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‰ÎÏּכבֹוד ּומביא נקּבלה, ׁשּבת ּפני ּכּלה לקראת ּדֹודי ¿»ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

ּדֹודי לכה ּבמאמרֹו אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְֲִִִַַַָָָֻקדּׁשת
החתּנה אליעזר1(מּדרּוׁשי ּדרּבי (מּפרקי ּדֹומה2) ׁשחתן ( ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

ּכנסת היא וכּלה הקב"ה זה חתן למלּכה. והּכּלה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלמל
ּדחתן ּומלכּות, אנּפין זעיר ענין הּוא ּובּספירֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָיׂשראל,
וזהּו מלכּות. ּבחינת היא וכּלה אנּפין זעיר ּבחינת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָהּוא
ענין ׁשהּוא נקּבלה, ׁשּבת ּפני ּכּלה לקראת ּדֹודי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָלכה
אׁשר הּוא, ההמׁשכה וסדר למלכּות, אנּפין זעיר ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָהמׁשכת
אנּפין (מּזעיר חיצֹונית ההמׁשכה להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָּתחּלה
היא ּכ ואחר מּקיף, ּבבחינת רק ׁשהיא ְְְְִִִִִֶַַַַַַָלמלכּות)
הׁשּפעה ּבכל הּסדר הּוא ּדכן ּפנימית. ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָההמׁשכה
המׁשכת להיֹות צריכה ּדתחּלה למקּבל, ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָמּמׁשּפיע
חיצֹונּיּות לבחינת ׁשּלֹו חיצֹונּיֹות מּבחינת ְְְִִִִִִִִִֶַַַַַהּמׁשּפיע
קרֹוב להיֹות הּמקּבל מתעּלה זה ידי ׁשעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמקּבל,
המׁשכה לקּבל יּוכל ּכ ואחר הּמׁשּפיע, ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַַַָָָלמדרגת

זה על ּומביא מהּמׁשּפיע. מׁשלים3הּפנימית ב' ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ
הּקטן]. ּבנֹו עם הּמׁשּתעׁשע ואב לתלמיד, רב ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ[מהׁשּפעת
להביא רק לא היא אּלה ּבמׁשלים ׁשּכּונתֹו לֹומר, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹויׁש
היא חיצֹונית (ׁשההׁשּפעה ההמׁשכה לסדר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּדגמאֹות
ּגדל לבאר (ּגם) אּלא ּפנימית), לההׁשּפעה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהקּדמה
היא חיצֹונית ההׁשּפעה ּדגם אּלּו, הׁשּפעֹות ׁשּבב' ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהעּלּוי
ההׁשּפעה לגּבי עּלּוי ּבּה ׁשּיׁש ועד ּביֹותר, נעלית ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָּדרּגא
היא מּקיף, ּבחינת ׁשהיא חיצֹונית, ההׁשּפעה ּכי ְְְִִִִִִִִִֶַַַַָָּפנימית.

ּפני ההׁשּפעה ּכן ּׁשאין (מה הּמקּבל מּכלי מיתלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
הקּדמה רק היא מקֹום ּומּכל הּמקּבל). ּבכלי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמתקּבלת
הּפנימית הׁשּפעה ידי על ּדוקא ּכי ּפנימית, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָלההׁשּפעה
הּמּקיף). מּבחינת (ׁשּלמעלה יֹותר נעלה לעּלּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָמּגיעים

חּפה ּכבֹוד ּכל על ּכבֹוד4וזהּו ּכבֹוד, ּבחינֹות ב' ׁשהם ְְְִֵֶֶַָָָָֻ
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לקראת ויצאֿלאור שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*

) תשל"ט – כסלו א.((1י"ד כ, ח"א קונטרסים בסה"מ נדפס

ע' תרפ"ט [סה"מ בפ"ע בקונטרס עוה"פ תשל"ט] [בשנת וז"ע ואילך.

ואילך]. ס"ב.3)פט"ז.2)81 ה.4)שם ד, ישעי' – הכתוב לשון

    
‰Ïa˜ ˙aL Èt ‰lk ˙‡˜Ï È„Bc ‰ÎÏתפילת מתוך - ¿»ƒƒ¿««»¿≈«»¿«¿»

'ידיד') (מלשון ה'דֹוד' של 'הליכה' שישנה מבואר, זה בפיוט 'קבלתֿשבת'.

נקבלה" שבת "פני לזה ובהמשך ה'כלה', ˜„M˙לקראת „Bk ‡ÈÓe ,≈ƒ¿¿À«
ÈLecÓ) È„Bc ‰ÎÏ BÓ‡Óa BÓ„‡ ÈÓÁÂ ÈBÓמאמרי=] ƒ¿»ƒ«¿¿«¬»¿»ƒƒ¿≈

בזמן] שנאמרו החסידות

‰p˙Á‰בחודש הרבי, (של «¬À»
תרפ"ט) (1È˜tÓכסלו (ƒƒ¿≈

ÊÚÈÏ‡ Èac2Ô˙ÁL ( ¿«ƒ∆ƒ∆∆∆»»
Â CÏÓÏ ‰ÓBcדומה כן ∆¿∆∆¿

‰Ê Ô˙Á .‰kÏÓÏ ‰lk‰««»¿«¿»»»∆
˙k ‡È‰ ‰lÎÂ ‰˜‰¿«»ƒ¿∆∆
‡e‰ ˙BÈe ,Ï‡Èƒ¿»≈«¿ƒ

ÔÈt‡ ÈÚÊ ÔÈÚששת=] ƒ¿«¿≈«¿ƒ
האצילות, עולם של המידות

קטן 'זעיר', בשם נקראות

בצמצום שבאים כיון הכמות,

הבליֿ איןֿסוף שבאור ממידות

הeגבול] ¿»eÎÏÓ˙,ספירת
ÈÚÊ ˙ÈÁa ‡e‰ Ô˙Ác¿»»¿ƒ«¿≈
˙ÈÁa ‡È‰ ‰lÎÂ ÔÈt‡«¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ«

˙eÎÏÓהמידות ששת - «¿
במידת אור ('חתן') משפיעות

('כלה') ÎÏ‰המלכות e‰ÊÂ .¿∆¿»
Èt ‰lk ˙‡˜Ï È„Bcƒƒ¿««»¿≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰Ïa˜ ˙aL«»¿«¿»∆ƒ¿«
ÔÈt‡ ÈÚÊ ˙ÎLÓ‰«¿»«¿≈«¿ƒ
‰ÎLÓ‰‰ „Â ,˙eÎÏÓÏ¿«¿¿≈∆««¿»»
‰ÎÈ ‰lÁ L‡ ,‡e‰¬∆¿ƒ»¿ƒ»
˙ÈBÈÁ ‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»ƒƒ
(˙eÎÏÓÏ ÔÈt‡ ÈÚÓ)ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿
ÈÓ ˙ÈÁa ˜ ‡È‰L∆ƒ«ƒ¿ƒ««ƒ
את קולט אינו שהמקבל
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ה

     
‰ÎÏּכבֹוד ּומביא נקּבלה, ׁשּבת ּפני ּכּלה לקראת ּדֹודי ¿»ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

ּדֹודי לכה ּבמאמרֹו אדמֹו"ר וחמי מֹורי ְְְְְֲִִִַַַָָָֻקדּׁשת
החתּנה אליעזר1(מּדרּוׁשי ּדרּבי (מּפרקי ּדֹומה2) ׁשחתן ( ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

ּכנסת היא וכּלה הקב"ה זה חתן למלּכה. והּכּלה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלמל
ּדחתן ּומלכּות, אנּפין זעיר ענין הּוא ּובּספירֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָיׂשראל,
וזהּו מלכּות. ּבחינת היא וכּלה אנּפין זעיר ּבחינת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָהּוא
ענין ׁשהּוא נקּבלה, ׁשּבת ּפני ּכּלה לקראת ּדֹודי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָלכה
אׁשר הּוא, ההמׁשכה וסדר למלכּות, אנּפין זעיר ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָהמׁשכת
אנּפין (מּזעיר חיצֹונית ההמׁשכה להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָּתחּלה
היא ּכ ואחר מּקיף, ּבבחינת רק ׁשהיא ְְְְִִִִִֶַַַַַַָלמלכּות)
הׁשּפעה ּבכל הּסדר הּוא ּדכן ּפנימית. ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָההמׁשכה
המׁשכת להיֹות צריכה ּדתחּלה למקּבל, ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָמּמׁשּפיע
חיצֹונּיּות לבחינת ׁשּלֹו חיצֹונּיֹות מּבחינת ְְְִִִִִִִִִֶַַַַַהּמׁשּפיע
קרֹוב להיֹות הּמקּבל מתעּלה זה ידי ׁשעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמקּבל,
המׁשכה לקּבל יּוכל ּכ ואחר הּמׁשּפיע, ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַַַָָָלמדרגת

זה על ּומביא מהּמׁשּפיע. מׁשלים3הּפנימית ב' ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ
הּקטן]. ּבנֹו עם הּמׁשּתעׁשע ואב לתלמיד, רב ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ[מהׁשּפעת
להביא רק לא היא אּלה ּבמׁשלים ׁשּכּונתֹו לֹומר, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹויׁש
היא חיצֹונית (ׁשההׁשּפעה ההמׁשכה לסדר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּדגמאֹות
ּגדל לבאר (ּגם) אּלא ּפנימית), לההׁשּפעה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהקּדמה
היא חיצֹונית ההׁשּפעה ּדגם אּלּו, הׁשּפעֹות ׁשּבב' ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהעּלּוי
ההׁשּפעה לגּבי עּלּוי ּבּה ׁשּיׁש ועד ּביֹותר, נעלית ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָּדרּגא
היא מּקיף, ּבחינת ׁשהיא חיצֹונית, ההׁשּפעה ּכי ְְְִִִִִִִִִֶַַַַָָּפנימית.

ּפני ההׁשּפעה ּכן ּׁשאין (מה הּמקּבל מּכלי מיתלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
הקּדמה רק היא מקֹום ּומּכל הּמקּבל). ּבכלי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמתקּבלת
הּפנימית הׁשּפעה ידי על ּדוקא ּכי ּפנימית, ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָלההׁשּפעה
הּמּקיף). מּבחינת (ׁשּלמעלה יֹותר נעלה לעּלּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָמּגיעים

חּפה ּכבֹוד ּכל על ּכבֹוד4וזהּו ּכבֹוד, ּבחינֹות ב' ׁשהם ְְְִֵֶֶַָָָָֻ
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לקראת ויצאֿלאור שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*

) תשל"ט – כסלו א.((1י"ד כ, ח"א קונטרסים בסה"מ נדפס

ע' תרפ"ט [סה"מ בפ"ע בקונטרס עוה"פ תשל"ט] [בשנת וז"ע ואילך.

ואילך]. ס"ב.3)פט"ז.2)81 ה.4)שם ד, ישעי' – הכתוב לשון

    
‰Ïa˜ ˙aL Èt ‰lk ˙‡˜Ï È„Bc ‰ÎÏתפילת מתוך - ¿»ƒƒ¿««»¿≈«»¿«¿»

'ידיד') (מלשון ה'דֹוד' של 'הליכה' שישנה מבואר, זה בפיוט 'קבלתֿשבת'.

נקבלה" שבת "פני לזה ובהמשך ה'כלה', ˜„M˙לקראת „Bk ‡ÈÓe ,≈ƒ¿¿À«
ÈLecÓ) È„Bc ‰ÎÏ BÓ‡Óa BÓ„‡ ÈÓÁÂ ÈBÓמאמרי=] ƒ¿»ƒ«¿¿«¬»¿»ƒƒ¿≈

בזמן] שנאמרו החסידות

‰p˙Á‰בחודש הרבי, (של «¬À»
תרפ"ט) (1È˜tÓכסלו (ƒƒ¿≈

ÊÚÈÏ‡ Èac2Ô˙ÁL ( ¿«ƒ∆ƒ∆∆∆»»
Â CÏÓÏ ‰ÓBcדומה כן ∆¿∆∆¿

‰Ê Ô˙Á .‰kÏÓÏ ‰lk‰««»¿«¿»»»∆
˙k ‡È‰ ‰lÎÂ ‰˜‰¿«»ƒ¿∆∆
‡e‰ ˙BÈe ,Ï‡Èƒ¿»≈«¿ƒ

ÔÈt‡ ÈÚÊ ÔÈÚששת=] ƒ¿«¿≈«¿ƒ
האצילות, עולם של המידות

קטן 'זעיר', בשם נקראות

בצמצום שבאים כיון הכמות,

הבליֿ איןֿסוף שבאור ממידות

הeגבול] ¿»eÎÏÓ˙,ספירת
ÈÚÊ ˙ÈÁa ‡e‰ Ô˙Ác¿»»¿ƒ«¿≈
˙ÈÁa ‡È‰ ‰lÎÂ ÔÈt‡«¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ«

˙eÎÏÓהמידות ששת - «¿
במידת אור ('חתן') משפיעות

('כלה') ÎÏ‰המלכות e‰ÊÂ .¿∆¿»
Èt ‰lk ˙‡˜Ï È„Bcƒƒ¿««»¿≈
ÔÈÚ ‡e‰L ,‰Ïa˜ ˙aL«»¿«¿»∆ƒ¿«
ÔÈt‡ ÈÚÊ ˙ÎLÓ‰«¿»«¿≈«¿ƒ
‰ÎLÓ‰‰ „Â ,˙eÎÏÓÏ¿«¿¿≈∆««¿»»
‰ÎÈ ‰lÁ L‡ ,‡e‰¬∆¿ƒ»¿ƒ»
˙ÈBÈÁ ‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»ƒƒ
(˙eÎÏÓÏ ÔÈt‡ ÈÚÓ)ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿
ÈÓ ˙ÈÁa ˜ ‡È‰L∆ƒ«ƒ¿ƒ««ƒ
את קולט אינו שהמקבל

בפנימיות Ckההשפעה Á‡Â ,¿««»
˙ÈÓÈt ‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ƒ««¿»»¿ƒƒ
לקלוט יוכל שה'מקבל' כדי

ממקומו לצאת נדרש ההשפעה

אך המשפיע, לדרגת ולהתקרב

עלֿידי נעשה זה קירוב גם

קודם אותו מקרב שהמשפיע

קירוב הפועל חיצוני, בקירוב

יוכל ואחרֿכך ביניהם, כללי

באופן ההשפעה את לקלוט

‰„פנימי ‡e‰ ÔÎc .¿≈«≈∆
ÎaÚÈtLnÓ ‰ÚtL‰ Ï ¿»«¿»»ƒ«¿ƒ«

‰ÎÈ ‰lÁ˙c ,Ïa˜ÓÏƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
ÚÈtLn‰ ˙ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»«««¿ƒ«

È„È ÏÚL ,Ïa˜n‰ ˙eiBÈÁ ˙ÈÁÏ BlL ˙BiBÈÁ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒƒ∆ƒ¿ƒ«ƒƒ«¿«≈∆«¿≈
Á‡Â ,ÚÈtLn‰ ˙‚„ÓÏ B˜ ˙BÈ‰Ï Ïa˜n‰ ‰lÚ˙Ó ‰Ê∆ƒ¿«∆«¿«≈ƒ¿»¿«¿≈«««¿ƒ«¿««
‰Ê ÏÚ ‡ÈÓe .ÚÈtLn‰Ó ˙ÈÓÈt‰ ‰ÎLÓ‰ Ïa˜Ï ÏÎeÈ Ck»«¿«≈«¿»»«¿ƒƒ≈««¿ƒ«≈ƒ«∆

‰3ÚLÚLnבמאמר ‡Â ,„ÈÓÏ˙Ï  ˙ÚtL‰Ó ÌÈÏLÓ ¿»ƒ≈«¿»««¿«¿ƒ¿»«ƒ¿«¿≈«
Ô‰ Ba ÌÚיתבארו) ƒ¿«»»
הבאים) LÈÂבסעיפים .[¿≈

ÌÈÏLÓa B˙ekL ,ÓBÏ«∆«»»ƒ¿»ƒ
‡È‰Ï ˜ ‡Ï ‡È‰ ‰l‡≈∆ƒ…«¿»ƒ
‰ÎLÓ‰‰ „Ï ˙B‡Ó‚cÀ¿»¿≈∆««¿»»
˙ÈBÈÁ ‰ÚtL‰‰L)∆««¿»»ƒƒ
‰ÚtL‰‰Ï ‰Óc˜‰ ‡È‰ƒ«¿»»¿««¿»»
(Ì) ‡l‡ ,(˙ÈÓÈt¿ƒƒ∆»«
aL ÈelÚ‰ Ï„ ‡Ï¿»≈…∆»ƒ∆¿
Ì‚c ,el‡ ˙BÚtL‰«¿»≈¿«

˙ÈBÈÁ ‰ÚtL‰‰אף , ««¿»»ƒƒ
ומהווה 'חיצונית', עצמה שהיא

פנימית, להשפעה הקדמה רק

,˙BÈa ˙ÈÏÚ ‡c ‡È‰ƒ«¿»«¬≈¿≈
Èa‚Ï ÈelÚ da LiL „ÚÂ¿«∆≈»ƒ¿«≈
Èk .˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰««¿»»¿ƒƒƒ
,˙ÈBÈÁ ‰ÚtL‰‰««¿»»ƒƒ
‡È‰ ,ÈÓ ˙ÈÁa ‡È‰L∆ƒ¿ƒ««ƒƒ
Ïa˜n‰ ÈÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿≈«¿«≈
זו השפעה קולט המקבל שאין

שההשפעה כיון בפנימיות,

שאינו גבוהה מדרגה מגיעה

לקבלה Ôkמסוגל ÔÈ‡M ‰Ó)«∆≈≈
˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰««¿»»¿ƒƒ
ÈÏÎa ˙Ïa˜˙nL∆ƒ¿«∆∆ƒ¿≈
ÌB˜Ó ÏkÓe .(Ïa˜n‰«¿«≈ƒ»»
‰Óc˜‰ ˜ ‡È‰ƒ««¿»»
Èk ,˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰Ï¿««¿»»¿ƒƒƒ
‰ÚtL‰ È„È ÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈«¿»»
ÈelÚÏ ÌÈÚÈÓ ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ
‰ÏÚÓlL) ˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈∆¿«¿»

Èn‰ ˙ÈÁaÓשנמשך ƒ¿ƒ«««ƒ
החיצונית וכמבואר).בהשפעה

פנימית השפעה ידי שעל להלן,

ה'עצם'. לדרגת ∆¿e‰ÊÂמגיע
הפסוק: Bk„ביאור Ïk ÏÚ«»»

‰tÁ4על מדבר זה פסוק - À»
השכינה, ישראל: של כבודם

בניֿישראל את תקיף כביכול,

אומרו מובן שאינו כחופה.

ואינו כבוד", "כל רבים בלשון

כיון חופה"? כבוד "על אומר
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ו   

יֹותר ּולמעלה ּכּלה, ּוכבֹוד וכבֹוד5חתן ּדאּבא ּכבֹוד ְְְְְֵַַַָָָָָָָ
ז"א ויחּוד ואּמא אּבא יחּוד הּוא זה ידי ועל ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּדאּמא.
ּדאּבא (וחּפה) (ּכבֹוד ׁשּׁשניהם היֹות ּדעם ְְְְְְֱִֵֶֶַָָָָֻונּוקבא.
מּקיף, ּבחינת הם ונּוקבא) ּדז"א (וחּפה) וכבֹוד ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֻואּמא,

ידּוע מקֹום (ׁשהּוא6מּכל ונּוקבא ז"א ּביחּוד ׁשּדוקא ְְְְִִֶֶַַָָָָָָ
העצם. נמׁש ּפנימי) ְְִִִִֶֶָָיחּוד

לתלמיד,p‰Â‰ב) רב מהׁשּפעת הּוא הראׁשֹון הּמׁשל ¿ƒ≈ְְְִִֵַַַַַָָָָ
רז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו הּוא ההׁשּפעה 7וסדר ְְְְֵֶֶַַָָָ
ּובדחּו ּדבדיחּותא מּלתא אמר לרּבנן להּו ּדּפתח ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָּדמקמי
ּדהּמילתא ּבׁשמעּתא, ּופתח ּבאימתא יתיב ּולבּסֹוף ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָרּבנן
ׁשל חּלין ׂשיחת ענין [ׁשהּוא הּלּמּוד ׁשּקדם ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָֹֻּדבדיחּותא

לּמּוד ׁשּצריכה חכם אמנם8ּתלמיד ּבלבד, חיצֹונית היא [ ְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָ
(ּדפתח ּפנימית לההׁשּפעה הקּדמה היא זֹו ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָהׁשּפעה
והּמח הּלב ּפתיחת נעׂשה זה ידי על ּדוקא ּכי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹּבׁשמעּתא)
ּפנימית. לההׁשּפעה לקּבלה ּכלי ׁשּיהיה הּתלמיד ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשל
ּבתֹורת האמצעי מאדמֹו"ר הּוא זה מׁשל מקֹור ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוהּנה

להענין9חּיים ּכמׁשל זה הּובא לא חּיים ׁשּבתֹורת [אּלא ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
פר"ת לעד סמּוכים הּמתחיל ּובדּבּור ּדֹודי. 10ּדלכה ְְְְִִִִִַַַָָ
נׁשמתֹו מהֹורׁש"ּב אדמֹו"ר קדּׁשת ּכבֹוד ׁשאמר ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֻ(הּמאמר

מר (כ' הּלדתֹו ּביֹום ּדין)עדן ּבעלמא האחרֹון חׁשון) ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֻ
הענין כו'") ענין ׁשּזה ("ואפׁשר אפׁשר ּבדר ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמקּׁשר
הּמתחיל ּובדּבּור ּדֹודי. ּדלכה להענין ּדבדיחּותא ְְְְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָּדמּלתא
ּתבת אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּׁשת ּכבֹוד הׁשמיט ּדֹודי ְְְְְְִִִִִֵַַַָָֻלכה

ּבפׁשטּות זה וכֹותב ׁשם11"ואפׁשר" חּיים ּובתֹורת ,[ ְְְְְְִֵֶֶַַַָָ
זה מּתענּוג12(לאחרי הּוא הּׂשחֹוק ענין ּדׁשרׁש מבאר, ( ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹ
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כבוד.5) כל על כי ד"ה שה"ש ובלקו"ת בסידור בכ"ז ובכ"מ.6)ראה רסז]. ע' תרנ"ז [סה"מ ואילך 90 ע' תרנ"ז תשמח שמח ד"ה

רע"א. מ, שם לקו"ת גם וש"נ.7)וראה א. קיז, ב.8)פסחים יט, ע"ז ב. כא, ד).9)סוכה (ב, ס"ו תולדות ואלה ס"א10)ד"ה

קמח]). ע' פר"ת [ובסה"מ תשי"ב קה"ת – בפ"ע בקונטרס אדמו"ר11)(נדפס כ"ק שאמר המאמרים שבאחד הסיפור, ג"כ וידוע

אדמו"ר מו"ח כ"ק הי' ואח"כ אפשר, בדרך שבנפש) הציור מכח (משל ענין אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק לבנו ביחידות נ"ע (מוהרש"ב)

וחזר גיסן, שוין זיך וועט קראן דעם אויף נאר עפן באמרו: דא"ח, לחזור ובקשו בקעשענוב, אברהם ר' וכו' הרה"ח חותנו ַָאצל

(מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק ושאלהו המאורע, כל את לאביו סיפר לליובאוויטש כשחזר בפשטות. הנ"ל ענין וגם הנ"ל מאמר את

ודאי. דבר אצלי נעשה אפשר בדרך שאצלך מה לו: וענה אפשר? בדרך רק אמרתי הרי לך? מנין הא ג).12)נ"ע, (ה, סי"ב

    
„Bk ˙BÈÁa  Ì‰L'מקיף' על מורה הם:,ש'כבוד' 'כבוד' „Bkוב' ∆≈¿ƒ»¿

Ô˙Á[זעירֿאנפין=]‰lk „BÎe[מלכות=]˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,5„Bk »»¿«»¿«¿»≈»
‡a‡c[חכמה=]‡n‡c „BÎÂ'בבחי ג"כ הם ו'בינה' ('חכמה' [=בינה] ¿«»¿»¿ƒ»

מ'חכמה')) שקיבלה ההברקה תמצית את מרחיבה ('בינה' ומקבל »¿ÏÚÂמשפיע
‰Ê È„Èמקיף אור ה'כבוד', ¿≈∆

משניהם שלמעלה ‰e‡עליון
„eÁÈÂ ‡n‡Â ‡a‡ „eÁÈƒ«»¿ƒ»¿ƒ

‡˜eÂ ‡Êשנתבאר וכמו »¿¿»
היא המעלה עיקר קודם,

פנימית ‰BÈ˙בהשפעה ÌÚc¿ƒ¡
(‰ÁÂ „Bk Ì‰ÈL∆¿≈∆»¿À»
„BÎÂ ,‡n‡Â ‡a‡c¿«»¿ƒ»¿»
(‡˜eÂ ‡Êc (‰ÁÂ¿À»¿»¿¿»
ÏkÓ ,ÈÓ ˙ÈÁa Ì‰≈¿ƒ««ƒƒ»

Úe„È ÌB˜Ó6‡˜ÂcL »»«∆«¿»
‡˜eÂ ‡Ê „eÁÈa¿ƒ»¿¿»
(ÈÓÈ „eÁÈ ‡e‰L∆ƒ¿ƒƒ

ÌÚ‰ LÓשני לסיכום, ƒ¿»»∆∆
חיצוני קירוב בהשפעה: שלבים

גודל ולמרות פנימי. וקירוב

המשכת - חיצוני בקירוב העילוי

קירוב ידי על דוקא 'מקיף',

עוד נעלה לעילוי מגיעים פנימי

יותר.

ÔBL‡‰ ÏLn‰ ‰p‰Â (¿ƒ≈«»»»ƒ
להשפעה (משל במאמר שהביא

כהקדמה שבאה חיצונית

פנימית) ‰e‡להשפעה
,„ÈÓÏ˙Ï  ˙ÚL‰Ó≈«¿»««¿«¿ƒ
BÓk ‡e‰ ‰ÚL‰‰ „ÒÂ¿≈∆««¿»»¿

ÏÊ eÓ‡Lרבה 7על ∆»¿
ÔaÏ e‰Ï Á˙c ÈÓ˜Óc¿ƒ»≈¿»«¿¿«»»
‡˙eÁÈ„c ‡˙lÓ Ó‡»«ƒ¿»ƒ¿ƒ»
È˙È BÏe Ôa eÁ„e»¿«»»¿«»ƒ
‡zÚÓLa Á˙Ùe ‡˙ÓÈ‡a¿≈»»»«ƒ¿«¿»

ושמחו שחוק דבר אמר הסוגיא) (בלימוד לחכמים להם שפתח [=לפני

בדבריֿתורה] ופתח באימה ישב ואחרֿכך ÏÈn‰c˙‡החכמים ,¿«ƒ¿»

L] „enl‰ Ì„L ‡˙eÁÈ„cהחכמים אצל דבדיחותא' 'מילתא גם ƒ¿ƒ»∆…∆«ƒ∆
„enÏ ‰ÎÈL ÌÎÁ „ÈÓÏz ÏL ÔÈlÁ ˙ÁÈ ÔÈÚ ‡e‰8שאין ƒ¿«ƒ«Àƒ∆«¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ
זאת למרות אך חכמה. בו שטמונה אלא חסֿושלום דיבור סתם ‰È‡זה [ƒ

‰ÚL‰‰Ï ‰Óc˜‰ ‡È‰ BÊ ‰ÚL‰ ÌÓ‡ ,„Ïa ˙ÈBÈÁƒƒƒ¿«»¿»«¿»»ƒ«¿»»¿««¿»»
Á˙Ùc ˙ÈÓÈ¿ƒƒ¿»«
ÏÚ ‡˜Âc Èk (‡zÚÓLaƒ¿«¿»ƒ«¿»«
˙ÁÈ˙ ‰Ú ‰Ê È„È¿≈∆«¬∆¿ƒ«
„ÈÓÏz‰ ÏL Án‰Â l‰«≈¿«…«∆««¿ƒ
‰Ïa˜Ï ÈÏk ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»»

˙ÈÓÈ ‰ÚL‰‰Ïלהלן ¿««¿»»¿ƒƒ
של זה חיצוני קירוב כי יתבאר,

- דבדיחותא מילתא - הרב

ביותר, גבוהה בדרגה מקורו

השפעה עלֿידי דוקא ועםֿזאת,

יותר. למעלה מגיעים פנימית

‡e‰ ‰Ê ÏLÓ B˜Ó ‰p‰Â¿ƒ≈¿»»∆
a ÈÚÓ‡‰ BÓ„‡Óספרו ≈«¿»∆¿»ƒ¿

ÌÈiÁ ˙B˙9‡l‡] ««ƒ∆»
‡e‰ ‡Ï ÌÈiÁ ˙B˙aL∆¿««ƒ…»
‰ÎÏc ÔÈÚ‰Ï ÏLÓk ‰Ê∆¿»»¿»ƒ¿»ƒ¿»
ÏÈÁ˙n‰ ea„e È„Bcƒ¿ƒ««¿ƒ

„ÚÏ ÌÈÎeÓÒשנת˙Ù10 ¿ƒ»«
„Bk Ó‡L Ó‡n‰««¬»∆»«¿
BÓ„‡ ˙„¿̃À««¿
Ô„Ú B˙ÓL aLB‰Ó¿««ƒ¿»≈∆
Ó Î B˙„l‰ ÌBÈa¿À«¿«
‡ÓÏÚa ÔBÁ‡‰ (ÔÂLÁ∆¿»»«¬¿»¿»
LÙ‡ „a ˜Ó (ÔÈc≈¿«≈¿∆∆∆¿»
ÔÈÚ ‰L LÙ‡Â¿∆¿»∆∆ƒ¿»
‡˙lÓc ÔÈÚ‰ (eÎ»ƒ¿»¿ƒ¿»
‰ÎÏc ÔÈÚ‰Ï ‡˙eÁÈ„cƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»¿¿»

e È„Bcמאמרea„ ƒ¿ƒ
È„Bc ‰ÎÏ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿»ƒ
˙„˜ „Bk ÈÓL‰ƒ¿ƒ¿¿À«
˙z BÓ„‡ ÈÓÁÂ ÈBÓƒ¿»ƒ«¿≈«

˙eLÙa ‰Ê ˙BÎÂ LÙ‡Âבהערה 11ÌÈiÁראה ˙B˙e ,[ ¿∆¿»¿≈∆¿«¿¿««ƒ
‰Ê ÈÁ‡Ï ÌL12eÚzÓ ‡e‰ ˜BÁ‰ ÔÈÚ LLc ,‡Ó ( »¿«¬≈∆¿…»¿…∆ƒ¿««¿ƒ«¬
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ׁשל ּדׁשרׁש מּובן, ּומּזה ּכלל. מרּכב ׁשּבלּתי ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻהּפׁשּוט
למעלה הּוא הּפׁשּוט) ּתענּוג (ׁשהּוא ּדבדיחּותא ְְְְֲִִִֶַַַָָָָמּלתא
ׁשּבּׂשכל הּתענּוג (ׁשהרי זה ׁשּלאחרי הּׂשכל ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָמהׁשּפעת
ּבחינה רק זה הרי מקֹום מּכל אמנם מרּכב). ּתענּוג ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֻהּוא
נעלה לעּלּוי מּגיעים ּפנימית ההׁשּפעה ידי ועל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָחיצֹונית,
ב' יׁש ּגּופא הּפׁשּוט ּדבתענּוג הּוא והענין ְְְֲִֵֵַַַָָָָיֹותר.

הּבלּתי13ּדרגֹות העצמי ותענּוג הּמרּגׁש הּפׁשּוט ּתענּוג , ְְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָֻ
ׁשהּתלמיד ּפנימית, ההׁשּפעה ידי על ודוקא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻמרּגׁש.
הּבלּתי העצמי לּתענּוג מּגיעים ּבפנימּיּותֹו, ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָמקּבל

רז"ל אמרּו ולכן מּכּלן.14מרּגׁש. יֹותר ּומּתלמידי ְְְְִִִֵֵַַָָָָֻֻ

רֹוצהÏLÓeג) ׁשאביו וקטן יניק מּבן הּוא הּב' »»ְִִִֵֶֶַָָָָ
הּתינֹוק והרי ּפנים אל ּפנים עּמֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלהׁשּתעׁשע
ּבנֹו להרים כּו' ידיו את להׁשּפיל האב צרי קטן, ְְְְִִִֶַָָָָָָָָהּוא
אל ּפנים ּבקרּוב עּמֹו להׁשּתעׁשע ׁשּיּוכל ּבכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּקטן
רק והּוא חיצֹוני, ענין רק הּוא הּתינֹוק ּדהגּבהת ְְְְִִִִִַַַַַָָָּפנים.
כּו'). (הּׁשעׁשּועים זה ׁשּלאחרי ּפנימי להּקירּוב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהקּדמה
הּמּגיד להרב ּתֹורה ּבאֹור הּוא זה מׁשל מקֹור ,15והּנה ְְְְִִֵֶַַַָָָָ

נעּת (ׁשּלא הֹוספה יׁשנּה ּבהּמאמרוׁשם ׁשהּקטן16קה ,( ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּבזה לֹומר ויׁש האב). (ׁשל ׁשּלֹו" ּבּזקן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ"מׁשּתעׁשע
ּפנימית ההׁשּפעה (ׁשּקדם הּמּקיף ׁשהמׁשכת )17מרּמז, ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

ּדיקנא, ּתּקּוני י"ג הּוא ּדזקן מהׁשּתלׁשלּות, למעלה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָהיא
מּכל אּלא מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה הרחמים מּדֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָי"ג
ּכמֹו להׁשּתלׁשלּות, ׁשּייכּות איזֹו להם יׁש ְְְְִֵֵֶַַַָָָמקֹום

נקראֹות18ׁשּנאמר [ׁשּלכן הּמה מעֹולם ּכי גֹו' רחמי זכר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
מדידה מּלׁשֹון "מּדֹות" ּבענין19ּבׁשם ידּוע ּגם .[ ְְְְְִִִִֵַַַָָ

ההׁשּפעה ידי על אמנם ּבלבד. הארה ׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּׂשערֹות
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ז      

ׁשל ּדׁשרׁש מּובן, ּומּזה ּכלל. מרּכב ׁשּבלּתי ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻהּפׁשּוט
למעלה הּוא הּפׁשּוט) ּתענּוג (ׁשהּוא ּדבדיחּותא ְְְְֲִִִֶַַַָָָָמּלתא
ׁשּבּׂשכל הּתענּוג (ׁשהרי זה ׁשּלאחרי הּׂשכל ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָמהׁשּפעת
ּבחינה רק זה הרי מקֹום מּכל אמנם מרּכב). ּתענּוג ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֻהּוא
נעלה לעּלּוי מּגיעים ּפנימית ההׁשּפעה ידי ועל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָחיצֹונית,
ב' יׁש ּגּופא הּפׁשּוט ּדבתענּוג הּוא והענין ְְְֲִֵֵַַַָָָָיֹותר.

הּבלּתי13ּדרגֹות העצמי ותענּוג הּמרּגׁש הּפׁשּוט ּתענּוג , ְְְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָֻ
ׁשהּתלמיד ּפנימית, ההׁשּפעה ידי על ודוקא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֻמרּגׁש.
הּבלּתי העצמי לּתענּוג מּגיעים ּבפנימּיּותֹו, ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָמקּבל

רז"ל אמרּו ולכן מּכּלן.14מרּגׁש. יֹותר ּומּתלמידי ְְְְִִִֵֵַַָָָָֻֻ

רֹוצהÏLÓeג) ׁשאביו וקטן יניק מּבן הּוא הּב' »»ְִִִֵֶֶַָָָָ
הּתינֹוק והרי ּפנים אל ּפנים עּמֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלהׁשּתעׁשע
ּבנֹו להרים כּו' ידיו את להׁשּפיל האב צרי קטן, ְְְְִִִֶַָָָָָָָָהּוא
אל ּפנים ּבקרּוב עּמֹו להׁשּתעׁשע ׁשּיּוכל ּבכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּקטן
רק והּוא חיצֹוני, ענין רק הּוא הּתינֹוק ּדהגּבהת ְְְְִִִִִַַַַַָָָּפנים.
כּו'). (הּׁשעׁשּועים זה ׁשּלאחרי ּפנימי להּקירּוב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהקּדמה
הּמּגיד להרב ּתֹורה ּבאֹור הּוא זה מׁשל מקֹור ,15והּנה ְְְְִִֵֶַַַָָָָ

נעּת (ׁשּלא הֹוספה יׁשנּה ּבהּמאמרוׁשם ׁשהּקטן16קה ,( ְְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּבזה לֹומר ויׁש האב). (ׁשל ׁשּלֹו" ּבּזקן ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ"מׁשּתעׁשע
ּפנימית ההׁשּפעה (ׁשּקדם הּמּקיף ׁשהמׁשכת )17מרּמז, ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

ּדיקנא, ּתּקּוני י"ג הּוא ּדזקן מהׁשּתלׁשלּות, למעלה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָהיא
מּכל אּלא מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה הרחמים מּדֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָי"ג
ּכמֹו להׁשּתלׁשלּות, ׁשּייכּות איזֹו להם יׁש ְְְְִֵֵֶַַַָָָמקֹום

נקראֹות18ׁשּנאמר [ׁשּלכן הּמה מעֹולם ּכי גֹו' רחמי זכר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
מדידה מּלׁשֹון "מּדֹות" ּבענין19ּבׁשם ידּוע ּגם .[ ְְְְְִִִִֵַַַָָ

ההׁשּפעה ידי על אמנם ּבלבד. הארה ׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּׂשערֹות
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(בהמשך13) תרע"ה תבוא כי והי' ד"ה ואילך. צט ע' תרס"ו המשך

ואילך]). א'קכג [ע' ח"ב ז'.14)תער"ב סעיף לקמן וראה א. ז, תענית

על15) קחם לאפרים תרגלתי אנכי ג) יא, (הושע [עה"פ סע"ד פה,

שם.16)זרועותיו]. לעד סמוכים ד"ה ב. פ, פינחס בלקו"ת ועד"ז

דודי17) לכה מד"ה (כנ"ל. פנימי הקירוב הו"ע השעשועים בכללות

וכיו"ב, מאביו דהבן פנימיות והשפעות הלימוד בערך אבל תרפ"ט).

