמו, אלא מכשול נתן לא כי חלקו, את למכור לכופו אין אבל
להיכשל. שלא יפה זאת29)נזהר בכל לחצר, הכניסה עליו נאסור אם כלום, מפסיד ואינו שותף שאינו השוק, מן אחד שאפילו

בה כשיש אבל חלוקה. כדי בה שאין בחצר זה וכל לעיל. כמבואר ברירה", "יש ומטעם יעקב בן אליעזר כרבי להיכנס, לו מותר
הנדר בשעת הוברר ולא הואיל חלוקה, לאחר אפילו להיכנס אלו ייאסרו לומר, ואין שיחלוקו. עד להיכנס לו אסור חלוקה כדי
אחד כל שמא לחוש, ועלינו ראשונה, משעה המגיעו חלקו זהו אם חלוקה, לאחר אפילו יודע אתה אין מהם, אחד כל של חלקו

על לאסרה מהם אחד יוכל שלא מתחילה, נשתתפו כן מנת שעל ברור, הדבר כי נדרו? על ועובר חברו לחלק נכנס חברו,מהם
בדין. ואינו חברו, על חברו נכסי אוסר שהוא יוצא, כן שאם חלוקה, לאחר אפילו האיסור הרגיל.30)שיישאר מהמחיר

מנכסיהם,31) ליהנות שלא נדר אם אבל אומה, אותה מאנשי יהנה שלא כשנדר זה וכל מהם. ייהנה שלא כדי המקובל, מהמחיר
נכסיהם. על חל שנדרו ממקחו, ליהנות לו אסור במאתיים מאה שווה לקח ממנו.32)אפילו ייהנו שלא כאן33)כדי ומדובר

כשימכור אפילו חריף במקח כי בשווה, שווה נמכר כשהוא וללוקח למוכר הנאה במכירתו שיש גרוע), ולא חריף (לא ממוצע במקח
ייהנו לא הם כי בשווה, שווה אפילו למכור יכול עליהם הנייתו שאסר זה כן ואם בלבד, למוכר אלא ללוקח הנאה בו אין בשוויו

בלבד. הוא אלא עליו.34)בזה הנייתם מחברו36)בפחות.35)כשאסר הנאה מודר כל על שגזרו כשם נהנה, ונמצא בפחות,
נהנה. ונמצא בפחות ממנו יקח שמא פנים, בשום לו ימכור כדי37)שלא אחד, מאיש נדר לא "שהרי הם: כך רבינו דברי שיעור

לאיש זה שמאיש הדברים, וכוונת כולה". מאומה אלא - אחר עם ויתן ישא זה עם וליתן לישא לו אפשר אי שאם עליו. שנגזור
עם וליתן לישא ולהטריחו שלימה אומה עליו לאסור אבל לאחר, אלא (המדיר) לזה ימכור שלא לגזור ואפשר טורח, אין אחר

עליו. החמירו לא גזירה משום אחרת כאן.38)אומה גזרו ולא למודר39)הואיל בניגוד מהנה, אלא נהנה הוא שאין כלים,
ממנו. ישאל שמא להשאיל, לא עליו שגזרו אחד, מאיש כשאסר40)הנאה לא. בנדרים אמרו וכן מהם, ליהנות לו שאסור ממון,

שמא למכור גזרו ולא ללוקח, אלא למוכר הנאה כאן שאין בשווה, שווה אפילו חריף דבר להם למכור לו מותר עליו ישראל הניית
יחד.41)ייקח. גם וללוקח למוכר הנאה בו יש בשווה, הנמכר ממוצע ובמקח נהנה, מהם אחד נמצא שהוא, צד שהרי42)שבכל

מהתרתו. נהנה על43)הוא אף - מותר נדרו משנה" ה"לחם ולדעת התרתו. נתבטלה זה בשביל לא מהחכם, שנהנה פי על שאף
שכר, עליה נוטלין שאין מפני למודר ללמדה למדיר לו שמותר פה, שבעל מתורה גרוע זה אין כי - עירו מחכם נהנה שהוא פי
תורה כדין התרתו, על שכר ליטול רשאי החכם ואין הואיל כאן, גם ניתנו. ליהנות לאו מצוות מהלימוד, נהנה שהמודר פי על ואף

למודר. הנאה זו אין לבריות.44)שבעלֿפה, ששייך לעניים.45)מה שייך והוא הקצירה בשעת הנופלות עומר46)שבלים
לעניים. משאירו אלא לקחתו, לשוב לו ואסור הקציר, בשעת בשדהו, השדה בעל ששכחו תבואה47)תבואה להניח חייב שאדם

לעניים. שדהו השמיטה.48)בסוף למחזור והשישית השלישית בשנה לעניים ליתנו אדם שחייב שבתבואה, העשירי החלק
הבריות. של שאינם מהם, ליהנות לו מותר הם, הפקר אלה וכל והואיל ונוטלו, בא ליטול הרוצה וכל בגורן כלומר,49)שמניחו
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.‡Èאּלּו הרי - הלוּים ועל הּכהנים על הניתֹו ׁשאסר ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמי
מּתנֹותיהם50ּבאין ּכרחֹו51ונֹוטלין ּכהנים52על אמר: ואם . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

אסּורין אּלּו הרי - אּלּו ּולוּים ּתרּומֹותיו53אּלּו ויּתן , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵָ
ּבמּתנֹות הּדין והּוא אחרים. ּולוּים לכהנים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָֹּומעּׂשרֹותיו

הענּיים.54ענּיים עם ֲֲִִִִִָ
.Èמה לחברֹו ואין חברֹו על אסּורה הניתֹו ׁשהיתה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמי

ּבהניתי אסּור ּפלֹוני איׁש ואֹומר: החנוני אצל הֹול - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּיאכל
אעּׂשה מה יֹודע ונטל55ואיני ּובא לֹו ונתן החנוני הל אם . ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מּתר56מּזה זה הרי -57. ֲִֵֶֶָֻ

.‚Èּביתֹו אצל58היה והל לקצר, ּׂשדהּו לגּדר, ּגדרֹו לבנֹות, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ
מה יֹודע ואיני ּבהניתי אסּור ּפלֹוני איׁש ואמר: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּפֹועלים
- ּׂשכרן להן ונתן לזה ּובאּו עּמֹו, ועּׂשּו הן והלכּו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאעּׂשה,

מּתר זה ּבארנּו59הרי ּוכבר חֹובֹו, לֹו ׁשּפרע זה ׁשּנמצא ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
חֹובֹו לֹו לפרע מּתר .60ׁשּזה ְִֶֶַָֹֻ

.„Èלאחר נֹותן - ּיאכל מה לֹו ואין ּבּדר מהּלכין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהיּו

ּבּה מּתר והּלה מּתנה, מּניח61מּׁשּום - אחר עּמהם אין ואם . ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
הּסלע והּלה62על ׁשּיחּפץ, מי לכל מפקרין הן הרי ואֹומר: ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻ

ואֹוכל .63נֹוטל ְֵֵ
.ÂËל נתּונה זֹו סעּדה הרי לֹו: ואמר מּתנה לאחד ְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָֻנתן

הרי - עּמנּו ויאכל ּבהניתי אסּור ׁשהּוא ּפלֹוני ויבֹוא ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹמּתנה,
אסּור וחזר64זה סתם, לֹו נתן אם [אפּלּו] אּלא עֹוד, ולא . ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ

רצֹונ לֹו: הֹוכיח65ואמר אם עּמנּו? ויאכל ּפלֹוני ׁשּיבֹוא ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹ
ּפלֹוני ׁשּיבֹוא מנת על אּלא לֹו נתן ׁשּלא ּתחּלתֹו על ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹסֹופֹו

גדֹולה סעּדה ׁשהיתה ּכגֹון אסּור. - רֹוצה66ויאכל והּוא , ְְְְְְֶֶַָָָָָֹֻ
ּבהן וכּיֹוצא רּבֹו אֹו אביו ׁשהרי67ׁשּיבֹוא מּסעּדתֹו; לאכל ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

ו לֹו. להקנֹות גמר ׁשּלא עליו מֹוכחת ּכּיֹוצאסעּדתֹו ּכל כן ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ
.68ּבזה ֶָ

.ÊËהקּדיׁשּה ׁשאם מּתנה מקּדׁשת69ּכל ּתהיה אינּה70לא - ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
לאחר להקנֹותּה מנת על מּתנה לזה הּנֹותן וכל -71מּתנה. ְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

הראׁשֹון לֹו ׁשּיקנה ּבעת קנה האחר זה לא72הרי ואם . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מצא שלא או שנאנס לפי בגורן, עני מעשר ממנה הפריש ולא לאוצר תבואתו שהכניס לאחר הבית, בתוך המתחלק עני מעשר
לבעלים, הנאה טובת בו ויש בשעריך" ואכלו ולאלמנה ליתום לגר ללוי "ונתת "נתינה" נאמרה זה ובמעשר להם. ליתן עניים
אלא: נתינה" "לשון בו נאמרה שלא בגורן, המתחלק עני למעשר בניגוד גמור, כהפקר זה אין ולפיכך שירצה, לעני שמחלקו

ב הרוצה וכל בשעריך" הנאה."והנחת טובת שום לבעלים בו ואין ונוטלו בעצמם50)א הם כי בשבילם, ליטול אחרים שולחים
לשדהו. או לביתו להיכנס ללוי.51)אסורים ראשון ומעשר לכהן בהם,52)תרומה לבעלים שיש הנאה שטובת פי על אף

בה, יעשה ומה לזרים, באכילה אסורה תרומה שהרי כעפר, עשאה בתרומתו, הכהנים כל ואסר הואיל זאת בכל כממון, נחשבת
גם והפקירו הוא, ללוי נתינתו לזרים, באכילה שמותר פי על אף והמעשר הנאה. טובת שום בה לו ואין לגמרי שהפקירה נמצא

לאסרם53)כן. ויכול כהפקר, ואינם שירצה, מי לכל שנותנם הנאה, טובת בהם לו יש אחרים, ולויים לכהנים ליתנם ויכול הואיל
אלא בה לו שאין מקודשת, אינה בתרומה אשה שקידש ישראל רבינו, פסק ו הלכה ה פרק אישות שבהלכות פי על ואף עליהם.
אפילו שהרי כממון. נחשבת הנאה, טובת אפילו הנאה, איסור שהוא נדרים, באיסור אך ממון"? אינה הנאה ו"טובת הנאה, טובת

הנאה. במורד אסור אמר54)ויתור שאם זו, שבהלכה ומעשר, כתרומה דינם העניים, על בעלים שאסרום ופאה, שכחה לקט כגון
אף בגורן המתחלקות המתנות ועל אחרים. לעניים יתנן אלו" "לעניים אסורות הן הרי ביתו: בתוך המתחלקות עניים מתנות על
הנאה. טובת שום בהן לבעליהן שאין הן, גמור והפקר "תעזוב" אלא נתינה בהן נאמרה שלא כורחו, על ליטלן יכולים אלו" "עניים

כמותו.55) אדם של ושלוחו שלוחו, החנווני נעשה כן שאם אפרע, ואני לו תן בפירוש, לומר לו אסור שנתן56)אבל המדיר,
אפרע. ואני לו תן לחנווני: אמר לא שהרי לו, לשלם לכופו יכול אינו אבל מרצונו, שאינו57)לחנווני נדרו, על עובר המדיר ואין

ומותר. המודר של חובו פורע המודר.58)אלא וייתכן,59)של בלבד. בניין לצרכי אלא מזונות לצרכי זה שאין פי על אף
חנווני, אצל הולך כתב: הקודמת שבהלכה בעוד לכתחילה, ולא בדיעבד, שמשמעו פועלים, אצל והלך כאן: רבינו כתב כך שמשום

בניין. לצרכי נפש, חיי צרכי בין ההבדל זהו כי לכתחילה, הנייה".60)שמשמעו בכלל אינה התביעה על61)"שמניעת אף
התירו לאכול מה למודר ואין הואיל המודר, בו שייהנה כדי אלא לאחר, נתנו שלא מוכיחים שהדברים הערמה, קצת כאן שיש פי

כהערמה. שנראית מתנה, לשם לאחר ליתן התירו לא אחרת, תקנה שיש הקודמת, בהלכה אבל זה, גם אבן62)לו גוש או אבן,
הקרקע. מעל הפקר.63)הבולט משל אלא מהמדיר נהנה רוצה64)שאינו אלא גמורה, מתנה לו נתן שלא מוכיחים, שהדברים

מסעודתו. עמו ייהנה המודר שפלוני כדי להערים, וכדומה.66)התסכים.65)הוא נישואין שאין67)סעודת ידוע, שהדבר
לאחר. ונותנה בנו לנישואי סעודה מכין כשאמר68)אדם אלא רבינו נתכוון לא משנה" ה"כסף ולדעת רבא. של האחרונה וכלשון

מותר. זה הרי כן, לו אמר שעה ולאחר קצת שהה אם אבל לנתינתו, סמוך כך הקדש.69)לו לצרכי ואם70)לשמים, הואיל
אין כי זה, מקבל ידי על ליהנות למודר ואסור עניינים. לשאר גם מתנה דין לה אין מקודשת אינה בידו בעודה המקבל הקדישה

והי הנאה הימנו מודר אביו שהיה באחד, "מעשה שם: ששנינו כמו והתחכמות, הערמה אלא ואמרזו בנו, את משיא (המדיר) ה
הם שלי אם [=החבר], אמר, בסעודה, עמנו ויאכל אבא שיבוא כדי אלא לפניך ואינם במתנה לך נתונים וסעודה חצר לחבירו:
את לי נתת לא [=החבר]: לו אמר לשמים. שתקדישם שלי, את לך נתתי לא המדיר], [=הבן לו אמר לשמים. מוקדשים הם הרי
שאם שאינה, מתנה כל חכמים, אמרו בראשו? התלוי עוון ויהא לזה זה ומתרצים ושותים אוכלים ואביך אתה שתהא אלא שלך,
הרי החזירה שלא עוד כל שם, מתנה: שמה להחזיר מנת על מתנה היא: שהלכה פי, על ואף מתנה". אינה מקודשת תהא הקדישה

אביו. שיאכל כדי אלא לו, נתנה שלא אדם, לשום להקנותה בידו אין כאן, אבל שירצה, מה לכל גמורה מתנה זמן.71)זו לאחר
זה72) ואין - זמן. לאחר לשני להקנותה אם כי לעצמו, לראשון נתנה לא שהנותן מעולם לעצמו קנאה לא שהראשון פי על אף

המתנה, מקבל חברו, בשביל אם כי עצמו, בשביל אינה הזכייה כל ששם פלוני, בה שזכה לפלוני, זה בדבר זכה לחבירו: כאומר
שהרי סודר", "קניין מדין מועיל, להקנות מנת על שקניין הוכיחו, בגמרא ושם זמן. לאחר לשני שיקנה כדי הראשון, קנה כאן אבל
אף לקונה, שדהו את השדה בעל מקנה הסודר, קבלת ועם למקנה, (מטפחת) סודר הוא נותן חליפין, בקניין מחברו שדה הקונה

             
  

ולא הראׁשֹון לא קנה לא - אחר לאֹותֹו הראׁשֹון לֹו ְְְִִִֵַָָָָָֹֹֹהקנה
.73הּׁשני ִֵַ

.ÊÈלבּתֹו לתת רֹוצה והּוא ּבּתֹו, ּבעל על הניתֹו ׁשּנאסרה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמי
ּבחפציה אֹותן ּומֹוציאה ּבהן נהנית ׁשּתהיה ּכדי -74מעֹות ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ל נתּונין האּלּו הּמעֹות הרי לּה: ואֹומר לּה נֹותן זה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהרי
יהיּו אּלא ּבהן, רׁשּות לבעל יהא ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבמּתנה,
ּבזה וכּיֹוצא ּׁשּתלּבׁשי למה אֹו לפי נֹותנת ּׁשאּת .75למה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

מה אּלא ּבהן, רׁשּות לבעל ׁשאין מנת על לּה: אמר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואפּלּו
ּבהן עּׂשי ּתעּׂשה76ּׁשּתרצי ּׁשּתרצה ּומה הּבעל, קנה לא - ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשאין77ּבהן מנת על לּה: ואמר מּתנה לּה נתן אם אבל . ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
לכ הּזאת הּמּתנה ׁשּתהיה ּפרׁש ולא ּבהן, רׁשּות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלבעל
הּבעל אֹותּה קנה הרי - ּבהן ּתעּׂשה ּׁשּתרצה למה אֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּולכ

ּפרֹותיה ּבהנית78לאכל אסּור הּוא ׁשהרי אסּור, זה ודבר ; ְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
.79חֹותנֹו ְ

 
אֹו‡. ׁשּנדר ּדבר נדרֹו ּבׁשעת ּופרׁש נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי

ּבאֹותֹו ׁשבּועתֹו אֹו נדרֹו ׁשּתלה ּכמי זה הרי - ּבגללֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָנׁשּבע
זה הרי - ּבגללֹו ׁשּנׁשּבע דבר אֹותֹו נתקּים לא ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹדבר,

ָֻמּתר.
.ׁשאביה ּפלֹונית אּׁשה נֹוּׂשא ׁשאיני נׁשּבע: אֹו נדר ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

ׁשעּׂשה אֹו מתּו ּבתֹוכֹו; רע ׁשּכלב זה לבית נכנס ׁשאיני ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָרע,
נׁשּבע אֹו ׁשּנדר ּכמי ׁשּזה מּתר. זה הרי - ּתׁשּובה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהאב
אם אּלא זה לבית אּכנס ולא ּפלֹונית אּׂשא ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹואמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ההּזק. ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָֹנסּתּלק
הּכעּורה,‚. ּפלֹונית נֹוּׂשא ׁשאיני הּנׁשּבע, אֹו הּנֹודר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל

ונמצאת קצרה, לבנה; ונמצאת ׁשחֹורה, נאה; ְְְְְְְְְִִִָָָָָָָָָָונמצאת
ּכיסי את ׁשּגנבה לי, נהנית אׁשּתי ׁשאין קֹונם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻארּכה;
זה הרי - הּכתה וׁשּלא גנבה ׁשּלא ונֹודע ּבני, את ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹוׁשהּכתה
ׁשהן ׁשגגֹות נדרי ּבכלל והּוא טעּות, נדר ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻמּתר,
ׁשהרי הּדבר, נתקּים ולא ּבדבר נדרֹו ּכתֹולה זה ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמּתרין.

היה. וטעּות מצּויה היתה לא נדר ׁשּבגללּה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָֹהּסּבה
ּתאנים„. אֹוכלים מרחֹוק אנׁשים ׁשראה מי אּלא עֹוד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹולא

אליהם ׁשּקרב ּכיון - קרּבן עליכם הן הרי להן: ואמר ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּלֹו,
ּפי על אף מּתרין. אּלּו הרי ואחיו, אביו הן והרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻוהּביט
ׁשּפרׁש. ּכמֹו זה הרי ּבגללּה, ׁשהּדירן הּסּבה ּפרׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

ׁשהן ּבדעּתֹו ׁשהיה אּלא עליהם אסר ׁשּלא מֹוכיח, ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדבר
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .זרים. ְִֵֵֶַָָֹ

ּבלּבֹו‰. היה ׁשּלא דבר לֹו ונֹולד נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹמי
ׁשּיּׁשאל עד אסּור זה הרי - הּנדר ּבׁשעת אֹו הּׁשבּועה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשעת
ּפלֹוני ּבהנית עצמֹו את אסר ּכיצד? נדרֹו. את ויּתיר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלחכם
ואֹותֹו סֹופר האיׁש אֹותֹו ונעּׂשה ּפלֹוני, למקֹום יּכנס ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹאֹו
יֹודע הייתי אּלּו אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף הּכנסת, ּבית ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמקֹום
הייתי לא הּכנסת, ּבית יעּׂשה זה ּובמקֹום סֹופר נעּׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזה
ׁשּיּתיר עד ּולהּכנס להנֹות אסּור זה הרי - נׁשּבע אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנֹודר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹנדרֹו,
.Â.ּבׁשבּועה הּדין והּוא ּכּלֹו. הּתר - מקצתֹו ׁשהּתר נדר ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻֻּכל

הן הרי ואמר: ּפרֹותיו, אֹוכלין מרחֹוק אנׁשים ראה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָּכיצד?
זרים ואנׁשים אביו הם והּנה אליהם ּוכׁשהּגיע קרּבן, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעליכם
הייתי אּלּו אמר: ואפּלּו מּתרין. ּכּלן מּתר, ואביו הֹואיל -ְֲִִִִִִִַַָָָָָָֻֻֻ
הרי - מּתר ואבי אסּורין ּופלֹוני ּפלֹוני אֹומר: הייתי ּכן, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָֻיֹודע
יֹודע הייתי אּלּו אליהן: ּכׁשהּגיע אֹומר אם אבל מּתרין. ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻּכּלן
הרי - מאבי חּוץ אסּורין ּכּלכם אֹומר: הייתי ּביניכם, ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשאבי
מקצת הּתיר ׁשּלא דעּתֹו גּלה ׁשהרי מאביו; חּוץ אסּורין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻּכּלן

אביו. על ּומתנה נֹודר היה ׁשּנדר ּכמֹו אּלא ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנדר,
.Ê,מעים לבני רע ׁשהּיין מּפני עלי קרּבן הּיין האֹומר: ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָוכן

אּלּו אמר: אם מעים; לבני יפה המיּׁשן הרי לֹו: ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואמרּו
יֹודע, הייתי אּלּו אמר: ואפּלּו נֹודר, הייתי לא יֹודע, ֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהייתי
ּובחדׁש. ּבּיׁשן מּתר - מּתר והּיׁשן אסּור החדׁש אֹומר: ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָָֻֻהייתי
הּיינֹות ּכל אֹומר: הייתי יֹודע, הייתי אּלּו אמר: אם ֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאבל
ּכל וכן ּבמיּׁשן. מּתר זה הרי - המיּׁשן מן חּוץ עלי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻֻאסּורין

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áאֹו נׁשּבע ׁשּבגללן ּדברים רֹואין - נׁשּבע אֹו הּנֹודר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּכל

לא הענין, אחר והֹולכין נתּכּון, זה לאי מהן ּולמדין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹנדר,
אֹו צמר ׁשל מּׂשא טעּון היה ּכיצד? הּדּבּור. מׁשמע ּכל ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאחר
ׁשּלא נדר אֹו ונׁשּבע קׁשה, ריחֹו והיה והּזיע ּפׁשּתים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשל
ללּבׁש מּתר זה הרי - לעֹולם ּפׁשּתים אֹו צמר עליו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻיעלה
להפׁשילן אּלא אסּור ואינֹו ּולכּסֹותן, ּפׁשּתים אֹו צמר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבגדי
ונׁשּבע ּבלביׁשתן, ונצטער צמר ּבגדי לבּוׁש היה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלאחֹוריו.
ּומּתר ללּבׁש, אסּור - לעֹולם צמר עליו יעלה ׁשּלא נדר ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻאֹו
אּלא זה נתּכּון ׁשּלא צמר; ּבגּזי להתּכּסֹות ּומּתר עליו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻלטען

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן צמר. ְְֵֵֶֶֶֶֶַָֹלבגד
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השדה להקנות מנת על אלא היה לא הסודר קניין שכל נמצא ההקנאה, לאחר המקנה מידי בחזרה הקונה יקבלו זה שסודר פי, על
לו. יקנה כשהראשון השני קנה לאחר, להקנות מנת על קונה שכל ומכאן תנאי,73)לקונה, על מתנה הנותן שכל ברור, הדבר

המתנה. בטלה התנאי נתקיים לא אוכל74)אם והבעל קרקע בה תילקח איש, לאשת מתנה הנותן שכל בהן. זכות לבעל יש והרי
ואסור. לבעל, ישיר באופן המעות נתן כאילו זה והרי הנאה שהדירו מחותנו נהנה זה נמצא (הרווחים), הקנה75)הפירות שלא

בה. חלק לבעל אין דבר, לכל מתנה זו שאין ומתוך בלבד, דבר לאותו אלא לאשה הקנה76)המעות דבר לאיזה לה, פירש ולא
המעות. לומר77)לה מצריך ששמואל רבינו וסובר הבעל. אותן קנה לא עשי שתרצי מה אמר: אפילו האומר: כשמואל, שם,

יהיו שלא לומר, כוונתו עשי" שתרצי מה "אלא שמדגיש: שמכיוון בהן, רשות לבעלך שאין מנת על מאמרו: על נוסף זה את לה
דבר, איזה בהן לעשות שתרצה שעה באותה אלא חלה ההקנאה ואין ושעה, שעה בכל בהן לעשות שתרצי דבר לאותו אלא שלך

דבר. לכל אותן קנתה לא בתו אף שהרי בהן, קניין לבעל שאין נמצא, בלבד. דבר בעלה.78)ולאותו כיד אשה ובכל79)שיד
שמצוות מותר, רבים צרכי בהן לעשות או לעניים, צדקה ליתנן ירצה אם מהן, ליהנות לו שאסור פי על ואף הבעל. אותן קנה זאת

הנאה. היתר בו לאדם שאין דבר בכל וכן ניתנו, ליהנות לאו



פי              
  

ולא הראׁשֹון לא קנה לא - אחר לאֹותֹו הראׁשֹון לֹו ְְְִִִֵַָָָָָֹֹֹהקנה
.73הּׁשני ִֵַ

.ÊÈלבּתֹו לתת רֹוצה והּוא ּבּתֹו, ּבעל על הניתֹו ׁשּנאסרה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמי
ּבחפציה אֹותן ּומֹוציאה ּבהן נהנית ׁשּתהיה ּכדי -74מעֹות ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ל נתּונין האּלּו הּמעֹות הרי לּה: ואֹומר לּה נֹותן זה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהרי
יהיּו אּלא ּבהן, רׁשּות לבעל יהא ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבמּתנה,
ּבזה וכּיֹוצא ּׁשּתלּבׁשי למה אֹו לפי נֹותנת ּׁשאּת .75למה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

מה אּלא ּבהן, רׁשּות לבעל ׁשאין מנת על לּה: אמר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואפּלּו
ּבהן עּׂשי ּתעּׂשה76ּׁשּתרצי ּׁשּתרצה ּומה הּבעל, קנה לא - ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשאין77ּבהן מנת על לּה: ואמר מּתנה לּה נתן אם אבל . ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
לכ הּזאת הּמּתנה ׁשּתהיה ּפרׁש ולא ּבהן, רׁשּות ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלבעל
הּבעל אֹותּה קנה הרי - ּבהן ּתעּׂשה ּׁשּתרצה למה אֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּולכ

ּפרֹותיה ּבהנית78לאכל אסּור הּוא ׁשהרי אסּור, זה ודבר ; ְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
.79חֹותנֹו ְ

 
אֹו‡. ׁשּנדר ּדבר נדרֹו ּבׁשעת ּופרׁש נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי

ּבאֹותֹו ׁשבּועתֹו אֹו נדרֹו ׁשּתלה ּכמי זה הרי - ּבגללֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָנׁשּבע
זה הרי - ּבגללֹו ׁשּנׁשּבע דבר אֹותֹו נתקּים לא ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹדבר,

ָֻמּתר.
.ׁשאביה ּפלֹונית אּׁשה נֹוּׂשא ׁשאיני נׁשּבע: אֹו נדר ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

ׁשעּׂשה אֹו מתּו ּבתֹוכֹו; רע ׁשּכלב זה לבית נכנס ׁשאיני ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָרע,
נׁשּבע אֹו ׁשּנדר ּכמי ׁשּזה מּתר. זה הרי - ּתׁשּובה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהאב
אם אּלא זה לבית אּכנס ולא ּפלֹונית אּׂשא ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹואמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ההּזק. ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָֹנסּתּלק
הּכעּורה,‚. ּפלֹונית נֹוּׂשא ׁשאיני הּנׁשּבע, אֹו הּנֹודר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל

ונמצאת קצרה, לבנה; ונמצאת ׁשחֹורה, נאה; ְְְְְְְְְִִִָָָָָָָָָָונמצאת
ּכיסי את ׁשּגנבה לי, נהנית אׁשּתי ׁשאין קֹונם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻארּכה;
זה הרי - הּכתה וׁשּלא גנבה ׁשּלא ונֹודע ּבני, את ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹוׁשהּכתה
ׁשהן ׁשגגֹות נדרי ּבכלל והּוא טעּות, נדר ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻמּתר,
ׁשהרי הּדבר, נתקּים ולא ּבדבר נדרֹו ּכתֹולה זה ואין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמּתרין.

היה. וטעּות מצּויה היתה לא נדר ׁשּבגללּה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָֹהּסּבה
ּתאנים„. אֹוכלים מרחֹוק אנׁשים ׁשראה מי אּלא עֹוד, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹולא

אליהם ׁשּקרב ּכיון - קרּבן עליכם הן הרי להן: ואמר ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּלֹו,
ּפי על אף מּתרין. אּלּו הרי ואחיו, אביו הן והרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻוהּביט
ׁשּפרׁש. ּכמֹו זה הרי ּבגללּה, ׁשהּדירן הּסּבה ּפרׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלא

ׁשהן ּבדעּתֹו ׁשהיה אּלא עליהם אסר ׁשּלא מֹוכיח, ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדבר
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .זרים. ְִֵֵֶַָָֹ

ּבלּבֹו‰. היה ׁשּלא דבר לֹו ונֹולד נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹמי
ׁשּיּׁשאל עד אסּור זה הרי - הּנדר ּבׁשעת אֹו הּׁשבּועה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשעת
ּפלֹוני ּבהנית עצמֹו את אסר ּכיצד? נדרֹו. את ויּתיר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלחכם
ואֹותֹו סֹופר האיׁש אֹותֹו ונעּׂשה ּפלֹוני, למקֹום יּכנס ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹאֹו
יֹודע הייתי אּלּו אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף הּכנסת, ּבית ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמקֹום
הייתי לא הּכנסת, ּבית יעּׂשה זה ּובמקֹום סֹופר נעּׂשה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזה
ׁשּיּתיר עד ּולהּכנס להנֹות אסּור זה הרי - נׁשּבע אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנֹודר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹנדרֹו,
.Â.ּבׁשבּועה הּדין והּוא ּכּלֹו. הּתר - מקצתֹו ׁשהּתר נדר ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻֻּכל

הן הרי ואמר: ּפרֹותיו, אֹוכלין מרחֹוק אנׁשים ראה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָּכיצד?
זרים ואנׁשים אביו הם והּנה אליהם ּוכׁשהּגיע קרּבן, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעליכם
הייתי אּלּו אמר: ואפּלּו מּתרין. ּכּלן מּתר, ואביו הֹואיל -ְֲִִִִִִִַַָָָָָָֻֻֻ
הרי - מּתר ואבי אסּורין ּופלֹוני ּפלֹוני אֹומר: הייתי ּכן, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָֻיֹודע
יֹודע הייתי אּלּו אליהן: ּכׁשהּגיע אֹומר אם אבל מּתרין. ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻּכּלן
הרי - מאבי חּוץ אסּורין ּכּלכם אֹומר: הייתי ּביניכם, ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשאבי
מקצת הּתיר ׁשּלא דעּתֹו גּלה ׁשהרי מאביו; חּוץ אסּורין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻּכּלן

אביו. על ּומתנה נֹודר היה ׁשּנדר ּכמֹו אּלא ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנדר,
.Ê,מעים לבני רע ׁשהּיין מּפני עלי קרּבן הּיין האֹומר: ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָוכן

אּלּו אמר: אם מעים; לבני יפה המיּׁשן הרי לֹו: ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואמרּו
יֹודע, הייתי אּלּו אמר: ואפּלּו נֹודר, הייתי לא יֹודע, ֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהייתי
ּובחדׁש. ּבּיׁשן מּתר - מּתר והּיׁשן אסּור החדׁש אֹומר: ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָָָֻֻהייתי
הּיינֹות ּכל אֹומר: הייתי יֹודע, הייתי אּלּו אמר: אם ֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאבל
ּכל וכן ּבמיּׁשן. מּתר זה הרי - המיּׁשן מן חּוץ עלי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻֻאסּורין

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áאֹו נׁשּבע ׁשּבגללן ּדברים רֹואין - נׁשּבע אֹו הּנֹודר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָּכל

לא הענין, אחר והֹולכין נתּכּון, זה לאי מהן ּולמדין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹנדר,
אֹו צמר ׁשל מּׂשא טעּון היה ּכיצד? הּדּבּור. מׁשמע ּכל ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָאחר
ׁשּלא נדר אֹו ונׁשּבע קׁשה, ריחֹו והיה והּזיע ּפׁשּתים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשל
ללּבׁש מּתר זה הרי - לעֹולם ּפׁשּתים אֹו צמר עליו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻיעלה
להפׁשילן אּלא אסּור ואינֹו ּולכּסֹותן, ּפׁשּתים אֹו צמר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבגדי
ונׁשּבע ּבלביׁשתן, ונצטער צמר ּבגדי לבּוׁש היה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלאחֹוריו.
ּומּתר ללּבׁש, אסּור - לעֹולם צמר עליו יעלה ׁשּלא נדר ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻאֹו
אּלא זה נתּכּון ׁשּלא צמר; ּבגּזי להתּכּסֹות ּומּתר עליו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻלטען

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן צמר. ְְֵֵֶֶֶֶֶַָֹלבגד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השדה להקנות מנת על אלא היה לא הסודר קניין שכל נמצא ההקנאה, לאחר המקנה מידי בחזרה הקונה יקבלו זה שסודר פי, על
לו. יקנה כשהראשון השני קנה לאחר, להקנות מנת על קונה שכל ומכאן תנאי,73)לקונה, על מתנה הנותן שכל ברור, הדבר

המתנה. בטלה התנאי נתקיים לא אוכל74)אם והבעל קרקע בה תילקח איש, לאשת מתנה הנותן שכל בהן. זכות לבעל יש והרי
ואסור. לבעל, ישיר באופן המעות נתן כאילו זה והרי הנאה שהדירו מחותנו נהנה זה נמצא (הרווחים), הקנה75)הפירות שלא

בה. חלק לבעל אין דבר, לכל מתנה זו שאין ומתוך בלבד, דבר לאותו אלא לאשה הקנה76)המעות דבר לאיזה לה, פירש ולא
המעות. לומר77)לה מצריך ששמואל רבינו וסובר הבעל. אותן קנה לא עשי שתרצי מה אמר: אפילו האומר: כשמואל, שם,

יהיו שלא לומר, כוונתו עשי" שתרצי מה "אלא שמדגיש: שמכיוון בהן, רשות לבעלך שאין מנת על מאמרו: על נוסף זה את לה
דבר, איזה בהן לעשות שתרצה שעה באותה אלא חלה ההקנאה ואין ושעה, שעה בכל בהן לעשות שתרצי דבר לאותו אלא שלך

דבר. לכל אותן קנתה לא בתו אף שהרי בהן, קניין לבעל שאין נמצא, בלבד. דבר בעלה.78)ולאותו כיד אשה ובכל79)שיד
שמצוות מותר, רבים צרכי בהן לעשות או לעניים, צדקה ליתנן ירצה אם מהן, ליהנות לו שאסור פי על ואף הבעל. אותן קנה זאת

הנאה. היתר בו לאדם שאין דבר בכל וכן ניתנו, ליהנות לאו



פב             
  

.Ëּופצרּו ממאן, והּוא קרֹובתֹו ׁשּיּׂשא מּמּנּו מבקׁשין ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָהיּו
את המגרׁש וכן לעֹולם; בֹו ּתהנה ׁשּלא נׁשּבע אֹו ונדר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו
אּלּו הרי - לעֹולם בֹו ּתהנה ׁשּלא נדר אֹו ונׁשּבע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאׁשּתֹו

איׁשּות. לׁשם אּלא ּכּונתֹו ׁשאין לֹו; להנֹות ְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתרֹות
.Èנדר אֹו ונׁשּבע ּומאן, אצלֹו ׁשּיסעד לחברֹו הּקֹורא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָוכן

מּתר זה הרי - צֹונן טּפת לֹו יׁשּתה ולא לביתֹו יּכנס ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻׁשּלא
ׁשּלא אּלא זה נתּכּון ׁשּלא צֹונן; לֹו ולׁשּתֹות לביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלהּכנס

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זֹו. ּבסעּדה עּמֹו ויׁשּתה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻיאכל
.‡È,לֹוקח אני וּׂשד נכנס אני לבית קֹונם לחברֹו: ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָהאֹומר

מּתר זה הרי - לאחר מכרן אֹו ּומת ּבׁשבּועה, ּבין ּבנדר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּבין
ׁשּלאלהּכנס הּלֹוקח; מן אֹו הּיֹורׁש מן הּׂשדה ולּקח לּבית ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

לּבית אמר: אם אבל ּברׁשּותֹו. ׁשהן זמן ּכל אּלא זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנתּכּון
- לאחר מכרן אֹו ּומת לֹוקח, איני זֹו וּׂשדה נכנס איני ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּזה

אסּור. זה ֲֵֶָהרי
.È,ּפנּויה אינּה לֹו: אמר ,ּפרת הׁשאילני לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר

אם לעֹולם; ּבּה חֹורׁש איני ּׂשדי קֹונם ואמר: נדר אֹו ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָנׁשּבע
לחרׁש מּתרין אדם וכל אסּור, הּוא - ּבידֹו לחרׁש דרּכֹו ְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֻהיה
אסּורין. אדם וכל הּוא - ּבידֹו לחרׁש ּדרּכֹו אין ואם ּבּה; ְְְְֲֲִִֵַַָָָָָלֹו

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל ְְִִֵֵֵַָֹוכן
.‚Èאֹו ּבית ׁשּיקנה אֹו אּׁשה ׁשּיּׂשא נדר אֹו ׁשּנׁשּבע ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמי

אּׁשה לּׂשא אֹותֹו מחּיבין אין - ּבּים יפרׁש אֹו ּבׁשּירא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּיצא
לֹו. ההגּון דבר ׁשּימצא עד אּלא מּיד, לצאת אֹו לקנֹות ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאֹו
לֹו, ּתּנּׂשא אֹותּה ׁשּיתּבע מי ׁשּכל ׁשּנדרה ּבאּׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמעּׂשה
לא חכמים: ואמרּו לּה, הגּונין ׁשאינן אדם ּבני עליה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹוקפצּו
וכן לּה. ההגּונין מן אֹותּה ׁשּיתּבע מי לכל אּלא זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָנתּכּונה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.„Èותּטל ׁשּתבֹוא לֹו: ואמר ׁשּנׁשּבע אֹו חברֹו את ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר

יכֹול זה הרי - יין ׁשל חבּיֹות ׁשּתי אֹו חּטים אחד ּכר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלבני
נתּכּונּת ּכלּום לֹו: ויאמר לחכם, ׁשאלה ּבלא נדרֹו ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹלהּתיר
ּכבֹוד אלי הּגיע ּוכבר אּטל, ׁשּלא ּכבֹודי לכּבדני, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאּלא
לי נהנה אּתה ׁשאין הּנׁשּבע: אֹו הּנֹודר וכן ּבׁשבילי. ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנדרּת
יין ׁשל חבּיֹות ּוׁשּתי חּטים ׁשל ּכֹור לבני נֹותן אּתה אין ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאם
ויאמר: חכם, ּבׁשאלת ׁשּלא נדרֹו להּתיר יכֹול זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לידי. והּגיעּו נתקּבלּתי ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹהריני

 
ּובאֹותֹו‡. מקֹום ּבאֹותֹו אדם ּבני לׁשֹון אחר הּל ְְְְְִִֵֵַַַָָָָּבנדרים

נׁשּבע אֹו נדר ּכיצד? ּבֹו. נׁשּבע אֹו ׁשּנדר זמן ּובאֹותֹו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָלׁשֹון
זמן ּבאֹותֹו לׁשֹון ּבאֹותֹו מקֹום אֹותֹו ּדר אם המבּׁשל: ְְְְִִֶֶַַָָָֻמן
ּבּכל; אסּור זה הרי - ּולׁשלּוק לצלי אפּלּו מבּׁשל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֻׁשּקֹוראין
ּבמים ׁשּנתּבּׁשל לבּׂשר אּלא מבּׁשל לקרֹות ּדרּכם אין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻואם
המעּׁשן וכן ּובׁשלּוק. ּבצלי מּתר זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֻֻּובתבלין
אחר ּבֹו הֹולכין - ּבהן וכּיֹוצא טבריא ּבחּמי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻוהמבּׁשל

העיר. ּבני ׁשל ְִֵֶַָָהּלׁשֹון
.לכל מליח לקרֹות ּדרּכם אם הּמליח, מן נׁשּבע אֹו ְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָנדר

ּדרּכם אין ואם הּמלּוחין; ּבכל אסּור זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהּמלּוחין
ּבדג אּלא אסּור אינֹו - ּבלבד מליח לדג אּלא מליח ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלקרֹות

ִַָמליח.

לכל‚. ּכבּוׁש לקרֹות ּדרּכם אם הּכבּוׁש, מן נׁשּבע אֹו ְְְְִִִִַַַַָָָָָנדר
ּכבּוׁש לקרֹות ּדרּכם אין ואם ּבּכל; אסּור זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹהּכבּוׁשים
ירק. ׁשל ּבכבּוׁש אּלא אסּור אינֹו - ּבלבד ּכבּוׁש לירק ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
קֹורין„. אין ּומקצתם ּכ לֹו קֹורין הּמקֹום ּבני מקצת ְְְִִִִֵֵַָָָָָָהיּו

ספק וכל נדרים, ספק זה הרי אּלא הרב, אחר הֹולכין אין -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לֹוקה. אינֹו - עבר ואם להחמיר, - ְְְְִִִֵֶַַָָנדרים

זית‰. ּבׁשמן ׁשּמסּתּפקין ּבמקֹום הּׁשמן מן נדר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?
סתם ׁשמן קֹורין אין הּמקֹום אנׁשי ורב ׁשמׁשמין, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּובׁשמן

לׁש וקֹורין זית, לׁשמן ׁשמׁשמין,אּלא ׁשמן ׁשמׁשמין מן ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָֻֻ
אסּור זה הרי - סתם ׁשמן ׁשמׁשמין לׁשמן אף קֹורין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻּומעּוטם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשמׁשמין. ׁשמן על לֹוקה ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻּבׁשניהם,

.Âהרי - עליו להּמל מקֹום ּבאֹותֹו ׁשליח ׁשּדר ּדבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל
ׁשּדרּכן, מקֹום ּכיצד? סתם. לּׁשליח ׁשּנאמר הּמין ּבכלל ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּוא
לא לֹו: אמר סתם, ּבּׂשר לֹו לקנֹות ׁשליח אדם יׁשלח ְְְִִִִַַַָָָָָָָֹאם
הּבּׂשר מן זה ּבמקֹום נדר אֹו נׁשּבע אם דגים; אּלא ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָמצאתי
מקֹום, ּובכל בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדגים. ּבבּׂשר אף נאסר -ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּומּתר ּובקרבים, עֹופֹות ּבבּׂשר אסּור - הּבּׂשר מן ְְִִִִֵַַַַָָָָָֻהּנֹודר
אּלא נתּכּון ׁשּלא ׁשּנדר ּבעת הּדברים מראין ואם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבחגבים.
הרי - ּבלבד] ּובהמה עֹוף לבּׂשר [אֹו ּבלבד ּבהמה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָּבבּׂשר
עליהן. נמל ׁשהּׁשליח ּבמקֹום ואפּלּו ּדגים ּבבּׂשר מּתר ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻזה

.Êעד נתּבּׁשלה ׁשּלא ּבביצה מּתר - המבּׁשל מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻהּנֹודר
אינֹו - קדרה מּמעּׂשה הּנֹודר ּבלבד. נתּגלּגלה אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּקפתה
ריפֹות ּכגֹון ּבקדרה, אֹותן ׁשּמרּתיחין מּדברים אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָאסּור
הרי - לקדרה הּיֹורד מּכל עצמֹו אסר ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּולביבֹות

ּבקדרה. הּמתּבּׁשלין ּבכל אסּור ְְְְִִִֵֶַַָָָזה
.Áהּנֹודר ּדגים. ׁשל ּובמריס ּבציר מּתר - הּדגים מן ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּנֹודר

החלב. מן הּמבּדלין הּמים והּוא ּבקֹום, מּתר - החלב ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻמן
ּבין ּבּה אסּור - הּגבינה מן נדר ּבחלב. מּתר - הּקֹום מן ְְִִִֵַַַַָָָָָָָָֻנדר

ּתפלה. ּבין ְְֵֵָָמלּוחה
.Ë.מבּׁשלין ּבין חּיין ּבין ּבהן אסּור - החּטים מן ְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻהּנֹודר

חּטה ּפת. ּבין קמח ּבין ּבהן אסּור - טֹועם ׁשאני חּטים ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחּטה
טֹועם ׁשאני חּטים לכס. ּומּתר ּבאפּוי אסּור - טֹועם ְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָֹֻׁשאני
אסּור - טֹועם ׁשאני חּטים חּטה לכס. ואסּור ּבאפּוי מּתר -ְְֲִִִִֵֶָָָָָָֹֻ
אינֹו - הּתבּואה מן אֹו הּדגן מן והּנֹודר לכס. ּבין ּבאפּוי ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹּבין

הּמינין. ּבחמׁשת אּלא ֲִִֵֶֶַַָָאסּור
.Èמּתר - ּבכריׁשין הּנֹודר ּבדלּועין. מּתר - הּירק מן ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻֻהּנֹודר

ּבֹו ׁשּנתּבּׁשל ּבּמים אסּור - הּכרּוב מן הּנֹודר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָּבקפלֹוטֹות.
- הּׁשלקֹות מּמי נדר ּכׁשלקֹות. - ׁשלקֹות מי ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָהּכרּוב;
ׁשּבֹו; ּבּתבלין מּתר - הרטב מן הּנֹודר עצמן. ּבּׁשלקֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻמּתר
ּבמקּפה אסּור - הּגריסין מן הּנֹודר ּברטב. מּתר - הּתבלין ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֻמן

ּגריסין. ְִִֶׁשל
.‡Èּומּתר הארץ, ּפרֹות ּבכל אסּור - הארץ ּפרֹות מן ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻהּנֹודר

אסּור - עלי קרקע ּגּדּולי ּכל אמר: ואם ּופטרּיֹות. ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָּבכמהין
הּקרקע, מן יֹונקין ׁשאינן ּפי על אף ּופטרּיֹות; ּבכמהין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָאף

ּבּקרקע. הן ְְִֵֵַַַּגדלין
.Èּומּתר הּׁשנה, ּפרֹות ּבכל אסּור - הּׁשנה מּפרֹות ְִֵֵֵַַַָָָָָָָֻהּנֹודר

ּכל אמר: ואם ּובגֹוזלֹות. ּובביצים ּובחלב ּובטלאים ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָּבגדיים
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אין - הּקיץ מּפרֹות הּנֹודר ּבכּלם. אסּור - עלי ׁשנה ְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻּגּדּולי
ּבתאנים. אּלא ְִֵֶַָָאסּור

.‚È,הּגדֹול ּבעּקר הּזהר ּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּובכל
מקֹום ׁשּבאֹותֹו אדם ּבני לׁשֹון אחר הּל ּבנדרים ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא:
זה ותאמר: ּתֹורה זה עּקר ּפי ועל זמן. ּובאֹותֹו לׁשֹון ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹּבאֹותֹו

ּפלֹוני. ּבדבר ּומּתר ּפלֹוני, ּבדבר אסּור ְְְְִִֵַָָָָָָֻהּנֹודר
.„Èמן החדׁש. ואפּלּו ּביין, מּתר - הענבים מן ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּנֹודר

ּתמרים. ּבדבׁש מּתר - הּתמרים מן ּבׁשמן. מּתר - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻהּזיתים
ּביין מּתר - הּיין מן סתונּיֹות. ּבחמץ מּתר - הּסתונּיֹות ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻמן
מּתר - הּדבׁש מן ׁשמׁשמין. ּבׁשמן מּתר - הּׁשמן מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻֻֻּתּפּוחים.
הּירק מן סתונּיֹות. ּבחמץ מּתר - החמץ מן ּתמרים. ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻּבדבׁש
לא והּוא הם, לוי ׁשם אּלּו ׁשּכל מּפני ּׂשדה. ּבירקֹות מּתר -ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מקֹום. ּבאֹותֹו לוי ׁשאינֹו מּׁשם אּלא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנדר

.ÂËמן ּובחמילה. ּוביריעה ּבּׂשק מּתר - הּכסּות מן ְְֲִִִִִֵַַַַָָָֻהּנֹודר
העלּיה מן נדר הּבית. ּבכלל ׁשהעלּיה ּבעלּיה, אסּור - ְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָהּבית
אסּור - הּמּטה מן ּבמּטה; מּתר - הּדרּגׁש מן ּבבית. מּתר -ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻֻ

קטּנה. מּטה ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַָָּבדרּגׁש,
.ÊËהאגף מן אסּור זה הרי - זה לבית יּכנס ׁשּלא ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּנֹודר

לתחּומּה, להּכנס מּתר - זֹו לעיר יּכנס ׁשּלא נדר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻולפנים.
לעּבּורּה. להּכנס ְְְִִֵָָָואסּור

.ÊÈׁשנים ׁשם ונׁשּתהה אדם ּובא העיר, מּבני הניה ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָָָהּנֹודר
מּתר. - מּכאן ּפחֹות מּמּנּו; להנֹות אסּור זה הרי - חדׁש ֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻעּׂשר
אסּור - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ׁשּׁשהה ּכל העיר: מּיֹוׁשבי ְְִִִֵֶַָָָָָָֹנדר

מּתר. - מּכן ּפחֹות מּמּנּו; ִִֵֵֶָָָֻלהנֹות
.ÁÈּבכל אסּור - ּפלֹוני מּמעין הּנמׁשכין הּמים מן ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָהּנֹודר

על אף הּנמׁשכֹות. לֹומר צרי ואין מּמּנּו, הּיֹונקֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהּנהרֹות
ּובאר ּפלֹוני נהר אּלא אֹותן קֹורין ואין ׁשמם, ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּפי
והּוא הֹואיל - הּנדּור הּמעין לׁשם אֹותן מלּוין ואין ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּפלֹוני,
ּפלֹוני מּמעין אֹו ּפלֹוני מּנהר נדר אם אבל ּבּכל. אסּור ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָֹעּקרן,