חיצוני. קירוב זה תרפ"ט18)גם ברא אשר ד"ה וראה ו. כה, תהלים

.([89 ע' תרפ"ט [סה"מ א כג, – שם חתונה (בדרושי אוה"ת19)פ"ג

רפה. ע' תרס"ו המשך ב. צג, וירא

    
ÏÏk kÓ ÈzÏaL ËeLt‰התענוג שמקבל המורכב' 'תענוג ישנו - «»∆ƒ¿ƒÀ¿»¿»

הוא פשוט' 'תענוג אך וכדומה). מיוחדת, מהשכלה (כגון ממנו שחוץ מדבר

עצמו הוא אך שונים, מדברים להתענג שביכולתו שבנפש התענוג כוח עצם

הפועל זה, פשוט תענוג כוח מצד מתעורר דבדיחותא' ו'מילתא 'פשוט'. עדיין

של במצב להיות האדם על

ועונג ÔeÓ,שמחה ‰fÓe .ƒ∆»
‡˙lÓ ÏL LLc¿…∆∆ƒ¿»
eÚz ‡e‰L) ‡˙eÈ„cƒ¿ƒ»∆«¬
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ (ËeLt‰«»¿«¿»
ÏÎO‰ ˙ÚtL‰Ó≈«¿»««≈∆
È‰L) ‰Ê È‡lL∆¿«¬≈∆∆¬≈
‡e‰ ÏÎOaL eÚz‰««¬∆«≈∆
ÌÓ‡ .(kÓ eÚz«¬À¿»»¿»
˜ ‰Ê È‰ ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈∆«
È„È ÏÚÂ ,˙ÈBÈ ‰Èa¿ƒ»ƒƒ¿«¿≈
˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰««¿»»¿ƒƒ
‰ÏÚ ÈelÚÏ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿ƒ«¬∆
‡e‰ ÔÈÚ‰Â .˙BÈ≈¿»ƒ¿»
‡eb ËeLt‰ eÚ˙c¿««¬«»»

Bc˙[=עצמו]  LÈ13, ≈«¿
Lbn‰ ËeLt‰ eÚz«¬«»«À¿»
לידי התענוג שבא [=כפי

‰ÈÓÚהתעוררות] eÚ˙Â¿«¬»«¿ƒ
LbÓ ÈzÏa‰עצם=] «ƒ¿ƒÀ¿»

בנפשו עמוק שחקוק התענוג

גם עליו שפועל אף נסתר, ונשאר

מרגיש] ÏÚכשאינו ‡˜Â„Â .¿«¿»«
,˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰ È„È¿≈««¿»»¿ƒƒ
Ïa˜Ó „ÈÓÏz‰L∆««¿ƒ¿«≈
ÌÈÚÈbÓ ,B˙eiÓÈaƒ¿ƒƒ«ƒƒ
ÈzÏa‰ ÈÓÚ‰ eÚzÏ««¬»«¿ƒ«ƒ¿ƒ
eÓ‡ ÔÎÏÂ .LbÓÀ¿»¿»≈»¿

Ï"Ê14,מרבותי למדתי הרבה

מחבריי, »È„ÈÓÏzÓeƒ«¿ƒויותר
ÔlkÓ ˙BÈעלֿידי שדוקא ≈ƒÀ»

בעצמו מעורר בתלמיד שמשפיע

עצמי' ה'תענוג .את
ÔaÓ ‡e‰ ‰ ÏLÓe (»»«ƒ≈
‰B ÂÈ‡L ÔË˜Â ˜ÈÈ»ƒ¿»»∆»ƒ∆
Ï‡ ÌÈt BnÚ ÚLÚzL‰Ï¿ƒ¿«¬≈«ƒ»ƒ∆
‡e‰ ˜BÈz‰ È‰Â ÌÈt»ƒ«¬≈«ƒ
ÏÈtL‰Ï ‡‰ È ,ÔË»̃»»ƒ»»¿«¿ƒ
Ba ÌÈ‰Ï eÎ ÂÈ„È ˙‡∆»»¿»ƒ¿
ÏÎeiL È„Îa ÔËw‰«»»ƒ¿≈∆«
e˜a BnÚ ÚLÚzL‰Ï¿ƒ¿«¬≈«ƒ¿≈
˙‰a‰c .ÌÈt Ï‡ ÌÈt»ƒ∆»ƒ¿«¿»«

eÈw‰Ï ‰Óc˜‰ ˜ ‡e‰Â ,ÈBÈ ÔÈÚ ˜ ‡e‰ ˜BÈz‰«ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿««¿»»¿«≈
‰Ê ÏLÓ B˜Ó ‰‰Â .(eÎ ÌÈÚeLÚ‰) ‰Ê È‡lL ÈÓÈt¿ƒƒ∆¿«¬≈∆««¬ƒ¿ƒ≈¿»»∆

„Èbn‰ ‰Ï ‰Bz B‡a ‡e‰15‰ממעזריטשB‰ LÈ ÌLÂ , ¿»¿»«««ƒ¿»∆¿»»»
Ó‡n‰a ‰˜zÚ ‡lL)16"BlL Ô˜fa ÚLÚzLÓ" ÔËw‰L ,( ∆…∆∆¿»¿««¬»∆«»»ƒ¿«¬≈««»»∆

ÓBÏ LÈÂ .(‡‰ ÏL)∆»»¿≈«
˙ÎLÓ‰L ,ÊnÓ ‰ÊaL∆»∆¿À»∆«¿»«
‰ÚtL‰‰ Ì„wL) ÛÈwn‰««ƒ∆…∆««¿»»

˙ÈÓÈt17‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ( ¿ƒƒƒ¿«¿»
‡e‰ Ô˜Êc ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿»»

,‡˜Èc Èewz "Èשמרמז ƒ≈ƒ¿»
‰ÌÈÓעל ˙BcÓ "Èƒ»«¬ƒ

בליֿגבול רחמים שהם

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
היא 'השתלשלות' העולמות.

באופן בעולמות האורות המשכת

דרגה כל כאשר ומסודר, מדוד

ממנה עליונה לדרגה קשורה

קשורה טבעת שכל כשלשלת

זו ודרגה ממנה. עליונה לטבעת

היא מ'השתלשלות' שלמעלה

מוגבלים. שאינם רחמים המשכת

לגמרי מובדלים אינם אך

ÌB˜Óמהעולמות, ÏkÓ ‡l‡∆»ƒ»»
˙eÎÈiL BÊÈ‡ Ì‰Ï LÈ≈»∆≈«»
BÓk ,˙eÏLÏzL‰Ï«ƒ¿«¿¿¿

Ó‡L18e ÈÓ ÎÊ ∆∆«¿…«¬∆
‰n‰ ÌÏBÚÓ Èkההשפעה=] ƒ≈»≈»

הרחמים], ממדת באה בעולם

שייכים הרחמים מידות גם א"כ

העולמות ≈«∆[ÔÎlLלהגבלת
"˙BcÓ" ÌLa ˙B‡˜ƒ¿»¿≈ƒ

הרחמים') ¿ÔBLlÓƒ('מדות
‰„È„Ó19Ìb שי"ג]. רואים ¿ƒ»«

להגבלת שייכים הרחמים מידות

נמשלות שהרי העולמות,

ו הזקן ÔÈÚaלשערות Úe„È»«¿ƒ¿«
‰‡‰ ‡e‰L ˙BÚO‰«¿»∆∆»»

„Ïaבשונה האדם, מחיות ƒ¿«
אפשר שלכן הגוף; איברי משאר

יכאב ולא השערות את לחתוך

שנתבאר.כלום מה כל אחרי

שה'קירוב יניק' ה'בן ממשל

ביותר גבוה ממקום מגיע חיצוני'

מהשתלשלות). (שלמעלה

ÌÓ‡דוקאÈ„È ÏÚ »¿»«¿≈
˙ÈÓÈt ‰ÚtL‰‰««¿»»¿ƒƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



ח   

מּקיף) מּבחינת למּטה ׁשהיא (אף זה ׁשּלאחרי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָּפנימית
סעיף הנ"ל ּדר (על מהּמּקיף ׁשּלמעלה העצם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנמׁש
על ּפנימי) יחּוד (ׁשהּוא ונּוקבא ז"א יחּוד ּבמעלת ְְְְֲִִִִֶַַַָָא'
ּבכּמה צדק הּצמח אדמֹו"ר ּכבאּור ואּמא אּבא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָיחּוד

ּבזה).20מקֹומֹות ְֶָ

ׁשּמבארÏÚÂד) (ּכמֹו ּבעבֹודה הּוא זה ּדר ¿«ְְֲֵֶֶֶֶָָָ
ּבכל21ּבהּמאמר האדם עבֹודת ׁשהתחלת ,( ְְְֲֲֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר ּכמֹו הּתפּלה, עבֹודת היא מן22יֹום לכם חדלּו ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָ
ּתקרי אל הּוא, נחׁשב ּבּמה ּכי ּבאּפֹו נׁשמה אׁשר ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָהאדם

ּבמה אּלא ואדמֹו"ר23ּבּמה הּזקן אדמֹו"ר ּובאר , ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּותפּלה24מהר"ש ּבמה. ּכמֹו האדם נחׁשב הּתפּלה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹּדקדם

התחּברּות לׁשֹון האדם25הּוא מתקּׁשר הּתפּלה ידי ׁשעל , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
להיֹות צרי ׁשּמּקדם הּוא, הּתפּלה וסדר ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹּבאלקּות.
ענינֹו ׁשּמבאר [ּכמֹו חיצֹונית) (המׁשכה ּכללי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָהּקרּוב

ׁשהאדם21ּבהמאמר ּפנימי, הּקרּוב נעׂשה ּכ ואחר ,[ ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבכל אלקּות ׁשּממׁשי ּכזה ּבאפן לאלקּות ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹמתקּׁשר
ּבתחּלת הּתפּלה ידי ׁשעל [מה זה ויּובן הּגׁשמּיים. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעניניו
ולעׂשֹותם הּגׁשמּיים הענינים ּכל לקּׁשר ּביכלּתֹו ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּיֹום

הבעש"ט ּׁשּבאר מה ּפי על לאלקּות] אּסּור26ּכלים ענין ְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ
הּתפּלה קדם ׁשלֹום מה27ׁשאילת ּדר על ׁשהּוא , ְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

האריז"ל ּבכתבי הּגדֹול28ׁשּכתּוב אח ּכּבּוד ,29ּבענין ְְְְִִִֵֶַַָָָָ
רּוח יׁש הא' ׁשּבּבן ּבגוי', ּדׁשבק הּוא ּדרּוחא מּפני ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
נֹוטלים הּבנים ׁשאר וכל הּבנים, מּׁשאר יֹותר ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָהאב
ׁשּבאח האב רּוח ּומּצד הראׁשֹון. ּבן ידי על ּדאב ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמרּוחא
ּבכבֹוד מחּיבים ׁשהם ּכמֹו לכּבדֹו הם מחּיבים ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻֻהּגדֹול

למדין [ׁשּלכן מהּפסּוק29האב זה אבי30ּדין את ּכּבד ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּדּבּור למחׁשבה ּבנֹוגע הּוא כן ּוכמֹו אב]. ּבכּבּוד נכלל הּגדֹול אח ּכבֹוד ּכי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּדוקא,
הּדּבּור אחר ונמׁשכין מסּתעפין ׁשּכּלם הּיֹום, ּכל ּבמׁש האדם ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻּומעׂשה
מׁשנתֹו ּבקּומֹו האדם ׁשל הראׁשֹון ּומעׂשה] מחׁשבה [וכן ּדּבּור ולכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהראׁשֹון,
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הצ"צ.20) לס' במפתחות כב.22)ס"ג.21)ראה ב, א.23)ישעי' יד, עט,24)ברכות פנחס לקו"ת

ואילך]. א תתרכ, ו) (כרך בראשית באוה"ת [נדפס מהר"ש לאדמו"ר לג"פ ללקו"ת הקדמה ד.

ובכ"מ.25) סע"ד. עט, תרומה סרי"ב.26)תו"א קה"ת) (הוצאת טוב שם שם.27)כתר ברכות

(ס"ג). ס"ב ספ"ט או"ח (ואדה"ז) א.28)טושו"ע פג, זח"ג וראה וירא. פ' ל"ת יתרו. פ' שעהמ"צ

א.)29 קג, יב.30)כתובות כ, יתרו

    
ÌÚ‰ CLÓ (ÈÓ ˙ÈÁaÓ ‰ÓÏ ‡È‰L ‡ ‰Ê ÈÁ‡lL∆¿«¬≈∆«∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««ƒƒ¿»»∆∆
„eÁÈ ˙ÏÚÓa '‡ ÈÚÒ Ï‰ Cc ÏÚ È‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈««ƒ«∆∆¿ƒ¿«¬«ƒ
,‡‡Â ‡a‡ „eÁÈ ÏÚ (ÈÓÈt „eÁÈ ‡e‰L ‡˜eÂ ‡Ê»¿¿»∆ƒ¿ƒƒ«ƒ«»¿ƒ»

˙BÓB˜Ó ‰Îa ˜„ ÁÓ‰ BÓ„‡ e‡k20.(‰Êa,לסיכום ¿≈«¿«∆«∆∆¿«»¿»∆
שסדר מבארים המשלים שני

קירוב תחלה היא ההשפעה

פנימי.חיצוני קירוב ואחרֿכך

הוא חיצוני שקירוב ולמרות

הנה מקיף, - ביותר נעלית דרגה

מגיעים פנימי הקירוב עלֿידי

יותר. עוד נעלית לדרגה

‡e‰ ‰Ê Cc ÏÚÂ („¿«∆∆∆
‰„BÚaהאדם [=עבודת »¬»
‡Lבתפילה] BÓk¿∆¿»≈

Ó‡‰a21˙ÏÁ˙‰L ,( ¿««¬»∆«¿»«
ÌBÈ ÏÎa Ì„‡‰ ˙„BÚ¬«»»»¿»
BÓk ,‰lÙz‰ ˙„BÚ ‡È‰ƒ¬««¿ƒ»¿

Ó‡L22ÔÓ ÌÎÏ eÏ„Á ∆∆¡«ƒ¿»∆ƒ
Bt‡a ‰ÓL L‡ Ì„‡‰»»»¬∆¿»»¿«
Ï‡ ,‡e‰ LÁ ‰a Èkƒ«∆∆¿»«

‰Óa ‡l‡ ‰a È˜z23- ƒ¿ƒ«∆∆»»»
"כל זה: מפסוק למדו חז"ל

קודם לחבירו שלום הנותן

במה" עשאו כאלו שיתפלל

כוכבים') ‡e('עבודת ,≈≈
BÓ„‡Â Ô˜‰ BÓ„‡«¿«»≈¿«¿

‰Ó24‰lÙz‰ Ì„˜c¿…∆«¿ƒ»
‰Óa BÓk Ì„‡‰ LÁ∆¿»»»»¿»»
האדם מרגיש התפילה קודם

עצמאית כמציאות .עצמו
ÔBLÏ ‡e‰ ‰lÙ˙e¿ƒ»¿

˙eaÁ˙‰25:המשנה (בלשון ƒ¿«¿
פירושו: חרס" כלי "התופל

‰lÙz‰מחברם) È„È ÏÚL ,∆«¿≈«¿ƒ»
.˙e˜Ï‡a Ì„‡‰ ˜˙Óƒ¿«≈»»»∆¡…
,‡e‰ ‰lÙz‰ „ÒÂ¿≈∆«¿ƒ»
˙BÈ‰Ï CÈ Ì„L∆ƒ…∆»ƒƒ¿
‰ÎLÓ‰ ÈÏÏk e‰«≈¿»ƒ«¿»»
‡L BÓk] (˙ÈBÈÁƒƒ¿∆¿»≈

Ó‡Ó‰a BÈÚ21מה שזהו ƒ¿»¿««¬»
להתפלל עומדין אין שאמרו:

הכנעה ראש, כובד מתוך אלא

כללי קירוב שהוא ושפלות;

Ú‰לאלקות Ck Á‡Â ,¿««»«¬∆
Ì„‡‰L ,ÈÓÈt e‰«≈¿ƒƒ∆»»»
ÔÙ‡a ˙e˜Ï‡Ï ˜˙Óƒ¿«≈∆¡…¿…∆

ÌÈiÓLb‰ ÂÈÈÚ ÏÎa ˙e˜Ï‡ CÈLÓL ‰Êkלשם מעשיו וכל »∆∆«¿ƒ¡…¿»ƒ¿»»««¿ƒƒ
ענייניו בכל חודרת שהקדושה לאלקות, פנימי' 'קירוב וזהו Ê‰שמים. ÔeÈÂ .¿»∆

Ïk ˜Ï BzÏÎÈa ÌBi‰ ˙lÁ˙a ‰lÙz‰ È„È ÏÚL ‰Ó]«∆«¿≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ««ƒ»¿¿«≈»
‰Ó Èt ÏÚ ˙e˜Ï‡Ï ÌÈÏk Ì˙BÚÏÂ ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿«¬»≈ƒ∆¡…«ƒ«

Ú‰ ‡a26ÔÈÚ ∆≈≈«ƒ¿«
Ì„˜ ÌBÏL ˙ÏÈ‡L e‡ƒ¿ƒ«»…∆

‰lÙz‰27ÏÚ ‡e‰L , «¿ƒ»∆«
È˙Îa e˙kL ‰Ó Cc∆∆«∆»¿ƒ¿≈

ÏÊÈ‡‰28„eak ÔÈÚa »¿ƒ¿«ƒ
ÏB„b‰ Á‡29‡e‰L , »«»∆

˜Lc ‡e‰ ‡Áec ÈtÓƒ¿≈¿»¿»«
'ÈÂ‚aבתוכו שהשאיר [=הרוח ¿«≈
Áeהאב] LÈ '‡‰ ÔaaL ,∆«≈»≈«

,ÌÈa‰ ‡Ó ˙BÈ ‡‰»»≈ƒ¿««»ƒ
ÌÈÏB ÌÈa‰ ‡L ÏÎÂ¿»¿««»ƒ¿ƒ
Ôa È„È ÏÚ ‡c ‡ÁeÓ≈»¿»«¿≈≈
‡‰ Áe „Óe .ÔBL‡‰»ƒƒ««»»
ÌÈiÁÓ ÏB„b‰ Á‡aL∆»»«»¿À»ƒ
Ì‰L BÓk B„aÎÏ Ì‰≈¿«¿¿∆≈
‡‰ „BÎa ÌÈiÁÓ¿À»ƒƒ¿»»

ÔÈ„ÓÏ ÔÎlL]29בגמרא ∆»≈¿≈ƒ
˜eÒt‰Ó ‰Ê ÔÈc30„ak ƒ∆≈«»«≈

„Bk Èk ,‡˜Âc È‡ ˙‡∆»ƒ«¿»ƒ¿
„eaÎa ÏÏÎ ÏB„b‰ Á‡»«»ƒ¿»¿ƒ
Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎ BÓÎe .‡»¿≈¿≈«
‰ÚÓe eac ‰LÁÓÏ¿«¬»»ƒ«¬∆
Ïk CLÓa Ì„‡‰ ÏL∆»»»¿∆∆»
ÔÈÙÚzÒÓ ÌlkL ,ÌBi‰«∆À»ƒ¿«¬ƒ
eac‰ Á‡ ÔÈÎLÓÂ¿ƒ¿»ƒ«««ƒ
ÔÎÂ] eac ÔÎÏÂ ,ÔBL‡‰»ƒ¿»≈ƒ¿≈
‰ÚÓe ‰LÁÓ«¬»»«¬∆
Ì„‡‰ ÏL ÔBL‡‰»ƒ∆»»»
CÈ B˙LÓ BÓe˜a¿ƒ¿»»ƒ
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קדּׁשה ממׁשי זה ידי ׁשעל ה', ּבעבֹודת להיֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֻצרי
ּכּלֹו. הּיֹום ּכל ּבמׁש ׁשּלֹו ּומעׂשה ּדּבּור הּמחׁשבה ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבכל
לאלקּות ׁשּלֹו ּפנימי ׁשהּקרּוב זה ידי על ּדוקא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹוהּנה
אלקי אֹור ׁשּממׁשי ּכזה ּבאפן הּוא הּתפּלה) ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ(ּבעת
לאלקּות ּכלים אֹותם ׁשעֹוׂשה עד הּגׁשמּיים ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבעניניו

ּכּידּוע יֹותר, למעלה ורבּב31מּגיעים ּתבּואֹות32ענין ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָ
ׁשֹור. ְַֹּבכח

אנּפיןBÓÎeה) הּזעיר המׁשכת ּבענין ּגם יּובן כן ¿ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ
ּבזה ׁשהּסדר ונּוקבא), ז"א (יחּוד ְְְְִֵֶֶֶַַָָָּבמלכּות
ההמׁשכה להיֹות צריכה מּקדם אׁשר א) סעיף (כנ"ל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹהּוא
ההמׁשכה ּדגם ּפנימית. ההמׁשכה ּכ ואחר ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָחיצֹונית
הנ"ל ּדר (על ּביֹותר נעלית המׁשכה היא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָחיצֹונית
ׁשּלמעלה מּקיף ּבחינת ׁשהיא בֿג), ְְְְִִִִִֶֶַַַָסעיפים
ּבספירת נקלטת אינּה (ולכן וכלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמהׁשּתלׁשלּות
הּכלים מהגּבלת למעלה ׁשהיא לפי ּבפנימּיּותּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמלכּות
חיצֹונית, ּבחינה היא זֹו המׁשכה מקֹום, מּכל אבל ְְֲִִִִִֶַָָָָָָָׁשּלּה).
ההמׁשכה ידי על ּכן ּׁשאין מה ּבלבד. הארה רק ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהיא
מּגיעים ּבפנימּיּותּה, ּבמלכּות ׁשּמתקּבלת ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַָּפנימית,
ּדׁשרׁש הּוא, והענין הּמּקיף). (מּבחינת יֹותר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹלמעלה

אנּפין זעיר מּׁשרׁש למעלה הּוא ּדׁשרׁש33הּמלכּות . ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹ
הּוא הּמלכּות וׁשרׁש הּכתר מחיצֹונּיּות הּוא אנּפין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹהּזעיר

אתמר אנּפין ּבזעיר ׁשּגם והּגם הּכתר. ז"א34מּפנימּיּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
על ּבזה הּכונה ׁשאין ידּוע הרי וּתליא, אחיד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעּתיקא
ׁשרׁש ּכן ּׁשאין מה עּתיק). חיצֹונּיֹות (רק מּמׁש ִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹעּתיק
אתיידע דלא ריׁשא עּתיק, ּבפנימּיּות היא .33הּמלכּות ְְְְִִִִִִֵַַַַַָֹ

הּוא ׁשרׁשּה הרי למּטה ירידתּה מּצד מקֹום, מּכל ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָאבל
אנּפין זעיר ידי על הּוא הּמלכּות ׁשרׁש וגּלּוי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַֹּבהעלם,

מתעּלית35ּדוקא הּמלכּות ספירת ּגּופא זה ידי ועל , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּדתחּלה ההמׁשכה, סדר ענין וזהּו אנּפין. מּזעיר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלמעלה
ּבאפן ּבּמלכּות אנּפין הּזעיר המׁשכת להיֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹצריכה

הּזעיר ענין עלׁשּירּגׁש (ׁשּדוקא מּמלכּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
מּכל אבל הּמלכּות). ׁשרׁש ּגּלּוי הּוא מּכיוןידֹו מקֹום, ְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ
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ובכ"מ.31) ב. עה, האזינו לקו"ת ד.32)ראה יד, בכ"ז33)משלי ראה

יא. ע' תרנ"ט סה"מ א.34)– רצב, זח"ג ד"ה35)ראה בארוכה ראה

    
ÏÎa ‰M„˜ ÈLÓÓ ‰Ê È„È ÏÚL ,‰ ˙„BÚa ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬«∆«¿≈∆«¿ƒ¿À»¿»

‰‰Â .Blk ÌB‰ Ïk LÓa BlL ‰NÚÓe eac ‰LÁn‰כמו ««¬»»ƒ«¬∆∆¿∆∆»«À¿ƒ≈
גבוה אור ממשיכים פנימי' 'קירוב עלֿידי דוקא הקודמים, בסעיפים שנתבאר

כמוֿכן e˜Ï‡Ï˙יתר, BlL ÈÓÈ eÈ‰L ‰Ê È„È ÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈∆∆«≈¿ƒƒ∆∆¡…
ÔÙ‡a ‡e‰ (‰lÙz‰ ˙Úa)¿≈«¿ƒ»¿…∆
È˜Ï‡ B‡ ÈLÓnL ‰Êk»∆∆«¿ƒ¡…ƒ
„Ú ÌÈÓL‰ ÂÈÈÚa¿ƒ¿»»««¿ƒƒ«
ÌÈÏk Ì˙B‡ ‰NBÚL∆∆»≈ƒ
ÌÈÚÈÓ  ˙e˜Ï‡Ï∆¡…«ƒƒ

Úe„k ,˙BÈ ‰ÏÚÓÏ31 ¿«¿»≈«»«
Â ÔÈÚa32˙B‡ez ¿ƒ¿«¿»¿

BL ÁÎaתבואות [=הרבה ¿…«
(מצודות)] השור כח עלֿידי באה

עלֿידי בחסידות: ומבואר

שבאדם ב'שור' עוסקת שהנשמה

להפכם - הגשמיים ענייניו -

בנשמה עילוי מתווסף .לקדושה,
התפילה בעבודת גם לסיכום,

חיצוני' 'קירוב תחילה ישנו

ושפלות) ואחרֿכך(הכנעה

קדושה (החדרת פנימי' 'קירוב

ה'קירוב עלֿידי ורק ענייניו) בכל

לדרגה האדם מתעלה פנימי'

ביותר. גבוהה

Ì ÔeÈ ÔÎ BÓÎe (‰¿≈»«
ÈÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»««¿≈
„eÁÈ) ˙eÎÏÓa ÔÈ‡«¿ƒ¿«¿ƒ
„‰L ,(‡˜eÂ ‡"Ê»¿¿»∆«≈∆
(‡ ÈÚ Ï"Î) ‡e‰ ‰Êa»∆¿ƒ
‰ÎÈ Ì„Ó L‡¬∆ƒ…∆¿ƒ»
˙ÈBÈÁ ‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»ƒƒ
‰ÎLÓ‰‰ k Á‡Â¿««»««¿»»
‰ÎLÓ‰‰ Ì‚c .˙ÈÓÈ¿ƒƒ¿«««¿»»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ˙ÈBÈÁƒƒƒ«¿»»
c ÏÚ) ˙BÈa ˙ÈÏÚ«¬≈¿≈«∆∆
,(‚ ÌÈÙÈÚ Ï"‰¿ƒƒ
ÈÓ ˙ÈÁa ‡È‰L∆ƒ¿ƒ««ƒ
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
È‡ ÔÎÏÂ) ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ¿»≈≈»
˙eÎÏn‰ ˙ÈÙa ˙Ï˜ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«««¿
‡È‰L ÈÙÏ ,˙eÓÈÙaƒ¿ƒƒ»¿ƒ∆ƒ
ÌÈÏk‰ ˙Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»««≈ƒ
,ÌB˜Ó ÏkÓ Ï‡ .(lL∆»¬»ƒ»»
‰ÈÁa ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿ƒ»
˜ ‡È‰L ,˙ÈBÈÁƒƒ∆ƒ«
ÔÈ‡M ‰Ó .„Ïa ‰‡‰∆»»ƒ¿««∆≈

˙eÎÏÓa ˙Ïa˜˙nL ,˙ÈÓÈ ‰ÎLÓ‰‰ È„È ÏÚ Ôk≈«¿≈««¿»»¿ƒƒ∆ƒ¿«∆∆¿«¿
.(Èn‰ ˙ÈÁaÓ) ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÚÈÓ ,˙eÓÈÙaלהבנת ƒ¿ƒƒ»«ƒƒ¿«¿»≈ƒ¿ƒ«««ƒ

שם שבו, תחתונה דרגה - הכתר חיצוניות דרגות: ב' ב'כתר' נקדים: ההמשך

נעתקת - 'עתיק' גם ונקראת הכתר ופנימיות העולמות, מציאות מתחילה

מהעולמות. «¿ÔÈÚ‰Â¿»ƒומובדלת
˙eÎÏn‰ LLc ,‡e‰¿…∆««¿
ÈÚÊ LMÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ…∆¿≈

ÔÈ‡33ÈÚ‰ LLc . «¿ƒ¿…∆«¿≈
˙eBÈÁÓ ‡e‰ ÔÈ‡«¿ƒ≈ƒƒ
˙eÎÏn‰ LLÂ ˙k‰«∆∆¿…∆««¿
.˙k‰ ˙eÓÈÓ ‡e‰ƒ¿ƒƒ«∆∆
ÔÈ‡ ÈÚÊa ÌL Ì‰Â¿««∆«ƒ¿≈«¿ƒ

Ó˙‡[נאמר=]34‡"Ê ƒ¿«»
‡ÈÏ˙Â „ÈÁ‡ ‡˜ÈzÚa¿«ƒ»»ƒ¿«¿»
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ט      

קדּׁשה ממׁשי זה ידי ׁשעל ה', ּבעבֹודת להיֹות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֻצרי
ּכּלֹו. הּיֹום ּכל ּבמׁש ׁשּלֹו ּומעׂשה ּדּבּור הּמחׁשבה ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבכל
לאלקּות ׁשּלֹו ּפנימי ׁשהּקרּוב זה ידי על ּדוקא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹוהּנה
אלקי אֹור ׁשּממׁשי ּכזה ּבאפן הּוא הּתפּלה) ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ(ּבעת
לאלקּות ּכלים אֹותם ׁשעֹוׂשה עד הּגׁשמּיים ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבעניניו

ּכּידּוע יֹותר, למעלה ורבּב31מּגיעים ּתבּואֹות32ענין ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָ
ׁשֹור. ְַֹּבכח

אנּפיןBÓÎeה) הּזעיר המׁשכת ּבענין ּגם יּובן כן ¿ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ
ּבזה ׁשהּסדר ונּוקבא), ז"א (יחּוד ְְְְִֵֶֶֶַַָָָּבמלכּות
ההמׁשכה להיֹות צריכה מּקדם אׁשר א) סעיף (כנ"ל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹהּוא
ההמׁשכה ּדגם ּפנימית. ההמׁשכה ּכ ואחר ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָָחיצֹונית
הנ"ל ּדר (על ּביֹותר נעלית המׁשכה היא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָחיצֹונית
ׁשּלמעלה מּקיף ּבחינת ׁשהיא בֿג), ְְְְִִִִִֶֶַַַָסעיפים
ּבספירת נקלטת אינּה (ולכן וכלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמהׁשּתלׁשלּות
הּכלים מהגּבלת למעלה ׁשהיא לפי ּבפנימּיּותּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמלכּות
חיצֹונית, ּבחינה היא זֹו המׁשכה מקֹום, מּכל אבל ְְֲִִִִִֶַָָָָָָָׁשּלּה).
ההמׁשכה ידי על ּכן ּׁשאין מה ּבלבד. הארה רק ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהיא
מּגיעים ּבפנימּיּותּה, ּבמלכּות ׁשּמתקּבלת ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַָּפנימית,
ּדׁשרׁש הּוא, והענין הּמּקיף). (מּבחינת יֹותר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹלמעלה

אנּפין זעיר מּׁשרׁש למעלה הּוא ּדׁשרׁש33הּמלכּות . ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹ
הּוא הּמלכּות וׁשרׁש הּכתר מחיצֹונּיּות הּוא אנּפין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹהּזעיר

אתמר אנּפין ּבזעיר ׁשּגם והּגם הּכתר. ז"א34מּפנימּיּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
על ּבזה הּכונה ׁשאין ידּוע הרי וּתליא, אחיד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעּתיקא
ׁשרׁש ּכן ּׁשאין מה עּתיק). חיצֹונּיֹות (רק מּמׁש ִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹעּתיק
אתיידע דלא ריׁשא עּתיק, ּבפנימּיּות היא .33הּמלכּות ְְְְִִִִִִֵַַַַַָֹ

הּוא ׁשרׁשּה הרי למּטה ירידתּה מּצד מקֹום, מּכל ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָאבל
אנּפין זעיר ידי על הּוא הּמלכּות ׁשרׁש וגּלּוי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַֹּבהעלם,

מתעּלית35ּדוקא הּמלכּות ספירת ּגּופא זה ידי ועל , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּדתחּלה ההמׁשכה, סדר ענין וזהּו אנּפין. מּזעיר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלמעלה
ּבאפן ּבּמלכּות אנּפין הּזעיר המׁשכת להיֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹצריכה

הּזעיר ענין עלׁשּירּגׁש (ׁשּדוקא מּמלכּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
מּכל אבל הּמלכּות). ׁשרׁש ּגּלּוי הּוא מּכיוןידֹו מקֹום, ְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ
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ÏÎa ‰M„˜ ÈLÓÓ ‰Ê È„È ÏÚL ,‰ ˙„BÚa ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬«∆«¿≈∆«¿ƒ¿À»¿»
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י   

ׁשּייכּות לּה יׁש אנּפין, זעיר (מעלת) מּצד היא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשההמׁשכה
ּתקּוני י"ג ּבענין ג) (סעיף הנ"ל ּדר [על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַלהׁשּתלׁשלּות
ׁשּמתקּבלת ּפנימית ההמׁשכה ידי על ודוקא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָדיקנא].
מּצד היא זֹו ׁשהמׁשכה מּכיון הרי ּבפנימּיּותּה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמלכּות
הּמלכּות לׁשרׁש זה ידי על מּגיעים הרי הּמלכּות, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַֹ(מעלת)
מׁשּפיע ׁשהּמלכּות ועד אנּפין, זעיר מּׁשרׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹׁשּלמעלה

ּבעלּה עטרת חיל אׁשת אנּפין, .36ּבזעיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ

(ּבתחּלתLÈÂו) ׁשּמביא ּבזה הּבאּור ּכן ּגם ׁשּזהּו לֹומר ¿≈ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּדהׁשּבת הּׁשּבת, ּבענין קצוֹות ב' ְְְְֲִַַַַַַַָָָָהּמאמר)
מּכל ׁשּלמּטה הּמלכּות ספירת ׁשהיא מלּכה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָנקראת

ּכמאמר מהן, ּומקּבלת לּה37הּספירֹות לית סיהרא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
רז"ל [ּוכמאמר ּכלּום מי38מּגרמּה ּדדוקא ׁשּבת) (ּגּבי ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ

ּכּלהּו הרי ּולאיד ּבׁשּבת], יאכל ׁשּבת ּבערב ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻּׁשּטרח
מהּׁשּבת מתּברכין ׁשּׁשּבת39יֹומין ּבלבד זֹו ּדלא הינּו , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

מׁשּפיעה ׁשהיא זאת, עֹוד אּלא הּימים, מּכל ְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֻמקּדׁש
ימי ׁשבעת הם הּׁשבּוע ימי דז' הּוא, הענין א ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבהם.
ׁשּכתּוב ּכמֹו אנּפין ּבזעיר הם החל ימי ּדׁשׁשת 40הּבנין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ואיתא הארץ ואת הּׁשמים את הוי' עׂשה ימים ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשׁשת

היא41ּבּזהר וׁשּבת עבידּתי', עביד ויֹומא יֹומא ּכל ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָֹ
למּטה, ירדה ׁשהּמלכּות זה מּצד ולכן, (כנ"ל). ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָמלכּות
ּדרגליה לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ירידתּה מּצד ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָָָָּובפרט
החל ימי מּׁשׁשת מקּבלת (מלכּות) הּׁשּבת כּו', ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹיֹורדֹות
הּנפׁש (ּברּור הּברּורים עבֹודת ענין ׁשהּוא אנּפין), ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ(זעיר
החל. ימי ּדׁשׁשת הּגׁשמּיים) הּדברים וכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּבהמית
עלּית (ּבׁשּבת) נעׂשה זֹו עבֹודה ידי) (ועל לאחרי ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָאמנם
לׁשרׁשּה עלּיה עד מּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָהּמלכּות
עד אנּפין מּזעיר למעלה מתעּלית ואז ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּומקֹורּה,
ּדמיניּה אנּפין), (זעיר החל ימי ׁשׁשת לכל ּגם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשּמׁשּפעת

יֹומין. ּכּלהּו ְְְִִִָֻמתּברכין

ׁשהּואe‰ÊÂז) נקּבלה, ׁשּבת ּפני ּכּלה לקראת ּדֹודי לכה ¿∆ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
הּזעיר המׁשכת ׁשּתהיה יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבּקׁשת
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ואילך]. צז ע' תרנ"ט [סה"מ תרנ"ט תכלה ד.36)לכל יב, משלי

ובכ"מ.37) ב. רמט, א.38)זח"א ג, פח,39)ע"ז ב. סג, זח"ב ראה

יא.40)א. שם, ועוד.41)יתרו ע"ב. ריש צד, ח"ג

    
˙eÎÈiL Ï LÈ ,Èt‡ ÈÚÊ (˙ÏÚÓ) „vÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒƒ««¬«¿≈«¿ƒ≈»«»
Èe˜ È ÈÚa ( ÈÚ) Ï‰ c ÏÚ ˙eÏLÏL‰Ï«ƒ¿«¿¿«∆∆¿ƒ¿ƒ¿«ƒ≈

‡˜È„כפי מצומצמת שאינה למרות אנפין, זעיר מדרגת שהמשכה כיון ƒ¿»
אנפין הזעיר דרגת כפי מוגבלת המשכה היא הרי המקבל, ÏÚדרגת ‡˜Â„Â .¿«¿»«

˙ÈÓÈt ‰ÎLÓ‰‰ È„È¿≈««¿»»¿ƒƒ
˙eÎÏÓa ˙Ïa˜˙nL∆ƒ¿«∆∆¿«¿
ÂÈkÓ È‰ ,˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»¬≈ƒ≈»
„vÓ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰L∆«¿»»ƒƒ«

˙eÎÏn‰ (˙ÏÚÓ)ומודגשת , «¬«««¿
המלכות המקבל, מציאות ,כאן

‰Ê È„È ÏÚ ÌÈÚÈbÓ È‰¬≈«ƒƒ«¿≈∆
˙eÎÏn‰ LLÏ¿…∆««¿
ÈÚÊ LMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…∆¿≈
˙eÎÏn‰L „ÚÂ ,Èt‡«¿ƒ¿«∆««¿
,Èt‡ ÈÚÊa ÚÈtLÓ«¿ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ

ÏÚa ˙Ú ÏÈÁ ˙L‡36 ≈∆«ƒ¬∆∆«¿»
וכתר עטרה נעשית המלכות -

אנפין זעיר - לסיכום,.לבעלה

בספירות ההשפעה סדר

ומלכות: ז"א יחוד - העליונות

מז"א חיצונית המשכה תחילה

מוגבלת, המשכה שהיא למלכות,

ובה פנימית, המשכה ואחרֿכך

המלכות שורש מתגלית

הבא בסעיף מז"א. שלמעלה

זהיתבאר עניין מתבטא כיצד

המלכה. שבת במעלת

k Ìb e‰L ÓBÏ LÈÂ (Â¿≈«∆∆«≈
‡ÈnL ‰Êa e‡a‰«≈»∆∆≈ƒ
' (Ó‡n‰ ˙lÁ˙a)ƒ¿ƒ«««¬»
,˙aM‰ ÈÚa ˙BÂ¿̃»¿ƒ¿«««»
‰kÏÓ ˙‡˜ ˙aL‰c¿««»ƒ¿≈«¿»
˙eÎÏn‰ ˙ÈÙ ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«««¿
˙BÈÙ‰ ÏkÓ ‰ÓlL∆¿«»ƒ»«¿ƒ

Ó‡Ók ,‰Ó ˙Ïa˜Óe37 ¿«∆∆≈∆¿«¬«
ÓbÓ Ï ˙ÈÏ ‡‰Èƒ¬»≈»ƒ«¿»

ÌeÏkאור ללבנה [=אין ¿
אורה כל מקבלת אלא מעצמה

המלכות ספירת כמוֿכן מהשמש.

אלא מעצמה, אור לה אין

מספירות אורה כל מקבלת

ÏÊשמעליה] Ó‡ÓÎe38 ¿«¬«
ÈÓ ‡˜Â„c (˙aL Èab)«≈«»¿«¿»ƒ
ÏÎ‡È ˙aL Úa ÁM∆»«¿∆∆«»…«
È‰ „È‡Ïe ,˙aLa¿«»¿ƒ»¬≈
ÈÎa˙Ó ÈÓBÈ e‰lkÀ¿ƒƒ¿»¿ƒ

˙aM‰Ó39[מהשבת מתברכים השבוע ימי Ïa„[=כל BÊ ‡Ïc eÈ‰ , ≈««»«¿¿…ƒ¿«
‰ÚÈtLÓ ‡È‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ ÏkÓ Lc˜Ó ˙aML∆«»¿À»ƒ»«»ƒ∆»…∆ƒ«¿ƒ»
Èa‰ ÈÓÈ ˙ÚL Ì‰ ÚeM‰ ÈÓÈ 'Ê„ ,‡e‰ ÈÚ‰ ‡ Ì‰a»∆«»ƒ¿»¿¿≈«»«≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿»
שהם המלכות, ומידת העליונות המידות ששת כנגד הם השבוע ימי שבעת -

העולם את LLc˙'בונים' ,¿≈∆
Èt‡ ÈÚÊa Ì‰ ÏÁ‰ ÈÓÈ¿≈«…≈ƒ¿≈«¿ƒ

e˙kL BÓk40˙LL ¿∆»≈∆
˙‡ 'ÈÂ‰ ‰NÚ ÌÈÓÈ»ƒ»»¬»»∆
‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿∆»»∆

‰a ‡˙È‡Â41‡ÓBÈ Ïk ¿ƒ»«…«»»
'È„ÈÚ „ÈÚ ‡ÓBÈÂכל=] ¿»¬ƒ¬ƒ¿≈

בבריאה פעולתו פעל ויום יום

לאותו השייכת המידה עלֿידי

eÎÏÓ˙יום] ‡È‰ ˙aLÂ ,¿«»ƒ«¿
‰Ê „vÓ ,ÎÏÂ .(ÏÎ)¿»≈ƒ«∆
,‰ÓÏ ‰„È ˙eÎÏn‰L∆««¿»¿»¿«»
˙„ÈÈ „vÓ Ùeƒ¿»ƒ«¿ƒ»»

Ïעולמות‰ÈÈ‰‡È¿ƒ»¿ƒ»
˙B„BÈ ‰ÈÏc ‰iNÚ¬ƒ»¿«¿∆»¿
(˙eÎÏÓ) ˙aM‰ ,'eÎ««»«¿
ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LMÓ ˙Ïa˜Ó¿«∆∆ƒ≈∆¿≈«…
ÈÚ ‡e‰L ,(Èt‡ ÈÚÊ)¿≈«¿ƒ∆ƒ¿«
ea) ÌÈea‰ ˙„BÚ¬««≈ƒ≈
ÏÎÂ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ¿»
(ÌÈiÓLb‰ ÌÈc‰«¿»ƒ««¿ƒƒ

ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LLcוכנ"ל ¿≈∆¿≈«…
פנימי הקירוב שעלֿידי ד' סעיף

ממשיכים התפילה בזמן לאלקות

הגשמיים בדברים אלוקי .אור
ידי שעל שם, ונתבאר

בעניינים אור שממשיכים

גדול עילוי זה מוסיף הגשמיים,

לענייננו: הוא וכן בנשמה,

(È„È ÏÚÂ) ÈÁ‡Ï ÌÓ‡»¿»¿«¬≈¿«¿≈
(˙aLa) ‰NÚ BÊ ‰„BÚ¬»«¬∆¿«»
‰‡ÈaÓ ˙eÎÏn‰ ˙iÏÚ¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ»
‰iÏÚ „Ú ‰iNÚ‰ÈÈ¿ƒ»¬ƒ»«¬ƒ»
Ê‡Â ,B˜Óe LLÏ¿»¿»¿»¿»
ÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˙ÈlÚ˙Óƒ¿«≈¿«¿»ƒ¿≈
Ìb ˙ÚtLnL „Ú Èt‡«¿ƒ«∆«¿«««
ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LL ÏÎÏ¿»≈∆¿≈«…
ÈÈÓc ,(Èt‡ ÈÚÊ)¿≈«¿ƒ¿ƒ≈

.ÈÓBÈ e‰lk ÈÎa˙Óƒ¿»¿ƒÀ¿ƒ
˙‡˜Ï È„Bc ‰ÎÏ e‰ÊÂ (Ê¿∆¿»ƒƒ¿«
,‰Ïa˜ ˙aL Èt ‰lk«»¿≈«»¿«¿»
˙BÓL ˙La ‡e‰L∆«»«ƒ¿
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ּדֹודי לכה היא ההמׁשכה ּדתחּלת ּבמלכּות. ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָאנּפין
ׁשּבת ּפני זה ידי ועל ּבלבד, הליכה ּכּלה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלקראת

ּפנימית, ההמׁשכה ׁשהּוא ׁשמתּגּלה42ׁשּבתנקּבלה, , ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ
מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ועד הּמלכּות ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַֻּבחינת

ה)ּמלכּות מ(ׁשרׁש מקּבל אנּפין זעיר ׁשּגם רּבים, לׁשֹון נקּבלה ולכן ,43ּבעּתיק. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹ
זה ּדר על ּומלכּות, אנּפין ּבזעיר למעלה ׁשהּוא ּוכמֹו ּבעלּה. עטרת חיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאׁשת
יֹותר ּומּתלמידי ּבהּמׁשּפיע, נתוּסף הּמקּבל ידי ׁשעל ּומקּבל, מׁשּפיע ּבכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָהּוא
אׁשת הּנה ּפנימית, ההמׁשכה ידי על ׁשּדוקא למּטה, וכּלה ּבחתן ּובפרט ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻמּכּלם.

העפר מן היה והּכל ּבעלּה, עטרת ּבדֹור44חיל סֹוף האין ּכח נמׁש זה ידי ׁשעל . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּומצוֹות. ּבתֹורה עֹוסקים ּבנים ּובני ּבבנים יבר ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹיׁשרים
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קנאֿב]).42) [ע' 6 (ע' הנ"ל לעד סמוכים ד"ה רפ"ב.43)ראה שם סוס"כ.44)ראה אגה"ק א. מ, שה"ש לקו"ת וראה כ. ג, קהלת

    
.˙eÎÏÓa ÔÈ‡ ÈÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL Ï‡Èשלבים ושני ƒ¿»≈∆ƒ¿∆«¿»««¿≈«¿ƒ¿«¿

דודי": l‰,ב"לכה ˙‡˜Ï È„B ‰ÎÏ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ˙l˙ƒ¿ƒ«««¿»»ƒ¿»ƒƒ¿««»
„Ïa ‰ÎÈÏ‰(כנ"ל) חיצוני' 'קירוב -˙aL È ‰Ê È„È ÏÚÂ , ¬ƒ»ƒ¿«¿«¿≈∆¿≈«»
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יי      

ּדֹודי לכה היא ההמׁשכה ּדתחּלת ּבמלכּות. ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָאנּפין
ׁשּבת ּפני זה ידי ועל ּבלבד, הליכה ּכּלה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלקראת

ּפנימית, ההמׁשכה ׁשהּוא ׁשמתּגּלה42ׁשּבתנקּבלה, , ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ
מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ועד הּמלכּות ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַֻּבחינת

ה)ּמלכּות מ(ׁשרׁש מקּבל אנּפין זעיר ׁשּגם רּבים, לׁשֹון נקּבלה ולכן ,43ּבעּתיק. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹ
זה ּדר על ּומלכּות, אנּפין ּבזעיר למעלה ׁשהּוא ּוכמֹו ּבעלּה. עטרת חיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאׁשת
יֹותר ּומּתלמידי ּבהּמׁשּפיע, נתוּסף הּמקּבל ידי ׁשעל ּומקּבל, מׁשּפיע ּבכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָהּוא
אׁשת הּנה ּפנימית, ההמׁשכה ידי על ׁשּדוקא למּטה, וכּלה ּבחתן ּובפרט ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻמּכּלם.

העפר מן היה והּכל ּבעלּה, עטרת ּבדֹור44חיל סֹוף האין ּכח נמׁש זה ידי ׁשעל . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּומצוֹות. ּבתֹורה עֹוסקים ּבנים ּובני ּבבנים יבר ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹיׁשרים
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

השבוע  כל  אבל  בש"ק  חסידות  לימוד  בשיעורי  שמשתתף  כותב  בו  א'  מיום  מכתבו  על  במענה 

טרוד הוא במאד, הנה מובן שאין זה מספיק כלל וכלל, וע"פ מרז"ל המקבל עליו עומ"ש מבטלין כו' הנה 

כשיטריד מוחו בלימוד התורה בכלל ובלימוד נשמתא דאורייתא היינו תורת החסידות בפרט ימעט ממנו 

טרדות אחרות,

ונוסף על זה הנה מוכרח שיהי' חקוקים בזכרונו פרקי משניות ופרקי תניא ובמילא אף כשהוא 

טרוד יוכל לחזור עליהם בעל פה.

הסברא להחליף הדירה שלו מפני ששכניו אינם כדבעי נכונה היא, ויה"ר מהשי"ת שיהי' משנה 

מקום משנה מזל לטוב ולברכה ופרנסה כדי שיוכל לעבוד השי"ת מתוך הרחבת הדעת.

והשי"ת ימלא ימי הריון זוגתו תחי' כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בברכת כוח"ט.



יב

        
- תחיינה "אמונה" קיץ דמחנה להילדות -

מוגה בלתי

.חז"ל ומאמרי פסוקים הי"ב את אמרו כך ואחר תר"ת תש"ת תשר"ת תקעו מנחה תפלת לאחרי
לקבל כדי שחלפו, השנה בחדשי התנהגו כיצד החשבון חודש - אלול חודש בימי שנה מדי להפגש נהוג

ההתבוננות ידי על לטובה, עלינו הבא השנה ראש יום עד אלול, חודש בימי להנהגה והתחזקות כוח תוספת
בשדה" "המלך שבהם שבועות כשלושה נשארו שעדיין אלול1בכך דחודש הרחמים בימי שעומדים היינו ,

ביחס "שדה" הם אלול חודש שימי כידוע הקב"ה, המלכים מלכי מלך עם יחד בשדה שנמצאים ומצב ובמעמד
במועדות" "מרובה שהוא תשרי חודש שבהמשך טובים ובימים השנה בראש ישראל בני של ומצב .2למעמד

וכן השבת, יום בא השנה ראש ימי שני לאחרי שתיכף זו בשנה תשרי דחודש המועדים ממעלת ולהעיר
שגם תורה, ושמחת עצרת שמיני הסוכות, חג של האחרונים הימים שני לאחרי וכן הסוכות, חג ימי שני לאחרי
התוקף מיוחד, וחוזק תוקף לזה יש קדושה, של רצופים ימים שלושה ישנם וכאשר - השבת יום בא אחריהם

שלוש3ד"חזקה" דבר עושים שכאשר שלכם, בהנהגה רואות ואתן אדם, בני בהנהגת גם במוחש שרואים וכפי ,
הבאים. לימים ביחס מיוחדת והשפעה מיוחד וחוזק תוקף לזה יש זה, אחר בזה פעמים

לקבל עתה כבר משפיעה לבוא, עומדים קדושה) של "חזקה" (ימי אלו שימים הידיעה עצם מזו: ויתירה
אלו. בימים להנהגה ביחס טובות החלטות

הידוע המנהג פי על ישראל, לבנות מיוחדת מעלה יש זה נרות4בכל מדליקות ביותר קטנות ילדות שגם
מדליקה שהבת הוא המנהג - ואדרבה מדליקה, שהאם לנרות בנוסף הבית, כל את ומאירות טוב ויום שבת בערב
אור" ותורה מצוה "נר באור הבית את ולהאיר הנר את להדליק הראשונה היא הבת שדוקא ונמצא האם, ,5לפני

הדליקו שהן הזכות בידן נשארת עדיין והאם, המבוגרות האחיות ידי על ההדלקה לאחרי שגם ידיעה מתוך
שהקב"ה מזה הנאה לה ויש לידה עומדת והאמא להאיר, הבית כל התחיל שלהן ההדלקה ידי ועל ראשונות
ואת אביך את "כבד מקיימת היא שבמעשיה מזה כפולה, הנאה נהנית עצמה והבת טובה, בבת אותה בירך

"אשר6אמך" - מברכת ילדה שכל הברכה מנוסח גם וכמובן מצוותיו, קיום ידי על הקב"ה של לכבודו נוסף ,
את מברכת ומזכירה, מודיעה שהיא היינו - טוב" יום "של או שבת" של נר להדליק וצונו במצותיו קדשנו
של מיוחד באור ויזרח שיאיר היהודי הבית את להאיר והבנות, הנשים לנו, שציוה על תודה לו ונותנת הקב"ה

כולה. השנה כל על אור תוספת של פעולה לו שיש השנה, דראש טוב היום ובמיוחד בכלל טוב ויום שבת
וההחלטה הידיעה עצם כך זה, בכיוון טובות החלטות עתה כבר לקבל פועלת כך על הידיעה שעצם וכשם
ואחת אחד כל את מברך שהקב"ה הברכות לכל שבנוסף הקב"ה, של ברכותיו בהמשכת הוספה עתה כבר פועלת
בני ולכל לעצמן מיוחדת ברכה לתוספת אלו ילדות זוכות - קטנים קטני וגם וטף נשים אנשים מישראל,
שכתוצאה כלומר כפשוטו, אור להמשכת גם זוכות אור" ותורה מצוה ד"נר האור המשכת עם שיחד המשפחה,
מאיר, שאינו דבר שום וללא הבריאות בשלימות בגשמיות, מאירים לחיים גם זוכים ברוחניות מאירים מחיים

ישראל כמנהג לטובה, עלינו הבאה השנה לכל טובה וחתימה מכתיבה החל אור, מלאים החיים החל7וכל ,
שלהן החברות עם וילדות חבריהם עם מדברים ילדים כאשר וכן נפגשים, יהודים שכאשר אלול, חודש מראש

טובה. וחתימה בכתיבה זה את זה מברכים -

:לטובה עלינו הבאה השנה במעלת עוד להוסיף ויש
שלה תיבות הראשי את פירשו ישראל שבני החמישים", "שנת תש"נ, שנת את מסיימים השתא אלול בחודש

" -'יהאנתישנה שלה התיבות שבראשי הבאה, השנה של השנה ראש לקראת עומדים ועתה יסים",
" הוא בזה והרמז אל"ף הכתובתוספת בלשון או זו8ניסים" לשנה שביחס היינו נפלאות", "אראנו -
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ב.1) לב, ראה לקו"ת ראה
ס"ב.2) סתצ"ב או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.3) רע"ב. קו, ב"מ ראה
ועוד.4) ואילך. 146 ע' חי"ז ואילך. 168 ע' חט"ו לקו"ש ראה

כג.5) ו, משלי
יב.6) כ, יתרו
ס"ט.7) סתקפ"א או"ח אפרים מטה ראה
טו.8) ז, מיכה

       

הבאה השנה שלקראת והעיקר זו, בשנה הניסים על הוספה תהיה ובודאי "נפלאות", שיהיו הבטיח כבר הקב"ה
צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית דגאולה להאור נזכה כבר זו שבשנה חזקה, תקוה ישנה לטובה עלינו

ואחת. החמישים שנת השנה, במשך ויום יום בכל ונפלאות בניסים והוספה המשך יהי' שאז

יראה חודש, בתוך שבועות, כמה בעוד הקרוב, שבעתיד הוודאות ישנה שכאשר מובן האדם, לטבע ובהתאם
כל על גם זה בכיוון משפיע הוא מוחלטת, ודאות ישנה גופא שאצלו לזה בהמשך אזי רבים, ניסים הקב"ה
השייך בכל ובעיקר הקב"ה, של בדרכיו בהנהגה יותר ויתחזקו בהקב"ה, בבטחונם יותר יתחזקו הם שגם המשפחה

כנ"ל. ישראל, ובנות לנשי במיוחד שנמסר טוב ויום שבת דנרות האור ובפרט המצוות, לאור בקשר להנהגה

היה שכבר היינו ימים, שבעה עברו כבר כנ"ל) הבאה, לשנה וההכנה החשבון (חודש גופא אלול בחודש
שהיו קודש השבת יום וגם שישי יום חמישי, יום רביעי, יום שלישי, יום שני, יום לאלול, השייך ראשון יום

אלול. דחודש העבודה על יתירה הדגשה ישנה כעת וממילא אלול, דחודש המיוחדת ברוח חדורים
לי" ודודי לדודי "אני - אלול תיבות בראשי שנרמז כפי הוא, אלול חודש של ענינו יותר: ,9ובפרטיות

לדודי", - "אני הכתוב כלשון ("דודי"), הקב"ה עם ביחד נמצא ("אני") היהודי החודש, ימי כל שבמשך
מתקרב שהקב"ה לי", "ודודי יהיה לדודי" ל"אני שבהמשך מיד פועלת מישראל ואחת אחד כל של וההנהגה
(ובפרט טוב ויום שבת נרות הדלקת מצות את שמקיימת בת וכל אשה כל אל מישראל, ואחת אחד כל אל

כנ"ל). זו, בשנה המעלות בתוספת

) זה בענין ובהמשכתוגם רצופים קדושה ימי בג' הם לטובה עלינו הבאים תשרי שמועדי הידיעה לגבי כמו
ישראל במנהגי חדורה ברוח להתנהג והתרגלו יהודי חינוך שקיבלו בבנות שמדובר כיון - מהקב"ה) הברכות
שבת נרות הדלקת שמצות הידיעה עצם הרי להן, השייכות המצוות ובמיוחד התורה, מצוות וכמה כמה אחת ועל
("ליכטיק ובנשמה בלב אור תוספת פועלת לי"), "ודודי שיהיה (וגורמת אלול בעניני מוסיפה טוב ויום קודש
לאור זוכים אלול חודש בתחילת שכבר הבית, בכל אור יותר נעשה וממילא נשמה") אין ליכטיק און הארצן ַאין
בהתחלת מיד כי טובים, ימים בהם שיש האלו החדשים מאשר יותר ואפילו החדשים בכל מאשר יותר גדול
המלך כאשר החודש ימי בשאר ליום מיום ומוסיף והולך לי" ודודי לדודי ד"אני במצב כבר נמצאים החודש

הידוע כמשל אל1בשדה, מהארמון שיוצא למלך דומה הקב"ה אלול חודש ימי כל שבמשך הזקן אדמו"ר של
ואהבהו" ישראל "נער שהרי בפרט והילדים ישראל, בני היינו אנשיו, את פוגש הוא ושם אומר10השדה הקב"ה ,

"ואהבהו". - קטן ילד ל"נער", אבא של יחס כמו מיוחד וביחס מיוחד בקשר בו וקשור אצלו נחשב יהודי שכל

השמים את אלקים ברא "בראשית - עתה) זה שאמרתן (כפי שהרי הקב"ה, אהבת של העילוי גודל ומובן
הארץ" הארץ"11ואת ו"את השמים" ב"את (כמרומז צבאיהם וכל והארץ השמים בורא והוא ,12.(

בפועל: למעשה ובנוגע

היום חיי גשמיים, ענינים היינו האדם בחיי ו"ארץ" המצוות, וקיום התורה לימוד היינו האדם בחיי "שמים"
ליכטיקן א האט ער ("אז מאיר באופן יהיה זה שגם היא אלול דחודש והפעולה - ושינה ושתיה באכילה ַַָיום
שבה ברכה מברכים ושתיה אכילה כל שלפני זה ידי על שלאפן"), ליכטיקן א און טרינקען ליכטיקן א און ַַָעסן
שמע קריאת קוראים השינה לפני וגם נותן שהוא השתיה ועל האוכל על תודה לו ונותנים הקב"ה את מזכירים

אחד" הוי' אלוקינו הוי' ישראל "שמע עתה) זה (שאמרתן בפסוק הקב"ה13שהתחלתה על תמיד לאדם שמזכיר ,
(לפי הבא הפסוק את ואומרים ממשיכים זה פסוק לאחר ותיכף העולם, כל על ויחיד אחד מלך - "אחד" שהוא

הפסוקי מאודך"סדר ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלוקיך הוי' את "ואהבת - בחומש) כשם14ם אשר - ותוכנו ,
בפרט והילדים ישראל בני אהבת גם כך "ואהבהו", בפרט הילדים ועל מישראל ואחת אחד כל על אומר שהקב"ה
מאודך", ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל - החיים פרטי כל את וחודרת שמקיפה באופן היא לדודי"), ("אני להקב"ה
ומצוותיה, והתורה הקב"ה אודות יהדות, בעניני רק הם המחשבות כל ואפילו הדיבורים כל המעשים, כל היינו
שקודם וכאמור, בשינה, ואפילו ושתיה באכילה גם יום, היום בחיי כזה באופן הם ומעשה דיבור והמחשבה
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הבאה השנה שלקראת והעיקר זו, בשנה הניסים על הוספה תהיה ובודאי "נפלאות", שיהיו הבטיח כבר הקב"ה
צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית דגאולה להאור נזכה כבר זו שבשנה חזקה, תקוה ישנה לטובה עלינו

ואחת. החמישים שנת השנה, במשך ויום יום בכל ונפלאות בניסים והוספה המשך יהי' שאז

יראה חודש, בתוך שבועות, כמה בעוד הקרוב, שבעתיד הוודאות ישנה שכאשר מובן האדם, לטבע ובהתאם
כל על גם זה בכיוון משפיע הוא מוחלטת, ודאות ישנה גופא שאצלו לזה בהמשך אזי רבים, ניסים הקב"ה
השייך בכל ובעיקר הקב"ה, של בדרכיו בהנהגה יותר ויתחזקו בהקב"ה, בבטחונם יותר יתחזקו הם שגם המשפחה

כנ"ל. ישראל, ובנות לנשי במיוחד שנמסר טוב ויום שבת דנרות האור ובפרט המצוות, לאור בקשר להנהגה

היה שכבר היינו ימים, שבעה עברו כבר כנ"ל) הבאה, לשנה וההכנה החשבון (חודש גופא אלול בחודש
שהיו קודש השבת יום וגם שישי יום חמישי, יום רביעי, יום שלישי, יום שני, יום לאלול, השייך ראשון יום

אלול. דחודש העבודה על יתירה הדגשה ישנה כעת וממילא אלול, דחודש המיוחדת ברוח חדורים
לי" ודודי לדודי "אני - אלול תיבות בראשי שנרמז כפי הוא, אלול חודש של ענינו יותר: ,9ובפרטיות

לדודי", - "אני הכתוב כלשון ("דודי"), הקב"ה עם ביחד נמצא ("אני") היהודי החודש, ימי כל שבמשך
מתקרב שהקב"ה לי", "ודודי יהיה לדודי" ל"אני שבהמשך מיד פועלת מישראל ואחת אחד כל של וההנהגה
(ובפרט טוב ויום שבת נרות הדלקת מצות את שמקיימת בת וכל אשה כל אל מישראל, ואחת אחד כל אל

כנ"ל). זו, בשנה המעלות בתוספת

) זה בענין ובהמשכתוגם רצופים קדושה ימי בג' הם לטובה עלינו הבאים תשרי שמועדי הידיעה לגבי כמו
ישראל במנהגי חדורה ברוח להתנהג והתרגלו יהודי חינוך שקיבלו בבנות שמדובר כיון - מהקב"ה) הברכות
שבת נרות הדלקת שמצות הידיעה עצם הרי להן, השייכות המצוות ובמיוחד התורה, מצוות וכמה כמה אחת ועל
("ליכטיק ובנשמה בלב אור תוספת פועלת לי"), "ודודי שיהיה (וגורמת אלול בעניני מוסיפה טוב ויום קודש
לאור זוכים אלול חודש בתחילת שכבר הבית, בכל אור יותר נעשה וממילא נשמה") אין ליכטיק און הארצן ַאין
בהתחלת מיד כי טובים, ימים בהם שיש האלו החדשים מאשר יותר ואפילו החדשים בכל מאשר יותר גדול
המלך כאשר החודש ימי בשאר ליום מיום ומוסיף והולך לי" ודודי לדודי ד"אני במצב כבר נמצאים החודש

הידוע כמשל אל1בשדה, מהארמון שיוצא למלך דומה הקב"ה אלול חודש ימי כל שבמשך הזקן אדמו"ר של
ואהבהו" ישראל "נער שהרי בפרט והילדים ישראל, בני היינו אנשיו, את פוגש הוא ושם אומר10השדה הקב"ה ,

"ואהבהו". - קטן ילד ל"נער", אבא של יחס כמו מיוחד וביחס מיוחד בקשר בו וקשור אצלו נחשב יהודי שכל

השמים את אלקים ברא "בראשית - עתה) זה שאמרתן (כפי שהרי הקב"ה, אהבת של העילוי גודל ומובן
הארץ" הארץ"11ואת ו"את השמים" ב"את (כמרומז צבאיהם וכל והארץ השמים בורא והוא ,12.(

בפועל: למעשה ובנוגע

היום חיי גשמיים, ענינים היינו האדם בחיי ו"ארץ" המצוות, וקיום התורה לימוד היינו האדם בחיי "שמים"
ליכטיקן א האט ער ("אז מאיר באופן יהיה זה שגם היא אלול דחודש והפעולה - ושינה ושתיה באכילה ַַָיום
שבה ברכה מברכים ושתיה אכילה כל שלפני זה ידי על שלאפן"), ליכטיקן א און טרינקען ליכטיקן א און ַַָעסן
שמע קריאת קוראים השינה לפני וגם נותן שהוא השתיה ועל האוכל על תודה לו ונותנים הקב"ה את מזכירים

אחד" הוי' אלוקינו הוי' ישראל "שמע עתה) זה (שאמרתן בפסוק הקב"ה13שהתחלתה על תמיד לאדם שמזכיר ,
(לפי הבא הפסוק את ואומרים ממשיכים זה פסוק לאחר ותיכף העולם, כל על ויחיד אחד מלך - "אחד" שהוא

הפסוקי מאודך"סדר ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלוקיך הוי' את "ואהבת - בחומש) כשם14ם אשר - ותוכנו ,
בפרט והילדים ישראל בני אהבת גם כך "ואהבהו", בפרט הילדים ועל מישראל ואחת אחד כל על אומר שהקב"ה
מאודך", ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל - החיים פרטי כל את וחודרת שמקיפה באופן היא לדודי"), ("אני להקב"ה
ומצוותיה, והתורה הקב"ה אודות יהדות, בעניני רק הם המחשבות כל ואפילו הדיבורים כל המעשים, כל היינו
שקודם וכאמור, בשינה, ואפילו ושתיה באכילה גם יום, היום בחיי כזה באופן הם ומעשה דיבור והמחשבה
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און שלאף געשמאקער "א היא השינה לזה ובהמשך אחד" ש"ה' ואומרים הקב"ה של שמו את מזכירים ַַָהשינה
ליום, מיום בהוספה זה, שלפני היום לגבי בריאות בתוספת בבוקר קמים כך ואחר שלאף" געזונטער ַָא

ביום היא בזה שההתחלה אורי", ה' "לדוד אומרים ויום יום שבכל גופא אלול חודש בעניני שרואים וכפי
אלול לחודש הפעם,15הראשון עוד זה פרק ואומרים חוזרים השני ביום הרי זה, ביום התקיים כבר שזה ולאחר ,

בזה מוסיפים ויום יום בכל כי וכו'), שלם שבוע עבר שכבר לאחר (וגם הבאים הימים במשך ויום יום בכל וכן
כנ"ל. ליום, מיום מהקב"ה ברכות לתוספת זוכים וגם וכו', עוד

קעמּפ" - קיץ המחנה של לשמו זה לקשר ":ויש
חז"ל אמרו האמונה מעלת כוח16אודות תוספת "עמידה", נותנת שהאמונה היינו אחת", על "העמידן -

חז"ל דברי וכהמשך המצוות, וקיום התורה לימוד בכללות "שנאמר16ותוקף, (וידוע17- יחיה" באמונתו צדיק
יחיה" אלא "יחיה" תקרי אל צדיקים"18הפירוש כולם "ועמך מכן, ואחת אחד כל על דקאי האמונה19), שענין , ְְִֶֶַ

היום בחיי האמונה את וממשיכים ומביאים הבנות וגם הבנים גם מישראל, ואחת אחד בכל ובתוקף בחוזק הוא
המצוות. וקיום התורה מלימוד החל יום

חיות ותוספת חיזוק ונותן כולה, השנה כל על נמשך הקיץ במחנה שקיבלו שהחינוך דידן בנדון זה דרך ועל
זה ידי על האמונה באור שלהם הבתים את יאירו שהילדים השנה, ימות כל המצוות וקיום התורה בלימוד
שקבלו ממה יותר ("אנגעזעטיקט") ונתמלאו קיבלו ששם אמונה" ב"קעמּפ שקיבלו החינוך את לביתם ָשיביאו
של אלול לחודש הכניסה לאחרי - ומסייע גרמא והזמן הקודמים, החדשים במשך השנה, בימות לכן קודם
ואחת אחד שכל - והעיקר (כנ"ל), נפלאות" "אראנו לשנת ההכנה וימי ניסים" "שנת שהיא החמישים" "שנת
והנסים והעיקריות, האמיתיות ל"נפלאות" נזכה ממש ומיד שתיכף ומצפה מקוה ישראל, כלל בתוך ומאתנו, מכן

והשלימה. האמיתית גאולה - והעיקריים האמיתיים

אלו שגם בשדה", "המלך שבהם לימים כראוי יתנהגו אלול דחודש הימים שבהמשך העיקר הוא והמעשה
שנוספות הידיעות פי על התורה, מצוות בקיום מוסיפים ליום ומיום המלך עם יחד הולכים ב"שדה" הנמצאים
בהנהגה מעשה לידי מביא והלימוד פה, שבעל ובתורה שבכתב בתורה המצוות פרטי בלימוד מההוספה כתוצאה

ישראל, כלל בתוך מכם, ואחת אחד כל של יום היום בחיי בפועל

ובנות בפרט, והילדים בכלל ישראל שבני רואה הוא שכאשר הקב"ה, של בברכותיו הוספה פועלת זו והוספה
פועל זה הרי המצוות, וקיום התורה בלימוד להוסיף בפועל וקיימו החלטות קיבלו פרטיות, בפרטי ישראל
גלויים נסים יהיו אלול בחודש שכבר נעלה, הכי באופן ניסים" "שנת יהיו אלול בחודש האחרונים שהימים
משיח ידי על והשלימה האמיתית הגאולה תהיה ומיד שתיכף העיקרי, מהנס החל נפלאות", ד"אראנו באופן

בציון" אלקים אל "יראה עד חיל אל מחיל לעלות וממשיכים ארץ20צדקנו כל של הבירה עיר שהיא בירושלים ,
הקדשים, בקודש ובמיוחד המקדש, בית ההר, שעל ובבית הבית, בהר - גופא ובירושלים ישראל,

ממש. ומיד ותיכף רצון, יהי כן אמן,
***

ליום השייך החלק - גופא (ובפרשה השבוע לפרשת הקשר על (גם) עומדים דא, כגון בכינוסים כנהוג
וב תצא), כי בפרשת השלישי חלק - והיום במיוחד, הוראהזה לשון ב"תורה" בפרשה שמדובר שכיון ,21הקדים

להם שיש ואוהבהו", ישראל "נער ישראל, לילדי ובמיוחד מישראל, ואחת אחד לכל הוראה בפרשה שיש מובן
הילדים. בזכות היו התורה וקבלת התורה נתינת כי לתורה, מיוחדת שייכות

הרגיל: דרך על לצפות אפשר שהיה כפי שלא מיוחד, בחידוש מתחילה הפרשה התחלת והנה,

הלשון בדיוק הוא והשינוי והחידוש שביו". ושבית . . אויביך על למלחמה תצא "כי נאמר הפרשה בתחילת
"" הוא בזה כיוצא אחרים במקומות בתורה הרגיל הלשון שכן, "אויביך", או אבלאויביך" אויביך",

" - מהכלל יוצא הוא הלשון אויביך".כאן
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(15.53 ע' חב"ד המנהגים ספר
בסופה.16) מכות
ד.17) ב, חבקוק
ועוד.18) ב. קמא, ח"א לקו"ד ראה

חלק.19) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
ח.20) פד, תהלים
ועוד.21) ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

       

בזה: והענין

מרגיש יהודי כל בעצם והנה (כנ"ל). בשדה" "המלך שבו הזמן אלול, בחודש תמיד נקראת תצא כי פרשת
חזי" "מזלייהו - מרגישה הנשמה מרגיש, אינו שהגוף פי על ואף זה, הגוף,22את על ומשפיעה פועלת והנשמה ,

שנותנים נשמתי", בי שהחזרת בעצמו) הקב"ה (לפני לפניך אני "מודה - היום בתחילת בוקר בכל שאומרים כפי
שכאשר ומובן היא" ו"טהורה בראתה" ש"אתה הנשמה את מישראל ואחת אחד לכל שהחזיר להקב"ה תודה
מזוכך "טהור", יותר עוד בפרט, והילדים יהודי, כל של הגוף את ועושה הגוף על משפיעה היא בגוף, באה היא

הקב"ה. מאת ברכות יותר עוד ומקבלים אור ומלא

יותר: ובפרטיות

בחדר ביתו, בתוך היהדות אור את להביא מהקב"ה שליחות ישנה בפרט, והילדים מישראל, ואחת אחד לכל
שגם היינו במיוחד, ואחת אחד לכל ניתנה זו ושליחות הבית. בכל להאיר ולהמשיך וישן, ושותה אוכל שבו
אף אור", ותורה מצוה ד"נר אור הבית אל מביאים כבר ואחיות, אחים ואמו אביו הבית, בני שאר כל כאשר
אל יביאו - היא" ש"טהורה בי" שנתת ה"נשמה שבכוח עצמו, בפני ילד לכל מיוחדת שליחות ישנה כן פי על

העיר. לכל אור ויביא העיר בכל ויתפשט ילך והאור אור, יותר עוד הבית

יהודית בשכונה אפילו וממילא בה, הרוב אינם ישראל שבני בעיר וגרים הגלות בזמן נמצאים כאשר ואפילו
המעט" "אתם הם היהודים ואילו גויים הם התושבים רוב שבה העיר מכל חלק רק היא השכונה כך23גופא, ,

לתוספת זקוקה היא ולכן דירות וכמה כמה ובהן שכונות וכמה כמה עוד בעיר יש היהודית השכונה שמלבד
כדבעי, שלא היא ישראל לבני ביחס שלהם שההנהגה כאלו להיות יכולים הגויים בין שכן אור,

כי אור תוספת צריכה העיר כללות סוף סוף זה, בענין כדבעי נוהגים כן הגויים אם וגם  לא
לאכול וביכלתו כשר אוכל דוקא לאכול ציווי אין לגוי - ולדוגמא ישראל. לבני שניתנו המצוות לגויים ניתנו

דבר .24כל

ל יגיע שהאור שבהכרח להוסיף, הוא[ויש ששלום כיון הגויים, עם גם בשלום לחיות צריך שהרי העיר,
שלום" נתיבותיה וכל נועם דרכי ש"דרכיה התורה עם"25דרך מכל שונות ש"דתיהם פי על ואף ישראל26, ובני

את אוכלים לא מה מפני שואל הגוי שכאשר היינו שלום, של באופן זה הרי הגויים, מאכלי את אוכלים לא
כל של והשליחות לו, המיוחדת בעולם שליחות יש אדם ולכל בעולם דבר שלכל לו מסבירים שלו, המאכלים
הם וכאשר וכו') מגזל להזהר צדקה, לתת ה', את לעבוד - (ובכללם בניֿנח מצוות שבע לקיים היא העמים
שמפיץ טוב ועם בריא עם שיהיו גוים, בתור הקב"ה מאת לברכות זוכים הם אזי הזו השליחות את מקיימים
כפי אחרת, שליחות יש אחד שלכל פלא זה ואין להם, מיוחדת שליחות יש ישראל לבני אבל וכו', ויושר צדק
והמוח הלב שליחות דומה ואינו שונה שליחות יש מהם אחד שלכל שונים אברים יש אחד שבגוף שרואים
לרוץ הרגליים בענין שליחות אותה כללי באופן יש לגוי וגם ליהודי גם - גופא ובזה וכו', והרגל היד לשליחות

שלו]. למצוות בריצה מדובר מהם אחד שבכל אלא הקב"ה, ציוויי את לקיים

מ הקב"ה, רצון במילוי שמדובר אתוכיון לקיים לזולת לסייע בו התלוי כל עושה מהם ואחת אחד שכל ובן
לקיים לגוים מסייעים ישראל ובני שלהם מצוות התרי"ג את לקיים ישראל לבני מסייעים שהגויים שלו, המצוות

הרמב"ם פסק אודות פעמים כמה כמדובר שלהם, המצוות ישראל.27את לבני המיוחדת בשליחות נכלל זה שגם

:ולשאול לבוא יכול הוא זו בשליחות מתבונן יהודי ילד כאשר
הגאולה, לפני הגלות, בזמן עומדים ועדיין כשרים לא מאכלים אוכלים כן והם גויים בין גר הוא שלפועל כיון

דברים בספר (כמפורש העמים" מכל "המעט הם ישראל נשאלת23ובני אלול), דחודש בשבועות שלומדים
את העולם בכל להביא אדרבה אלא הרבים, מהגויים להתפעל שלא הדרוש הכוח את לוקחים מנין - השאלה

ומצוות? דתורה האור
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וש"נ.22) א. ג, מגילה
ז.23) ז, ואתחנן
נצטוו24) לא שבניֿנח אע"פ כי בריאותו, את יזיק שלא ובלבד

דבר להזיק רשאי אינו שב"נ פשוט לנפשותיכם", מאד "ונשמרתם על

שבארץ. העמים וכל וארץ שמים בורא הקב"ה ע"י שנברא
יז.25) ג, משלי
ח.26) ג, אסתר
וש"נ.27) ואילך. 132 ע' חכ"ו לקו"ש וראה ספ"ח. מלכים הל'



טו        

בזה: והענין

מרגיש יהודי כל בעצם והנה (כנ"ל). בשדה" "המלך שבו הזמן אלול, בחודש תמיד נקראת תצא כי פרשת
חזי" "מזלייהו - מרגישה הנשמה מרגיש, אינו שהגוף פי על ואף זה, הגוף,22את על ומשפיעה פועלת והנשמה ,

שנותנים נשמתי", בי שהחזרת בעצמו) הקב"ה (לפני לפניך אני "מודה - היום בתחילת בוקר בכל שאומרים כפי
שכאשר ומובן היא" ו"טהורה בראתה" ש"אתה הנשמה את מישראל ואחת אחד לכל שהחזיר להקב"ה תודה
מזוכך "טהור", יותר עוד בפרט, והילדים יהודי, כל של הגוף את ועושה הגוף על משפיעה היא בגוף, באה היא

הקב"ה. מאת ברכות יותר עוד ומקבלים אור ומלא

יותר: ובפרטיות

בחדר ביתו, בתוך היהדות אור את להביא מהקב"ה שליחות ישנה בפרט, והילדים מישראל, ואחת אחד לכל
שגם היינו במיוחד, ואחת אחד לכל ניתנה זו ושליחות הבית. בכל להאיר ולהמשיך וישן, ושותה אוכל שבו
אף אור", ותורה מצוה ד"נר אור הבית אל מביאים כבר ואחיות, אחים ואמו אביו הבית, בני שאר כל כאשר
אל יביאו - היא" ש"טהורה בי" שנתת ה"נשמה שבכוח עצמו, בפני ילד לכל מיוחדת שליחות ישנה כן פי על