ׁשמֹו. על הּנקראֹות הּנהרֹות ּבכל אּלא אסּור אין -ְְְְִֵֶַַַָָָָָ
.ËÈמּיֹוׁשבי הּיּבׁשה. ּביֹוׁשבי מּתר - הּים מּיֹורדי ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻהּנֹודר

מפרׁשים ׁשהן ּפי על אף הּים, ּביֹורדי אסּור - ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיּבׁשה
נדר הּיּבׁשה. יֹוׁשבי ּבכלל הּים ׁשּיֹורדי הּגדֹול; הּים ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבאמצע
מּמי אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ּבסּומין; אסּור - חּמה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמרֹואי
ּבקרחים אסּור - הראׁש מּׁשחֹורי נדר אֹותֹו. רֹואה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשהחּמה
לקרֹות ּדרּכן ואם ּובקטּנים. ּבנׁשים ּומּתר ּׂשיבֹות, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻּובעלי

ּבּכל. אסּור - לּכל הראׁש ְֵַַָָֹֹֹֹׁשחרי

.Îמעֹולי נדר ּובכּותּיים. ביּׂשראל אסּור - ׁשּבת מּׁשֹובתי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָנדר
זה נתּכּון ׁשּלא ּבכּותּיים; ּומּתר ּביּׂשראל אסּור - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻירּוׁשלים
- נח מּבני והּנֹודר לירּוׁשלים. לעלֹות עליו ׁשּמצוה למי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
האּמֹות. ׁשאר אּלא נח ּבני נקראים ׁשאין ּביּׂשראל; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻֻמּתר

.‡Î,עּׂשו ּובני יׁשמעאל ּבבני מּתר - אברהם מּזרע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻנדר
ל יּקרא ביצחק ּכי ׁשּנאמר: ּביּׂשראל; אּלא אסּור ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואינֹו
אברהם. ּברּכת את ל ויּתן ליעקב: אמר יצחק והרי ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹזרע;

.Î,ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ּבמּולי אסּור - הערלים מן ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָנדר
ּבערלי אסּור - הּמּולים מן נדר יּׂשראל. ּבערלי ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻּומּתר
הערלה ׁשאין ּומזלֹות. ּכֹוכבים עֹובדי ּבמּולי ּומּתר ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻיּׂשראל,
כל ּכי ׁשּנאמר: ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובדי לׁשם אּלא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקרּויה
על מצּוה ׁשהּוא למי אּלא זה ׁשל ּכּונתֹו ואין ערלים; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּגֹוים

מצ ׁשאינֹו למי ולא עליה.הּמילה, ּוה ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֻ
.‚Îמּתר - הּגרים מן ּבגרים; אסּור - מּיּׂשראל ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻהּנֹודר

מן ּולוּים; ּבכהנים אסּור - מּיּׂשראל הּנֹודר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָֹּביּׂשראל.
- הּכהנים מן הּנֹודר ּביּׂשראל. מּתר - הלוּים ּומן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֻהּכהנים
מּתר - מּבניו הּנֹודר ּבכהנים. מּתר - מהּלוּים ּבלוּים; ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻֻֻמּתר
הּנֹודר ּדין ּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּובכל ּבניו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבבני

הּוא. אחד ְְִֶַָָוהּנׁשּבע

ה'תש"ע אלול ד' קודש שבת

 
אּלא‡. אסּור אינֹו - הּיֹום טֹועם ׁשאיני הּנׁשּבע אֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹודר

ׁשּתחׁש לעת1עד מעת אסּור - אחד יֹום טֹועם ׁשאיני . ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
נדרֹו לפיכ2מּׁשעת ּפי3. על אף הּיֹום, טֹועם ׁשאני הּנֹודר , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָ
מּתר יאכל4ׁשהּוא לא - ׁשּיּׁשאל5מּׁשּתחׁש עד 6מּׁשּתחׁש ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ

ויאכל אחד יֹום אחרת ּפעם יּׁשבע ׁשּמא ּגזרה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלחכם;
לזה.7מּׁשּתחׁשך זה ׁשּבין הפרׁש יֹודעים העם ּכל אין ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

.יֹום טֹועם ׁשאני ספק8נדר הרי לעת9- מעת ואסּור , ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
ואם אחד, יֹום לֹוקהּכאֹומר אינֹו - ׁשחׁשכה אחר .10אכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
זֹו ׁשּבת טֹועם הּׁשּבת11ׁשאני ימי ּבׁשאר אסּור זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּׁשּבת ּבׁשּבת12ּוביֹום מאחד מּתר הּוא והרי טֹועם13, ׁשאני . ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
אחת אמר14ׁשּבת לעת. מעת ימים ׁשבעה אסּור זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ואסּור ספק, הרי - זֹו ולא אחת לא ּפרׁש ולא סתם ְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָֹֹֹׁשּבת
לֹוקה, אינֹו - ׁשּבת אחר אכל ואם לעת, מעת ימים ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשבעה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היום.1) נגמר היום.2)שאז חצי עד למחר לטעום לו אסור היום בחצי הנדר בשעת עמד אחד"3)ואם "יום נדר ואם הואיל
לעת. מעת תורה.4)אסור חכמים.5)מדין נדרו.6)מדברי לו מעת7)להתיר שלם יום הדין מצד לאכול לו שאסור בעוד

"היום".8)לעת. אמר לעת.9)ולא מעת ואסור אחד" כ"יום דינו או שתחשך עד אלא אסור ואינו "כהיום" דינו בעייא10)אם
הספק. על לוקים שאין לוקה, אינו אבל להחמיר, הולכים - תורה איסור שהוא נדר ובאיסור נפשטה, זה.11)שלא שבוע

היה12) אבל החול, בימי נדרו בשעת שעמד כגון אלא אמורים, הדברים אין הרדב"ז: וכתב השבוע. ימי גמר שהוא שלאחריהם,
לשבוע זו שבת קורא השבת ביום העומד שאין בלבד שבת יום באותו אלא אסור אינו זו בשבת יין ישתה שלא ונדר בשבת עומד

לעת.13)הבא. מעת ימים שבעה עדיין עברו שלא פי על אלא14)אף עצמו אסר שלא וכגון עלי, תיאסר אחת שבת טעימת
ימים שבעה להתקיים לו אפשר שאי חל, נדרו אין שבעולם, המינים כל טעימת עצמו אסר אם כי וכדומה, יין כגון אחד, ממין

חל. שאינו שווא נדר זה והרי שהיא, כל טעימה ללא



פג              
  

אין - הּקיץ מּפרֹות הּנֹודר ּבכּלם. אסּור - עלי ׁשנה ְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻּגּדּולי
ּבתאנים. אּלא ְִֵֶַָָאסּור

.‚È,הּגדֹול ּבעּקר הּזהר ּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּובכל
מקֹום ׁשּבאֹותֹו אדם ּבני לׁשֹון אחר הּל ּבנדרים ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא:
זה ותאמר: ּתֹורה זה עּקר ּפי ועל זמן. ּובאֹותֹו לׁשֹון ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹּבאֹותֹו

ּפלֹוני. ּבדבר ּומּתר ּפלֹוני, ּבדבר אסּור ְְְְִִֵַָָָָָָֻהּנֹודר
.„Èמן החדׁש. ואפּלּו ּביין, מּתר - הענבים מן ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּנֹודר

ּתמרים. ּבדבׁש מּתר - הּתמרים מן ּבׁשמן. מּתר - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻהּזיתים
ּביין מּתר - הּיין מן סתונּיֹות. ּבחמץ מּתר - הּסתונּיֹות ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻמן
מּתר - הּדבׁש מן ׁשמׁשמין. ּבׁשמן מּתר - הּׁשמן מן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻֻֻּתּפּוחים.
הּירק מן סתונּיֹות. ּבחמץ מּתר - החמץ מן ּתמרים. ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻּבדבׁש
לא והּוא הם, לוי ׁשם אּלּו ׁשּכל מּפני ּׂשדה. ּבירקֹות מּתר -ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מקֹום. ּבאֹותֹו לוי ׁשאינֹו מּׁשם אּלא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנדר

.ÂËמן ּובחמילה. ּוביריעה ּבּׂשק מּתר - הּכסּות מן ְְֲִִִִִֵַַַַָָָֻהּנֹודר
העלּיה מן נדר הּבית. ּבכלל ׁשהעלּיה ּבעלּיה, אסּור - ְֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָהּבית
אסּור - הּמּטה מן ּבמּטה; מּתר - הּדרּגׁש מן ּבבית. מּתר -ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻֻ

קטּנה. מּטה ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְִֵֶַַָָּבדרּגׁש,
.ÊËהאגף מן אסּור זה הרי - זה לבית יּכנס ׁשּלא ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּנֹודר

לתחּומּה, להּכנס מּתר - זֹו לעיר יּכנס ׁשּלא נדר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻולפנים.
לעּבּורּה. להּכנס ְְְִִֵָָָואסּור

.ÊÈׁשנים ׁשם ונׁשּתהה אדם ּובא העיר, מּבני הניה ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָָָהּנֹודר
מּתר. - מּכאן ּפחֹות מּמּנּו; להנֹות אסּור זה הרי - חדׁש ֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻעּׂשר
אסּור - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ׁשּׁשהה ּכל העיר: מּיֹוׁשבי ְְִִִֵֶַָָָָָָֹנדר

מּתר. - מּכן ּפחֹות מּמּנּו; ִִֵֵֶָָָֻלהנֹות
.ÁÈּבכל אסּור - ּפלֹוני מּמעין הּנמׁשכין הּמים מן ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָהּנֹודר

על אף הּנמׁשכֹות. לֹומר צרי ואין מּמּנּו, הּיֹונקֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהּנהרֹות
ּובאר ּפלֹוני נהר אּלא אֹותן קֹורין ואין ׁשמם, ׁשּנׁשּתּנה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּפי
והּוא הֹואיל - הּנדּור הּמעין לׁשם אֹותן מלּוין ואין ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּפלֹוני,
ּפלֹוני מּמעין אֹו ּפלֹוני מּנהר נדר אם אבל ּבּכל. אסּור ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָֹעּקרן,

ׁשמֹו. על הּנקראֹות הּנהרֹות ּבכל אּלא אסּור אין -ְְְְִֵֶַַַָָָָָ
.ËÈמּיֹוׁשבי הּיּבׁשה. ּביֹוׁשבי מּתר - הּים מּיֹורדי ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻהּנֹודר

מפרׁשים ׁשהן ּפי על אף הּים, ּביֹורדי אסּור - ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיּבׁשה
נדר הּיּבׁשה. יֹוׁשבי ּבכלל הּים ׁשּיֹורדי הּגדֹול; הּים ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּבאמצע
מּמי אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ּבסּומין; אסּור - חּמה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמרֹואי
ּבקרחים אסּור - הראׁש מּׁשחֹורי נדר אֹותֹו. רֹואה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשהחּמה
לקרֹות ּדרּכן ואם ּובקטּנים. ּבנׁשים ּומּתר ּׂשיבֹות, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻּובעלי

ּבּכל. אסּור - לּכל הראׁש ְֵַַָָֹֹֹֹׁשחרי

.Îמעֹולי נדר ּובכּותּיים. ביּׂשראל אסּור - ׁשּבת מּׁשֹובתי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָנדר
זה נתּכּון ׁשּלא ּבכּותּיים; ּומּתר ּביּׂשראל אסּור - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻירּוׁשלים
- נח מּבני והּנֹודר לירּוׁשלים. לעלֹות עליו ׁשּמצוה למי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
האּמֹות. ׁשאר אּלא נח ּבני נקראים ׁשאין ּביּׂשראל; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻֻמּתר

.‡Î,עּׂשו ּובני יׁשמעאל ּבבני מּתר - אברהם מּזרע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻנדר
ל יּקרא ביצחק ּכי ׁשּנאמר: ּביּׂשראל; אּלא אסּור ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואינֹו
אברהם. ּברּכת את ל ויּתן ליעקב: אמר יצחק והרי ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹזרע;

.Î,ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ּבמּולי אסּור - הערלים מן ְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָנדר
ּבערלי אסּור - הּמּולים מן נדר יּׂשראל. ּבערלי ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻּומּתר
הערלה ׁשאין ּומזלֹות. ּכֹוכבים עֹובדי ּבמּולי ּומּתר ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻיּׂשראל,
כל ּכי ׁשּנאמר: ּומזלֹות, ּכֹוכבים עֹובדי לׁשם אּלא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקרּויה
על מצּוה ׁשהּוא למי אּלא זה ׁשל ּכּונתֹו ואין ערלים; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּגֹוים

מצ ׁשאינֹו למי ולא עליה.הּמילה, ּוה ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֻ
.‚Îמּתר - הּגרים מן ּבגרים; אסּור - מּיּׂשראל ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻהּנֹודר

מן ּולוּים; ּבכהנים אסּור - מּיּׂשראל הּנֹודר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָֹּביּׂשראל.
- הּכהנים מן הּנֹודר ּביּׂשראל. מּתר - הלוּים ּומן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֻהּכהנים
מּתר - מּבניו הּנֹודר ּבכהנים. מּתר - מהּלוּים ּבלוּים; ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֻֻֻמּתר
הּנֹודר ּדין ּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּובכל ּבניו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבבני

הּוא. אחד ְְִֶַָָוהּנׁשּבע

ה'תש"ע אלול ד' קודש שבת

 
אּלא‡. אסּור אינֹו - הּיֹום טֹועם ׁשאיני הּנׁשּבע אֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹודר

ׁשּתחׁש לעת1עד מעת אסּור - אחד יֹום טֹועם ׁשאיני . ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
נדרֹו לפיכ2מּׁשעת ּפי3. על אף הּיֹום, טֹועם ׁשאני הּנֹודר , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָ
מּתר יאכל4ׁשהּוא לא - ׁשּיּׁשאל5מּׁשּתחׁש עד 6מּׁשּתחׁש ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻ

ויאכל אחד יֹום אחרת ּפעם יּׁשבע ׁשּמא ּגזרה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלחכם;
לזה.7מּׁשּתחׁשך זה ׁשּבין הפרׁש יֹודעים העם ּכל אין ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

.יֹום טֹועם ׁשאני ספק8נדר הרי לעת9- מעת ואסּור , ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
ואם אחד, יֹום לֹוקהּכאֹומר אינֹו - ׁשחׁשכה אחר .10אכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
זֹו ׁשּבת טֹועם הּׁשּבת11ׁשאני ימי ּבׁשאר אסּור זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּׁשּבת ּבׁשּבת12ּוביֹום מאחד מּתר הּוא והרי טֹועם13, ׁשאני . ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
אחת אמר14ׁשּבת לעת. מעת ימים ׁשבעה אסּור זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ואסּור ספק, הרי - זֹו ולא אחת לא ּפרׁש ולא סתם ְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָֹֹֹׁשּבת
לֹוקה, אינֹו - ׁשּבת אחר אכל ואם לעת, מעת ימים ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשבעה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

היום.1) נגמר היום.2)שאז חצי עד למחר לטעום לו אסור היום בחצי הנדר בשעת עמד אחד"3)ואם "יום נדר ואם הואיל
לעת. מעת תורה.4)אסור חכמים.5)מדין נדרו.6)מדברי לו מעת7)להתיר שלם יום הדין מצד לאכול לו שאסור בעוד

"היום".8)לעת. אמר לעת.9)ולא מעת ואסור אחד" כ"יום דינו או שתחשך עד אלא אסור ואינו "כהיום" דינו בעייא10)אם
הספק. על לוקים שאין לוקה, אינו אבל להחמיר, הולכים - תורה איסור שהוא נדר ובאיסור נפשטה, זה.11)שלא שבוע

היה12) אבל החול, בימי נדרו בשעת שעמד כגון אלא אמורים, הדברים אין הרדב"ז: וכתב השבוע. ימי גמר שהוא שלאחריהם,
לשבוע זו שבת קורא השבת ביום העומד שאין בלבד שבת יום באותו אלא אסור אינו זו בשבת יין ישתה שלא ונדר בשבת עומד

לעת.13)הבא. מעת ימים שבעה עדיין עברו שלא פי על אלא14)אף עצמו אסר שלא וכגון עלי, תיאסר אחת שבת טעימת
ימים שבעה להתקיים לו אפשר שאי חל, נדרו אין שבעולם, המינים כל טעימת עצמו אסר אם כי וכדומה, יין כגון אחד, ממין

חל. שאינו שווא נדר זה והרי שהיא, כל טעימה ללא



פד             
  

החדׁש‚. ימי ּבׁשאר אסּור - זה חדׁש ׁשֹותה אבל15ׁשאני , ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
מּתר יהיה חדׁש ראׁש ׁשהיה16ּביֹום ּפי על אף חדׁש17, ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ

ּגמּורים18חסר יֹום ׁשלׁשים אסּור - אחד חדׁש טֹועם ׁשאני . ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹ
לעת מעת יֹום ׁשלׁשים אסּור - סתם חדׁש נדר לעת. ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָֹמעת

ִֵָמּספק.
אּלא„. הּׁשנה מן נׁשאר לא אפּלּו זֹו, ׁשנה ּבּׂשר אֹוכל ְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשאני

אחד הּׁשנה19יֹום ראׁש ּוביֹום הּיֹום, אֹותֹו אּלא אסּור אין - ְֵֶֶַַָָָָָֹ
ּתׁשרי חדׁש ראׁש יֹום הּוא לנדרים הּׁשנה וראׁש .20מּתר. ְְְִִִֵֶַָָָָֹֹֹֻ

מּיֹום ּתמימה ׁשנה אסּור זה הרי - אחת ׁשנה אֹוכל ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאני
נתעּברה21ליֹום ואם ּובעּבּורּה22. ּבּה אסּור - ׁשאני23הּׁשנה . ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ

ׁשנה מּספק,24אֹוכל ליֹום מּיֹום ּתמימה ׁשנה אסּור זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

זה‰. ׁשבּוע יין ׁשֹותה הּׁשבּוע25ׁשאני ׁשני ּבׁשאר אסּור - ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
הּׁשמּטה מֹוצאי26ּובׁשנת ׁשל הּׁשנה מראׁש אּלא מּתר ואינֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ׁשנים ׁשבע אסּור - אחד ׁשבּוע יין ׁשֹותה ׁשאני ְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשביעית.
זה יֹובל אמר: ליֹום. מּיֹום ׁשני27ּגמּורֹות ּבׁשאר אסּור - ְְְְִִֵֵֶַָָָ

עצמּה חמּׁשים ּובׁשנת .28הּיֹובל ְְֲִִִֵַַַָ
.Âמעּברת ׁשנה היתה אם אדר, ראׁש עד יין ׁשֹותה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשאני

ראׁש עד אּלא אסּור אינֹו - ּכׁשּנדר מעּברת ׁשהיא ידע ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻולא
ראׁשֹון אדר אסּור29חדׁש זה הרי - אדר סֹוף עד נדר ואם . ְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשני אדר סֹוף ראׁש30עד עד ונדר מעּברת ׁשהּׁשנה ידע ואם . ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

ׁשני אדר ראׁש עד אסּור - .31אדר ֲֲִֵַָָָֹ
.Êּפני 'עד ׁשאמר ּבין הּפסח, עד ּבדבר עצמֹו ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהאֹוסר

ׁשּיּגיע עד אּלא אסּור אינֹו - הּפסח' 'עד ׁשאמר ּבין ִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּפסח'
הּפסח32ּבלבד ׁשּיהיה עד אמר: ואם עד33. אסּור הרי - ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ׁשאמר: אֹו הּבציר, עד אֹו הּקציר עד אמר: הּפסח. ִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּיצא
ׁשּיּגיע. עד אּלא אסּור אינֹו - הּקציר אֹו הּבציר ׁשּיהיה ְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעד

.Áקבּוע ׁשּזמּנֹו ּכל הּכלל: עדיו34זה אסּור35ונדר אין - ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
עד אסּור זה הרי - ׁשּיהיה עד נדר ואם ׁשּיּגיע; עד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

קבּוע זמן לֹו ׁשאין וכל והּבציר,36ׁשּיצא. הּקציר זמן ּכגֹון , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
עד אּלא אסּור אינֹו - ׁשּיהיה עד ׁשּנדר ּבין עדיו ׁשּנדר ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבין

.37ׁשּיּגיע ִֶַַ
.Ëהּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ׁשּיתחילּו38האֹוסר עד אסּור הרי - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּכלּכּלֹות להכניס ּבֹו ׁשּנדר הּמקֹום עד40ּתאנים39אנׁשי . ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
לא אבל חּטים, קציר לקצר העם ׁשּיתחילּו עד - ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹֹהּקציר

ּׂשעֹורים זה41קציר הרי - הּקיץ ׁשּיעבר עד ואמר: ּפרׁש . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשּיכּפלּו עד ׁשּבּמקצה42אסּור הּמחצלאֹות רב 43העם ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּגרֹוגרֹות לעּׂשֹותם וענבים ּתאנים עליהם 44ׁשּמיּבׁשין ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
נֹודר.45וצּמּוקים ׁשל נדרֹו מקֹום לפי הּכל . ְְְְִִִִֵֶַֹ

.È,הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ואסר ּבּבקעה ׁשּנדר הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּכיצד?
להר עּתה46ועלה ּבֹו ׁשהּוא מקֹום ׁשל ּבּקיץ מסּתּכל אינֹו - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבֹו, ׁשּנדר מקֹום ׁשל ּבּקיץ אּלא הּגיע, לא אם הּגיע ִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹאם
סֹומ הּוא ּבזה47ועליו ּכּיֹוצא ּכל וכן .48. ְְֵֵֵֶַָָָֹ

.‡Èזמן עד אסּור זה הרי - הּגׁשם עד ּבדבר עצמֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהאֹוסר
ּכסלו חדׁש ראׁש יּׂשראל ּבארץ ׁשהּוא זמן49הּגׁשמים, הּגיע . ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ואם ירדּו. לא ּבין גׁשמים ירדּו ּבין מּתר, זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻהּגׁשמים
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השוטף.15) החודש הבא.16)של החודש ימי עם נמנה הבא.17)שהוא שהחודש18)החודש נמצא יום. ותשעה עשרים בן
ראש ימים שני הבא חסר בחודש ועושים חסר, ואחד מלא אחד החדשים רוב דרך שכן מלא. הוא נדרו בשעת בו עומד שהוא
יום נקרא אדם בני ובלשון הואיל בו, לשתות לנודר מותר זאת בכל שעבר, החודש למלאות הוא הראשון היום שלמעשה חודש,
החודש שהיה פי על "אף כתוב: היה אילו נוח היה יותר זה, פירוש לפי אולם אדם. בני לשון אחר הלך ובנדרים - חודש ראש זה
וזה חודש, ראש שלאחר בלילה יחול הירח של החדש שהמולד יקרה, שלפעמים אחרת, בדרך שמח" ה"אור פירש ולפיכך מלא"
והייתי חודש, ראש אחד יום אלא לו אין הבא החודש שאז חסר, היה שעבר, החודש כאשר רק ייתכן זה ודבר זקן" "מולד נקרא
הישנה, ללבנה שייך כולו שהוא הבא, חודש ראש ביום גם לשתות אסור יהיה זה, חסר בחודש יין לשתות לא שהנודר אומר,
ומעלה. חודש מראש לו מותר לפיכך חודש, ראש לו: קוראים והם אדם בני לשון אחר הלך שבנדרים מפני אולם המולד, שלפני

באלול.19) בכ"ט שעמד השנה.20)כגון ראש תשרי לקרוא אדם בני שנדר.21)שדרך יום באותו אחרת שנה עד
שני.22) אדר לה פשוטה23)שהוסיפו שנה על אלא דעתו הייתה לא אומרים ואין חודש. עשר שלושה בבשר אסור זה נמצא

שנה. נקראת מעוברת ובין פשוטה ובין אדם בני לשון אחר הלך בנדרים כי חודש, י"ב זו.24)שהיא ולא אחת לא פירש, ולא
שנים.25) שבע שהוא שמיטה, של השמיטה26)מחזור שנת כך השבוע, סוף הוא השבת שיום כשם העבר. לשבוע שייכת שהיא

שעברה. השמיטה מחזור סוף שנה.27)היא חמישים של מחזור לשבוע28)שהוא ולא שעבר ליובל נמנית החמישים ששנת
לשבט.29)הבא. הסמוך לאדר אלא נתכוון שני.30)שלא אדר סוף וזהו אדר הנקרא כל סוף עד נתכוון רבי31)כי כדעת

סתם". אדר כותב - שני "אדר האומר: שם הפסח.32)מאיר הווה.33)לפני שהוא זמן כל זמן34)משמעו: להמשכו שיש
ימים. שבעה התורה בו שקבעה פסח כגון זמנו.35)קבוע, הגיע כ36)עד קבוע זמן להמשכו שאיןשאין בציר או קציר גון

השנים. ברכת לפי מרובים ופעמים מעטים הקציר ימי שלפעמים והבציר, הקציר ימי למשך קבוע הנודר37)זמן בדעת שאין
יותר. ולא שיגיע עד כוונתו ובוודאי לו ידוע בלתי זמן באיסור עצמו את שקוצרים38)להכניס לפי קיץ, ונקרא תאנים, לקיטת זמן

ביד. השדה.40)סלים.39)אותן מן להכניסם שיתחילו עד אלא אסור אינו הקיץ, שיהיה עד אמר: פי41)ואפילו על אף
חשיבותו. לרוב חיטים, קציר אלא סתם קציר נקרא אינו חיטים, לקציר קודם הוא שעורים מיוחד43)יקפלו.42)שקציר מקום

פירות. בו לשמור הבית שמאחורי יבשות.44)בחצר המחצלות45)תאנים מקפלים הפירות שמכניסים ואחרי מיובשות. ענבים
הבאה. לשנה להגיע.46)לשמרן מקדים בבקעה שהקיץ ידוע, והדבר תאנים. קציצת וירד47)בזמן בגליל הקיץ עד "הנודר

ולהקל. להיפך הדין והוא בגליל". הקיץ שיגיע עד אסור בעמקים הקיץ שהגיע פי על אף הורגלו48)לעמקים נדרו במקום שאם
שעורים. קציר לקצור שיתחילו עד אלא אסור אינו הקציר עד ונדר סתם" "קציר שעורים לקציר אבל49)לקרוא מאוחרת, בשנה

הגשמים ירידת זמן שיגיע עד משמעו, - הגשם עד שנדר וזה בסמוך. כמבואר מרחשון, בי"ז מתחילה הגשמים עונת בכירה בשנה
כסלו. חודש ראש שזמנה השלישית הרביעה שהוא ביותר המאוחר לזמן וכוונתו בפועל ירדו שלא ואפילו

             
  

ּבמרחׁשון עּׂשר מּׁשבעה גׁשמים מּתר50ירדּו זה הרי -51. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
הּגׁשמים עד אמר: ׁשּירדּו52ואם עד אסּור זה הרי - ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשנּיה רביעה מּזמן ׁשּירדּו והּוא ּבארץ53הּגׁשמים. ׁשהּוא , ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּבמרחׁשון ועּׂשרים מּׁשלׁשה לּה הּסמּוכין ּומקֹומֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָיּׂשראל

זה54ואיל הרי - הּגׁשמים ׁשּיפסקּו עד ואמר: ּפרׁש ואם . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
יּׂשראל ּבארץ הּפסח ׁשּיעבר עד ׁשהם55אסּור ּובּמקֹומֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

.56ּכמֹותּה ְָ
.Èאּת ׁשאין לּה: ואמר ּבמרחׁשון אׁשּתֹו את ׁשהּדיר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמי

לי מהּיֹום58מּכאן57נהנית אבי לבית ּתלכי אם הּפסח ועד ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּיד לֹו להנֹות אסּורה זֹו הרי - סּכֹות ׁשּמא59ועד ּגזרה , ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֻ

לפני60ּתל אֹותּה מהּנה הּוא והרי הּפסח לפני הלכה ואם . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לֹוקה זה הרי - הּפסח61הּפסח עבר .62ׁשהל ּפי על אף , ֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

ּבנדרֹו63הּתנאי חּלין לנהג אסּור זה הרי -64ׁשּתל ּולהּניחּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשּנדר65ותהנה ּכמֹו החג עד אּסּור ּבּה נֹוהג אּלא ואף66, , ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשעבר זמן ּבאּסּור הּנדר ׁשּתלה ּפי ּבזה.67על ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּפסח אחר הלכה לֹו68ואם מּלהנֹות אסּורה אינּה -69. ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

.‚Èלּה החג70אמר עד לי נהנית אּת ׁשאין ּתלכי71: אם ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מּיד להנֹות אסּורה - הּפסח עד אבי הלכה72לבית ואם . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

אֹותּה מהּנה ונמצא הּפסח ואסּורה73לפני לֹוקה. זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
החג עד מּׁשהּגיע74ּבהניתֹו אביה לבית ליל ּומּתרת . ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

.75הּפסח ֶַַ

  
אחת‡. ּבת ּוקטּנה אחד, ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקטן

ּבין אּסר נדרי ּבין נדרּו, אֹו ׁשּנׁשּבעּו אחד, ויֹום ׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָעּׂשרה
לׁשם יֹודעין אם אֹותן. וׁשֹואלין אֹותן ּבֹודקין - הקּדׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָנדרי

והקּדׁשן קּימים נדריהן - ונׁשּבעּו הקּדיׁשּו מי ּולׁשם נדרּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָמי
ּכלּום. ּובדבריהם ּבנדריהם אין - ידעּו לא ואם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹהקּדׁש;
עּׂשרה ׁשּתים ׁשנת ׁשהּוא ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ּבדיקה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּוצריכין

לקטן. עּׂשרה ׁשלׁש ּוׁשנת ְְְְְִֵֶַַָָָלקטּנה,
.וׁשאלּו זֹו, ׁשנה ּבתחּלת הקּדיׁשּו אֹו ׁשּנדרּו הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכיצד?

אפּלּו אחר, נדר ונדרּו נדרן, ונתקּים יֹודעין, ונמצאּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאֹותן
ואין יתקּים. ּכ ואחר ּבדיקה צריכין - זֹו ׁשנה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּבסֹוף
צריכין אין - הּׁשנה ּבתחּלת יֹודעין ונמצאּו הֹואיל ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָאֹומרין:
ּכּלּה. הּזֹו הּׁשנה ּכל את אֹותן ּבֹודקין אּלא ְְִִֶֶַַָָָָָָָֻּבדיקה;

מי‚. לׁשם אנּו יֹודעין ׁשאמרּו: ּפי על אף הּזה, הּזמן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדם
הקּדׁשן ואין נדר נדריהן אין - הקּדׁשנּו מי ּולׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָנדרנּו
ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ּבן הּבן ׁשּנמצא הּזה, הּזמן ואחר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהקּדׁש.
על אף אחד, ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת והּבת אחד, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָויֹום
הקּדׁשנּו מי ּולׁשם נדרנּו מי לׁשם יֹודעין אנּו אין ׁשאמרּו: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּפי
ּפי על ואף נדרים. ונדריהן הקּדׁש והקּדׁשן קּימין, ּדבריהן -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבכל האמּורה נדרים עֹונת היא וזֹו ּׂשערֹות. ׁשּתי הביאּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשּלא

ָמקֹום.
על„. אף קּימין, נדריהן - הּגדֹולים לׁשני והּגיעּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָהֹואיל

ּדבר. לכל גדֹולים נעּׂשּו לא ועדין סימנין הביאּו ׁשּלא ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּפי
הקּדׁשֹו לאיׁש הּסמּו ׁשהּמפלא ּתֹורה, מּדברי זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻודבר
נדרן חּללּו אם קּימין, ׁשּנדריהן ּפי על אף נדר. ונדרֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהקּדׁש
ׁשּתי ויביאּו ׁשּיגּדילּו עד לֹוקין, אינן - והחליפּו נׁשּבעּו ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָאֹו

ְָּׂשערֹות.
.‰- ׁשהקּדיׁשּו ההקּדׁש מן ונהנה הּגדֹול ּובא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָהקּדיׁשּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּתֹורה, מן נדרים ׁשּנדריהם מּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלֹוקה,
.Âאחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ׁשּבת אמּורים ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכירה.50) בשנה הגשמים עונת שמותר.51)שזוהי ירדו, ולא שלישית רביעה זמן מהגיע גרועים אינם בפועל ירדו וכבר הואיל
שניים.52) - רבים ומיעוט רבים, משמעה "גשמים" שלשון ואילך, שנייה מרביעה שירדו וגם ממש גשמים לירידת כוונתו
האפילה53) בו; ועשרים בשלושה - הבינונית במרחשון; עשר בשבעה - מוקדמת) (בשנה "הבכירה הם: רביעה זמני שלושה

רובע. רובץ: תרגום ומרביצו. העפר משכיב שהמטר שם על - רביעה כסלו. חודש בראש גשמים54)(המאוחרת) ירדו אם אבל
זמן והגיע גשמים ירדו לא אם זאת ובכל כנ"ל. שנייה לרביעה כוונתו הגשמים" "עד ואמר: הואיל אסור, עדיין במרחשון בי"ז
"שיפסקו עד בפירוש: אמר אם אלא הפסח שיעבור עד לאסרו אין כי מותר, זה הרי כסלו, חודש ראש שהא השלישית הרביעה

כליל.55)הגשמים". הגשמים פסקו עד56)שאז אסור זה הרי כנ"ל, ופירש בהם הנודר ישראל, ארץ כמו לגשמים שצריכים
וכבר פסיקתם. לזמן בהתאם לכן קודם מותר יהיה בהם הנודר כך, כל למים צריכים שאינם ובבל, מצרים למעט הפסח, שיעבור
שזמן יוסי, כרבי רבינו פוסק נדר שלעניין פי על שאף להעיר, וראוי הנודר". של נדרו מקום לפי ש"הכל ט הלכה לעיל נתבאר

במרחשון. מי"ז אלא ומטר") טל "ותן (תפילת: הגשמים את שואלים אין ולדבריו, מרחשון, בי"ז הוא ראשונה משלי.57)רביעה
הלכה.59)מעכשיו.58) לא שעדיין פי על יחל.60)אף לא משום: למפרע עובר בעלה הדירה61)ונמצא שהרי לוקה בעלה

כלל. נדרה לא שהרי לוקה אינה היא אבל אותה, מהנה אם נדרו על אותה.62)ועובר והינה הפסח לפני שהלכה אחרי
הפסח.63) לפני להנהותה שלא עליה שהטיל הסוכות.64)העונש עד אביה לבית לילך לא נדרו65)שהדירה שחילל מאחר

אחרי גם אותה יהנה שלא שנייה, כפיה לה לפסוק ועליו החג, עד אביה לבית לילך להניחה לא עליו נאסר הפסח, לפני והנהה
שהוא זה, ובנדר עליה, הנאתו איסור אלא מהליכתה, למנעה בידו אין אחר אמצעי כי יחל", "לא על ויעבור תלך שלא כדי הפסח,

יחל. לא על עוד לעבור שלא חובתו ידי יצא עליה, תלך.66)נודר נדרו,67)שלא את פוטר זה אין הפסח, לפני הנאה איסור
בנדרו. איסור לנהוג עליו תנאו.68)ועדיין את חילל ולא נדרו, על עבר שלא נמצא הפסח, קודם הנהה פי69)ולא על אף

הראשונה, הכפייה על עבר ולא הואיל לו, תיהנה שלא שנית לכפותה עליו מחמירים אין נדרו, מחמת החג עד לילך אסורה שעדיין
הפסח. לפני הנהה הפסח.70)ולא יחל.72)הסוכות.71)לפני לא משום למפרע עובר ונמצא הפסח לפני תלך שמא גזירה

ובהסכמתו.73) תנאי.74)בידיו על עברה אחרי75)שהרי לילך אסורה אינה הפסח, לפני והלכה תנאו על שעברה פי על אף
בנדרו חולין ינהוג שלא לילך, למנעה מקום ואין ואיננו נדרו זמן עבר הפסח ומשהגיע הפסח, עד אלא לילך הדירה לא כי הפסח,
אף הסוכות, עד אביה לבית לילך להניחה בנדרו חולין לנהוג לו ואסור הסוכות, חג עד לילך שלא הדירה הקודמת שבהלכה בעוד

ונגמר. הלך תנאו שזמן פי על



פה              
  

ּבמרחׁשון עּׂשר מּׁשבעה גׁשמים מּתר50ירדּו זה הרי -51. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֻ
הּגׁשמים עד אמר: ׁשּירדּו52ואם עד אסּור זה הרי - ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשנּיה רביעה מּזמן ׁשּירדּו והּוא ּבארץ53הּגׁשמים. ׁשהּוא , ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּבמרחׁשון ועּׂשרים מּׁשלׁשה לּה הּסמּוכין ּומקֹומֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָיּׂשראל

זה54ואיל הרי - הּגׁשמים ׁשּיפסקּו עד ואמר: ּפרׁש ואם . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
יּׂשראל ּבארץ הּפסח ׁשּיעבר עד ׁשהם55אסּור ּובּמקֹומֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

.56ּכמֹותּה ְָ
.Èאּת ׁשאין לּה: ואמר ּבמרחׁשון אׁשּתֹו את ׁשהּדיר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמי

לי מהּיֹום58מּכאן57נהנית אבי לבית ּתלכי אם הּפסח ועד ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מּיד לֹו להנֹות אסּורה זֹו הרי - סּכֹות ׁשּמא59ועד ּגזרה , ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֻ

לפני60ּתל אֹותּה מהּנה הּוא והרי הּפסח לפני הלכה ואם . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לֹוקה זה הרי - הּפסח61הּפסח עבר .62ׁשהל ּפי על אף , ֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

ּבנדרֹו63הּתנאי חּלין לנהג אסּור זה הרי -64ׁשּתל ּולהּניחּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשּנדר65ותהנה ּכמֹו החג עד אּסּור ּבּה נֹוהג אּלא ואף66, , ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשעבר זמן ּבאּסּור הּנדר ׁשּתלה ּפי ּבזה.67על ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּפסח אחר הלכה לֹו68ואם מּלהנֹות אסּורה אינּה -69. ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

.‚Èלּה החג70אמר עד לי נהנית אּת ׁשאין ּתלכי71: אם ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
מּיד להנֹות אסּורה - הּפסח עד אבי הלכה72לבית ואם . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

אֹותּה מהּנה ונמצא הּפסח ואסּורה73לפני לֹוקה. זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
החג עד מּׁשהּגיע74ּבהניתֹו אביה לבית ליל ּומּתרת . ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

.75הּפסח ֶַַ

  
אחת‡. ּבת ּוקטּנה אחד, ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקטן

ּבין אּסר נדרי ּבין נדרּו, אֹו ׁשּנׁשּבעּו אחד, ויֹום ׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָעּׂשרה
לׁשם יֹודעין אם אֹותן. וׁשֹואלין אֹותן ּבֹודקין - הקּדׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָנדרי

והקּדׁשן קּימים נדריהן - ונׁשּבעּו הקּדיׁשּו מי ּולׁשם נדרּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָמי
ּכלּום. ּובדבריהם ּבנדריהם אין - ידעּו לא ואם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹהקּדׁש;
עּׂשרה ׁשּתים ׁשנת ׁשהּוא ּכּלּה, הּׁשנה ּכל ּבדיקה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּוצריכין

לקטן. עּׂשרה ׁשלׁש ּוׁשנת ְְְְְִֵֶַַָָָלקטּנה,
.וׁשאלּו זֹו, ׁשנה ּבתחּלת הקּדיׁשּו אֹו ׁשּנדרּו הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּכיצד?

אפּלּו אחר, נדר ונדרּו נדרן, ונתקּים יֹודעין, ונמצאּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאֹותן
ואין יתקּים. ּכ ואחר ּבדיקה צריכין - זֹו ׁשנה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּבסֹוף
צריכין אין - הּׁשנה ּבתחּלת יֹודעין ונמצאּו הֹואיל ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָאֹומרין:
ּכּלּה. הּזֹו הּׁשנה ּכל את אֹותן ּבֹודקין אּלא ְְִִֶֶַַָָָָָָָֻּבדיקה;

מי‚. לׁשם אנּו יֹודעין ׁשאמרּו: ּפי על אף הּזה, הּזמן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדם
הקּדׁשן ואין נדר נדריהן אין - הקּדׁשנּו מי ּולׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָנדרנּו
ׁשנה עּׂשרה ׁשלׁש ּבן הּבן ׁשּנמצא הּזה, הּזמן ואחר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהקּדׁש.
על אף אחד, ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ּבת והּבת אחד, ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָויֹום
הקּדׁשנּו מי ּולׁשם נדרנּו מי לׁשם יֹודעין אנּו אין ׁשאמרּו: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּפי
ּפי על ואף נדרים. ונדריהן הקּדׁש והקּדׁשן קּימין, ּדבריהן -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבכל האמּורה נדרים עֹונת היא וזֹו ּׂשערֹות. ׁשּתי הביאּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשּלא

ָמקֹום.
על„. אף קּימין, נדריהן - הּגדֹולים לׁשני והּגיעּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָהֹואיל

ּדבר. לכל גדֹולים נעּׂשּו לא ועדין סימנין הביאּו ׁשּלא ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּפי
הקּדׁשֹו לאיׁש הּסמּו ׁשהּמפלא ּתֹורה, מּדברי זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻודבר
נדרן חּללּו אם קּימין, ׁשּנדריהן ּפי על אף נדר. ונדרֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהקּדׁש
ׁשּתי ויביאּו ׁשּיגּדילּו עד לֹוקין, אינן - והחליפּו נׁשּבעּו ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָאֹו

ְָּׂשערֹות.
.‰- ׁשהקּדיׁשּו ההקּדׁש מן ונהנה הּגדֹול ּובא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָהקּדיׁשּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּתֹורה, מן נדרים ׁשּנדריהם מּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלֹוקה,
.Âאחד ויֹום ׁשנה עּׂשרה ׁשּתים ׁשּבת אמּורים ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבּמה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בכירה.50) בשנה הגשמים עונת שמותר.51)שזוהי ירדו, ולא שלישית רביעה זמן מהגיע גרועים אינם בפועל ירדו וכבר הואיל
שניים.52) - רבים ומיעוט רבים, משמעה "גשמים" שלשון ואילך, שנייה מרביעה שירדו וגם ממש גשמים לירידת כוונתו
האפילה53) בו; ועשרים בשלושה - הבינונית במרחשון; עשר בשבעה - מוקדמת) (בשנה "הבכירה הם: רביעה זמני שלושה

רובע. רובץ: תרגום ומרביצו. העפר משכיב שהמטר שם על - רביעה כסלו. חודש בראש גשמים54)(המאוחרת) ירדו אם אבל
זמן והגיע גשמים ירדו לא אם זאת ובכל כנ"ל. שנייה לרביעה כוונתו הגשמים" "עד ואמר: הואיל אסור, עדיין במרחשון בי"ז
"שיפסקו עד בפירוש: אמר אם אלא הפסח שיעבור עד לאסרו אין כי מותר, זה הרי כסלו, חודש ראש שהא השלישית הרביעה

כליל.55)הגשמים". הגשמים פסקו עד56)שאז אסור זה הרי כנ"ל, ופירש בהם הנודר ישראל, ארץ כמו לגשמים שצריכים
וכבר פסיקתם. לזמן בהתאם לכן קודם מותר יהיה בהם הנודר כך, כל למים צריכים שאינם ובבל, מצרים למעט הפסח, שיעבור
שזמן יוסי, כרבי רבינו פוסק נדר שלעניין פי על שאף להעיר, וראוי הנודר". של נדרו מקום לפי ש"הכל ט הלכה לעיל נתבאר

במרחשון. מי"ז אלא ומטר") טל "ותן (תפילת: הגשמים את שואלים אין ולדבריו, מרחשון, בי"ז הוא ראשונה משלי.57)רביעה
הלכה.59)מעכשיו.58) לא שעדיין פי על יחל.60)אף לא משום: למפרע עובר בעלה הדירה61)ונמצא שהרי לוקה בעלה

כלל. נדרה לא שהרי לוקה אינה היא אבל אותה, מהנה אם נדרו על אותה.62)ועובר והינה הפסח לפני שהלכה אחרי
הפסח.63) לפני להנהותה שלא עליה שהטיל הסוכות.64)העונש עד אביה לבית לילך לא נדרו65)שהדירה שחילל מאחר

אחרי גם אותה יהנה שלא שנייה, כפיה לה לפסוק ועליו החג, עד אביה לבית לילך להניחה לא עליו נאסר הפסח, לפני והנהה
שהוא זה, ובנדר עליה, הנאתו איסור אלא מהליכתה, למנעה בידו אין אחר אמצעי כי יחל", "לא על ויעבור תלך שלא כדי הפסח,

יחל. לא על עוד לעבור שלא חובתו ידי יצא עליה, תלך.66)נודר נדרו,67)שלא את פוטר זה אין הפסח, לפני הנאה איסור
בנדרו. איסור לנהוג עליו תנאו.68)ועדיין את חילל ולא נדרו, על עבר שלא נמצא הפסח, קודם הנהה פי69)ולא על אף

הראשונה, הכפייה על עבר ולא הואיל לו, תיהנה שלא שנית לכפותה עליו מחמירים אין נדרו, מחמת החג עד לילך אסורה שעדיין
הפסח. לפני הנהה הפסח.70)ולא יחל.72)הסוכות.71)לפני לא משום למפרע עובר ונמצא הפסח לפני תלך שמא גזירה

ובהסכמתו.73) תנאי.74)בידיו על עברה אחרי75)שהרי לילך אסורה אינה הפסח, לפני והלכה תנאו על שעברה פי על אף
בנדרו חולין ינהוג שלא לילך, למנעה מקום ואין ואיננו נדרו זמן עבר הפסח ומשהגיע הפסח, עד אלא לילך הדירה לא כי הפסח,
אף הסוכות, עד אביה לבית לילך להניחה בנדרו חולין לנהוג לו ואסור הסוכות, חג עד לילך שלא הדירה הקודמת שבהלכה בעוד

ונגמר. הלך תנאו שזמן פי על



פו             
  

הּבעל; ּברׁשּות אֹו האב ּברׁשּות היתה ּבׁשּלא קּימין? ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹנדריה
נערה היא והרי הגּדילה אפּלּו האב, ּברׁשּות היתה אם ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאבל
ׁשמעֹו; ּביֹום ׁשּתּׁשבע ׁשבּועֹות וכל נדריה ּכל מפר אביה -ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
אתּה אביה הניא ּכי וגֹומר, ואסריה נדריה ּכל ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּנאמר:

ְֵוגֹומר.
.Ê,לּה מפר אינֹו - ּבגרה ׁשּתבּגר. עד מפר? אביה מתי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָועד

ׁשּנאמר ּוגרּוׁשה, אלמנה ּכנדר ּוׁשבּועֹותיה נדריה ּכל ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהרי
וגֹומר. נפׁשּה על אסרה אׁשר ּכל ְְְֲֵֶֶַַָָָָֹּבהן:

.Áמּׁשּתּכנס ּוׁשבּועֹותיה? אׁשּתֹו נדרי הּבעל מפר ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּומאימתי
לידּה. הּגט ויּגיע ׁשּיגרׁשּנה עד לעֹולם מפר והּוא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻלחּפה.
אֹו ּתנאי על ּגט לּה נתן לּה. יפר לא - מּספק מגרׁשת ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהיתה
ׁשּמת ׁשּׁשמעה מי וכן ׁשּבינתים. ּבּימים יפר לא - זמן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹלאחר
הּבעל אין - ּבּה וכּיֹוצא קּים ּבעלּה והרי ונּׂשאת ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָּבעלּה
לאוין, מחּיבי היתה נדריה. מפרין האחרֹון ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹון
אּלּו הרי - נדריה והפר עּׂשה, מחּיבי לֹומר צרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואין

ִָמּופרין.
.Ëהּבעל עם האב אּלא נדריה מפר אין - מארסה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹנערה

הּבעל הפר מּופר. אינֹו - לבּדֹו האחד הפר ואם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכאחד.
לֹוקה. אינּה - האב ׁשּיפר קדם נדרּה על ועברה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹלבּדֹו,

.Èמפר האב - ׁשּתּדר וכל אביה. לרׁשּות חזרה - הארּוס ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָֹֹמת
ונדרה ׁשּנתארסה, אחר האב מת ׁשּתתארס. קדם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּכׁשהיה
אׁש נדרי מפר הּבעל ׁשאין מפר; הּבעל אין - מֹותֹו ּתֹואחר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַ

לחּפה. ׁשּתּכנס ִֵֶַַָָֻעד
.‡È,ארּוסּה ׁשמע ולא אביה וׁשמע ׁשּנדרה, ארּוסה ְְְֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹנערה

למאה אפּלּו ּבּיֹום, ּבֹו לאחר ונתארסה ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָונתּגרׁשה
ארּוס ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין האחרֹון ּובעלּה אביה -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
אחת, ׁשעה עצמּה לרׁשּות יצאתה ׁשּלא מּפני ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹראׁשֹון;

נערה. ׁשהיא מּפני האב, ּברׁשּות היא ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָׁשעדין
.È,ּבעלּה לּה הפר ולא ׁשּנדרה הּנּׂשּואה האּׁשה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל

ׁשהרי להפר; יכֹול אינֹו - ּבּיֹום ּבֹו והחזירּה ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוגרׁשּה
ׁשּנדרה ּפי על אף ׁשּנדרה. אחר עצמּה לרׁשּות ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָיצאתה
עצמּה לרׁשּות ויּצתה הֹואיל ברׁשּותֹו, עּתה והיא ְְְְְְְִִִִִַַָָָָּברׁשּותֹו

נדריה. נתקּימּו - ְְְִִֵֶַַָָָּבינתים
.‚È,ּבעלּה ולא אביה ׁשמע ולא ׁשּנדרה, מארסה ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹנערה

ימים, ּכּמה לאחר אפּלּו לאחרים, ונתארסה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָונתּגרׁשה
ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין - האחרֹון והּבעל האב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכׁשּיׁשמע
הראׁשֹון. הארּוס אֹותם ׁשמע ולא הֹואיל הראׁשֹון, ְִִִַָָָָָָָֹארּוס

.„È,לּה והפר לבּדֹו אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארסה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
למאה אפּלּו ּבּיֹום, ּבֹו ונתארסה ׁשּיׁשמע, קדם הארּוס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּומת
ארּוס ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין האחרֹון וארּוסּה אביה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשּיׁשמע. קדם ׁשּמת ְִִֵֶֶֶַֹראׁשֹון,
.ÂË,האב ׁשמע ּכ ואחר ומת, והפר ראׁשֹון ארּוס ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָׁשמע

מפרין האחרֹון הארּוס עם אביה - ּבּיֹום ּבֹו לאחר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָונתארסה
ְֶָָנדריה.

.ÊË,הארּוס ּבּיֹום ּבֹו ּומת הארּוס, ׁשמע ולא אביה ְִֵַַַָָָָָָָָֹׁשמע
- ּבּיֹום ּבֹו ּומת ׁשּׁשתק אֹו והפר הארּוס ּגם ׁשּׁשמע ְֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
וקּים הארּוס ׁשמע להפר. יכֹול והאב לאב, רׁשּות ְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָָנתרֹוקנה

אין - ׁשּלאחריו ּבּיֹום ּומת וׁשתק ׁשּׁשמע אֹו ּבּיֹום, ּבֹו ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָּומת
להפר. יכֹול ְֵָָָָהאב

.ÊÈהּגרּוׁשין אם ספק זה הרי - ׁשּׁשמע אחר הארּוס ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּגרׁשּה
אֹו ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּיארס האחרֹון הּבעל עם האב ויפר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכׁשתיקה
הּנדרים. נתקּימּו ׁשּכבר ראׁשֹון, ארּוס ׁשּקּים ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשין

.ÁÈ,הּבעל ׁשמע ּכ ואחר האב, ּומת לּה והפר האב ְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָׁשמע
רׁשּות נתרֹוקנה לא - האב ׁשּימּות קדם הּבעל ׁשמע ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאפּלּו
ׁשאין האב; מֹות אחר לעֹולם להפר יכֹול ואינֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָלּבעל,

ּבׁשּתפּות. אּלא מפר ְֵֵֶָָָָֻהארּוס
.ËÈאֹו האב; ׁשמע ּכ ואחר ּומת, לּה והפר ארּוס ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָׁשמע

האב אין - ׁשּיׁשמע קדם הּבעל ּומת לּה, והפר האב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּׁשמע
אּלא ראׁשֹון, לארּוס ׁשּנראּו אּלּו, נדרים להפר יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלבּדֹו
ּכמֹו ּבּיֹום, ּבֹו נתארסה אם האחרֹון, ארּוס ְְְְֲִִַַָָָָָֻּבׁשּתפּות

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Îעד הארּוס ׁשמע ולא לבּדֹו, אביה לּה והפר ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹנדרה

נדרי מפר הּבעל ׁשאין להפר; יכֹול אינֹו - לרׁשּותֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנכנסה
הּוא לרׁשּותֹו ׁשּתּכנס קדם אּלא ׁשּנּׂשאת, אחר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹארּוסתֹו
עד חכמים, ּתלמידי דר היה לפיכ האב. ּבׁשּתפּות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּמפר
ּבתֹו ׁשּנדרּת נדרים ּכל לּה: אֹומר מרׁשּותֹו ּבּתֹו תצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשּלא

ה מּופרין.ּביתי הן רי ֲִִֵֵֵָ
.‡Îּכל לּה: אֹומר לרׁשּותֹו ּתּכנס ׁשּלא עד הּבעל, ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן

הרי ּביתי ּבתֹו ּתּכנסי ׁשּלא עד מּׁשארסּתי ׁשּנדרּת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנדרים
ׁשמע ׁשּלא ּפי על אף אׁשּתֹו נדרי מפר ׁשהּבעל מּופרין. ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהן

ָאֹותם.
.Îהאב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו הּבעל ׁשלּוחי עם האב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהל

מסר נדריה. מפרין ּובעלּה אביה עדין - הּבעל ׁשלּוחי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעם
הּבעל לׁשלּוחי האב ׁשלּוחי ׁשּמסרּו אֹו הּבעל לׁשלּוחי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהאב
הּבעל ולא מרׁשּותֹו, יצאת ׁשהרי להפר, יכֹול האב אין -ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּקֹודמין, מפר הּבעל ׁשאין להפר, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיכֹול

.‚Îיבם ואפּלּו מאמר, יבמּה ּבּה עּׂשה אפּלּו יבם, ְֲֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָׁשֹומרת
עליה. ׁשּיבֹוא עד יבמּתֹו נדרי מפר אינֹו - אחת ליבמה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד

.„Îאין - קּים ואביה לאחיו מארסה נערה יבמּתֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָֹהיתה
הּוא לבּדֹו האב אּלא ּכאחת, נדריה מפרים ואביה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהּיבם
אינּה - מאמר הּיבם ּבּה עּׂשה ואפּלּו ׁשּתּדר. ּכל ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּמפר
ּכמֹו ּגמּור, קנין ּביבמּה קֹונה הּמאמר ׁשאין מארסה; ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכנערה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‰Îמן נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה ׁשהּׂשיאּה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָנערה

מפר אביה ואין האב, ּבחּיי ּכיתֹומה זֹו הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהּנּׂשּואין
נערה. היא ׁשעדין ּפי על ואף ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָנדריה

.ÂÎּובעלּה אביה נדריה ׁשמעּו ולא ׁשּנדרה, מארסה ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹנערה
נדריה הרי - האב ּבחּיי יתֹומה ׁשּנעּׂשית עד אֹו ׁשּבגרה ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעד
אביה מרׁשּות יצאת ׁשהרי להפר, יכֹול הּבעל ואין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָקּימים;
הּבעל. לרׁשּות נכנסה לא ועדין ּבׁשּתפּות, עּמֹו מפר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻׁשהּוא

  
ׁשּנאמר:‡. ׁשמעֹו; ּביֹום מפר האב והּׁשבּועֹות הּנדרים ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

ּכל אּלא להפר יכֹול אינֹו הּבעל אבל ואסריה. נדריה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּכל
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ּבדברים ׁשהן אֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש ּוׁשבּועֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָנדרים
ׁשּלא אֹו ּתכחל ׁשּלא נדרה אֹו ׁשּנׁשּבעה ּכגֹון לבינּה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹׁשּבינֹו

לאׁשּתֹו. איׁש ּבין ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֵֶֶַַּתתקּׁשט;
.ׁשּבינֹו לדברים נפׁש עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּומה

ואל עצמֹו אל מפר - נפׁש עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש ׁשהּנדרים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלבינּה?
מפר. אינֹו ולאחרים מפר, לעצמֹו - לבינּה וׁשּבינֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָאחרים;

מּתרת‚. ותהיה לּה, מפר - ּבּׂשר לאכל ׁשּלא נדרה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכיצד?
אדם ּכל ּתׁשמיׁש עליה אסרה לעֹולם. אדם ּכל עם ְְְֱִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹלאכל
אֹו ּוכׁשּימּות מׁשּמׁשּתּו, ותהיה חלקֹו, יפר - ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבעֹולם
ּכּיֹוצא ּכל וכן אדם. ּכל ּבתׁשמיׁש אסּורה היא הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹיגרׁשּנה

ֶָּבזה.
לזמן„. ׁשהּוא עּנּוי ואחד קטן, עּנּוי ואחד ּגדֹול עּנּוי ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָאחד

הּבעל. מפר הּכל - ׁשעה לפי אֹו ְְִֵֵֶַַַַָָֹֻמרּבה
ׁשּלא‰. אֹו הּיֹום, ּתרחץ ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכיצד?

ׁש אֹו הּיֹום, יין נדרהּתׁשּתה אם וכן ּדבׁש; הּיֹום ּתאכל ּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
וכן מפר. - הּיֹום רקמה ּתלּבׁש ׁשּלא אֹו הּיֹום ּתכחל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא מּמין אֹו רע מּמאכל נדרה אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּכל

יפר. זה הרי - מּימיה אֹותֹו ֲֲִֵֵֶֶָָָָָטעמה
.Âלּה אין ּובאחת עּנּוי לּה יׁש ּבאחת ּכּכרֹות, מּׁשתי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָנדרה

עּנּוי. לּה ׁשאין לזֹו מפר ואינֹו ּבּה, ׁשּמתעּנה לזֹו מפר - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָעּנּוי
.Êמּׁשּום יפר - זֹו מדינה ׁשל ּתאנים ּתאכל ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹנדרה

ּולהביא להּטּפל לֹו הּוא ּגדֹול ׁשעסק לבינּה; ׁשּבינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּדברים
ׁשהביא אֹו גרׁשּה, אֹו מת אם ,לפיכ אחרת. מּמדינה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלּה
עליה; אסּורין אּלּו הרי - מדינה אֹותּה מּפרֹות אחר איׁש ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָלּה

לבינּה. ׁשּבינֹו ּבדברים לאחרים מפר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשאינֹו
.Áׁשאין ּפי על אף לּברּיֹות, להנֹות ׁשּלא נדרה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכן

לבינּה, ׁשּבינֹו ּדברים מּׁשּום להפר לֹו יׁש - ּבּכלל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּבעל
אסרה אם וכן ּבלבד. מּׁשּלֹו להאכילּה זקּוק יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ּכל אֹו הּיהּודים [ּכל] ּכגֹון (כּלּה), אּמה על ְְֲִַַָָָָָָָֻֻהנאתּה

יפר. זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶַָהּיׁשמעאלים
.Ë- עלי אסּורה ּתׁשמיׁשי הנאת לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה

חברֹו ּפרֹות לאֹוסר דֹומה? זה למה הא להפר. צרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָאינֹו
ּתׁשמיׁשי הנאת לּה: ׁשאֹומר הּוא וכן הּפרֹות. ּבעל ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָעל
לּה מׁשעּבד ׁשהּוא מּפני ּכלּום; אמר לא - עלי ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻאסּורה
אם אבל איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועֹונה, ּכסּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָּבׁשאר
ואם להפר. צרי - עלי אסּורה ּתׁשמיׁש הנאת לֹו: ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָאמרה
האדם את מאכילין ׁשאין לׁשּמׁשּה; אסּור זה הרי - הפר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

לֹו. האסּור ָָָָּדבר
.Èיהנה ׁשּלא ׁשּנדרה אֹו לעֹוּׂשיהן, ידי יקּדׁשּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאמרה:

ׁשּידיה מּפני ידיה, ּבמעּׂשה נאסר אינֹו - ידיה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמעּׂשה
והחמץ הּׁשחרּור ׁשאמרּו: ּפי על ׁשאף לֹו. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻמׁשעּבדין
לׁשעּבּוד חּזּוק עּׂשּו חכמים הּׁשעּבּוד, מפקיעין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָוההקּדׁש
אבל מּדבריהם. ׁשהּוא מּפני להפקיעֹו, יכֹולה ׁשאינּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבעל
לֹו. לחזר אסּורה ותהיה יגרׁשּנה ׁשּמא להפר, הּוא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹצרי

.‡Èולא ּבעלּה אבי לא ּבּה יהנה ׁשּלא נדרה אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹנׁשּבעה
ׁשּלא נדרה: אם וכן להפר. יכֹול אינֹו - קרֹוביו ּוׁשאר ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹאחיו
ּבדברים וכּיֹוצא ּבקר לפני ותבן ּבהמּת לפני מים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּתן

לבינּה, ׁשּבינֹו מּדברים ואינם נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָאּלּו,
יכֹול אינֹו זה הרי - ּבהן חּיבת ׁשהיא מּמלאכֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָואינם

ְֵָלהפר.
.Èולא חלּו לא ׁשעדין נדרים להפר ולאב לּבעל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹיׁש

אל אם עלי אסּור הּיין ׁשאמרה: ּכגֹון ּכיצד? ּבהן. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָנאסרה
הלכה לא ׁשעדין ּפי על אף מפר, זה הרי - ּפלֹוני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלמקֹום

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נאסרה. ְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹולא
.‚Èּפי על אף מפרין. אינם - ׁשֹומעין ׁשאין הּבעל אֹו ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהאב

אין לׁשמע הראּוי ׁשמען, ׁשּלא נדרים מפר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהּבעל
ּבֹו. מעּכבת ְְֶֶַַָהּׁשמּועה

.„Èלֹו אין הּקטן ּבעל. ּבין אב ּבין מפר, אינֹו ֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹוטה
נׁשיו ׁשּתי נדרי מפר והּבעל מפר. אינֹו לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָאיׁשּות,

ּכאחת. ּבנֹותיו ׁשּתי נדרי מפר האב וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכאחת.
.ÂËנדרה ּכיצד? לעת. מעת ואינּה הּיֹום, ּכל - נדרים ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהפרת

ׁשני. יֹום וכל הּלילה אֹותּה ּכל מפר הרי - ׁשני ליל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָּבתחּלת
נדרה הּיֹום. אֹותֹו ּכל מפר - הּיֹום ּבתחּלת ׁשני ּביֹום ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָנדרה
- ּתחׁש ׁשּלא עד לּה הפר אם חׁשכה: עם הּיֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבסֹוף
להפר. יכֹול אינֹו - ׁשחׁשכה עד לּה הפר לא ואם ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹמּופר;

.ÊËׁשּמפר מלּמד, יֹום'? אל 'מּיֹום ּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּומהּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּיֹום, ּכל מפר וכן ּבּלילה נדרה אם ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבּלילה
- הּבעל אֹו האב ׁשמע ּכ ואחר ימים ּכּמה וׁשהתה ְְְֲִַַַַַַַָָָָָָָָָָנדרה
ׁשּׁשמעּה; ּבעת נדרה ּוכאּלּו ׁשמעֹו, ּביֹום מפר זה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָהרי

ּבלבד. נדרּה ּביֹום לא ׁשמעֹו, ּביֹום ְְְְְֱִֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
.ÊÈימים ּולאחר והפר, אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארסה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹנערה

ׁשּנאמר: מּופר. זה אין - ׁשמעֹו ּביֹום והפר הארּוס ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשמע
תהיה היֹו ואם וגֹומר. ׁשמעֹו ּביֹום אתּה אביה הניא ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹואם
הא וגֹומר. ׁשמעֹו ּביֹום איׁשּה וׁשמע עליה, ּונדריה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָלאיׁש
מפר זה הרי - הארּוס וׁשמע האב ׁשהפר ׁשאחר ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלמדּת,
ואחר והפר, ארּוס ׁשמע אם הּדין והּוא האב. ׁשמֹוע ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָּביֹום
מּופר. ׁשאינֹו - ׁשמעֹו ּביֹום והפר האב ׁשמע ימים ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכּמה
אֹומר הּוא ׁשהרי מדּבר? הּכתּוב מארסה ׁשּבנערה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומּנין
והחריׁש איׁשּה וׁשמע וגֹומר, נדרה איׁשּה ּבית ואם ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָָָלמּטה:
ּכמֹו ארּוס, למעלה האמּור ׁשאיׁשּה מּכלל וגֹומר. ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָלּה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÁÈּפי על אף לצערּה, ּכדי וׁשתק הּבעל אֹו האב ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמע

הפר ולא הּיֹום ועבר הֹואיל נדרּה, לקּים ּבלּבֹו היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
הּבעל, אֹו האב לּה והפר נדרה נדריה. נתקּימּו - ּבּטל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹולא
ׁשבּועתּה על אֹו נדרּה על ועברה ׁשהפר ידעה לא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיא

ׁשּנתּכּונ ּפי על ואף ּפטּורה. זֹו הרי - הֹואילּבזדֹון לאּסּור, ה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
ּכי לּה, יסלח וה' נאמר: זה ועל ּפטּורה. - ההּתר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָונעּׂשה
ׁשּנתּכּונה מּפני מרּדּות, מּכת אֹותּה ּומּכין אתּה. אביה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהניא

ְִלאּסּור.
.ËÈ,ּבעלּה אֹו אביה לּה ׁשּיפר קדם נדרּה על ועברה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹנדרה

על חּיבת זֹו הרי - לּה והפר ּבּיֹום ּבֹו ׁשּׁשמע ּפי על ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאף
קרּבן. - קרּבן ואם מלקּות, - מלקּות אם ּבֹו; ׁשעברה ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָּדבר

.Îאֹו לאב ׁשּיׁש יֹודע היה ׁשּלא מּפני וׁשתק נדרּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשמע
ׁשּנדר ידע לא אבל להפר להם ׁשּיׁש ׁשּידע אֹו להפר, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלּבעל
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פז              
  

ּבדברים ׁשהן אֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש ּוׁשבּועֹות ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָנדרים
ׁשּלא אֹו ּתכחל ׁשּלא נדרה אֹו ׁשּנׁשּבעה ּכגֹון לבינּה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹׁשּבינֹו

לאׁשּתֹו. איׁש ּבין ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֵֶֶַַּתתקּׁשט;
.ׁשּבינֹו לדברים נפׁש עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּומה

ואל עצמֹו אל מפר - נפׁש עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש ׁשהּנדרים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָלבינּה?
מפר. אינֹו ולאחרים מפר, לעצמֹו - לבינּה וׁשּבינֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָאחרים;

מּתרת‚. ותהיה לּה, מפר - ּבּׂשר לאכל ׁשּלא נדרה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכיצד?
אדם ּכל ּתׁשמיׁש עליה אסרה לעֹולם. אדם ּכל עם ְְְֱִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹלאכל
אֹו ּוכׁשּימּות מׁשּמׁשּתּו, ותהיה חלקֹו, יפר - ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבעֹולם
ּכּיֹוצא ּכל וכן אדם. ּכל ּבתׁשמיׁש אסּורה היא הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹיגרׁשּנה

ֶָּבזה.
לזמן„. ׁשהּוא עּנּוי ואחד קטן, עּנּוי ואחד ּגדֹול עּנּוי ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָאחד

הּבעל. מפר הּכל - ׁשעה לפי אֹו ְְִֵֵֶַַַַָָֹֻמרּבה
ׁשּלא‰. אֹו הּיֹום, ּתרחץ ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּכיצד?

ׁש אֹו הּיֹום, יין נדרהּתׁשּתה אם וכן ּדבׁש; הּיֹום ּתאכל ּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
וכן מפר. - הּיֹום רקמה ּתלּבׁש ׁשּלא אֹו הּיֹום ּתכחל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹׁשּלא
ׁשּלא מּמין אֹו רע מּמאכל נדרה אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּכל

יפר. זה הרי - מּימיה אֹותֹו ֲֲִֵֵֶֶָָָָָטעמה
.Âלּה אין ּובאחת עּנּוי לּה יׁש ּבאחת ּכּכרֹות, מּׁשתי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָנדרה

עּנּוי. לּה ׁשאין לזֹו מפר ואינֹו ּבּה, ׁשּמתעּנה לזֹו מפר - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָעּנּוי
.Êמּׁשּום יפר - זֹו מדינה ׁשל ּתאנים ּתאכל ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹנדרה

ּולהביא להּטּפל לֹו הּוא ּגדֹול ׁשעסק לבינּה; ׁשּבינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּדברים
ׁשהביא אֹו גרׁשּה, אֹו מת אם ,לפיכ אחרת. מּמדינה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלּה
עליה; אסּורין אּלּו הרי - מדינה אֹותּה מּפרֹות אחר איׁש ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָלּה

לבינּה. ׁשּבינֹו ּבדברים לאחרים מפר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשאינֹו
.Áׁשאין ּפי על אף לּברּיֹות, להנֹות ׁשּלא נדרה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכן

לבינּה, ׁשּבינֹו ּדברים מּׁשּום להפר לֹו יׁש - ּבּכלל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּבעל
אסרה אם וכן ּבלבד. מּׁשּלֹו להאכילּה זקּוק יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ּכל אֹו הּיהּודים [ּכל] ּכגֹון (כּלּה), אּמה על ְְֲִַַָָָָָָָֻֻהנאתּה

יפר. זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶַָהּיׁשמעאלים
.Ë- עלי אסּורה ּתׁשמיׁשי הנאת לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה

חברֹו ּפרֹות לאֹוסר דֹומה? זה למה הא להפר. צרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָאינֹו
ּתׁשמיׁשי הנאת לּה: ׁשאֹומר הּוא וכן הּפרֹות. ּבעל ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָעל
לּה מׁשעּבד ׁשהּוא מּפני ּכלּום; אמר לא - עלי ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻאסּורה
אם אבל איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועֹונה, ּכסּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָּבׁשאר
ואם להפר. צרי - עלי אסּורה ּתׁשמיׁש הנאת לֹו: ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָאמרה
האדם את מאכילין ׁשאין לׁשּמׁשּה; אסּור זה הרי - הפר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

לֹו. האסּור ָָָָּדבר
.Èיהנה ׁשּלא ׁשּנדרה אֹו לעֹוּׂשיהן, ידי יקּדׁשּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאמרה:

ׁשּידיה מּפני ידיה, ּבמעּׂשה נאסר אינֹו - ידיה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמעּׂשה
והחמץ הּׁשחרּור ׁשאמרּו: ּפי על ׁשאף לֹו. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻמׁשעּבדין
לׁשעּבּוד חּזּוק עּׂשּו חכמים הּׁשעּבּוד, מפקיעין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָוההקּדׁש
אבל מּדבריהם. ׁשהּוא מּפני להפקיעֹו, יכֹולה ׁשאינּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּבעל
לֹו. לחזר אסּורה ותהיה יגרׁשּנה ׁשּמא להפר, הּוא ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹצרי

.‡Èולא ּבעלּה אבי לא ּבּה יהנה ׁשּלא נדרה אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹנׁשּבעה
ׁשּלא נדרה: אם וכן להפר. יכֹול אינֹו - קרֹוביו ּוׁשאר ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹאחיו
ּבדברים וכּיֹוצא ּבקר לפני ותבן ּבהמּת לפני מים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּתן

לבינּה, ׁשּבינֹו מּדברים ואינם נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָאּלּו,
יכֹול אינֹו זה הרי - ּבהן חּיבת ׁשהיא מּמלאכֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָואינם

ְֵָלהפר.
.Èולא חלּו לא ׁשעדין נדרים להפר ולאב לּבעל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹיׁש

אל אם עלי אסּור הּיין ׁשאמרה: ּכגֹון ּכיצד? ּבהן. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָנאסרה
הלכה לא ׁשעדין ּפי על אף מפר, זה הרי - ּפלֹוני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלמקֹום

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נאסרה. ְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹולא
.‚Èּפי על אף מפרין. אינם - ׁשֹומעין ׁשאין הּבעל אֹו ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהאב

אין לׁשמע הראּוי ׁשמען, ׁשּלא נדרים מפר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשהּבעל
ּבֹו. מעּכבת ְְֶֶַַָהּׁשמּועה

.„Èלֹו אין הּקטן ּבעל. ּבין אב ּבין מפר, אינֹו ֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹוטה
נׁשיו ׁשּתי נדרי מפר והּבעל מפר. אינֹו לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָאיׁשּות,

ּכאחת. ּבנֹותיו ׁשּתי נדרי מפר האב וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכאחת.
.ÂËנדרה ּכיצד? לעת. מעת ואינּה הּיֹום, ּכל - נדרים ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהפרת

ׁשני. יֹום וכל הּלילה אֹותּה ּכל מפר הרי - ׁשני ליל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָּבתחּלת
נדרה הּיֹום. אֹותֹו ּכל מפר - הּיֹום ּבתחּלת ׁשני ּביֹום ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָנדרה
- ּתחׁש ׁשּלא עד לּה הפר אם חׁשכה: עם הּיֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבסֹוף
להפר. יכֹול אינֹו - ׁשחׁשכה עד לּה הפר לא ואם ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹמּופר;

.ÊËׁשּמפר מלּמד, יֹום'? אל 'מּיֹום ּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּומהּו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּיֹום, ּכל מפר וכן ּבּלילה נדרה אם ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבּלילה
- הּבעל אֹו האב ׁשמע ּכ ואחר ימים ּכּמה וׁשהתה ְְְֲִַַַַַַַָָָָָָָָָָנדרה
ׁשּׁשמעּה; ּבעת נדרה ּוכאּלּו ׁשמעֹו, ּביֹום מפר זה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָהרי

ּבלבד. נדרּה ּביֹום לא ׁשמעֹו, ּביֹום ְְְְְֱִֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
.ÊÈימים ּולאחר והפר, אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארסה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹנערה

ׁשּנאמר: מּופר. זה אין - ׁשמעֹו ּביֹום והפר הארּוס ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשמע
תהיה היֹו ואם וגֹומר. ׁשמעֹו ּביֹום אתּה אביה הניא ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹואם
הא וגֹומר. ׁשמעֹו ּביֹום איׁשּה וׁשמע עליה, ּונדריה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָלאיׁש
מפר זה הרי - הארּוס וׁשמע האב ׁשהפר ׁשאחר ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלמדּת,
ואחר והפר, ארּוס ׁשמע אם הּדין והּוא האב. ׁשמֹוע ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָּביֹום
מּופר. ׁשאינֹו - ׁשמעֹו ּביֹום והפר האב ׁשמע ימים ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכּמה
אֹומר הּוא ׁשהרי מדּבר? הּכתּוב מארסה ׁשּבנערה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומּנין
והחריׁש איׁשּה וׁשמע וגֹומר, נדרה איׁשּה ּבית ואם ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָָָלמּטה:
ּכמֹו ארּוס, למעלה האמּור ׁשאיׁשּה מּכלל וגֹומר. ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָלּה

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÁÈּפי על אף לצערּה, ּכדי וׁשתק הּבעל אֹו האב ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמע

הפר ולא הּיֹום ועבר הֹואיל נדרּה, לקּים ּבלּבֹו היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
הּבעל, אֹו האב לּה והפר נדרה נדריה. נתקּימּו - ּבּטל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹולא
ׁשבּועתּה על אֹו נדרּה על ועברה ׁשהפר ידעה לא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיא

ׁשּנתּכּונ ּפי על ואף ּפטּורה. זֹו הרי - הֹואילּבזדֹון לאּסּור, ה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ
ּכי לּה, יסלח וה' נאמר: זה ועל ּפטּורה. - ההּתר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָונעּׂשה
ׁשּנתּכּונה מּפני מרּדּות, מּכת אֹותּה ּומּכין אתּה. אביה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהניא

ְִלאּסּור.
.ËÈ,ּבעלּה אֹו אביה לּה ׁשּיפר קדם נדרּה על ועברה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹנדרה

על חּיבת זֹו הרי - לּה והפר ּבּיֹום ּבֹו ׁשּׁשמע ּפי על ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאף
קרּבן. - קרּבן ואם מלקּות, - מלקּות אם ּבֹו; ׁשעברה ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָּדבר

.Îאֹו לאב ׁשּיׁש יֹודע היה ׁשּלא מּפני וׁשתק נדרּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשמע
ׁשּנדר ידע לא אבל להפר להם ׁשּיׁש ׁשּידע אֹו להפר, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלּבעל
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פח              
  

ּוׁשעת יפר. זה הרי - ידע זמן ּולאחר הפרה, צרי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה
ּכל ויפר ׁשמּועתֹו, ׁשעת אֹו הּנדר ׁשעת היא ּכאּלּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָידיעתֹו

ַהּיֹום.
.‡Îּדעת על לּה והפר ּבּתֹו, ׁשהיא וסבּור אׁשּתֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנדרה

ּבקרּבן, ׁשּנדרה וסבּור ּבנזיר, נדרה אם וכן ּבּתֹו; ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשהיא
ּבתאנים, עצמּה אסרה קרּבן; ׁשּנדרה ּדעת על לּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהפר

ׁשּנדרה ּדעת על לּה והפר ּבענבים, עצמּה] [ׁשאסרה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָוסבּור
הּנדר ּכׁשּידע ּולהפר לחזר צרי - ּבענבים [עצמּה] ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלאסר
לא ׁשּנאמר: הּזה. הּנדר ּולׁשם הּזאת הּנֹודרת לׁשם ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹוהּנֹודרת
את אביה וׁשמע ואֹומר: עצמּה. לּנֹודרת - אתּה אביה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהניא
ּכל אֹותֹו להפר לֹו ויׁש נדרה. נדר זה אי ׁשּידע עד - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנדרּה

הידיעה. ְִַָיֹום
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על‡. אּמה חמׁשֿמאֹות היה הּמֹורּיה, הר והּוא הּבית, ְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָהר

כּפין עלּֿגּבי וכּפין חֹומה. מּקף והיה אּמה, מאֹות ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻחמׁשֿ
מקרה היה וכּלֹו הּטמאה. אהל מּפני מּתחּתיו, ּבנּויֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻהיּו

מּסטו. לפנים ְְְִִִָָסטו
.מן ואחד הּמערב, מן אחד לֹו: היּו ׁשערים ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָוחמּׁשה

ׁשער ּכל רחב הּדרֹום. מן ּוׁשנים הּצפֹון, מן ואחד ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּמזרח,
ּדלתֹות. להם ויׁש עּׂשרים. וגבהֹו אּמֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָעּׂשר

טפחים.‚. עּׂשרה ּגבהֹו סביב, מּקיף סֹורג מּמּנּו ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָלפנים
הּוא ועליו אּמֹות. עּׂשר [ּגבהֹו] החיל, הּסֹורג מן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָולפנים
העזרה. חֹומת זֹו - וחֹומה" חל "וּיאבל ּבקינֹות: ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאֹומר

קפ"ז„. אר היתה העזרה וכל העזרה. החיל מן ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹלפנים
הּצפֹון מן ׁשלׁשה לּה: היּו ׁשערים וׁשבעה קל"ה. רחב ְְְְִִִַַַָָָָָָֹעל
ואחד למערב. סמּוכין הּדרֹום מן ּוׁשלׁשה למערב. ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָהּסמּוכין

ּבאמצע. קדׁשֿהּקדׁשים ּבית ּכנגד מכּון ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבמזרח,
אּמה.‰. עּׂשרים וגבהֹו אּמֹות עּׂשר רחּבֹו היה מהן ׁשער ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

ׁשהיה מזרחי, מּׁשער חּוץ זהב, מחּפֹות ּדלתֹות לֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻוהיּו
ׁשע הּנקרא הּוא זה וׁשער לזהב. ּדֹומה נחׁשת רמצּפה ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ניקנֹור. ׁשער והּוא ְְִֶַַָָהעליֹון,
.Âרחֹוקה אּלא הּבית, הר ּבאמצע מכּונת היתה לא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהעזרה

יתר למערב ּוקרֹובה הרּוחֹות, מּכל יתר הּבית הר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָמּדרֹום
ּובין ּׁשּבינּה מּמה יתר הּצפֹון ּובין ּובינּה הרּוחֹות. ִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמּכל
הּצפֹון. ּובין ּׁשּבינּה מּמה יתר הּמזרח ּובין ּובינּה ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמערב,

.Êהיתה והיא עזרתֿהּנׁשים. היתה ּבמזרח העזרה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָולפני
היּו לׁשכֹות וארּבע קל"ה. רחב על ול"ה אּמה מאה ְְְְֵֶַַַַַָָָָֹֹאר
וכן מקרֹות, היּו ולא אּמה, ארּבעים ׁשל מקצֹועֹותיה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבארּבע

להיֹות. ְֲִִִעתידין
.Á,הּנזירים לׁשּכת - ּדרֹומיתֿמזרחית מׁשּמׁשֹות? הם ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָּומה

מזרחיתֿ ּׂשערם; את ּומגּלחין ׁשלמיהם את מבּׁשלין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשם
ּבעליֿמּומין ּכהנים ׁשּׁשם העצים, ּדירֿ לׁשּכת - ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹצפֹונית
ּפסּול; ּתֹולעת ּבֹו ׁשּנמצא עץ ׁשּכל ּבעצים, ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתּלעים

ּבּה - מערביתּֿדרֹומית המצרעים; לׁשּכת - ְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָֹצפֹוניתֿמערבית
ּבית "לׁשּכת נקראה היתה והיא וׁשמן, יין נֹותנין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיּו

ְַַָׁשמנּיא".
.Ëהּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי ּגזּוזטרא, מּקפת היתה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻעזרתֿהּנׁשים

מערּבבין. יהיּו ׁשּלא ּכדי מּלמּטן, והאנׁשים מלמעלן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֻרֹואֹות
העזרה ּבין מּבחּוץ, ּבצפֹונּה העזרה ּבצד היה ּגדֹול ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָּובית
היה והּוא אבן, ׁשל רבדין ּומּקף ּכּפה ּבנּוי והיה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻוהחיל,
ּפתּוח אחד לֹו: היּו פתחים ּוׁשני "ּביתֿהּמֹוקד". ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָנקרא

לחיל. ּפתּוח ואחד ְֲֵֶַַָָָָָלעזרה,
.Èוראׁשי חל. ּוׁשּתים קדׁש ׁשּתים בֹו: היּו לׁשכֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹוארּבע

מׁשּמׁשֹות? היּו ּומה והחל. הּקדׁש ּבין מבּדילין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹפסּפסין
-מערב ּודרֹומיתֿמזרחית הּטלאים; לׁשּכת - יתּֿדרֹומית ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָ

ּבית ּגנזּו ּבּה - צפֹונית מזרחיתֿ הּפנים; לחם עֹוּׂשי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלׁשּכת
מערבית צפֹוניתֿ יון; מלכי ׁשּׁשּקצּום מזּבח אבני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָחׁשמֹוני

הּטבילה. לבית יֹורדין ּבּה -ְְְִִֵַָָ
.‡Èּבּמסּבה הֹול היה זֹו מּלׁשּכה הּטבילה לבית ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּיֹורד

ּומּכאן מּכאן ּדֹולקֹות והּנרֹות ּכּלֹו, הּמקּדׁש ּתחת ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻההֹולכת
ּוביתֿהּכּסא ׁשם, היתה ּומדּורה הּטבילה. לבית ׁשּמּגיע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעד
אדם. ׁשם ׁשּיׁש ּבידּוע נעּול מצאֹו ּכבֹודֹו: וזהּו ּכבֹוד. ְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָׁשל

.È,וׁשבע ּוׁשמֹונים מאה לּמערב הּמזרח מן העזרה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹאר
- ההיכל ּכתל עד עזרה ׁשל מערבי מּכתל חׁשּבֹונן: ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזהּו
ּבין אּמה. מאה - ּכּלֹו ההיכל ואר אּמה. ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻאחתֿעּׂשרה
ּוׁשלׁשים. ׁשּתים - הּמזּבח ועּׂשרים. ׁשּתים - ולּמזּבח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהאּולם
- ּכהנים עזרת הּנקרא והּוא הּכהנים, רגלי ּדריסת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹֹמקֹום
הּנקרא והּוא יּׂשראל, רגלי ּדריסת מקֹום אּמה. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחתֿעּׂשרה

אּמה. אחתֿעּׂשרה - יּׂשראל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָעזרת
.‚È,וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה לּדרֹום הּצפֹון מן העזרה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹורחב

ׁשמֹונה - הּמטּבחים ּבית עד צפֹוני מּכתל חׁשּבֹונן: ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹוזהּו
וׁשם ּומחצה, אּמֹות ׁשּתיםֿעּׂשרה - הּמטּבחים ּבית ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּמֹות.

ּבצּדֹו. הּקדׁשים את ּומפׁשיטין ְְֳִִִִִֶַַָּתֹולין
.„Èׁשל ׁשלחנֹות ּובֹו אּמֹות, ׁשמֹונה - הּׁשלחנֹות ְְְְֶֶַַָָֻֻמקֹום

לבּׁשלֹו. הּבּׂשר את ּומדיחין הּנתחים עליהן ׁשּמּניחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשיׁש,
הּטּבעֹות מקֹום הּׁשלחנֹות מקֹום ּובצד היּו. ׁשלחנֹות ְְְְְְַַַַָָָָָֹֻֻּוׁשמנה

הּקדׁשים. את ׁשֹוחטין וׁשם אּמה, ועּׂשרים ארּבע -ְְְְֲֳִִִֶֶַַַַָָָ
.ÂËוהּמזּבח אּמֹות. ׁשמנה - והּמזּבח הּטּבעֹות מקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹּובין
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ּולכתל הּכבׁש ּובין ׁשלׁשים. - והּכבׁש ּוׁשלׁשים. ׁשּתים -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
עזרה ׁשל צפֹוני מּכתל ּומחצה. אּמה ׁשּתיםֿעּׂשרה - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּדרֹומי
מּכתל ּוכנגּדֹו ּומחצה. ׁשּׁשים - רחב ׁשהּוא הּמזּבח ּכתל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹעד
ׁשׁש - אר ׁשהּוא עזרה ׁשל מזרחי ּכתל עד ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹהאּולם

ְְִִוׁשבעים.
.ÊËהּמקֹום הּוא צפֹון, הּנקרא הּוא הּזה המרּבע ְְִֶַַַַָָָָָֻּכל

קדׁשיֿקדׁשים. ּבֹו ְֲִִֵֶָָָׁשּׁשֹוחטין
.ÊÈוׁשלׁש ּבּצפֹון, ׁשלׁש יּׂשראל: ּבעזרת היּו לׁשכֹות ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָׁשמֹונה

לׁשּכת הּפרוה, לׁשּכת הּמלח, לׁשּכת ׁשּבּדרֹום: ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָּבּדרֹום.
לׁשּכת לּקרּבן; מלח נֹותנין ׁשם - הּמלח לׁשּכת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמדיחין.
ּבית היתה ּגּגּה ועל הּקדׁשים, עֹורֹות מֹולחין ׁשם - ְְְְֳִִֵַַַַַָָָָָָהּפרוה
ׁשם - הּמדיחין לׁשּכת ּביֹוםֿהּכּפּורים; ּגדֹול לכהן ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹטבילה
ּביתֿ לגג עֹולה מסּבה ּומּׁשם הּקדׁשים, קרבי מדיחין ְְְְֳִִִִִִֵֵַַָָָָָהיּו
הּגּלה, לׁשּכת הּגזית, לׁשּכת ׁשּבּצפֹון: והּׁשלׁש ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֻהּפרוה.
יֹוׁשבת. גדֹולה סנהדרי ׁשּבּה - הּגזית לׁשּכת העץ. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלׁשּכת
אחד פתחים: ׁשני ולּה חל. היה וחציּה קדׁש, היה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֹוחציּה
יֹוׁשבין. הּסנהדרין היּו חל ׁשל ּובחצי לחל. ואחד ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹלּקדׁש
ּומּׁשם ּבגּלה, מּמּנּו ׁשּממלאין ּבֹור היתה ׁשם - הּגּלה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻלׁשּכת
ׁשּתיהן, אחֹורי היתה העץ ולׁשּכת העזרה. לכל מים ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמסּפקין
ּפרהדרין. לׁשּכת הּנקראת והיא ּגדֹול, ּכהן לׁשּכת היתה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹוהיא
ּבעזרת ׁשם היּו אחרֹות לׁשכֹות ּוׁשּתי ׁשוה. ׁשלׁשּתן ְְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָוגג
ּפינחס לׁשּכת והּוא מזרחי, ׁשער מימין אחת ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָיּׂשראל:

חבּת עֹוּׂשה לׁשּכת והּוא מּׂשמאלֹו, ואחת ין.הּמלּביׁש; ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַֹ

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ט שני יום

 
ההר.‡. ּבמעלה אּלא ּבמיׁשֹור, היה לא ּכּלֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהּמקּדׁש

סֹוף עד מהּל הּבית, הר ׁשל מזרחי מּׁשער נכנס ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּכׁשאדם
ּבׁשּתיםֿעּׂשרה לעזרתֿהּנׁשים החיל מן ועֹולה ּבׁשוה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהחיל
אּמה. חצי וׁשלחּה אּמה, חצי מעלה ּכל רּום ְְֲֲֲֲִִִַַַַָָָָָמעלֹות.

.לעזרת מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, עזרתֿהּנׁשים ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומהּל
ּכל רּום מעלֹות. ּבחמׁשֿעּׂשרה העזרה ּתחּלת ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּׂשראל,

אּמה. חצי וׁשלחּה אּמה, חצי ְְֲֲֲִִִַַַָָָָמעלה
לעזרת‚. מּמּנּו ועֹולה ּבׁשוה, יּׂשראל עזרת ּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּומהּל

ׁשלׁש ּבֹו יׁש ּדּוכן, ועליה אּמה. ּגבֹוהה ּבמעלה ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹהּכהנים
נמצאת אּמה. חצי וׁשלחּה אּמה, חצי מעלה ּכל רּום ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָמעלֹות.
ּומחצה. אּמֹות ׁשּתי יּׂשראל ׁשל על ּגבֹוהה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעזרתֿהּכהנים

ולּמזּבח„. האּולם ּובין והּמזּבח עזרתֿהּכהנים ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹּומהּל
ּכל רּום מעלֹות. ּבׁשּתיםֿעּׂשרה לאּולם מּׁשם ועֹולה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבׁשוה.
ּכּלֹו וההיכל והאּולם אּמה. חצי וׁשלחּה אּמה, חצי ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻמעלה

ְֶָּבׁשוה.
ק‰. ּגבּה הרנמצא ׁשל הּמזרח ׁשער קרקע על ההיכל רקע ְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹ

עּׂשרים הּבית הר ׁשער וגבּה אּמֹות. ועּׂשרים ׁשּתים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַַֹהּבית
ּפתח רֹואה אינֹו הּמזרח ׁשער ּכנגד העֹומד לפיכ ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּמה.
ּכדי ,נמּו זה ׁשער ׁשעלּֿגּבי ּכתל עּׂשּו זה ּומּפני ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹההיכל.
ּבׁשעה ההיכל ּפתח רֹואה הּמׁשחה ּבהר העֹומד ּכהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיהא

ההיכל. נכח הּפרה מּדם ִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּמּזה

.Âֿלעזרת ּפתּוחֹות יּׂשראל עזרת ּתחת ׁשם היּו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּולׁשכֹות
והמצלּתים והּנבלים הּכּנֹורֹות נֹותנין הלוּיים ׁשּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּנׁשים,
לעזרתֿ יּׂשראל מעזרת העֹולה הּדּוכן ועל הּׁשיר. ּכלי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכל
על ׁשירה ׁשאֹומרים ּבׁשעה עֹומדים הלוּיים היּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹהּכהנים

ְַָָהּקרּבן.
.Êּגּגֹותיהן היּו אם לחל: ּופתּוחֹות ּבּקדׁש הּבנּויֹות ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹהּלׁשכֹות

אינן ואם קדׁש; וגּגֹותיהן חל ּתֹוכן - העזרה קרקע עם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשוין
נתקּדׁשּו. לא והעלּיֹות ׁשהּגּגֹות חל, ּגּגֹותיהן אף - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשוין
ולא קדׁשיֿקדׁשים, ׁשם אֹוכלין אין אּלּו ּגּגים ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹלפיכ

קּלים. קדׁשים ֲִִִַָָׁשֹוחטין
.Áלאכילת קדׁש ּתֹוכן - לּקדׁש ּופתּוחֹות לחל ּבנּויֹות ְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹהיּו

והּנכנס קּלים, קדׁשים ׁשם ׁשֹוחטין אין אבל קדׁשים, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָקדׁשיֿ
ּדבר. לכל חל וגּגֹותיהן ּפטּור. - ּבטמאה ְְְְְֵֶַָָָָָָֹֻלׁשם

.Ëלהר והּפתּוחֹות קדׁש, - לעזרה הּפתּוחֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹהּמחּלֹות
לאכילת ּבין ּכלפנים, - החֹומה ועבי החּלֹונֹות חל. - ְְֲֳִִִִִֵַַַַַַַָָֹהּבית

לטמאה. ּבין ְְְִֵֵָָָָֻקדׁשיֿקדׁשים
.Èעל להֹוסיף אֹו ירּוׁשלים על להֹוסיף ׁשרצּו ְְְִִִִֵֶַַַָָּביתּֿדין

הּמקֹום עד העזרה למׁש להם ויׁש מֹוסיפין. - ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹהעזרה
ׁשּירצּו. מקֹום עד ירּוׁשלים חֹומת ולמׁש הּבית, מהר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּירצּו

.‡Èמֹוסיפי עלּֿפיאין אּלא העזרֹות על אֹו העיר על ן ֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשל סנהדרין ועלּֿפי ותּמים, ּובאּורים נביא, ּפי ועלֿ ,ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֻהּמל
,אֹות מראה אני אׁשר "ּככל ׁשּנאמר: זקנים. ואחד ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשבעים

היה. מל רּבנּו ּומׁשה לדֹורֹות. - ּתעּׂשּו" ְְֲֵֵֶֶֶַַָָוכן
.È,תֹודֹות ׁשּתי ּביתּֿדין עֹוּׂשין העיר? על מֹוסיפין ְְִִִִִֵֵֵַַָוכיצד

ׁשּתי אחר ּביתּֿדין והֹולכים ׁשּבהם, חמץ לחם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָולֹוקחין
ּבכּנֹורֹות ועֹומדין זֹו, אחר זֹו הּתֹודֹות ּוׁשּתי ְְְְִִֵַַַַהּתֹודֹות,
(ואבן) אבן ּכל ועל ּופּנה ּפּנה ּכל על ּובצלצל ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּובנבלים
וגֹו'", דּליתני ּכי ה' ארֹוממ" ואֹומר: ׁשּבירּוׁשלים, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָ[ּגדֹולה]
ׁשם. ועֹומדין אֹותֹו, ׁשּמקּדׁשין הּמקֹום לסֹוף ׁשּמּגיעין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָעד
והּׁשנּיה הּתֹודֹות, מּׁשתי אחת ּתֹודה לחם ׁשם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָואֹוכלים
זֹו. את ואֹוכלין זֹו את ּׂשֹורפין הּנביא ועלּֿפי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָנּׂשרפת.

.‚Èּבׁשירי אֹותּה מקּדׁשין העזרה, על הֹוסיפּו אם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוכן
אף מקּדׁשּתּה, ּבּה ׁשּנאכלת הּתֹודה ּירּוׁשלים מה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמנחה.
ׁשּמקּדׁשין הן ּבּה אּלא נאכלין ׁשאין הּמנחֹות ׁשירי ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהעזרה

ׁשּקּדׁשּו. הּמקֹום ּבסֹוף אֹותן ואֹוכלין ּבהן. ְְְְִִֶֶַָָָָאֹותּה
.„Èקּדּוׁש אין - הּזה וכּסדר אּלּו ּבכל נעּׂשה ׁשּלא מקֹום ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל

ׁשעּׂשה, הּוא זּכרֹון - תֹודֹות ׁשּתי עזרא ׁשעּׂשה וזה ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָּגמּור.
ולא מל לא ׁשם היה ׁשּלא הּמקֹום, נתקּדׁש במעּׂשיו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹלא
ׁשּקּדׁשּה ראׁשֹונה ּבקדּׁשה נתקּדׁשה? ּובּמה ותּמים. ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֻֻאּורים
וקּדׁשן לׁשעתן, וירּוׁשלים העזרה קּדׁש ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹׁשלמה,

לבֹוא. ִֶָָלעתיד
.ÂËׁשם ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכּלן הּקרּבנֹות מקריבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻלפיכ

קדׁשיֿקדׁשי ואֹוכלין ּבנּוי; אףֿעלּֿפיּבית העזרה ּבכל ם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָ
קּלים קדׁשים ואֹוכלין ּבמחּצה; מּקפת ואינּה חרבה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהיא
חֹומֹות; ׁשם ׁשאין אףֿעלּֿפי ירּוׁשלים ּבכל ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומעּׂשר
לבֹוא. לעתיד וקדׁשה לׁשעתּה קדׁשה [ה]ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻׁשהּקדּׁשה

.ÊËראׁשֹונה קדּׁשה וירּוׁשלים ּבּמקּדׁש אֹומר אני ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֻולמה
לענין ארץֿיּׂשראל, ׁשאר ּובקדּׁשת לבֹוא, לעתיד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻקדׁשה
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פט               
  

ּולכתל הּכבׁש ּובין ׁשלׁשים. - והּכבׁש ּוׁשלׁשים. ׁשּתים -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
עזרה ׁשל צפֹוני מּכתל ּומחצה. אּמה ׁשּתיםֿעּׂשרה - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּדרֹומי
מּכתל ּוכנגּדֹו ּומחצה. ׁשּׁשים - רחב ׁשהּוא הּמזּבח ּכתל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹעד
ׁשׁש - אר ׁשהּוא עזרה ׁשל מזרחי ּכתל עד ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹהאּולם

ְְִִוׁשבעים.
.ÊËהּמקֹום הּוא צפֹון, הּנקרא הּוא הּזה המרּבע ְְִֶַַַַָָָָָֻּכל

קדׁשיֿקדׁשים. ּבֹו ְֲִִֵֶָָָׁשּׁשֹוחטין
.ÊÈוׁשלׁש ּבּצפֹון, ׁשלׁש יּׂשראל: ּבעזרת היּו לׁשכֹות ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָׁשמֹונה

לׁשּכת הּפרוה, לׁשּכת הּמלח, לׁשּכת ׁשּבּדרֹום: ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָּבּדרֹום.
לׁשּכת לּקרּבן; מלח נֹותנין ׁשם - הּמלח לׁשּכת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמדיחין.
ּבית היתה ּגּגּה ועל הּקדׁשים, עֹורֹות מֹולחין ׁשם - ְְְְֳִִֵַַַַַָָָָָָהּפרוה
ׁשם - הּמדיחין לׁשּכת ּביֹוםֿהּכּפּורים; ּגדֹול לכהן ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָֹטבילה
ּביתֿ לגג עֹולה מסּבה ּומּׁשם הּקדׁשים, קרבי מדיחין ְְְְֳִִִִִִֵֵַַָָָָָהיּו
הּגּלה, לׁשּכת הּגזית, לׁשּכת ׁשּבּצפֹון: והּׁשלׁש ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֻהּפרוה.
יֹוׁשבת. גדֹולה סנהדרי ׁשּבּה - הּגזית לׁשּכת העץ. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלׁשּכת
אחד פתחים: ׁשני ולּה חל. היה וחציּה קדׁש, היה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֹוחציּה
יֹוׁשבין. הּסנהדרין היּו חל ׁשל ּובחצי לחל. ואחד ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹלּקדׁש
ּומּׁשם ּבגּלה, מּמּנּו ׁשּממלאין ּבֹור היתה ׁשם - הּגּלה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻלׁשּכת
ׁשּתיהן, אחֹורי היתה העץ ולׁשּכת העזרה. לכל מים ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמסּפקין
ּפרהדרין. לׁשּכת הּנקראת והיא ּגדֹול, ּכהן לׁשּכת היתה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹוהיא
ּבעזרת ׁשם היּו אחרֹות לׁשכֹות ּוׁשּתי ׁשוה. ׁשלׁשּתן ְְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָוגג
ּפינחס לׁשּכת והּוא מזרחי, ׁשער מימין אחת ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָיּׂשראל:

חבּת עֹוּׂשה לׁשּכת והּוא מּׂשמאלֹו, ואחת ין.הּמלּביׁש; ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַֹ

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ט שני יום

 
ההר.‡. ּבמעלה אּלא ּבמיׁשֹור, היה לא ּכּלֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהּמקּדׁש

סֹוף עד מהּל הּבית, הר ׁשל מזרחי מּׁשער נכנס ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּכׁשאדם
ּבׁשּתיםֿעּׂשרה לעזרתֿהּנׁשים החיל מן ועֹולה ּבׁשוה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהחיל
אּמה. חצי וׁשלחּה אּמה, חצי מעלה ּכל רּום ְְֲֲֲֲִִִַַַַָָָָָמעלֹות.