העיר. לכל אור ויביא העיר בכל ויתפשט ילך והאור אור, יותר עוד הבית

יהודית בשכונה אפילו וממילא בה, הרוב אינם ישראל שבני בעיר וגרים הגלות בזמן נמצאים כאשר ואפילו
המעט" "אתם הם היהודים ואילו גויים הם התושבים רוב שבה העיר מכל חלק רק היא השכונה כך23גופא, ,

לתוספת זקוקה היא ולכן דירות וכמה כמה ובהן שכונות וכמה כמה עוד בעיר יש היהודית השכונה שמלבד
כדבעי, שלא היא ישראל לבני ביחס שלהם שההנהגה כאלו להיות יכולים הגויים בין שכן אור,

כי אור תוספת צריכה העיר כללות סוף סוף זה, בענין כדבעי נוהגים כן הגויים אם וגם  לא
לאכול וביכלתו כשר אוכל דוקא לאכול ציווי אין לגוי - ולדוגמא ישראל. לבני שניתנו המצוות לגויים ניתנו

דבר .24כל

ל יגיע שהאור שבהכרח להוסיף, הוא[ויש ששלום כיון הגויים, עם גם בשלום לחיות צריך שהרי העיר,
שלום" נתיבותיה וכל נועם דרכי ש"דרכיה התורה עם"25דרך מכל שונות ש"דתיהם פי על ואף ישראל26, ובני

את אוכלים לא מה מפני שואל הגוי שכאשר היינו שלום, של באופן זה הרי הגויים, מאכלי את אוכלים לא
כל של והשליחות לו, המיוחדת בעולם שליחות יש אדם ולכל בעולם דבר שלכל לו מסבירים שלו, המאכלים
הם וכאשר וכו') מגזל להזהר צדקה, לתת ה', את לעבוד - (ובכללם בניֿנח מצוות שבע לקיים היא העמים
שמפיץ טוב ועם בריא עם שיהיו גוים, בתור הקב"ה מאת לברכות זוכים הם אזי הזו השליחות את מקיימים
כפי אחרת, שליחות יש אחד שלכל פלא זה ואין להם, מיוחדת שליחות יש ישראל לבני אבל וכו', ויושר צדק
והמוח הלב שליחות דומה ואינו שונה שליחות יש מהם אחד שלכל שונים אברים יש אחד שבגוף שרואים
לרוץ הרגליים בענין שליחות אותה כללי באופן יש לגוי וגם ליהודי גם - גופא ובזה וכו', והרגל היד לשליחות

שלו]. למצוות בריצה מדובר מהם אחד שבכל אלא הקב"ה, ציוויי את לקיים

מ הקב"ה, רצון במילוי שמדובר אתוכיון לקיים לזולת לסייע בו התלוי כל עושה מהם ואחת אחד שכל ובן
לקיים לגוים מסייעים ישראל ובני שלהם מצוות התרי"ג את לקיים ישראל לבני מסייעים שהגויים שלו, המצוות

הרמב"ם פסק אודות פעמים כמה כמדובר שלהם, המצוות ישראל.27את לבני המיוחדת בשליחות נכלל זה שגם

:ולשאול לבוא יכול הוא זו בשליחות מתבונן יהודי ילד כאשר
הגאולה, לפני הגלות, בזמן עומדים ועדיין כשרים לא מאכלים אוכלים כן והם גויים בין גר הוא שלפועל כיון

דברים בספר (כמפורש העמים" מכל "המעט הם ישראל נשאלת23ובני אלול), דחודש בשבועות שלומדים
את העולם בכל להביא אדרבה אלא הרבים, מהגויים להתפעל שלא הדרוש הכוח את לוקחים מנין - השאלה
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וש"נ.22) א. ג, מגילה
ז.23) ז, ואתחנן
נצטוו24) לא שבניֿנח אע"פ כי בריאותו, את יזיק שלא ובלבד

דבר להזיק רשאי אינו שב"נ פשוט לנפשותיכם", מאד "ונשמרתם על

שבארץ. העמים וכל וארץ שמים בורא הקב"ה ע"י שנברא
יז.25) ג, משלי
ח.26) ג, אסתר
וש"נ.27) ואילך. 132 ע' חכ"ו לקו"ש וראה ספ"ח. מלכים הל'



טז       

מזו: ויתירה

גם ישנו ומצוות, תורה מקיימים שלא רבים גויים שישנם בלבד זו ומצוות,לא לתורה ומנגד שמפריע
והוא ה', בעיני הרע לעשות יהודי לשכנע לנסות שליחותו, שזוהי יהודי, של האמיתי ה"אויב" הרע, היצר שהוא
רחמנא כזה מזון יטעם הוא שגם כדאי כשר, לא מזון אוכלים שהם שכיון וטוען מסביב הגויים מכל ראיה מביא

במלאכתו אומן הוא הרע והיצר עליו, ישפיע זה איך ויראה אלא28ליצלן "אויב", שהוא בגלוי מראה שאינו
בתניא הזקן אדמו"ר (כדברי שבלב השמאלי בחלל האדם, בתוך שנמצא ל"אוהב", עצמו עצמו29מראה ומראה (

הגויים הנה - באמרו הגויים כמו לנהוג האדם את לפתות עלול הוא וממילא טוב, יצר אלא הרע יצר אינו כאילו
ושלום... חס כן לעשות פנים כל על ינסה היהודי שגם ולכן שלהם, למצוות סותר זה ואין כשר לא אוכלים

מהקב"ה: ומבקש יהודי ילד בא ולכן

ונתן אותו ברא שהקב"ה וטוען שבלבו השמאלי בחלל נמצא היצר הרי היצר, בעצת לשמוע לא יוכל כיצד
חס לזולת רע לעשות רוצה מישהו שכאשר (וכידוע טוב אלא רע שאינו הראי' גופא וזה האדם בלב אותו

רע)?ושלום, ולא טוב שהוא כאילו עצמו את ומסתיר מסיכה שלובש זה הוא ביותר הגדול הרע הרי

הגדולים: ואחותו ואחיו ואמו אביו אל שלו, המחנך אל פונה הוא זו ובשאלה

את יידע אלא הטוב, מהיצר בא שהדבר לחשוב ולא הרע היצר של הרעה הטענה מול לעמוד יכול הוא איך
הרע? מהיצר באות אלו שטענות האמת

ואז טוב יצר רק לברוא יכול היה הקב"ה הרי הרע, יצר יש בכלל מה בשביל וטוען: מוסיף היהודי והילד
כ"אוהב" עצמו שמראה "אויב" והוא שבלב השמאלי בחלל שנמצא היצר מול לעמוד הנסיון הי' לא בכלל
המצוות, שאר וקיום הצדקה נתינת התורה, ללימוד הזמן את לנצל ובמקום עמו, ומענות לטענות להכנס וצריך

הרע?! היצר עם להתעסק צריך

למלחמה תצא "כי - השבוע בפרשת המענה בא כך אויביך":על
עם שמיד ההודעה באה זה עם ביחד אבל הרע, היצר עם מלחמה יש שאמנם ישראל, לבני אומר הקב"ה

" - היציאה היצר נגד ולעמוד האמיתי ב"אויב" ללחום מחליט יהודי שילד ברגע בו הרי למלחמה",
" נמצא הוא המלחמה בתחילת כבר אזי הואהרע, מהאויב יותר ונעלה גבוה ומצב במעמד שעומד אויביך",

למעלה, נמצאים שכאשר גשמית במלחמה שרואים וכפי מפניו, יחשוש לא וממילא הרע, אזיהיצר האויב,
האויב. את לנצח בנקל

חס להתנגד יוסיף לא ולהבא שמכאן היצר את שמנצחים בלבד זו לא שביו": "ושבית - ממשיך והכתוב
היצר שבהם ענינים אותם שגם - שביו" "ושבית גם יהיה אלא עמו, להתווכח צורך יהיה לא ואפילו ושלום
שכמה רשות לו ונתן בנסיון ישראל בני את העמיד הקב"ה אלא ושלום חס ניצח שהוא (ולא בעבר הצליח הרע

האויב. של שביו" "ושבית ישראל, לבני חוזרים הם גם אצלו), "בשבי'" יהיו ענינים

יותר: ובפרטיות

ובפרט רגיל, בחודש עמדו כאשר בשדה", "המלך שבו אלול חודש התחלת לפני הקודמים, שבימים יתכן
המקדש שבית אתה רואה - לו ואמר היהודי לילד בא הרע היצר שבו מצב היה המקדש, בית נחרב שבו החודש

ועד שבאיזהחרב הרע היצר הצליח זה ידי ועל המקדש בית נבנה לא עוד ישראל בארץ ואפילו בגלות נמצאים יין
" נמצא יהודי לראש שלכל השבוע בפרשת ההבטחה באה זה על הנה שביו", "ושבית יהיה אויביך"ענינים

ולנצל כלל הרע מהיצר להתפעל מבלי מצוות ולקיים תורה וללמוד הרע היצר את לנצח שביכולתו היא והאמת
שלעת המקדש שבית גם כולל שביו", "ושבית גם יהיה זה על ונוסף המצוות, וקיום התורה ללימוד פנוי רגע כל
יחזור - הבית את ולהחריב גרזן להביא הצליח הרע היצר - הקב"ה שברשות לאחר "בשביה" נמצא עתה

ש"בראשית בגלוי יראו וכולם מה"שבי'" יצאו הבריאה עניני כל שהרי ויבנה, מהשביה השמים את
ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש את בארץ, למטה בגלוי, יראו שכולם זה ובכלל הארץ", ומשוכלל30ואת בנוי מקדש

הארצות בכל (שתתפשט ישראל בארץ הקודש, עיר בירושלים הבית, הר על תילו, על ),31עומד
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והאותות הנפלאות כמו ישראל", כל "לעיני בגלוי - הספר סוף עד דברים שבספר ההבטחות כל ויתקיימו
אחרון" גואל הוא ראשון "גואל - מצרים בגאולת רבינו משה שעשה דוד32והמופתים ידי על בפועל שבא כפי ,

צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה משיחא, מלכא

עיקר והשבת לחזרת ועד שביו" ד"ושבית ההבטחה קיום מיד יהיה אלו ענינים בכל שמהדיבור רצון ויהי
ממש, ומיד ותיכף ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש - השבי

רצון. יהי כן אמן

***

נותנים תפלה כל שלפני וידוע מנחה התפללו עתה זה שהרי לתפלה בשייכות הצדקה, במצות לסיים נהוג
זה. שלאחרי לתפלות הכנה בתור התפלה, לאחרי זה דרך ועל צדקה,

בית השבת כאמור, זה, ובכלל שביו", "ושבית ההבטחה קיום את לזרז הכנה תהיה הצדקה שמצות והעיקר
למעלה ומשוכלל בנוי עומד שכבר המקדש בית השלישי, דלמטה,33המקדש המקדש בבית ויתלבש למטה יחזור

אדנֿי ש"מקדש הבית, בהר - גופא ושם בירושלים, - גופא ושם ישראל, לארץ וירד והשלימה האמיתית בגאולה
הקדשים, וקודש המקדש בית היה שבו מקום לאותו שוב יחזור ידיך" כוננו

ד" במצב מישראל ואחת אחד כל את העמיד כבר הקב"ה כי בזריזות יהיה זה וכל על גם שאזי ,
אחד כל של והתקוה החיות עיקר היא שבו העיקרי בענין ובפרט שביו", "ושבית היא מזה התוצאה טבע פי

המקדש. בית ובנין הגאולה שיבוא", יום בכל לו "אחכה - מישראל ואחת

לתת שליח או לשלוחה המבוגרים) (גם מהנוכחים ואחת אחד כל את יעשו יותר עוד זה את למהר וכדי
הגאולה" את (ומזרזת) שמקרבת צדקה ו"גדולה מדיליה בהוספה גם34לצדקה כולל - ממש ומיד שתיכף עד ,

ממש. ומיד ותיכף והשלימה, האמיתית הגאולה תהיה - בשר באצבעות למשש שאפשר באופן "ממש"

" כנהוג חזקה"ויתנו, הוי זימני ו"בתלתא מטבעות ולכל3" מהמבוגרים ואחד אחד לכל חוזק להוסיף ,
קיום זה ובכלל הקב"ה, של מצוותיו וקיום תורתו בלימוד יותר עוד ויתחזקו שיוסיפו כדי מהילדים ואחד אחד
ותיכף במהרה, שיבוא מסייע גופא שזה למשיח, ומתגעגעים שמצפים שיבוא", יום בכל לו ד"אחכה הציווי
יותר עוד ומצפה מחכה עצמו והוא לו, ומצפים מחכים ומחנכיהם והוריהם ישראל שילדי כשרואה - ממש ומיד

מהגלות. בנ"י כל את ויוציא בפשטות ה"יבוא" כבר מתי

מטבעות (שתי לצדקה והשליחות המטבעות חלוקת של הזירוז ידי על ממש ומיד תיכף בפשטות יהיה וזה
צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית גאולה - העיקר יהיה ממש ומיד שתיכף לצדקה), לתת ואחת לכן

רצון. יהי כן אמן

***

ישמעו וכולם לבדו ישיר החזן אזי ובנות, נשים הם כאן הנוכחים שרוב וכיון בניגון לסיים גם נהוג
יקיים שהקב"ה ובוודאי רצון" יהי כן "אמן יענו כולם המקדש", בית ד"שיבנה הניגון את יסיים הוא וכאשר

ובפ ממש, ומיד תיכף ממש,זאת בימינו" במהרה המקדש בית ש"יבנה הצדקה, מצות ידי שעל הזירוז מחמת רט
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו נלך ומיד כל35ותיכף גם וכמובן והבנות הנשים שכל (וכנ"ל

והשלימה האמיתית לגאולה ומיד) תיכף יהיה שזה יהיה הקב"ה שרצון בודאי רצון", יהי כן "אמן יענו האנשים
המקדש, ובבית הקודש ובהר הקודש עיר ובירושלים ישראל בארץ

רצון". יהי ש"כן בודאי - וכאמור

רצון". יהי כן "אמן, ענה: הקהל וכל כו'", המקדש בית "שיבנה ניגן שי' ציבור [השליח

אחת לכל לחלק מנת על תחיינה, להמדריכות סענט עשר של מטבעות שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן כך אחר
כנ"ל]. בעיניהן, כטוב בהם לעשות והשאר לצדקה, האחת מטבעות, ג' מהילדות ואחת
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והאותות הנפלאות כמו ישראל", כל "לעיני בגלוי - הספר סוף עד דברים שבספר ההבטחות כל ויתקיימו
אחרון" גואל הוא ראשון "גואל - מצרים בגאולת רבינו משה שעשה דוד32והמופתים ידי על בפועל שבא כפי ,

צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה משיחא, מלכא

עיקר והשבת לחזרת ועד שביו" ד"ושבית ההבטחה קיום מיד יהיה אלו ענינים בכל שמהדיבור רצון ויהי
ממש, ומיד ותיכף ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש - השבי

רצון. יהי כן אמן

***

נותנים תפלה כל שלפני וידוע מנחה התפללו עתה זה שהרי לתפלה בשייכות הצדקה, במצות לסיים נהוג
זה. שלאחרי לתפלות הכנה בתור התפלה, לאחרי זה דרך ועל צדקה,

בית השבת כאמור, זה, ובכלל שביו", "ושבית ההבטחה קיום את לזרז הכנה תהיה הצדקה שמצות והעיקר
למעלה ומשוכלל בנוי עומד שכבר המקדש בית השלישי, דלמטה,33המקדש המקדש בבית ויתלבש למטה יחזור

אדנֿי ש"מקדש הבית, בהר - גופא ושם בירושלים, - גופא ושם ישראל, לארץ וירד והשלימה האמיתית בגאולה
הקדשים, וקודש המקדש בית היה שבו מקום לאותו שוב יחזור ידיך" כוננו

ד" במצב מישראל ואחת אחד כל את העמיד כבר הקב"ה כי בזריזות יהיה זה וכל על גם שאזי ,
אחד כל של והתקוה החיות עיקר היא שבו העיקרי בענין ובפרט שביו", "ושבית היא מזה התוצאה טבע פי

המקדש. בית ובנין הגאולה שיבוא", יום בכל לו "אחכה - מישראל ואחת

לתת שליח או לשלוחה המבוגרים) (גם מהנוכחים ואחת אחד כל את יעשו יותר עוד זה את למהר וכדי
הגאולה" את (ומזרזת) שמקרבת צדקה ו"גדולה מדיליה בהוספה גם34לצדקה כולל - ממש ומיד שתיכף עד ,

ממש. ומיד ותיכף והשלימה, האמיתית הגאולה תהיה - בשר באצבעות למשש שאפשר באופן "ממש"

" כנהוג חזקה"ויתנו, הוי זימני ו"בתלתא מטבעות ולכל3" מהמבוגרים ואחד אחד לכל חוזק להוסיף ,
קיום זה ובכלל הקב"ה, של מצוותיו וקיום תורתו בלימוד יותר עוד ויתחזקו שיוסיפו כדי מהילדים ואחד אחד
ותיכף במהרה, שיבוא מסייע גופא שזה למשיח, ומתגעגעים שמצפים שיבוא", יום בכל לו ד"אחכה הציווי
יותר עוד ומצפה מחכה עצמו והוא לו, ומצפים מחכים ומחנכיהם והוריהם ישראל שילדי כשרואה - ממש ומיד

מהגלות. בנ"י כל את ויוציא בפשטות ה"יבוא" כבר מתי

מטבעות (שתי לצדקה והשליחות המטבעות חלוקת של הזירוז ידי על ממש ומיד תיכף בפשטות יהיה וזה
צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית גאולה - העיקר יהיה ממש ומיד שתיכף לצדקה), לתת ואחת לכן

רצון. יהי כן אמן

***

ישמעו וכולם לבדו ישיר החזן אזי ובנות, נשים הם כאן הנוכחים שרוב וכיון בניגון לסיים גם נהוג
יקיים שהקב"ה ובוודאי רצון" יהי כן "אמן יענו כולם המקדש", בית ד"שיבנה הניגון את יסיים הוא וכאשר

ובפ ממש, ומיד תיכף ממש,זאת בימינו" במהרה המקדש בית ש"יבנה הצדקה, מצות ידי שעל הזירוז מחמת רט
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו נלך ומיד כל35ותיכף גם וכמובן והבנות הנשים שכל (וכנ"ל

והשלימה האמיתית לגאולה ומיד) תיכף יהיה שזה יהיה הקב"ה שרצון בודאי רצון", יהי כן "אמן יענו האנשים
המקדש, ובבית הקודש ובהר הקודש עיר ובירושלים ישראל בארץ

רצון". יהי ש"כן בודאי - וכאמור

רצון". יהי כן "אמן, ענה: הקהל וכל כו'", המקדש בית "שיבנה ניגן שי' ציבור [השליח

אחת לכל לחלק מנת על תחיינה, להמדריכות סענט עשר של מטבעות שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן כך אחר
כנ"ל]. בעיניהן, כטוב בהם לעשות והשאר לצדקה, האחת מטבעות, ג' מהילדות ואחת
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מאידית תרגום

הוראה מלשון היא בתורה,תורה ענין כל .
מהווה בתורה, פרשה של ושמה התחלתה ובודאי

נצחית והוראה כלהוראה יהודי, של היוםֿיום בחיי
וטף. נשים אנשים יהודי,

יהודי לכל ההוראהֿנצחית מהי להבין: וצריך
אויבך על למלחמה תצא "כי - בתורה השבוע מפרשת

שביו"? ושבית בידך אלקיך ה' ונתנו

הרשות במלחמת קאי למלחמה" תצא ש"כי ובפרט
מדבר") הכתוב הרשות שייכת,("במלחמת שאינה ,

הזה בזמן מזהאינה ההוראהֿנצחית איפוא מהי -
ובכל הזה) בזמן (גם הזמנים בכל בנ"י לעבודת
התורה) (דברי יהיו יום "בכל של באופן עד המקומות,

?"בעיניך

זה בפסוק דיוקים כמה להבין צריך הלשוןגם א) :
"כי"כי ב) וכיו"ב. תלחם" "כי ולא למלחמה",

למלחמה ולאתצא - בלתיֿרגיל ביטוי - אויביך"
הם מה ג) "באויבך". או אויבך", "נגד אויבך", "עם
שביו". ו"ושבית בידיך" ה"א "ונתנו של הענינים ב'

שב "ושבית כתוב מדוע ה) דוקא. "בידך" הדיוק ",ד)
שבי" "ושבית סתם.ולא

:בהקדים ויובן
עב חלקים: שני בכללות ישנם בנ"י ודתובעבודת

ועבודתו המצוות, וקיום התורה לימוד - בקדושה
העולם, גשמיות את ולזכך לברר - בעולם בחלקו

הידוע ובלשון ואלקות. לקדושה כלי -ולעשותה
בתחתונים. יתברך לו דירה

שבו באופן מתבטא - העבודות שתי בין ההבדל
בכלל היא - בקדושה העבודה העבודה: את עושים
"אויבך", עם מתעסקים לא זה בענין כי שלום, בדרכי
באופן היא - העולם דבירור העבודה משא"כ מנגד.
אויבך": על למלחמה תצא "כי מלחמה, של
"אויבך" ה"ה שבגלוי באופן נבראו "תחתונים"

לאלקות ומנגד בערךהמעלים שלא ה"ה עצמם ומצד ,
"דירה מ(להיות) והיפך "צריך ולכן ,

להקב"ה, דירה ולעשותו אותו לכבוש כדי העולם עם
האדם, (כמו עצמותו בכל בגלוי הקב"ה נמצא שבה

הפרטית בדירתו שנמצא ).כביכול,

העלם - ד"אויבך" שהמציאות היות מזה: יתירה
עלֿידי נבראה - התחתונים של והסתר ,

של תכונה תהי' הזה) (דעולם שבהגשמיות ברא הוא
של תכונה עם הרוחניות שברא (כשם "תחתון"
המנגד דמציאות התוקף גדול כמה עד מובן "עליון"),
את שברא הקב"ה של בכחו אלא ח"ו, עצמו בכח (לא
יותר עוד מחזק ה"ז שכן, וכיון - כזה) באופן המנגד

אתאת לעשות בכדי יהודי כל לה שזקוק
להקב"ה. דירה העולם

"כי הלשון מובן ו"ועפ"ז למלחמה",
בתחום הוא יהודי של הקבוע שמקומו כיון אויבך":

אצלו צ"ל (עליון), דקדושה אמות) (הד'
"תחתונים" עם למלחמה לצאת שיהי'ממקומו וכדי .
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וראה1) ירה. ערך שלו השרשים ס' ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ב. נג, זח"ג

מאמרי2) (בנדו"ד) וראה ובכ"מ). רפי"ז. (תניא נצחית היא התורה
תפא. ע' פרשתנו האמצעי אדמו"ר

עה"פ.3) פרש"י
פרטי4) - פ"ה מלכים הל' רמב"ם (ראה וכו' בישראל מלך כשאין

(עזרת מצוה מלחמת משא"כ הרשות). דמלחמת והתנאים הדינים
ושו"ע טושו"ע (ראה הזה בזמן גם שייך עליהם) שבא צר מיד ישראל

ס"ו). סשכ"ט או"ח אדה"ז
טז.5) כו, תבוא יג. יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י ראה
תתע.6) ע' שם אוה"ת תצג. ע' פרשתנו אדהאמ"צ מאמרי ראה

ועוד. תשמ"ה. תצא כי ד"ה
שבי".7) ממנו "וישב א) כא, (חוקת מ"ש ע"ד
תניא8) ו. פי"ג, במדב"ר ג. בחקותי שם טז. נשא תנחומא ראה
פל"ו.

בענין9) ממנו למטה תחתון שאין התחתון והוא שם: תניא ראה
שהן וס"א קליפות מלא שהוא עד ומכופל כפול וחשך ית' אורו הסתר

עוד. ואפסי אני לומר ממש ה' נגד
(10- דרקיע מלכותא (שכעין דארעא במלכותא גם שהוא כמו

שעליו המלך, מתכונת היא הפכית ה"תחתון" תכונת א): נח, ברכות
"משכמו ועוד) ב. תשסד, ח"ד בראשית באוה"ת נת' ב. ט, (ש"א נאמר
העם), מאנשי עאכו"כ המלוכה, משרי (אפילו העם" מכל גבוה ומעלה

הם העם ראהואנשי - המלך אל קרובים (שאינם דוקא
מלכי למלך בנוגע - וק"ו ובמכ"ש - הוא וכן פ"ז). שעהיוה"א

על "אויבערשטער", (הנקרא הקב"ה בערךהמלכים ובמיוחד יון),
.למציאות
תמה.11) ע' שם ג. ס"ע תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק אוה"ת ראה

כז). ע' ח"ב מלוקט בסה"מ (נסמנו ובכ"מ
שו"ת12) (ראה הנמנעות" "נמנע שהוא העצמות, בכח ודוקא

תרע"ח סה"מ ב. לד, להצ"צ החקירה בספר הובא סתי"ח. הרשב"א
השיחות (ס' אשתקד תצא ש"פ שיחת בארוכה ראה - ועוד) תכ. ע'

.(678 ע' ח"ב תשמ"ט
בעמלק13) הלחם וצא ע"פ . . "ברבות פרשתנו: ריש אוה"ת ראה

כי בענין כאן צ"ל וכך מבפנים, שהוא למי אלא צא אומרים אין . .

     

ב לנצח הכח לו שניתן לכך מלחמהמודע מלחמה,
ע"י שנברא כזה ותחתון תחתון, של מציאות כנגד

" למלחמה יציאה שזוהי הפסוק אומר - הקב"ה
מאויבך למעלה למלחמה)אויבך", (היוצא היהודי ,

וכדלקמן. אויבך, (על) מעל עומד

על למלחמה תצא ד"כי העבודה - יותר ובפרטיות
עצמו באדם גם ישנה הבהמיתאויבך" ונפש הגוף :

האלקית), (נפש לנשמתו ביחס תחתון בבחי' הם שלו
על להתגבר - היצר מלחמת - למלחמה לצאת ועליו
אותם לכבוש ונה"ב, גופו של הטבעיות הנטיות
מזו יתירה ועד שלו, ה' לעבודת יפריעו שלא ובאופן
בשני - לבבך "בכל אלו, בכחות גם ה' את שיעבוד -

"יצריך" (נשמתו) להיותו - ע"ז הכח לו וניתן .
אויבך".

שני ישנם ה') (בעבודת עצמה זו במלחמה
הרשות: ומלחמת מצוה מלחמת - אופנים

מפשטות מובן אלו מלחמה אופני שני בין ההבדל
"מלחמת - היא מצוה מלחמת ביניהם: החילוק

צר מיד ישראל ועזרת עמלק ומלחמת עממים שבעת
"המלחמה - היא הרשות מלחמת עליהם"; שבא
גבול להרחיב כדי העמים שאר עם (המלך) שנלחם

ושמעו". בגדולתו ולהרבות ישראל

עשר כיבוש - [ועד"ז עממים שבעה מלחמת
לכבוש - תורה ע"פ ציווי מצוה, היא לע"ל] עממים
ארץֿ ארץֿישראל, ממנה ולעשות כנען ארץ את
משא"כ לבנ"י; ששייכת הארץ להיותה הקודש,
אם כי מצוה, איננה העמים" שאר "עם המלחמה
כו'", ישראל גבול להרחיב "כדי הרשות, מלחמת
בעולם כזה במקום גם הקדושה גבול את להרחיב

לגויים. ששייך

ה' בעבודת מצוהועד"ז מלחמת של המשמעות :
ע"פ העולם עניני עם המלחמה -היא התורה

(החל העולם גשמיות להפוך איך שבתורה ההוראות
כפי העבודה - זה ובכלל לקדושה. הגשמי) מגופו
הרשות בדברי לעסוק התורה) הוראות (ע"פ המוכרח

שמים" לשם יהיו מעשיך "כל - שמים לשם שבעולם

דעהו" דרכיך -ו"בכל ישראל ארץ כיבוש ע"ד .
(כאשר עממים השבעה של בעולם החלק שכובשים
ארץ ישראל, ארץ ממנו ועושים התורה) שמצווה וכפי

הקודש.

בעניני המלחמה היא הרשות דמלחמת והמשמעות
בגדולתו ולהרבות ישראל גבול "להרחיב העולם
כלומר, התורה, דיני ע"פ המוכרח מן יותר - ושמעו"
עליהם שנצטווה הרשות עניני בבירור מסתפק איננו
גם לברר בעבודה ומרבה מרחיב אם כי בתורה,
והופך שבעולם, הרשות) (בעניני הנוספים החלקים
חרבא אפום דנהמא העבודה לדוגמא: לקדושה. אותם

רקליכול לא היא - האכילה) בבירור (המלחמה
כאשר גם אלא לחץ, מים ושתיית צר לחם באכילת
לשם זאת עושה הוא - ישן יין ושותה שמן בשר אוכל
בבירור מסתפק איננו העולם: בבירור ועד"ז שמים.
ציווי ע"פ מועט הכי והחלק בלבד בעולם חלקו
בעולם חדשים מקומות אחר מחפש הוא אלא התורה,
ביתֿהכנסת, יסוד באמצעות לבררם, שבאפשרותו

מצות. מעשה בית ביתֿהמדרש,

"'כו למלחמה תצא ב"כי החידוש מובן עפ"ז
הרשות: במלחמת שקאי

בכמות רק לא מתבטאת רשות במלחמת ההוספה
שהוא מכפי יותר ישראל גבול את שמרחיב העבודה,
בעצם חידוש גם אלא - מצוה) (במלחמת החיוב ע"פ

והמלחמה. העבודה

הרשות מלחמת בענין תמיהה בהקדים ויובן
ה'): (בעבודת

ישראל ארץ בכיבוש מצוה למלחמת בנ"י יציאת
ציווה שכך בגלל ה"ז - עממים) שבעת (מלחמת
במילא לבנ"י, ישראל ארץ את ונתן בתורתו, הקב"ה
גם וזהו להם. ששייכת הארץ את לכבוש הולכים הם
לבנ"י לטעון אוה"ע שיכולים הטענה על המענה

"כח - גוים" שבעה ארצות שכבשתם אתם "לסטים
גוים נחלת להם לתת לעמו הגיד הארץמעשיו כל ,

בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה של
לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו להם נתנה ברצונו
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רק שייך לא והמלחמה בבי"ע, אם כי רע, יגורך לא באצי' תצא,
תצא". כי וזהו בבי"ע, היינו טו"ר, שיש במקום

ובכ"מ.14) רע"א. לו, פרשתנו לקו"ת ראה
(ע'15) תרמ"ו בסה"מ תצא כי ד"ה בארוכה ראה - לקמן בהבא

ובכ"מ. ואילך). כו
ע'16) פרשתנו אדהאמ"צ מאמרי וראה במשנה. - א נד, ברכות

תצז.
רפ"ה.17) מלכים הל' רמב"ם
(18.34 ע' חי"ד ואילך. 2 ע' וח"כ ח"י לקו"ש גם ראה

טושו"ע19) ספ"ג. דיעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות
סרל"א. או"ח

שם.20) וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג, משלי
ועוד.21) ב. כו, נשא לקו"ת וראה ב. קפח, זח"ג
עה"פ22) תנחומא ב. פ"א, ב"ר גם וראה בראשית. ר"פ פרש"י

.(41 הע' 104 ע' חט"ו לקו"ש (ראה
ו.23) קיא, תהלים
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ב לנצח הכח לו שניתן לכך מלחמהמודע מלחמה,
ע"י שנברא כזה ותחתון תחתון, של מציאות כנגד

" למלחמה יציאה שזוהי הפסוק אומר - הקב"ה
מאויבך למעלה למלחמה)אויבך", (היוצא היהודי ,

וכדלקמן. אויבך, (על) מעל עומד

על למלחמה תצא ד"כי העבודה - יותר ובפרטיות
עצמו באדם גם ישנה הבהמיתאויבך" ונפש הגוף :

האלקית), (נפש לנשמתו ביחס תחתון בבחי' הם שלו
על להתגבר - היצר מלחמת - למלחמה לצאת ועליו
אותם לכבוש ונה"ב, גופו של הטבעיות הנטיות
מזו יתירה ועד שלו, ה' לעבודת יפריעו שלא ובאופן
בשני - לבבך "בכל אלו, בכחות גם ה' את שיעבוד -

"יצריך" (נשמתו) להיותו - ע"ז הכח לו וניתן .
אויבך".

שני ישנם ה') (בעבודת עצמה זו במלחמה
הרשות: ומלחמת מצוה מלחמת - אופנים

מפשטות מובן אלו מלחמה אופני שני בין ההבדל
"מלחמת - היא מצוה מלחמת ביניהם: החילוק

צר מיד ישראל ועזרת עמלק ומלחמת עממים שבעת
"המלחמה - היא הרשות מלחמת עליהם"; שבא
גבול להרחיב כדי העמים שאר עם (המלך) שנלחם

ושמעו". בגדולתו ולהרבות ישראל

עשר כיבוש - [ועד"ז עממים שבעה מלחמת
לכבוש - תורה ע"פ ציווי מצוה, היא לע"ל] עממים
ארץֿ ארץֿישראל, ממנה ולעשות כנען ארץ את
משא"כ לבנ"י; ששייכת הארץ להיותה הקודש,
אם כי מצוה, איננה העמים" שאר "עם המלחמה
כו'", ישראל גבול להרחיב "כדי הרשות, מלחמת
בעולם כזה במקום גם הקדושה גבול את להרחיב

לגויים. ששייך

ה' בעבודת מצוהועד"ז מלחמת של המשמעות :
ע"פ העולם עניני עם המלחמה -היא התורה

(החל העולם גשמיות להפוך איך שבתורה ההוראות
כפי העבודה - זה ובכלל לקדושה. הגשמי) מגופו
הרשות בדברי לעסוק התורה) הוראות (ע"פ המוכרח

שמים" לשם יהיו מעשיך "כל - שמים לשם שבעולם

דעהו" דרכיך -ו"בכל ישראל ארץ כיבוש ע"ד .
(כאשר עממים השבעה של בעולם החלק שכובשים
ארץ ישראל, ארץ ממנו ועושים התורה) שמצווה וכפי

הקודש.

בעניני המלחמה היא הרשות דמלחמת והמשמעות
בגדולתו ולהרבות ישראל גבול "להרחיב העולם
כלומר, התורה, דיני ע"פ המוכרח מן יותר - ושמעו"
עליהם שנצטווה הרשות עניני בבירור מסתפק איננו
גם לברר בעבודה ומרבה מרחיב אם כי בתורה,
והופך שבעולם, הרשות) (בעניני הנוספים החלקים
חרבא אפום דנהמא העבודה לדוגמא: לקדושה. אותם

רקליכול לא היא - האכילה) בבירור (המלחמה
כאשר גם אלא לחץ, מים ושתיית צר לחם באכילת
לשם זאת עושה הוא - ישן יין ושותה שמן בשר אוכל
בבירור מסתפק איננו העולם: בבירור ועד"ז שמים.
ציווי ע"פ מועט הכי והחלק בלבד בעולם חלקו
בעולם חדשים מקומות אחר מחפש הוא אלא התורה,
ביתֿהכנסת, יסוד באמצעות לבררם, שבאפשרותו

מצות. מעשה בית ביתֿהמדרש,

"'כו למלחמה תצא ב"כי החידוש מובן עפ"ז
הרשות: במלחמת שקאי

בכמות רק לא מתבטאת רשות במלחמת ההוספה
שהוא מכפי יותר ישראל גבול את שמרחיב העבודה,
בעצם חידוש גם אלא - מצוה) (במלחמת החיוב ע"פ

והמלחמה. העבודה

הרשות מלחמת בענין תמיהה בהקדים ויובן
ה'): (בעבודת

ישראל ארץ בכיבוש מצוה למלחמת בנ"י יציאת
ציווה שכך בגלל ה"ז - עממים) שבעת (מלחמת
במילא לבנ"י, ישראל ארץ את ונתן בתורתו, הקב"ה
גם וזהו להם. ששייכת הארץ את לכבוש הולכים הם
לבנ"י לטעון אוה"ע שיכולים הטענה על המענה

"כח - גוים" שבעה ארצות שכבשתם אתם "לסטים
גוים נחלת להם לתת לעמו הגיד הארץמעשיו כל ,

בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה של
לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו להם נתנה ברצונו
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רק שייך לא והמלחמה בבי"ע, אם כי רע, יגורך לא באצי' תצא,
תצא". כי וזהו בבי"ע, היינו טו"ר, שיש במקום

ובכ"מ.14) רע"א. לו, פרשתנו לקו"ת ראה
(ע'15) תרמ"ו בסה"מ תצא כי ד"ה בארוכה ראה - לקמן בהבא

ובכ"מ. ואילך). כו
ע'16) פרשתנו אדהאמ"צ מאמרי וראה במשנה. - א נד, ברכות

תצז.
רפ"ה.17) מלכים הל' רמב"ם
(18.34 ע' חי"ד ואילך. 2 ע' וח"כ ח"י לקו"ש גם ראה

טושו"ע19) ספ"ג. דיעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות
סרל"א. או"ח

שם.20) וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג, משלי
ועוד.21) ב. כו, נשא לקו"ת וראה ב. קפח, זח"ג
עה"פ22) תנחומא ב. פ"א, ב"ר גם וראה בראשית. ר"פ פרש"י

.(41 הע' 104 ע' חט"ו לקו"ש (ראה
ו.23) קיא, תהלים



כ     

שא את הקב"האמנם נתן לא - שבעולם הארצות ר
במלחמת יצאו שבנ"י היתכן - להגויים אלא לבנ"י,
שייכת לכאורה כך על נוספות, ארצות לכבוש רשות

אתם"?! "לסטים טענת וחלה

הרשות למלחמת בנוגע התמיהה היא ועד"ז
האדם: בעבודת

חלקו את ולכבוש להלחם ליהודי שניתן הכח
שמצ"ע "תחתונים" של באופן הקב"ה (שבראו בעולם
ציווי בכח ה"ז - קדושה) עם שייכות שום להם אין
מלכתחילה נברא בעולם והחלק כן, לעשות התורה

קדושה. ממנו שיעשו ובכוונה בכדי

ה"ז - במלחמה צורך יש זו מטרה שלהשגת ואף
להיות הקב"ה נתאוה - הקב"ה רצון הוא שכך בגלל

דירה דוקאלו תהי' שדירתו -,
כדי בהם להלחם וצריך "אויבך", בבחי' מצ"ע שהם

כנ"ל. לאלקות, כלים לעשותם

ארץ דכיבוש מצוה למלחמת בנוגע שמצינו וכמו
אע"פ עממים): שבעה (מלחמת ישראל

("לזרעך אבינו לאברהם ארץֿישראל את ונתן הבטיח
- נתתי "שבנ"י לפני (אפילו שמאז באופן ,(

לנצח לבנ"י ישראל ארץ שייכת בפועל) א"י את כבשו
ארץֿישראל את יקבלו שבנ"י הקב"ה רצה אעפ"כ -

באמצעות ובגילוי בפועלבפועל שהי' (כמו
ברשות קודם תהי' שארץֿישראל יהושע), כיבוש ע"י

[עד "נחלתגויים ישראל לארץ ",קוראת
להיות) (יכולה שישנה הטענה את מביאה והתורה
גוים" שבעה ארצות שכבשתם אתם ש"לסטים לאוה"ע
יכבשו המלחמה וע"י להם"], נתנה ש"ברצונו כיון -
ארץ ישראל, ארץ ממנה ויעשו הגויים, ארץ את בנ"י

הקודש.