.לעזרת מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, עזרתֿהּנׁשים ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומהּל
ּכל רּום מעלֹות. ּבחמׁשֿעּׂשרה העזרה ּתחּלת ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּׂשראל,

אּמה. חצי וׁשלחּה אּמה, חצי ְְֲֲֲִִִַַַָָָָמעלה
לעזרת‚. מּמּנּו ועֹולה ּבׁשוה, יּׂשראל עזרת ּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּומהּל

ׁשלׁש ּבֹו יׁש ּדּוכן, ועליה אּמה. ּגבֹוהה ּבמעלה ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹהּכהנים
נמצאת אּמה. חצי וׁשלחּה אּמה, חצי מעלה ּכל רּום ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָמעלֹות.
ּומחצה. אּמֹות ׁשּתי יּׂשראל ׁשל על ּגבֹוהה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעזרתֿהּכהנים

ולּמזּבח„. האּולם ּובין והּמזּבח עזרתֿהּכהנים ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹּומהּל
ּכל רּום מעלֹות. ּבׁשּתיםֿעּׂשרה לאּולם מּׁשם ועֹולה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבׁשוה.
ּכּלֹו וההיכל והאּולם אּמה. חצי וׁשלחּה אּמה, חצי ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻמעלה

ְֶָּבׁשוה.
ק‰. ּגבּה הרנמצא ׁשל הּמזרח ׁשער קרקע על ההיכל רקע ְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹ

עּׂשרים הּבית הר ׁשער וגבּה אּמֹות. ועּׂשרים ׁשּתים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַַֹהּבית
ּפתח רֹואה אינֹו הּמזרח ׁשער ּכנגד העֹומד לפיכ ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּמה.
ּכדי ,נמּו זה ׁשער ׁשעלּֿגּבי ּכתל עּׂשּו זה ּומּפני ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹההיכל.
ּבׁשעה ההיכל ּפתח רֹואה הּמׁשחה ּבהר העֹומד ּכהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיהא

ההיכל. נכח הּפרה מּדם ִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּמּזה

.Âֿלעזרת ּפתּוחֹות יּׂשראל עזרת ּתחת ׁשם היּו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּולׁשכֹות
והמצלּתים והּנבלים הּכּנֹורֹות נֹותנין הלוּיים ׁשּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּנׁשים,
לעזרתֿ יּׂשראל מעזרת העֹולה הּדּוכן ועל הּׁשיר. ּכלי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכל
על ׁשירה ׁשאֹומרים ּבׁשעה עֹומדים הלוּיים היּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹהּכהנים

ְַָָהּקרּבן.
.Êּגּגֹותיהן היּו אם לחל: ּופתּוחֹות ּבּקדׁש הּבנּויֹות ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹהּלׁשכֹות

אינן ואם קדׁש; וגּגֹותיהן חל ּתֹוכן - העזרה קרקע עם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשוין
נתקּדׁשּו. לא והעלּיֹות ׁשהּגּגֹות חל, ּגּגֹותיהן אף - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשוין
ולא קדׁשיֿקדׁשים, ׁשם אֹוכלין אין אּלּו ּגּגים ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹלפיכ

קּלים. קדׁשים ֲִִִַָָׁשֹוחטין
.Áלאכילת קדׁש ּתֹוכן - לּקדׁש ּופתּוחֹות לחל ּבנּויֹות ְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹהיּו

והּנכנס קּלים, קדׁשים ׁשם ׁשֹוחטין אין אבל קדׁשים, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָקדׁשיֿ
ּדבר. לכל חל וגּגֹותיהן ּפטּור. - ּבטמאה ְְְְְֵֶַָָָָָָֹֻלׁשם

.Ëלהר והּפתּוחֹות קדׁש, - לעזרה הּפתּוחֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹהּמחּלֹות
לאכילת ּבין ּכלפנים, - החֹומה ועבי החּלֹונֹות חל. - ְְֲֳִִִִִֵַַַַַַַָָֹהּבית

לטמאה. ּבין ְְְִֵֵָָָָֻקדׁשיֿקדׁשים
.Èעל להֹוסיף אֹו ירּוׁשלים על להֹוסיף ׁשרצּו ְְְִִִִֵֶַַַָָּביתּֿדין

הּמקֹום עד העזרה למׁש להם ויׁש מֹוסיפין. - ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹהעזרה
ׁשּירצּו. מקֹום עד ירּוׁשלים חֹומת ולמׁש הּבית, מהר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּירצּו

.‡Èמֹוסיפי עלּֿפיאין אּלא העזרֹות על אֹו העיר על ן ֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשל סנהדרין ועלּֿפי ותּמים, ּובאּורים נביא, ּפי ועלֿ ,ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֻהּמל
,אֹות מראה אני אׁשר "ּככל ׁשּנאמר: זקנים. ואחד ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשבעים

היה. מל רּבנּו ּומׁשה לדֹורֹות. - ּתעּׂשּו" ְְֲֵֵֶֶֶַַָָוכן
.È,תֹודֹות ׁשּתי ּביתּֿדין עֹוּׂשין העיר? על מֹוסיפין ְְִִִִִֵֵֵַַָוכיצד

ׁשּתי אחר ּביתּֿדין והֹולכים ׁשּבהם, חמץ לחם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָולֹוקחין
ּבכּנֹורֹות ועֹומדין זֹו, אחר זֹו הּתֹודֹות ּוׁשּתי ְְְְִִֵַַַַהּתֹודֹות,
(ואבן) אבן ּכל ועל ּופּנה ּפּנה ּכל על ּובצלצל ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּובנבלים
וגֹו'", דּליתני ּכי ה' ארֹוממ" ואֹומר: ׁשּבירּוׁשלים, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָ[ּגדֹולה]
ׁשם. ועֹומדין אֹותֹו, ׁשּמקּדׁשין הּמקֹום לסֹוף ׁשּמּגיעין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָעד
והּׁשנּיה הּתֹודֹות, מּׁשתי אחת ּתֹודה לחם ׁשם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָואֹוכלים
זֹו. את ואֹוכלין זֹו את ּׂשֹורפין הּנביא ועלּֿפי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָנּׂשרפת.

.‚Èּבׁשירי אֹותּה מקּדׁשין העזרה, על הֹוסיפּו אם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוכן
אף מקּדׁשּתּה, ּבּה ׁשּנאכלת הּתֹודה ּירּוׁשלים מה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמנחה.
ׁשּמקּדׁשין הן ּבּה אּלא נאכלין ׁשאין הּמנחֹות ׁשירי ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהעזרה

ׁשּקּדׁשּו. הּמקֹום ּבסֹוף אֹותן ואֹוכלין ּבהן. ְְְְִִֶֶַָָָָאֹותּה
.„Èקּדּוׁש אין - הּזה וכּסדר אּלּו ּבכל נעּׂשה ׁשּלא מקֹום ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל

ׁשעּׂשה, הּוא זּכרֹון - תֹודֹות ׁשּתי עזרא ׁשעּׂשה וזה ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָּגמּור.
ולא מל לא ׁשם היה ׁשּלא הּמקֹום, נתקּדׁש במעּׂשיו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹלא
ׁשּקּדׁשּה ראׁשֹונה ּבקדּׁשה נתקּדׁשה? ּובּמה ותּמים. ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֻֻאּורים
וקּדׁשן לׁשעתן, וירּוׁשלים העזרה קּדׁש ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹׁשלמה,

לבֹוא. ִֶָָלעתיד
.ÂËׁשם ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכּלן הּקרּבנֹות מקריבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻלפיכ

קדׁשיֿקדׁשי ואֹוכלין ּבנּוי; אףֿעלּֿפיּבית העזרה ּבכל ם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָ
קּלים קדׁשים ואֹוכלין ּבמחּצה; מּקפת ואינּה חרבה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהיא
חֹומֹות; ׁשם ׁשאין אףֿעלּֿפי ירּוׁשלים ּבכל ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומעּׂשר
לבֹוא. לעתיד וקדׁשה לׁשעתּה קדׁשה [ה]ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻׁשהּקדּׁשה

.ÊËראׁשֹונה קדּׁשה וירּוׁשלים ּבּמקּדׁש אֹומר אני ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֻולמה
לענין ארץֿיּׂשראל, ׁשאר ּובקדּׁשת לבֹוא, לעתיד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻקדׁשה
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צ              
  

לבֹוא? לעתיד קדׁשה לא בהן, וכּיֹוצא ּומעּׂשרֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשביעית
ּוׁשכינה הּׁשכינה, מּפני וירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּקדּׁשת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפי
מקּדׁשיכם", את "והׁשּמֹותי אֹומר: הּוא והרי ּבטלה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאינּה
עֹומדים; הן ּבקדּׁשתן ׁשּׁשמּומין, אףֿעלּֿפי חכמים: ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֻואמרּו
מּפני אּלא אינֹו ּובמעּׂשרֹות ּבׁשביעית הארץ חּיּוב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
ּבטל מידיהם הארץ ׁשּנלקחה וכיון רּבים, ּכּבּוׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
ׁשהרי ּומּׁשביעית, מּמעּׂשרֹות הּתֹורה מן ונפטרה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָהּכּבּוׁש
קּדׁשּה לא וקּדׁשּה, עזרא ׁשעלה וכיון ארץֿיּׂשראל. מן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹאינּה
מקֹום ּכל ּולפיכ ּבּה, ׁשהחזיקּו ּבחזקה אּלא ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָּבכּבּוׁש,
- הּׁשנּיה עזרא ּבקדּׁשת ונתקּדׁש ּבבל עֹולי ּבּה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהחזיקּו
וחּיב מּמּנּו, הארץ ׁשּנלקחה ואףֿעלּֿפי הּיֹום, מקּדׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהּוא
ּתרּומה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו הּדר על ּובמעּׂשרֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָּבׁשביעית

ה'תש"ע מנחםֿאב ל' שלישי יום

 
"ּומקּדׁשי‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, מן ליראה עּׂשה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָמצות

על ׁשּצּוה מּמי אּלא ירא, אּתה הּמקּדׁש מן ולא ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּתיראּו".
ְִָיראתֹו.

.אֹו ּבמקלֹו הּבית להר אדם יּכנס לא יראתֹו? היא זֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹואי
באבק אֹו באפנּדתֹו אֹו ׁשּברגליו אֹובמנעל רגליו ׁשעל ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֻ

לרק ׁשאסּור לֹומר צרי ואין ּבסדינֹו. לֹו הּצרּורין ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹבמעֹות
ּבכסּותֹו. מבליעֹו - רק לֹו נזּדּמן אם אּלא הּבית, הר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹּבכל
מּפתח ויצא זֹו מּפתח ׁשּיּכנס ּדר הּבית הר יעּׂשה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹולא
לֹו יּכנס ולא מּבחּוץ. יּקיפֹו אּלא ,הּדר לקּצר ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכנגּדּה

מצוה. לדבר ְְִִֶַָָאּלא
ּומּקיפין,‚. ימין, ּדר נכנסין - הּבית להר הּנכנסין ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוכל

מּקיף ׁשהּוא ּדבר, ׁשארעֹו מּמי חּוץ ּׂשמאל; ּדר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹויֹוצאין
על מּקיף ּל "מה לֹו: ׁשֹואלין היּו לפיכ הּׂשמאל. ְְְֲִִִַַַַַָָֹעל
."ינחמ הּזה ּבּבית "הּׁשֹוכן אבל". "ׁשאני ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּׂשמאל?"
ותׁשמע ּבלבב יּתן הּזה ּבּבית "הּׁשֹוכן מנּדה". ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻ"ׁשאני

."ויקרבּו חברי ְְְֲִִֵֵֶָלדברי
ואחֹוריו„. יֹוצא אינֹו לֹו, ונסּתּלק עבֹודה ׁשהׁשלים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹּכל

על ּבנחת ּומהּל מעט, מעט אחֹורּנית מהּל אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלהיכל,
מעמד ואנׁשי מׁשמר אנׁשי וכן העזרה. מן ׁשּיצא עד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָצּדֹו,
אחר ׁשּפֹוסע ּכמי הּמקּדׁש, מן יֹוצאין הם ּכ מּדּוכנן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּולוּים

הּמקּדׁש. מן ליראה זה ּכל לאחֹוריו. ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָּתפּלה
עזרה,‰. ׁשל מזרחי ׁשער ּכנגד ראׁשֹו את אדם יקל ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלא

קדׁשֿ ּבית ּכנגד מכּון ׁשהּוא מּפני ניקנֹור, ׁשער ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשהּוא
לֹו ׁשּמּתר ּבּמקֹום ּבנחת יהּל לעזרה, הּנכנס וכל ְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּקדׁשים.
ּכמֹו ה', לפני עֹומד ׁשהּוא עצמֹו ויראה לׁשם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָלהּכנס
ּבאימה ּומהּל הּימים". ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיּו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּברגׁש". נהּל אלהים "ּבבית ׁשּנאמר: ּורעדה, ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוביראה

.Âּבעזרה יׁשיבה ואין העזרה. ּבכל ליׁשב אדם לכל ְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָָָָָָואסּור
ּדוד הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּביתּֿדוד למלכי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא
לא הּגזית, ּבלׁשּכת יֹוׁשבין ׁשהיּו והּסנהדרין ה'". לפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוּיׁשב

חל. ׁשל ּבחציּה אּלא יֹוׁשבין ְְְִֶֶֶָָָֹהיּו
.Êאדם חּיב ּבעֹונֹותינּו, חרב הּיֹום ׁשהּמקּדׁש ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאףֿעלּֿפי

לּמקֹום אּלא יּכנס לא ּבבנינֹו: ּבֹו נֹוהג ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבמֹוראֹו
ּכנגד ראׁשֹו יקל ולא ּבעזרה, יׁשב ולא לׁשם, להּכנס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻׁשּמּתר
ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו ׁשּבתתי "את ׁשּנאמר: הּמזרח. ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשער
לעֹולם, מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ּׁשמירת מה - ְְְְִִִַַַַָָָָָָּתיראּו"

עֹומד. ּבקדּׁשתֹו ׁשחרב ְִִֵֶֶַַַָָֻׁשאףֿעלּֿפי
.Áראׁשֹו את להקל לאדם לֹו אסּור ּבנּוי ׁשהּמקּדׁש ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבזמן

ׁשּיהיה והּוא ולפנים. לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא הּצֹופים, ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָמן
הּמקּדׁש. ּובין ּבינֹו מפסיק ּגדר יהיה ולא הּמקּדׁש, את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹרֹואה

.Ë.למערב מזרח ּבין ׁשּייׁשן אֹו ׁשּיּפנה לעֹולם לאדם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאסּור
למערב מזרח ּבין ּביתֿהּכּסא קֹובעין ׁשאין לֹומר צרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָואין
למערב יּפנה לא לפיכ ּבמערב. ׁשההיכל מּפני מקֹום, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבכל
צפֹון ּבין אּלא הּמערב, ּכנגד ׁשהּוא מּפני למזרח, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹולא
ולפנים, הּצֹופים מן מים הּמּטיל וכל ויׁשנים. נפנים ְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַָָלדרֹום
יסּלק אֹו לדרֹום, אֹו לצפֹון אּלא הּקדׁש, ּכלּפי ּופניו יׁשב ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

לצדדין. ְִִֶַָֹהּקדׁש
.Èּתבנית אכסדרה היכל; ּתבנית ּבית ׁשּיעּׂשה לאדם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָואסּור

ּו ׁשלחן; ּבצּורת ׁשלחן העזרה; ּכנגד חצר מנֹורהאּולם; ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָָֻֻ
אֹו קנים חמּׁשה ׁשל מנֹורה הּוא עֹוּׂשה אבל מנֹורה. ְְְֲֲִִֶֶַָָָָָּבצּורת
אףֿעלּֿפי מּתכת ׁשל ׁשאינּה מנֹורה אֹו קנים, ׁשמֹונה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל

קנים. ׁשבעה לּה ְִִֵֶָָָׁשּיׁש
.‡Èארּבע והּוא יּׂשראל, מחנה ּבּמדּבר: היּו מחנֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָׁשלׁש

יחנּו"; לּמׁשּכן "וסביב ּבּה: ׁשּנאמר לוּיה, ּומחנה ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָמחנֹות;
ּוכנגּדן ולפנים. אהלֿמֹועד חצר מּפתח והּוא ׁשכינה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּומחנה
יּׂשראל, ּכמחנה - הּבית הר עד ירּוׁשלים מּפתח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָלדֹורֹות:
- ניקנֹור ׁשער ׁשהּוא העזרה, ּפתח עד הּבית הר ֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָּומּפתח
והחיל ׁשכינה. מחנה - ולפנים העזרה ּומּפתח לוּיה, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכמחנה

עֹולמים. ּבבית יתרה מעלה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָועזרתֿהּנׁשים
.Èהיא ּומה הארצֹות. מּכל מקּדׁשת ארץֿיּׂשראל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל

והּבּכּורים, הּלחם ּוׁשּתי העמר מּמּנה ׁשּמביאין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻקדּׁשתּה?
ארצֹות. מּׁשאר ּכן מביאין ּׁשאין ְְֲִִִֵֵֶַָָמה

.‚Èעירֹות מּזֹו: למעלה וזֹו ּבארץֿיּׂשראל, הן קדּׁשֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעּׂשר
מּתֹוכן ׁשּמׁשּלחין הארץ: מּׁשאר מקּדׁשֹות חֹומה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻהּמּקפֹות
ׁשבעה ׁשּירצּו עד מת ּבתֹוכן קֹוברין ואין המצרעים; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאת
לעיר, חּוץ הּמת יצא ואם העיר; אנׁשי ּכל אֹו העיר ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָטּובי
להחזירֹו. כּלן ׁשרצּו אףֿעלּֿפי לתֹוכּה אֹותֹו מחזירין ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֻאין
וכל אֹותֹו. מפּנין - הּמדינה מן הּקבר להֹוציא העיר ּבני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָרצּו
ׁשהּקיפּתּו קבר .מל אֹו נביא מּקבר חּוץ מפּנין, ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהּקברֹות
זֹו: ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשתי ּבין רּוחֹותיו מארּבע ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעיר,
וחמּׁשים לכאן אּמה מחמּׁשים יתר העיר ּובין ּבינֹו היתה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָאם
מפּנין - מּכאן ּפחֹות כּלן, ׁשּירצּו עד אֹותֹו מפּנין אין - ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻלכאן

אֹותֹו.
.„È,חֹומה הּמּקפֹות העירֹות מּׁשאר מקּדׁשת ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻֻירּוׁשלים

ואּלּו מחֹומתּה. לפנים ׁשני ּומעּׂשר קּלים קדׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשאֹוכלין
ואין הּמת; את ּבּה מלינין אין ּבירּוׁשלים: ׁשּנאמרּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדברים
ּבּתים; ּבתֹוכּה מּׂשּכירין ואין אדם; עצמֹות ּבתֹוכּה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמעבירין
ּבּה מקּימין ואין ּתֹוׁשב; לגר מקֹום ּבתֹוכּה נֹותנין ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָואין
מימֹות ּבּה ׁשהיּו חלּדה, וקבר ּביתּֿדוד מּקברי חּוץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻקברֹות,
ואינּה ּופרּדסים; ּגּנֹות ּבּה נֹוטעים ואין הראׁשֹונים; ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָנביאים
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ּבּה מקּימין ואין ּתסרח; ׁשּמא נחרׁשת, ואינּה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנזרעת
נביאים מימֹות ׁשם ׁשהיתה ורדים מּגּנת חּוץ ְְְִִִִִִִֶַָָָָָאילנֹות,
ואין הּׁשרצים; מּפני אׁשּפה, ּבּה מקּימין ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָהראׁשֹונים;
אהל מּפני לרׁשּותֿהרּבים, ּוגזּוזטראֹות זיזין הימּנה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹמֹוציאין
ואין העׁשן; מּפני ּכבׁשֹונֹות, ּבּה עֹוּׂשין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּטמאה;
יגּדלּו לא וכן הּקדׁשים; מּפני ּתרנגֹולֹות, ּבּה ְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָֹמגּדלין
ואין הּטהרֹות; מּפני יּׂשראל, ארץֿ ּבכל ּתרנגֹולים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּכהנים
עיר נעּׂשית ואינּה ּבנגעים; מּטּמא ואינֹו ּבּה; נחלט ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּבית
נתחּלקה ׁשּלא לפי ערּופה, עגלה מביאה ואינּה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנּדחת;

ְִַָלּׁשבטים.
.ÂËויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ׁשאין מּמּנה, מקּדׁש הּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהר

ואין הּבית, להר עצמֹו הּמת להכניס ּומּתר לׁשם. ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֻנכנסין
לׁשם. נכנס ׁשהּוא טמאֿמת לֹומר ְְְִִֵֵֶַָָָצרי

.ÊËנּדה ּובֹועל ּוטמאֿמת עּכּו"ם ׁשאין מּמּנּו, מקּדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻהחיל
לׁשם. ְְִִָָנכנסים

.ÊÈנכנס טבּולֿיֹום ׁשאין החיל, מן מקּדׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻעזרתֿהּנׁשים
מּדבר זה ואּסּור לטבּולֿיֹוםלׁשם. מּתר הּתֹורה מן אבל יהם, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֻ

אינֹו לעזרתֿהּנׁשים, ׁשּנכנס ּוטמאֿמת לוּיה. למחנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלהּכנס
חּטאת. ַַָָחּיב

.ÁÈֿמחּסר ׁשאין נׁשים, מעזרת מקּדׁשת יּׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻעזרת
ּכרת. חּיב לׁשם, ׁשּנכנס וטמא לׁשם. נכנס ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּפּורים

.ËÈנכנסין יּׂשראל ׁשאין מּמּנה, מקּדׁשת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻעזרתֿהּכהנים
ולׁשחיטה ּולכּפרה לסמיכה צרכיהם: ּבׁשעת אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלׁשם

ְְִָולתנּופה.
.Îּבעליֿמּומין ׁשאין מּמּנה, מקּדׁש ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין

לׁשם. נכנסין ּוקרּועיֿבגדים ְְְְְִִִֵֵָָָֹּופרּועיֿראׁש
.‡Îלׁשם נכנס ׁשאין ולּמזּבח, האּולם מּבין מקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻההיכל

ורגלים. ידים רחּוץ ְְְִִֶַַָָָאּלא
.Îאּלא לׁשם נכנס ׁשאין מּמּנּו, מקּדׁש קדׁשֿהּקדׁשים ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבית

העבֹודה. ּבׁשעת ּביֹוםֿהּכּפּורים ּגדֹול ְְֲִִִֵַַָָָֹּכהן
.‚Îנכנסין אין קדׁשֿהּקדׁשים על מכּון ּבעלּיה ׁשהיה ְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻמקֹום

ּבדקֹו. לחּזק צרי הּוא מה לידע ּבׁשבּוע אחת ּפעם אּלא ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָלֹו
להֹוציא אֹו ּבהיכל ּולתּקן לבנֹות הּבּנאים ׁשּנכנסין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבׁשעה
ּתמימים. ּכהנים הּנכנסין ׁשּיהיּו מצוה הּטמאה, את ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹֻמּׁשם
ׁשם אין ואם מּומין. ּבעליֿ יּכנסּו - ּתמימים מצאּו ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹלא
מצוה יּׂשראל. יּכנסּו - לוּים מצאּו לא לוּים. יּכנסּו - ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵָָָָָֹֹּכהנים

טמא טמאים. יּכנסּו - טהֹורים מצאּו לא ּובעלּֿבטהֹורים. ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹ
ּדחּויה ׁשהּטמאה טמא, יּכנס ואל ּבעלֿמּום, יּכנס - ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמּום
אין אם ּבתבֹות. יּכנסּו לתּקן, להיכל הּנכנסין וכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבצּבּור.
ּדר יּכנסּו ּבתבֹות, ׁשּיעּׂשּו להם אפׁשר אי אֹו ּתבֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשם

ְִָּפתחים.

ה'תש"ע אלול א' רביעי יום

 
ּפחד‡. ׁשם ׁשאין ואףֿעלּֿפי עּׂשה, מצות הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָׁשמירת

אינֹו לֹו. ּכבֹוד אּלא ׁשמירתֹו ׁשאין מּלסטים, ולא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹמאֹויבים

עליו ׁשאין לפלטרין ׁשֹומרין עליו ׁשּיׁש ּפלטרין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָדֹומה
ְִׁשֹומרין.

.הּכהנים הם והּׁשֹומרים הּלילה. ּכל מצותּה זֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹּוׁשמירה
- העדת" אהל לפני אּת ּובני "ואּתה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוהלוּים,
את "וׁשמרּו נאמר: והרי לֹו. ׁשֹומרים ּתהיּו אּתם ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָּכלֹומר,
אהל לפני קדמה "והחנים ונאמר: מֹועד", אהל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמׁשמרת
הּקדׁש". מׁשמרת ׁשמרי ּובניו ואהרן מׁשה מזרחה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹמֹועד

ׁשּנאמר:‚. ּבלאֿתעּׂשה, עברּו ׁשמירה, ּבּטלּו ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹואם
היא. אזהרה ׁשמירה ּולׁשֹון הּקדׁש", מׁשמרת את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּוׁשמרּתם
מצות ׁשמירתֹו ּובּטּול עּׂשה, מצות ׁשּׁשמירתֹו למדּת, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהא

ֲֶַֹלאֿתעּׂשה.
והלוּים„. מּבפנים ׁשֹומרים הּכהנים ׁשּיהיּו ׁשמירתֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַָֹמצות

לילה ּבכל אֹותֹו ׁשֹומרין עדה ועּׂשרים וארּבעה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמּבחּוץ.
מקֹומֹות, ּבׁשלׁשה הּכהנים מקֹום: ועּׂשרים ּבארּבעה ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹּתמיד

מקֹום. ועּׂשרים ּבאחד ְְְְְִִִֶֶַָָוהלוּים
ה‰. אבטינסוהיכן ּבבית ׁשֹומרים היּו ּכהנים ׁשֹומרים? יּו ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹ

היּו הּניצֹוץ ּובית אבטינס ּבית הּמֹוקד. ּובבית הּניצֹוץ ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָּובבית
ׁשם. ׁשֹומרים היּו והרֹובין העזרה, ׁשערי ּבצד ּבנּויֹות ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָעלּיֹות
וזקני אבן, ׁשל רבדין מּקף היה ּגדֹול ּובית ּכּפה הּמֹוקד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבית
העזרה ּומפּתחֹות ׁשם, יׁשנים היּו הּיֹום אֹותֹו ׁשל ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָּביתֿאב

ְָָּבידם.
.Âאּלא ּבבגדיֿכהּנה, יׁשנים הּׁשֹומרים הּכהנים היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

ּבגדי ולֹובׁשין ראׁשיהן, ּכנגד אֹותן ּומּניחין אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמקּפלין
הּמלכים חצרֹות ׁשֹומרי ּכל ּכדר הארץ, על ויׁשנים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעצמן.

הּמּטֹות. על ייׁשנּו ְִִֶַַֹׁשּלא
.Ê,הּקרקע ׁשּתחת ּבּמסּבה הֹול מהן, לאחד קרי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָארע

וחֹוזר וטֹובל, נתקּדׁשּו, לא הּבית להר הּפתּוחֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹׁשהּמחּלֹות
יֹוצא ּבּבקר הּׁשערים ׁשּנפּתחין עד הּכהנים אחיו אצל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹויֹוׁשב

לֹו. ְֵוהֹול
.Á,הּבית הר ׁשערי חמּׁשה על ׁשֹומרים? הלוּים היּו ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָוהיכן

מּבחּוץ, העזרה ּפּנֹות ארּבע ועל מּתֹוכֹו, ּפּנֹותיו ארּבע ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָועל
לעזרה, חּוץ העזרה ׁשערי חמּׁשה ועל ּבעזרה, ליׁשב ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָׁשאסּור
הּניצֹוץ, ׁשער ועל הּמֹוקד ׁשער על ׁשֹומרים הּכהנים ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַֹׁשהרי

מקֹום. ׁשמֹונהֿעּׂשר ְֲֵָָָָהרי
.Ëואחֹורי הּפרכת, ּובלׁשּכת הּקרּבן, ּבלׁשּכת ׁשֹומרים ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹועֹוד

הּכּפרת. ֵֶַַֹּביתֿ
.Èואיׁש הּׁשֹומרים, מׁשמרֹות ּכל על אחד ממּנה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֻּומעמידין

נקרא היה הּבית ּכלהר ּומׁשמר מׁשמר ּכל על מחּזר והיה . ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָ
עֹומד ׁשאינֹו מׁשמר וכל לפניו. ּדלּוקֹות ואבּוקֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּלילה,
יׁשן, ׁשהּוא נּכר "!עלי ׁשלֹום הּבית, הר "איׁש לֹו ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואֹומר
ׁשהיּו עד ּכסּותֹו. את לּׂשרף לֹו היה ּורׁשּות ּבמקלֹו, ְְְְְְִֶֶַַָָָֹחֹובטֹו
לֹוקה לוי ּבן קֹול ּבעזרה? ּקֹול מה ּבירּוׁשלים: ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָאֹומרין

מׁשמרּתֹו. על ׁשּיׁשן נּׂשרפין, ְְְְִִִֵֶַַָָָָּובגדיו
.‡Èיבֹוא לֹו, סמּו הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה קדם ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבּׁשחר,

והן הּמֹוקד, ׁשּבבית הּכהנים על וידּפק מקּדׁש ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֻהממּנה
ׁשּבין הּקטן הּׁשער את ּופתח הּמפּתח את נטל לֹו. ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּפֹותחין
ונכנסּו לעזרה. הּמֹוקד מּבית ונכנס העזרה ּובין הּמֹוקד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּבית
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צי               
  

ּבּה מקּימין ואין ּתסרח; ׁשּמא נחרׁשת, ואינּה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנזרעת
נביאים מימֹות ׁשם ׁשהיתה ורדים מּגּנת חּוץ ְְְִִִִִִִֶַָָָָָאילנֹות,
ואין הּׁשרצים; מּפני אׁשּפה, ּבּה מקּימין ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָהראׁשֹונים;
אהל מּפני לרׁשּותֿהרּבים, ּוגזּוזטראֹות זיזין הימּנה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹמֹוציאין
ואין העׁשן; מּפני ּכבׁשֹונֹות, ּבּה עֹוּׂשין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּטמאה;
יגּדלּו לא וכן הּקדׁשים; מּפני ּתרנגֹולֹות, ּבּה ְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָֹמגּדלין
ואין הּטהרֹות; מּפני יּׂשראל, ארץֿ ּבכל ּתרנגֹולים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּכהנים
עיר נעּׂשית ואינּה ּבנגעים; מּטּמא ואינֹו ּבּה; נחלט ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּבית
נתחּלקה ׁשּלא לפי ערּופה, עגלה מביאה ואינּה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנּדחת;

ְִַָלּׁשבטים.
.ÂËויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ׁשאין מּמּנה, מקּדׁש הּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהר

ואין הּבית, להר עצמֹו הּמת להכניס ּומּתר לׁשם. ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֻנכנסין
לׁשם. נכנס ׁשהּוא טמאֿמת לֹומר ְְְִִֵֵֶַָָָצרי

.ÊËנּדה ּובֹועל ּוטמאֿמת עּכּו"ם ׁשאין מּמּנּו, מקּדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻהחיל
לׁשם. ְְִִָָנכנסים

.ÊÈנכנס טבּולֿיֹום ׁשאין החיל, מן מקּדׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻעזרתֿהּנׁשים
מּדבר זה ואּסּור לטבּולֿיֹוםלׁשם. מּתר הּתֹורה מן אבל יהם, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֻ

אינֹו לעזרתֿהּנׁשים, ׁשּנכנס ּוטמאֿמת לוּיה. למחנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלהּכנס
חּטאת. ַַָָחּיב

.ÁÈֿמחּסר ׁשאין נׁשים, מעזרת מקּדׁשת יּׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻעזרת
ּכרת. חּיב לׁשם, ׁשּנכנס וטמא לׁשם. נכנס ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּפּורים

.ËÈנכנסין יּׂשראל ׁשאין מּמּנה, מקּדׁשת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻעזרתֿהּכהנים
ולׁשחיטה ּולכּפרה לסמיכה צרכיהם: ּבׁשעת אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלׁשם

ְְִָולתנּופה.
.Îּבעליֿמּומין ׁשאין מּמּנה, מקּדׁש ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין

לׁשם. נכנסין ּוקרּועיֿבגדים ְְְְְִִִֵֵָָָֹּופרּועיֿראׁש
.‡Îלׁשם נכנס ׁשאין ולּמזּבח, האּולם מּבין מקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻההיכל

ורגלים. ידים רחּוץ ְְְִִֶַַָָָאּלא
.Îאּלא לׁשם נכנס ׁשאין מּמּנּו, מקּדׁש קדׁשֿהּקדׁשים ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבית

העבֹודה. ּבׁשעת ּביֹוםֿהּכּפּורים ּגדֹול ְְֲִִִֵַַָָָֹּכהן
.‚Îנכנסין אין קדׁשֿהּקדׁשים על מכּון ּבעלּיה ׁשהיה ְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻמקֹום

ּבדקֹו. לחּזק צרי הּוא מה לידע ּבׁשבּוע אחת ּפעם אּלא ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָלֹו
להֹוציא אֹו ּבהיכל ּולתּקן לבנֹות הּבּנאים ׁשּנכנסין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבׁשעה
ּתמימים. ּכהנים הּנכנסין ׁשּיהיּו מצוה הּטמאה, את ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹֻמּׁשם
ׁשם אין ואם מּומין. ּבעליֿ יּכנסּו - ּתמימים מצאּו ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹלא
מצוה יּׂשראל. יּכנסּו - לוּים מצאּו לא לוּים. יּכנסּו - ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵָָָָָֹֹּכהנים

טמא טמאים. יּכנסּו - טהֹורים מצאּו לא ּובעלּֿבטהֹורים. ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹ
ּדחּויה ׁשהּטמאה טמא, יּכנס ואל ּבעלֿמּום, יּכנס - ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻמּום
אין אם ּבתבֹות. יּכנסּו לתּקן, להיכל הּנכנסין וכל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבצּבּור.
ּדר יּכנסּו ּבתבֹות, ׁשּיעּׂשּו להם אפׁשר אי אֹו ּתבֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשם

ְִָּפתחים.

ה'תש"ע אלול א' רביעי יום

 
ּפחד‡. ׁשם ׁשאין ואףֿעלּֿפי עּׂשה, מצות הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָׁשמירת

אינֹו לֹו. ּכבֹוד אּלא ׁשמירתֹו ׁשאין מּלסטים, ולא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹמאֹויבים

עליו ׁשאין לפלטרין ׁשֹומרין עליו ׁשּיׁש ּפלטרין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָדֹומה
ְִׁשֹומרין.

.הּכהנים הם והּׁשֹומרים הּלילה. ּכל מצותּה זֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹּוׁשמירה
- העדת" אהל לפני אּת ּובני "ואּתה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוהלוּים,
את "וׁשמרּו נאמר: והרי לֹו. ׁשֹומרים ּתהיּו אּתם ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָּכלֹומר,
אהל לפני קדמה "והחנים ונאמר: מֹועד", אהל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמׁשמרת
הּקדׁש". מׁשמרת ׁשמרי ּובניו ואהרן מׁשה מזרחה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹמֹועד

ׁשּנאמר:‚. ּבלאֿתעּׂשה, עברּו ׁשמירה, ּבּטלּו ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹואם
היא. אזהרה ׁשמירה ּולׁשֹון הּקדׁש", מׁשמרת את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּוׁשמרּתם
מצות ׁשמירתֹו ּובּטּול עּׂשה, מצות ׁשּׁשמירתֹו למדּת, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהא

ֲֶַֹלאֿתעּׂשה.
והלוּים„. מּבפנים ׁשֹומרים הּכהנים ׁשּיהיּו ׁשמירתֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַָֹמצות

לילה ּבכל אֹותֹו ׁשֹומרין עדה ועּׂשרים וארּבעה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמּבחּוץ.
מקֹומֹות, ּבׁשלׁשה הּכהנים מקֹום: ועּׂשרים ּבארּבעה ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹּתמיד

מקֹום. ועּׂשרים ּבאחד ְְְְְִִִֶֶַָָוהלוּים
ה‰. אבטינסוהיכן ּבבית ׁשֹומרים היּו ּכהנים ׁשֹומרים? יּו ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹ

היּו הּניצֹוץ ּובית אבטינס ּבית הּמֹוקד. ּובבית הּניצֹוץ ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָּובבית
ׁשם. ׁשֹומרים היּו והרֹובין העזרה, ׁשערי ּבצד ּבנּויֹות ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָעלּיֹות
וזקני אבן, ׁשל רבדין מּקף היה ּגדֹול ּובית ּכּפה הּמֹוקד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבית
העזרה ּומפּתחֹות ׁשם, יׁשנים היּו הּיֹום אֹותֹו ׁשל ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָּביתֿאב

ְָָּבידם.
.Âאּלא ּבבגדיֿכהּנה, יׁשנים הּׁשֹומרים הּכהנים היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

ּבגדי ולֹובׁשין ראׁשיהן, ּכנגד אֹותן ּומּניחין אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמקּפלין
הּמלכים חצרֹות ׁשֹומרי ּכל ּכדר הארץ, על ויׁשנים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעצמן.

הּמּטֹות. על ייׁשנּו ְִִֶַַֹׁשּלא
.Ê,הּקרקע ׁשּתחת ּבּמסּבה הֹול מהן, לאחד קרי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָארע

וחֹוזר וטֹובל, נתקּדׁשּו, לא הּבית להר הּפתּוחֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַֹׁשהּמחּלֹות
יֹוצא ּבּבקר הּׁשערים ׁשּנפּתחין עד הּכהנים אחיו אצל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹויֹוׁשב

לֹו. ְֵוהֹול
.Á,הּבית הר ׁשערי חמּׁשה על ׁשֹומרים? הלוּים היּו ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָוהיכן

מּבחּוץ, העזרה ּפּנֹות ארּבע ועל מּתֹוכֹו, ּפּנֹותיו ארּבע ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָועל
לעזרה, חּוץ העזרה ׁשערי חמּׁשה ועל ּבעזרה, ליׁשב ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָׁשאסּור
הּניצֹוץ, ׁשער ועל הּמֹוקד ׁשער על ׁשֹומרים הּכהנים ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַֹׁשהרי

מקֹום. ׁשמֹונהֿעּׂשר ְֲֵָָָָהרי
.Ëואחֹורי הּפרכת, ּובלׁשּכת הּקרּבן, ּבלׁשּכת ׁשֹומרים ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹועֹוד

הּכּפרת. ֵֶַַֹּביתֿ
.Èואיׁש הּׁשֹומרים, מׁשמרֹות ּכל על אחד ממּנה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֻּומעמידין

נקרא היה הּבית ּכלהר ּומׁשמר מׁשמר ּכל על מחּזר והיה . ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָ
עֹומד ׁשאינֹו מׁשמר וכל לפניו. ּדלּוקֹות ואבּוקֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּלילה,
יׁשן, ׁשהּוא נּכר "!עלי ׁשלֹום הּבית, הר "איׁש לֹו ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואֹומר
ׁשהיּו עד ּכסּותֹו. את לּׂשרף לֹו היה ּורׁשּות ּבמקלֹו, ְְְְְְִֶֶַַָָָֹחֹובטֹו
לֹוקה לוי ּבן קֹול ּבעזרה? ּקֹול מה ּבירּוׁשלים: ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָאֹומרין

מׁשמרּתֹו. על ׁשּיׁשן נּׂשרפין, ְְְְִִִֵֶַַָָָָּובגדיו
.‡Èיבֹוא לֹו, סמּו הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה קדם ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבּׁשחר,

והן הּמֹוקד, ׁשּבבית הּכהנים על וידּפק מקּדׁש ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֻהממּנה
ׁשּבין הּקטן הּׁשער את ּופתח הּמפּתח את נטל לֹו. ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּפֹותחין
ונכנסּו לעזרה. הּמֹוקד מּבית ונכנס העזרה ּובין הּמֹוקד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּבית
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צב              
  

לׁשּתי ונחלקּו ּבידם. אֹור ׁשל אבּוקֹות ּוׁשּתי הּכהנים, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאחריו
ּבֹודקין והיּו לּמערב. הֹולכת וכת לּמזרח, הֹולכת ּכת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָכּתֹות:
ּבית למקֹום הּכּתֹות ׁשּתי ׁשּיּגיעּו עד העזרה, ּכל את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהֹולכין
ׁשלֹום! הּכל ׁשלֹום, אֹומרין: ואּלּו, אּלּו הּגיעּו חבּתין. ְֲִִִִִֵֵֵַָָָֹעֹוּׂשי

חבּתין. לעּׂשֹות חבּתין עֹוּׂשי ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַוהעמידּו
.Èׁשּבת מּלילי חּוץ ולילה, לילה ּבכל עֹוּׂשין הּזה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכּסדר

מערבֿ ׁשם הּדֹולקין ּבּנרֹות ּבֹודקין אּלא אּור, ּבידם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאין
ַָׁשּבת.

ּביתֿהּבחירה הלכֹות להֹו ְְְְִִִֵַָסליקּו

ה'תש"ע אלול ב' חמישי יום

  
 

ּוׁשמנה עּׂשה, מצֹות ׁשׁש מצֹות. עּׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹיׁש
הּמׁשחה. ׁשמן לעּׂשֹות א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹמצֹות
ׁשּלא ד) מּמּנּו. לסּו ׁשּלא ג) ּכמֹוהּו. לעּׂשֹות ׁשּלא ֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹב)
מזּבח על להקטיר ׁשּלא ה) הּקטרת. ּכמתּכנת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַֹֹֹלעּׂשֹות
ׁשּלא ז) הּכתף. על הארֹון לּׂשאת ו) הּקטרת. מן חּוץ ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּזהב

הּבּדי ׁשּלאיסּורּו ט) ּבּמקּדׁש. הּלוי ׁשּיעבד ח) מּמּנּו. ם ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
הּכהן לקּדׁש י) ּבּמקּדׁש. חברֹו ּבמלאכת אחד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיעּׂשה
יב) ּברגלים. ׁשוֹות הּמׁשמרֹות ּכל ׁשּיהיּו יא) ְְְֲִִִֶַָָָָָָָלעבֹודה.
יד) הּמעיל. יּקרע ׁשּלא יג) לעבֹודה. ּכהּנה ּבגדי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻללּבׁש

האפֹוד. מעל החׁשן יּזח ִֵֵֶֶַַַָֹׁשּלא
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
לּדברים‡. מּוכן ׁשּיהיה הּמׁשחה ׁשמן לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמצות

מׁשחת ׁשמן אתֹו ועּׂשית ׁשּנאמר: ּבֹו, מׁשיחה ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּצריכין
ֶֹקדׁש.

.והּקּנמֹון הּמר מן לקח ּבּמדּבר: רּבנּו מׁשה עּׂשהּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹוככה
ּבׁשקל ׁשקל מאֹות חמׁש מּׁשלׁשּתן אחד מּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוהּקּדה,
ׁשּנאמר וזהּו ּומאתים. חמּׁשים הּבּׂשם ּומּקנה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּקדׁש,
ׁשּׁשֹוקלים - ּומאתים חמּׁשים מחציתֹו ּבּׂשם וקּנמן ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָּבּתֹורה:
ּכל וׁשחק ּפעם. ּבכל ּומאתים חמּׁשים ּפעמים, ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָאֹותֹו
זּכין ּבמים אֹותן וׁשרה הּכל, וערב לבּדֹו, ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד
זית ׁשמן הּמים על ונתן ּבּמים, ּכחן ּכל ׁשּיצא עד ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּומתּוּקין
הּכל ּובּׁשל רביעּיֹות, ארּבע לג ּכל לג, עּׂשר ׁשנים והּוא ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹֹהין,
ּבכלי והּניחֹו הּׁשמן, ונׁשאר הּמים ׁשאבדּו עד האׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָעל

ְלדֹורֹות.
לּכל,‚. הּידּוע ׁשּבהּדּו ּבחּיה הּצרּור הּדם הּוא ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹֹהּמר

העץ הּוא והּקּנמֹון מקֹום. ּבכל אדם ּבני ּבּה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּמתּבּׂשמין
והּקּדה אדם. ּבני ּבֹו ּומתּגּמרים טֹוב ׁשריחֹו הדּו, מאּיי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּבא
האדּמים ּכּתבן הּדּקים הּקנים הם בּׂשם ּוקנה הּקׁשט. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻהיא
ׁשּנֹותנין הּבּׂשמים מּמיני והם טֹוב, וריחן הדּו מאּיי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹהּבאים

ּבּצרי. הרֹופאים ְֳִִַָָאֹותם

ולא„. הּזה וכּמׁשקל הּזה ּכּמעּׂשה הּמׁשחה ׁשמן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעֹוּׂשה
חּטאת מביא - ּבׁשֹוגג ּכרת, חּיב - ּבמזיד גרע: ולא ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהֹוסיף
והּוא מעּמיו. ונכרת ּכמהּו ירקח אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹקבּועה;
אֹו להתלּמד עּׂשהּו אם אבל ּבֹו; להּמׁשח אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיעּׂשה

ּפטּור. - לאחרים ְֲִִֵַָלּתנֹו
ּובׁשֹוגג‰. ּכרת, חּיב - ּבמזיד ּכּזית: הּמׁשחה מּׁשמן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּס

זר על מּמּנּו יּתן ואׁשר ׁשּנאמר: קבּועה; חּטאת מביא -ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּמׁשחה ׁשמן סיכת על אּלא חּיבין ואין מעּמיו. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָונכרת
ׁשמן ּבֹו: ׁשּנאמר מּזה - מּמּנּו ׁשּנאמר: מׁשה; ֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשעּׂשה
חּוץ אחר ׁשמן נעּׂשה לא ּומעֹולם לי. זה יהיה קדׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמׁשחת

מׁשה. ׁשעּׂשה ִֶֶַָָמּמה
.Â:ׁשּנאמר אחרים; את הּס ואחד עצמֹו את הּס ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד

ּכֹוכבים ועֹובדי ּובהמה ּכלים הּס זר. על מּמּנּו יּתן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואׁשר
ּבּׂשר על ׁשּנאמר: ּפטּור; - ּבֹו מתים ׁשּס אֹו ּכמֹותּה ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהם

.ייס לא ִָָָֹאדם
.Êּומׁשּוח ּגדֹולים ּכהנים אּלא לדֹורֹות מּמּנּו מֹוׁשחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹאין

מֹוׁשחין ּכהן ּבן ּכהן אפּלּו ּבלבד. ּדוד ּבית ּומלכי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹמלחמה
וגֹומר. מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח והּכהן ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותֹו,

.Áּגדֹול ּכהן היה הּמׁשחה, ׁשמן ׁשם היה ׁשּלא ׁשני, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבבית
ּכהּנה ּבגדי לֹובׁש ׁשהיה ּבלבד, ּבגדים ּבלביׁשת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמתרּבה

ְָגדֹולה.
.Ëהּׁש את צק הּכהן? את מֹוׁשחין וסּכיצד ראׁשֹו על מן ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

וּיצק ׁשּנאמר: כ; ּכזה יונית, ּכי ּכמין עיניו ּגּבי על ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנּו
ּומלכי לקּדׁשֹו. אתֹו וּימׁשח אהרן ראׁש על הּמׁשחה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹמּׁשמן
ימׁשח ולא ראׁשֹו. על נזר ּכמין אֹותן מֹוׁשחין ּדוד ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּבית

ּבּׁשמן. ירּבה ולא אחרֹות, ְְְֲִֵֶֶֶַַֹּבמקֹומֹות
.Èׁשּכבר ּגדֹול ּכהן אֹו מל ּגּבי על הּמׁשחה מּׁשמן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנֹותן

אּלּו ואין זר, על מּמּנּו יּתן ואׁשר ׁשּנאמר: ּפטּור; - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנמׁשחּו
חּיב; - ּגדֹול וכהן למל אפּלּו מּמּנּו הּס אבל אצלֹו. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזרים
וכהן ּבּמׁשמע. אדם ּכל - ייס לא אדם ּבּׂשר על ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּכרת. חּיב - ּבמעיו וס מראׁשֹו הּמׁשחה ׁשמן ׁשּנטל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּגדֹול

ּבכּזית. מּמּנּו ׁשּיסּו ְִִִֶֶַַָוהּוא
.‡Èואין הּמעין. ּגּבי על אּלא הּמל את מֹוׁשחין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאין

לעֹולם; לּמל ירּׁשה ׁשהּמלכּות ,מל ּבן מל ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמֹוׁשחין
מחלקת ׁשם היתה ואם יּׂשראל. ּבקרב ּובניו הּוא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּזהּו לּכל ּולהֹודיע הּמחלקת לסּלק ּכדי אֹותֹו, מֹוׁשחין -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹ
אדֹונּיהּו, מחלקת מּפני ׁשלמה ׁשּמׁשחּו ּכמֹו לבּדֹו. ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹמל
וזה אחיו. יהֹויקים מּפני ויהֹואחז עתליה, מּפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָויֹואׁש
אּלא מׁשחֹו, הּמׁשחה בׁשמן לא - ליהּוא אליׁשע ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמׁשח

החכמים. ּביד מסרת זה ודבר אפרסמֹון. ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשמן
.Èאּלא נתקּדׁשּו לא ּבּמדּבר מׁשה ׁשעּׂשה הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

אתם. ויקּדׁש וּימׁשחם ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבמׁשיחתן
ּכיון ּכּלן הּכלים אּלא לדֹורֹות, נֹוהג אינֹו זה ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻודבר
אׁשר ׁשּנאמר: נתקּדׁשּו; ּבמלאכּתן ּבּמקּדׁש ּבהן ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנׁשּתּמׁשּו

מתקּדׁשין. הם ּבּׁשרּות - ּבּקדׁש בם ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹיׁשרתּו
.‚Èהּמזרקֹות וכן הּמנחֹות, ּבהם ׁשּמקּבלין והּקערֹות ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּכּפֹות

וׁשל ּכסף ׁשל ּכּלן - הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּדם, ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּמקּבלין
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ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתכֹות, מיני מּׁשאר לעּׂשֹותן ּומּתר היּו; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻזהב
ועֹוּׂשה אֹותם מּתי - נׁשּברּו ואם ּבמלאכּתן. מתקּדׁשין ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֻוכּלן
לעֹולם. מהן מסּתּלקת קדּׁשתן ואין אחר, ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹותן

.„Èאּלא אֹותן, סֹותמין אין - ׁשּנסּדקּו אֹו ׁשּנּקבּו הּקדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּכלי
חדׁשים. אֹותן ועֹוּׂשין אֹותן ְֲִִִִַָָָמּתיכין

.ÂËאֹותֹו מחזירין אין - ׁשּנפּגם אֹו הּנּצב מן ׁשּנׁשמט ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָסּכין
ּבין ההיכל ּבצד אֹותֹו גֹונזין אּלא אֹותֹו; מׁשחיזין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָואין
ּבמקֹום ענּיּות ׁשאין אחרים. ועֹוּׂשין לדרֹום, והאּולם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹהּקדׁש

ֲִעׁשירּות.
.ÊË.עּׂשרֹון וחצי עּׂשרֹון ּבּמקּדׁש: היּו יבׁש ׁשל מּדֹות ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּתי

ּכהן מנחת ּבֹו לחּלק - העּׂשרֹון וחצי לּמנחֹות, - ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹהעּׂשרֹון
יֹום. ׁשּבכל ְֶָָּגדֹול

.ÊÈּוׁשליׁשית ההין, וחצי הין, ׁשם: היּו לח ׁשל מּדֹות ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָוׁשבע
היּו ּולּמה ּורביעית. לג, וחצי ולג, ההין; ּורביעית ְְְְֲִִִִִִִַַַָָֹֹההין,
הּנסכים למדידת ההין? ּורביעית ההין ּוׁשליׁשית ההין ְְְְֲִִִִִִִִִִִַַַַַָחצי
- לג וחצי הּמנחֹות. ׁשמן למדידת - ולג זבחים. ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹׁשל
ּבּה לחּלק - ּורביעית הּמנֹורה. מּנרֹות נר לכל ׁשמן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלמדידת

לחבּתין. ֲִִֶֶַַהּׁשמן
.ÁÈה ולמה הין, ּבֹו למּדד דבר לנּו הֹואילואין ׁשם? יה ְְְִִִֵָָָָָָָָֹ

הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן ּבֹו ׁשּמדד מׁשה, מימי ּבּמקּדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהיה
וׁשמן סֹוטה למי מים מֹודדין היּו ּבּמקּדׁש ׁשהיה לג ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּובחצי
הּנזיר לחם ׁשמן מֹודדין היּו ׁשם ׁשהיתה ּוברביעית ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָלתֹודה.
אּלא נתקּדׁשּו, אּלּו מעּׂשים מּפני ולא מצרע. לטהרת ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּומים

ׁשאמרנּו. מקּדׁש ׁשל הּמלאכֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָמּפני
.ËÈׁשּמּדֹות אּלא הּׁשרת, ּומּכלי קדׁש האּלּו הּמּדֹות ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

אּלא נמׁשחּו לא הּיבׁש ּוכלי ּומּבחּוץ, מּבפנים נמׁשחּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּלח
מּדֹות ּוברּוצי קדׁש, - הּלח מּדֹות ּברּוצי ,לפיכ ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּבפנים.

חל. - ֵַָֹהּיבׁש

ה'תש"ע אלול ג' שישי יום

 
עּׂשה,‡. מצות ועּׂשּיתּה וׁשנה, ׁשנה ּבכל נעּׂשית ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהּקטרת

ּבּתֹורה ונתּפרׁשּו וגֹומר. סּמים ל קח ואּתה ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
ּולבֹונה. וחלּבנה, ּוׁשחלת, נטף, והן: מּסממניה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָארּבעה

מּסיני. למׁשה הלכה סממניה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָּוׁשאר
.ׁשעֹוּׂשין והם מּסיני, למׁשה לֹו נאמרּו סממנים עּׂשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחד

מלח מׁשקל ּבלא עּמהן ּומֹוסיפין מכּון. ּבמׁשקל ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֻאֹותן
היּו ולא עׁשן. ׁשּמעלה אחד ועּׂשב הּירּדן וכּפת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹסדמית
ּבידם הלכה היה והּוא ידּועים, אנׁשים אּלא אֹותֹו ְְְְֲֲִִִֶָָָָָָָָיֹודעים

איׁש. מּפי ִִִִאיׁש
וחלּבנה‚. ּוׁשחלת נטף סּמניה: עּׂשר אחד מׁשקל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזהּו

מאהּולבֹונ והּמנה מנה. ׁשבעים מׁשקל אחד מּכל - ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּׁשה אחד מּכל - וכרּכֹום נרּד וׁשּבלת ּוקציעה ּומר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹדינרין.
מנים. ּתׁשעה - קּנמֹון מנה. עּׂשר ׁשנים - קׁשט מנה. ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָעּׂשר
וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש הּכל: מׁשקל מנים. ׁשלׁשה - ְְְְִִִִִֵַַָָָֹקּלּופה
הּקב רבע לּה מֹוסיפין הדק. הּכל ׁשחּוקין מנה. ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּוׁשמֹונה
ּומקטיר ׁשהּוא. ּכל עׁשן ּומעלה הּירּדן וכּפת סדֹומית, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמלח

וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש מנה. הּזהב מזּבח על יֹום ּבכל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּמּנה
הּנׁשארים מנים והּׁשלׁשה החּמה; ימֹות ּכנגד - מנה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוחמּׁשה
ׁשּמֹוציא עד הּדּקה, מן ּדּקה הּכּפּורים יֹום ערב אֹותם ִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשֹוחק
הּוא והּׁשאר הּכּפּורים; ּביֹום להקטיר חפניו מלא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹמּמּנה

ּבׁשקלים. ׁשאמרנּו הּקטרת ְְְִִֶֶַַַָָֹמֹותר
הּצרי.„. מהן ׁשּיֹוצא הּקטף עצי הּוא ּבּתֹורה האמּור ְֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנטף

ּבּמגמרֹות. האדם ּבני אֹותּה ׁשּנֹותנין הּצּפרן היא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻוהּׁשחלת
אילנֹות ּׂשרף והּוא קׁשה, וריחֹו ׁשחֹור, דבׁש ּכמֹו - ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָוהחלּבנה
ּבלסאן, עּוד ערבי: ּבלׁשֹון הּסּמנים ׁשמֹות וזהּו יון. ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָּבערי
וסנּבל וקציעה, ּומּוסקי, ולכאן, ּומיעה, טיּב, ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָֻֻֻואצפאר
וענּבר. סליּכה. וקׁשר ועּוד, וקּׂשט, וזעפרן, ְְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָֻאלנטּורין,

ּבֹורית‰. קּבין ּתׁשעה מביא הּקטרת? את מפּטמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּכיצד
הּצּפרן את ׁשֹורה ּכ ואחר הּצּפרן, את ּבּה וׁשף ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכרׁשינה
חזק יׁשן לבן יין אֹו קפריסין יין ׁשל קב ועּׂשרים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבאחד
עצמֹו ּבפני הּסּמנים מן אחד ּכל ׁשֹוחק ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּביֹותר,
זמן ּכל היטב, הדק היטב, הדק אֹומר: ׁשֹוחק ּוכׁשהּוא ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָהדק,

הּכל. ּומערב ְֵֵֶַָֹׁשּׁשֹוחק,
.Âוהמפּטם הקּדׁש. ּומּׁשל העזרה ּבתֹו ּבּקדׁש מעּׂשיה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל

ּפסּולה. - חּלין ׁשל ּבכלי אֹו החּלין מן הּקטרת ְְְִִִִִֶֶֶַַָֹֻֻאת
.Êמחזי היּו ּבּׁשנה החּמהּפעמים ּבימֹות לּמכּתׁשת. אֹותֹו רין ְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָ

הּגׁשמים ּובימֹות ּתתעּפׁש; ׁשּלא ּכדי אֹותּה, מפּזרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹהיּו
ריחּה. יפּוג ׁשּלא ּכדי אֹותּה, ְְִֵֵֶָָָֹצֹוברין

.Áאחד חּסר ּפסּולה. - ׁשהּוא ּכל ּדבׁש לתֹוכּה ְְְִֵֶֶַַָָָָָנתן
ּפּטמּה זרה. קטרת נעּׂשית ׁשהרי מיתה, חּיב - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּסממניה
ּבׁשחרית ּפרס ּפּטם אפּלּו ּכׁשרה. - ּבמתּכנּתּה מעט ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֻמעט

הערּבים. ּבין ְְִֵַַָָּופרס
.Ëמׁשקלֹות לפי אּלּו סממנין עּׂשר מאחד קטרת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹוּׂשה

על ּכרת חּיב - הריח ׁשּלא ּפי על אף ּבּה, להריח ּכדי ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאּלּו
אף קבּועה. חּטאת מביא ּובׁשֹוגג מזיד; עּׂשה אם ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָעּׂשּיתּה,
הֹואיל ׁשליׁשֹו, אֹו חציֹו אּלא ּכּלֹו הּמׁשקל עּׂשה ׁשּלא ּפי ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻעל
ּבמתּכנּתּה ׁשּנאמר: ּכרת. חּיב - אּלּו מׁשקלֹות לפי ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻועּׂשה
ונכרת ּבּה להריח כמֹוה יעּׂשה אׁשר איׁש לכם, תעּׂשּו ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלא

ֵַָמעּמיו.
.Èהריח ּפטּור. - לּצּבּור למסרּה אֹו ּבּה להתלּמד ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָעּׂשאּה

הּנהנה ּכל ּכדין דינֹו אּלא ּכרת, חּיב אינֹו - עּׂשאּה ולא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבּה
ּבמתּכנּתּה לעֹוּׂשה אּלא ּכרת ּתֹורה חּיבה לא ההקּדׁש. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמן

ּבּה. ְִַָָלהריח
.‡Èּבכל הּקטרת מקטירין עליו - ׁשּבהיכל הּזהב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמזּבח

קטרת עליו הקטיר ואם אחר. ּדבר עליו מקריבין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹיֹום,
ׁשהתנּדב ּכזֹו קטרת עליו ׁשהקטיר אֹו ּכזֹו, ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאחרת
נס הּסי אֹו קרּבן, עליו הקריב אֹו רּבים, אֹו יחיד ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָאֹותּה
ּומנחה ועֹולה זרה קטרת עליו תעלּו לא ׁשּנאמר: לֹוקה; -ְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ְֵוגֹומר.
.Èאין - למקֹום מּמקֹום הארֹון את ׁשּמֹוליכין ְְִִִֵֵֶֶָָָָּבעת

מצוה אּלא העגלֹות, על ולא הּבהמה על לא אֹותֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמֹוליכין
נפרץ העגלה, על ּונּׂשאֹו ּדוד ׁשּׁשכח ּולפי הּכתף. על ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלנטלֹו
עבדת ּכי ׁשּנאמר: הּכתף, על לנּׂשאֹו מצוה אּלא ּבעּזא. ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּפרץ

יּׂשאּו. ּבּכתף עלהם ֲִֵֵֶֶַַָָֹהּקדׁש
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צג               
  

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתכֹות, מיני מּׁשאר לעּׂשֹותן ּומּתר היּו; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻזהב
ועֹוּׂשה אֹותם מּתי - נׁשּברּו ואם ּבמלאכּתן. מתקּדׁשין ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֻוכּלן
לעֹולם. מהן מסּתּלקת קדּׁשתן ואין אחר, ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹותן

.„Èאּלא אֹותן, סֹותמין אין - ׁשּנסּדקּו אֹו ׁשּנּקבּו הּקדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּכלי
חדׁשים. אֹותן ועֹוּׂשין אֹותן ְֲִִִִַָָָמּתיכין

.ÂËאֹותֹו מחזירין אין - ׁשּנפּגם אֹו הּנּצב מן ׁשּנׁשמט ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָסּכין
ּבין ההיכל ּבצד אֹותֹו גֹונזין אּלא אֹותֹו; מׁשחיזין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָואין
ּבמקֹום ענּיּות ׁשאין אחרים. ועֹוּׂשין לדרֹום, והאּולם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹהּקדׁש

ֲִעׁשירּות.
.ÊË.עּׂשרֹון וחצי עּׂשרֹון ּבּמקּדׁש: היּו יבׁש ׁשל מּדֹות ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּתי

ּכהן מנחת ּבֹו לחּלק - העּׂשרֹון וחצי לּמנחֹות, - ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹהעּׂשרֹון
יֹום. ׁשּבכל ְֶָָּגדֹול

.ÊÈּוׁשליׁשית ההין, וחצי הין, ׁשם: היּו לח ׁשל מּדֹות ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָוׁשבע
היּו ּולּמה ּורביעית. לג, וחצי ולג, ההין; ּורביעית ְְְְֲִִִִִִִַַַָָֹֹההין,
הּנסכים למדידת ההין? ּורביעית ההין ּוׁשליׁשית ההין ְְְְֲִִִִִִִִִִִַַַַַָחצי
- לג וחצי הּמנחֹות. ׁשמן למדידת - ולג זבחים. ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹׁשל
ּבּה לחּלק - ּורביעית הּמנֹורה. מּנרֹות נר לכל ׁשמן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלמדידת

לחבּתין. ֲִִֶֶַַהּׁשמן
.ÁÈה ולמה הין, ּבֹו למּדד דבר לנּו הֹואילואין ׁשם? יה ְְְִִִֵָָָָָָָָֹ

הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן ּבֹו ׁשּמדד מׁשה, מימי ּבּמקּדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהיה
וׁשמן סֹוטה למי מים מֹודדין היּו ּבּמקּדׁש ׁשהיה לג ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּובחצי
הּנזיר לחם ׁשמן מֹודדין היּו ׁשם ׁשהיתה ּוברביעית ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָלתֹודה.
אּלא נתקּדׁשּו, אּלּו מעּׂשים מּפני ולא מצרע. לטהרת ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּומים

ׁשאמרנּו. מקּדׁש ׁשל הּמלאכֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָמּפני
.ËÈׁשּמּדֹות אּלא הּׁשרת, ּומּכלי קדׁש האּלּו הּמּדֹות ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

אּלא נמׁשחּו לא הּיבׁש ּוכלי ּומּבחּוץ, מּבפנים נמׁשחּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּלח
מּדֹות ּוברּוצי קדׁש, - הּלח מּדֹות ּברּוצי ,לפיכ ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּבפנים.

חל. - ֵַָֹהּיבׁש

ה'תש"ע אלול ג' שישי יום

 
עּׂשה,‡. מצות ועּׂשּיתּה וׁשנה, ׁשנה ּבכל נעּׂשית ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהּקטרת

ּבּתֹורה ונתּפרׁשּו וגֹומר. סּמים ל קח ואּתה ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
ּולבֹונה. וחלּבנה, ּוׁשחלת, נטף, והן: מּסממניה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָארּבעה

מּסיני. למׁשה הלכה סממניה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָּוׁשאר
.ׁשעֹוּׂשין והם מּסיני, למׁשה לֹו נאמרּו סממנים עּׂשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחד

מלח מׁשקל ּבלא עּמהן ּומֹוסיפין מכּון. ּבמׁשקל ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֻאֹותן
היּו ולא עׁשן. ׁשּמעלה אחד ועּׂשב הּירּדן וכּפת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹסדמית
ּבידם הלכה היה והּוא ידּועים, אנׁשים אּלא אֹותֹו ְְְְֲֲִִִֶָָָָָָָָיֹודעים

איׁש. מּפי ִִִִאיׁש
וחלּבנה‚. ּוׁשחלת נטף סּמניה: עּׂשר אחד מׁשקל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזהּו

מאהּולבֹונ והּמנה מנה. ׁשבעים מׁשקל אחד מּכל - ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּׁשה אחד מּכל - וכרּכֹום נרּד וׁשּבלת ּוקציעה ּומר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹדינרין.
מנים. ּתׁשעה - קּנמֹון מנה. עּׂשר ׁשנים - קׁשט מנה. ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָעּׂשר
וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש הּכל: מׁשקל מנים. ׁשלׁשה - ְְְְִִִִִֵַַָָָֹקּלּופה
הּקב רבע לּה מֹוסיפין הדק. הּכל ׁשחּוקין מנה. ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּוׁשמֹונה
ּומקטיר ׁשהּוא. ּכל עׁשן ּומעלה הּירּדן וכּפת סדֹומית, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמלח

וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש מנה. הּזהב מזּבח על יֹום ּבכל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּמּנה
הּנׁשארים מנים והּׁשלׁשה החּמה; ימֹות ּכנגד - מנה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוחמּׁשה
ׁשּמֹוציא עד הּדּקה, מן ּדּקה הּכּפּורים יֹום ערב אֹותם ִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשֹוחק
הּוא והּׁשאר הּכּפּורים; ּביֹום להקטיר חפניו מלא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹמּמּנה

ּבׁשקלים. ׁשאמרנּו הּקטרת ְְְִִֶֶַַַָָֹמֹותר
הּצרי.„. מהן ׁשּיֹוצא הּקטף עצי הּוא ּבּתֹורה האמּור ְֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנטף

ּבּמגמרֹות. האדם ּבני אֹותּה ׁשּנֹותנין הּצּפרן היא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻוהּׁשחלת
אילנֹות ּׂשרף והּוא קׁשה, וריחֹו ׁשחֹור, דבׁש ּכמֹו - ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָוהחלּבנה
ּבלסאן, עּוד ערבי: ּבלׁשֹון הּסּמנים ׁשמֹות וזהּו יון. ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָּבערי
וסנּבל וקציעה, ּומּוסקי, ולכאן, ּומיעה, טיּב, ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָֻֻֻואצפאר
וענּבר. סליּכה. וקׁשר ועּוד, וקּׂשט, וזעפרן, ְְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָֻאלנטּורין,

ּבֹורית‰. קּבין ּתׁשעה מביא הּקטרת? את מפּטמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּכיצד
הּצּפרן את ׁשֹורה ּכ ואחר הּצּפרן, את ּבּה וׁשף ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכרׁשינה
חזק יׁשן לבן יין אֹו קפריסין יין ׁשל קב ועּׂשרים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבאחד
עצמֹו ּבפני הּסּמנים מן אחד ּכל ׁשֹוחק ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּביֹותר,
זמן ּכל היטב, הדק היטב, הדק אֹומר: ׁשֹוחק ּוכׁשהּוא ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָהדק,

הּכל. ּומערב ְֵֵֶַָֹׁשּׁשֹוחק,
.Âוהמפּטם הקּדׁש. ּומּׁשל העזרה ּבתֹו ּבּקדׁש מעּׂשיה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל

ּפסּולה. - חּלין ׁשל ּבכלי אֹו החּלין מן הּקטרת ְְְִִִִִֶֶֶַַָֹֻֻאת
.Êמחזי היּו ּבּׁשנה החּמהּפעמים ּבימֹות לּמכּתׁשת. אֹותֹו רין ְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָ

הּגׁשמים ּובימֹות ּתתעּפׁש; ׁשּלא ּכדי אֹותּה, מפּזרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹהיּו
ריחּה. יפּוג ׁשּלא ּכדי אֹותּה, ְְִֵֵֶָָָֹצֹוברין

.Áאחד חּסר ּפסּולה. - ׁשהּוא ּכל ּדבׁש לתֹוכּה ְְְִֵֶֶַַָָָָָנתן
ּפּטמּה זרה. קטרת נעּׂשית ׁשהרי מיתה, חּיב - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּסממניה
ּבׁשחרית ּפרס ּפּטם אפּלּו ּכׁשרה. - ּבמתּכנּתּה מעט ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֻמעט

הערּבים. ּבין ְְִֵַַָָּופרס
.Ëמׁשקלֹות לפי אּלּו סממנין עּׂשר מאחד קטרת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹוּׂשה

על ּכרת חּיב - הריח ׁשּלא ּפי על אף ּבּה, להריח ּכדי ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאּלּו
אף קבּועה. חּטאת מביא ּובׁשֹוגג מזיד; עּׂשה אם ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָעּׂשּיתּה,
הֹואיל ׁשליׁשֹו, אֹו חציֹו אּלא ּכּלֹו הּמׁשקל עּׂשה ׁשּלא ּפי ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻעל
ּבמתּכנּתּה ׁשּנאמר: ּכרת. חּיב - אּלּו מׁשקלֹות לפי ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻועּׂשה
ונכרת ּבּה להריח כמֹוה יעּׂשה אׁשר איׁש לכם, תעּׂשּו ְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלא

ֵַָמעּמיו.
.Èהריח ּפטּור. - לּצּבּור למסרּה אֹו ּבּה להתלּמד ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָעּׂשאּה

הּנהנה ּכל ּכדין דינֹו אּלא ּכרת, חּיב אינֹו - עּׂשאּה ולא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבּה
ּבמתּכנּתּה לעֹוּׂשה אּלא ּכרת ּתֹורה חּיבה לא ההקּדׁש. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמן

ּבּה. ְִַָָלהריח
.‡Èּבכל הּקטרת מקטירין עליו - ׁשּבהיכל הּזהב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמזּבח

קטרת עליו הקטיר ואם אחר. ּדבר עליו מקריבין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹיֹום,
ׁשהתנּדב ּכזֹו קטרת עליו ׁשהקטיר אֹו ּכזֹו, ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאחרת
נס הּסי אֹו קרּבן, עליו הקריב אֹו רּבים, אֹו יחיד ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָאֹותּה
ּומנחה ועֹולה זרה קטרת עליו תעלּו לא ׁשּנאמר: לֹוקה; -ְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ְֵוגֹומר.
.Èאין - למקֹום מּמקֹום הארֹון את ׁשּמֹוליכין ְְִִִֵֵֶֶָָָָּבעת

מצוה אּלא העגלֹות, על ולא הּבהמה על לא אֹותֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמֹוליכין
נפרץ העגלה, על ּונּׂשאֹו ּדוד ׁשּׁשכח ּולפי הּכתף. על ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלנטלֹו
עבדת ּכי ׁשּנאמר: הּכתף, על לנּׂשאֹו מצוה אּלא ּבעּזא. ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּפרץ

יּׂשאּו. ּבּכתף עלהם ֲִֵֵֶֶַַָָֹהּקדׁש
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צד         
  

.‚È,ּפנים ּכנגד ּפנים נֹוּׂשאין - הּכתף על אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּנֹוּׂשאים
יּׁשמטּו ׁשּלא ונזהרים לפנים. ּופניהם לחּוץ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹואחֹוריהם
הּטּבעֹות מן הּבּדים מן אחד ׁשהּמסיר הּטּבעֹות. מן ִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָהּבּדים
מּמּנּו. יסרּו לא הּבּדים, יהיּו הארן ּבטּבעת ׁשּנאמר: לֹוקה; -ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ

ה'תש"ע אלול ד' קודש שבת

 
ּבעת‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, לעבֹודת מבּדל ּכּלֹו לוי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻזרע

הלוּים להיֹות עּׂשה ּומצות הּלוי. ׁשבט את יי הבּדיל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָההיא
רצּו; ׁשּלא ּבין רצּו ּבין הּמקּדׁש, לעבֹודת ּומּוכנין ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּפנּויין
לוי ּובן מֹועד. אהל עבדת את הּוא הּלוי ועבד ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
מקּבלין אין - אחד מּדבר חּוץ לוּיה מצֹות ּכל עליו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּקּבל

ּכּלן. את ׁשּיקּבל עד ְֵֶֶַַָֻאֹותֹו,
.ויהיּו הּמקּדׁש. את ׁשֹומרין ׁשּיהיּו היא ׁשּלהן ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָעבֹודה

ויהיּו ּדלתֹותיו, ּולהגיף הּמקּדׁש ׁשערי לפּתח ׁשֹוערין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמהן
וׁשרת ׁשּנאמר: יֹום. ּבכל הּקרּבן על לׁשֹורר מׁשֹוררין ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהן
ּבׁשם ׁשהּוא ׁשרּות זהּו אי הלוּים. אחיו ּככל אלהיו יי ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבׁשם
עֹולֹות ּכל על ׁשירה? אֹומר ּומתי ׁשירה. זֹו אֹומר: הוי ְֱִִֵֵֵַַָָָָָיי?
אבל הּיין. נּסּו ּבעת עצרת ׁשלמי ועל החֹובה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּצּבּור
הּנסכין וכן לּמזּבח, לקיץ הּצּבּור ׁשּמקריבין נדבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָעֹולֹות

ּבפ ׁשירה.הּבאין עליהן אֹומרין אין - עצמן ני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
מּׁשנים‚. ּפֹוחתין ואין ּולׁשֹורר. לעבד מּתר - האֹונן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָֹֻלוי

על ׁשירה לֹומר יֹום ּבכל הּדּוכן על עֹומדים לוּים ְְְִִִִַַַַָָָָָעּׂשר
ּבּפה אּלא ׁשירה אֹומרין ואין לעֹולם. עד ּומֹוסיפין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּקרּבן,
היּו ואחרים ּבּפה. עבֹודתּה, ׁשהיא הּׁשירה, ׁשעּקר ּכלי; ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבלא
יּׂשראלים ּומהן לוּים, מהן ׁשיר. ּבכלי מנּגנין ׁשם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָעֹומדים
מיחס. אּלא הּדּוכן על עֹולה ׁשאין לּכהּנה. הּמּׂשיאין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻֻמיחסין
עּׂשר. הּׁשנים למנין עֹולין הּכלים ּפי על המׁשֹוררים אּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָואין

וחצֹוצרֹות„. וכּנֹורֹות וחלילים ּבנבלים מנּגנין? הם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָּובּמה
ׁשּׁשה. על מֹוסיפין ולא נבלים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָֹוהּצלצל.
עּׂשר. ׁשנים על מֹוסיפין ולא חלילים, מּׁשני ּפֹוחתין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָֹואין
עּׂשרים על מֹוסיפין ולא חצֹוצרֹות, מּׁשתי ּפֹוחתין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַֹואין
לעֹולם. עד ּומֹוסיפין ּכּנֹורֹות, מּתׁשעה ּפֹוחתין ואין ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָּומאה.

ּבלבד. אחד ְְְִִֶַַָָוהּצלצל
הּכהנים‰. היּו חדׁשים ּובראׁשי ּכּלם הּמֹועדֹות ְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָֹֻּבימי

ׁשירה; אֹומרין והלוּים הּקרּבן ּבׁשעת ּבחצֹוצרֹות ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָּתֹוקעים
חדׁשכם ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ּׂשמחתכם ּוביֹום ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:

ׁשל עׁשת מן נעּׂשית היתה החצֹוצרה ּבחצצרת. ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּותקעּתם
מּׁשאר ּכׁשרה; - ּכסף ׁשל הּגרּוטאֹות מן אֹותּה עּׂשה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכסף.
היה ּבהן מנּגנין ׁשהיּו והחלילין ּפסּולה. - מּתכֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמיני
מחּלק היה ולא ערב. ׁשּקֹולֹו מּפני קנה, ׁשל ׁשּלהן ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאּבּוב

יפה. מחּלק ׁשהּוא מּפני יחידי, ּבאּבּוב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָאּלא
.Â:הּמזּבח לפני מּכה החליל ּבּׁשנה יֹום עּׂשר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשנים

טֹוב ּוביֹום ׁשני, ּפסח ּובׁשחיטת ראׁשֹון, ּפסח ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַּבׁשחיטת
ימי ּובׁשמנה עצרת, ׁשל הראׁשֹון ּובּיֹום ּפסח, ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהראׁשֹון
קרּבן, ׁשל חליל ׁשהּוא מּפני ׁשּבת, ּדֹוחה זה וחליל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהחג.

הּׁשּבת. את ודֹוחה היא עבֹודה קרּבן ׁשל ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָוחליל
.Êחמׁש ׁשּילּמדּוהּו עד לעבֹודתֹו לעזרה נכנס לוי ּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאין

ועּׂשרים חמׁש מּבן ללוּים אׁשר זאת ׁשּנאמר: ּתחּלה. ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשנים
ּכיצד? הא ׁשנה. ׁשלׁשים מּבן אֹומר: אחד וכתּוב ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשנה,
איׁש; ויהיה ׁשּיגּדיל עד לעבֹודה נכנס ואינֹו ללמד, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחמׁש

עבדתֹו. על איׁש איׁש ֱֲִִֶֶַַָֹׁשּנאמר:
.Áיׁשּוב ׁשנה חמּׁשים ּומּבן ּבלוּים: ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָזה

הּמקּדׁש נֹוּׂשאין ׁשהיּו ּבזמן אּלא אינֹו - העבדה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמּצבא
- לדֹורֹות אבל לדֹורֹות. נֹוהגת מצוה ואינֹו למקֹום, ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָמּמקֹום
ׁשּיתקלקל ּבקֹול; אּלא ּבמּומין ולא ּבׁשנים נפסל הּלוי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאין
לי, ויראה ּבּמקּדׁש. לעבֹודתֹו יּפסל - הּזקנה מרב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקֹולֹו
הּׁשֹוערים. מן יהיה אבל ׁשירה, לֹומר אּלא נפסל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו

.Ëלארּבעה הלוּים חּלקּו הּמל ודוד הרֹואה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשמּואל
אנׁשי וכל ׁשּבת. ּבכל מׁשמר ועֹובד מׁשמרֹות, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָועּׂשרים
יֹום וכל אבֹות, לבּתי הּמׁשמר ראׁש אֹותם מחּלק ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹמׁשמר
האבֹות וראׁשי ידּועים. אנׁשים ּבֹו עֹובדים הּׁשּבת ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָמימי
עבֹודתֹו. על איׁש איׁש ׁשּלהן ּביֹום העֹובדים אּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָמחּלקין
ּכלי אל א ׁשּנאמר: הּמזּבח, עבֹודת על מזהרין הלוּים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻוכל
- יקרבּו לא ימתּו. ולא יקרבּו לא הּמזּבח ואל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻהּקדׁש

מּתרין. - לּגע אבל ֲֲִִַַָָָֻלעבֹודה,
.Èּכ הּכהנים, עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ׁשהלוּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻּוכׁשם

הם ּגם ׁשּנאמר: הלוּים; עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻהּכהנים
אחד יעּׂשה ׁשּלא מזהרים עצמם הלוּים וכן אּתם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּגם
הּׁשֹוער ולא לּׁשֹוער המׁשֹורר יסּיע ׁשּלא חברֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמלאכת
מּׂשאֹו. ואל עבדתֹו על איׁש איׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹלמׁשֹורר;

.‡Èּבמלאכה לוי ׁשּסּיע אֹו הּכהנים עבֹודת ׁשעבדּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלוּים
ולא ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי מיתה חּיבין - מלאכּתֹו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאינּה
ּבלא אּלא ּבמיתה, אינֹו - לוי עבֹודת ׁשעבד ּכהן אבל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻימתּו.

ֲֶַתעּׂשה.



       

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ח ראשון יום
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― הס"ב ׁשבּועתהּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶַַַַַַָָָָֻ

אתֿׁשםֿה' תּׂשא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֵֶֶַָָָֹׁשוא,
לּׁשוא" אלהי  על ׁשּיּׁשבע והּוא , ְְֱִֶֶַַַָָֹ

ּבאמת ׁשהּוא מּמה ּבהפ ׁשהּוא הּמציאּות ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֻמחּיב
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     ּדבר על אֹו ,ַָָ
מןֿהּנמנעֹות אֹו מצּוי, ׁשהּוא ְִִֶַָָ

על נׁשּבע אם וכן מןֿהּתֹורה. מצוה לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּיּׁשבע
לׁשּום וּכּוח ולא מחלקת עליו ׁשאין ידּוע ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּדבר
ׁשּכלֿ ּבה' ׁשּיּׁשבע ּכגֹון מןֿהמלּמדים, ְְִִִֶֶַַַָָָָָֻאדם
לּׁשוא, ה' ׁשם נׂשא זה ּגם הרי ― ימּות ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּנׁשחט

הּמׁשנה ּולׁשֹון ׁשבּועת היא "איזֹו : ְְְִִֵַַָ
וגֹו'". לאדם אתֿהּידּוע לׁשּנֹות נׁשּבע ְְְְִֶַַַַָָָָָׁשוא?
― ּובׁשגגה לֹוקה, ― ּבמזיד זה לאו על ְְְִִֵֵֶֶַָָָָוהעֹובר
וׁשם ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאוין, חּיבי ּכׁשאר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּפטּור,
ׁשוא ׁשבּועת היא "זֹו ּבׁשבּועֹות: ּכלֹומר ְְְְְִִַַָָאמרּו,
וׁשם ּפטּור", ׁשגגתּה ועל מּכֹות זדֹונּה על ְְְְִִֶַַַַָָָָָָׁשחּיבין

זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ט שני יום

.Ó .Ó ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
― הרמ"ח מּלכּפֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

אצלנּו, ׁשהפקדּו ּובּפקדֹונֹות חּיבים ׁשאנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻּבחֹובֹות
"ולאֿתכחׁשּו" אמרֹו: והּוא  ונתּבאר , ְְְְְְֲִֵַָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מדּבר. הּכתּוב ׁשּבממֹון : ְְְְִֵֶַַָָָ
עלֿׁשקר" ונׁשּבע ּבּה "וכחׁש ׁשּנאמר: "לפי  ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָ

לא" לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹלמדנּו
ּפסּול ּבפּקדֹון ׁשהּכֹופר ידעּת ּוכבר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָתכחׁשּו".
אמרֹו על ׁשעבר לפי נׁשּבע, ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹלעדּות
ּדיני ׁשם נתּבארּו ּוכבר תכחׁשּו". "לא ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹיתעּלה:

ׁשבּועֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְְְִֶֶַַָָמצוה

― הרמ"ט מּׁשבּועתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
הּקבּוע חֹוב לכּפֹור אֹותּה נׁשּבעים ׁשאנּו ְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשקר
ּבעמיתֹו" איׁש "ולאֿתׁשּקרּו אמרֹו: והּוא ְְְְְֲִִֵַַָָֹעלינּו,

  ,עבר הרי ― ּבפּקדֹון ּכפר אם ְְֲִִֵַַָָָּכגֹון
על נׁשּבע ואם "לאֿתכחׁשּו"; יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָֹעל
"לאֿתׁשּקרּו". אמרֹו: על עבר ― ְְְְִַַַָָָֹּכפירתֹו

ּובספרא  מה "ולאֿתׁשּקרּו" : ְְְְְִַַָֹ
עלֿׁשקר" "ונׁשּבע ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָּתלמּוד
"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹלמדנּו
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָתׁשּקרּו".

ׁשבּועתמּׁשבּועֹות ׁשהּנׁשּבע נתּבאר וׁשם . ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
לאוין: ּבׁשני עֹובר ― ממֹון ּכפירת על ְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשקר

לּׁשקר" בׁשמי "לאֿתּׁשבעּו מּׁשּום ּומּׁשּום ְְִִִִִֶַָָ
ּבעמיתֹו". איׁש ְְֲִִַַֹ"לאֿתׁשּקרּו

ה'תש"ע מנחםֿאב ל' שלישי יום

.Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הּׁשביעית להּׁשבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

ּדבר איזה לקּים לכ ׁשּנצטר ּבזמן יתעּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשמֹו
יתעּלה לֹו רֹוממּות ּבזה ׁשּיׁש לפי לׁשללֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָאֹו
"ּובׁשמֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוגדּלה, ְְְְְְִִֶַָָָֻוכבֹוד

ּתּׁשבע"  אמרּו ּובפרּוׁש . : ְְִֵֵַָָ
'אלֿ ּתֹורה ואמרה ּבׁשמֹו', 'הּׁשבע ּתֹורה ְְְְִִַַָָָָָָָ"אמרה
צריכה ׁשאינּה ׁשהּׁשבּועה ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּתּׁשבע'",
ּכ לאֿתעׂשה, מצות והיא עליה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻמזהרים
מצות והיא עליה מצּוים הצר ּבעת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻהּׁשבּועה
מּכלֿ ּדבר ּבׁשּום להּׁשבע אסּור לפיכ ְְְֲִִִֵַָָָָָָעׂשה.
ּכן אם אּלא והּכֹוכבים הּמלאכים ּכגֹון: ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנבראים,
ׁשּיאמר ּכגֹון הּנׂשּוא, הׁשמטת ׁשל ּבנסח זאת ְְְֶֶַַַַַַָָָֹֹֹאמר
אלֹוקי "ּבאמּתּות וכּונתֹו הּׁשמׁש", ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָ"ּבאמּתּות
מׁשה ּבׁשם אּמתנּו נׁשּבעת זֹו ּדר ועל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻהּׁשמׁש".
הּנׁשּבע אֹומר ּכאּלּו ּבׁשמֹו להתכּבד ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָרּבנּו

אתֿמׁשה" ׁשּׁשלח "ּבמי מׁשה", "ּבאלקי ְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ
      ּכׁשאין אבל .ְֲֵֶָ

מּתֹו הּנבראים ּבאחד ונׁשּבע לכ מכּון ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָהּנׁשּבע
עד ּבעצמֹו אמּתּות הּדבר לאֹותֹו ׁשּיׁש ְְְֱֲִֵֶַַַָָָאמּונה
ע אחר ּדבר וׁשּתף עבר זה הרי ― ּבֹו םׁשּיּׁשבע ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבּקּבלה ּבא זה ועל ׁשמים. ׁשם : ְִֵֶַַַָָָָָ
נעקר ― אחר ּדבר עם ׁשמים ׁשם ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ּכלֿהמׁשּתף
ּבאמרֹו הּכתּוב נתּכּון זה ּולענין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמןֿהעֹולם".
ּותיחס ּתאמין ּבלבד לֹו ּכלֹומר: ּתּׁשבע", ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָ"ּובׁשמֹו
אמרּו ּוכבר ּבּה. להּׁשבע ׁשראּוי ְְְֲִִֶֶַָָָָָָאתֿהאמּתּות,

ּתמּורה אתּֿבריׁש לקּים ׁשּנׁשּבעין מּנין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּתּׁשבע. ּובׁשמֹו ׁשּנאמר: הּמצוה?
יוםשנֿיחמישיכ"טמנחֿםאבֿב'אלולה'תש"ע

ְְֱִִִֵֶֶַַַָָ

ה'תש"ע אלול א' רביעי יום

ה'תש"ע אלול ב' חמישי יום

― הצ"ד ּכלהּמצוה לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
―מהּֿׁשהּטלנּו ּבדּבּור עצמנּו על ְְְִִֵֶַַַַ

וקרּבן ּוצדקה ונדר ׁשבּועה  ְְְְֶֶָָָָָָ
  אמרֹו והּוא ― ּבזה ְְְֵֶַָָוכּיֹוצא

ועׂשית" ּתׁשמר ׂשפתי "מֹוצא יתעּלה:  ְְְְִִִֶֶַָָָָֹ
ׁשל אתֿהּמּלֹות חּלקּו ׁשּכבר ואףֿעלּֿפי .ְְְִִִֶֶֶַַַָ

ּבענין מּמּנּו ּכלֿמּלה ּופרׁשּו זה ,ּפסּוק ְְְִִִֵֶֶָָָָ
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צה           
  

     ּדבר על אֹו ,ַָָ
מןֿהּנמנעֹות אֹו מצּוי, ׁשהּוא ְִִֶַָָ

על נׁשּבע אם וכן מןֿהּתֹורה. מצוה לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּיּׁשבע
לׁשּום וּכּוח ולא מחלקת עליו ׁשאין ידּוע ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּדבר
ׁשּכלֿ ּבה' ׁשּיּׁשבע ּכגֹון מןֿהמלּמדים, ְְִִִֶֶַַַָָָָָֻאדם
לּׁשוא, ה' ׁשם נׂשא זה ּגם הרי ― ימּות ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּנׁשחט

הּמׁשנה ּולׁשֹון ׁשבּועת היא "איזֹו : ְְְִִֵַַָ
וגֹו'". לאדם אתֿהּידּוע לׁשּנֹות נׁשּבע ְְְְִֶַַַַָָָָָׁשוא?
― ּובׁשגגה לֹוקה, ― ּבמזיד זה לאו על ְְְִִֵֵֶֶַָָָָוהעֹובר
וׁשם ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאוין, חּיבי ּכׁשאר ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּפטּור,
ׁשוא ׁשבּועת היא "זֹו ּבׁשבּועֹות: ּכלֹומר ְְְְְִִַַָָאמרּו,
וׁשם ּפטּור", ׁשגגתּה ועל מּכֹות זדֹונּה על ְְְְִִֶַַַַָָָָָָׁשחּיבין

זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

ה'תש"ע מנחםֿאב כ"ט שני יום

.Ó .Ó ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
― הרמ"ח מּלכּפֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

אצלנּו, ׁשהפקדּו ּובּפקדֹונֹות חּיבים ׁשאנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻּבחֹובֹות
"ולאֿתכחׁשּו" אמרֹו: והּוא  ונתּבאר , ְְְְְְֲִֵַָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מדּבר. הּכתּוב ׁשּבממֹון : ְְְְִֵֶַַָָָ
עלֿׁשקר" ונׁשּבע ּבּה "וכחׁש ׁשּנאמר: "לפי  ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָ

לא" לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹלמדנּו
ּפסּול ּבפּקדֹון ׁשהּכֹופר ידעּת ּוכבר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָתכחׁשּו".
אמרֹו על ׁשעבר לפי נׁשּבע, ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹלעדּות
ּדיני ׁשם נתּבארּו ּוכבר תכחׁשּו". "לא ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹיתעּלה:

ׁשבּועֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְְְִֶֶַַָָמצוה

― הרמ"ט מּׁשבּועתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
הּקבּוע חֹוב לכּפֹור אֹותּה נׁשּבעים ׁשאנּו ְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשקר
ּבעמיתֹו" איׁש "ולאֿתׁשּקרּו אמרֹו: והּוא ְְְְְֲִִֵַַָָֹעלינּו,

  ,עבר הרי ― ּבפּקדֹון ּכפר אם ְְֲִִֵַַָָָּכגֹון
על נׁשּבע ואם "לאֿתכחׁשּו"; יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִִֶַַַַַָֹעל
"לאֿתׁשּקרּו". אמרֹו: על עבר ― ְְְְִַַַָָָֹּכפירתֹו

ּובספרא  מה "ולאֿתׁשּקרּו" : ְְְְְִַַָֹ
עלֿׁשקר" "ונׁשּבע ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָּתלמּוד
"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹלמדנּו
ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָתׁשּקרּו".

ׁשבּועתמּׁשבּועֹות ׁשהּנׁשּבע נתּבאר וׁשם . ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
לאוין: ּבׁשני עֹובר ― ממֹון ּכפירת על ְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשקר

לּׁשקר" בׁשמי "לאֿתּׁשבעּו מּׁשּום ּומּׁשּום ְְִִִִִֶַָָ
ּבעמיתֹו". איׁש ְְֲִִַַֹ"לאֿתׁשּקרּו

ה'תש"ע מנחםֿאב ל' שלישי יום

.Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הּׁשביעית להּׁשבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

ּדבר איזה לקּים לכ ׁשּנצטר ּבזמן יתעּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשמֹו
יתעּלה לֹו רֹוממּות ּבזה ׁשּיׁש לפי לׁשללֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָאֹו
"ּובׁשמֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוגדּלה, ְְְְְְִִֶַָָָֻוכבֹוד

ּתּׁשבע"  אמרּו ּובפרּוׁש . : ְְִֵֵַָָ
'אלֿ ּתֹורה ואמרה ּבׁשמֹו', 'הּׁשבע ּתֹורה ְְְְִִַַָָָָָָָ"אמרה
צריכה ׁשאינּה ׁשהּׁשבּועה ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּתּׁשבע'",
ּכ לאֿתעׂשה, מצות והיא עליה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻמזהרים
מצות והיא עליה מצּוים הצר ּבעת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻהּׁשבּועה
מּכלֿ ּדבר ּבׁשּום להּׁשבע אסּור לפיכ ְְְֲִִִֵַָָָָָָעׂשה.
ּכן אם אּלא והּכֹוכבים הּמלאכים ּכגֹון: ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנבראים,
ׁשּיאמר ּכגֹון הּנׂשּוא, הׁשמטת ׁשל ּבנסח זאת ְְְֶֶַַַַַַָָָֹֹֹאמר
אלֹוקי "ּבאמּתּות וכּונתֹו הּׁשמׁש", ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָ"ּבאמּתּות
מׁשה ּבׁשם אּמתנּו נׁשּבעת זֹו ּדר ועל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻהּׁשמׁש".
הּנׁשּבע אֹומר ּכאּלּו ּבׁשמֹו להתכּבד ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָרּבנּו

אתֿמׁשה" ׁשּׁשלח "ּבמי מׁשה", "ּבאלקי ְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ
      ּכׁשאין אבל .ְֲֵֶָ

מּתֹו הּנבראים ּבאחד ונׁשּבע לכ מכּון ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָהּנׁשּבע
עד ּבעצמֹו אמּתּות הּדבר לאֹותֹו ׁשּיׁש ְְְֱֲִֵֶַַַָָָאמּונה
ע אחר ּדבר וׁשּתף עבר זה הרי ― ּבֹו םׁשּיּׁשבע ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבּקּבלה ּבא זה ועל ׁשמים. ׁשם : ְִֵֶַַַָָָָָ
נעקר ― אחר ּדבר עם ׁשמים ׁשם ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ּכלֿהמׁשּתף
ּבאמרֹו הּכתּוב נתּכּון זה ּולענין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמןֿהעֹולם".
ּותיחס ּתאמין ּבלבד לֹו ּכלֹומר: ּתּׁשבע", ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָ"ּובׁשמֹו
אמרּו ּוכבר ּבּה. להּׁשבע ׁשראּוי ְְְֲִִֶֶַָָָָָָאתֿהאמּתּות,

ּתמּורה אתּֿבריׁש לקּים ׁשּנׁשּבעין מּנין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּתּׁשבע. ּובׁשמֹו ׁשּנאמר: הּמצוה?
יוםשנֿיחמישיכ"טמנחֿםאבֿב'אלולה'תש"ע

ְְֱִִִֵֶֶַַַָָ

ה'תש"ע אלול א' רביעי יום

ה'תש"ע אלול ב' חמישי יום

― הצ"ד ּכלהּמצוה לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
―מהּֿׁשהּטלנּו ּבדּבּור עצמנּו על ְְְִִֵֶַַַַ

וקרּבן ּוצדקה ונדר ׁשבּועה  ְְְְֶֶָָָָָָ
  אמרֹו והּוא ― ּבזה ְְְֵֶַָָוכּיֹוצא

ועׂשית" ּתׁשמר ׂשפתי "מֹוצא יתעּלה:  ְְְְִִִֶֶַָָָָֹ
ׁשל אתֿהּמּלֹות חּלקּו ׁשּכבר ואףֿעלּֿפי .ְְְִִִֶֶֶַַַָ

ּבענין מּמּנּו ּכלֿמּלה ּופרׁשּו זה ,ּפסּוק ְְְִִִֵֶֶָָָָ
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צו          
  

,ל מהּֿׁשהזּכירּו מּכל הּיֹוצאת הּכּונה ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּכלֿמקֹום
על הּמּטיל האדם מהּֿׁשיבּטא ּכל ׁשּקּיּום ְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהיא:
ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר איזה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָעצמֹו
מצות ּכׁשּנזּכיר אתֿזה ּונבאר לאֿתעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹמצות

לאֿתעׂשה  ספרי ּולׁשֹון . ְְֲִֵֶַֹ
ואּתה עׂשה". מצות ― ׂשפתי "מֹוצא :ְְְֲִֵֶַַָָָ

"ׂשפתי "מֹוצא מּמּלת יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָיֹודע,
לבּדּה      , ְַָ

ּפׁשטי ּבהבנת ל ּׁשהזּכרּתי מה היא הּכּונה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
קראּד ֿמה ּכל לעׂשֹות ׁשחּיב , ְֲִֶַַַָָֹ

זֹו, ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ּבׂשפתיו. ְְְְְִִִִִֶַַָָָָּׁשהֹוציא
יעׂשה" מּפיו "ּככלֿהּיֹוצא יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָוהּוא

  ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָָ
וגם מנחֹות ּובסֹוף ּונדרים ּבׁשבּועֹות ְְְְְְִִַָָמקֹומֹות

קּנים ּבמּסכת   ׁשּנתּבאר ּכלֹומר: . ְְְִִִֵֶֶֶַַָ
אתֿהּדבר האדם ׁשּיעׂשה לדקּדק, ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדין
לֹו יׁש אם עצמֹו, יפטֹור ואי עצמֹו, על ְְְְִִִִֵֵֶַַַׁשהּטיל

ּבמהּֿׁשאמר. ְֵֶַַָָספק

ה'תש"ע אלול ג' שישי יום

. ‰˘Ú˙  ˙ÂˆÓ
― הקנ"ז עלהּמצוה מּלעבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָֻ

ּבלי ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּבדּבּור, עצמנּו ּׁשחּיבנּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַמה
אדם: ׁשּיאמר ּכגֹון הּנדרים, הם ואּלּו ― ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹׁשבּועה
ּפרֹות ― ּכ אעׂשה אם אֹו ,וכ ּכ יקרה ְֱִִִֵֶֶֶָָָָאם
איזה אֹו זֹו; עיר ּפרֹות אֹו עלי אסּורין ֲִִֵֵֶַָָָהעֹולם
אֹו הּיין עלי יאסר ׁשאמר: ּכגֹון מסּים, ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמאכל
אם וכן ּבזה. וכּיֹוצא הּדגים אֹו החלב עלי ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיאסר
לזה וכלֿהּדֹומה עלי אסּורה אׁשּתי הנאת ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָאמר:
― ּבנדרים ּדגמֹותיהם ׁשּנתּבארּו ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֻמןֿהחּיּובים
האזהרה ּובאה הּנדר. אֹותֹו לקּים חּיב זה ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּדּבּור, אֹותֹו על ְְְֲִִִֶַַַַָמּלעבֹור

יעׂשה" מּפיו ּככלֿהּיצא ּדברֹו יחל "לא ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹ
 הּפרּוׁש ּובא , "ּדברֹו יחל "לא : ְֵֵַַָָֹ

עצמֹו ׁשּיחּיב ּכלֹומר חּלין, ּדבריו יעׂשה לא ―ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֻ
ׁשבּועֹות ּגמרא ּולׁשֹון יקּימּנּו. ולא ,ּדבר ְְְְְְֶַָָָָֹ

קֹונמֹות אמרּו:    עֹובר ― ְֵָָ
ּובספרי ּדברֹו". יחל ּב"לא :אמרּו ְְְְְִֵֵַָָֹ

ועל יחל' 'ּבל על עֹובר ׁשהּוא מּגיד ― יחל ְִֵֵֵֶַַַַַַֹ"לא
הקריבֹו ולא קרּבן נדר ׁשאם ּכלֹומר: ּתאחר'", ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ'ּבל
מּׁשּום חּיב זה הרי ― רגלים ׁשלׁשה עליו ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹועברּו
וכן חּלין. ּדבריו יעׂשה לא ּומּׁשּום ּתאחר" ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹֻ"לא

ּכגֹו לקרּבן, אֹוּכלֿהּדֹומה הּבית לבדק ׁשּנדר ן ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ
והעֹובר ּבזה. וכּיֹוצא הּכנסת לבית אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלצדקה
לֹוקה. ― לעׂשתֹו עצמֹו על מהּֿׁשאסר ְְֲֶֶֶַַַַַָועֹוׂשה
ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּוכבר

ְִָנדרים.