נקבע גם שכך הכחועד - (מלכתחילה)
שיובן (בכדי ישראל ארץ את לכבוש יוכלו שבנ"י
גדרי מצד גם מהם לדרוש אפשר כיצד אצלם ויונח
שטוענים (לאוה"ע בשכל ההסברה עם העולם),
להם לתת לעמו הגיד מעשיו ש"כח - אתם") "לסטים
בראה הוא היא, הקב"ה של הארץ כל גוים, נחלת
וברצונו להם נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה

לנו": ונתנה מהם נטלה

יכול שהקב"ה עול, קבלת מצד רק הסבר זה אין
אלא תעשה), מה לו יאמר (מי שברצונו כל לעשות

תיכף שהקב"ה, - האדם בשכל גם שמובן הסבר
נתן הוא - ונתנה" "בראה - ארץֿישראל את כשברא
ומה (לבנ"י), בעיניו" ישר "לאשר (במחשבה) אותה
הקב"ה של "ברצונו" כי - הוא להם" ש"נתנה
יהי' א"י את בנ"י יקבלו שבו שהאופן הי' מלכתחילה
ברשות, קודם שתהי' עי"ז אלא) מלמעלה, במתנה (לא

הגויים, יקחוהנחלת -בנ"י הגויים עם
שדוקא בתחתונים, דירה לו להיות הקב"ה נתאוה כי
ארץֿישראל, עבודתם) (ע"י בנ"י יעשו גויים, מארץ

.כנ"ל

למלחמת בנוגע אמורים, דברים שישבמה ,
בעולם החלק את ולכבוש ללחום התורה ציווי לבנ"י
בעולם שהחלק מגלה גופא שזה - קדושה ולעשותו
בכדי ה"ז לגויים, ניתן שמלכתחילה ומה לבנ"י, שייך

מהם; זאת יכבשו שבנ"י

חלק לכבוש רשות, מלחמת אודות כשמדובר אבל
לכאורה יש - בתורה ציווי שום אין שעליו בעולם
תורה, ע"פ נתינתֿמקום שום לכך שאין לומר, מקום
לבנ"י ואסור (גויים), העולם לרשות ניתן זה חלק כי
אותו. לכבוש בתורה ציווי שום אין ולכן אותו, לכבוש

של בגדר לכאורה ה"ז אותו, כובשים אם - ואדרבה
היינו לבנ"י, ניתן לא הזה החלק כי אתם", "לסטים
מסר שהקב"ה מהענינים העולם גשמיות את שגוזלים

העולם. ברשות

שלימה מפרשה והחידוש ההוראה באה כך על
הרשות "במלחמת למלחמה", תצא "כי - בתורה
זו הרי - הרשות מלחמת שזוהי אע"פ מדבר": הכתוב
כח) (ונותן מדבר" "הכתוב - תורה ע"פ מלחמה גם

הרשות, למלחמת עודבנוגע ולכבוש להלחם העבודה
מהם ולעשות ישראל) ארץ רק (לא מהעולם חלקים

היא, הבריאה שכוונת כיון - יהי'קדושה העולם
בתחתונים. יתברך לו דירה

התנאי נאמר לארץֿישראל בנוגע שרק ומה
שישנם בעבודה, ועד"ז לנו", ונתנה מהם ש"נטלה
אומרת התורה עליהם אשר בעולם מסויימים ענינים
לא העולם חלקי בשאר משא"כ קדושה, לעשותם שיש
מהם יעשו שבנ"י עלֿמנת שזהו התנאי בגלוי כתוב
כולו העולם כל את לעשות שצריכים (הגם קדושה
הזו העבודה שאת הוא, לכך הטעם - יתברך) לו לדירה
ציווי ע"פ אי"ז היהודי; של לרשותו התורה נתנה
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ב24) גם וראה ה"א. פ"ב חלה ירושלמי יח. טו, לך פמ"ד,לך "ר
עה"פ. פרש"י כב.

וח"כ25) ח"י ואילך. 10 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה - הנ"ל בכל
וש"נ. שם.

     

בכח דעבודה חידוש באמצעות דוקא אלא התורה,
מלחמת - היהודי של .עצמו

(לגבי שלימות ניתוסף הרשות) (מלחמת עי"ז אשר
דירה יתברך לו דלעשות בהעבודה מצוה) מלחמת

התחדשות בדרך שנפעל בתחתוניםבתחתונים שגם ,
כפי (ולא העולם ברשות שהם איך בהם נרגש שמצ"ע
לנו", ונתנה מהם "נטלה שיהי' מנת על להם" ש"נתנה
ארץֿ ממנה לעשות מלמעלה הנתינתֿכח ישנה שבזה

יתברך לו דירה יעשו .הקודש),

:להבין צריך אמנם
מן חיוב אינה רשות מלחמת שסוףֿסוף מכיון
להעמיד יהודי יכול איך - רשות של דבר אלא התורה,
קשורה מלחמה אשר למלחמה, יציאה ע"י בסכנה א"ע

שלפנ"ז) (בפרשה [וכמ"ש סכנה "ודברועם -
חדש בית בנה אשר האיש מי לאמר העם אל השוטרים

לביתו וישב ילך חנכו ולא  "'גו
אשר ל"האיש בנוגע פעמיים עלֿכך חוזר (והפסוק
ולא אשה ארש אשר ו"האיש חללו" ולא כרם נטע

לקחה")].

יורד שיהודי עי"ז העולם: בבירור במלחמה ועד"ז
כך שלשם רשות), (דברי העולם עניני את לברר למטה
לו להזיק הדבר יכול המתברר, בלבושי להתלבש צריך

כו' עם המתאבק עניני(ע"ד לשאר בנוגע גם ,(
- מצוה) במלחמת (כולל שלו העבודה

בעניני המלחמה מצוה, למלחמת בנוגע בשלמא
ברירה אין הרי - התורה ציוותה שעליהם העולם
לנצח מהתורה נתינתֿכח ישנה - ועיקר ועוד אחרת,
במלחמת משא"כ כלל; ר"ל להינזק ולא במלחמה
היתכן וא"כ בתורה, מפורש ציווי שום ע"ז אין - רשות

הציווי היפך בסכנה, עצמו "ונשמרתםשיעמיד
!?יצליח אולי - ספק מתוך לנפשותיכם",

רשות דמלחמת בעבודה וחידוש עילוי יש אמנם
לידי מביא זה אם אבל (כנ"ל), מצוה מלחמת לגבי
עבודתו לפעול הזמן את שינצל עדיף לכאורה סכנה,
מצוה, מלחמת ע"י העולם ובבירור קדושה, בעניני רק
יצליח?! ודאי כי וההבטחה הנתינתֿכח ישנה שעלי'

הוא רשות) במלחמת (הסכנה עי"ז מזו: ויתירה
בגוף) נשמה (בתור עבודתו המשך את בסכנה מעמיד
כמו מצוה, מלחמת - (כולל התורה ציווי בקיום
למה? זה וכל - וכיו"ב) פרשתנו בסיום עמלק מלחמת

מלחמת ציווייבשביל בקיום שיתעסק טוב יותר !
מאשר להצליח), התורה כח לו יש (שבהם התורה
שזה ויתכן בספק, מוטלת שהצלחתו בדבר להתעסק

בעתיד. עבודתו עניני לשאר ח"ו יפריע

לעמל ש"אדם שכיון לתרץ, שאין ופשוט [מובן
למלחמתיולד" יוצא לכן - לעשות" מה לו ו"אין

התורה בלימוד לעשות מה תמיד יש ליהודי כי - רשות
א"ע ולהעמיד במלחמה לצאת ולא המצוות, וקיום

בתורה]. נצטווה שלא דבר על בסכנה

- דפרשתנו בחידוש נכלל זה שגם לומר ויש
אויבך": על למלחמה תצא "כי

למלחמת בנוגע בתורה שלימה פרשה שישנה כיון
צ"ל מדבר") ("הכתוב התורה שע"פ מובן - הרשות
שהיא לכך להתייחס לא זו, עבודה (גם) יהודי אצל
נתינתֿכח גם כך על יש - לזה [ונוסף בסכנה כרוכה

שביו" ושבית בידיך אלקיך ה' "ונתנו - ].מלמעלה

צריך שיהודי אומרים הפכים: הם שאלו והגם
 ,הרשות מלחמת שהיא למלחמה לצאת

מצווה התורה זה עם וביחד בסכנה, כרוכה שהיא אף
שהיות ידוע, הרי - לנפשותיכם" מאד "ונשמרתם עליו
לכן הפכים, נושא שהוא הקב"ה עם קשורים ובנ"י
בנדו"ד כולל יהודי, של בעבודתו הפכים תובע הוא

הנ"ל. ההפכים

מלחמת ענין בביאור - יותר בעומק לומר יש ועפ"ז
הרשות:

נושא שהוא הקב"ה, עם קשור שיהודי מכיון
חיבור את לפעול אמיתי התחדשות כח לו יש - הפכים

הנ"ל הרשות:ההפכים דמלחמת בהעבודה
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ואילך.26) 74 ע' חי"ב ואילך. 22 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה ראה
.ועוד ואילך). 678 ע' תשמ"ט (סה"ש אשתקד תצא ש"פ שיחת .

שבעבודת27) העילוי ע"ד (ושם, 3 ע' ח"כ לקו"ש עד"ז ראה
העולם). מבירור שלמעלה דתומ"צ העבודה לגבי אומות ז' ארץ כיבוש

ובכ"מ.
ואילך.28) ה כ, שופטים
ד.29) כו, משלי וראה פכ"ח. תניא ראה
טו.30) ד, ואתחנן

ז.31) ה, איוב
(מלחמת32) עצמו בכח באה היא עצמה העבודה מ"מ אבל

הכח נמשך למלחמה" תצא "כי האתעדל"ת שלאחרי ורק הרשות),
בזה יש - מצוה במלחמת משא"כ גו'"; בידך ה"א "ונתנו מלמעלה
הוא הציווי ואדרבה: העבודה, קודם עוד התורה של ונתינתֿכח ציווי

להעבודה. הסיבה הוא
ועבודה33) טוב) (עשה חיובי באופן דעבודה ההפכים ובפרטיות:

שהעבודה (תשל"ה) הרמב"ם על הדרן וראה מרע). (סור שלילי באופן
ראשון" "מצוי מבחי' היא העולם) מציאות (בירור עשה דמצות
(שלילת תעשה לא דמצות והעבודה יסוה"ת), הל' ריש (רמב"ם

עיי"ש. ה"ב), (שם מצוי" "אינו מבחינת היא העולם) מציאות
כך עשה (היצה"ר) לו אומר "היום ב) קה, (שבת ממחז"ל ולהעיר
עשה זה לעומת "זה הרי ענין שכל וי"ל, כך". עשה לו אומר ולמחר



כי      

בכח דעבודה חידוש באמצעות דוקא אלא התורה,
מלחמת - היהודי של .עצמו

(לגבי שלימות ניתוסף הרשות) (מלחמת עי"ז אשר
דירה יתברך לו דלעשות בהעבודה מצוה) מלחמת

התחדשות בדרך שנפעל בתחתוניםבתחתונים שגם ,
כפי (ולא העולם ברשות שהם איך בהם נרגש שמצ"ע
לנו", ונתנה מהם "נטלה שיהי' מנת על להם" ש"נתנה
ארץֿ ממנה לעשות מלמעלה הנתינתֿכח ישנה שבזה

יתברך לו דירה יעשו .הקודש),

:להבין צריך אמנם
מן חיוב אינה רשות מלחמת שסוףֿסוף מכיון
להעמיד יהודי יכול איך - רשות של דבר אלא התורה,
קשורה מלחמה אשר למלחמה, יציאה ע"י בסכנה א"ע

שלפנ"ז) (בפרשה [וכמ"ש סכנה "ודברועם -
חדש בית בנה אשר האיש מי לאמר העם אל השוטרים

לביתו וישב ילך חנכו ולא  "'גו
אשר ל"האיש בנוגע פעמיים עלֿכך חוזר (והפסוק
ולא אשה ארש אשר ו"האיש חללו" ולא כרם נטע

לקחה")].

יורד שיהודי עי"ז העולם: בבירור במלחמה ועד"ז
כך שלשם רשות), (דברי העולם עניני את לברר למטה
לו להזיק הדבר יכול המתברר, בלבושי להתלבש צריך

כו' עם המתאבק עניני(ע"ד לשאר בנוגע גם ,(
- מצוה) במלחמת (כולל שלו העבודה

בעניני המלחמה מצוה, למלחמת בנוגע בשלמא
ברירה אין הרי - התורה ציוותה שעליהם העולם
לנצח מהתורה נתינתֿכח ישנה - ועיקר ועוד אחרת,
במלחמת משא"כ כלל; ר"ל להינזק ולא במלחמה
היתכן וא"כ בתורה, מפורש ציווי שום ע"ז אין - רשות

הציווי היפך בסכנה, עצמו "ונשמרתםשיעמיד
!?יצליח אולי - ספק מתוך לנפשותיכם",

רשות דמלחמת בעבודה וחידוש עילוי יש אמנם
לידי מביא זה אם אבל (כנ"ל), מצוה מלחמת לגבי
עבודתו לפעול הזמן את שינצל עדיף לכאורה סכנה,
מצוה, מלחמת ע"י העולם ובבירור קדושה, בעניני רק
יצליח?! ודאי כי וההבטחה הנתינתֿכח ישנה שעלי'

הוא רשות) במלחמת (הסכנה עי"ז מזו: ויתירה
בגוף) נשמה (בתור עבודתו המשך את בסכנה מעמיד
כמו מצוה, מלחמת - (כולל התורה ציווי בקיום
למה? זה וכל - וכיו"ב) פרשתנו בסיום עמלק מלחמת

מלחמת ציווייבשביל בקיום שיתעסק טוב יותר !
מאשר להצליח), התורה כח לו יש (שבהם התורה
שזה ויתכן בספק, מוטלת שהצלחתו בדבר להתעסק

בעתיד. עבודתו עניני לשאר ח"ו יפריע

לעמל ש"אדם שכיון לתרץ, שאין ופשוט [מובן
למלחמתיולד" יוצא לכן - לעשות" מה לו ו"אין

התורה בלימוד לעשות מה תמיד יש ליהודי כי - רשות
א"ע ולהעמיד במלחמה לצאת ולא המצוות, וקיום

בתורה]. נצטווה שלא דבר על בסכנה

- דפרשתנו בחידוש נכלל זה שגם לומר ויש
אויבך": על למלחמה תצא "כי

למלחמת בנוגע בתורה שלימה פרשה שישנה כיון
צ"ל מדבר") ("הכתוב התורה שע"פ מובן - הרשות
שהיא לכך להתייחס לא זו, עבודה (גם) יהודי אצל
נתינתֿכח גם כך על יש - לזה [ונוסף בסכנה כרוכה

שביו" ושבית בידיך אלקיך ה' "ונתנו - ].מלמעלה

צריך שיהודי אומרים הפכים: הם שאלו והגם
 ,הרשות מלחמת שהיא למלחמה לצאת

מצווה התורה זה עם וביחד בסכנה, כרוכה שהיא אף
שהיות ידוע, הרי - לנפשותיכם" מאד "ונשמרתם עליו
לכן הפכים, נושא שהוא הקב"ה עם קשורים ובנ"י
בנדו"ד כולל יהודי, של בעבודתו הפכים תובע הוא

הנ"ל. ההפכים

מלחמת ענין בביאור - יותר בעומק לומר יש ועפ"ז
הרשות:

נושא שהוא הקב"ה, עם קשור שיהודי מכיון
חיבור את לפעול אמיתי התחדשות כח לו יש - הפכים

הנ"ל הרשות:ההפכים דמלחמת בהעבודה
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ואילך.26) 74 ע' חי"ב ואילך. 22 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה ראה
.ועוד ואילך). 678 ע' תשמ"ט (סה"ש אשתקד תצא ש"פ שיחת .

שבעבודת27) העילוי ע"ד (ושם, 3 ע' ח"כ לקו"ש עד"ז ראה
העולם). מבירור שלמעלה דתומ"צ העבודה לגבי אומות ז' ארץ כיבוש

ובכ"מ.
ואילך.28) ה כ, שופטים
ד.29) כו, משלי וראה פכ"ח. תניא ראה
טו.30) ד, ואתחנן

ז.31) ה, איוב
(מלחמת32) עצמו בכח באה היא עצמה העבודה מ"מ אבל

הכח נמשך למלחמה" תצא "כי האתעדל"ת שלאחרי ורק הרשות),
בזה יש - מצוה במלחמת משא"כ גו'"; בידך ה"א "ונתנו מלמעלה
הוא הציווי ואדרבה: העבודה, קודם עוד התורה של ונתינתֿכח ציווי

להעבודה. הסיבה הוא
ועבודה33) טוב) (עשה חיובי באופן דעבודה ההפכים ובפרטיות:

שהעבודה (תשל"ה) הרמב"ם על הדרן וראה מרע). (סור שלילי באופן
ראשון" "מצוי מבחי' היא העולם) מציאות (בירור עשה דמצות
(שלילת תעשה לא דמצות והעבודה יסוה"ת), הל' ריש (רמב"ם

עיי"ש. ה"ב), (שם מצוי" "אינו מבחינת היא העולם) מציאות
כך עשה (היצה"ר) לו אומר "היום ב) קה, (שבת ממחז"ל ולהעיר
עשה זה לעומת "זה הרי ענין שכל וי"ל, כך". עשה לו אומר ולמחר



כב     

(שבא תוקף לה יש ("אויבך") העולם מציאות
בתור לתוקף ועד "אויבך"), את שברא מהקב"ה
הקדושה לרשות שייכות לו שאין בפ"ע מציאות
נקבע הבריאה בתחלת שכבר ישראל, לארץ [בניגוד
מקום יש שכל וע"פ לבנ"י], ששייכת מלכתחילה בה
ש"אויבך" יתכן (ולכן לנצחו אפשר איך וספק לסכנה

"שב נעשה שזה ובאופן שבי וצריכיםיקחו ,("
ה"אויבך"; את לנצח בכדי למלחמה

עם קשור (להיותו להיהודי יש זה עם וביחד
תצא "כי (- מדבר" מ("הכתוב הכח הקב"ה)
בבריאה, חידוש לפעול - הרשות במלחמת למלחמה",
עולם של ברֿתוקף מציאות שהיא כך על הבט שמבלי
סכנה) עם קשורה המלחמה כי בשר לעיני נראה (ולכן
חלקי כל את ומנצח וכובש מצליח בודאי הוא -
שממשיך כמו יתברך, לו דירה מהם ועושה העולם
יהי' כאשר שביו": ושבית בידך ה"א "ונתנו - הפסוק

ל"ונתנו כבר יביא גופא ה"ז למלחמה", "תצא 
בעה"ב,בידך" ע"ז נעשים שבנ"י - דוקא בידך ,

שנפלו הדברים גם שביו", "ושבית - מזו ויתירה
"אוי בידי לקדושהבשבי' ונהפכים נמסרים .בך",

מציאותו בעצם שיהודי כיון - הוא לכך והטעם
" (מלכתחילה) יהודיהוא מאויבך; למעלה אויבך",

ה"ה הקב"ה עם כביכול אחת מציאות שהוא כפי
הכח לו יש ולכן העולם, מציאות כל מעל לכתחילה
כולו (ששייך העולם כל את ולכבוש למלחמה לצאת
זה [משא"כ יתברך לו דירה לעשותו להקב"ה)
כפי ה"ז - הארצות ושאר ישראל לארץ נחלק שהעולם
- עצמו שבעולם רק לעולם, ובערך קשורים שבנ"י
משאר המקודשת הקודש, ארץ הוא שלהם החלק

].הארצות

בבירור תורה) (ע"פ בנ"י שבמלחמת אומרת, זאת
אופנים: שני ישנם העולם

חלק עם הקשורה מלחמה - מצוה מלחמת (א)
הדברים - ובעבודה ישראל, (ארץ בעולם מיוחד
קדושה), ועניני מצוה מקיים הוא שאתם הגשמיים
התורה, ציוויי ע"פ בעבודה להדרגה בעיקר שייך שזה

המקומות חילוקי עם קשורים התורה שדיני כפי
(ארץ והגויים בנ"י שבין להחילוקים בהתאם שבעולם
מלחמת (ב) וחול, קדושה הארצות), ושאר ישראל
באים שבנ"י כפי העולם, עניני לכל ששייכת - רשות
שמאוחדים עד אויבך", "על של במצב מדרגתם
דרגות חילוקי מכל שלמעלה ית', עצמותו עם כביכול

וכו'. וקודש חול בין שבעולם

,זה כך העולם, בבירור במלחמה שזה וכשם
בעבודתו יהודי של היצר במלחמת גם יותר, בפרטיות
שגם סוס"ב), (כנ"ל ונה"ב הגוף בבירור הפרטית
כמה (עד מצוה" ה"מלחמת את סיים שיהודי לאחרי
"מלחמת אצלו צ"ל הציווי), ע"פ מחוייב שהוא

כו'". ישראל גבול להרחיב "כדי הרשות",
בתניא המבואר ע"ד שזהו לומר בביאורויש

לרשעעה"פמאחז"ל צדיק בין וראיתם "ושבתם
עבדו ולא "עבדו עבדו", לא לאשר אלקים עובד בין
פרקו שונה דומה ואינו נינהו גמורי צדיקי תרווייהו
- ואחד" פעמים מאה פרקו לשונה פעמים מאה
לשון הוא שעובד לצדיק אלקים עובד בין ש"ההפרש
עם המלחמה שהיא העבודה באמצע שהוא הוה
ועמל עבודה באמת שהוא כו' עליו להתגבר היצה"ר

הבינונ והיינו תמיד, בו להלחם הצדיקגדול אבל י,
לגמרי וגמר עבר כבר כו', התואר בשם ה' עבד נקרא

כו'", הרע עם המלחמה עבודת

(בבינוני ההבדל הוא שעד"ז ומבאר, וממשיך
מתמיד ("שהוא דקדושה טבע ע"פ העבודה בין עצמו)
בהתמדה ללמוד עצמו "הרגיל או בטבעו", בלימוד
"לא שנקרא שני"), טבע לו ההרגל ונעשה גדולה
אלקים" ו"עובד מלחמה, שום אין שבזה כיון עבדו",
שם כמבואר - רגילותו טבע ומשנה שלוחם מי הוא
מאה פרקו ששונה מי אלקים ד"עובד הענין בביאור
כל לשנות הרגילות הי' "בימיהם כי - ואחד" פעמים
ואחת המאה הפעם זאת ולכן כו', פעמים מאה פרק
כנגד שקולה מנעוריו שהורגל הרגילות על היתירה
להיות עז וביתר שאת ביתר גביהן על ועולה כולן

כו'". אלקים עובד נקרא

ונה"ב גופו עם קיים כאשר גם אומרת: זאת
שההרגל ופעל עצמו על עבד הוא - מצוה" "מלחמת
ליתירה ועד שני, טבע אצלו נעשה קדושה בעניני שלו
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75 ו"עשה כך" ש"עשה - בקדושה היא ההתחלה ואדרבה כך"אלקים",
בעבודה, קוים ב' - ומל"ת) (מ"ע טוב ועשה מרע דסור הענינים הם
לשניהם ומנגד ישראל, של בעבודתם ההפכים יודע היצה"ר וגם

ולכללותם.
תפב.34) ע' פרשתנו אדהאמ"צ מאמרי גם ראה
ואילך.35) 679 ע' תשמ"ט השיחות ס' ראה
הי"ב.36) פ"ז הבחירה בית הל' רמב"ם ראה

טו.37) פרק
ב.38) ט, חגיגה
יח.39) ג, מלאכי

     

ע"פ שזה (כפי מצוה" ה"מלחמת את סיים הוא - מזה
שנעשה עד ונה"ב, הגוף עם התורה) ציווי 

אפשר הי' - השלימות) בתכלית היא בתומ"צ (עבודתו
נעשה טבעו כי להלחם, יותר צריך איננו שכעת לטעון,
יכול במילא גמור, צדיק כבר והוא דקדושה טבע

חיל" אל מחיל ב"ילכו רק קדושה,להתעסק בעניני
מלחמה. עוד לחפש במקום

היא בעבודה השלימות שתכלית לו, אומרים זה על
שאיננו עי"ז נעשה וזה אלקים", "עובד שיהי' -
יוצא אלא התורה, ציווי ע"פ שהיא במלחמה מסתפק

למלחמה") תצא ("כי הרשות" גםל"מלחמת לשנות
יותר גדול חידוש נפעל שעי"ז שלו, הקדושה טבע את
לעיל האמור [ע"ד הרע היצר עם המלחמה מע"י
ע"י נפעלת בעולם ההחדשות ששלימות (סוס"ז),

מצוה]. מלחמת ע"י מאשר יותר הרשות מלחמת

"מלחמת כבר נלחם אם אפילו מזו: ויתירה
היתה - בעבר רגילותו טבע את ושינה הרשות"
ולשם ומספיק, די כבר שזה לחשוב, אפשרות לכאורה
ולהלחם להסתכן להמשיך עליו - היצר טוען - מה

הסי כל כדאי הוא במצבו בכדי(האם והמלחמה כון
אומרים - אלקים"?!...) "עובד של נוסף תואר שיקבל
לשון אלקים" "עובד כשהוא דוקא היא ששלימות לו,

ואחד פעמים מאה פרקו שנה כאשר אפילו ,
ושתים, פעמים מאה ללמוד עליו - רגילותו טבע נעשה

הלאה. וכן

חודש - זה לזמן בנוגע הוראה גם ישנה ומזה
אלול:

שכל מכיון ליהודי: ולטעון לבוא יכול היצר
כשרות בחזקת כלישראל את יהודי כל קיים בודאי ,

אחד, יום במשך רק ולא אלול, דחודש העבודה עניני
זה, בחודש ימים מעשרה למעלה כבר עברו אלא
ודודי לדודי "אני של בעבודה רצופים ימים עשרה

בהידור,לי" המצוות וקיום התורה בלימוד והוספה ,

(כמדובר אלול בחודש מוסיפים שבנ"י הענינים כל עם
שלפנ"ז עכשיובהתוועדויות אפשר במילא, - (

אבל העבודה, את לעשות להמשיך - עכ"פ או "לנוח",
בזה הרגילות כבר שישנה ובפרט והדרגה, בסדר
רוצים אם ואפילו וכו'. וכו' רצופים ימים עשרה במשך
כל אין אבל בזה, להוסיף אפשר - בעבודה להוסיף
רעש עם "מלחמה", באמצעות לכך להגיע הכרח
להלחם. מי עם לכאורה אין כבר שכן - ו'שטורעם'
לפעול עדיף הרי - להלחם במה יש אם ואפילו

שדורשת במלחמה להתעסק מאשר קדושה,
למלחמה.

דור להיותו במיוחד: זה בדורנו מתחזקת זו ושאלה
עבודת של הענינים ריבוי (ולאחרי הגלות של האחרון
דור וכולל עד הדורות במשך בנ"י שפעלו המלחמה
לכאורה הי' - דהגאולה הראשון דור גם שיהי' זה),
באופן דלע"ל בהעבודה לפעול שיתכוננו יותר מתאים
מאשר עצמה, בקדושה חיל) אל מחיל (ילכו עליות של

מלחמה. עניני עם להתעסק

למלחמה תצא "כי מהפרשה ההוראה ישנה כך על
אלול בחודש תמיד אותה (שקורין אויבך" ),על

של באופן אלול דחודש העבודה לעשות שצריך
טבע ולשנות להילחם - לעצמו בנוגע הן מלחמה,

ב והן דקדושה, טבע גם להעבודהרגילותו, נוגע
לא שעדיין בעולם חלקים ולכבוש ללחום - בעולם

ולעשותם בקדושה, לגמרי יתברך.חדורים לו

האחרון הדור להיותו אדרבה: - זה לדורנו ובנוגע
אחריות עלינו מוטלת - דהגאולה הראשון ודור בגלות
ל"ילחם הדרך את ולהכין המלחמה, את לסיים יתירה

צדקנו משיח של ה'" הניצוץמלחמות ע"י [ועד"ז
מישראל א' שבכל ].משיח

:לפועל ובנוגע
ושינוי מלחמה של באופן - להוסיף צריך יהודי כל
- ובכללות אלול, דחודש הענינים בכל - הטבע
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ח.40) פד, תהלים - הכתוב ל'
(ב"כי41) למלחמה היוצאים שכל פרשתנו, להאריז"ל ל"ת ראה

היו למלחמה") תצא למלחמת היוצא כל שיחת וראה .
ואילך). 141 ע' תש"ב (סה"ש דוד בית

ה"ב.42) פ"ב החודש קידוש הל' רמב"ם
ר"ח43) (בסדר היום סדר ר"ה. תפלת סדר (אבודרהם אלול ר"ת

מט"מ עה"פ. שה"ש הפסוקים שער פ"א. ר"ה שער פע"ח אלול).
והעבירו)). (ד"ה סתקפ"א לטואו"ח ב"ח סתשע"ח.

שנה44) שופטים וש"פ ראה ש"פ משיחת קונטרס בארוכה ראה
זו.

ירח45) אמה ואת אבי' את ש"ובכתה שם, להאריז"ל ל"ת ראה
אלול. חודש על קאי יג) כא, (פרשתנו ימים"

ה"ד.46) פי"א מלכים הל' רמב"ם
ע.47) ע' תרמ"ג סה"מ גם וראה פינחס. ס"פ עינים מאור ראה



כג      

ע"פ שזה (כפי מצוה" ה"מלחמת את סיים הוא - מזה
שנעשה עד ונה"ב, הגוף עם התורה) ציווי 

אפשר הי' - השלימות) בתכלית היא בתומ"צ (עבודתו
נעשה טבעו כי להלחם, יותר צריך איננו שכעת לטעון,
יכול במילא גמור, צדיק כבר והוא דקדושה טבע

חיל" אל מחיל ב"ילכו רק קדושה,להתעסק בעניני
מלחמה. עוד לחפש במקום

היא בעבודה השלימות שתכלית לו, אומרים זה על
שאיננו עי"ז נעשה וזה אלקים", "עובד שיהי' -
יוצא אלא התורה, ציווי ע"פ שהיא במלחמה מסתפק

למלחמה") תצא ("כי הרשות" גםל"מלחמת לשנות
יותר גדול חידוש נפעל שעי"ז שלו, הקדושה טבע את
לעיל האמור [ע"ד הרע היצר עם המלחמה מע"י
ע"י נפעלת בעולם ההחדשות ששלימות (סוס"ז),

מצוה]. מלחמת ע"י מאשר יותר הרשות מלחמת

"מלחמת כבר נלחם אם אפילו מזו: ויתירה
היתה - בעבר רגילותו טבע את ושינה הרשות"
ולשם ומספיק, די כבר שזה לחשוב, אפשרות לכאורה
ולהלחם להסתכן להמשיך עליו - היצר טוען - מה

הסי כל כדאי הוא במצבו בכדי(האם והמלחמה כון
אומרים - אלקים"?!...) "עובד של נוסף תואר שיקבל
לשון אלקים" "עובד כשהוא דוקא היא ששלימות לו,

ואחד פעמים מאה פרקו שנה כאשר אפילו ,
ושתים, פעמים מאה ללמוד עליו - רגילותו טבע נעשה

הלאה. וכן

חודש - זה לזמן בנוגע הוראה גם ישנה ומזה
אלול:

שכל מכיון ליהודי: ולטעון לבוא יכול היצר
כשרות בחזקת כלישראל את יהודי כל קיים בודאי ,

אחד, יום במשך רק ולא אלול, דחודש העבודה עניני
זה, בחודש ימים מעשרה למעלה כבר עברו אלא
ודודי לדודי "אני של בעבודה רצופים ימים עשרה

בהידור,לי" המצוות וקיום התורה בלימוד והוספה ,

(כמדובר אלול בחודש מוסיפים שבנ"י הענינים כל עם
שלפנ"ז עכשיובהתוועדויות אפשר במילא, - (

אבל העבודה, את לעשות להמשיך - עכ"פ או "לנוח",
בזה הרגילות כבר שישנה ובפרט והדרגה, בסדר
רוצים אם ואפילו וכו'. וכו' רצופים ימים עשרה במשך
כל אין אבל בזה, להוסיף אפשר - בעבודה להוסיף
רעש עם "מלחמה", באמצעות לכך להגיע הכרח
להלחם. מי עם לכאורה אין כבר שכן - ו'שטורעם'
לפעול עדיף הרי - להלחם במה יש אם ואפילו

שדורשת במלחמה להתעסק מאשר קדושה,
למלחמה.

דור להיותו במיוחד: זה בדורנו מתחזקת זו ושאלה
עבודת של הענינים ריבוי (ולאחרי הגלות של האחרון
דור וכולל עד הדורות במשך בנ"י שפעלו המלחמה
לכאורה הי' - דהגאולה הראשון דור גם שיהי' זה),
באופן דלע"ל בהעבודה לפעול שיתכוננו יותר מתאים
מאשר עצמה, בקדושה חיל) אל מחיל (ילכו עליות של

מלחמה. עניני עם להתעסק

למלחמה תצא "כי מהפרשה ההוראה ישנה כך על
אלול בחודש תמיד אותה (שקורין אויבך" ),על

של באופן אלול דחודש העבודה לעשות שצריך
טבע ולשנות להילחם - לעצמו בנוגע הן מלחמה,

ב והן דקדושה, טבע גם להעבודהרגילותו, נוגע
לא שעדיין בעולם חלקים ולכבוש ללחום - בעולם

ולעשותם בקדושה, לגמרי יתברך.חדורים לו

האחרון הדור להיותו אדרבה: - זה לדורנו ובנוגע
אחריות עלינו מוטלת - דהגאולה הראשון ודור בגלות
ל"ילחם הדרך את ולהכין המלחמה, את לסיים יתירה

צדקנו משיח של ה'" הניצוץמלחמות ע"י [ועד"ז
מישראל א' שבכל ].משיח

:לפועל ובנוגע
ושינוי מלחמה של באופן - להוסיף צריך יהודי כל
- ובכללות אלול, דחודש הענינים בכל - הטבע
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ח.40) פד, תהלים - הכתוב ל'
(ב"כי41) למלחמה היוצאים שכל פרשתנו, להאריז"ל ל"ת ראה

היו למלחמה") תצא למלחמת היוצא כל שיחת וראה .
ואילך). 141 ע' תש"ב (סה"ש דוד בית

ה"ב.42) פ"ב החודש קידוש הל' רמב"ם
ר"ח43) (בסדר היום סדר ר"ה. תפלת סדר (אבודרהם אלול ר"ת

מט"מ עה"פ. שה"ש הפסוקים שער פ"א. ר"ה שער פע"ח אלול).
והעבירו)). (ד"ה סתקפ"א לטואו"ח ב"ח סתשע"ח.

שנה44) שופטים וש"פ ראה ש"פ משיחת קונטרס בארוכה ראה
זו.

ירח45) אמה ואת אבי' את ש"ובכתה שם, להאריז"ל ל"ת ראה
אלול. חודש על קאי יג) כא, (פרשתנו ימים"

ה"ד.46) פי"א מלכים הל' רמב"ם
ע.47) ע' תרמ"ג סה"מ גם וראה פינחס. ס"פ עינים מאור ראה



כד     

עם דבנ"י ההתקרבות לי", ודודי לדודי ד"אני העבודה
אהבה מתוך התורההקב"ה קיום ע"י (ושמחה),

ומצוותי'.

- (ובפרט התורה בלימוד ההוספה ע"י - ובמיוחד
הקב"ה עם במיוחד מתאחדים שעי"ז אהבה), מתוך
כתבית נפשי "אנא בתורתו, עצמו את "הכניס" (אשר

כו'"יהבית" נפלא ב"יחוד ,(,

להשפיע וכמו"כ התורה, בלימוד בעצמו להוסיף
מיוחדת ובהדגשה ונשים, אנשים - נוספים יהודים על

רבן בית של תינוקות טף, -בלימוד שיוסיפו -
ברבים. תורה בשיעורי - ובפרט התורה,

בנ"י מאחדת שהיא הצדקה, נתינת ע"י - וכמו"כ
ע"י ישראל ואהבת ה' לאהבת כלי נעשה שזה ביחד,

לי"). ודודי לדודי ("אני הקב"ה

עבודת - אלול דחודש העבודה קוי בשאר וגם
באופן - זה בכל והשלימות התשובה, עבודת התפלה,

גאולה .של

:לענין ומענין
השנה ראש לקראת הכנה גם הוא אלול חודש
אלול, מר"ח (החל בכלל תשרי דחודש והמועדים

ובפרט השנה, ראש ראש קודם יום אלולשלשים מט"ו
הסוכות). חג קודם יום ושלשים ר"ה, קודם שבועיים -
אלו לכל החג צרכי את לספק המתאים זמן ה"ז ולכן
החיוב כשישנו - השנה מראש מתחיל לכך, שזקוקים
לאין מנות ושלחו ממתקים ושתו משמנים "אכלו של

לו" בארוכהנכון כמ"פ צרכי(כמדובר ועד"ז ,(

חג - ולאח"ז יוהכ"פ, ומוצאי יוהכ"פ דערב החג
תורה. ושמחת עצרת שמיני הסוכות,

ימי כששני - זו שנה בקביעות מיוחדת ובהדגשה
חמישי בימי חלים ישראל) בארץ (גם השנה ראש
ועד"ז השבת, ליום תיכף מהם נכנסים ובמילא וששי,
עצרת ושמיני הסוכות לחג בנוגע גם לארץ) (בחוץ
ימים דג' הצרכים את לספק צריכים - תורה ושמחת

רצופים.