ה'תש"ע אלול ד' קודש שבת

.‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםשישֿישבתקודשג'ֿד'אלולה'תש"ע
― הצ"ה נדרים,הּמצוה ּבהפרת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָ

הּדינים: ּבאֹותם לדּון לנּו ׁשּנּתן ׁשהֹורנּו ְְִִִֶֶַַַָָָֻּכלֹומר:
והבן ׁשּנפר. חֹובה ּכלּֿפנים ׁשעל הענין, אין ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָא
ּדין מֹונה ׁשּתׁשמעני ּבכלּֿפעם הענין ּבדּיּוק ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּזה

הּדינין מן     ִִִַ
,מסּים ּדבר לעׂשֹות צּוּוי ּבהכרח זה ׁשאין ,ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

ההּוא ּבענין לדּון מצּוים ׁשאנּו היא הּמצוה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֻאּלא
הרי מפרים, והאב ׁשהּבעל ואמנם הּזה. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכּדין
נמסר ּובּקּבלה אתֿמׁשּפטיו. וקבע הּכתּוב ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּפרׁשֹו
והרמז הּׁשבּועה, וכן לּכל הּנדר יּתיר החכם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּגם

ּדברֹו" יחל "לא אמרֹו: הּוא ּכ על ― ְְֵַַָָָֹ
ּובכלל לֹו". מֹוחלין אחרים אבל מֹוחל אינֹו ְֲֲֲִִִֵֵֵָָ"הּוא

אמרּו ּוכבר הּכתּוב, מן ּכ על ראיה אין ְְְִֵַַָָָָָָ
נדרים "הּתר :     ְִֵֶָ

ּבאויר ּפֹורחין     ְֲִִָ
 אּלא מהּֿׁשּיסמכּו", על להם ְְִֵֶֶֶַַָָֹואין

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. האמּתית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָהּקּבלה
נדרים. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻזֹו
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(‚).‰˘ „ÚÂ Â˘Óעצמן ומשנין כשפים, בעלי שהיו

לבהמה: ˘‡ÏÂ.(„)ודומין ÚÓ˘ÈÂכמו הכרזה, לשון
כ) יד שאול:(לעיל ויזעק :.ÌÈ‡ÏË Ì„˜ÙÈÂלכל אמר

מנה כך ואחר מלך, של מצאנו טלה שיקח ואחד, אחד
שנאמר ישראל, את למנות שאסור לפי הטלאים, את

יב)בם לב מרוב:(בראשית יספר לא :(‰).ÏÁ ÈÂ
אמרו ורבותינו בנחל. ב)וילחם כב נחל(יומא עסקי על :

תורה אמרה אחת נפש בשביל ומה עצמו, את ודן רב
כל לא האלו הנפשות כל בשביל בנחל, עגלה ערוף

חטאה: מה בהמה חטא, אדם אם ‰˜ÈÈ.(Â)שכן, Ï‡
ערד, בנגב יהודה במדבר יושבין שהיו יתרו, בני
עמלק, הוא וערד תורה, ללמוד יעבץ אצל שהלכו

שנאמר היה, עמלק ערד, מלך א)הכנעני כא :(במדבר

הנגב בארץ יושב ועמלק הנגב, כט)יושב יג ÏÎ:(שם ÌÚ
.Ï‡˘È Èזקני וכל ואהרן משה מסעודתו שנהנו

בני כל עם חסד עשה כאלו עליו מעלה והרי ישראל,
הבריאים.ÌÈ˘Ó‰Â.(Ë)ישראל: והם דמיון, לו אין

כמו 'משנים', לשון אני: יב)ואומר מג כסף(בראשית :
וכן ובשומן, בבשר כפול שהוא שם על (שופטיםמשנה,

כה) שנים:ו שבע השני ופר :.ÒÓÂ ‰ÊÓ,נבזה כמו
בו: טפילה בלביÈ˙ÓÁ.(È‡)והמ"ם עלתה מחשבה

שהמלכתי: שאול מלכות È„.(È)על ÂÏ ÈÓבונה
באליהו שנאמר המזבח הוא מזבח ל)לו יח :(מלכיםֿא

מתקן והא תרגם: ויונתן ההרוס. ה' מזבח את וירפא
ביזתא: ביה לפלגא אתר תמן ליה

 
(‚).'ÂÎÂ ‰˙Úעתה החרמתם, ולא הכיתם מאז לומר: רצה

ומכל: מכל והחרימם ÂÂÒ.(Â)לך ÂÎÏ,עמלק מעם הפרדו
אפשר אי כזאת בעת היות אחרימם, בעת עמו אוסיפך פן כי

ולהזהר: ÒÁ„.להבחין ‰˙È˘Úהוא והחסד יאמר, יתרו על
להקל ישראל, לכל טובה שהיה שופטים, להעמיד שיעץ מה

ערב: עד מבקר משה על מלעמוד אשרÍ‡Â.(Ê)עליהם עד
המקום: המכיר האדם מול מדבר וכאלו לשור, תבוא

(Ë).ÏÂÓÁÈÂכל ועל וכו' הצאן מבחר ועל אגג על היו חסים
אם כי החרימו ולא להחרימם, רצו ולא שם, שמצאו טוב דבר

הבזויה: ‰˜ÌÈ.(È‡)המקנה ‡Ï È„ ˙‡Â ÈÁ‡Ó ˘ ÈÎ
שונות: במלות הדבר Ï‡ÂÓ˘Ï.כפל ÁÈÂלכעוס הדואג דרך

עצמו: שאול:ÚÊÈÂ˜.על על ˘‡ÏÂ.(È)להתפלל ˙‡˜Ï
שאול: לקראת וישכם:˜.ללכת על È„.מוסב ÂÏ ÈÓ

הגלגל, וירד יסוב ומשם הבזה, לחלק מקום לעצמו שם עושה
לשמואל: הוגד זה כל לומר, רצה

 
(‚).Ì˙ÓÁ‰Â:וכריתה כליון בשנים,ÏÏÂÚÓ.ענין הרך הוא
כ)כמו סה היונק:(ישעיהו מן גדול והוא ימים עול :(„).ÚÓ˘ÈÂ

וכן המאסף, קול בשמיעת הבאה אסיפה כט)ענין נ :(ירמיהו
רבים: בבל אל ומספר:Ì„˜ÙÈÂ.השמיעו מנין ÌÈ‡ÏË.ענין

כמו מקום, כד)שם טו ז"ל(יהושע ורבותינו ובעלות. וטלם זיף :
ב)אמרו כב ישראל(יומא את למנות שאסור לפי ממש, בטלאים :

שאול, מעדר טלה לקח אחד וכל בטלאים, ומנאם לגולגולת,
ישראל: בני מספר וידעו הטלאים ומנו מיוחד, למקום והחזירו

.ÈÏ‚:רוכבים לא רגל, מריבהÈÂ.(‰)הולכי מלשון
משה:‰˜ÈÈ.(Â)ומלחמה: חותן חובב מבני הקיני, משפחת
.ÍÙÈÒÂ‡:כליון אחיזה:Ù˙ÈÂ˘.(Á)ענין ÌÈ˘Ó‰Â.(Ë)ענין

ודוגמתו ושמנים, בבשר כפולים לומר רוצה שנים, מלשון
י) א כפולים:(עזרא לומר ורוצה משנים, זהב כפורי :.ÌÈÎ‰

השמנים: ‡Â.הכבשים ‡ÏÂ:רצו ‰Î‡ÏÓ‰.ולא ÏÎÂ,המקנה
ובו המקנה, בעל האדם עבודת שבו לפי מלאכה, נקראת

כמו יד)יעסוק, לג המלאכה:(בראשית לרגל :.‰ÊÓ:בזויה
.ÒÓÂ:הנשחת דבר לומר מחשבה:È˙ÓÁ.(È‡)רוצה הפוך והעמדה:ÈÓ.(È)ענין עשיה מקום:È„.ענינו
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(‚).‰˘ „ÚÂ Â˘Óעצמן ומשנין כשפים, בעלי שהיו

לבהמה: ˘‡ÏÂ.(„)ודומין ÚÓ˘ÈÂכמו הכרזה, לשון
כ) יד שאול:(לעיל ויזעק :.ÌÈ‡ÏË Ì„˜ÙÈÂלכל אמר

מנה כך ואחר מלך, של מצאנו טלה שיקח ואחד, אחד
שנאמר ישראל, את למנות שאסור לפי הטלאים, את

יב)בם לב מרוב:(בראשית יספר לא :(‰).ÏÁ ÈÂ
אמרו ורבותינו בנחל. ב)וילחם כב נחל(יומא עסקי על :

תורה אמרה אחת נפש בשביל ומה עצמו, את ודן רב
כל לא האלו הנפשות כל בשביל בנחל, עגלה ערוף

חטאה: מה בהמה חטא, אדם אם ‰˜ÈÈ.(Â)שכן, Ï‡
ערד, בנגב יהודה במדבר יושבין שהיו יתרו, בני
עמלק, הוא וערד תורה, ללמוד יעבץ אצל שהלכו

שנאמר היה, עמלק ערד, מלך א)הכנעני כא :(במדבר

הנגב בארץ יושב ועמלק הנגב, כט)יושב יג ÏÎ:(שם ÌÚ
.Ï‡˘È Èזקני וכל ואהרן משה מסעודתו שנהנו

בני כל עם חסד עשה כאלו עליו מעלה והרי ישראל,
הבריאים.ÌÈ˘Ó‰Â.(Ë)ישראל: והם דמיון, לו אין

כמו 'משנים', לשון אני: יב)ואומר מג כסף(בראשית :
וכן ובשומן, בבשר כפול שהוא שם על (שופטיםמשנה,

כה) שנים:ו שבע השני ופר :.ÒÓÂ ‰ÊÓ,נבזה כמו
בו: טפילה בלביÈ˙ÓÁ.(È‡)והמ"ם עלתה מחשבה

שהמלכתי: שאול מלכות È„.(È)על ÂÏ ÈÓבונה
באליהו שנאמר המזבח הוא מזבח ל)לו יח :(מלכיםֿא

מתקן והא תרגם: ויונתן ההרוס. ה' מזבח את וירפא
ביזתא: ביה לפלגא אתר תמן ליה

 
(‚).'ÂÎÂ ‰˙Úעתה החרמתם, ולא הכיתם מאז לומר: רצה

ומכל: מכל והחרימם ÂÂÒ.(Â)לך ÂÎÏ,עמלק מעם הפרדו
אפשר אי כזאת בעת היות אחרימם, בעת עמו אוסיפך פן כי

ולהזהר: ÒÁ„.להבחין ‰˙È˘Úהוא והחסד יאמר, יתרו על
להקל ישראל, לכל טובה שהיה שופטים, להעמיד שיעץ מה

ערב: עד מבקר משה על מלעמוד אשרÍ‡Â.(Ê)עליהם עד
המקום: המכיר האדם מול מדבר וכאלו לשור, תבוא

(Ë).ÏÂÓÁÈÂכל ועל וכו' הצאן מבחר ועל אגג על היו חסים
אם כי החרימו ולא להחרימם, רצו ולא שם, שמצאו טוב דבר

הבזויה: ‰˜ÌÈ.(È‡)המקנה ‡Ï È„ ˙‡Â ÈÁ‡Ó ˘ ÈÎ
שונות: במלות הדבר Ï‡ÂÓ˘Ï.כפל ÁÈÂלכעוס הדואג דרך

עצמו: שאול:ÚÊÈÂ˜.על על ˘‡ÏÂ.(È)להתפלל ˙‡˜Ï
שאול: לקראת וישכם:˜.ללכת על È„.מוסב ÂÏ ÈÓ

הגלגל, וירד יסוב ומשם הבזה, לחלק מקום לעצמו שם עושה
לשמואל: הוגד זה כל לומר, רצה

 
(‚).Ì˙ÓÁ‰Â:וכריתה כליון בשנים,ÏÏÂÚÓ.ענין הרך הוא
כ)כמו סה היונק:(ישעיהו מן גדול והוא ימים עול :(„).ÚÓ˘ÈÂ

וכן המאסף, קול בשמיעת הבאה אסיפה כט)ענין נ :(ירמיהו
רבים: בבל אל ומספר:Ì„˜ÙÈÂ.השמיעו מנין ÌÈ‡ÏË.ענין

כמו מקום, כד)שם טו ז"ל(יהושע ורבותינו ובעלות. וטלם זיף :
ב)אמרו כב ישראל(יומא את למנות שאסור לפי ממש, בטלאים :

שאול, מעדר טלה לקח אחד וכל בטלאים, ומנאם לגולגולת,
ישראל: בני מספר וידעו הטלאים ומנו מיוחד, למקום והחזירו

.ÈÏ‚:רוכבים לא רגל, מריבהÈÂ.(‰)הולכי מלשון
משה:‰˜ÈÈ.(Â)ומלחמה: חותן חובב מבני הקיני, משפחת
.ÍÙÈÒÂ‡:כליון אחיזה:Ù˙ÈÂ˘.(Á)ענין ÌÈ˘Ó‰Â.(Ë)ענין

ודוגמתו ושמנים, בבשר כפולים לומר רוצה שנים, מלשון
י) א כפולים:(עזרא לומר ורוצה משנים, זהב כפורי :.ÌÈÎ‰

השמנים: ‡Â.הכבשים ‡ÏÂ:רצו ‰Î‡ÏÓ‰.ולא ÏÎÂ,המקנה
ובו המקנה, בעל האדם עבודת שבו לפי מלאכה, נקראת

כמו יד)יעסוק, לג המלאכה:(בראשית לרגל :.‰ÊÓ:בזויה
.ÒÓÂ:הנשחת דבר לומר מחשבה:È˙ÓÁ.(È‡)רוצה הפוך והעמדה:ÈÓ.(È)ענין עשיה מקום:È„.ענינו
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(ÊË).‰„Â˙Â ÈÓÏ˘ ÈÁÊ ÂÈÏÚ ÁÊÈÂקרבן שהביא

ולמלכותו: לירושלים שהשיבו להקב"ה והתוודה תודה
(ËÈ).Â˙ÏÙ˙Â:נתפלל ÂÏ.היאך ˙Ú‰Âעל והשיבו

Â˙È.(Î)מלכותו: Â‰Â˜ÈÂבביתו ב'כמו (ובמלכים

אבותיו:כ"ח) עם ליקבר זכה לא ביתו בגן כתוב
(‚).˘Â„Ï ÏÁ‰ Ú Â„ÂÚ ‡Â‰Âשהיה אע"פ פתרון

דוגמת אביו דוד אלהי לדרוש החל ל"ו)נער והוא(ראשית
תימה ואין רעה דבתם את יוסף ויבא בלהה בני את נער
וזה עושה היה לא שנה שלשים בן היה אם אבל בדבר

וגו': לדרוש החל כן ע"פ ואף נער שהיה ‰ÏÁתימה
.Ï˘ÂÈÂ ‰„Â‰È ˙‡ ‰ËÏוהאשרים הבמות מן

כדלמעלה בנו אמון וחדשה מנשה ל"ג)שעשה וישב(ב'

וגו': אביו יחזקיהו נתץ אשר הבמות את ויבן
(„).ÈÓÁ‰Â:חמה ÏÚÓÏ‰.צורות ˘‡שהושיבו

זה כל לו ומשתחוי' החמה כנגד גבוה מהם למעלה
לעיל כדכתיב מנשה צבא(שם)עשה לכל וישתחוה

אות': ויעבוד ‰˜È.השמים ÈÙ ÏÚ ˜ÂÊÈÂכאן
לירבעם שאמר מה י"ג)נתקיים א' ה'(במלכים אמר כה

עצמות עליך וזבח שמו יאשיהו דוד לבית נולד בן הנה
המקטרים: הבמות כהני את Ó˘‰(Â)אדם ÈÚÂ

.Â‚Â ÈÙ‡Âומשבי מחרב שנשתיירו עוללות מאותן
היו‰È˙ÂÁ.סנחריב: שלא לפי כתוב בתיהם בהר

אם כי בשפלה לישב נתייראו מעט עוללות אם כי
בתיהם: בהר לקבוע
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2

3

4

5

 
  ,הנר לנער בדעתו שאין אע"פ היינו -

כל במשך בכלי הנר מונח שיהיה בדעתו מקצה ואפילו
כיון - להניחו מותר - מידהשבת הנר .לנער

  מנת על שעוה נר תחת כלי להניח אין -
שטיפות כיון הכלי, מן הנוטפות השעוה טיפות את שיקבל
אבל משם, לנערם יכול ואינו הכלי לדפני דבוקות השעוה
לא השעוה שטיפות באופן בכלי מים מעט להניח אפשר

מיד לנערם ויוכל הכלי לדפנות .יידבקו
  שיכול אף לנערו בדעתו שכשאין -

הוא הרי ניערו שלא זמן כל מקום מכל לכשירצה, לנערו
כלי לבטל ואסור הרגיל, לשימושו ראוי ואינו מהיכנו בטל

לשעה אפילו סכ"ו)מהיכנו רסו .(סי'
(וביכלתו) ובדעתו לגמרי מדעתו מקצהו שאינו כיון אלא
לשימושו ראוי כאילו זה זמן כל במשך נחשב - לנערו

מהיכנו, בטל ואינו
השמשות בין היתר דבר על המונח מוקצה בדוגמת והוא
נעשה ולא למוקצה נחשב שאינו - לנערו עליו שחשב

השמשות בין לשעת אפילו האיסור לדבר .לבסיס

 
בזה.12) הדיעות ביאור יא ס"ק רסו סי' קו"א ראה
כך13) הנר, מן הניתזים ניצוצות אין זמננו של שעוה ובנרות

כיבויים. שממהר לחוש שאין
מכמה כתב מד בהערה אמנם לאסור, כתב סכ"ו פכ"ב ובשש"כ

כלל. חשיבות השעווה לטיפות שאין מחמת להתיר פוסקים
לסלקו14) ושכח יום מבעוד טבלא גבי על נר הניח ה: סעיף

בה ולהשתמש לטלטלה הטבלא לו ונצרכה שחשכה קודם ממנה
ומטלטלה הארץ על מעליה נופל והנר הטבלא את מנער בשבת
זה בניעור הנר לכבות יתכוין שלא ובלבד שירצה מקום לכל
שאינו שדבר כלום בכך אין נפילתו ידי על מאליו נכבה אם ואף
כך. ע"י יכבה שלא שאפשר רישיה פסיק כאן ואין הוא מתכוין
רק בו נשאר ולא מהנר השמן כלה כשכבר אמורים דברים במה
שיש נר אבל בו וכיוצא שעוה של נר שהוא או דולקת פתילה
שלא אפשר שאי לפי מעליה להפילו הטבלא לנער אסור שמן בו
יתרחק או מבעיר משום ויתחייב הפתילה אל קצת השמן יתקרב
קצת. ממנו ישפוך אם שכן וכל מכבה משום בו ויש ממנו קצת

(15Ò"Ò Á˘ 'ÈÒקליפי כגון לבהמה ראויות הקליפות אין ואם :
כעצים בטלטול אסורות שהן בהן וכיוצא [ו]שקדים אגוזים
אחר בדבר בין בידיו בין השלחן מעל להעבירן אסור ואבנים
דבר ע"י טלטול התירו ולא בו וכיוצא בסכין לגררן כגון שבידיו
והוא המותר דבר על מונח הוא כבר האסור כשדבר אלא אחר
מאליו עמו מיטלטל האסור והדבר המותר הדבר בידיו מטלטל
מונחות שהקליפות המפה את או הטבלא את בידיו שמנער כגון
שהטבלא מאליהן מעליה ונופלות ג"כ ננערות והן כבר עליה
מונחות הקליפות היו ולא הואיל האסור לדבר בסיס נעשית לא
משא"כ השבת כניסת תחלת שהוא השמשות בבין עליו
ע"י מטלטלן הוא אלא מאליהן מיטלטלין אינן בסכין כשמגררן

ארוכה. כיד לו שנעשה הסכין
"Òועד"ז Ò 'ÈÒבטלטול האסור המשאוי התרת לגבי -

וייאסרו הבהמה בצידי שמניח הכרים על שיפול כך הבהמה שעל
שיכול קטנים בשקים אמורים דברים במה בטלטול: הכרים
העליון כר ששומט (לכשירצה) מתחתיהם הכרים לשמוט
עד וכן השלישי על השני ומן השני על ונופלים מתחתיהם
שלא כיון האיסור לדבר בסיס נעשו לא שהשקים לארץ שמגיעים
השבת. כניסת תחלת שהוא השמשות בבין עליהם השקים היו

להלן,16) הובא שט בסי' כמבואר מרובה הפסד במקום
לביאור כתוספת באים אינם לנערו' דעתו היה 'וגם והמלים
לכללות כהמשך אלא האסור, לדבר ובסיס מוקצה משום היתר

מהיכנו. כלי בביטול העוסק הסעיף
השבת17) כל שם ישארו שלא בדעתו היה אם ואפילו ז: סעיף

שישארו בדעתו שהיה דהיינו בלבד השבת בכניסת אלא כולה
ניעור ע"י משם יסירם שאז בלבד השמשות בין לאחר עד שם
עליו דעתו שהיה הניעור אפילו לו להתיר כלום מועיל זה אין
השמשות בבין לאיסור בסיס והכר החבית שנעשו שמתוך לפי
דעתו ואין כולה השבת לכל הוקצו השבת כניסת תחלת שהוא

להתירם. מועלת
בדעתו היה כן אם אלא לאיסור בסיס נעשו שלא אומרים ויש
בדעתו היה אם אבל כולה השבת כל והמעות האבן שם שישארו
ניעור ידי על בין נכרי ידי על בין השבת באמצע משם ליטלם
כניסת בתחלת אפילו להם בסיס והכר החבית כלל נעשו לא
כולה השבת לכל הוקצו ולא בטלטול כלל נאסרו ולא השבת
החבית להטות השבת כניסת בתחלת אפילו נמלך אם ולכן
כסברא והעיקר . . בשוכח כמו מותר זה הרי . . הכר ולנער
סברא על לסמוך יש הפסד במקום מקום ומכל הראשונה

              

       
         

         
        

       
        

        
        

         
          

      
      

         
         

       
       

           
       

       
         
            

      
       

        

















































המשך ביאור למס' שבועות ליום שבת קודש עמ' ב

             

       
       

       
        
        
         
         

         
        

         
         

         
         

      
          

          
        

          
    

         
         
          

       
          

         
          
          


       

          
  

        
          

       
         

          
          

         
         

         
          

         
            

           
      

   
        

          
          

         
      

          
      

         
          
           
           
          

          
          

        






























































































































המשך ביאור למס' שבועות ליום קמישי עמ' א
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  ,הנר לנער בדעתו שאין אע"פ היינו -

כל במשך בכלי הנר מונח שיהיה בדעתו מקצה ואפילו
כיון - להניחו מותר - מידהשבת הנר .לנער

  מנת על שעוה נר תחת כלי להניח אין -
שטיפות כיון הכלי, מן הנוטפות השעוה טיפות את שיקבל
אבל משם, לנערם יכול ואינו הכלי לדפני דבוקות השעוה
לא השעוה שטיפות באופן בכלי מים מעט להניח אפשר

מיד לנערם ויוכל הכלי לדפנות .יידבקו
  שיכול אף לנערו בדעתו שכשאין -

הוא הרי ניערו שלא זמן כל מקום מכל לכשירצה, לנערו
כלי לבטל ואסור הרגיל, לשימושו ראוי ואינו מהיכנו בטל

לשעה אפילו סכ"ו)מהיכנו רסו .(סי'
(וביכלתו) ובדעתו לגמרי מדעתו מקצהו שאינו כיון אלא
לשימושו ראוי כאילו זה זמן כל במשך נחשב - לנערו

מהיכנו, בטל ואינו
השמשות בין היתר דבר על המונח מוקצה בדוגמת והוא
נעשה ולא למוקצה נחשב שאינו - לנערו עליו שחשב

השמשות בין לשעת אפילו האיסור לדבר .לבסיס

 
בזה.12) הדיעות ביאור יא ס"ק רסו סי' קו"א ראה
כך13) הנר, מן הניתזים ניצוצות אין זמננו של שעוה ובנרות

כיבויים. שממהר לחוש שאין
מכמה כתב מד בהערה אמנם לאסור, כתב סכ"ו פכ"ב ובשש"כ

כלל. חשיבות השעווה לטיפות שאין מחמת להתיר פוסקים
לסלקו14) ושכח יום מבעוד טבלא גבי על נר הניח ה: סעיף

בה ולהשתמש לטלטלה הטבלא לו ונצרכה שחשכה קודם ממנה
ומטלטלה הארץ על מעליה נופל והנר הטבלא את מנער בשבת
זה בניעור הנר לכבות יתכוין שלא ובלבד שירצה מקום לכל
שאינו שדבר כלום בכך אין נפילתו ידי על מאליו נכבה אם ואף
כך. ע"י יכבה שלא שאפשר רישיה פסיק כאן ואין הוא מתכוין
רק בו נשאר ולא מהנר השמן כלה כשכבר אמורים דברים במה
שיש נר אבל בו וכיוצא שעוה של נר שהוא או דולקת פתילה
שלא אפשר שאי לפי מעליה להפילו הטבלא לנער אסור שמן בו
יתרחק או מבעיר משום ויתחייב הפתילה אל קצת השמן יתקרב
קצת. ממנו ישפוך אם שכן וכל מכבה משום בו ויש ממנו קצת

(15Ò"Ò Á˘ 'ÈÒקליפי כגון לבהמה ראויות הקליפות אין ואם :
כעצים בטלטול אסורות שהן בהן וכיוצא [ו]שקדים אגוזים
אחר בדבר בין בידיו בין השלחן מעל להעבירן אסור ואבנים
דבר ע"י טלטול התירו ולא בו וכיוצא בסכין לגררן כגון שבידיו
והוא המותר דבר על מונח הוא כבר האסור כשדבר אלא אחר
מאליו עמו מיטלטל האסור והדבר המותר הדבר בידיו מטלטל
מונחות שהקליפות המפה את או הטבלא את בידיו שמנער כגון
שהטבלא מאליהן מעליה ונופלות ג"כ ננערות והן כבר עליה
מונחות הקליפות היו ולא הואיל האסור לדבר בסיס נעשית לא
משא"כ השבת כניסת תחלת שהוא השמשות בבין עליו
ע"י מטלטלן הוא אלא מאליהן מיטלטלין אינן בסכין כשמגררן

ארוכה. כיד לו שנעשה הסכין
"Òועד"ז Ò 'ÈÒבטלטול האסור המשאוי התרת לגבי -

וייאסרו הבהמה בצידי שמניח הכרים על שיפול כך הבהמה שעל
שיכול קטנים בשקים אמורים דברים במה בטלטול: הכרים
העליון כר ששומט (לכשירצה) מתחתיהם הכרים לשמוט
עד וכן השלישי על השני ומן השני על ונופלים מתחתיהם
שלא כיון האיסור לדבר בסיס נעשו לא שהשקים לארץ שמגיעים
השבת. כניסת תחלת שהוא השמשות בבין עליהם השקים היו

להלן,16) הובא שט בסי' כמבואר מרובה הפסד במקום
לביאור כתוספת באים אינם לנערו' דעתו היה 'וגם והמלים
לכללות כהמשך אלא האסור, לדבר ובסיס מוקצה משום היתר

מהיכנו. כלי בביטול העוסק הסעיף
השבת17) כל שם ישארו שלא בדעתו היה אם ואפילו ז: סעיף

שישארו בדעתו שהיה דהיינו בלבד השבת בכניסת אלא כולה
ניעור ע"י משם יסירם שאז בלבד השמשות בין לאחר עד שם
עליו דעתו שהיה הניעור אפילו לו להתיר כלום מועיל זה אין
השמשות בבין לאיסור בסיס והכר החבית שנעשו שמתוך לפי
דעתו ואין כולה השבת לכל הוקצו השבת כניסת תחלת שהוא

להתירם. מועלת
בדעתו היה כן אם אלא לאיסור בסיס נעשו שלא אומרים ויש
בדעתו היה אם אבל כולה השבת כל והמעות האבן שם שישארו
ניעור ידי על בין נכרי ידי על בין השבת באמצע משם ליטלם
כניסת בתחלת אפילו להם בסיס והכר החבית כלל נעשו לא
כולה השבת לכל הוקצו ולא בטלטול כלל נאסרו ולא השבת
החבית להטות השבת כניסת בתחלת אפילו נמלך אם ולכן
כסברא והעיקר . . בשוכח כמו מותר זה הרי . . הכר ולנער
סברא על לסמוך יש הפסד במקום מקום ומכל הראשונה
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רע"ז: בסי' שנתבאר כמו השלחן על נר נפל אם כגון האחרונה

ועד"ז   שיהיה הטבלא על הנר הניח מדעתו אם :
אליו וטפלה להנר בסיס נעשית הרי השבת בכניסת עליה
הוא הנר אם אף לנערה אסור לפיכך כמוהו בטלטול ואסורה

. . בו וכיוצא שעוה של
שיהיה דעתו היתה א"כ אלא בסיס נקראת שאינה אומרים ויש
כניסת אחר לסלקו דעתו היה אם אבל כולה השבת כל עליה הנר

הצד מן טלטול שאר או ניעור ידי על או נכרי ידי על השבת
לסמוך ויש בו וכיוצא שעוה של הנר אם לנערה מותר זה הרי
על שנפל השלחן שעל נר כגון הפסד במקום להקל דבריהם על
נופל והנר השלחן ינער השלחן ישרף שלא וחושש השלחן
יום מבעוד דעתו היה אם בו וכיוצא שעוה של הוא אם מעליו
מן טלטול ידי על או נכרי ידי על בשבת השלחן מעל לסלקו

הצד.

•
     

דרך שאין דהיינו סעודה מחמת שלא הבאים דברים הם ואם
מיני כל כגון להשביע ולא ללפת לא עליהם סעודה לקבוע
עם נתבשלו ואפילו מבושלים בין חיים בין בהם וכיוצא פירות

לפניהם. ברכה טעונים פת בלא אותם אוכל אם בשר

לקנוח (או המאכל לעכל כדי הסעודה בגמר אוכלם ואפילו
שאינן כיון המוציא בברכת נפטרים אינן המאכל) מכובד להקל
אלא לעולם הסעודה מחמת לבא דרכם ואין הסעודה מעיקר

סעודה. בשעת שלא אפילו היום כל לאכלם דרכם

באמצע אוכלם (אפילו לאחריהם ברכה טעונים אין אבל
שבאו שכיון בלבד) לתענוג אלא לקנוח ולא לעכל לא הסעודה
המזון ברכת הפת מן ידיהם שמשכו קודם הסעודה בתוך

הסעו תוך שבא מה שכל לפי השביעהפוטרתם מכלל הוא דה
וברכת: ושבעת בה שנאמר

המוציא‚ וברכת לפת טפלה נעשו פת עם אוכלם אם אבל
לפניו והביאו אחר דבר על סעודתו לפתן קבע אפילו פוטרתן

פת. עם מעט מהם ואוכל ולתענוג לקנוח פירות

מעט מהם ואכל הפת את כן גם בהם ללפת לפניו הביאום ואם
אם לפניהם לברך א"צ פת בלא אח"כ אוכל אפילו הפת עם
הפירות אכילת שתחלת שכיון פת עם מהם עוד לאכול דעתו
להפטר הסעודה שאר עם הם מצטרפין הפת עם היא וסופה
שהביאו כיון פת בלא בינתיים שאוכל מה אף הפת בברכת
וגם בתחלה פת בהם ומלפת הפת בהם ללפת מתחלה אותם
בהם ללפת שלא נמלך אח"כ אם ואף בהם ללפת דעתו בסוף
ברכת סמך על מהם שאוכל שבשעה כיון כלום בכך אין בסוף

כך. אחר עדיין בהם ללפת כוונתו המוציא

לקנוח אלא הפת את בהם ללפת הביאום לא מתחלה אם אבל
בלא בינתיים ואוכל וסוף תחלה פת בהם שמלפת אף סעודה
אינן ללפת ולא לקנוח שעיקרם כיון לפניהם לברך צריך פת

פת. בלא שאוכל מה לפטור הסעודה לשאר מצטרפין

מתחיל אם אבל פת עם היא מהפירות אכילתו כשתחלת זה וכל
שאוכל אלא בהם ומלפת ללפת באו אם אף פת בלא לאכול

לברך. צריך פת בלא בתחלה מעט

ללפת סעודתו באמצע פירות לו כשבאים לעולם כן לנהוג וטוב
בין יאכל ואח"כ ולברך פת בלא מעט תחלה מהם לאכול הפת
הפת בהם מלפת אם אף מסתפקין שיש לפי פת בלא בין פת עם
המוציא: בברכת נפטרים אם פת בלא בנתיים ואוכל וסוף תחלה

הסעודה„ ובאמצע אחר דבר על סעודתו לפתן כשקבע זה וכל
הפירות על סעודתו לפתן קבע אם אבל פירות לו הביאו
שנפטרים הסעודה מחמת הבאים כדברים הפירות לו נעשו
וא"צ אכילתם בתחלת פת בלא אוכלם אפילו המוציא בברכת

חולקים. ויש פת עם תחלה מהם לאכול

אוכל כך אחר אם אף ואז פת עם מעט תחלה שיאכל טוב ולכן
עוד לאכול דעתו אין ואפילו עליהם לברך א"צ פת בלא מהם
את בהם ללפת עליהם היה סעודתו קביעת שעיקר כיון פת עם

הפת.

להמשיך למאכל מאכל בין בהם וכיוצא תמרים שאוכל ומי
הפת בברכת נפטרים סעודה צורך שהוא כיון האכילה תאות

קע"ו: בסימן שנתבאר פרפראות כמו ענין בכל

לברך‰ צריך הפת בברכת נפטרים הפירות שאין מקום וכל
ונתכוין המוציא שבירך בשעה לפניו היו אפילו עליהם

לפוטרם.

שבירך בשעה לפניו היו לא אפילו נפטרים נפטרים שהם מקום וכל
העיקר אין מקום שבכל (ואע"פ עליהם דעתו היה ולא המוציא
מכל עליו דעתו ואין לפניו הטפל אין אם בברכתו הטפל את פוטר
על הסתם מן דעתו הרי לאכילה עצמו שקובע כיון בסעודה מקום

בפירוש. בדעתו) כן היה שלא אע"פ לפניו שיביאו מה כל

שבירך שאחר כגון כלל זה על דעתו היה שלא ידוע אם אבל
ולא עליהם סמוך שאינו אחרים מבית דורון לו שלחו הפת על
דבר הוא אפילו הפת בברכת נפטר אינו הדורון על דעתו היה
אין ועכשיו הפת את בו ומלפת הפת את ללפת לבא שדרכו
מצוי דבר הוא שבינינו מפני אלו במדינות בזה נזהרים העולם

אחרים. מבית אפילו בסעודה דורון לחבירו שולח שאחד

שנפטר דבר כל אבל הפת בברכת נפטר אם לענין זה (וכל
ממנו לאכול שלא בלבו וגמר לאכלו שסיים אע"פ הפת בברכת
שיתבאר כמו עליו לברך א"צ לאכול ונמלך וחזר זו בסעודה עוד

קע"ט): בסימן
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Âחכמי בימות מנהג (שהיה הסעודה לאחר הבאים ודברים
הפת מן ידיהם מושכים היו הסעודה שבסוף התלמוד
ואחד אחד כל שלפני הקטנים השלחנות וגם אותה ומסירים
ולשתות סעודה לקנוח ופרפראות פירות לאכול עצמן וקובעין
לבא שדרכם דברים אפילו לפניהם אז שמביאים מה כל הרי יין)
(ואצ"ל לאחריהם בין לפניהם בין ברכה טעונים הפת ללפת
בסי' שיתבאר כמו המזון בברכת שנפטרים מתמרים חוץ פירות
שנאכל מה אלא פוטרים אינן המזון וברכת שהמוציא מפני ר"ח)

מהפת. ידיהם סילקו שלא בעוד הסעודה עיקר תוך

המזון ברכת קודם הסעודה אחר השלחן מסלקין שאין ועכשיו
או אחרונים מים או המזון ברכת עד בסתם הפת סילוק לנו אין
שיאמר או ידיו נטל שלא אע"פ בידו המזון ברכת כוס שיטול

סיל שאז המזון ברכת ונברך כוס לגמריתנו מלאכול דעתו ק
אע"פ עוד מלאכול עצמו את שמסלק בפירוש אמר אם (ואצ"ל

בלבו). כן גמר אם הדין והוא ונברך תנו אמר שלא

בלא לאכול מתירין יש פת לאכול ונמלך חוזר שאם ואע"פ
הדברים כל לאכול ג"כ יכול ואז קע"ט בסי' שיתבאר כמו ברכה
מסולקות וידיו חזר שלא זמן כל מקום מכל בברכתה שנפטרו
סילק שלא פי על אף בברכתה נפטרים דברים שאר אין הימנה

מהם: דעתו

Êולערוך הפת מן ידיהם למשוך שרגילים גדולות ובסעודות
המשקים על לברך ראוי היה שתיה ולקבוע בפירות השלחן
הפירות על אחרונה ברכה וגם הסעודה מחמת באים שהם אע"פ

כן. נהגו שלא אלא המזון ברכת קודם

בימיהם לברך הצריכו שלא לומר זכות עליהם שלימד מי ויש
אחר ושותים שאוכלים מה אחרת כסעודה שנראה משום אלא
מברכה לא הפת בברכת נפטרים אינן לכך השלחן סילוק

על ושותין שאוכלין מה כל אבל אחרונה מברכה ולא ראשונה
ולכן הפת עם היא אחת סעודה הפת עליו שאכלו השלחן
ואפילו לגמרי ממנה דעתם שסילקו אע"פ בברכותיה נפטרים
ברכת כוס שיטול או אחרונים מים שיטלו עד ונברך תנו אמרו

קע"ט: בסי' שיתבאר כמו המזון

הסעודה בתוך הבאים דברים דין קעז, סימן א חלק

בֿז סעיפים דינם ומה הסעודה ואחר

אחר‡ לחדר והלך בידו המאכל ונטל זה בחדר אוכל היה
אחר למקום והלך שעמד שכיון ולברך לחזור צריך לאכול
ברכה וטעונה היא אחרת אכילה וזו אכילתו גמר היא זו עמידתו
למקומו חוזר ואפילו בינתיים דעתו הסיח שלא אע"פ בתחלה
הפסיק בינתיים מקומו ששינה שכיון ולברך לחזור צריך לאכול
מקום שינוי נקרא אינו לזוית מזוית אחד בחדר אבל אכילתו

גדול. טרקלין הוא אפילו

מחדר מקומו לשנות בדעתו היה זה בחדר כשבירך מתחלה ואם
אחר מאכל השני בחדר אוכל אפילו אכילתו באמצע לחדר

ולברך. לחזור א"צ הראשון כברכת שברכתו

שיהיו אפילווהוא או לבית מבית אבל אחד בבית החדרים שני
בידו המאכל נוטל אפילו כלום מועלת דעתו אין לחצר מבית

בינתיים. הדעת היסח בלא ואוכלו וחוזר כשהולך

הראשון מקומו את לראות יכול שאוכל במקום אם מקום ומכל
צריך אין מקומו מקצת ואפילו חלון דרך אפילו שם שאכל
בדעתו כן היה לא ואפילו לחצר מבית אפילו ולברך לחזור
אם הראשון כברכת שברכתו אחר מאכל על ואפילו כשבירך

ר"ו: בסי' שיתבאר כמו כשבירך לאכול בדעתו היה

א סעיף בסעודה הפסק קרויים דברים איזה קעח, סימן א חלק

•

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

 

והלב המוח יגיעת מתוך יום יום להתפלל הצורך

הפנימי התוכן הקודם בפרק שנתבאר [לאחרי

שהקבקריאת"ב אבינו אברהם """ הוא עולםה היינו"אֿל ,

לאחר וגם מאלקות, נפרד אינו דבר שום דאמת שאליבא

הקב העולם ""בריאת הוא ומיוחדה קודםיחיד כמו "

עיקר הוא זה שענין לבאר, ישוב - ממש העולם שנברא

שבתפלה:] ההתבוננות

     
שום שאין זו באמת במוחו יכיר האדם כאשר

ית', בלעדו מןויתבונןמציאות הרי הדעת, בעומק בזה
ה' באהבת יתעורר ולבו הלב, אל הדבר יתפשט המוח
הזה, עולם לענייני תשוקה שום לו תהי' לא אשר עד
סוף אין השי"ת נגד במציאות מבוטלים "שכולם

הם והרי חשיביב"ה", וכלא ואפס רצונוכאין כל אלא ,

המציאות ית' שהוא כיון לבדו, לה' יהיו ותשוקתו
היחידה. האמיתית

ענין תוכן היא היא לאלקות זו אהבה והתעוררות -
הוא הבוקר תפלת שענין לעיל שנתבאר כפי התפלה,

האדם. בלב לה' האהבה את לעורר

ופרט פרט כל של התוכן כיצד ומבאר [וממשיך

שהשי זו הכרה האדם במוח להחדיר - הוא הוא"בתפלה ת

עולם" :]"אֿל

       
        

לה' "הודו באמירת היא התפלה קראוהתחלת

דרךבשמו על הוא הקב"ה של בשמו הקריאה וענין ,"
" אברהם גבי שכתוב אֿלהוי'בשםשםויקראמה

כנ"ל. מאלקות, נפרד דבר העולם שאין עולם",
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קלי    

Âחכמי בימות מנהג (שהיה הסעודה לאחר הבאים ודברים
הפת מן ידיהם מושכים היו הסעודה שבסוף התלמוד
ואחד אחד כל שלפני הקטנים השלחנות וגם אותה ומסירים
ולשתות סעודה לקנוח ופרפראות פירות לאכול עצמן וקובעין
לבא שדרכם דברים אפילו לפניהם אז שמביאים מה כל הרי יין)
(ואצ"ל לאחריהם בין לפניהם בין ברכה טעונים הפת ללפת
בסי' שיתבאר כמו המזון בברכת שנפטרים מתמרים חוץ פירות
שנאכל מה אלא פוטרים אינן המזון וברכת שהמוציא מפני ר"ח)

מהפת. ידיהם סילקו שלא בעוד הסעודה עיקר תוך

המזון ברכת קודם הסעודה אחר השלחן מסלקין שאין ועכשיו
או אחרונים מים או המזון ברכת עד בסתם הפת סילוק לנו אין
שיאמר או ידיו נטל שלא אע"פ בידו המזון ברכת כוס שיטול

סיל שאז המזון ברכת ונברך כוס לגמריתנו מלאכול דעתו ק
אע"פ עוד מלאכול עצמו את שמסלק בפירוש אמר אם (ואצ"ל

בלבו). כן גמר אם הדין והוא ונברך תנו אמר שלא

בלא לאכול מתירין יש פת לאכול ונמלך חוזר שאם ואע"פ
הדברים כל לאכול ג"כ יכול ואז קע"ט בסי' שיתבאר כמו ברכה
מסולקות וידיו חזר שלא זמן כל מקום מכל בברכתה שנפטרו
סילק שלא פי על אף בברכתה נפטרים דברים שאר אין הימנה

מהם: דעתו

Êולערוך הפת מן ידיהם למשוך שרגילים גדולות ובסעודות
המשקים על לברך ראוי היה שתיה ולקבוע בפירות השלחן
הפירות על אחרונה ברכה וגם הסעודה מחמת באים שהם אע"פ

כן. נהגו שלא אלא המזון ברכת קודם

בימיהם לברך הצריכו שלא לומר זכות עליהם שלימד מי ויש
אחר ושותים שאוכלים מה אחרת כסעודה שנראה משום אלא
מברכה לא הפת בברכת נפטרים אינן לכך השלחן סילוק

על ושותין שאוכלין מה כל אבל אחרונה מברכה ולא ראשונה
ולכן הפת עם היא אחת סעודה הפת עליו שאכלו השלחן
ואפילו לגמרי ממנה דעתם שסילקו אע"פ בברכותיה נפטרים
ברכת כוס שיטול או אחרונים מים שיטלו עד ונברך תנו אמרו

קע"ט: בסי' שיתבאר כמו המזון

הסעודה בתוך הבאים דברים דין קעז, סימן א חלק

בֿז סעיפים דינם ומה הסעודה ואחר

אחר‡ לחדר והלך בידו המאכל ונטל זה בחדר אוכל היה
אחר למקום והלך שעמד שכיון ולברך לחזור צריך לאכול
ברכה וטעונה היא אחרת אכילה וזו אכילתו גמר היא זו עמידתו
למקומו חוזר ואפילו בינתיים דעתו הסיח שלא אע"פ בתחלה
הפסיק בינתיים מקומו ששינה שכיון ולברך לחזור צריך לאכול
מקום שינוי נקרא אינו לזוית מזוית אחד בחדר אבל אכילתו

גדול. טרקלין הוא אפילו

מחדר מקומו לשנות בדעתו היה זה בחדר כשבירך מתחלה ואם
אחר מאכל השני בחדר אוכל אפילו אכילתו באמצע לחדר

ולברך. לחזור א"צ הראשון כברכת שברכתו

שיהיו אפילווהוא או לבית מבית אבל אחד בבית החדרים שני
בידו המאכל נוטל אפילו כלום מועלת דעתו אין לחצר מבית

בינתיים. הדעת היסח בלא ואוכלו וחוזר כשהולך

הראשון מקומו את לראות יכול שאוכל במקום אם מקום ומכל
צריך אין מקומו מקצת ואפילו חלון דרך אפילו שם שאכל
בדעתו כן היה לא ואפילו לחצר מבית אפילו ולברך לחזור
אם הראשון כברכת שברכתו אחר מאכל על ואפילו כשבירך

ר"ו: בסי' שיתבאר כמו כשבירך לאכול בדעתו היה

א סעיף בסעודה הפסק קרויים דברים איזה קעח, סימן א חלק
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והלב המוח יגיעת מתוך יום יום להתפלל הצורך

הפנימי התוכן הקודם בפרק שנתבאר [לאחרי

שהקבקריאת"ב אבינו אברהם """ הוא עולםה היינו"אֿל ,

לאחר וגם מאלקות, נפרד אינו דבר שום דאמת שאליבא

הקב העולם ""בריאת הוא ומיוחדה קודםיחיד כמו "

עיקר הוא זה שענין לבאר, ישוב - ממש העולם שנברא

שבתפלה:] ההתבוננות

     
שום שאין זו באמת במוחו יכיר האדם כאשר

ית', בלעדו מןויתבונןמציאות הרי הדעת, בעומק בזה
ה' באהבת יתעורר ולבו הלב, אל הדבר יתפשט המוח
הזה, עולם לענייני תשוקה שום לו תהי' לא אשר עד
סוף אין השי"ת נגד במציאות מבוטלים "שכולם

הם והרי חשיביב"ה", וכלא ואפס רצונוכאין כל אלא ,

המציאות ית' שהוא כיון לבדו, לה' יהיו ותשוקתו
היחידה. האמיתית

ענין תוכן היא היא לאלקות זו אהבה והתעוררות -
הוא הבוקר תפלת שענין לעיל שנתבאר כפי התפלה,

האדם. בלב לה' האהבה את לעורר

ופרט פרט כל של התוכן כיצד ומבאר [וממשיך

שהשי זו הכרה האדם במוח להחדיר - הוא הוא"בתפלה ת

עולם" :]"אֿל

       
        

לה' "הודו באמירת היא התפלה קראוהתחלת

דרךבשמו על הוא הקב"ה של בשמו הקריאה וענין ,"
" אברהם גבי שכתוב אֿלהוי'בשםשםויקראמה

כנ"ל. מאלקות, נפרד דבר העולם שאין עולם",
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קלב   

עיקר שזהו היות זה, בענין התפלה מתחילים ולכן
האדם בהכרת להחדיר שבתפלה" ההתבוננות "ענין

יתברך. אחדותו ענין

      
ה' בשם . . "ויקרא בשמו", ד"קראו זו נקודה על
תוכן שכן, התפלה; ענין כל והולך סובב - עולם" אֿל
"שאנו - הוא דזמרה בפסוקי מקום של שבחו סיפור
שמהוה מאד, ומהולל גדול שהוא בגדולתו, מספרים
הארץ, ומן השמים מן ה' את הללו מאין, יש תמיד

תמידאצלובטליםוכולם מהוה הוא כי במציאות,
ה' הוא "אתה שאומרים וכמו ליש", כו',לבדךמאין

כו'". כולם את מחי' ואתה

        
  
"שצריך זההטעם על ובמשךלחזור רבות" פעמים

המבארים רבים ומזמורים פסוקים אומרים התפלה
התפלה תכלית כי - הוא ובפרטיות, באריכות זה ענין

ל"בחינת להגיע כלומר,ראי'היא באלקות: ממש"
עולם" "אֿל הוא שהקב"ה זו שהכרה כך לידי להגיע
והתאמתות בוודאות האדם אצל ומוחלטת קבועה תהי'

הוא כאילו כך כל "בבחינתרואהגדולה בעיניו, זאת
בלבד. שמיעה בבחינת ולא ממש", ראי'

הבית בעל כמו הולך, חושך בבחינת ד"כסיל
כל [היכן] שיודע אע"פ בחושך] בביתו [המתהלך
שהוא מפני ליפול, יכול מקום] [מכל הכלים מקומות
[גם וכך אצלו. ראי' בבחינת ואינו הולך בחושך
שהוא ומאמין שיודע - "כסיל" להיות אפשר בעניננו]
יעבור מקום ומכל כו', עלמין כל ממלא יתברך
רק ראי', בבחינת בהתגלות אצלו אינו כי עבירות,

לבד". שמיעה

רב פעמים ה' אחדות ענין על חוזרים אנו ותולכן
והלב המוח בפנימיות להחדיר כדי - התפלה במשך
("אֿל ית' זולתו מציאות שום שאין ההכרה את
קבועה תהי' יתברך באחדותו זו שהכרה עד עולם"),
יכולים זה ידי ועל - ממש" ראי' "בבחינת בלבנו

לה'. האהבה את לעורר

      
ב" די לא ממש", ראי' ל"בחינת להגיע "אמירתכדי

די לא וגם לבד שטחי באופן והמזמורים הפסוקים
צריך אלא המילות, פירוש כוונת עם להאריךבתפלה

רקולהתבונן כי שכלו", לפי ואחד אחד "כל זה, בדבר

ידי להגיעההתבוננותאריכותעל יכולים בתפלה
באלקות; ראי' לבחינת

הוא כי הכרחי, הוא זה בדבר ההתבוננות וריבוי
צבאיהם וכל והארץ שהשמים מאחר שלנו, החוש נגד
על ורק עצמו, בפני ודבר "יש" מציאות לעינינו נראים
לאט לאט פעם, אחר פעם בדבר, ההתבוננות ריבוי ידי
והלב. המוח פנימיות בתוך ויותר יותר הענין יחדור

       
ודבר דבר בכל שתופס היינו מגושם, שמוחו אדם
ביותר עליו יקשה שבו, והחומרי הגשמי הצד את רק
זקוק הוא ולכן עולם"; ד"אֿל זו הכרה לידי להגיע

ב ביותר, ועצומה גדולה המחשבההתעמקותליגיעה

וככל אצלו. תוקלט ית' שאחדותו כדי שאת, ביתר
יותר". בזה להעמיק צריך יותר, מגושם "שמוחו

לקבוע רק הוא התפלה ענין כל אם להקשות: [ואין

הבקשות כל ענין מהו - ית' באחדותו ההכרה את בנפש

שבתפלה?

ממשיך:] זה על -

     
      
         
     

 
בתוך המשולבות השי"ת לרחמי הבקשות גם
זו למטרה הן דזמרה, בפסוקי להקב"ה השבח פסוקי

האדם; של מוחו לתוך ה' אחדות החדרת -

שיסיר ית' רחמיו לעורר הן אלו ובקשות תפלות כי
את האדם לידיהמניעותמן מלהגיע אותו המעכבות

למעלה, המקטרגים מן הבאות המניעות בין - זו הכרה
ראי' לבחינת לזכות ראוי האדם שאין הטוענים
מדברים הבאות המניעות ובין באלקות; והתאמתות
ודאגות טרדות (כמו למטה אותו ומבלבלים הטורדים
ולהעמיק להתרכז עליו המקשים וכדומה), הפרנסה

זו. בהתבוננות כדבעי מחשבתו

        
     

ורעם וגו' עמך את "הושיעה הרחמים בקשת
לישועה היא - וכיו"ב ינשארוחניתונשאם" שהקב"ה ,

באמת לקלוט יוכל שמוחו כדי ברוחניות האדם את
ממש". ראי' "בבחינת ית', אחדותו ענין
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שמע קריאת עד התפלה ענין כל שתוכן ונמצא
שמע קריאת ענין - לה' האהבה" את "לעורר כדי הוא

שממשיך:] [וכמו בפועל האהבה התעוררות עצמה,

      
ה' אלקינו ה' ישראל "שמע אומרים שמע בקריאת

שישאחד רק לא הוא, אחד" ב"ה' האמיתי והפירוש ,"
איןאלקה הקב"ה שמלבד אלא ח"ו), שנים (ולא אחד

מציאות מקוםשום תופסת אינה העולם מציאות (כי
ונמצא עולם"), "אֿל בפירוש כנ"ל הקב"ה, לגבי
"ה' - והיחידה האחת המציאות הוא יתברך שהוא

אחד".

       
       

       
     

     
אחד" ה' גו' ישראל "שמע פסוק אחר שמיד וזהו

" פסוק בתורה "ואהבתנכתב - תלוייםגו'" שהם לפי
ית', אחדותו בענין וההכרה ההבנה ידי שעל בזה", זה

אלקיך". ה' את ל"ואהבת באים

"היו יריחו שאנשי רז"ל למאמר הטעם יובן ובזה
בין מפסיקין היו ש"לא היינו שמע", את אחדכורכין

שמפסיקיםואהבתל כך, אחר שנקבע למנהג (בניגוד "
כי - ועד") לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך ואומרים
תלוי' ("ואהבת") לה' האהבה שהתעוררות מאחר
להפסיק רצו לא אחד"), ("ה' יתברך באחדותו בהכרה

ביניהם.

    
בענין בהכרה תלוי' האהבה שמצות אף אבל,
יריחו, כאנשי הלכה אין מקום מכל כנ"ל, ית' יחודו
"אחד" בין כו' שם ברוך באמירת מפסיקים אלא

ל"ואהבת".

לזה:] [והטעם

       
        

   
אחדותו ענין הוא הפנימי תוכנו כו' שם ברוך גם

" ענין הוא שם דברוך בזהר כדאיתא רזאיתברך,

"אחד" אותיות הם "ועד" אותיות פירוש: - דאחד"
כידוע - א' באות מתחלפת ו' אות כי אתוון, בחילופי
מתחלפת ע' ואות בזו; זו מתחלפות אהו"י שאותיות
הגרון) מן (שהן אחה"ע אותיות כי - ח' באות

בזו. זו מתחלפות

כו' שם "ברוך שבתיבות אותוועדונמצא ישנו "
ה' גו' "שמע דפסוק ".אחדהתוכן

   
הקב"ה של אחדותו ענין אשר בזהר מבואר
בחינת הוא - אחד ה' וגו' ישראל שמע בפסוק המבואר

היינו עליון), (יחוד עילאה עניןאמיתיתיחודא
(ה"עליון"); עצמו הקב"ה אצל שהיא כפי האחדות
ועד" לעולם וכו' שם "ברוך שבתיבות האחדות וענין
ענין שהוא היינו, תחתון), (יחוד תתאה" "יחודא הוא
(ה"תחתון"), הנברא אצל נרגש שהוא כפי ית' אחדותו
בעיני "שמבין אלא ליש, עצמו את מרגיש הנברא כי
זה כל (אבל לאלקות הוא שבטל האמת את שכלו"

בהרגשתו) ולא בהבנתו רק הוא

רק "אחד" אותיות הוא "ועד" בחילופיולכן

ה האחדות ענין כי - ומתכסהאמיתיתאותיות מתעלם
הוא וכו' שם שברוך הזהר וכלשון הנבראים, אצל

ה"אחד"רזא" ענין כי - אחד) של (הסוד דאחד"
ב אינו אלו וגו'גילוישבתיבות שמע בפסוק כמו ממש

ובהעלם. ברמז היינו בסוד, אלא אחד", "ה'

ישראל: בני לשאר יריחו אנשי בין ההבדל גם וזהו

גבוהות, נשמות בעלי גדולים, צדיקים אצל
בפועל מתגלה ושרשן, מקורן עם בתכלית המאוחדות
כביכול ית' קמי' שהוא כפי האמיתי ית' אחדותו ענין
בין מפסיקין היו שלא יריחו אנשי דרגת וזוהי -

ל"ואהבת"; "שמע"

וכו' שם ברוך גם אומרים ישראל בני שאר משא"כ
היות כי - וגו' ישראל שמע באמירת להם די ולא -
אחד" ב"ה' הכרה לידי לבוא יכול ואחד אחד כל שלא
לכן ממש, והרגשה ראי' בבחינת עילאה") ("יחודא
שהשגת כו', שם ברוך אמירת גם להוסיף תיקנו

היאזומדריגה תתאה") ("יחודא יתברך באחדותו
ידי ועל מישראל, ואחד אחד כל של ביכולתו
את בעצמו לעורר אחד כל יוכל בזה ההתבוננות

לה'. האהבה
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קלג    

        
שמע קריאת עד התפלה ענין כל שתוכן ונמצא
שמע קריאת ענין - לה' האהבה" את "לעורר כדי הוא

שממשיך:] [וכמו בפועל האהבה התעוררות עצמה,

      
ה' אלקינו ה' ישראל "שמע אומרים שמע בקריאת

שישאחד רק לא הוא, אחד" ב"ה' האמיתי והפירוש ,"
איןאלקה הקב"ה שמלבד אלא ח"ו), שנים (ולא אחד

מציאות מקוםשום תופסת אינה העולם מציאות (כי
ונמצא עולם"), "אֿל בפירוש כנ"ל הקב"ה, לגבי
"ה' - והיחידה האחת המציאות הוא יתברך שהוא

אחד".

       
       

       
     

     
אחד" ה' גו' ישראל "שמע פסוק אחר שמיד וזהו

" פסוק בתורה "ואהבתנכתב - תלוייםגו'" שהם לפי
ית', אחדותו בענין וההכרה ההבנה ידי שעל בזה", זה

אלקיך". ה' את ל"ואהבת באים

"היו יריחו שאנשי רז"ל למאמר הטעם יובן ובזה
בין מפסיקין היו ש"לא היינו שמע", את אחדכורכין

שמפסיקיםואהבתל כך, אחר שנקבע למנהג (בניגוד "
כי - ועד") לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך ואומרים
תלוי' ("ואהבת") לה' האהבה שהתעוררות מאחר
להפסיק רצו לא אחד"), ("ה' יתברך באחדותו בהכרה

ביניהם.

    
בענין בהכרה תלוי' האהבה שמצות אף אבל,
יריחו, כאנשי הלכה אין מקום מכל כנ"ל, ית' יחודו
"אחד" בין כו' שם ברוך באמירת מפסיקים אלא

ל"ואהבת".

לזה:] [והטעם

       
        

   
אחדותו ענין הוא הפנימי תוכנו כו' שם ברוך גם

" ענין הוא שם דברוך בזהר כדאיתא רזאיתברך,

"אחד" אותיות הם "ועד" אותיות פירוש: - דאחד"
כידוע - א' באות מתחלפת ו' אות כי אתוון, בחילופי
מתחלפת ע' ואות בזו; זו מתחלפות אהו"י שאותיות
הגרון) מן (שהן אחה"ע אותיות כי - ח' באות

בזו. זו מתחלפות

כו' שם "ברוך שבתיבות אותוועדונמצא ישנו "
ה' גו' "שמע דפסוק ".אחדהתוכן

   
הקב"ה של אחדותו ענין אשר בזהר מבואר
בחינת הוא - אחד ה' וגו' ישראל שמע בפסוק המבואר

היינו עליון), (יחוד עילאה עניןאמיתיתיחודא
(ה"עליון"); עצמו הקב"ה אצל שהיא כפי האחדות
ועד" לעולם וכו' שם "ברוך שבתיבות האחדות וענין
ענין שהוא היינו, תחתון), (יחוד תתאה" "יחודא הוא
(ה"תחתון"), הנברא אצל נרגש שהוא כפי ית' אחדותו
בעיני "שמבין אלא ליש, עצמו את מרגיש הנברא כי
זה כל (אבל לאלקות הוא שבטל האמת את שכלו"

בהרגשתו) ולא בהבנתו רק הוא

רק "אחד" אותיות הוא "ועד" בחילופיולכן

ה האחדות ענין כי - ומתכסהאמיתיתאותיות מתעלם
הוא וכו' שם שברוך הזהר וכלשון הנבראים, אצל

ה"אחד"רזא" ענין כי - אחד) של (הסוד דאחד"
ב אינו אלו וגו'גילוישבתיבות שמע בפסוק כמו ממש

ובהעלם. ברמז היינו בסוד, אלא אחד", "ה'

ישראל: בני לשאר יריחו אנשי בין ההבדל גם וזהו

גבוהות, נשמות בעלי גדולים, צדיקים אצל
בפועל מתגלה ושרשן, מקורן עם בתכלית המאוחדות
כביכול ית' קמי' שהוא כפי האמיתי ית' אחדותו ענין
בין מפסיקין היו שלא יריחו אנשי דרגת וזוהי -

ל"ואהבת"; "שמע"

וכו' שם ברוך גם אומרים ישראל בני שאר משא"כ
היות כי - וגו' ישראל שמע באמירת להם די ולא -
אחד" ב"ה' הכרה לידי לבוא יכול ואחד אחד כל שלא
לכן ממש, והרגשה ראי' בבחינת עילאה") ("יחודא
שהשגת כו', שם ברוך אמירת גם להוסיף תיקנו

היאזומדריגה תתאה") ("יחודא יתברך באחדותו
ידי ועל מישראל, ואחד אחד כל של ביכולתו
את בעצמו לעורר אחד כל יוכל בזה ההתבוננות

לה'. האהבה
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קלד   


        

 

Â‰ÊÂ,המלך שעשועי בשער המלך עמק בספר שאמר
רו"ש בבחי' הי' בעצמותו המלך שעשועי שבחי'
אנה בעין המתנוצץ בתנועה טוב האבן הבהקת כדמיון
הנ"ל מכל וכמובן כו', יחד או"ח ובחי' או"י בחי' ואנה
[בחי'] בו שיש זולתו בדבר שבאדם שעשועי' בבחי'
כו', א' בבת הנפש והשבת והתפשטות הנפש הסתלקות
שמשתעשע בשעה נענוע הנק' התנועה מורה ע"ז אשר
העצמיי' שעשועי' בבחי' גם יובן ממש וכך באריכות, כנ"ל
בעצמות יחד והתפשטות הסתלקות רו"ש בבחי' ג"כ שהוא
בבחי' כא' הכלולי' חו"ג בחי' היינו ולמעלה כו', עדיין
ממש המאציל שבעצמות ההיולי הפשוט התענוג עצמו'
רו"ש בתנועות ה' וישע כמו ש"ע ב"פ שעשועי נק' וע"כ
עצמו' שבחי' פי' כדמותינו, בצלמינו אדם נעשה וזהו כו'.
ודמות צלם בחי' כי כו' בצלמינו אדם נעשה א' המאציל
שבחי' לפי כנ"ל שבאו"כ ואו"ח או"י רו"ש בחי' הוא
ואו"ח או"י רו"ש בחי' בו יש בעצמותו המלך שעשועי
ואו"ח או"י רו"ש בבחי' בכח בעצמו ששיער כמו ע"כ יחד
דאבי"ע ההשתלשלות לפועל מקור להיות א"ע צמצם כן
עד כו' מטי ולא מטי בחי' והוא רו"ש בבחי' ג"כ להיות
וזהו המאציל, שבעצמות ודמותו בצלמו הי' ג"כ שהאצי'
ואו"ח או"י רו"ש מבחי' ששרשו דז"א או"כ רו"ש ענין
כדמותינו בצלמינו דאצי' אדם נעשה שא' לפי שבעצמות

וד"ל. דוקא
Â‰ÊÂהוא הי' העולם שנברא שקודם רז"ל שרמזו ענין

צלם שנק' או"כ בחי' הוא ושמו הוא פי' בלבד, ושמו
והמשכה בעצמו' למעלה העלאה כו' ואו"ח או"י ודמות
ונאצל שנברא שקודם וזהו עדיין, בעצמות והכל למטה
בבחי' בעצמות כלולי' ביחד רו"ש ושמו הוא הי' העולם
אין עד למעלה דאוא"ס וכידוע כו', לבדו שהוא כמו לבד
קודם עצמותו בבחי' והכל תכלית, אין עד ולמטה קץ
שזהו כו' פנוי מקום שנק' הראשון בצמצום א"ע שצמצם
בחי' הוא אלא כו' ומטה מעלה להיות הקו שנמשך קודם

וד"ל. ממש שבעצמו' חו"ג
‰‰Âהתכללות בחי' צ"ל האלהית בנפש העבודה גם

ואו"ח, או"י בבחי' דרו"ש הנ"ל מדות ב' מבחי'
מ"נ שמעלים במלאכים דקאי רו"ש והחיות א' זה ועל
רצוא בפי' וכמארז"ל דוקא, רו"ש בחי' שהוא למעלה
מתוך היוצא כלהב דהיינו הבזק כמראה שהוא זה ושוב
הנר, כנענוע נענוע בבחי' כו' ונמשך וחוזר שיוצא החרסית
הנק' בנפה"א התשוקה אש רשפי התלהבות ענין הוא וכך
דוקא כזה רו"ש בבחי' ג"כ מ"ן] העלא[ת בחי' אתעדל"ת
כלתה כמ"ש הנפש הסתלקות בחי' בתענוגים אהבה שהוא
התגברות ענין והוא כו', ולבבי שארי כלה כו' נפשי
עריבות מצד הגוף חומר מנרתק לצאת הנפש של התשוקה
בבחי' שוב לבך שרץ ומיד כו', נפשו כלות עד וידידות
עד ה' על שמתענג התענוג מצד ג"כ הנפש והשבת ירידת
התענוג בענין באריכות כנ"ל בלבו נפלא חיות שיומשך

וד"ל. כו' דרו"ש
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כסדרÂמז) (היינו כו'. לאות וקשרתם כו' לבניך
האדם של מודו"מ לבושים ג' התקשרות
והמחשבה הלב הגיון היינו לבבך על דמתחלה בתומ"צ
מעשה). וקשרתם ואח"כ הדיבור לבוש בם ודברת ואח"כ
ואח"כ תורה תלמוד מצות תחלה כתיב שמע דבפ' וי"ל
והא"ש ובפ' וקשרתם ואח"כ ושננתם כמ"ש המצות ענין
להקדים ויש ולמדתם, ואח"כ וקשרתם תחלה בהפך כתיב
גדול מעשה או גדול תלמוד דקדושין ספ"ק מארז"ל להבין
גדול לימוד ואמר ר"ע נענה גדול מעשה ואמר ר"ט נענה
מעשה, לידי מביא שהלימוד גדול לימוד ואמרו כולם נענו

ק"ש כי ישראל. שמע כו' המצוה וזאת כתיב דהנה והענין
התורה כל והוקשה וקשרתם ושננתם כללית מצוה היא
שמע תחלה צ"ל וקשרתם ושננתם להיות וכדי לתפילין
מבואר אחד הוי' וענין כו' התבוננות לשון שמע ישראל
בטלים העולם רוחות וד' והארץ רקיעים שהז' למעלה
כו' והגבורה הגדולה הוי' לך ענין וזהו ית' ליחודו
קץ אין עד הנבראים על גדולתו התפשטות היא שהגדולה
קדוש ית' הוא כי גבורותיו הן הן חקר אין ולגדולתו כמ"ש
איהו מדות אינון מכל ולאו עולם מימות המתנשא ומובדל
גבורה בחי' ע"י הוא חכים בשם נק' שיהי' כדי ולכן כלל,
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להודיע וכמ"ש חכים בבחי' עצמו ולהשפיל להתצמצם
וזהו לעיל וכדפי' מלכותו הדר וכבוד גבורותיו לבנה"א
בחי' היינו קודשא פי' לשיקבה"ו המצות בכל שאומרים
היינו ושכינתי' סוכ"ע ומובדל קדוש שהוא ית' עצמותו
סוכ"ע מבחי' נמשך ולהיות בתוכם, ושכנתי מל' בחי'
שה"ע המצות ע"י הוא הזה היחוד הנה ממכ"ע בבחי'
ולעבדו אלקיך ה' את לאהבה כמ"ש רצונך ובטל אתכפיא
עבד עבודת דוקא אלא תמה עבודה אינה לבדה שאהבה
כו' פעמים ק' פרקו ששונה מי דומה אינו כי רצון וביטול
גבור איזהו וארז"ל עובד נק' הרגילות על היתירה א' שעל
תאוותו על להתגבר הגבורה מדת שהיא יצרו את הכובש
שפלים להחיות עצמו להשפיל ג"כ נמשך ומזה ורצונו
מעורר אתעדל"ע באתעדל"ת למעלה וכמ"כ צדקה, בנתינת
עצמות את ומניח שמסלק כביכול היינו כו' גבור אתה בחי'
כלל איהו מדות אינון מכל דלאו הבבע"ג ית' אורו
אנת להיות חכמה בבחי' ולהתלבש להשפיל א"ע ומצמצם
מודים שאנו היינו לשמך והודאות ברכות וזהו כו' חכים
קוב"ה יחוד ענין שזהו שמך בבחי' א"ע שהשפיל אותו
ומצמיח צדקות זורע צדקה במצות וכמ"ש ושכינתיה
כוס אשא ישועות כוס הארץ בקרב ישועות פועל ישועות
כו' החסדים שהם הישועות שמקבל כלי שהוא אלקים גי'
חסד וגבורות חסדים כלל דרך שהם המצות בכל וכן
ודרך ל"ת שס"ה וגבורה מ"ע רמ"ח שהוא ימינא דרועא
הדם בו שנמשך האבר כמו איברים רמ"ח מ"ע רמ"ח פרט
רצונו בהם שיומשך כלים בחי' הם המצות וכך הנפש הוא
שתפילין שכמו לתפילין התורה כל הוקשה רז"ל כמא' ית'

שאם אחד הוי' גשמי בדיו עליהם וכותב גשמי קלף הם
וזהו כו', חכמה קדש א"ס אור בו שורה אזי כדין נכתב
מעוררים רצון ביטול המעשה שע"י גדול מעשה ענין
חכים בבחי' והשפלה צמצום בחי' להיות ית' רצונו למעלה
מעשה לידי שמביא גדול לימוד וגמרו נמנו ואעפ"כ כנ"ל,
ע"י הוא המצות במעשה א"ס אור גילוי להיות הנה כי
בחי' היא מ"ה כח וחכמה נפקת, מחכמה דאורייתא התורה
שם אדם התורה וזאת כמ"ש אדם התורה נק' ולכן ביטול
כדמותינו, בצלמנו אדם נעשה כתיב והנה ביטול בחי' מ"ה
תורה משנה כו' ה' וידבר תושב"כ בחי' היינו בצלמינו
איסור תושבע"פ כדמותינו כו', גרונו מתוך מדברת שכינה
א"ס אור השראת בו להיות יכול ומותר שההיתר והיתר
וע"י לה קרינן תושבע"פ פה מל' כו' ופסול כשר וכן
א"ס אור השראת להיות יכול אתברירו בחכמה התורה
המשך וזהו דוקא, היש ביטול ענין שהוא המצות במעשה
כו' אל רוממות כו' לבך רץ אם בחי' פסוד"ז הפסוקים
רקיעים ז' אחד הוי' ישראל שמע כו' ברעש והאופנים
כנ"ל הגדולה הוי' לך כענין ית' אליו בטילים והארץ
יהי' סוכ"ע הוי' יוצא פועל ואהבת לאחד שוב ואח"כ
היש ביטול ושיהי' יש בחי' שיהי' היינו ממכ"ע אלקיך
ואח"כ כו' ושננתם אתברירו בחכמה התורה ע"י והיינו
לידי שמביא גדול תלמוד וזהו המצות מעשה וקשרתם
(ובפ' כו' וקשרתם ואח"כ ושננתם תחלה נאמר לכן מעשה

נא מצדוהא"ש גדול דמעשה כנ"ל וזהו וקשרתם תחלה מר
גדול): הוא זה ומצד כו' מביא שהתלמוד אלא עצמו
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Ê"ÙÚÂבתרומת שהי' כללים דברים ג' ענין ג"כ יובן
מצרף בחי' ג' כנגד שהם ונחשת וכסף זהב המשכן
ובעבודה הזהר, בשם כנ"ל לבות בוחן לזהב כור לכסף
העולם שעליהם וגמ"ח ועבודה תורה בחי' הם האדם בנפש
הוא וזהב גמ"ח, בחי' הוא אהבה בחי' הוא כסף עומד,
הו"ע כן ניצוצי' מנצץ שמהזהב כשם כי העבודה, בחי'
בחי' הוא העבודה עמוד כנגד שהיא שבתפלה ההעלאו'
במ"א, מזה כמ"ש כו' מלמטלמ"ע הניצוצי' העלאות
ר"ת הוא נחש"ת כי תורה, בחי' בעבודה הוא ונחושת
מ"מ חכ', נובלות היא כי ואם תורה, שלמעלה חכ' נובלות
הבין ואלקי' ערכה אנוש ידע שלא שלמעלה מחכ' ה"ה
וי"ל להו. קרית זמירות דוד בד"ה באגה"ק כמ"ש כו' דרכה

חכ' בחי' שמבררת אתברירו בחכ' כי ע"ש נחשת שנק'
התלבשותו ע"ש המברר נק' שלכן נחושת, שנק' שבלעו"ז
שיתלבש בהכרח שהמברר מענין במ"א כמשנ"ת במתברר
למעלה היא בעצם התורה כי הגם ולכן המתברר, במקום
הקריב כאלו עולה בתורת העוסק כל שלכן ומקום, מזמן
בלק"ת מזה כמ"ש כו' בהמ"ק יש לא כעת כי הגם עולה
במקום שתתלבש בהכרח מ"מ שהקדימו, בשעה בד"ה
מלבושי וכל בגדי על נצחם ויז לע"ל וכמ"ש המתברר,
נק' ועש"ז הבתולה, ולאחותו בד"ה מזה כמ"ש אגאלתי,
שבכף האמצעי קנה בחי' היא התורה וגם נחושת. התורה

המשקל המברר הוא שהקנה המשאמאזני' לפ"ע שהרי ,
מגבי' זה ערך לפי כן האחת בכף שנותני' המשקל של
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קלה    

להודיע וכמ"ש חכים בבחי' עצמו ולהשפיל להתצמצם
וזהו לעיל וכדפי' מלכותו הדר וכבוד גבורותיו לבנה"א
בחי' היינו קודשא פי' לשיקבה"ו המצות בכל שאומרים
היינו ושכינתי' סוכ"ע ומובדל קדוש שהוא ית' עצמותו
סוכ"ע מבחי' נמשך ולהיות בתוכם, ושכנתי מל' בחי'
שה"ע המצות ע"י הוא הזה היחוד הנה ממכ"ע בבחי'
ולעבדו אלקיך ה' את לאהבה כמ"ש רצונך ובטל אתכפיא
עבד עבודת דוקא אלא תמה עבודה אינה לבדה שאהבה
כו' פעמים ק' פרקו ששונה מי דומה אינו כי רצון וביטול
גבור איזהו וארז"ל עובד נק' הרגילות על היתירה א' שעל
תאוותו על להתגבר הגבורה מדת שהיא יצרו את הכובש
שפלים להחיות עצמו להשפיל ג"כ נמשך ומזה ורצונו
מעורר אתעדל"ע באתעדל"ת למעלה וכמ"כ צדקה, בנתינת
עצמות את ומניח שמסלק כביכול היינו כו' גבור אתה בחי'
כלל איהו מדות אינון מכל דלאו הבבע"ג ית' אורו
אנת להיות חכמה בבחי' ולהתלבש להשפיל א"ע ומצמצם
מודים שאנו היינו לשמך והודאות ברכות וזהו כו' חכים
קוב"ה יחוד ענין שזהו שמך בבחי' א"ע שהשפיל אותו
ומצמיח צדקות זורע צדקה במצות וכמ"ש ושכינתיה
כוס אשא ישועות כוס הארץ בקרב ישועות פועל ישועות
כו' החסדים שהם הישועות שמקבל כלי שהוא אלקים גי'
חסד וגבורות חסדים כלל דרך שהם המצות בכל וכן
ודרך ל"ת שס"ה וגבורה מ"ע רמ"ח שהוא ימינא דרועא
הדם בו שנמשך האבר כמו איברים רמ"ח מ"ע רמ"ח פרט
רצונו בהם שיומשך כלים בחי' הם המצות וכך הנפש הוא
שתפילין שכמו לתפילין התורה כל הוקשה רז"ל כמא' ית'

שאם אחד הוי' גשמי בדיו עליהם וכותב גשמי קלף הם
וזהו כו', חכמה קדש א"ס אור בו שורה אזי כדין נכתב
מעוררים רצון ביטול המעשה שע"י גדול מעשה ענין
חכים בבחי' והשפלה צמצום בחי' להיות ית' רצונו למעלה
מעשה לידי שמביא גדול לימוד וגמרו נמנו ואעפ"כ כנ"ל,
ע"י הוא המצות במעשה א"ס אור גילוי להיות הנה כי
בחי' היא מ"ה כח וחכמה נפקת, מחכמה דאורייתא התורה
שם אדם התורה וזאת כמ"ש אדם התורה נק' ולכן ביטול
כדמותינו, בצלמנו אדם נעשה כתיב והנה ביטול בחי' מ"ה
תורה משנה כו' ה' וידבר תושב"כ בחי' היינו בצלמינו
איסור תושבע"פ כדמותינו כו', גרונו מתוך מדברת שכינה
א"ס אור השראת בו להיות יכול ומותר שההיתר והיתר
וע"י לה קרינן תושבע"פ פה מל' כו' ופסול כשר וכן
א"ס אור השראת להיות יכול אתברירו בחכמה התורה
המשך וזהו דוקא, היש ביטול ענין שהוא המצות במעשה
כו' אל רוממות כו' לבך רץ אם בחי' פסוד"ז הפסוקים
רקיעים ז' אחד הוי' ישראל שמע כו' ברעש והאופנים
כנ"ל הגדולה הוי' לך כענין ית' אליו בטילים והארץ
יהי' סוכ"ע הוי' יוצא פועל ואהבת לאחד שוב ואח"כ
היש ביטול ושיהי' יש בחי' שיהי' היינו ממכ"ע אלקיך
ואח"כ כו' ושננתם אתברירו בחכמה התורה ע"י והיינו
לידי שמביא גדול תלמוד וזהו המצות מעשה וקשרתם
(ובפ' כו' וקשרתם ואח"כ ושננתם תחלה נאמר לכן מעשה

נא מצדוהא"ש גדול דמעשה כנ"ל וזהו וקשרתם תחלה מר
גדול): הוא זה ומצד כו' מביא שהתלמוד אלא עצמו
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Ê"ÙÚÂבתרומת שהי' כללים דברים ג' ענין ג"כ יובן
מצרף בחי' ג' כנגד שהם ונחשת וכסף זהב המשכן
ובעבודה הזהר, בשם כנ"ל לבות בוחן לזהב כור לכסף
העולם שעליהם וגמ"ח ועבודה תורה בחי' הם האדם בנפש
הוא וזהב גמ"ח, בחי' הוא אהבה בחי' הוא כסף עומד,
הו"ע כן ניצוצי' מנצץ שמהזהב כשם כי העבודה, בחי'
בחי' הוא העבודה עמוד כנגד שהיא שבתפלה ההעלאו'
במ"א, מזה כמ"ש כו' מלמטלמ"ע הניצוצי' העלאות
ר"ת הוא נחש"ת כי תורה, בחי' בעבודה הוא ונחושת
מ"מ חכ', נובלות היא כי ואם תורה, שלמעלה חכ' נובלות
הבין ואלקי' ערכה אנוש ידע שלא שלמעלה מחכ' ה"ה
וי"ל להו. קרית זמירות דוד בד"ה באגה"ק כמ"ש כו' דרכה

חכ' בחי' שמבררת אתברירו בחכ' כי ע"ש נחשת שנק'
התלבשותו ע"ש המברר נק' שלכן נחושת, שנק' שבלעו"ז
שיתלבש בהכרח שהמברר מענין במ"א כמשנ"ת במתברר
למעלה היא בעצם התורה כי הגם ולכן המתברר, במקום
הקריב כאלו עולה בתורת העוסק כל שלכן ומקום, מזמן
בלק"ת מזה כמ"ש כו' בהמ"ק יש לא כעת כי הגם עולה
במקום שתתלבש בהכרח מ"מ שהקדימו, בשעה בד"ה
מלבושי וכל בגדי על נצחם ויז לע"ל וכמ"ש המתברר,
נק' ועש"ז הבתולה, ולאחותו בד"ה מזה כמ"ש אגאלתי,
שבכף האמצעי קנה בחי' היא התורה וגם נחושת. התורה

המשקל המברר הוא שהקנה המשאמאזני' לפ"ע שהרי ,
מגבי' זה ערך לפי כן האחת בכף שנותני' המשקל של
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קלו   

זהו אמיתות שהוא הדבר והמברר השני', בכף הניתן הדבר
המשכת לפ"ע אלו דברים בג' כן כו', שבאמצע הקנה
בעמוד הניצוצי' מתעלי' זה ערך לפי כן בגמ"ח החסד
העליון, קדש מבחי' במעהמ"צ ההמשכה שלפ"ע העבודה,
שקדשנו במצותיו, קדשנו אשר מצוה כל על מברכי' שלכן
ממש זה ערך לפי ית', מצותיו שציונו ע"י העליון בקדש
בחי' הוא והמברר העבודה, בעמוד הניצוצות מתעלים

יעקב דא לבות בוחן וז"ע כו', האמצעי הקנה שהיא התורה
במ"א. כמ"ש כו' התיכון בריח האמצעי קו

‰˙ÚÓÂוהדל ירבה לא שהעשיר השקל מחצית ענין יובן
על גם היא שהכוונה שהגם מעשר, ימעיט לא
מ"מ בדעת אלא עשיר ואין בדעת, אלא עני אין מארז"ל
ולכאו' מעשר, ימעיט לא והדל עשר על ירבה לא העשיר

והעשיר. העני ישתוו ולמה מה מפני מובן אינו
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ÏÚÂיתגבר לנפשו שחש מי כל הנ"ל הדברים כל על כן
בעבודה הרצוי' בעבודה ה' את לעבוד עצמו על
ילך ולא דוקא, פרט בדרך בהתבוננות תפלה זו שבלב
רק באלקות גבוהות מדריגות אל להתבונן בגדולות
בעבודה מורגל שכבר מי (כ"א אליו הקרובים במדריגות
לפום כחו"ח בעבודה גבוהות למדרי' לבוא שביכולתו
בההארה דהיינו ממכ"ע בבחי' ובד"כ כו') דילי' שיעורא
שע"י בעולמות, התלבשות בבחי' שבאה האלקית
ודביקות קירוב יהי' הדעת ובהעמקת אמיתי התבוננות
מדריגתו) לפי שלו באמת (ר"ל באמת לאלקות נפשו
לעסק אותו המביאה והיא ה' אהבת מצות בזה ומקיים

הנה"ב,התורה את ומזכך מברר וע"י ובה המצות, וקיום
שעי"ז הטבעי, השכל הבנת לידי הדברים להביא וישתדל
כו' ה' לאהבת ג"כ שישוב הנה"ב וזיכוך [בירור] עיקר
שהיא כו' אלקיך ה' את ואהבת במ"ש נצטוינו וע"ז
ישראל שמע שז"ע והתבוננות השגה ע"י הבאה האהבה
שהוא יצריך בשני לבבך ובכל כו' והשגה שמיעה שהו"ע
ישוב היצה"ר ושגם באלקות הנה"א ודביקות קירוב בחי'
בלבו להתעורר שבלב העבודה וזהו כו', ה' לאהבת
ע"י הוא שכ"ז כו' ירננו ובשרי לבי ולהיות לה' באהבה
ב' לבבך אל והשבת היום וידעת שעז"נ והתבוננות השגה
במשנה כ"א אהבה על ציווי נא' שלא וזהו כו'. לבבות
מלמעלה אלקות גילוי להם הי' המדבר דור דהנה תורה,
כבכורה וכמ"ש העליונה החיבה מצד ממש ראי' בבחי'
האהבה בהם והי' כו' אבותיכם ראיתי בראשיתה בתאנה
כו' בתענוגים אהבה בחי' ממש דביקות ובבחי' ממילא
כו' חדאן והוו ות"א כו' ויאכלו האלקים את ויחזו וכמ"ש

ראיית שע"י וביטל היראה בחי' בהם הי' דהעיקר (וי"ל
הדור אבל כו'). מגשת וייראו וכמ"ש יר"ע בחי' המהות
יבואו עבודתם שע"י דהיינו האהבה על נצטוו שאח"כ
תכלית וזהו כו'. התבוננות ע"י והיינו אהבה לבחי'
א"ע לייגע תפלה זו שבלב בעבודה והיגיעה העבודה
לה' באהבה להתעורר הדעת בהעמקת האמיתי בהתבוננות
הנה"ב וזיכוך בירור הוא ועי"ז התומ"צ קיום הוא שעי"ז
שמים מלכות עול קבלת שיהי' דבהכרח נתבאר וכבר כו'.
אמנם תמידי, ענין והוא בלעדה להיות שא"א ויר"ת
כנ"ל זאת אהבה לבחי' לבוא היא דתפלה ויגיעה העבודה

כו': העליונה הכוונה אמיתת משלימים דבכ"ז
Âברעש חיצוני התפעלות ענין והוא אופן עוד יש

הארת מוציא שעי"ז דאלקות כללית הידיעה ע"י
מעצמו ותובע רוצה הוא ומשו"ז התגלות לידי הנה"א
אבל ממדריגתו, למעלה שהן ונעלים טובים ענינים כמה
היא דרגא וכל דוקא בהדרגה בא האמת כי אמת, זה אין
אבל לדרגא, מדרגא הולך ועי"ז מדריגתו, לפי אמיתית
בכל ומתחלף משתנה וע"כ באמת. זה אין הנ"ל באופן
אבל חיצוני כללי ביטל בו שפועל הגם הנה"ב ומצד עת,
טוב דבר בשום רוצה ואינו עדיין כלל ביטל בו אין בעצם
כל וע"כ לעמוד. יוכל לא רפיון איזה לידו כשבא ולכן
בעבודה ה' את לעבוד נפשו על יתגבר לנפשו שחש מי
ולהתעורר מדרגתו לפי כאו"א פרטיות בהתבוננות הרצוי'
הנה"ב בירור הוא ועי"ז התו"מ קיום הוא שעי"ז באהבה
ג"כ שתהי' (ובהכרח דתפלה והיגיעה העבודה תכלית וזהו
הכוונה משלים ובזה וג') פ"ב כמשנת"ל בתמידות היראה

כו': העליונה
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בשופר, היו מצות – ר"ה פשוט. שיהיה העיקר השופר, יהיה קר מאיה נפק"מ מאי שאלה:
ריחוקו על נפשו מעגמת צער גדול, בקול – דתשובה עבודה פשוט. בקול צעקה – תקיעה

מגעגועי צער בחשאי, – דלבא רעותא בנפשומאלקות. שמרגיש לאלקות

,רׁש"י ּופרׁש ּפׁשּוט". יעל ׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשל »ִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
טעמא ּבעי1מפרׁש ּדתפּלה ּדמידי ּבגמרא ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָֹ

ּדעֹותאּפׁשיטּות ׁשני מביא ּובּתֹוספֹות ּבֹוק. ׁשטיין – יעל . ְְְְִִֵֵֵֵֵַָ
הראׁשֹונה הּדעה ּבהמה, ׁשם אֹו חּיה ׁשם הּוא אם יעל, ְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָּבׁשם
הּׁשנּיה והּדעה חּיה, והיא ּבֹוק ׁשטיין הּוא ּדיעל רׁש"י ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּדעת
להיֹות רגיל הּכׂשּבה וקרן ּכׂשּבה הּוא ּדיעל הערּו ּדעת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיא
ולא חּיה הּוא ּדיעל רׁש"י ּכדעת מסקנא לידי ּובא ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּפׁשּוט.
הּׁשֹופר יהיה קרן מאיזה ההפרׁש מהּו להבין וצרי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבהמה.
קרן ׁשּיהיה הּוא ּדהעּקר ּבהמה, ׁשל אֹו חּיה ׁשל מּקרנּה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאם
ּדמידי ּבפרּוׁשֹו רׁש"י ּכּונת מהּו להבין צרי ועֹוד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּפׁשּוט.

למימר ליּה הוי ּדלכאֹורה ּפׁשיטּות, ּבעי ּבעיבּדתפּלה ּדתפּלה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ
הּתפּלה ׁשּבענין מּובן ּדמּזה ּדתפּלה", "מידי ּומהּו ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָּפׁשיטּות,
הּתחנּונים ענין על נֹוסף ענין עֹוד יׁש הרי ּתחנּונים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשהיא
ּדראׁש איתא ּבּמׁשנה והּנה מהּו. להבין וצרי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּבּתפּלה,
הרּוחנית ּבכּונתּה ׁשֹופר ּדמצות ּבׁשֹופר, הּיֹום מצות ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָהּׁשנה
[היא] ׁשֹופר הּתקיעֹות ּדהתחלת ּדזהּו הּתׁשּובה, ענין ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָהּוא
ההתעֹוררּות על מֹורה ּדזה ּפׁשּוט, ּבקֹול צעקה ׁשהּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָּתקיעה
ּדוקא, ּפׁשּוט ּבקֹול ּבהתּגּלּות ׁשּבא ׁשּבּנפׁש ּפנימי ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָוהתּפעלּות
ּבחׁשאי ׁשהּוא אפן יׁש ׁשּבּנפׁש ּפנימי ּדבהתּפעלּות היֹות ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹועם
ראׁשֹונה ּתקיעה הּנה זה ּבכל ּבקֹול, מתּגּלה ּבלּתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּדוקא

ּפנימי והתּפעלּות ההתעֹוררּות על ׁשּמֹורה ׁשֹופר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָּדתקיעת
ּדההתעֹוררּות והינּו ּפׁשּוט, ּבקֹול ּדוקא ּבא ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָׁשּבּנפׁש
ׁשאנּו ּוכמֹו ּתנּועֹות, ׁשני יׁש הרי ׁשּבּנפׁש ּפנימי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָוההתּפעלּות

ּבמּוחׁש התּפעלּותרֹואים אפני ׁשני ּדיׁש אדם ּבני ּבטבעי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָ
הם ּוׁשניהם אדם, ׁשל ּבלּבֹו ּבהתּגּלּות הּבאים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנפׁש
ּדי אן רירט עם – הּלב ּבעמק ׁשּנֹוגעים ּפנימי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹהתּפעלּות
ּבאה מהן ׁשאחת ּבזה חלּוקים הם אבל הארצין, פּון ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָטיפקייט
ּבחׁשאי, ּבא[ה] מהם ואחת ּוממּׁש ּפׁשּוט ּבקֹול ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֻּבהתּגּלּות
ּדזֹו ּבאפנם, רק אּלּו התּפעלּות ׁשני ּבין ההפרׁש היֹות ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָועם
חּלּוק הּנה ּבאמת אבל ּבחׁשאי, ּבאה וזֹו ּבצעקה ְְֱֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבאה
הּבא[ה] הּנפׁש התּפעלּות העצמי, ענינם על מֹורה ְְְֲֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהאפנים
הּנפׁש והתּפעלּות נפׁשֹו, מעגמת הּצער על מֹורה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבצעקה
ּדׁשניהם והינּו נפׁשֹו, מּגעּגּועי צער על מֹורה ּבחׁשאי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּבא[ה]
ׁשליׁש, ּבדמעֹות עצּומֹות ּבבכּיֹות ּונקּדתּה הּלב מעמק ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻּבאים
מהן ואחת ּבקֹול, ּומרה ּגדֹולה ּבצעקה ּבאה מהם ׁשאחת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאּלא
ועבֹודה ּדתׁשּובה עבֹודה ּבין ההפרׁש ּדזהּו ּבחׁשאי, ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבאה
מעּומקא הּנפׁש התּפעלּות מן ּבאים ּדׁשניהם ּדלּבא, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדרעּותא
ּדסּבת וסּבתם, ענינם ועצם ּבגּוף חלּוקים ׁשהם רק ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּדלּבא,
סֹוף אין אֹור הרּגׁש מּצד הּוא ּדלּבא רעּותא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָהתּפעלּות
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בשופר, היו מצות – ר"ה פשוט. שיהיה העיקר השופר, יהיה קר מאיה נפק"מ מאי שאלה:
ריחוקו על נפשו מעגמת צער גדול, בקול – דתשובה עבודה פשוט. בקול צעקה – תקיעה

מגעגועי צער בחשאי, – דלבא רעותא בנפשומאלקות. שמרגיש לאלקות

,רׁש"י ּופרׁש ּפׁשּוט". יעל ׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשל »ִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
טעמא ּבעי1מפרׁש ּדתפּלה ּדמידי ּבגמרא ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָֹ

ּדעֹותאּפׁשיטּות ׁשני מביא ּובּתֹוספֹות ּבֹוק. ׁשטיין – יעל . ְְְְִִֵֵֵֵֵַָ
הראׁשֹונה הּדעה ּבהמה, ׁשם אֹו חּיה ׁשם הּוא אם יעל, ְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָּבׁשם
הּׁשנּיה והּדעה חּיה, והיא ּבֹוק ׁשטיין הּוא ּדיעל רׁש"י ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּדעת
להיֹות רגיל הּכׂשּבה וקרן ּכׂשּבה הּוא ּדיעל הערּו ּדעת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיא
ולא חּיה הּוא ּדיעל רׁש"י ּכדעת מסקנא לידי ּובא ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹּפׁשּוט.
הּׁשֹופר יהיה קרן מאיזה ההפרׁש מהּו להבין וצרי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבהמה.
קרן ׁשּיהיה הּוא ּדהעּקר ּבהמה, ׁשל אֹו חּיה ׁשל מּקרנּה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאם
ּדמידי ּבפרּוׁשֹו רׁש"י ּכּונת מהּו להבין צרי ועֹוד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּפׁשּוט.

למימר ליּה הוי ּדלכאֹורה ּפׁשיטּות, ּבעי ּבעיבּדתפּלה ּדתפּלה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ
הּתפּלה ׁשּבענין מּובן ּדמּזה ּדתפּלה", "מידי ּומהּו ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָּפׁשיטּות,
הּתחנּונים ענין על נֹוסף ענין עֹוד יׁש הרי ּתחנּונים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשהיא
ּדראׁש איתא ּבּמׁשנה והּנה מהּו. להבין וצרי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּבּתפּלה,
הרּוחנית ּבכּונתּה ׁשֹופר ּדמצות ּבׁשֹופר, הּיֹום מצות ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָהּׁשנה
[היא] ׁשֹופר הּתקיעֹות ּדהתחלת ּדזהּו הּתׁשּובה, ענין ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָהּוא
ההתעֹוררּות על מֹורה ּדזה ּפׁשּוט, ּבקֹול צעקה ׁשהּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָּתקיעה
ּדוקא, ּפׁשּוט ּבקֹול ּבהתּגּלּות ׁשּבא ׁשּבּנפׁש ּפנימי ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָוהתּפעלּות
ּבחׁשאי ׁשהּוא אפן יׁש ׁשּבּנפׁש ּפנימי ּדבהתּפעלּות היֹות ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹועם
ראׁשֹונה ּתקיעה הּנה זה ּבכל ּבקֹול, מתּגּלה ּבלּתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּדוקא

ּפנימי והתּפעלּות ההתעֹוררּות על ׁשּמֹורה ׁשֹופר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָּדתקיעת
ּדההתעֹוררּות והינּו ּפׁשּוט, ּבקֹול ּדוקא ּבא ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָׁשּבּנפׁש
ׁשאנּו ּוכמֹו ּתנּועֹות, ׁשני יׁש הרי ׁשּבּנפׁש ּפנימי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָוההתּפעלּות

ּבמּוחׁש התּפעלּותרֹואים אפני ׁשני ּדיׁש אדם ּבני ּבטבעי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָ
הם ּוׁשניהם אדם, ׁשל ּבלּבֹו ּבהתּגּלּות הּבאים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנפׁש
ּדי אן רירט עם – הּלב ּבעמק ׁשּנֹוגעים ּפנימי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹהתּפעלּות
ּבאה מהן ׁשאחת ּבזה חלּוקים הם אבל הארצין, פּון ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָטיפקייט
ּבחׁשאי, ּבא[ה] מהם ואחת ּוממּׁש ּפׁשּוט ּבקֹול ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֻּבהתּגּלּות
ּדזֹו ּבאפנם, רק אּלּו התּפעלּות ׁשני ּבין ההפרׁש היֹות ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָועם
חּלּוק הּנה ּבאמת אבל ּבחׁשאי, ּבאה וזֹו ּבצעקה ְְֱֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבאה
הּבא[ה] הּנפׁש התּפעלּות העצמי, ענינם על מֹורה ְְְֲֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהאפנים
הּנפׁש והתּפעלּות נפׁשֹו, מעגמת הּצער על מֹורה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבצעקה
ּדׁשניהם והינּו נפׁשֹו, מּגעּגּועי צער על מֹורה ּבחׁשאי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּבא[ה]
ׁשליׁש, ּבדמעֹות עצּומֹות ּבבכּיֹות ּונקּדתּה הּלב מעמק ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֻּבאים
מהן ואחת ּבקֹול, ּומרה ּגדֹולה ּבצעקה ּבאה מהם ׁשאחת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאּלא
ועבֹודה ּדתׁשּובה עבֹודה ּבין ההפרׁש ּדזהּו ּבחׁשאי, ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבאה
מעּומקא הּנפׁש התּפעלּות מן ּבאים ּדׁשניהם ּדלּבא, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדרעּותא
ּדסּבת וסּבתם, ענינם ועצם ּבגּוף חלּוקים ׁשהם רק ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּדלּבא,
סֹוף אין אֹור הרּגׁש מּצד הּוא ּדלּבא רעּותא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָהתּפעלּות
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וגם ביותר. טוב במצב היו הם חומרית מבחינה רע. היה לא אז של בפולין היהודים של מצבם
יפה. אליהם התייחסו האוכלוסייה והן הממשלה הן הפרעות. להם היו לא הרוחני במישור

לפולין גם הגיעו ופורטוגל, לספרד הסערה את שהביאו אלה מרומא, שנשבו השנאה רוחות ברם,
ראש. הרימו והכמרים וליטא,

ותגיע. אפשר אשר מהרעה להיזהר כיצד מועד בעוד עצה לטכס החלו היהודיים והמנהיגים הרבנים

בהגנתם לעסוק יהיה תפקידו ואשר הקהילות כל את בקרבו המאחד מרכזי גוף ליצור הוחלט
היהודים. של והגשמית הרוחנית

1

2

3

4

5

6

7

   

אפילו או התבקשו אשר עצמם, שלהם מקהילותיהם שתדלנים בשרותי קהילה כל נעזרה אז עד
פנים. ההצלחה להם האירה תמיד לא אך זה, לתפקידם מונו לא אפילו או מונו אשר התבקשו, לא

ידם על שהושגה הנחה כל צרורות. צרות הקהילות לבני שגרמו המוסרים, התרבו זה עם יחד
הקהילה. בחיי ביטחון לאי גרם וזה גבוהים. שוחד בתשלומי כרוכה הייתה

הממשלה של קופתה הייתה המלוכה, כס על עלה כאשר פולין. של מלכה אז היה הראשון זיגמונד
במיוחד. רבות היו והוצאותיה ריקה,

העמיד זה מיסיהם. את שילמו לא שהפריצים מכך עין פשוט העלימו הממשלה, עבור המיסים גובי
קשה. במצב הממשלה את

הזמין הוא אליהם. המלך של ואוהד חם ליחס גרם וזה כנדרש, מיסיהם את שילמו היהודים רק
מהכמרים. מאומה יקרה לא שליהודים והבטיחם היהודים מנהיגי את אליו

כבר בדרשם היהודים, נגד שונים, ופוליטיקאים הכמרים מצד ההסתה להגברת גרם זה מאורע אך
היהודים נגד הופצו בינתיים ומפורטוגל. מספרד שגרשום כשם מפולין היהודים את לגרש מלא בפה
את למלא כדי רכושם, יוחרם היהודים, יגורשו כאשר כי היה, לבקשתם הצידוק שונות. כזב עלילות

הממשלה. של הריקה קופתה

גזירות היהודים על לגזור העת כל דרשו הם וכמריו. יועציו לבין המלך בין מאבק פרץ זה רקע על
מיוחדים. מיסים עליהם ולהטיל קשות

הת קיימו הקהילות כל כדימנהיגי המדינה, יהודי כל של גדולה אסיפה לקיים והוחלט ייעצות,
לפניהם. העומד המצב את יכירו שהיהודים

המדינות משתי היהודים על יגן אשר וליטא, פולין מיהודי מאוחד וועד להקים הוחלט זו, באסיפה
אחת. ממשלה תחת בזמנו היו אשר

בנציגות הממשלה מטעם והכרה רישיון להשגת בפעולות מיד החל אשר הוקם מצומצם צוות
המאוחדת.