כתיבה בברכת יותר עוד יוסיף שזה רצון, ויהי
טובה לשנה בנ"י, ולכל יהודי לכל טובה וחתימה
וברוחניות בגשמיות והנגלה, הנראה בטוב ומתוקה,

יחד, גם

האמיתית הגאולה - עיקרית הכי הברכה עדי
ה' מלחמת ילחם אשר צדקנו, משיח ע"י והשלימה
- שביו" ו"ושבית בידך", אלקיך ה' "ונתנו וינצח,
המקדש, בית - אחרי') רדפו (שאוה"ע השבי' עיקר
ובית ראשון דבית המשכונות למקומם שחוזרים עי"ז

-שני ועיקר ועוד משה, שעשה המשכן עם ביחד ,
ידיך כוננו אד' מקדש השלישי, המקדש בית ,בנין

"(והי' בפשטות יקויים הארץואזי אל תבוא כי)
ומביאים גו'" האדמה פרי כל מראשית ולקחת גו'

השלישי, בביהמ"ק הביכורים

תצא "כי המלחמה, ענין שלימות גם ישנה ואז
לאשי" "לחמי - לחם מלשון מלחמה - ,למלחמה"

בביהמ"ק, הקרבנות עבודת

ממש. ומיד תיכף - זה וכל
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בחודש48) מיוחדת הדגשה בזה יש - הוא* זמנו השנה שכל דאף
הקב"ה זה בחודש ודוקא לי", ודודי לדודי "אני הוא שלו שר"ת אלול

ב). לב, ראה (לקו"ת בשדה" "מלך הוא
יעקב).49) העין (כגירסת א קה, שבת
(50.(199 ע' (לעיל ס"ט שופטים ש"פ משיחות וראה פ"ה. תניא
יעקב51) ר' וכו' הרה"ח של השלשים לסיום בקשר השיחה ראה

יח). ע' לקמן (נדפסה ע"ה העכט יהודה
הקוים52) כל שכוללים "אלול" של תיבות ראשי החמשה כידוע

לי" ודודי לדודי "אני (תורה), לך" ושמתי לידו "אנה בעבודה:
ואת לבבך "את (גמ"ח), לאביונים" ומתנות לרעהו "איש (תפלה),
לקו"ש ראה - (גאולה) לאמר" ויאמרו לה' "אשירה (תשובה), לבב"
השיחות ס' ואילך. 313 ע' שם .177 ע' חכ"ד ואילך. 297 ע' ח"ט

ועוד. ואילך. 599 ע' תשמ"ח
ס"ד.53) סתקפ"ג או"ח אדה"ז ושו"ע בב"י הובא יו"ד. ח, נחמי'
ועוד.54) ואילך. 369 ע' חי"ד לקו"ש

פקודי.55) ר"פ פרש"י ראה
ובפרש"י.56) יז טו, בשלח
אֿב.57) כו, תבוא
ב.58) כח, פינחס

                      
                          

     

      
             

מאידית תרגום

השלשים סיום הוא אלול, י"ד הבא, שלישי יום
ז"ל יהודה יעקב ר' וכו' (הרה"ח יהודי של לפטירתו
נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י נתמנה אשר העכט),
- ובמיוחד והיהדות, התורה בהפצת להתעסק דורנו
ריבוי במשך בזה עסק והוא ישראל, ובנות בני בחינוך

נפש. מסירת מתוך עד שנים
הפטירה זמן כולל פרטית, בהשגחה הוא דבר כל
עם שייכות זה שלזמן מובן ובמילא והשלשים,

הנפטר. של ועסק העבודה

- הי' בהם עסק שהוא המיוחדים הענינים בין
תינוקות עם התורה לימוד יהודים, ילדים של חינוך
שנמצאים יהודים ילדים - ובמיוחד כולל רבן, בית של
סקולס"), ("פאבליק ממלכתיים בבתיֿספר (לעתֿעתה)
"שיעורי התורה, בלימוד שיעורים להם שקבע עי"ז
עמד אשר המוסד של כשמו (של"ה), הדת" לימוד
הבט שמבלי נפש, ומסירות בתוקף בזה ועסק בראשו,
הוא המדינה, חוקי מצד שהיו ועיכובים המניעות על
את לקבוע מיוחד רשיון לקבל והצליח התפעל לא
תורה שיעורי התארגנו ודרכו הדת, לימוד שיעורי

מקומות. במאות

מבואר רבן בית של תינוקות עם הלימוד ענין גודל
גלות עם בקשר - ובמיוחד חז"ל, מאמרי בכמה
בקשר הידועה (בסוגיא הגמרא כדברי - וגאולה

אלאלתשב"ר) ירושלים חרבה לא המנונא רב "אמר
רבן", בית של תינוקות בה שבטלו בשביל

תינוקות מלמדי של ביותר הגדול המספר וכידוע
בתי מאות "ד' שני: בית בזמן שהיו רבן בית של
מאות ד' היו או"א ובכל ביתר, בכרך היו כנסיות
מאות ד' לפניו היו וכאו"א תינוקות, מלמדי

בחוץֿתינוקות" דבנ"י לקהילות בנוגע מובן ועד"ז .
באופן בנ"י ריבוי הי' ששם שני), בית (בזמן לארץ

המשנה מדברי [כמובן קופהקבוע הי' שבביהמ"ק
לארץ]. שבחוץ בנ"י של השקל למחצית מיוחדת

ביתֿהמקדש חורבן על שהתיקון מובן, ומזה
עם בלימוד ובריבוי שעוסקים עי"ז הוא והגלות
בחו"ל ובין ישראל בארץ בין ביתֿרבן, של תינוקות

ובזה בחו"ל, הוא בנ"י של ובנין מנין רוב הזה [שבזמן
של הסוגים כל ועם התחתון], כדור בחצי - גופא
לעתֿעתה שנמצאים אלה כולל ביתֿרבן, של תינוקות
לחינוך צריכים במיוחד שהם סקולס", ב"פאבליק

תורני.יהודי

של והשלשים הפטירה זמן עם השייכות מובן עפ"ז
תשב"ר: של בחינוך שעסק היהודי

ביתֿ חורבן חודש אב, בחודש ארעה הפטירה
אריאל" והחריב ארי' במזל ארי' ("עלה ),המקדש

בית של תינוקות בה שבטלו "בשביל (כנ"ל) שאירע
"על הי' זה אבל התיקון"רבן"; יבוא שאח"כ

ואילך, פטירתו) (יום באב עשר מחמשה ובפרט בזה,
אלול בחודש - הלוחות(כולל על חרות בימי

הרחמים (חודש במיוחדהאחרונות כשצריכים ,((
דמוסיף ואילך ("מכאן התורה בלימוד להוסיף להתחיל
על לילות דמוסיף ואילך באב עשר "מחמשה יוסיף",

חייו") על חיים יוסיף בתורה לעסוק כוללהימים ,
ומבטל שמתקן תשב"ר, של התורה בלימוד - ובמיוחד
בטל ממילא הסיבה ובהבטל החורבן, סיבת את

השלישי. המקדש דבית ידיך כוננו ונבנה המסובב,

- הנפטר של שמו עם גם ברמז זה לקשר ויש
לחפש מקום שיש כמ"פ, [כמדובר יהודה" "יעקב
ה' ועבודת שמים ביראת מוסיף זה כאשר רמז ולומר

בפועל]:
מכל כלולה כו' ("נשמתו בנ"י כל כולל "יעקב"

עולם") ועד מעולם שבישראל כמובןהנשמות ,
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כו     

כל שמהם השבטים, כל באו שמיעקב מזה בפשטות
המשכה) (מלשון שהשבטים ז.א. הממוצעבנ"י. הם

בנ"י. כל עם בכלל) (והאבות יעקב והמחבר הממשיך

החסידות אצילותובלשון בבחי' הוא יעקב :
שהם כפי השבטים עם קשור והוא עילאה), (מרכבתא

לישראל" עדות יֿה "שבטי - באצילות ,עומדים
כפי השבטים אח"כ נמשכו בבי"עומזה עומדים שהם

וכפי היכן בנ"י כל את כוללים והם תתאה), (מרכבתא
הגשמי הזה עולם העשי', בעולם עד נמצאים, שהם
- "יעקב" בשם נכלל גם ה"ז [ובכללות והחומרי

עקב י' היו"דאותיות הוי'), (דשם שמהיו"ד ,
ויהדות עקבייםדאלקות בבחי' מטה למטה נמשך ,.

ע"י למטה ההמשכה נעשית ובגלוי ובפרטיות
השבטים].

השבטים וראש עםועיקר יעקב את (שמחבר
" הוא עלבנ"י) נקראים בנ"י שכל לכך נוסף ."

יהודה .שם

הוא בנ"י עם (ו)יהודה") "יעקב (של והקשר
ע"י יעקבבמיוחד של ענינו -כמ"ש ,ויקם"

היא שתורה [כיון בישראל" שם ותורה ביעקב עדות
יעקב ולכן בנ"י, של ימינו) ואורך (חיינו החיות מקור
יעקב של ותורתו ישראל], נשמות כל כולל (תורה)

כמ"ש - יהודה ע"י לבנ"י שלחנמשכת יהודה "ואת
תלמוד בית לו "לתקן גושנה", לפניו להורות גו'
כפי לבנ"י תומשך שהתורה עד הוראה", תצא שמשם

וגבולים. מיצרים מלשון במצרים עומדים שהם

(בעבודה) יהודה של שענינו זה עם זה לקשר ויש
- יהודה"]הוא אליו "ויגש בענין ,[כמבואר

בפועל. במעשה יעקב עניני את ממשיך הוא

יהודה) (יעקב השמות שני של שהר"ת ולהוסיף,
(כפי הקב"ה של שמו על שקאי יודי"ן, שני הוא
- (הוי')) השם במקום יודי"ן שני בכ"מ שכותבים

סוף ויו"ד (בכתיבתו) הוי' דשם ר"ת דיו"ד החיבור
של החיבור - בקריאתו) הוי' (שם אד' דשם (התיבה)
שמתלבשת אלקות עם מעולם שמלמעלה אלקות

.בעולם

המלך הי' שהוא - ביהודה שיש נוסף ענין
דוד.שבשבטים בית מלכות משתלשלת ומיהודה ,

עבודה על מורה (מלכות) ה"ז שלשבעבודה
דרך" לו לעשות "פורץ המלך אשר, ו"אמרמלך, ,

טורא" עקר "מאןמלכא התורה, ע"י - ובמיוחד .
רבנן" (התורה)מלכי ותוקף הכח ישנו שלהם ,

העולם. מציאות את לשנות

עיקר עם הנפטר של דשמו השייכות מובן עפ"ז
עבודתו:

יהודה": "יעקב של בעבודה הי' עסקו עיקר
לבנ"י, יעקב של תורתו בפועל במעשה להמשיך
לאלה גם עד רבן, בית של לתינוקות - ובמיוחד

מטה למטה ב"פאבליקשנמצאים עקב), (בבחי'
(מלך), יהודה של בתוקף זאת ולעשות סקולס",
ועמד המדינה מחוק התפעל לא שהוא לעיל וכמדובר

הדת". לימוד "שיעורי את בפועל ויישם בתוקף

והרצונות הענינים המשכת עם עסק הוא - ובכלל
[נשיא יעקב במעשהשל אדמו"ר] מו"ח כ"ק דורנו,

רמז כששמע שאפילו עד (יהודה), ובתוקף בפועל
בפועל במעשה זאת וקיים המשיך הוא מ"יעקב",

בזה - המישוש בחוש זאת לממש שאפשר באופן ,
במיוחד. עסק הוא

:בשמו רמז עוד
- "רבי" אותיות רי"ב, בגימטריא יהודה" "יעקב
רבן. בית של תינוקות של רבי בתור לענינו בהתאם
נשיא רבי של הענינים את המשיך הוא ועיקר: ועוד

כנ"ל. בפועל, במעשה אדמו"ר) מו"ח (כ"ק דורנו
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ועוד.10) סע"א. ג, במדבר לקו"ת ראה
ועוד.11) במדבר. ר"פ (לאדהאמ"צ) הזהר ביאורי ראה
ד.12) קכב, תהלים
ועוד.13) ויצא. ר"פ ואוה"ת תו"א
(הקב"ה)14) למעלה יו"ד א', אות בצורת אדה"ז פירוש כידוע

א. אדר ח' יום" "היום (ראה המחברם וקו איד), (א למטה ַויו"ד
.(616 ע' ח"ב לקו"ש

יו"ד.15) לאסת"ר פתיחתא
ויחי.16) ר"פ תו"א ראה
מכל17) כלולה יעקב שנשמת לזה (בהמשך שם אגה"ק ראה

עיי"ש. כו'. שלמעלה לתורה מרכבה והי' נש"י):
ה.18) עח, תהלים
ובפרש"י.19) כח מו, ויגש
ועוד.20) ויגש. ר"פ אוה"ת

ס"ה21) תשמ"ז אב מנחם כ"ף עקב, ש"פ משיחות בכ"ז ראה
וש"נ. .(221 ע' ח"ד תשמ"ז (התוועדויות

נקנית22) שהמלכות שלשים, בגימטריא הוא שיהודה ולהעיר
ו). פ"ו, (אבות מעלות בשלשים

ה"ג.23) פ"ה מלכים הל' רמב"ם ב. כ, סנהדרין
ב.24) ג, ב"ב ראה
א.25) סב, גיטין ראה
(שנתנו26) היהודי שם בגילוי גם במיוחד עסק שהנפטר ולהעיר,

או"ח אדה"ז (שו"ע הקדושה נפש כניסת התחלת - הברית בעת לו
השבטים אצל במיוחד מודגש זה שענין מישראל. א' כל אצל סוס"ד))
שמות), (ר"פ מצרימה" הבאים יעקב בני שמות "ואלה - יעקב בני
נחתין ושמעון ראובן במצרים), בהיותם (גם שמם את שינו שלא
ועוד). (א). יב פ"ד, שהש"ר ה. פל"ב, (ויק"ר סלקין ושמעון ראובן

בפנים.27) כדלקמן אבינו, יעקב של ניצוצו ר"ת

     

זה דשבת הפרק עם גם זה לקשר -ויש
" היא: (סתם)שהתחלתו "רבי" בלשון אומר",

במשנ זה, מי מפורש כתוב אח"כ ורק שלאחרידוקא, ה
תיבת את גם כולל שהוא - הנשיא" יהודה "רבי זה:
שמו את וגם יהודה), יעקב של (הגימטריא "רבי"
ניצוצו ר"ת "הנשיא", תיבת ובהוספת "יהודה", השני

אבינו יעקב (כנ"ל).של למטה יהודה נמשך שממנו ,

- אומר" "רבי של העבודה היתה הנפטר אצל
"רבי" של הענין את בפועל ולימוד באמירה להמשיך
שרבי כידוע התורה, לימוד יהודה), יעקב (בגימטריא
אותם (שלומדים משנה סדרי ששה של המחבר הי'
שלימוד ולהעיר, רבן). בית של תינוקות עם במיוחד

כמאחז"ל - הגאולה את ממהר (גם) איןהמשניות
המשניות. בזכות אלא מתכנשות הגליות

עםולהוסיף, גם קשורים ה"ה "רבי" האותיות
עם לימוד ע"י "רבי", ע"י (שנעשה המקדש בית בנין
י' של השלימות ס"א): כנ"ל רבן, בית של תינוקות
שי"ן האות עם מתחלפת בי"ת האות ק', - מאה הוא
רבי) (ר"ת הרי"ש עם וביחד ב"ש), דא"ת (בא"ב

תיבת של הצירוף את"קרש"נעשה "ועשית -
עומדים" גו' למשכן העמודיםהקרשים בדוגמת (הם

העולם עם אלקות דאיקריהמחברים משכן ,(
מאותומקדש וחלק התוכן והוא קשור המשכן ,

מקדש" לי "ועשו ב'ציווי: המשכן, על הציווי -
ביהמ"קהבתיֿמקדשות - שבזה להשלימות עד ,

השלישי.

אצלו צ"ל שומע או רואה שיהודי דבר כל
ה' בעבודת :הוראה

- הנפטר של השלשים לסיום בסמיכות בעמדנו
בהם, שעסק בענינים להתבונן המתאים זמן ה"ז

לפועל. בנוגע מזה וללמוד

דבני החינוך בעבודת - לעיל כמדובר ובמיוחד,
כולל רבן, בית של תינוקות - ובפרט ישראל, ובנות

סקולס", ב"פאבליק (לעתֿעתה) ששוהים אלה

וכמה זה, בתחום פעל שכבר מה על הבט מבלי
באה, לא עדיין שהגאולה היות - אחרים בזה פעלו
זה על [נוסף בזה להוסיף ואפשר שצריך ראי' ה"ז
ששייך היהודים הילדים ריבוי את בפשטות שרואים
ממהרים גופא ועי"ז תורני], יהודי חינוך בהם להוסיף
עם בהלימוד תלוי' (שהיא הגאולה את יותר עוד

כנ"ל). רבן, בית של תינוקות

האמיתית הגאולה שבאה - בפועל לנו יהי' וכן
עפר שוכני ורננו והקיצו בתוכםוהשלימה, והנפטר ,

נקל שאז לשלשים, בסמיכות אנו שנמצאים (ובפרט
ההסתלקות לאחרי שגם כידוע הקיצו, את לפעול יותר
ישנם ובזה הגוף, על שורה עדיין הנפש רוח הרי

חודש וי"ב שלשים שבעה, שלשה, בין .חילוקים
קשורים שהם השלשים בתוך ענינים כמה עושים שלכן

דין), בעלמא חיותו חיים עם עדיין
שאותם בנ"י וכל התשב"ר של בראש יעמוד והוא
כידוע שכן חינוכם), על השפעה לו שהיתה (או חינך

מצוה" מצוה האפשרות"שכר (גם היא המצוה שכר ,
המצוה, את) לקיים להמשיך

מו"ח כ"ק - ובראשם עפר, שוכני ורננו והקיצו
החסידים, כל עם ביחד דורנו, נשיא אדמו"ר

הטוב ישראל של רבן עלֿידי תורה ילמדו בנ"י וכל
התינוקות - לראש ולכל כולל בעצמו, הקב"ה - ביותר

כמ"ש רבן, בית רעהושל את איש עוד ילמדו "ולא
בכתוב) (ומקדים אותי ידעו כולם (ואח"כ)כי

גדולם". ועד

ממש. ומיד תיכף - העיקר והוא ועוד
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ב.28) פרק
(29.18 הערה 1051 ע' ח"ד לקו"ש וראה רבי. מע' יעקב קהלת
א.30) ח, ב"ב גם וראה ג. פ"ז, ויק"ר ראה
שבטים)31) (הי"ב וי"ב (יעקב) רבי ר"ת - הרי"ש לומר: יש גם

שניהם חיבור וע"י ר', - ק') (פעמים והב' י'), פעמים (י' ק' היו"ד -
באמצע מתפוח ולהעיר ור'*. ק' שמחבר התפארת והו"ע שי"ן. -

עליו פעמים המזבח שהוא כו' פ"בכור (תמיד למזבח
מ"ב).

בין32) ההתקשרות על המורה "קשר", אותיות גם שהוא ולהעיר
[ולהעיר, תפילין של קשר ע"ד לרבי, חסיד בין התקשרות יהודה, יעקב
שמקשר ראשין] ד' ושל ראשין ג' של שי"ן ראש של בתפילין שיש
כל שמבטל בחוזק) דעתו (יתקע בקשר שבשמים אבינו עם ישראל
הדעת להיסח הדעת היסח שמהפך ועד וגם הדעת. היסח של ענין
"מצאתי א), צז, (סנהדרין הדעת בהיסח המשיח ביאת - למעליותא

כא). פט, (תהלים עבדי" דוד
טו.33) כו, תרומה
י.34) פרק ה'שי"ת לגני באתי ההילולא המשך ראה
א.35) ב, עירובין
ח.36) כה, תרומה
ביהב"ח.37) הל' ריש רמב"ם ראה

ואילך.38) סקכ"ז הוספות טוב שם כתר ראה
יט.39) כו, ישעי'
וש"נ.40) כ. ע' תרנ"ט סה"מ ראה
מ"ב.41) פ"ד אבות
לג.42) לא, ירמי'

                        



כז      

זה דשבת הפרק עם גם זה לקשר -ויש
" היא: (סתם)שהתחלתו "רבי" בלשון אומר",

במשנ זה, מי מפורש כתוב אח"כ ורק שלאחרידוקא, ה
תיבת את גם כולל שהוא - הנשיא" יהודה "רבי זה:
שמו את וגם יהודה), יעקב של (הגימטריא "רבי"
ניצוצו ר"ת "הנשיא", תיבת ובהוספת "יהודה", השני

אבינו יעקב (כנ"ל).של למטה יהודה נמשך שממנו ,

- אומר" "רבי של העבודה היתה הנפטר אצל
"רבי" של הענין את בפועל ולימוד באמירה להמשיך
שרבי כידוע התורה, לימוד יהודה), יעקב (בגימטריא
אותם (שלומדים משנה סדרי ששה של המחבר הי'
שלימוד ולהעיר, רבן). בית של תינוקות עם במיוחד

כמאחז"ל - הגאולה את ממהר (גם) איןהמשניות
המשניות. בזכות אלא מתכנשות הגליות

עםולהוסיף, גם קשורים ה"ה "רבי" האותיות
עם לימוד ע"י "רבי", ע"י (שנעשה המקדש בית בנין
י' של השלימות ס"א): כנ"ל רבן, בית של תינוקות
שי"ן האות עם מתחלפת בי"ת האות ק', - מאה הוא
רבי) (ר"ת הרי"ש עם וביחד ב"ש), דא"ת (בא"ב

תיבת של הצירוף את"קרש"נעשה "ועשית -
עומדים" גו' למשכן העמודיםהקרשים בדוגמת (הם

העולם עם אלקות דאיקריהמחברים משכן ,(
מאותומקדש וחלק התוכן והוא קשור המשכן ,

מקדש" לי "ועשו ב'ציווי: המשכן, על הציווי -
ביהמ"קהבתיֿמקדשות - שבזה להשלימות עד ,

השלישי.

אצלו צ"ל שומע או רואה שיהודי דבר כל
ה' בעבודת :הוראה

- הנפטר של השלשים לסיום בסמיכות בעמדנו
בהם, שעסק בענינים להתבונן המתאים זמן ה"ז

לפועל. בנוגע מזה וללמוד

דבני החינוך בעבודת - לעיל כמדובר ובמיוחד,
כולל רבן, בית של תינוקות - ובפרט ישראל, ובנות

סקולס", ב"פאבליק (לעתֿעתה) ששוהים אלה

וכמה זה, בתחום פעל שכבר מה על הבט מבלי
באה, לא עדיין שהגאולה היות - אחרים בזה פעלו
זה על [נוסף בזה להוסיף ואפשר שצריך ראי' ה"ז
ששייך היהודים הילדים ריבוי את בפשטות שרואים
ממהרים גופא ועי"ז תורני], יהודי חינוך בהם להוסיף
עם בהלימוד תלוי' (שהיא הגאולה את יותר עוד

כנ"ל). רבן, בית של תינוקות

האמיתית הגאולה שבאה - בפועל לנו יהי' וכן
עפר שוכני ורננו והקיצו בתוכםוהשלימה, והנפטר ,

נקל שאז לשלשים, בסמיכות אנו שנמצאים (ובפרט
ההסתלקות לאחרי שגם כידוע הקיצו, את לפעול יותר
ישנם ובזה הגוף, על שורה עדיין הנפש רוח הרי

חודש וי"ב שלשים שבעה, שלשה, בין .חילוקים
קשורים שהם השלשים בתוך ענינים כמה עושים שלכן

דין), בעלמא חיותו חיים עם עדיין
שאותם בנ"י וכל התשב"ר של בראש יעמוד והוא
כידוע שכן חינוכם), על השפעה לו שהיתה (או חינך

מצוה" מצוה האפשרות"שכר (גם היא המצוה שכר ,
המצוה, את) לקיים להמשיך

מו"ח כ"ק - ובראשם עפר, שוכני ורננו והקיצו
החסידים, כל עם ביחד דורנו, נשיא אדמו"ר

הטוב ישראל של רבן עלֿידי תורה ילמדו בנ"י וכל
התינוקות - לראש ולכל כולל בעצמו, הקב"ה - ביותר

כמ"ש רבן, בית רעהושל את איש עוד ילמדו "ולא
בכתוב) (ומקדים אותי ידעו כולם (ואח"כ)כי

גדולם". ועד

ממש. ומיד תיכף - העיקר והוא ועוד
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ב.28) פרק
(29.18 הערה 1051 ע' ח"ד לקו"ש וראה רבי. מע' יעקב קהלת
א.30) ח, ב"ב גם וראה ג. פ"ז, ויק"ר ראה
שבטים)31) (הי"ב וי"ב (יעקב) רבי ר"ת - הרי"ש לומר: יש גם

שניהם חיבור וע"י ר', - ק') (פעמים והב' י'), פעמים (י' ק' היו"ד -
באמצע מתפוח ולהעיר ור'*. ק' שמחבר התפארת והו"ע שי"ן. -

עליו פעמים המזבח שהוא כו' פ"בכור (תמיד למזבח
מ"ב).

בין32) ההתקשרות על המורה "קשר", אותיות גם שהוא ולהעיר
[ולהעיר, תפילין של קשר ע"ד לרבי, חסיד בין התקשרות יהודה, יעקב
שמקשר ראשין] ד' ושל ראשין ג' של שי"ן ראש של בתפילין שיש
כל שמבטל בחוזק) דעתו (יתקע בקשר שבשמים אבינו עם ישראל
הדעת להיסח הדעת היסח שמהפך ועד וגם הדעת. היסח של ענין
"מצאתי א), צז, (סנהדרין הדעת בהיסח המשיח ביאת - למעליותא

כא). פט, (תהלים עבדי" דוד
טו.33) כו, תרומה
י.34) פרק ה'שי"ת לגני באתי ההילולא המשך ראה
א.35) ב, עירובין
ח.36) כה, תרומה
ביהב"ח.37) הל' ריש רמב"ם ראה

ואילך.38) סקכ"ז הוספות טוב שם כתר ראה
יט.39) כו, ישעי'
וש"נ.40) כ. ע' תרנ"ט סה"מ ראה
מ"ב.41) פ"ד אבות
לג.42) לא, ירמי'

                        



כח

   יד כרך

זכר את "תמחה רש"י מעתיק פרשתנו בסיום
יונק ועד מעולל אשה ועד "מאיש ומפרש: עמלק"

שה ועד עלמשור אפילו נזכר עמלק שם יהא שלא
היתה" עמלק משל זו בהמה לומר .הבהמה

שמחיית להשמיענו רש"י בא – ראשונה בהשקפה
דעמלק, אדם הבני הריגת רק (לא פירושה עמלק זכר
של בפשוטו הוא ומוכרח הבהמה. מחיית גם אלא)
(על עמלק שם נזכר הרי הכי לאו דאי - מקרא
אלא עמלק" "זכר אינם אדם דבני ועוד הבהמה).

עצמו. עמלק

את "תמחה בהתיבות קשה בכלל מה להבין: וצריך
לפרשן רש"י שהוזקק עמלק" שרש"יזכר נאמר ואם ?

פירוש (לא קושטאמפרש אלא) שבכתוב,
לפרש ליה הוה – עמלק זכר מחיית הוא איך דמילתא

בשלחזאת זכרבפרשת את "אמחה בה שנאמר
מוכח הראשונה, בפעם כלום פרש"י ומדלא עמלק",
הוא עמלק זכר מחיית אופן והן התיבות פירוש דהן
ליה למה כן ואם – למקרא חמש לבן גם ופשוט מובן

כאן לפרשו .לרש"י

רש"י: בדברי לדייק יש עוד

שמחיית הוא כאן רש"י של שחידושו מכיון א)
(מעתיק למה – הבהמה" על "אפילו הוא עמלק

בשמואל אשהמהכתוב ועד "מאיש גם ו)כותב
יונק" ועד .מעולל

"מגמל הכתוב סיום גם רש"י הביא לא למה ב)
חמור" עמלועד "זכר הם שגם מאחר בכלל, ואינם ק",

דמפרטו דשמואל מקרא כדמוכח שה", ועד "משור
.בפ"ע

ובכל (כנ"ל), הוא, קרא שה" גו' ועד "מאיש ג)
"כדכתיב", מקומות בכמה כדרכו רש"י, כתב לא זאת

בזה. כיוצא או

עמלק של שם יהא "שלא רש"י שמבאר אחרי ד)
כו'" זו בהמה "לומר מוסיף הבהמה", על אפילו נזכר

לשון. כפל הוי ולכאורה –

"תמחה התיבות גם רש"י מעתיק פירושו בראש ה)
" מהו אלא לפרש נחית לא והרי – עמלק".את"

:בזה והביאור
את ד"תמחה שלבהציווי בפשוטו קשה עמלק"

עמלק; של הזכרון הוא פירושו עמלק" "זכר מקרא:
הוא עמלק" זכר את "תמחה שלוהציווי זכרון

אדם. של ולבו ממחשבתו היינו הזכרון ממקום עמלק
ציווי שייך איך מובן: עמלק""ואינו

על יהיה לא עמלק "זכר למימר ליה והוה ממחשבתו,
יחשוב שלא היינו בזה, וכיוצא מלבך" "תסיר או לבך"

עמלק דבר עלעל הבית" "בעל אינו אבל ,
עמלק", "זכר במחיית "יפול" שלא מחשבתו

רז"ל מאמר דרך ניצולועל אדם אין עבירות ג'
כו'. עבירה הרהור יום בכל מהם

על כשנזכר אתואדרבא: מזכיר עצמו זה ,
עמלק.

מחה "כי נאמר בשלח בפרשת אתבשלמא
- עמלק" עמלק.זכר של זכרו את ימחה

עמלק זכר את וישכיח שימחה מבטיח יכול) כל (שהוא
אדם בני של ולבן בפרשתנוממחשבתם אבל .
" - ישראל בני אל הוא עמלק"שהציווי זכר את

שבמחשבתו זכרון למחות האדם יכול איך כנ"ל, קשה,
השמים"? "תחת אשר אדם בני כל של ושבמחשבת

על לא הוא הציווי ולבאר: לפרש רש"י בא וזה
למחות - אם כי האדם, ממחשבת עמלק זכרון מחיית
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נ.1) טו, ש"א
אבל2) שם. ובשלח עה"פ כאן פס"ז בשלח. ס"פ מכילתא ראה

מצוה בחינוך וכן ה"ד פ"ו מלכים הל' ברמב"ם .19 הערה לקמן ראה
שם. מנ"ח ראה – הבהמה) (ולא האדם מחיית רק הזכירו תרד

בהערה3) (ראה רז"ל דרשו שכן מפני שזהו לומר דאין ומובן
שנוגע במקום רק רז"ל דרשות מביא רש"י אין א) שהרי הקודמת)
לרש"י הו"ל וא"כ בשלח פ' במכילתא (גם) אי' זו דרשה ב) לפשש"מ,

וכבפנים. שם, בבשלח להביאה
יד.4) יז,
בגו"א5) כמ"ש לי' דהוקשה התירוץ מספיק שאינו מובן ועפ"ז

עמלק" זכר את תמחה מאי עמלק את תהרוג למיכתב הוי . . "דאל"כ
דכאן לומר ומוכרח כבפנים, בבשלח, הא' בפעם לפרש הו"ל דא"כ –

בשלח. בפ' שייכת דאינה קושיא ישנה
(6.1 הערה כדלעיל
כאן.7) בספורנו שהוא וכמו
(8" הוזכר (2 הערה לעיל (ראה רז"ל שבדרשת שלולהעיר זה

עמלק".

גם9) מעתיק בתניא - פי"ב. תניא וראה סע"ב). (קסד, ב"ב
וי"ל - "ולה"ר") הסיום מעתיק אינו (אבל תפלה" "ועיון ההמשך
בתפילתו "לכוון העדר היינו תפלה דעיון שם התוס' לפי' דכוונתו
- דתפלתו. קצר בזמן אפילו ממח"ז ניצול דאין מוכח שמזה היטב",

בנדו"ד. גם מובן ומזה
למחותו",10) אני שחפץ מזהירך אני "לכך (שם): בשלח בפירש"י

יהושע. באזני ושים מאי דא"כ אני אותו שאמחה לא שם: וברא"ם
יהושע את שמזהיר שזה י"ל נגדםאבל ללחום צריכים דבנ"י הוא

אבל אני), ואהרוג שאמחה (ולא הם שיהרגום הריגתם ע"י ולמחותם
" "מחהמחיית - הקב"ה ע"י הוא האדם מלב וגו'".עמלק"

    

עמלק של שמו המזכירים הדברים ועדכל "משור :
לומר הבהמה על אפילו נזכר עמלק שם יהא שלא שה
(ובדרך זה ידי שעל היתה", עמלק משל זו בהמה

יישכח ממילא) ממחשבתו גם עמלק זכרון
האדם של .ולבו

וענין תיבת לפרש נחית דרש"י הנ"ל, פי ועל
מחיית על הציווי תוכן דהיינו (עמלק)", "זכר

(שהוא עמלק בזכר נוסף פרט להשמיענו רק (ולא
לשונו מכללות לכאורה כדמשמע בהמה), גם כולל
"מאיש הכתוב) (תחילת גם שכותב מה מובן דרש"י),

גו'": ועד
ישראל בני נקמת "נקום נצטוו שבה מדין במלחמת

המדינים" החיומאת גו' בנשים הטף "כל בה נאמר ,
גו'לכם" אשה "וכל נאמר שבזה ל"אשה" בנוגע גם .

לבני היו הנה "הן כי הטעם: מפורש הרי הרוגו",
ה'" בעדת המגפה ותהי גו' מעל למסר ישראל
היו זאת דלולי מזה, דמשמע המגפה, היתה שבסיבתם
בנשים" ה"טף כמו - לכם" ד"החיו בכלל הנשים גם
ועל המדינים. את ולהרוג לנקום הציווי שהי' אף -
עמלק, דמחיית במלחמה גם לומר מקום היה זה דרך

ישראל בני נקמת נקום דרך על היתה היא וכמושגם ,
עשה אשר את "זכור (בפרשתינו) עמלקשמקדים

אשר ויזנבגו' זכרגו' את "תמחה ולכן גו'",
גו'" למחותעמלק שחייבים לומר סבור והייתי ,

"החיו והטף הנשים אבל האנשים, את (להרוג)

הכתוב):לכם" תחלת (בהביאו רש"י מבאר לכן ;
" למחות הוא כאן כוללהציווי וזה - (עמלק)"

ועד ועד"מאיש ".מעולל

להביאו, צורך אין גו'" "מגמל הכתוב) (סיום אולם
ועד משור להרוג שהציווי דכיון מאליו, הוא מובן כי

"דכתיב" מפני (לא הטעם רש"י מפרש שה
" נאמר שכאן מפני אלא) לומרכו', צריך ולכן "

על אפילו נזכר עמלק שם יהא פשוט"שלא ,"
זה. בכלל שלהם חיים הבעלי שכל

שהטעם רש"י פירוש לפי מובן: אינו עדיין אך
הרי קשה: כו'" אפילו נזכר עמלק שם יהא "שלא הוא
גם אלא חיים, בעלי על רק לא עמלק של שמו נקרא
ואפילו וכרמים ושדות בתים כגון אחרים, נכסים על
את למחות דנצטוו רק רש"י כתב ולמה - מטלטלין

להשמיד הציווי היה ולא "שלאהבהמה, נכסיהם,
הדומם? על גם נזכר עמלק" שם יהא

" רש"י מוסיף לכן ,"היתה עמלק משל זו
להיות צריכה עמלק מחיית הנ"ל: קושיא מתרץ ובזה

ידי על הזכרון המעוררים "זובדברים עליהם
ולא חיים בבעלי רק שייך וזה היתה", עמלק משל

אחרים .בנכסים
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רד"ק11) וראה כאן, פירש"י) (ל' חיים מים ובאר רא"ם וראה
שם). (ש"א קרא ומהר"י

ודומין עצמן ומשנין כשפים בעלי "שהיו פי' שם שברש"י ומה
פשש"מ ע"פ בתכלית בדיוק כ"כ אינו בנ"ך פירש"י הרי - לבהמה"

במ"א**). בזה דוגמאות (וכמש"כ עה"ת* בפירושו כמו
מן12) ישתכח דהמת ונתקיים במחשבה דעלה ממחז"ל להעיר

בבנ"א רק דזהו לומר ואין - ב. נח, ברכות וראה ב). נד, (פסחים הלב
קרא מביא בברכות שהרי טעמי') בתר אובד.(דזיל

הכל")13) הוא זכר ("שבכלל "זכר" מדכתיב ההלכה ע"ד משא"כ
שם. חינוך ראה הנשים. גם להרוג שצריך רק למדו

ב.14) לא, במדבר
יח.15) לא, שם
נקמת16) "נקום מדין במלחמת שמצינו שכמו (שם,ולהעיר "

"נקמת נאמרב), בשלח פ' שבסוף עמלק במלחמת עד"ז ג), (שם, "
אשר"מלחמה "זכור ובפרשתנו שם), פירש"י (וראה בעמלק" '

כו'".עשה מעמלק "להנקם כאן: ספורנו וראה גו'".
נאמר17) שבזה א"י מלחמת עממין, ז' ממלחמת ללמוד אין אבל

אשר "למען הוא שם הטעם כי טז) כ, (שופטים נשמה" כל תחי' "לא
בא"י. דוקא שזהו יח), (שם תועבתם" ככל לעשות אתכם ילמדו לא

.84 ע' לעיל בארוכה ראה
עליה18) שבא צר מיד ישראל ד"עזרת חובה במלחמת ם"וגם

גו'" מלחמה תבואו כי מש"נ שהוא ה"א) פ"ה מלכים הל' (רמב"ם
השכם להרגך הבא תורה ש"למדך ט), י, (פרש"י(בהעלותך "

שלא וטף נשים אבל לאנשים בנוגע רק זהו בפשטות א), כב, משפטים
ובשוה"ג 27 הערה שם 83 ע' לעיל (ראה להרגם אין להרגך" "באו

עמלק שגם להעיר ועפ"ז קס"דשם). וא"כ ישראל על למלחמה
רק להרגו" ד"השכם הנ"ל בדוגמת הרי"ז נגדו נקמה שבמלחמת

להרגך. שבאו האנשים
בשם19) "תני שם): בילקוט הובא ז. ט, (מזמור תהלים במדרש

נין לא עמלק זכר להשאיר שלא . . הקב"ה נשבע שבועה אלעזר רבי
. . נכד ולא  זכרם אבד שנא' . . הי' עמלק של זה

רק לא שייך עמלק דמחיית מזה משמע ולכאו' אלאהמה".
כו'. באילן גם

עמלק במחיית בנ"י שעל בציווי לא הוא שם המדובר א) אבל:
"נשבע .אלא . וכבכתוב) הקב"ה. שיעשה מה ,"

מחה שנא' שם); בפירש"י (הובא שם ובמדרש מחית" "שמם שלפניו
על בכלל מדובר אינו הנ"ל דרז"ל כפשטות ועיקר: ב) גו'*).

נכד" ולא נין לא . . . להשאיר "שלא אלא עמלק של כו' אילן איבוד

                          
                        

                
                      

            



כט     

עמלק של שמו המזכירים הדברים ועדכל "משור :
לומר הבהמה על אפילו נזכר עמלק שם יהא שלא שה
(ובדרך זה ידי שעל היתה", עמלק משל זו בהמה

יישכח ממילא) ממחשבתו גם עמלק זכרון
האדם של .ולבו

וענין תיבת לפרש נחית דרש"י הנ"ל, פי ועל
מחיית על הציווי תוכן דהיינו (עמלק)", "זכר

(שהוא עמלק בזכר נוסף פרט להשמיענו רק (ולא
לשונו מכללות לכאורה כדמשמע בהמה), גם כולל
"מאיש הכתוב) (תחילת גם שכותב מה מובן דרש"י),

גו'": ועד
ישראל בני נקמת "נקום נצטוו שבה מדין במלחמת

המדינים" החיומאת גו' בנשים הטף "כל בה נאמר ,
גו'לכם" אשה "וכל נאמר שבזה ל"אשה" בנוגע גם .

לבני היו הנה "הן כי הטעם: מפורש הרי הרוגו",
ה'" בעדת המגפה ותהי גו' מעל למסר ישראל
היו זאת דלולי מזה, דמשמע המגפה, היתה שבסיבתם
בנשים" ה"טף כמו - לכם" ד"החיו בכלל הנשים גם
ועל המדינים. את ולהרוג לנקום הציווי שהי' אף -
עמלק, דמחיית במלחמה גם לומר מקום היה זה דרך

ישראל בני נקמת נקום דרך על היתה היא וכמושגם ,
עשה אשר את "זכור (בפרשתינו) עמלקשמקדים

אשר ויזנבגו' זכרגו' את "תמחה ולכן גו'",
גו'" למחותעמלק שחייבים לומר סבור והייתי ,

"החיו והטף הנשים אבל האנשים, את (להרוג)

הכתוב):לכם" תחלת (בהביאו רש"י מבאר לכן ;
" למחות הוא כאן כוללהציווי וזה - (עמלק)"

ועד ועד"מאיש ".מעולל

להביאו, צורך אין גו'" "מגמל הכתוב) (סיום אולם
ועד משור להרוג שהציווי דכיון מאליו, הוא מובן כי

"דכתיב" מפני (לא הטעם רש"י מפרש שה
" נאמר שכאן מפני אלא) לומרכו', צריך ולכן "

על אפילו נזכר עמלק שם יהא פשוט"שלא ,"
זה. בכלל שלהם חיים הבעלי שכל

שהטעם רש"י פירוש לפי מובן: אינו עדיין אך
הרי קשה: כו'" אפילו נזכר עמלק שם יהא "שלא הוא
גם אלא חיים, בעלי על רק לא עמלק של שמו נקרא
ואפילו וכרמים ושדות בתים כגון אחרים, נכסים על
את למחות דנצטוו רק רש"י כתב ולמה - מטלטלין

להשמיד הציווי היה ולא "שלאהבהמה, נכסיהם,
הדומם? על גם נזכר עמלק" שם יהא

" רש"י מוסיף לכן ,"היתה עמלק משל זו
להיות צריכה עמלק מחיית הנ"ל: קושיא מתרץ ובזה

ידי על הזכרון המעוררים "זובדברים עליהם
ולא חיים בבעלי רק שייך וזה היתה", עמלק משל
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רד"ק11) וראה כאן, פירש"י) (ל' חיים מים ובאר רא"ם וראה
שם). (ש"א קרא ומהר"י

ודומין עצמן ומשנין כשפים בעלי "שהיו פי' שם שברש"י ומה
פשש"מ ע"פ בתכלית בדיוק כ"כ אינו בנ"ך פירש"י הרי - לבהמה"

במ"א**). בזה דוגמאות (וכמש"כ עה"ת* בפירושו כמו
מן12) ישתכח דהמת ונתקיים במחשבה דעלה ממחז"ל להעיר

בבנ"א רק דזהו לומר ואין - ב. נח, ברכות וראה ב). נד, (פסחים הלב
קרא מביא בברכות שהרי טעמי') בתר אובד.(דזיל

הכל")13) הוא זכר ("שבכלל "זכר" מדכתיב ההלכה ע"ד משא"כ
שם. חינוך ראה הנשים. גם להרוג שצריך רק למדו

ב.14) לא, במדבר
יח.15) לא, שם
נקמת16) "נקום מדין במלחמת שמצינו שכמו (שם,ולהעיר "

"נקמת נאמרב), בשלח פ' שבסוף עמלק במלחמת עד"ז ג), (שם, "
אשר"מלחמה "זכור ובפרשתנו שם), פירש"י (וראה בעמלק" '

כו'".עשה מעמלק "להנקם כאן: ספורנו וראה גו'".
נאמר17) שבזה א"י מלחמת עממין, ז' ממלחמת ללמוד אין אבל

אשר "למען הוא שם הטעם כי טז) כ, (שופטים נשמה" כל תחי' "לא
בא"י. דוקא שזהו יח), (שם תועבתם" ככל לעשות אתכם ילמדו לא

.84 ע' לעיל בארוכה ראה
עליה18) שבא צר מיד ישראל ד"עזרת חובה במלחמת ם"וגם

גו'" מלחמה תבואו כי מש"נ שהוא ה"א) פ"ה מלכים הל' (רמב"ם
השכם להרגך הבא תורה ש"למדך ט), י, (פרש"י(בהעלותך "

שלא וטף נשים אבל לאנשים בנוגע רק זהו בפשטות א), כב, משפטים
ובשוה"ג 27 הערה שם 83 ע' לעיל (ראה להרגם אין להרגך" "באו

עמלק שגם להעיר ועפ"ז קס"דשם). וא"כ ישראל על למלחמה
רק להרגו" ד"השכם הנ"ל בדוגמת הרי"ז נגדו נקמה שבמלחמת

להרגך. שבאו האנשים
בשם19) "תני שם): בילקוט הובא ז. ט, (מזמור תהלים במדרש

נין לא עמלק זכר להשאיר שלא . . הקב"ה נשבע שבועה אלעזר רבי
. . נכד ולא  זכרם אבד שנא' . . הי' עמלק של זה

רק לא שייך עמלק דמחיית מזה משמע ולכאו' אלאהמה".
כו'. באילן גם

עמלק במחיית בנ"י שעל בציווי לא הוא שם המדובר א) אבל:
"נשבע .אלא . וכבכתוב) הקב"ה. שיעשה מה ,"

מחה שנא' שם); בפירש"י (הובא שם ובמדרש מחית" "שמם שלפניו
על בכלל מדובר אינו הנ"ל דרז"ל כפשטות ועיקר: ב) גו'*).

נכד" ולא נין לא . . . להשאיר "שלא אלא עמלק של כו' אילן איבוד

                          
                        

                
                      

            



ל    

בזה: והביאור

אפשר אי חיים) הבעלי כל (ובכללה בבהמה
שלא גמור שינוי בה מציאותהלעשות כלל ניכר יהיה

ובפרט לברייתו, חוזר שאינו שינוי או הקודמת,
חיים בעלי את לצער אפשרשאסור אי כן ואם

תצא כאשר שגם מובן, ומזה המצער. שינוי בה לעשות
בה שייך שאין מאחר חדשים, בעלים לרשות הבהמה
הראשונים. בעלים של רושם עליה נשאר גמור, שינוי
בעליה של שמם ידה על להזכר האדם ובטבע
לרשות כשתעבור גם עמלק בהמת ולכן הקודמים.
מציורה גמור) (שינוי תשתנה שלא מכיון ישראל
ולא היתה", עמלק משל "זו עליה יאמרו הקודם,

עמלק. של שמו יימחה

ל"מחות" הכרח אין - אחרים בנכסים כן שאין מה
שינוי - מקרא של פשוטו פי על – וצריך ודיו אותם,
לומר יש ואולי עמלק. שם הנכסים יזכירו שלא באופן
לעולם שיישארו מוכרח שאינו מאחר אלו, דדברים
- הרשות שינוי ידי על הנה הקודמת, במציאותם

אחרת לרשות בטבעשנכנסו אין לשנותם,
נכסיםהאדם היתה". . . של "זו כך אחר עליהם

כגון הם, חשובים אם אפילו וכו', דומם (דבר אחרים
לשנותם") שיכולים "מאחר ומרגליות טובות אבנים

מציאותם כךאין כדי שםעד עליהם שייקרא
לעולם. הראשונים הבעלים

" רש"י שמוסיף וזהו עמלק משל זו
למחות נצטוו לא למה מובן זה ידי שעל היתה",

דוקא כי חיים), (הבעלי הבהמה מלבד עמלק נכסי
של שמו יימחה במחייתה ורק עמלק, זכרון שייך עליה

עמלק.

(גם) וההכרח  שלא אתר על כאן
למימר ליה הוה כן דאם – מאבדים עמלק נכסי כל
בעיר לעיל שנאמר מה דרך על "חרם", לשון בקרא

.הנדחת

מקרא של בפשוטו רש"י בשיטת הנ"ל פי על
אבר במגן שכתוב מה נתתיהםיתורץ המן בית "הנה

- עמלק מזרע היה שהמן מכיון לכאורה, לאסתר".
ואיך"המן זכרו, את למחות היו חייבים הרי ,"

ביתו את אסתר ?קבלה
(זה כי איסור בזה היה לא ניחא: הנ"ל שיטה לפי
נתתי המן בית "הנה - הבית על המן של שמו שנקרא

היה - לרשותהלאסתר" כשנכנס אבל הנתינה, בעת
עליו אמרו ולא המן" "בית עוד נקרא לא אסתר) של

היה המן של זה .בית
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כו'" עמלק של זה אילן יאמרו "שלא זכרם (גם) יאבד ועי"ז עמלק של
דשם באבער תהלים במדרש ראה (אבל עמלק. עם מציאות אין שהרי
ד"המלחמה בשלח ס"פ בחיי מרבינו ולהעיר קצת). באו"א הוא

כו'". בהנאה אסור יהי' הכל והשלל
הפירוש, כ"ה שם בשלח ופס"ז במכילתא שגם אפ"ל הנ"ל וע"פ
גם שימחה עמלק" של זה גמל יאמרו "שלא בזה הכוונה (שאין
יאבד עמלק של ונכד" "נין יניח שלא שעי"ז כ"א עמלק, של הבע"ח
ר' בשם המימרא אותה שם אי' שהרי שלהם)**, מהבע"ח גם זכרם
אם הקב"ה "נשבע הל' אותו וע"ד "המודעי") שמוסיף (אלא אלעזר

במק עמלק" של זה גמל יאמרו "שלא שמסיים (אלא "אילןאניח" ום
באו"א. הוא כאן בפס"ז אבל זה").

(20.42 ובהערה ,150 ע' ח"ו לקו"ש ראה
(21ע"ד דמי"מהכלל כזרוק כו' העומד ד"כל

- ענינים בכמה ועוד ב) קב, (מנחות דמי" "כשרוף ב) יג, (פסחים
בהנ"ל דשאני אף - ב עב, חולין ב. עו, ב"ק א. נא, כתובות ראה

דעומד ודאי אינו כאן משא"כ הפעולה בו שתעשה עי"ז הוא דעומד
בו. דשייך כ"א להשתנות,

השמיד22) ששאול זה מובן בפנים האמור וע"פ טזֿיח. יג, ראה
רש"י - ידם" את שלחו לא מ"ובביזה (שם) בבחיי ומש"כ הבע"ח. רק
בממון" צרה עין המלך יתן "שלא יו"ד) ט, (אסתר שם ופירש לשיטתי'

ידם. שולחים היו זאת דלולא מוכח -
ז.23) ח,
(24.523 ע' ח"א רס"ג בסהמ"צ פערלא מהר"י שהקשה וכמו

תירוצים: כמה ועיי"ש
הטיל עמלק מחיית שמצות ורא"ם) (רמב"ן הדיעות ע"פ א)

זו. מצוה נוהגת היתה לא אז ולכן המלך, על הכתוב
ולא אחשורוש ברשות וטיהרו המן נכסי כל קנה אחשורוש ב)
- א לח, (גיטין בסיחון טיהרו ומואב עמון ע"ד עמלק. כשל נחשב

כו). כא, חוקת בפירש"י הובא
המדתא בן "וכי ה"ו) פ"ב (יבמות בירושלמי שאי' מה ע"פ ג)
אלא עמלק), (מזרע המדתא" "בן הי' שלא שהכוונה - (בתמי') הוא"

צורר". בן "צורר רשע אחר יחסו הכתוב
כיון א) הנ"ל: כל לומר אין רש"י) (שיטת פשש"מ ע"פ אבל
הוא כן לכאו"א, ציווי - תשכח" לא גו' לך עשה אשר את ש"זכור

" הוא הכתוב לשון ב) זל"ז. בין להכתוב בנוגע  ,"לאסתר
הי' פשש"מ ע"פ ג) גו"'. סיחון עיר חשבון "כי (שם) בחוקת משא"כ

אגג. מזרע המן
דלכאו'25) בכם" חפץ שאני רואים הכל "ומעתה שם: רש"י ומ"ש

נמסר המן שבית נראה שיהי' היתה הבית בנתינת דכוונתו משמע
אין עמלק, (המן) שם לכאו' נזכר עי"ז והרי כי:לאסתר, קושיא זה

רק זהו (וכבפנים)א) הבית על נקרא עדיין המן כששם הנתינה
של) וזכרו (כחו מחיית מפעולת חלק עצמו זה ב) זמן, לאחר לא אבל

המן.
סי'26) בב"י (הובא המדרש ל' מדיוק לזה סמוכין להביא ויש

אפי' עמלק זכר את אמחה מחה "כי הא"ח): כתב ד"ה תר"צ
להמנהגהעצים שרש" "יש זו שמהגדה בב"י (עיי"ש האבנים"

או באבנים התינוקות מנקשין ובניו המן שם הקורא ד"כשמזכיר
הם הניקוש וע"י ובניו המן שם בהם וכתוב שבידם עץ בלוחות

" רק למה דלכאו' - דהול"להעציםנמחקים") - האבנים"

                       

    

אשר את "זכור הציווי עצם וחומר: וקל שכן ומכל
עמלק, את מזכיר - תשכח" לא גו' עמלק לך עשה
מקרא, של פשוטו פי על – סתירה בזה אין זאת ובכל

כשיזכור כי - הדרךכנ"ל זה הרי – 
לגמרי עמלק זכר ,ישכח

המן. בית בנתינת וכמה כמה אחת על

אפשר איך תמוה: זה כל לאחרי והנה
כמה הוא - לעמלק שאירע מה והרי עמלק של זכרו

בתורה נצטווינופרשיות ואדרבא ,לך השמר רק :
הציווי כנ"ל, וכן, מלבבך. יסורו ופן גו' תשכח פן גו'

" הכתוב כלשון הוא, לךדפרשתנו עשה אשר את
."

מקרא) של בפשוטו (גם לומר צריך כן ועל
זכירה, לשם עמלק לשםזכירת עמלק זכירת
אלא עוד ולא זכרו. לכתובמחיית הוא מנהג

הקשה ידי על למחותו בשביל ואבנים עצים על ,שמו
אפשר אי אתשהרי תמחה מצות עמלקלקיים

תחלה שיכתבו .מבלי

מעני לגונב בנוגע עיון צריך זה פי שעל ולהעיר
באופן יקבל שלא יודע כי כפל תשלומי לשלם מנת על

"תשביתו"אחר לקיים מנת על בפסח חמץ הקונה ,,
תאבדון אבד לקיים מנת על ע"ז כאןעושה ואין .

מקומו.

:רש"י שבפירוש תורה" של מ"יינה
בחסידות הואמבואר בעבודה עמלק דקליפת
"אשר הקרירות, האדםענין את שמקרר - בדרך"

כו' מאלקות להתפעל היאשלא עמלק זכר ומחיית ,
עול דקבלת העבודה ידי .על

רש"י: בפירוש מרומז זה ודבר

עמלק מדות) ז' אומות, (ז' גוים וראשית עמלק
דנפש מדות בז' זה: לעומת בזה בעיקר לפעול יכולים

הבהמית נפש ובכל שלםהאלוקית השם שאין - ועד
הכסא ואין דלמעלה) מדות ז' ה', ו' ולא - ה' י' (רק

עולםשלם של אלופו אין אלף, בלא (כס,
והארץ כסאי דהשמים אף דהעולם, וכסוי בההעלם

(שרפרף)). רגלי הדום

דנקרא - אשה" ו(המקבל) "איש זה הרי – ובאדם
המדות שם על "עוללכן זה הרי – בקטנות וכשהם ,

-ויונק" שה" ועד "משור שלו האלוקית ובנפש
בקטנות (בחלישות) או .בתוקפה,

שה", . . ועד "מאיש עמלק זכר את למחות צריך ולכן

שהרי – ב"גוים" עמלק ובחינת פעולת שיש וכיון
ובפרט למחות צריך זה וגם גוים" "ראשית הוא

נאמר לבא שפהשלעתיד עמים אל אהפוך "אז
אחד", שכם ולעבדו ה' בשם כלם לקרא ברורה

נאמר שאיןלכן (מה חמור" ועד "מגמל גם
מקרא). של לפשוטו השייך שענינו רש"י בפירוש כן

עול דקבלת העבודה שהיא דומם בבחינת אבל
שויתי לא בזה"("אם עול), וקבלת ביטול -

עול קבלת בחינת ידי על ואדרבה אחיזה, לעמלק אין
ועד "איש מבחינת גם עמלק זכר מחיית נעשית וביטול

שלם. והכסא שלם השם ונעשה שה". . .
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והאבנים העצים השמדת ע"י עמלק זכר לגמרי ומוכרחלמחות ,
כאן. תו"ת וראה שעליהם. הזכר כ"א למחות, אי"צ עצמם שהם מזה

הל'27) סוף ברמב"ם גם (הובא ממדרז"ל צע"ק שעפ"ז אלא
יבטל. לא עמלק זכר גם דא"כ - יבטלו לא הפורים דימי מגלה)

שיכרת משיחנו בביאת אף ואפשר תרג): (מצוה מנ"ח וראה
מ"ע. תמיד יהי' הזכירה מ"מ כו' וכל מכל עמלק

במצות הרמב"ם עפמש"כ והרי – אפשר בדרך זה שכותב וצ"ע
מפני נשמט דפוסים בכמה - קפז מ"ע (סהמ"צ אומות ז' הריגת

הוא. ודאי לכאורה, תכ"ה) מצוה בחינוך הובא - הצענזאר
שמה28) להזכיר מותר בתורה הכתובה דע"ז כה"ג מצינו ולכאורה

שאילתא סוף (יתרו בשאילתות טעמי' דפי' התם שאני - ב) סג, (סנה'
הוציאתה דהתורה היינו אישתרי", בתורה למקרי' ומשתרי הואיל נב),

עמלק. זכר ימחה לא סו"ס הרי בנדו"ד משא"כ האיסור, מכלל
ובמש29) ט. ד, אחדואתחנן דבר דאפילו מ"ח) פ"ג, (אבות נה

כו'. ממשנתו
(30.26 הערה לעיל ראה
מחיית31) מצות ההסברהמשא"כ צ"ל ולכן – עמלק

לדורות". "נוהג נקרא דאעפ"כ (שם) בסהמ"צ
עמלק32) ש"יכרת לאחר גם – המצוה לקיים אפשר כזה ובאופן

.27 הערה לעיל ראה – וכל" מכל
ובנ"כ.33) ב. סא, ב"מ
חו"מ.34) הל' ריש לרמב"ם מל"מ סע"ב), (כט, פסחים תוס' עיין
ועוד.

לעבוד.35) ע"ז מעשות שהזהירנו ב מל"ת להרמב"ם סהמ"צ ראה
שם. בחינוך הובא - וברמב"ן כז) (מצוה בחינוך ועד"ז

כאשר36) והי' וד"ה זכור ד"ה ג. אות תר"פ ירים כאשר והי' ד"ה
ועוד. כה). (קונטרס תרצ"ד ירים

קור".37) "ל' כאן בפרש"י הובא ט) (פרשתנו בתנחומא וכדרז"ל
ע'38) ח"ו לקו"ש וראה ואילך). א (פה, זכור ד"ה תו"א גם ראה
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הנ"ל39) וד"ה ד'. אות תר"פ משה ירים כאשר והי' ד"ה ראה

זכור. לפ' בשיחה ח"ג לקו"ש וראה בסופו. תרצ"ד
עמלק.40) גוים ראשית עה"פ דרושים
בשלח.41) ס"פ בפירש"י הובא – בסופו תצא תנחומא
ה'ש"ת.42) אדם חביב ד"ה א. כה, שה"ש לקו"ת
(43.71 ע' מילואים ,8 ע' ה) (א, לאיכה הצ"צ רשימות ראה
(44.20 ע' התפלה קונטרס א. לז, אמור ד. ב, ויקרא לקו"ת ראה
ט.45) ג, צפני'
ב.46) קלא, תהלים



לי     

אשר את "זכור הציווי עצם וחומר: וקל שכן ומכל
עמלק, את מזכיר - תשכח" לא גו' עמלק לך עשה
מקרא, של פשוטו פי על – סתירה בזה אין זאת ובכל

כשיזכור כי - הדרךכנ"ל זה הרי – 
לגמרי עמלק זכר ,ישכח

המן. בית בנתינת וכמה כמה אחת על

אפשר איך תמוה: זה כל לאחרי והנה
כמה הוא - לעמלק שאירע מה והרי עמלק של זכרו

בתורה נצטווינופרשיות ואדרבא ,לך השמר רק :
הציווי כנ"ל, וכן, מלבבך. יסורו ופן גו' תשכח פן גו'

" הכתוב כלשון הוא, לךדפרשתנו עשה אשר את
."

מקרא) של בפשוטו (גם לומר צריך כן ועל
זכירה, לשם עמלק לשםזכירת עמלק זכירת
אלא עוד ולא זכרו. לכתובמחיית הוא מנהג

הקשה ידי על למחותו בשביל ואבנים עצים על ,שמו
אפשר אי אתשהרי תמחה מצות עמלקלקיים

תחלה שיכתבו .מבלי

מעני לגונב בנוגע עיון צריך זה פי שעל ולהעיר
באופן יקבל שלא יודע כי כפל תשלומי לשלם מנת על

"תשביתו"אחר לקיים מנת על בפסח חמץ הקונה ,,
תאבדון אבד לקיים מנת על ע"ז כאןעושה ואין .

מקומו.

:רש"י שבפירוש תורה" של מ"יינה
בחסידות הואמבואר בעבודה עמלק דקליפת
"אשר הקרירות, האדםענין את שמקרר - בדרך"

כו' מאלקות להתפעל היאשלא עמלק זכר ומחיית ,
עול דקבלת העבודה ידי .על

רש"י: בפירוש מרומז זה ודבר

עמלק מדות) ז' אומות, (ז' גוים וראשית עמלק
דנפש מדות בז' זה: לעומת בזה בעיקר לפעול יכולים

הבהמית נפש ובכל שלםהאלוקית השם שאין - ועד
הכסא ואין דלמעלה) מדות ז' ה', ו' ולא - ה' י' (רק

עולםשלם של אלופו אין אלף, בלא (כס,
והארץ כסאי דהשמים אף דהעולם, וכסוי בההעלם

(שרפרף)). רגלי הדום

דנקרא - אשה" ו(המקבל) "איש זה הרי – ובאדם
המדות שם על "עוללכן זה הרי – בקטנות וכשהם ,

-ויונק" שה" ועד "משור שלו האלוקית ובנפש
בקטנות (בחלישות) או .בתוקפה,

שה", . . ועד "מאיש עמלק זכר את למחות צריך ולכן

שהרי – ב"גוים" עמלק ובחינת פעולת שיש וכיון
ובפרט למחות צריך זה וגם גוים" "ראשית הוא

נאמר לבא שפהשלעתיד עמים אל אהפוך "אז
אחד", שכם ולעבדו ה' בשם כלם לקרא ברורה

נאמר שאיןלכן (מה חמור" ועד "מגמל גם
מקרא). של לפשוטו השייך שענינו רש"י בפירוש כן

עול דקבלת העבודה שהיא דומם בבחינת אבל
שויתי לא בזה"("אם עול), וקבלת ביטול -

עול קבלת בחינת ידי על ואדרבה אחיזה, לעמלק אין
ועד "איש מבחינת גם עמלק זכר מחיית נעשית וביטול

שלם. והכסא שלם השם ונעשה שה". . .
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והאבנים העצים השמדת ע"י עמלק זכר לגמרי ומוכרחלמחות ,
כאן. תו"ת וראה שעליהם. הזכר כ"א למחות, אי"צ עצמם שהם מזה

הל'27) סוף ברמב"ם גם (הובא ממדרז"ל צע"ק שעפ"ז אלא
יבטל. לא עמלק זכר גם דא"כ - יבטלו לא הפורים דימי מגלה)

שיכרת משיחנו בביאת אף ואפשר תרג): (מצוה מנ"ח וראה
מ"ע. תמיד יהי' הזכירה מ"מ כו' וכל מכל עמלק

במצות הרמב"ם עפמש"כ והרי – אפשר בדרך זה שכותב וצ"ע
מפני נשמט דפוסים בכמה - קפז מ"ע (סהמ"צ אומות ז' הריגת

הוא. ודאי לכאורה, תכ"ה) מצוה בחינוך הובא - הצענזאר
שמה28) להזכיר מותר בתורה הכתובה דע"ז כה"ג מצינו ולכאורה

שאילתא סוף (יתרו בשאילתות טעמי' דפי' התם שאני - ב) סג, (סנה'
הוציאתה דהתורה היינו אישתרי", בתורה למקרי' ומשתרי הואיל נב),

עמלק. זכר ימחה לא סו"ס הרי בנדו"ד משא"כ האיסור, מכלל
ובמש29) ט. ד, אחדואתחנן דבר דאפילו מ"ח) פ"ג, (אבות נה

כו'. ממשנתו
(30.26 הערה לעיל ראה
מחיית31) מצות ההסברהמשא"כ צ"ל ולכן – עמלק

לדורות". "נוהג נקרא דאעפ"כ (שם) בסהמ"צ
עמלק32) ש"יכרת לאחר גם – המצוה לקיים אפשר כזה ובאופן

.27 הערה לעיל ראה – וכל" מכל
ובנ"כ.33) ב. סא, ב"מ
חו"מ.34) הל' ריש לרמב"ם מל"מ סע"ב), (כט, פסחים תוס' עיין
ועוד.

לעבוד.35) ע"ז מעשות שהזהירנו ב מל"ת להרמב"ם סהמ"צ ראה
שם. בחינוך הובא - וברמב"ן כז) (מצוה בחינוך ועד"ז

כאשר36) והי' וד"ה זכור ד"ה ג. אות תר"פ ירים כאשר והי' ד"ה
ועוד. כה). (קונטרס תרצ"ד ירים

קור".37) "ל' כאן בפרש"י הובא ט) (פרשתנו בתנחומא וכדרז"ל
ע'38) ח"ו לקו"ש וראה ואילך). א (פה, זכור ד"ה תו"א גם ראה
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הנ"ל39) וד"ה ד'. אות תר"פ משה ירים כאשר והי' ד"ה ראה

זכור. לפ' בשיחה ח"ג לקו"ש וראה בסופו. תרצ"ד
עמלק.40) גוים ראשית עה"פ דרושים
בשלח.41) ס"פ בפירש"י הובא – בסופו תצא תנחומא
ה'ש"ת.42) אדם חביב ד"ה א. כה, שה"ש לקו"ת
(43.71 ע' מילואים ,8 ע' ה) (א, לאיכה הצ"צ רשימות ראה
(44.20 ע' התפלה קונטרס א. לז, אמור ד. ב, ויקרא לקו"ת ראה
ט.45) ג, צפני'
ב.46) קלא, תהלים



לב
מאמרי חז"ל - מסכת ראש השנה

העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה, השני 
)המתפלל תפלת המוספין, רע"ב( מתקיע )ולא המתפלל 
הראשון  ההלל,  ובשעת  רע"ב(,  שחרית,  של  תפלה 

מקריא את ההלל1.

לכאורה, מהו הלשון שני וראשון, והוי ליה למימר 
במוסף ובשחרית.

ויש לומר,
ראשון — הוא חסד.
שני — הוא גבורה.

וכמו בששת ימי בראשית, שיום ראשון הוא חסד, 
הראשון,  הוא  חסד,  אברהם,  וכן  גבורה2.  שני  ויום 

ויצחק, גבורה, השני.
ולכן השני מתקיע, כי השופר הוא מאילו של יצחק3, 
גבורה. והראשון מקריא את ההלל, כי הלל, מלשון יהל 

אור4, הוא חסד.
שכתוב5  כמו  הוא  למקריא,  מתקיע  שהקדים  ומה 
וכן  תחבקני.  וימינו  כך  ואחר  לראשי,  תחת  שמאלו 
ראש השנה ועשרת ימי תשובה קדמו לסוכות, ושופר 

קודם ללולב, שמנענעים אותו בשעת הלל.
צפון,  מתחלה  תימן,  ובואי  צפון  עורי  כתיב6  וכן 
גבורה, ואחר כך תימן, חסד. וכן אמרו רז"ל7 בתחלה 
עלה במחשבה לברוא את העולם במדת הדין, ואחר כך 

שיתף עמו מדת הרחמים.
)ליקוטים ואגרות עמ' שנה, הערות לזהר א עמ' לא(

יבבא  יום  יהיה לכם, ומתרגמינן  יום תרועה  דכתיב8 
יהא לכון, וכתיב9 באימיה דסיסרא בעד החלון נשקפה 

ותיבב אם סיסרא10.

מלחמת סיסרא, שבה נצחו אותו דבורה, ברק ויעל, 
שופר  תקיעת  של  יבבא  שהרי  השנה,  לראש  שייכת 

נלמדת מאמו של סיסרא.

1( ראש השנה לב, ב במשנה.
2( ראה לקוטי תורה אמור ל, ד.

3( שם טז, א.
4( איוב לא, כו.

5( שיר השירים ח, ג.
6( שיר השירים ד, טז.

7( בראשית רבה פי"ב, טו. 
8( פנחס כט, א.

9( שופטים ה, כח.
10( ראש השנה לג, ב.

דבורה — לשון דיבור, היינו בנין המלכות11, עולם 
הדיבור12, בראש השנה.

חצו13, שמזכירים  כברק  ויצא  בחינת  הוא   — ברק 
בתפלת מוסף של ראש השנה.

יעל — שופר של יעל פשוט14.
ובמרכבתו של סיסרא היו תשע מאות סוסים15, היפך 
השופר,  קולות  במאה  שיש  טרומיטין  מאות  התשע 

דמיושב ודמעומד.
הוא כמו תשליך, שאז הוא   — נחל קישון גרפם16 

ותשליך במצולות ים כל חטאתם17.
)הערות לזהר ב עמ' רלט, תורת לוי יצחק עמ' תא(

שברים  שלשה  תקיעה  בקסרי,  אבהו  רבי  אתקין 
תרועה תקיעה18.

מלכיות  בפסוקי  וכן  קולות,  בתשע  די  התורה  מן 
הם  שביחד  אחד,  מכל  בשלשה  די  שופרות,  זכרונות 
תשע. ולפי תקנת רבי אבהו תוקעים שלשים קולות, וכן 

אומרים שלשים פסוקי מלכיות, זכרונות ושופרות.
והנה, אות טי"ת מורה על עניות, ואות למ"ד מורה 
על עשירות. והראיה מפרוזבול ופרוזבוטי, שבולי הם 
ובוטי  בולי  בין  וההפרש  עניים19.  הם  ובוטי  עשירים, 

— הוא בטי"ת ולמ"ד.
תשע קולות — הוא על דרך קיום המצוה מעוני20. 
והוא כמו שבתורה כתיב21 מרשית השנה, מרשית חסר 

אל"ף, לשון ריש ועוני.
שלשים קולות — הוא כמו הקיום מעושר.

ותשע הוא שלש פעמים שלש, והנוסף בשלשים על 
תשע הוא שלש פעמים שבע, היינו שבע על כל שלשה. 
לעשיר, שהעשיר  והשבע  דרך מה שכתוב22  על  והוא 

מוסיף שבע על שלשה.
)תורת לוי יצחק עמ' שא(

11( ראה לקוטי תורה להאריז"ל שופטים.
12( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.

13( זכריה ט, יד.
14( ראש השנה פ"ג מ"ג.

15( שופטים ד, ג.
16( שם ה, כא.

17( מיכה ז, יט.
18( ראש השנה לד, א.

19( גיטין לז, א.
20( אבות פ"ד מ"ט.

21( עקב יא, יב.
22( קהלת ה, יא.

ליקוטים מתורת לוי יצחק            
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האלקית הּנפׁש מלחמת היא זֹו ׁשּמלחמה ּבחסידּות, ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמבאר

מתיׁשב זה אי לׁשאל, ויׁש הּתפּלה. ּבׁשעת הּבהמית הּנפׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹעם

יׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש הרׁשּות. ּבמלחמת ׁשּמדּבר רש"י, ּדברי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻעם

מתלּבׁש הּמברר ׁשּבּה הּתפּלה, עבֹודת הינּו מלחמה, ּבדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּברּור

מנּוחה, ּבדר ּברּור ויׁש ּומלחמה. יגיעה ּדֹורׁשת והיא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבּמתּברר,

ּומגּלה ממׁשי הּלּמּוד - מּמילא ּבדר ׁשהּוא הּתֹורה, לּמּוד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהינּו

מּובן מאליה. ּומתּבררת מתּבּטלת הּבהמית והּנפׁש ּבּנפׁש, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאלקּות

ּבדר ׁשּברּור ּכן, מלחמתÓÁÏÓ‰אם ּגם‰˙הּוא יׁש ׁשהרי , ְִֵֵֶֶֶƒ¿»»ְִֶֶ»¿ֲֵֵֶַ

מנּוחה. ּבדר ּברּור  ְְֵֶֶָ
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קרבאי לאגחא תּפֹוק ְֲֲִֵַָָָָארי

וימסרּנּון דבב ּבעלי ְְְְֲִִֵַַָָעל

ותׁשּבי ּביד אלה ְְְֱִִֵָָָָיי

ְְִׁשביהֹון:

אּתתאיא ּבׁשביה ְְְְֱִִֵֶָָותחזי

בּה ותּתרעי חזּו ְְִִִֵֵַַַׁשּפירת

לאנּתּו: ל ְְְְִִַָותּסבּה

      

ÈkBÂי) ÈÈ‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ לדעת˙ˆ‡ צרי ƒ≈≈«ƒ¿»»«…¿∆¿ִַַָָ
צ"ל היה ׁשּלא זה ּכל לֹומר הצר ְֶֶַַָָָָָֹֻלּמה
אחר עֹוד וגֹו', אׁשת ּבּׁשביה תראה ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָאּלא
לֹומר צרי היה לא לּמלחמה תצא ּכי ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשאמר
להּתיר הּכתּוב ׁשּבא לפי ּכי ואּולי ,איבי ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹעל
ּגם מלחמה, ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאסּורה ּתאר ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹיפת

ּדחזירי קדלי י"ז.)להּתיר אּסּורין,(חּלין ּוׁשאר ְְְֲִִִִִֵֵַַָָֻ
לּמלחמה יׂשראל ׁשּביציאת הּכתּוב ְְִִִִֵֶַַַָָָָָחׁש
אּסּור, מּדבר ׁשּיהנּו ּכדי ירּוצּו לרע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָרגליהם

ואמר והתנה הּכתּוב ּבא ˙ˆ‡לזה Èkּתהיה ְְְִֶַַָָָָָƒ≈≈ְִֶ
אֹויבי ׁשהם מאֹויבי להּנקם לּמלחמה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיציאת

אֹומרֹו ּדר על קל"ט)ה', מׂשּנאי(ּתהּלים הלא ְְְְֲִִֶֶֶַַֹ
זה לטעם לי, היּו לאיבים וגֹו' אׂשנא ְְְְְִִֶֶַַָָֹה'
ה' ּונתנֹו ּכן ּתעׂשה ואם ,יציאת ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָּתהיה
למד אּתה ּומּזה ׁשביֹו, וׁשבית ּביד ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהי
אחר לטעם יציאת ּתהיה אם ּכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּזּולת
מבטח אינֹו ּבענין, ּׁשאמר מּמה מּובן ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻוהּטעם

ּבידֹו: ה' ְְִֵֶָׁשּיּתנהּו
˙ÈÂBÈּכמזלזל יראה ׁשּלא ּכדי מצוה, ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ּתאר יפת לאסר נתּכּון אֹו ,מל ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַֹֹּבמּתנת
אדם יאמר ׁשּלא ׁשביֹו, ׁשבּו ׁשּלא עֹוד ְִֶֶַָָָָֹֹֹּכל
ואבעלּנה, ואֹוליכּנה אחטפּנה לי ׁשהּתרה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻּכיון

לֹומר È‰ּתלמּוד ˙È‡Â BÈ ˙ÈÂּפרּוׁש ְַַ¿»ƒ»ƒ¿¿»ƒ»«ƒ¿»ֵ
ּבּׁשביה ראית אם ׁשּל ותהיה אֹותּה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָּכׁשּתׁשּבה

אֹומרֹו וטעם אֹותֹו,BÈוגֹו', אמר ולא ְְְַַƒ¿ְַָֹ
אמרּו ז"ל מדּבר(ספרי)רּבֹותינּו ׁשהּכתּוב ְְְִִֵֵֶַַַָָ

לֹומר ודקּדק רׁשּות, הּואBÈּבמלחמת אפּלּו ְְְְְִִֵֶֶַƒ¿ֲִ
ּבֹו ׁשּנאמר ט"ז)מהּכנעני כ' תחּיה(לעיל לא ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַֹ

נׁשמה: ְָָָּכל
„BÚּונת ׁשּנאמר לפי ּביד,ירצה וגֹו' ה' נֹו ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָ

ּכׁשאמר אמרÈÂ˙לזה ּפרּוׁשBÈּגמר ְֶֶַָָ¿»ƒ»ֶַָֹƒ¿ֵ
ׁשהגם רמז עֹוד ,לפני ועֹומד ּׁשּׁשבּוי ְְֲֵֶֶֶַַַָָָמה

הּמׁשּתער ער לפי ׁשביֹו ּבגדר אּתה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּתהיה
ּומּזה וׁשבית, כן ּפי על אף ונלחם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלּלֹוחם
ולא לפני הּנֹותנֹו הּוא ה' ּכי ּתחזינה ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָֹעיני

חיל: עֹוׂשה יד ועצם ְְֲִֶֶַָֹֹּכח
È‡Â‡˙יא) ˙È ˙‡ ‰Èמאֹומרֹו הּנה ¿»ƒ»«ƒ¿»≈∆¿«…«ְִֵֵ

‡ ˙Èּומאֹומרֹו ּתֹואר יפת ּדוקא מׁשמע ¿«…«ְְְְֵַַַַָָ
 ÁÂוזה ּכעּורה, אפּלּו ּבספרי ּדרׁשּו ¿»«¿»»ְְְְְֲִִִֶָָ

ויצטר ּתאר יפת יאמר לּמה הּתימה ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹמן
ולא אׁשת וראית לֹומר לֹו היה ּכעּורה ְְְְִֵֶַַָָָָָֹלרּבֹות

וחׁשקּת: ולא ּתאר יפת לא ְְְְְִַַַָָֹֹֹֹיכּתב
ÈÏיצו לּמה ּבענין להעיר צרי הּכתּוב ¿«≈ְְְִִִַַָָָָָָָ

עצמֹו אדם לטּמא האּלה ּכּדברים ְְְִֵֵֶַַַָָָָה'
הּנס מעׂשה ּבעת ּובפרט נכר, אל ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָּבבת
ּבה' ּודבקּות טהרה להֹוסיף ׁשּצרי ְְְֳִִֵֶַָָָָּבמקֹום
אצלֹו הּׂשנאּוי ּכעּור מעׂשה לעׂשֹות ְְֲֲִִֵֶַַַַָיּתיר
ּבֹו ּדבקּותנּו הרחקת יפעיל וזה ,ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָיתּבר
מצינּו אּסּור אכילת הּתרת ּבׁשלמא ,ְְֲִִִִִַַַַָָָָָיתּבר

ז"ל מלכים)לרמּב"ם הל' אם(פ"ח טעם ׁשּנתן ְְְִִִֶַַַַָָָָ
יתעבּנּו זה מעׂשה אבל נכֹון, טעם והּוא ְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָירעב

אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו כ"א:)עֹוׂשנּו, לא(קּדּוׁשין ְְִִֵֵַָֹ
הראּוי ּומן הרע, יצר ּכנגד אּלא ּתֹורה ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּדּברה
ּבּזמן קדֹוׁש עם מּלב ּולאּבדֹו להכניעֹו ְְְְְִִֵַַַַָָהּוא
להם: להּלחם ּבראׁשם מלּכם אׁשר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹההּוא

ÔÎ‡ּדבריהם ּפי על הּוא וסֹודֹו הּדבר יסֹוד »≈ְְְִִֵֶַַָָ
נ"ג)ז"ל ּבלק אדם(ז"ח ׁשּבחטא ׁשאמרּו ְְְֵֶֶָָָָָ

סטרא ּביד יקרֹות נׁשמֹות ּכּמה נׁשּבּו ְְְְְִִִַַָָָָָהראׁשֹון
ּכּמה ּולמד וצא הּגרים, נׁשמֹות והם ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָאחרא
ורּות מהאּמֹות ּבאים עֹולם ּגדֹולי ְְְִֵֵַָָָָֻוכּמה
ׁשמעיה עֹולם ּגדֹולי וכּמה ּתֹוכיח ְְְְֲִִֵַַַַָָָָהּמֹואבּיה