מייצג גוף להקים ליהודים זיגמונד המלך הרשה למנינינו, ושמונים מאתיים אלפים חמשת בשנת
הקשור בכל המלאה הסמכות הוענקה זה לגוף הממלכה. ברחבי היהודיות הקהילות כל ידי על שייבחר

וליטא. בפולין לאוטונומיה מעשית, היהודים, זכו כך ויהודים. יהדות לענייני

"ועד בשם נקרא החדש היציג הגוף האוטונומיה. למימוש המכשיר את יצרה מיוחדת גדולה אספה
והכלכליים. הרוחניים ענייניהם, כל על ביקורת זכות קיבל אשר הארצות",

בקראקא. נקבע הארצות" "ועד של מושבו מקום

נכבדי התאספו בהם ואשר הגדולים, הירידים היו שבהם ובזמנים במקומות התקיימו הוועד אספות
והרבנים. הקהילות

גראדנא, ווילנא, בריסק, של התורה גדולי התאספו שצ"ג בשנת שנה. ושתים מאה נמשך זה מצב
כל של הדרישות את למלא יכול אינו הארצות" ו"וועד היות אשר החלטה, לידי והגיעו ופינסק סלוצק
ואפילו הצלחה, דווקא הייתה זה לוועד ליטא. יהודי עבור מיוחד וועד גם יוקם לכן היהודיות, הקהילות

שנה. מאה מעמד החזיק הליטאי הוועד בפולין. הוועד מאשר יותר גדולה
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אפילו או התבקשו אשר עצמם, שלהם מקהילותיהם שתדלנים בשרותי קהילה כל נעזרה אז עד
פנים. ההצלחה להם האירה תמיד לא אך זה, לתפקידם מונו לא אפילו או מונו אשר התבקשו, לא

ידם על שהושגה הנחה כל צרורות. צרות הקהילות לבני שגרמו המוסרים, התרבו זה עם יחד
הקהילה. בחיי ביטחון לאי גרם וזה גבוהים. שוחד בתשלומי כרוכה הייתה

הממשלה של קופתה הייתה המלוכה, כס על עלה כאשר פולין. של מלכה אז היה הראשון זיגמונד
במיוחד. רבות היו והוצאותיה ריקה,

העמיד זה מיסיהם. את שילמו לא שהפריצים מכך עין פשוט העלימו הממשלה, עבור המיסים גובי
קשה. במצב הממשלה את

הזמין הוא אליהם. המלך של ואוהד חם ליחס גרם וזה כנדרש, מיסיהם את שילמו היהודים רק
מהכמרים. מאומה יקרה לא שליהודים והבטיחם היהודים מנהיגי את אליו

כבר בדרשם היהודים, נגד שונים, ופוליטיקאים הכמרים מצד ההסתה להגברת גרם זה מאורע אך
היהודים נגד הופצו בינתיים ומפורטוגל. מספרד שגרשום כשם מפולין היהודים את לגרש מלא בפה
את למלא כדי רכושם, יוחרם היהודים, יגורשו כאשר כי היה, לבקשתם הצידוק שונות. כזב עלילות

הממשלה. של הריקה קופתה

גזירות היהודים על לגזור העת כל דרשו הם וכמריו. יועציו לבין המלך בין מאבק פרץ זה רקע על
מיוחדים. מיסים עליהם ולהטיל קשות

הת קיימו הקהילות כל כדימנהיגי המדינה, יהודי כל של גדולה אסיפה לקיים והוחלט ייעצות,
לפניהם. העומד המצב את יכירו שהיהודים

המדינות משתי היהודים על יגן אשר וליטא, פולין מיהודי מאוחד וועד להקים הוחלט זו, באסיפה
אחת. ממשלה תחת בזמנו היו אשר

בנציגות הממשלה מטעם והכרה רישיון להשגת בפעולות מיד החל אשר הוקם מצומצם צוות
המאוחדת.

מייצג גוף להקים ליהודים זיגמונד המלך הרשה למנינינו, ושמונים מאתיים אלפים חמשת בשנת
הקשור בכל המלאה הסמכות הוענקה זה לגוף הממלכה. ברחבי היהודיות הקהילות כל ידי על שייבחר

וליטא. בפולין לאוטונומיה מעשית, היהודים, זכו כך ויהודים. יהדות לענייני

"ועד בשם נקרא החדש היציג הגוף האוטונומיה. למימוש המכשיר את יצרה מיוחדת גדולה אספה
והכלכליים. הרוחניים ענייניהם, כל על ביקורת זכות קיבל אשר הארצות",

בקראקא. נקבע הארצות" "ועד של מושבו מקום

נכבדי התאספו בהם ואשר הגדולים, הירידים היו שבהם ובזמנים במקומות התקיימו הוועד אספות
והרבנים. הקהילות

גראדנא, ווילנא, בריסק, של התורה גדולי התאספו שצ"ג בשנת שנה. ושתים מאה נמשך זה מצב
כל של הדרישות את למלא יכול אינו הארצות" ו"וועד היות אשר החלטה, לידי והגיעו ופינסק סלוצק
ואפילו הצלחה, דווקא הייתה זה לוועד ליטא. יהודי עבור מיוחד וועד גם יוקם לכן היהודיות, הקהילות

שנה. מאה מעמד החזיק הליטאי הוועד בפולין. הוועד מאשר יותר גדולה
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קמ   

בישנקוביץ ויטבסק, - כגון ליטאיות, ערים של בשורה גדולות ישיבות נוסדו האמור הועד עלֿידי
ופולוצק.

השפעתה, גברה החדשות הישיבות יסוד ועלֿידי וחכמה, תורה של מרכז מכבר הייתה מינסק העיר
אלו. בערים מבקרים היו מינסק של התורה גדולי שכן

"הכנסת בית בה יסדו לכן - אורחים אליה להגיע החלו אשר - כוויטבסק עיר על השפיע גם זה
מיוחדים. חדרים אורחים" ב"הכנסת הוקצו חכמים תלמידי עבור לזונם. כדי מטבח וגם אורחים"

מובדלת להיות הייתה שאמורה - כמינסק עיר על השפעה לה הייתה ויטעבסק של זו פעולתה
מיוחדת לב תשומת מתן תוך כזו, אורחים" "הכנסת להקים הוחלט בה גם אשר - תורה של כמרכז
אשר צעיר בחור בה שהיה לאחר רק נעשה זה כל אך להם. הראוי כפי שיתקבלו למדנים לאורחים

המפורסם. מווילנא הגאון מאשר אחר לא שהינו התגלה יותר מאוחר

כאן יותר. מאוחר נספר זה עניין על הפכהאך שבליטא הארצות וועד שבהשפעת איך רק נספר
ובעיירותיה. בעריה הוקמו שישיבות כך ידי על תורה של למרכז להיות זו מדינה

הנוער הזמנים, ובכל הדורות כל במשך ליהדות איתן יסוד מהווה הישיבה כי בכך הכיר הוועד
ואת ישיבות. שיותר מה להיות חייבים היו תורה ללמוד וכדי תורה, של באווירה להתחנך היה חייב

צרכיהם. בכל לציידם צריכים היו הישיבות אברכי

להחזקת ישיבה. להחזיק הקהילה אנשי התאמצו ומעלה משפחות חמישים שמנתה קהילה בכל
לא עובדתית לישיבה. חלק יופרש צדקה עבור הקהילה של ההכנסות מכל כי נקבע הישיבה, תלמידי
בה נאספו לא אשר לוויה, - או ונישואין, ברֿמצוה חגיגת מילה, ברית - כגון כושר שעת כל הוחמצה

הישיבה. למען כספים

מהישיבה, תלמידים שלושה לפחות במזון לכלכל גם התחייבו שבקהילה אלו משפחות חמישים
ולא כמארחים, שלהם בבתיהם אלו תלמידים להחזיק חייבים היו הם הסמוכים. מהישובים הגיעו אשר

זה. עבור כסף בנתינת להסתפק

שבהם תלמיד לכל מיוחדים ימים נקבעו שכן "ימים", אכילת של המפורסם המנהג התפתח מכאן
אחר. או זה בבית סועד היה

בחורי אותם אצלם אוכלים שבהם שבימים להקפיד אלו בתים בעלי של נשותיהם הוזהרו כן כמו
חלילה. ייחלשו לא הישיבה שבחורי כדי ומשביע, טוב אוכל יינתן ישיבה בחורי שלאותם הרי ישיבה,
הישיבה שלבחורי והעיקר ימים, באותם רועבות בעצמן הבית בעלות הנשים היו ימים, אותם ברוח

להם. הראוי מזון יהיה

משפחה אצל התלמיד אכל השבוע של חול ימי ארבעה כזה: היה המשפחות אצל האירוח סדר
המארח הבית בעלי אחרת. משפחה אצל התלמיד התארח ושבת האחרים החול ימי שני ואילו אחת

שלהם. בניהם הם היו כאילו הישיבה תלמידי לאורחיהם בחביבות להתייחס חייבים היו

היהודיים. והנשים האנשים של בליבותיהם לתורה גדולה אהבה ניטעה דלעיל הדברים כל ידי על
הישיבה, בחורי את מאוד מייקרים ואמם שאביהם בראותם כי הצעיר. הדור על השפיעה גם זו הנהגה

חכמים. תלמידי לחבב לפחות או תורה, ללמוד בשאיפה עצמם הם גם התמלאו

ויחנכם בעיר, הבתים בעלי של ילדים שני לרשותו יאמץ מהישיבה, תלמיד שכל הונהג, כן כמו
ארץ. ודרך תורה של באווירה
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טובות. מידות גם אלא תורה רק לא התלמידים את לימדו שם גם הרי עצמם, ובישיבות

במסגרת הישיבות ביניהם התחרו כך ידי ועל בתורה, גדול יעמוד שבראשה השתדלה ישיבה כל
שלהם. הישיבות ראשי עם הסופרים" "קנאת

מינסק. שבמחוז מסלוצק היילפרין יחיאל רבי הגאון היה עת באותה הישיבות ראשי מגדולי אחד
שמה. התפרסם ולכן מצטיינים, מתלמידים מורכבת שהייתה ישיבה הקים הוא

העיר ישיבות כל כראש רק לא אליהם, להזמינו והחליטו בסלוצק מינסק של התורה גדולי התקנאו
העיר. של ביתֿהדין כראש גם אלא מינסק

החליטה ישיבותיה, כל וראש כרב והתמנותו למינסק היילפרין יחיאל ר' הגאון של בואו עם
מכל שלוחים וכן תקופה, אותה של הארצות" "וועד מנהיגי הוזמנו זה ל"חג" "חג". לעשות הקהילה

וליטא. בפולין אשר החשובות הקהילות

יהודים וסתם בתים בעלי מאות גם למינסק הביאה תקופה, באותה התורה אדירי של התכנסותם
מעתֿלעת. ימים שבעה ארך במינסק, יחיאל ר' הגאון של בכתרֿהרבנות הכתרתו "חג" ומרחוק. מקרוב
גאונים גם תורה דברי אמרו כן כמו שומעיהם. את שהפליאו תורה דברי אמר יחיאל ר' הגאון

בשמחה. להשתתף הגיעו אשר אחרים, מפורסמים

תורה, וחידושי לפלפולים רק לא נוצלה אחד, לפונדק רבים כה הדור גדולי כינוס של זו, הזדמנות
הפרק. על אז שעמדו בשאלות למעשה הלכה בבירורי דין ופסקי הכרעות לקבלת גם, אלא

תושבי כל ידי על גדול בכבוד התקבלו - המפורסמים התורה בני - למינסק שהגיעו האורחים כל
הרוחניים לצרכיהם דאגו מיוחדים ועדים שלושה צרכיהם. וכל דירות סופקו לאורחים מינסק. העיר

הנכבדים. האורחים של והגשמיים

שונות היו אשר התורה בלימוד השיטות שתי השתקפו המתאספים, התורה גדולי של בדרשותיהם
בפולין, הופצה ואשר פראג, של הקודם רבה פאלאק יעקב ר' הגאון מאת ה"פלפול" שיטת - מזו זו

מלובלין. שכנא שלום רבי הגאון ידי על הופצה אשר "ההיגיון" ושיטת

פעמיים פלפול אמר עצמו הוא הרי מינסק, ישיבות כל בראשות היילפרין יחיאל ר' העמד ֳַָכאשר
סגולה. ליחידי רק להיכנס רשות ניתנה לפלפוליו בחורף. שנייה ופעם בקיץ, אחת פעם - בשנה
להיכנס שהורשה זה כי היא, משמעותה הגאון, של בשיעורו להשתתף שהורשה מי כי אמרה, השמועה

גאון. הוא הרי -

הופ החציֿשנתי, שיעורו את להשמיע יחיאל רבי היה אמור בו יום לאותו אור אחד, בביתיום יע
מעיר שהלכו נודדים קבצנים של שיירה עם לעיירה שהגיע שנה, עשרה חמש בן צעיר נער המדרש

העירוני. ב"הקדש" הבחור לן השיירה בני שאר כמו לעיר.

בין להיות לו שירשו דרש פלפולו, את להשמיע יחיאל רבי עומד מחר כי בחור, אותו שמע כאשר
החיצוני וממראהו קרועֿבלוע, התהלך הוא בהשתוממות. בו הביטו בדבר המחליטים השיעור. שומעי
שיתירו הבחור של תחנוניו גם נדחתה. שבקשתו גם וכמובן חכם, תלמיד שהינו להכירו היה אפשר אי

נדחתה. הדרשה את משם ולשמוע רחוקה בפינה לעמוד לו

יחיאל. ר' של לתורתו האזין משם התנור, מאחורי והסתתר המדרש לבית הבחור התגנב זאת למרות

בלתי נשארו הסתירות אך תורה, חידושי זה על ואמר סתירות, שתי על יחיאל רבי עמד בשיעורו
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קמי    

טובות. מידות גם אלא תורה רק לא התלמידים את לימדו שם גם הרי עצמם, ובישיבות

במסגרת הישיבות ביניהם התחרו כך ידי ועל בתורה, גדול יעמוד שבראשה השתדלה ישיבה כל
שלהם. הישיבות ראשי עם הסופרים" "קנאת

מינסק. שבמחוז מסלוצק היילפרין יחיאל רבי הגאון היה עת באותה הישיבות ראשי מגדולי אחד
שמה. התפרסם ולכן מצטיינים, מתלמידים מורכבת שהייתה ישיבה הקים הוא

העיר ישיבות כל כראש רק לא אליהם, להזמינו והחליטו בסלוצק מינסק של התורה גדולי התקנאו
העיר. של ביתֿהדין כראש גם אלא מינסק

החליטה ישיבותיה, כל וראש כרב והתמנותו למינסק היילפרין יחיאל ר' הגאון של בואו עם
מכל שלוחים וכן תקופה, אותה של הארצות" "וועד מנהיגי הוזמנו זה ל"חג" "חג". לעשות הקהילה

וליטא. בפולין אשר החשובות הקהילות

יהודים וסתם בתים בעלי מאות גם למינסק הביאה תקופה, באותה התורה אדירי של התכנסותם
מעתֿלעת. ימים שבעה ארך במינסק, יחיאל ר' הגאון של בכתרֿהרבנות הכתרתו "חג" ומרחוק. מקרוב
גאונים גם תורה דברי אמרו כן כמו שומעיהם. את שהפליאו תורה דברי אמר יחיאל ר' הגאון

בשמחה. להשתתף הגיעו אשר אחרים, מפורסמים

תורה, וחידושי לפלפולים רק לא נוצלה אחד, לפונדק רבים כה הדור גדולי כינוס של זו, הזדמנות
הפרק. על אז שעמדו בשאלות למעשה הלכה בבירורי דין ופסקי הכרעות לקבלת גם, אלא

תושבי כל ידי על גדול בכבוד התקבלו - המפורסמים התורה בני - למינסק שהגיעו האורחים כל
הרוחניים לצרכיהם דאגו מיוחדים ועדים שלושה צרכיהם. וכל דירות סופקו לאורחים מינסק. העיר

הנכבדים. האורחים של והגשמיים

שונות היו אשר התורה בלימוד השיטות שתי השתקפו המתאספים, התורה גדולי של בדרשותיהם
בפולין, הופצה ואשר פראג, של הקודם רבה פאלאק יעקב ר' הגאון מאת ה"פלפול" שיטת - מזו זו

מלובלין. שכנא שלום רבי הגאון ידי על הופצה אשר "ההיגיון" ושיטת

פעמיים פלפול אמר עצמו הוא הרי מינסק, ישיבות כל בראשות היילפרין יחיאל ר' העמד ֳַָכאשר
סגולה. ליחידי רק להיכנס רשות ניתנה לפלפוליו בחורף. שנייה ופעם בקיץ, אחת פעם - בשנה
להיכנס שהורשה זה כי היא, משמעותה הגאון, של בשיעורו להשתתף שהורשה מי כי אמרה, השמועה

גאון. הוא הרי -

הופ החציֿשנתי, שיעורו את להשמיע יחיאל רבי היה אמור בו יום לאותו אור אחד, בביתיום יע
מעיר שהלכו נודדים קבצנים של שיירה עם לעיירה שהגיע שנה, עשרה חמש בן צעיר נער המדרש

העירוני. ב"הקדש" הבחור לן השיירה בני שאר כמו לעיר.

בין להיות לו שירשו דרש פלפולו, את להשמיע יחיאל רבי עומד מחר כי בחור, אותו שמע כאשר
החיצוני וממראהו קרועֿבלוע, התהלך הוא בהשתוממות. בו הביטו בדבר המחליטים השיעור. שומעי
שיתירו הבחור של תחנוניו גם נדחתה. שבקשתו גם וכמובן חכם, תלמיד שהינו להכירו היה אפשר אי

נדחתה. הדרשה את משם ולשמוע רחוקה בפינה לעמוד לו

יחיאל. ר' של לתורתו האזין משם התנור, מאחורי והסתתר המדרש לבית הבחור התגנב זאת למרות

בלתי נשארו הסתירות אך תורה, חידושי זה על ואמר סתירות, שתי על יחיאל רבי עמד בשיעורו
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קמב   

להגיע יכלו לא הם אך זה, בנושא השיעור שומעי הגאונים ביניהם התפלפלו השיעור לאחר מתורצות.
האמיתי. ולמענה נכונה מסקנה לכל

של לבנו ומסרו בקיצור, המענה את למחרת רשם זה, כל את בעצמו בשמעו מוכר הבלתי הצעיר
המדרש. מבית נעלם ותיכף כגאון, ידוע היה בעצמו אשר - משה ר' - יחיאל רבי

אשר וילנאי סוחר המדרש לבית נכנס הצעיר, לו שהגיש בפתק להביט משה רבי הספיק בטרם עוד
פגש המדרש לבית שבהיכנסו סיפר עצורה ובנשימה להתפלל, כדי נכנס הוא מינסק. העיר דרך עבר
הוא המדרש. מבית יוצא - מווילנא כגאון התפרסם חתונתו לאחר אשר - מסעלץ הצעיר העילוי את

שיכירוהו. רצה לא גלות, הינו שעורך בו ניכר אשר הלז, אך קמעא, לעצרו ביקש

מסרם הוא אביו. של לסתירות המענה את בכתב לו שהגיש צעיר באותו שמדובר הבין משה ר'
זה. ממענה נראתה אשר הצעיר הבחור של מגאונותו מאוד השתומם והנ"ל יחיאל, רבי לאביו תיכף

הווילנאי הסוחר דיבר אודותיו בעתיד, מווילנא הגאון מסעלץ, העילוי זה שהיה אמנם התברר עתה
התפעלות. בכזו

אך המדרש. בתי ובכל ב"הקדש" חפשוהו מינסק. בכל לחפשו החלו העילוי. את למצוא ניסו עתה
בריסק. לעיר בדרכם הם הרי שנודע וכפי אחרים, עניים עם העיר את עזב הוא בעיר. היה לא כבר הוא
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תרפ"ב] מ"ח [אמצע

ב"ה

שי' יהודא שלום ר'

וברכה. שלום

הנה הטוב. משלומך נודעתי שי' הרב חותנך כבוד ע"י

השני הראשון הכללי מכתב שלחתי כאשר העברה בשנה

גם שלחתי שי' אנ"ש וידידינו שי' התמימים לכל והשלישי

כזו אדרעסא כי הפאסט בהודעת חזרה, הכל וקבלתי אליך,

ברור. אדרעס ידעתי לא באשר הוא ובטח אין,

כל כעם אתך, לדבר חפצי ברור אדרעס אדע כאשר ועתה

עלי תעודתינו הוא זאת אשר יחיו, התמימים מתלמידינו אחד

בענינים קרובים, בעתים בכתובי' ולבוא להתרועע אדמות

התמימים מחיי ואחד אחד בכל הפרט תועלת מהם יגיע אשר

הציבור עניני כל יתברכו לרגלם אשר כולו, ובהכלל יחיו

זה ישיבה, וזה חדר מיסד זה שהם, מקום בכל הרוחניים,

פרקי לומד וזה דא"ח חוזר זה אגדה, וזה גמרא שיעור אומר

גברא חובת כי מקומו, אנשי וערך ערכו, לפי מקום בכל אבות,

הוי' לרצון המקושרים שי' מהתמימים וא' א' כל על הוא

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הקדוש עבדו ע"י לנו האמור

והזהרתו ואגרותיו בקונטרסיו זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

ובין רב בין ואחד אחד כל אשר הצוואה, באגרת ופקודתו

גם לעשות החובה עליו והדומה בקנין ועוסק סוחר ובין שו"ב

ואשר בעירו, ות"ת חדר בדבר להשתדל היינו לזולתו בהנוגע

שיכולתו, במה אחד כל ובש"ק, בחול יחדיו וילמדו יתאספו

בעניני' הקדש וחיבת התורה על קדשינו עם לב ולעורר

לקופת התרומה באוסף וכן והדומה, מקוה כמו הציבוריים

יסדתי אשר רבינו קופת וכן דתו"ת, התורה והחזקת רמב"ן,

הפועל אל להביא והוא הכוללי' המכ' בא' מבואר (שמטרתה

נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ציוה אשר את

חדרים, החזקת על ולעזור דא"ח, לחזור משפיעי' לשלוח זי"ע

תלמידינו כל ות"ל כו'), כוללים עניני' ושארי ישיבות

מרובם וקבלתי במקומותם, בזה עוסקים שי' התמימים

מחליפות וידיעות אהבה, בהתקשרות אנחנו ועומדים מכתבים

בינינו.

מדוע ידעתי ולא הזאת, עת בכל דבר נשמע לא ממך אמנם

ומקרעמענטשוג, מריגא שי' אחיך לך כתבו הלא בטח כן. הוא

אלי כתבת לא ולמה דברים, בקשורי עמהם עומד בטח ועתה

נוגע שלכם הגשמיות כי בגו"ר. אתך מהנעשה העת משך בכל

לשמוע זכינו (אשר הגדול רבינו וכמאמר ממש, הרוחניות כמו

באחד זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק מהוד

מעמד, באותו היית ואפשר כסלו, בי"ט או בש"ת החג מימי

אידעשע זוכר), אתה זאלבטח השי"ת רוחניות. איז גשמיות

רוחניות. מגשמיות מאכין זייא ועלין גשמיות אידין געבין
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המשך בעמוד קממ

  

   
                  

    

  
הקשר ב. הבבות. שלשת בין הקשר א. במשנתנו: השאלות

פרחי'. בן יהושע – המאמר לבעל

והביאור:

בין והאחוה האחדות ענין מבטאים אלו מאמרים שלשה
היינו אדם, לכל מכוונת זו הוראה – רב לך עשה לחבירו. אדם
ומורה לרב זקוק שהוא לדעת חייב מעם מורם שהוא אדם שגם
יש – חבר לך וקנה פשוט. ליהודי משתווה הוא ובזה דרך,
לכף האדם כל את דן והוי יהודי. לכל ואהבה בידידות להתנהג

המדרגה. בשפל שנמצא יהודי אפילו – זכות

פרחי': בן ליהושע שייכת ההוראות משלשת אחת וכל

שאמר ומצינו נשיא, הי' פרחי' בן יהושע – רב לך :עשה
לפני ונותנו כופתו אני (לגדולה), לה עלה האומר כל "בתחלה,
קומקום עליו מטיל אני ממנה, לירד לי האומר כל – עתה הארי;
רשאי אינו נשיא גם – רב" לך "עשה אמר לכן חמין". של

אלקיו" ה' אלא גביו על ש"אין לרב.לחשוב זקוק הוא אלא ,

שנינו – חבר לך חטיםוקנה אומר: פרחי' בן "יהושע :
לו אמרו שלהן. אנטליא מפני טמאות, מאלכסנדריא הבאות
לכל וטהורות פרחי' בן ליהושע טמאות יהא – כן אם חכמים:
ושם באלכסנדריא, דר הי' פרחי' בן יהושע (פירוש: ישראל"
זה ועל טומאה. לקבל הוכשרו ובזה החטים על מים ליתן נהגו
במקום ולא בלבד, באלכסנדריא טמאות יהיו החכמים: אמרו

אחר).

בני בין האחדות ענין הדגיש פרחי' בן שיהושע נמצא,
ההלכה תהי' אלכסנדריא שלבני לו ניחא הי' לא שלכן ישראל,

שונה. ההלכה תהי' ישראל ולכל כך

מספרים רז"ל – זכות לכף האדם כל את דן שאותווהוי ,
שיצא ולאחר פרחי', בן יהושע של תלמידו בתחלה הי' האיש
לו: אמר בך! חזור פרחי': בן יהושע לו אמר רעה לתרבות

לעשות בידו מספיקין אין ומחטיא שהחוטא ממך, מקובלני
זה, כלל ידע פרחי' בן יהושע גם הרי לשאול, ויש תשובה.

בתניא מבואר אלא, בך"? "חזור לו אמר איפוא שגםומדוע ,
"היינו – תשובה" לעשות בידו מספיקין "אין שנאמר במקום
אבל תשובה, לעשות הכושר שעת לו להיות ידו מחזיקים שאין
בפני שעומד דבר לך אין תשובה, ועשה השעה דחק אם
לכף האדם כל את דן שהי' פרחי', בן יהושע ורבי התשובה".
יעשה שאולי חשב המדריגה, בשפל הנמצא אדם אפילו זכות,

השעה" "דחק בבחינת תשובה .תלמידו

      

כמוך" לרעך "ואהבת בכלל זה הרי א. ולאהשאלות: ,
לשני זה מאמר בין הקשר ב. חסידות. מדת של הנהגה
חבר"). לך וקנה רב, לך ("עשה זו שבמשנה הקודמים המאמרים

פרחי'. בן יהושע רבי – המאמר לבעל הקשר ג.

והביאור:

כזה אדם גם לרבות בא זכות" לכף האדם כל את דן "והוי
חייב אחד שכל מכיון כי זכות. לימוד שום עליו אין שלכאורה
שמא וחבריו, רבו לבחון צריכים חבר, לו ולקנות רב לו לעשות
ברבו דדקות, בדקות קל חסרון אפילו והרי בהם. הוא החסרון

התלמיד. אצל גדול לחסרון להביא עלול ובחבריו,

בגמרא מסופר פרחי' בן יהושע רבי על ש"דחהוהנה,
ש"זקף יצא ומזה ידים", בשתי מתלמידיו) (שהי' האיש לאותו
רצה כי רצוי', היתה שכוונתו ואף לה". והשתחווה לבינה
של ולדעתו שיצא. מה מזה יצא בפועל אך למוטב, להחזירו
ותולה זכות עליו מלמד הי' שבאם יתכן פרחי', בן יהושע רבי
הזהיר ולכן כאלה. תוצאות היו לא אולי ובחבריו ברבו החסרון

זו מדה על .במיוחד

.סע"ב קט, מנחות
.כב ד, ויקרא ספרא
.ב פ"ג, מכשירין תוספתא
.הש"ס בחסרונות – ב קז, סנהדרין
.פכ"ה
השומעים רשימת פי על – תשמ"א בהעלותך ש"פ משיחת

בלבד.

הוי עמיתך, תשפוט בצדק א: ל, שבועות וראה יח. יט, קדושים
שאתה דבר, עושה חבירך אתה רואה (אם זכות לכף חבירך את דן
תחשדהו ואל לזכות הכריעו זכות, ולצד עבירה לצד להכריעו יכול

רש"י). בעבירה,
.הש"ס בחסרונות – ב קז, סנהדרין
.בלבד השומעים רשימת פי על – תשכ"ח פינחס ש"פ משיחת



קמג   

   
                  

    

  
הקשר ב. הבבות. שלשת בין הקשר א. במשנתנו: השאלות

פרחי'. בן יהושע – המאמר לבעל

והביאור:

בין והאחוה האחדות ענין מבטאים אלו מאמרים שלשה
היינו אדם, לכל מכוונת זו הוראה – רב לך עשה לחבירו. אדם
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השעה" "דחק בבחינת תשובה .תלמידו
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רצה כי רצוי', היתה שכוונתו ואף לה". והשתחווה לבינה
של ולדעתו שיצא. מה מזה יצא בפועל אך למוטב, להחזירו
ותולה זכות עליו מלמד הי' שבאם יתכן פרחי', בן יהושע רבי
הזהיר ולכן כאלה. תוצאות היו לא אולי ובחבריו ברבו החסרון
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.ב פ"ג, מכשירין תוספתא
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השומעים רשימת פי על – תשמ"א בהעלותך ש"פ משיחת

בלבד.

הוי עמיתך, תשפוט בצדק א: ל, שבועות וראה יח. יט, קדושים
שאתה דבר, עושה חבירך אתה רואה (אם זכות לכף חבירך את דן
תחשדהו ואל לזכות הכריעו זכות, ולצד עבירה לצד להכריעו יכול

רש"י). בעבירה,
.הש"ס בחסרונות – ב קז, סנהדרין
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EÈÚL Ï EÏ z ÌÈËBL ÌÈËÙBL(יח (טז, ¿ƒ¿¿ƒƒ≈¿¿»¿»∆
ËÙBL.יעׂשּון אׁשר הּמעׂשה את ליּדע ּכדי הּתֹורה לּמּוד הינּו - ≈ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

ËBLמבאר זה ּדר ועל ּתֹורה. ּפי על ּבפעל מעׂשה הינּו - ≈ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

הּמּדֹות. את ּומנהיגים ׁשּׁשֹופטים חב"ד, הם ׁשּׁשֹופטים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַּבחסידּות,

קאי ׁשערי ׁשּבכל הּתֹורה, על ּבש"ך ּׁשאיתא מה ּפי על ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻוימּתק

נחירים ׁשּתי אזנים, ׁשּתי עינים, (ׁשּתי הּגּוף' 'ׁשערי ׁשבעה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָעל

למּנֹות יׁש מּסביבֹו. העֹולם עם אדם מתקּׁשר ידם ׁשעל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהּפה),

אּלּו, ּבׁשערים והּיציאה הּכניסה על ׁשּיפּקחּו וׁשֹוטר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשֹופט

הּתֹורה. הֹוראֹות ּפי על ׁשּתהיינה      ְִִֶֶַַָָָ
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CÏÓ EÈÏÚ ÌÈNz ÌBN(טו (יז, »ƒ»∆∆∆
אמרּו א)רז"ל סב, .(ּגיטין . מלכים איקרּו ּדרּבנן ל מנא ְְְְְִִִִַָָָָָָ

מל מּנּוי ׁשּמצות ּכן, אם מּובן וגו'. ימלכּו מלכים ּבי ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹּדכתיב

הּמׁשנה צּוּוי קּיּום הינּו הּזה ו)ּבּזמן א, והּנה,(אבֹות רב. ל עׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

לדעת, עליו רב. לעצמֹו למצא מצליח ׁשאינֹו ׁשאֹומר מי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיׁש

יהּודי ׁשאין יּתכן ולא יׂשראל, אלמן לא ׁשּכן הּיצר, עצת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּזהּו

יכֹול ּומּמילא מּמּנּו, יֹותר ה' ויראת ה' אהבת לֹו ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאחד

            
ּכדי ּתֹו ּבאמת, ויחּפׂש יתיּגע אם - ּומצאת ויגעּת רב. לֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלהיֹות

הּצדקה), על מעׂשין מּלׁשֹון ּכפּיה, לׁשֹון (עׂשה ׁשּלֹו הּיׁשּות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכפּית

ימצא. ּבוּדאי     ְְִַַָ
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Ï ‡‰ ב)‰' (יח, «¬»

הרמב"ם ויֹובל)ּכתב ׁשמיטה הלכֹות ּבלבד,(סֹוף לוי ׁשבט ולא : ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

להּבדל מדעֹו והבינּו אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלא

ּכמֹו יׁשר והל ה', את לדעה ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹלעמד

אׁשר הרּבים החׁשּבֹונֹות על צּוארֹו מעל ּופרק האלקים ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשעׂשהּו

חלקֹו ה' ויהיה קדׁשים, קדׁש נתקּדׁש זה הרי - האדם ּבני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבּקׁשּו

ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר הּזה ּבעֹולם לֹו ויזּכה . . ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָונחלתֹו
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הרמב"ם ויֹובל)ּכתב ׁשמיטה הלכֹות ּבלבד,(סֹוף לוי ׁשבט ולא : ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

להּבדל מדעֹו והבינּו אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר . . איׁש ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלא

ּכמֹו יׁשר והל ה', את לדעה ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹלעמד
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ׁשּזכה ּכמֹו לֹו, הּמסּפיק ּדבר הּזה ּבעֹולם לֹו ויזּכה . . ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָונחלתֹו
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יג) קדׁשים.כג, קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן וּיבּדל     ְְְֲִִֵֶַַַַָֹֹֹ

     §¦«¨¸Ÿ©¥¦¹¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½
      £¤−¨´¨®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−

     £¤¦§©¬§Ÿ̈«§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ®̈
      §¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬§Ÿ̈«¥¬¤

     §¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈©¨«¨«¦³
       ©¨Æ¨´¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®

     «Ÿ¦§©´©«£½§«£−Ÿ©¦¬¨¥««Ÿ
      ¦¨¥´§½©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½

      §¥¬§©¥−§©¥«§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ
     §¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤©¥¦«¦«£©¬§Ÿ̈−¨

       ´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
      ¦¬−̈¦¨¤«¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬

 ¡Ÿ¤«

    

EÈ˜Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz(יג (יח, »ƒƒ¿∆ƒ¡…∆
‰Ï‡Lמה וכן כו', להתאים צרי ׁשּבזּוּוגים ּׁשאֹומרים מה : ¿≈»ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

לּצּוּוי סֹותר זה האם - הּיד ׂשרטּוטי חכמת אֹודֹות ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָּׁשאֹומרים

?אלקי ה' עם ּתהיה ְֱִִִֶֶָֹּתמים

‰ÚÓהּגּוף ׁשמירת עניני ּדר ועל הּצּוּוי, הפ זה אין : «¬∆ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ
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ּׁשּיאמר מי ּבדֹורנּו יׁש אם אני ותמּה . . הּיד ׂשרטּוטי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהּנׁשמֹות
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ב) ט, (יומא

ּבכּמה מפרׁש ואּולם הּזה. ּבּזמן נבּואה ׁשאין לכאֹורה, ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמׁשמע

הּנביאים לאחר ּגם הּקדׁש רּוח ׁשהיתה ּבחז"ל, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָֹמקֹומֹות

לשו"ת ּבפתיחתֹו מרּגלית להרב ּגּלּויים ּפרקי (ראה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָהאחרֹונים

הּנבּואה ׁשאין היא ׁשהּכונה לֹומר, צרי ּכרח ועל הּׁשמים). ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָמן

הּלׁשֹון ּדּיּוק וזהּו לגמרי. ׁשּבטלה לא אבל ּכמּקדם, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמצּויה

‰lולא הּנבּואה ּבטלה לא ׁשּכן ּפסקה), אֹו ּבטלה (ולא ƒ¿«¿»ְְְְְְֵֶַָָָָָָָֹֹֹ

ּבאּגרת איתא מּכן ויתר אליה. להּגיע יֹותר קׁשה אּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפסקה,
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‰„O‰ ıÚ Ì„‡‰ Èk(יט (כ, ƒ»»»≈«»∆
הרש"ב הרּבי 39)ּכתב עמ' לנער חנוך ּכלּול(קונטרס האדם : ִַַָָָָָָ

וחי. צֹומח והּדּבּור.ÌÓBcמּדֹומם, הּמחׁשבה אֹותּיֹות -ÁÓBˆ- ִֵֵַַָ≈ְְִִַַַָָ≈«
לגדלּות. מּקטנּות ׁשּצֹומחים והחכמהÈÁהּמּדֹות, חכמה, ּבחינת - ְְְְִִִֶַַַ«ְְְְִַַָָָָ

‰O„‰תחּיה. ıÚ Ì„‡‰הּוא וׂשכלֹו, חכמתֹו הינּו האדם, עּקר : ְֶַ»»»≈«»∆ְְְְִִַַָָָָָ

להפ הינּו ּומזּככים, מבררים מּדֹותיו ׁשּיהיּו הּמּדֹות, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹֹֻּבׁשביל

לּברּיֹות, וטֹוב לּׁשמים טֹוב ויהיה לאלקּות, הּבהמּיֹות ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹמּדֹותיו

הּמּדֹות, וזּכּו ּברּור הּוא האדם עבֹודת עּקר ואכן, ְְֲִִִֵֵַַַָָָָעכ"ל.

טֹוב ׁשם ּכתר ּבספר ׁשעּקר(סכ"ד)וכדאיתא ּגאֹון, סעדיה רב ּבׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

הרעֹות מּדֹותיו את לׁשּבר ּכדי היא, הּזה ּבעֹולם האדם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבריאת

הּוא החסידּות ענין ּכל הּזקן: אדמו"ר ּפתּגם וידּוע ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָוהּטבעּיֹות.

מּדֹותיו. טבע לׁשּנֹות     ְִֶַַָ
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לּברּיֹות, וטֹוב לּׁשמים טֹוב ויהיה לאלקּות, הּבהמּיֹות ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹמּדֹותיו

הּמּדֹות, וזּכּו ּברּור הּוא האדם עבֹודת עּקר ואכן, ְְֲִִִֵֵַַַָָָָעכ"ל.
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לאמר אחדים דברים בהוספת עצמו זה מאמר שמענו ופעם

היא האלקית ההשפעה כי רוחניות, מגשמיות מאכין זיי ועלין

מהנברא, הבורא והסתר בהעלם ולהחיות להוות ליש, מאין

והאין היש, קיום בשביל הוא עצמו זה והסתר דהעלם

לגלות נש"י ועבודת המתהווה, מהיש בסוד הוא המהווה

הגשמי את שעושים ע"י והוא לאין, היש ביטול והוא הסוד,

התורה עפ"י נעשה הוא כאשר והיינו לאלקות, כלי ממש

תפלה. זו הלב עבודת עפ"י ובפרט
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לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם קנ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:586:028:488:509:209:2210:2910:3019:3419:2819:5919:5319:0920:03באר שבע )ק(

5:555:598:468:489:189:2010:2710:2819:3619:3020:0219:5519:0120:05חיפה )ק(

5:545:588:468:479:179:1910:2610:2719:3519:2920:0019:5418:5020:02ירושלים )ק(

5:586:028:488:499:209:2210:2910:3019:3519:2920:0019:5419:1020:05תל אביב )ק(

5:355:438:448:479:159:1910:3010:3220:2520:1420:5820:4719:5821:02אוסטריה וינה )ק(

7:107:039:149:109:469:4210:3910:3717:4217:4718:0818:1317:2818:24אוסטרליה מלבורן )ח(

5:435:518:488:529:219:2410:3510:3620:2120:1120:5320:4319:5520:47אוקראינה אודסה )ק(

5:205:288:288:329:019:0410:1510:1720:1019:5920:4320:3219:4320:36אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:415:508:518:559:249:2810:3910:4220:4020:2921:1421:0320:1321:07אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:325:418:438:479:159:1910:3110:3420:3420:2321:0920:5720:0721:01אוקראינה קייב )ק(

5:105:188:188:228:508:5310:0510:0719:5819:4820:3120:2019:3220:24אוקראינה דונייצק )ק(

6:126:199:169:199:489:5111:0211:0320:4520:3621:1621:0620:1921:21איטליה מילאנו )ק(

6:096:088:428:419:129:1110:1510:1418:3018:2918:5218:5118:1218:55אקוואדור קיטו )ח(

7:387:329:449:4110:1710:1311:1111:0818:2018:2418:4518:5018:0619:01ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:388:3110:4210:3711:1311:0812:0512:0219:0319:0919:3119:3618:5019:40ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:106:169:069:099:399:4110:5010:5120:1320:0620:4120:3319:4920:37ארה״ב בולטימור )ק(

5:556:018:558:579:269:2910:3810:3920:0719:5920:3620:2719:4220:39ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:566:028:558:579:279:2910:3810:4020:0619:5820:3520:2619:4220:40ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:286:349:299:3210:0110:0311:1311:1420:4720:3921:1621:0720:2221:20ארה״ב דטרויט )ק(

6:426:469:309:3110:0210:0411:1011:1120:1120:0620:3620:3019:4920:41ארה״ב היוסטן )ק(

6:056:108:589:009:309:3210:3910:4019:5119:4520:1720:1019:2820:20ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:486:519:339:3310:0510:0611:1211:1220:0420:0020:2820:2319:4220:33ארה״ב מיאמי )ק(

5:525:588:508:529:229:2510:3410:3520:0219:5420:3120:2219:3820:37ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:465:538:488:509:199:2210:3110:3320:0519:5720:3420:2619:4020:37ארה״ב שיקאגו )ק(

6:456:429:109:089:399:3710:3910:3718:3218:3318:5418:5518:1518:59בוליביה לא פאס )ח(

6:156:249:279:319:5910:0311:1511:1821:2021:0821:5521:4320:5222:03בלגיה אנטוורפן )ק(

6:156:249:279:329:5910:0311:1511:1821:2021:0921:5521:4320:5322:01בלגיה בריסל )ק(

5:145:258:348:399:059:1010:2410:2720:4820:3521:2821:1320:1921:17בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:326:288:498:469:209:1810:1810:1617:5217:5418:1518:1717:3618:24ברזיל ס.פאולו )ח(

6:186:148:358:329:069:0410:0410:0217:3917:4218:0218:0417:2318:11ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:305:408:448:489:169:2010:3210:3520:4120:2921:1621:0420:1321:22בריטניה לונדון )ק(

5:325:438:498:549:219:2610:3910:4120:5620:4321:3421:2020:2721:41בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:345:448:498:539:219:2510:3710:4020:4920:3721:2621:1320:2121:17גרמניה ברלין )ק(

5:596:089:119:159:439:4710:5911:0121:0220:5121:3621:2420:3421:28גרמניה פרנקפורט )ק(

6:166:178:558:569:289:2810:3310:3319:1319:0919:3619:3218:5219:36הודו בומביי )ח(

6:106:128:518:529:239:2410:2910:2919:1019:0619:3319:2918:4919:33הודו פונה )ח(

5:275:358:348:379:069:0910:2010:2220:1120:0120:4320:3319:4520:37הונגריה בודפשט )ק(

6:046:109:029:059:359:3710:4610:4820:1520:0720:4420:3519:5020:39טורקיה איסטנבול )ק(

6:316:369:269:289:5910:0111:0911:1020:3020:2320:5720:5020:0620:54יוון אתונה )ק(

5:505:588:558:599:289:3110:4210:4420:2920:2021:0220:5120:0320:55מולדובה קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:077:099:539:5310:2310:2310:2910:2920:1720:1320:4020:3619:5520:40מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:337:249:299:2510:029:5710:5310:5017:3817:4418:0718:1317:2518:17ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:245:278:148:158:458:469:539:5318:5418:4919:1919:1318:3219:17נפאל קטמנדו )ח(

7:037:029:329:3110:0510:0411:0611:0619:1819:1619:3919:3818:5919:42סינגפור סינגפור )ח(

5:035:138:188:238:508:5410:0710:1020:1920:0720:5620:4319:5120:47פולין ורשא )ק(

6:226:208:438:429:169:1410:1510:1418:0518:0618:2718:2817:4818:32פרו לימה )ח(

6:286:359:339:3610:0510:0811:1811:2021:0420:5421:3521:2520:3821:40צרפת ליאון )ק(

6:296:389:399:4210:1010:1411:2511:2821:2221:1221:5621:4520:5622:01צרפת פריז )ק(

5:465:468:228:218:528:519:559:5418:1818:1618:4018:3817:5918:42קולומביה בוגוטה )ח(

6:106:179:139:169:449:4710:5710:5920:3520:2621:0520:5620:1021:09קנדה טורונטו )ק(

5:435:508:478:509:199:2210:3210:3420:1620:0720:4720:3719:5020:52קנדה מונטריאול )ק(

5:596:038:508:519:239:2510:3210:3319:4319:3620:0920:0219:1920:06קפריסין לרנקה )ק(

5:415:539:059:109:369:4110:5510:5921:2721:1422:0821:5320:5822:14רוסיה מוסקבה )ק(

6:066:139:129:159:449:4710:5811:0020:4720:3721:1921:0920:2121:13רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

6:076:159:169:199:479:5111:0211:0420:5420:4421:2721:1620:2821:31שוייץ ציריך )ק(

6:016:028:388:389:109:1010:1510:1418:4618:4319:0819:0518:2519:09תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl 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

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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קני לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:077:099:539:5310:2310:2310:2910:2920:1720:1320:4020:3619:5520:40מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:337:249:299:2510:029:5710:5310:5017:3817:4418:0718:1317:2518:17ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:245:278:148:158:458:469:539:5318:5418:4919:1919:1318:3219:17נפאל קטמנדו )ח(

7:037:029:329:3110:0510:0411:0611:0619:1819:1619:3919:3818:5919:42סינגפור סינגפור )ח(

5:035:138:188:238:508:5410:0710:1020:1920:0720:5620:4319:5120:47פולין ורשא )ק(

6:226:208:438:429:169:1410:1510:1418:0518:0618:2718:2817:4818:32פרו לימה )ח(

6:286:359:339:3610:0510:0811:1811:2021:0420:5421:3521:2520:3821:40צרפת ליאון )ק(

6:296:389:399:4210:1010:1411:2511:2821:2221:1221:5621:4520:5622:01צרפת פריז )ק(

5:465:468:228:218:528:519:559:5418:1818:1618:4018:3817:5918:42קולומביה בוגוטה )ח(

6:106:179:139:169:449:4710:5710:5920:3520:2621:0520:5620:1021:09קנדה טורונטו )ק(

5:435:508:478:509:199:2210:3210:3420:1620:0720:4720:3719:5020:52קנדה מונטריאול )ק(

5:596:038:508:519:239:2510:3210:3319:4319:3620:0920:0219:1920:06קפריסין לרנקה )ק(

5:415:539:059:109:369:4110:5510:5921:2721:1422:0821:5320:5822:14רוסיה מוסקבה )ק(

6:066:139:129:159:449:4710:5811:0020:4720:3721:1921:0920:2121:13רוסיה רוסטוב נא-דונו )ק(

6:076:159:169:199:479:5111:0211:0420:5420:4421:2721:1620:2821:31שוייץ ציריך )ק(

6:016:028:388:389:109:1010:1510:1418:4618:4319:0819:0518:2519:09תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl 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

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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