רּבֹות: וכאּלה הּגר ואנקלּוס ְְְְְְְֵֵֶַַַַָֻואבטליֹון
„BÚטהֹורה נׁשמה ּתּמצא אחד סֹוד ל ְְְֲִֵֶֶַָָָָָאגּלה

ּבּטהֹורה ּכח ואין טמאה ּבנׁשמה ְְְְְִֵֵַַָָָָָֹּדבּוקה

עד ׁשם מּונחת והיא להטיב הּטמאה ְְְְִִֵֵַַַַַָָלהּטֹות
ר' מּנׁשמת ּבזה ּכּיֹוצא ּולמד וצא ּדרֹור, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָעת
ּבן ּבׁשכם ּדבּוקה ׁשהיתה ּתרדיֹון ּבן ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָחנינא

ידים רחב"ת ּבתבת ּכרמּוז ל"ד)חמֹור (ּבראׁשית ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ

המקּבלים ּבדברי וּיׁשלח)ּכאמּור ּתֹורה (לּקּוטי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻ

טֹוב מפעל עׂשתה לא הּלזֹו ׁשהּנפׁש ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹּומצינּו
הּנפׁש מצאה ּבדינה ּכׁשּדבק ויצתה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבׁשכם

ּכאֹומרֹו ּבֹו ונדּבקה נפׁשֹו(ׁשם)מינּה וּתדּבק ְְְְְְְִִִַַַָָָ
קדֹוׁשה נפׁש ויׁש זה, ּכלל ל ּוׁשמֹור ְְְְְְִֵֶֶֶָָָבדינה,
לב ּתּטה ׁשכּונתּה ׁשּבמקֹום הּקלּפה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבין
אֹו הרע חלק ויגרׁשּו להטיב ּבתֹוכֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹוכנת
האּמֹות מן הּמתּגּירים הּגרים והם ְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻימּתקּוהּו,
ׁשראינּו ּוכמֹו ּוכנעמה, הּמֹואבּיה ּכרּות ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָמעצמן
ּומתּגּירים: ּבאים ׁשּמעצמם ּגרים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּבעינינּו

‰p‰Âּבאמצעּות ּכי ּפעמים ּכּמה ּכתבּתי ּכבר ¿ƒ≈ְְְְְִִִֶַַָָָָָ
אֹור ּבאדם יתלּבׁש הּמצוה ְְֲִִֵֵַַַָָָָמעׂשה

ּכאֹומרֹו הרע חלק מּמּנּו ויגרׁש (קהלתהּׁשכינה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּובפרטח') רע, ּדבר ידע לא מצוה ְְִִֵֵַָָָָָֹׁשֹומר
ׁשלח ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין מצוה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשלּוחי
אפּלּו ׁשליחּותם ּבׁשעת מצוה ׁשּׁשלּוחי ְְְְְֲִִִִֵֶַָָל
העֹוסק כן ּוכמֹו מּצילתם, מצותם הרע ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּיצר
ּומעּותת הּטמאה רּוח ּבֹו מתלּבׁשת ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבעברה

ְַּדרּכֹו:
ÈÁ‡Âיאירּו זאת ּכל את אֹותנּו ה' הֹודיע ¿«¬≈ִִֶַָָָֹ

ּבּצהרים ּכּׁשמׁש עליֹון אל ְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָמאמרי
ׁשהקּדים לפי והּוא זֹו, ˙ˆ‡ּבמצוה Èk ְְְְְִִִִֶָƒ≈≈

‰ÓÁÏnÏּכמֹו מצוה לדבר היא ׁשּיציאתֹו וגֹו' «ƒ¿»»ְְְְְִִִִֶַָָ
ּבּׁשביה ראה אם עֹוד אמר למעלה, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָׁשּפרׁשנּו
רמּב"ם ּדקּדק ׁשּכן ּוכמֹו ׁשביה, ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּפרּוׁש
עֹודּנּו ׁשעה ּבאֹותּה ּכי מלכים מה' ְְְִִֵֶָָָָּבפ"ח
ּפרּוׁש ּתאר יפת אׁשת יראה אם ּבּמצוה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעֹוסק

אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו ,סמּו כ"א:)אׁשת (קּדּוׁשין ְְִִֵֵֶַָָ
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„Ó ˙k‰ ˙‰ ˙ÓÁÏÓ(י כא, (רש"י ¿ƒ¿∆∆»¿«»¿«≈
האלקית הּנפׁש מלחמת היא זֹו ׁשּמלחמה ּבחסידּות, ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמבאר

מתיׁשב זה אי לׁשאל, ויׁש הּתפּלה. ּבׁשעת הּבהמית הּנפׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹעם

יׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש הרׁשּות. ּבמלחמת ׁשּמדּבר רש"י, ּדברי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻעם

מתלּבׁש הּמברר ׁשּבּה הּתפּלה, עבֹודת הינּו מלחמה, ּבדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּברּור

מנּוחה, ּבדר ּברּור ויׁש ּומלחמה. יגיעה ּדֹורׁשת והיא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבּמתּברר,

ּומגּלה ממׁשי הּלּמּוד - מּמילא ּבדר ׁשהּוא הּתֹורה, לּמּוד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהינּו

מּובן מאליה. ּומתּבררת מתּבּטלת הּבהמית והּנפׁש ּבּנפׁש, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאלקּות

ּבדר ׁשּברּור ּכן, מלחמתÓÁÏÓ‰אם ּגם‰˙הּוא יׁש ׁשהרי , ְִֵֵֶֶֶƒ¿»»ְִֶֶ»¿ֲֵֵֶַ

מנּוחה. ּבדר ּברּור  ְְֵֶֶָ
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          ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
         ְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ
          ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
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קרבאי לאגחא תּפֹוק ְֲֲִֵַָָָָארי

וימסרּנּון דבב ּבעלי ְְְְֲִִֵַַָָעל

ותׁשּבי ּביד אלה ְְְֱִִֵָָָָיי

ְְִׁשביהֹון:

אּתתאיא ּבׁשביה ְְְְֱִִֵֶָָותחזי

בּה ותּתרעי חזּו ְְִִִֵֵַַַׁשּפירת

לאנּתּו: ל ְְְְִִַָותּסבּה

      

ÈkBÂי) ÈÈ‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ לדעת˙ˆ‡ צרי ƒ≈≈«ƒ¿»»«…¿∆¿ִַַָָ
צ"ל היה ׁשּלא זה ּכל לֹומר הצר ְֶֶַַָָָָָֹֻלּמה
אחר עֹוד וגֹו', אׁשת ּבּׁשביה תראה ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָאּלא
לֹומר צרי היה לא לּמלחמה תצא ּכי ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשאמר
להּתיר הּכתּוב ׁשּבא לפי ּכי ואּולי ,איבי ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹעל
ּגם מלחמה, ּבׁשעת ׁשּלא ׁשאסּורה ּתאר ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹיפת

ּדחזירי קדלי י"ז.)להּתיר אּסּורין,(חּלין ּוׁשאר ְְְֲִִִִִֵֵַַָָֻ
לּמלחמה יׂשראל ׁשּביציאת הּכתּוב ְְִִִִֵֶַַַָָָָָחׁש
אּסּור, מּדבר ׁשּיהנּו ּכדי ירּוצּו לרע ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָרגליהם

ואמר והתנה הּכתּוב ּבא ˙ˆ‡לזה Èkּתהיה ְְְִֶַַָָָָָƒ≈≈ְִֶ
אֹויבי ׁשהם מאֹויבי להּנקם לּמלחמה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיציאת

אֹומרֹו ּדר על קל"ט)ה', מׂשּנאי(ּתהּלים הלא ְְְְֲִִֶֶֶַַֹ
זה לטעם לי, היּו לאיבים וגֹו' אׂשנא ְְְְְִִֶֶַַָָֹה'
ה' ּונתנֹו ּכן ּתעׂשה ואם ,יציאת ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָּתהיה
למד אּתה ּומּזה ׁשביֹו, וׁשבית ּביד ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהי
אחר לטעם יציאת ּתהיה אם ּכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּזּולת
מבטח אינֹו ּבענין, ּׁשאמר מּמה מּובן ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֻוהּטעם

ּבידֹו: ה' ְְִֵֶָׁשּיּתנהּו
˙ÈÂBÈּכמזלזל יראה ׁשּלא ּכדי מצוה, ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ּתאר יפת לאסר נתּכּון אֹו ,מל ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַֹֹּבמּתנת
אדם יאמר ׁשּלא ׁשביֹו, ׁשבּו ׁשּלא עֹוד ְִֶֶַָָָָֹֹֹּכל
ואבעלּנה, ואֹוליכּנה אחטפּנה לי ׁשהּתרה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻּכיון

לֹומר È‰ּתלמּוד ˙È‡Â BÈ ˙ÈÂּפרּוׁש ְַַ¿»ƒ»ƒ¿¿»ƒ»«ƒ¿»ֵ
ּבּׁשביה ראית אם ׁשּל ותהיה אֹותּה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָּכׁשּתׁשּבה

אֹומרֹו וטעם אֹותֹו,BÈוגֹו', אמר ולא ְְְַַƒ¿ְַָֹ
אמרּו ז"ל מדּבר(ספרי)רּבֹותינּו ׁשהּכתּוב ְְְִִֵֵֶַַַָָ

לֹומר ודקּדק רׁשּות, הּואBÈּבמלחמת אפּלּו ְְְְְִִֵֶֶַƒ¿ֲִ
ּבֹו ׁשּנאמר ט"ז)מהּכנעני כ' תחּיה(לעיל לא ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַֹ

נׁשמה: ְָָָּכל
„BÚּונת ׁשּנאמר לפי ּביד,ירצה וגֹו' ה' נֹו ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָ

ּכׁשאמר אמרÈÂ˙לזה ּפרּוׁשBÈּגמר ְֶֶַָָ¿»ƒ»ֶַָֹƒ¿ֵ
ׁשהגם רמז עֹוד ,לפני ועֹומד ּׁשּׁשבּוי ְְֲֵֶֶֶַַַָָָמה

הּמׁשּתער ער לפי ׁשביֹו ּבגדר אּתה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּתהיה
ּומּזה וׁשבית, כן ּפי על אף ונלחם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלּלֹוחם
ולא לפני הּנֹותנֹו הּוא ה' ּכי ּתחזינה ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָֹעיני

חיל: עֹוׂשה יד ועצם ְְֲִֶֶַָֹֹּכח
È‡Â‡˙יא) ˙È ˙‡ ‰Èמאֹומרֹו הּנה ¿»ƒ»«ƒ¿»≈∆¿«…«ְִֵֵ

‡ ˙Èּומאֹומרֹו ּתֹואר יפת ּדוקא מׁשמע ¿«…«ְְְְֵַַַַָָ
 ÁÂוזה ּכעּורה, אפּלּו ּבספרי ּדרׁשּו ¿»«¿»»ְְְְְֲִִִֶָָ

ויצטר ּתאר יפת יאמר לּמה הּתימה ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹמן
ולא אׁשת וראית לֹומר לֹו היה ּכעּורה ְְְְִֵֶַַָָָָָֹלרּבֹות

וחׁשקּת: ולא ּתאר יפת לא ְְְְְִַַַָָֹֹֹֹיכּתב
ÈÏיצו לּמה ּבענין להעיר צרי הּכתּוב ¿«≈ְְְִִִַַָָָָָָָ

עצמֹו אדם לטּמא האּלה ּכּדברים ְְְִֵֵֶַַַָָָָה'
הּנס מעׂשה ּבעת ּובפרט נכר, אל ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָּבבת
ּבה' ּודבקּות טהרה להֹוסיף ׁשּצרי ְְְֳִִֵֶַָָָָּבמקֹום
אצלֹו הּׂשנאּוי ּכעּור מעׂשה לעׂשֹות ְְֲֲִִֵֶַַַַָיּתיר
ּבֹו ּדבקּותנּו הרחקת יפעיל וזה ,ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָיתּבר
מצינּו אּסּור אכילת הּתרת ּבׁשלמא ,ְְֲִִִִִַַַַָָָָָיתּבר

ז"ל מלכים)לרמּב"ם הל' אם(פ"ח טעם ׁשּנתן ְְְִִִֶַַַַָָָָ
יתעבּנּו זה מעׂשה אבל נכֹון, טעם והּוא ְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָירעב

אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו כ"א:)עֹוׂשנּו, לא(קּדּוׁשין ְְִִֵֵַָֹ
הראּוי ּומן הרע, יצר ּכנגד אּלא ּתֹורה ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּדּברה
ּבּזמן קדֹוׁש עם מּלב ּולאּבדֹו להכניעֹו ְְְְְִִֵַַַַָָהּוא
להם: להּלחם ּבראׁשם מלּכם אׁשר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹההּוא

ÔÎ‡ּדבריהם ּפי על הּוא וסֹודֹו הּדבר יסֹוד »≈ְְְִִֵֶַַָָ
נ"ג)ז"ל ּבלק אדם(ז"ח ׁשּבחטא ׁשאמרּו ְְְֵֶֶָָָָָ

סטרא ּביד יקרֹות נׁשמֹות ּכּמה נׁשּבּו ְְְְְִִִַַָָָָָהראׁשֹון
ּכּמה ּולמד וצא הּגרים, נׁשמֹות והם ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָאחרא
ורּות מהאּמֹות ּבאים עֹולם ּגדֹולי ְְְִֵֵַָָָָֻוכּמה
ׁשמעיה עֹולם ּגדֹולי וכּמה ּתֹוכיח ְְְְֲִִֵַַַַָָָָהּמֹואבּיה

רּבֹות: וכאּלה הּגר ואנקלּוס ְְְְְְְֵֵֶַַַַָֻואבטליֹון
„BÚטהֹורה נׁשמה ּתּמצא אחד סֹוד ל ְְְֲִֵֶֶַָָָָָאגּלה

ּבּטהֹורה ּכח ואין טמאה ּבנׁשמה ְְְְְִֵֵַַָָָָָֹּדבּוקה

עד ׁשם מּונחת והיא להטיב הּטמאה ְְְְִִֵֵַַַַַָָלהּטֹות
ר' מּנׁשמת ּבזה ּכּיֹוצא ּולמד וצא ּדרֹור, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָעת
ּבן ּבׁשכם ּדבּוקה ׁשהיתה ּתרדיֹון ּבן ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָחנינא

ידים רחב"ת ּבתבת ּכרמּוז ל"ד)חמֹור (ּבראׁשית ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָ

המקּבלים ּבדברי וּיׁשלח)ּכאמּור ּתֹורה (לּקּוטי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻ

טֹוב מפעל עׂשתה לא הּלזֹו ׁשהּנפׁש ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹּומצינּו
הּנפׁש מצאה ּבדינה ּכׁשּדבק ויצתה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָּבׁשכם

ּכאֹומרֹו ּבֹו ונדּבקה נפׁשֹו(ׁשם)מינּה וּתדּבק ְְְְְְְִִִַַַָָָ
קדֹוׁשה נפׁש ויׁש זה, ּכלל ל ּוׁשמֹור ְְְְְְִֵֶֶֶָָָבדינה,
לב ּתּטה ׁשכּונתּה ׁשּבמקֹום הּקלּפה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבין
אֹו הרע חלק ויגרׁשּו להטיב ּבתֹוכֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָהּׁשֹוכנת
האּמֹות מן הּמתּגּירים הּגרים והם ְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻימּתקּוהּו,
ׁשראינּו ּוכמֹו ּוכנעמה, הּמֹואבּיה ּכרּות ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָמעצמן
ּומתּגּירים: ּבאים ׁשּמעצמם ּגרים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּבעינינּו

‰p‰Âּבאמצעּות ּכי ּפעמים ּכּמה ּכתבּתי ּכבר ¿ƒ≈ְְְְְִִִֶַַָָָָָ
אֹור ּבאדם יתלּבׁש הּמצוה ְְֲִִֵֵַַַָָָָמעׂשה

ּכאֹומרֹו הרע חלק מּמּנּו ויגרׁש (קהלתהּׁשכינה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּובפרטח') רע, ּדבר ידע לא מצוה ְְִִֵֵַָָָָָֹׁשֹומר
ׁשלח ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין מצוה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשלּוחי
אפּלּו ׁשליחּותם ּבׁשעת מצוה ׁשּׁשלּוחי ְְְְְֲִִִִֵֶַָָל
העֹוסק כן ּוכמֹו מּצילתם, מצותם הרע ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּיצר
ּומעּותת הּטמאה רּוח ּבֹו מתלּבׁשת ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבעברה

ְַּדרּכֹו:
ÈÁ‡Âיאירּו זאת ּכל את אֹותנּו ה' הֹודיע ¿«¬≈ִִֶַָָָֹ

ּבּצהרים ּכּׁשמׁש עליֹון אל ְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָמאמרי
ׁשהקּדים לפי והּוא זֹו, ˙ˆ‡ּבמצוה Èk ְְְְְִִִִֶָƒ≈≈

‰ÓÁÏnÏּכמֹו מצוה לדבר היא ׁשּיציאתֹו וגֹו' «ƒ¿»»ְְְְְִִִִֶַָָ
ּבּׁשביה ראה אם עֹוד אמר למעלה, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָׁשּפרׁשנּו
רמּב"ם ּדקּדק ׁשּכן ּוכמֹו ׁשביה, ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּפרּוׁש
עֹודּנּו ׁשעה ּבאֹותּה ּכי מלכים מה' ְְְִִֵֶָָָָּבפ"ח
ּפרּוׁש ּתאר יפת אׁשת יראה אם ּבּמצוה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעֹוסק

אמרּו ז"ל ורּבֹותינּו ,סמּו כ"א:)אׁשת (קּדּוׁשין ְְִִֵֵֶַָָ



לד            
  ©«£¥−̈¤´¥¤®

  §¦§¨Æ¤Ÿ½̈§¨«§−̈
¤¦¨«§¤«¨

 ••••  .... ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

  §¥¦Á¨Á¤¦§©̧¦§¹̈
   ¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½¨«§¨²
  ¤¨¦¬¨§¤¦−̈¤©́
    ̈¦®§©̧©¥¹¨³¥¤̧¨Æ
   §©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«

  ••••    ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
      ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
.... ••••      ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

         .... ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
 ••••       ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

      .... ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

   §¨º̈¦Ÿ¨©´§¨À̈
   §¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ«Ÿ
  ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´

   ̈½©−©£¤¬¦¦¨«

ביתיב לגֹו ְְִֵֵַָָותעלּנּה

ית ּותרּבי ריׁשּה ית ְְִֵַַַַָָּותגּלח

ְָָָטּופרנהא:

ׁשביּהיג ּכסּות ית ְְְְִֵֶַָותעּדי

ותבּכי ּבבית ותיתב ְְְְִִֵֵֵַַָמּנּה

ירח אּמּה וית אבּוהא ְְֲִַַָָָית

לותּה ּתעּול ּכן ּובתר ְִֵֵַַָָיֹומין

ל ּותהי ְְְֲִִֵַָותבעלּנּה

ְְִלאנּתּו:

בּהיד תּתרעי לא אם ְִִִִֵֵַָויהי

וזּבנא לנפׁשּה ְְְְְְִִַַַַָָותפטרּנּה

לא ּבכסּפא תזּבנּנּה ְְְְִַַַָָָלא

עּניתּה: ּדי חלף ּבּה ֲִִִִַַַַָתּתגר

      
לדבריהם ׁשאם אּלא אמת ודבריהם איׁש, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָאׁשת
אׁשת לא איׁש אׁשת לֹומר לֹו היה יכּון ְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹלבד
היֹותֹו ׁשּבאמצעּות להעיר ּבאה אּלא ּתאר, ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָֹיפת
ּבּגֹויה להּכיר עיניו את ה' יגּלה ּבּמצוה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָעֹוסק
הּקדֹוׁשה נׁשמה ׁשהיא ּתאר יפת בה ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש
הּקדֹוׁשֹות נׁשמֹות זהר ּכי ּתאר, יפת ְְְְִִֵַַַַַָֹֹהּנקראת
ּבּה קנתה האּׁשה וזאת הּוא, ועצּום ְְְְִָָָָָָָֹֻמפלא
יפת אׁשת הּכתּוב קראּה ולזה הּטֹוב, זה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָחלק
ׁשאּתה רֹואה ׁשאּתה ידי על היא והּכרתּה ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתאר
ּבּׁשכינה ּדבּוק ׁשאּתה ּבזמן ּבּה ְְִִֵֶַַָָָָָחֹוׁשק
ּכאמּור מצוה ּבׁשליחּות עסּוק היֹות ְְְְְֱִִִֶָָָָָּבאמצעּות

חׁשקּת: טֹוב ׁשּלדבר יעיר ְְְְִֶֶַָָָָזה
˜c˜„Âלֹומרdaּכי להעיר אֹותּה, אמר ולא ¿ƒ¿≈ַ»ְְִִַָָָֹ

ּׁשּבּה למה אּלא חֹוׁשק אּתה לאּׁשה ְִֵֶֶַַָָָָָֹלא
הּדֹומה הּטֹוב חלק ׁשהּוא ּתאר יפת ְִֵֶֶֶֶַַַַֹׁשהיא
האּׁשה ׁשּכעּורה הגם זה ּוכפי הּטהֹורה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָלּנפׁש
הּנגלה לּגלם יפ"ת חֹוזר אינֹו ּכי ההּתר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּבכלל
זה ּבמּצב יׂשראל ּתאות יּמׁש לא אליו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכי

ואמר ׁשאמרנּו, M‡Ï‰,ּכמֹו EÏ zÁ˜ÏÂהּנה ְְְֶַַָָ¿»«¿»¿¿ƒ»ִֵ
ּבלׁשֹון הּכתּוב אמר לּה הּמתּכּנה מאמר ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָּבכל
וכאן וׁשּלחּתּה וגֹו' ּובעלּתּה וגֹו' והבאתּה ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָּכּנּוי

ׁשהּלקיחהzÁ˜ÏÂ,אמר להעיר הּכתּוב ׁשּנה ַָ¿»«¿»ְְֲִִִֶַַַָָָ
ׁשּבאמצעּות הּקדֹוׁשה נפׁש ׁשהיא ּבּנעלם ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָהיא
ּביפת ׁשּיזּכה אחרת לקיחה ּבּה לֹו יהיה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָהענין
ׁשּבּה ּבאּׁשה יׂשראל איׁש ּכׁשּיּדבק ּכי ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּתאר,
הּטֹוב חלק מקֹומֹו יקנה ּתכף מהּטֹוב ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַחלק

ּכמֹו ּבֹו ויזּכה יעקבּביׂשראל ּבת ּדינה ׁשּזכתה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
חמֹור: ּבן ׁשכם ּבּה ּבפּגע קדֹוׁשה ְְְְֲִֶֶֶֶַָָֹּבנפׁש

‰p‰Âהּקדּׁשה ּבדבקּות ּבחינֹות ב' ׁשּיׁש לפי ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶַָֻ
וזאת למעלה, ׁשּזכרנּו ּכמֹו ְְְְְְִֶַַַָָָֹּבּקלּפה
הּוא ּבּה הּדבּוק חלק אם ידּוע אין ִִֵֵֶַַָָָָָהאּׁשה
ונׁשארה ּכּנזּכר ראׁשֹונה ּבדביקה הּיֹוצא ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָּדבר
מחלק ונתרֹוקנה הרע ּבחלק חלּוטה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָהאּׁשה
הּטֹוב ּבחלק נחלטת ׁשּכּלּה אפׁשר אֹו ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻהּטֹוב,

ה' יצו לזה ּוכנעמה, zּכרּות Ï‡ d˙‡‰Â ְְְֲֶַַָָ««≈»∆
E˙Èaּבחינת הּדבקּות חלק מּמּנּו וירחיק וגֹו' ≈∆ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַ

אם יֹום ׁשלׁשים אחר האּׁשה ּתּבדק ואז ְְִִִִֵַַַָָָָָֹהרע,
ּוכנעמה, ּכרּות היא והרי זֹו אׁשּתֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָנתּגּירה

אֹומרֹו M‡Ï‰והּוא EÏ ‰˙È‰Âואם יחּפץ, אם ְְ¿»¿»¿¿ƒ»ְְִִַֹ

הּטֹוב חלק ּכי האֹות ל זה וגֹו' יחּפץ ְְְִֵֶֶַַָֹֹלא
ונחלק ראׁשֹון מעׂשה ידי על יצא ּבּה ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
לאּׁשה האדם ׁשּיתאּוה מקֹום ׁשּיׁש ּולצד ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהרע,
יתאּוה ׁשּלא אמרנּו לא ּכי זנּות, ּבדר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹנכרּיה
ּדוקא קדֹוׁשה נפׁש ּבּה יׁש אם אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָלנכרית
ׁשּכתבנּו, ּכמֹו מצוה ּבדבר עסּוק ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶַַָָָָּבזמן

ה' צּוה לזה כן, אחרי ּכן ּׁשאין Ál‚Â‰מה ֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ¿ƒ¿»
‰È ˙‡ ‰˙Â d‡ וכל‡˙ וגֹו' ∆…»¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְְָ

ּתאוה להסיר האּׁשה את המנּולים ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָהּדברים
האֹות ל זה ּבּה וחפץ נתּגּירה ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָהּטבעית,
ולזה הרע חלק מּמּנה ונחלט נתמּתקה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכי
ּדקּדק ּבּה, יחּפץ לא ואם לאּׁשה, לֹו ְְְְְְִִִֵַָָָָֹֹוהיתה

ּׁשּבּהdaלֹומר ּבּמה הּוא החפץ ּכי להעיר ַ»ְִִֵֶֶֶַָָָ
הּטֹוב: חלק ֵֶֶַׁשהּוא

Ó‡ÂdÏ dzÁlÂלֹומר dÏ,ּדקּדק ¿¿¿ƒ«¿»¿«¿»ְִֵַ¿«¿»
ימּכרּנה ולא יׁשּלחּנּה לּמה טעם ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹלתת
ׁשּנתן הּׁשביה מּכלל ׁשהיא ּכיון מּדמיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָויהנה
ּבׁשביל ּפרּוׁש לנפׁשּה הּוא הּטעם ואמר ה', ְְְְִִֵַַַַַָָלֹו
אחר ּבתחּלה ׁשרמז ּתאר יפת ׁשהיא ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹנפׁשּה

הּדר זה על אֹו מּמּנה, ּפרּוׁשdÏׁשּנהנה ֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ¿«¿»ֵ
יפ"ת נפׁש ּכי לׁשלל הּגֹויה ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹהּטמאה

אּלאהּט ּבּה נׁשאר ולא ּבּה זכית ּכבר הֹורה ְְְְִִֶַַָָָָָָָֹ
ואֹומרֹו הּגֹויה, ˙pÓ‰נפׁש ‡Ï Ó'ה ּכי ְְֶֶַָ»……ƒ¿¿∆»ִ

ּבדר הרע ּבחינת עם יׂשראל ינהגּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹחפץ
אֹומרֹו ּדר על ס"ט)זה, הּכית(ּתהּלים אׁשר ְְֲִִִִֶֶֶֶַָ

ׁשאחר האּמֹות על מתרעמת הּקדׁש ׁשרּוח ְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻרדפּו
וזֹו אֹותם, רֹודפים מּכים יׂשראל ְְְִִִִֵֶָָֻׁשרֹואים
לא מּפיה ּבלעּה ׁשהֹוציא ׁשאחר ּבּה ְִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכּיֹוצא

מּכסּפּה: עֹוד ְִֵֶַָָיהנה
Ó‚Âּתחת d˙Èpאמר ‡אׁשר ּפרּוׁש ¿»«ֶַַֹ¬∆ƒƒ»ֲֵֶ

יפת ׁשהיא וטּובּה עׁשרּה מּמּנה ְְְִִֵֶֶַָָָָָהֹוצאת
מעּנה אֹותּה עׂשית ענּיה אֹותּה ועׂשית ְְֲִִִַָָָָָָָָֹֻּתאר
ּדברנּו, על עֹוד יעיד וזה עכּורה, אֹותּה ְְֲִִֵֶַָָָָָָעׂשית
אּׁשה על הּבא ׁשּיׂשראל ּבעֹולם היּתכן ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכי

ז"ל אמרּו והלא אֹותּה מעּנה הּוא (ע"זהּגֹויה ְְֲֶַַַָָָֹ
יֹותרכ"ב:) יׂשראל ׁשל ּבהמּתן עליהם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָחביבה

עּנּוי ּומה מהם, יֹותר ּונׁשֹותיהם ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָמּנׁשֹותיהן
הּנעלם עּנּוי הּוא הּכּונה אּלא לּגֹויה, זה ֱִֶֶֶַַַַָָָָָהּוא

מּמּנה: קדׁש ׁשלל ְִֶֶֶַָֹׁשהּוא

„הּנה הּדר זה על הּפרׁשה ּתתּבאר רמז ¿∆∆ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבמעׂשה ּתלּוי וקּיּומֹו העֹולם ּבנין ְְְֲִִֵַַָָָָּכל
העֹולם ּדרכיהם יטיבּו אם יׂשראל ּבני ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָעם
ה' ּגם הארץ, ותגל הּׁשמים ויׂשמחּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָקּים
ׁשל ּדרּכם ויׁשר ּבנּו, ויגל יׂשמח ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָֹאלהינּו
הּכתּוב ּובא הרע יצר ּבנצחֹון ּתלּוי ְְְִִֵֵֶַַָָָָָיׂשראל
העליֹון מעֹולם ּביציאתֹו ּכי האדם ְְִִִִֵֶָָָָָָָלהעיר
ּכי לּמלחמה, מּוכן יהיה הּזה לעֹולם ְְִִִֶֶַַָָָָָָלבֹוא
אּלא זה לנּצחֹון ּתגּברת צרי ׁשאין יחׁשב ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹלא
אֹומרם ּדר על מלחמה יּקרא לזֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאדרּבה

פ"ד) ׁשאין(אבֹות יצרֹו את הּכֹובׁש ּגּבֹור איזהּו ְִִֵֵֵֶֶֶַָ
אמר ולזה מּזֹו, ּגדֹולה ּבפּת"חÓÁÏnÏ‰ּגבּורה ְְְִֶַָָָָ«ƒ¿»»ְַַ

הּלמ"ד: ֶַַַָּתחת
Ó‡ÂEÈÈ‡ Ïמלחמה לא ּכי להעיר ּבא ¿¿«…¿∆ְְִִִָָָָֹ

ּוכׁשּיקּוץ עיר ללּכד הּלֹוחם ּכגּבֹור ְְְִִִֵֶַָֹזֹו
הּלֹוחם ּכאדם אּלא לעצמֹו ויל יפנה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבּמלחמה

והּכהּו,עם עליו יקּום יתרּׁשל ׁשאם אֹוּיבֹו ְְְִִִִֵֶַָָָָ
האֹויב את מּללחם האדם יתרּׁשל אם כן ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹּכמֹו
ּומבטיחֹו העֹולם, מן ויאּבדהּו עליו ְְִִִֵַַָָָָָיקּום
האנֹוׁשי מּכח הּיצר הּוא ׁשּתּקיף ׁשהגם ֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּכתּוב

ואֹומר ּבידֹו, ה' יּתנהּו כן ּפי על ÈÂ˙אף ְְְִִֵֵֵַַָ¿»ƒ»
Èּבֹו ׁשאין אֹותֹו, ולא ׁשביֹו לֹומר ּדקּדק ƒ¿ְְְִִֵֵֶַֹ

ׁשביֹו אּלא המקּוה הּוא והעּדרֹו ּבעצמֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֻמּמׁש
מּמ הּטֹוב מּבחינת הּוא ּׁשּׁשבה מה ְְִִִֵֶַַַָָּפרּוׁש
נׁשמֹות ׁשּכּמה ּובנצחֹונֹו ּבפּתּוייו ּב ְְְְְִִִֵֶַַָָָּומּכּיֹוצא

ּבידֹו: ׁשבּויֹות יׂשראל ּבני ְְְְִֵֵֵַָָמעם
Ó‡Â‡z ˙È ˙‡ ‰ÈMa ˙È‡Âאמר ¿¿¿»ƒ»«ƒ¿»≈∆¿«…«ַָ

אין ּכי אדם, נׁשמת ּפרּוׁש סמּו ְִִֵֵֵֶַָָָאׁשת
ותּכנס מּטה ׁשּתרד עד ּבּנפׁש ׁשֹולט ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּס"מ
ּתּקרא והּנפׁש ּבּׁשבי, לֹוקחה הּוא מּמּנּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבאדם
עד יפה הּנפׁש ּכי ּתאר יפת לזֹו וקרא ְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹאּׁשה,
ּוכׁשּינּצח הרעים ּבמעׂשיה ׁשּמתנּולת אּלא ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמאד
ּומה ּיפה מה ּבנפׁשֹו האדם יׂשּכיל אז ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָהּיצר

היא: ְִִָּנעימה
Ó‡Âd z˜ÁÂלֹו ׁשהיה החׁשק אז ּפרּוׁש ¿»«¿»«¿»»ֵֵֶֶַָָָ

לתּקן ּבּה ילּביׁשם ּובפּתּוייו הּיצר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבדברי
ואֹומרֹו טֹוב, ׁשּכּלֹו הּקּים ועֹולם הּמׂשּכלֹות ְְְְֶַַַָָָָֻֻלּה

E˙Èa z Ï‡ d˙‡‰Âּפּתּוי ידי ׁשעל לפי «¬≈»∆≈∆ְְִִֵֶַ
רע חלק וׁשֹוכן מהּגּוף הּנפׁש מתרחקת ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָהרע

            
   •••• רמב ....לאתהתב ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

 ••••תבל ריק רי ל   לא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ
 למי רה מה רי ל מי ימראה :.... ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
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י י ל הכר אי אלבאמ האבראי מיתת לאחר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

....בחק ְְַָֻ
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ממרי.... ••••(א ריה)הל י  מתרימלקי ְְְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹ
ר רימר יאכל גב  חב אי מרה רר  תְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹא

אמר "בא "לל אמר: יי לג חי כג)יה "אל(משלי : ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
ללי יי באי למ"הי ב)ר ריה)הרג מרה רר ב  ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

אבי ממ כה  : ל רה היה   ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָל
את מל רכי רת מ אמ אי ל מבְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

תרבהח ימת אל אי ימת רה: ....אמרה  ְְְִַַַַַָָָָָָ
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ּתרּתיןטו לגבר תהוין ְְְְֲִֵֵֶַַָארי

וחדא רחמּתא חדא ְְְֲֲִֶַָָָנׁשין

ּבנין לּה וילידן ְְֲִִִִֵָָׂשניאתא

ויהי ּוׂשניאתא ְְְֲִִֵֶָָרחמּתא

לׂשניאתא: בּוכרא ְְְֲִִָָָּברא

ּדיחסןטז ּביֹומא ְְֲִֵֵַָויהי

לית לּה יהי ּדי ית ְְִִִֵֵֵָלבנֹוהי

ּבר ית לבּכרא רׁשּו ְְֵַַָָָלּה

בר אּפי על ְְֵֶַַַָרחמּתא

ּבּוכרא: ְְֲִָָׂשניאתא

בריז ּבּוכרא ית ְֲֵַָָארי

לּה למּתן יפרׁש ְְְֲִִֵַַַָׂשניאתא

ּדי ּבכל חלקין ְְֳִִֵַָֹּתרּתין

ריׁש הּוא ארי לּה ְְֲִֵֵֵַיׁשּתכח

בכרּותא: חזיא לּה ְְְֵֵֵָָָָּתקּפּה

סטייח ּבר לגבר יהי ְְֲִֵֵֵַַָארי

מקּבל ליתֹוהי ְִֵֵַַָּומרי

ּולמימר אבּוהי ְְֲִֵֵַַלמימר

ולא יתּה ּומּלפן ְְִֵֵַָָָאּמּה

מּנהֹון: ְְִַַיקּבל

ואּמּהיט אבּוהי ּבּה ְְֱֲִִֵֵֶויחדּון

סבי לקדם יתּה ְְֳֵֵַָָָָויּפקּון

ּדין ּבית ולתרע ְְְִִֵֵַַקרּתּה

ְֵַאתרּה:

      

אֹומרֹו ּכדר י"ח)ּבמקֹומּה, נפׁשֹו(אּיֹוב טֹורף ְְְְִִֵֶֶַָ
אֹומרם ּדר על ּבית יּקרא והּגּוף (ּתעניתּבאּפֹו, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ

הּגּוף,י"א.) ׁשהּוא ּביתֹו קֹורֹות ּבאדם מעיד ִִֵֵֶַָָָמי
ויּקרא ּביתֹו לתֹו נפׁשֹו יביא יצרֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּוכׁשּנֹוצח
טמא מּמקֹום ׁשּקנה ׁשהּנפׁש ולהיֹות נפׁש, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעל
ׁשהּוא ּבּה הּנדּבק הרע מּתחלּואי לנּקֹותּה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָצרי

אֹומרֹו והּוא הראׁש, ׂשער ‡˙Âּבחינת ‰Ál‚ ְְְִַַַָֹ¿ƒ¿»∆
,L‡ּבּצּפרנים הרמּוזה הּקלּפה ּבחינת ּגם …»ְְְְִִִִַַַַַָָָָ

ּכנגּדּה È‰אמר ˙‡ ‰˙Â,ּתּקּון לׁשֹון ְְֶַָָ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְִ
הּנפׁש ּבּה הּמתּכּסה הּטמאה מסוה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻותסיר

אֹומרֹו והּוא הּטמאה, Ï˙מרּוח ˙‡ ‰ÈÒ‰Â ְְְֵַַָֻ¿≈ƒ»∆ƒ¿«
‰ÈÏ ÈLּבמקֹום מּׁשביתּה ׁשּקנתה ּפרּוׁש ƒ¿»≈»∆»ְְְִִֵֶָָָָָ

ודרכי החטאים מרּוק ידי על יהיה וזה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמא,
יׂשראל אלהי מּול הּדעת והכנת ְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָֹהּתׁשּובה
המיחד ּבית לּה מֹוׁשב מקֹום ויבחר ְְְְִִַַַָָָֻב"ה,
אֹומרֹו והּוא הּמדרׁש, ּבית ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶַָָליׂשראל

,E˙Èa ‰LÈÂמעלה אׁשר על ּבבכי ותתוּדה ¿»¿»¿≈∆ְְְֲֲִִִֶֶַַָָ
זה אביה מהם, ּפרדתּה ועל ואּמּה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבאביה

יׂשראל ּכנסת היא אּמה ל"ה)הקב"ה, ,(ּברכֹות ְְְִִִֵֶֶָָָ

ירמז אֹו לּׁשב, הּמסּפיק ׁשעּור זה ימים ְְִִִִֶֶַַַַָָֹירח
אלּול: חדׁש ׁשהּוא לתׁשּובה המיחד ְְֱִֶֶֶַַָָֹֹֻלחדׁש

Á‡Â‰ÈÏ‡ ‡B k.להנֹות ּתּכנס אּתה ּפרּוׁש ¿««≈»≈∆»ִֵֵֵַָָָ
אֹומרֹו ּבסֹוד ט"ז)מאֹורּה עמל(מׁשלי נפׁש ְְְִֵֵֵֶֶָָ

הּנאֹות, ּבּדר לעמד ּותסּיעהּו לֹו, עמלה ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹעמלה
מעׂשי ּבכח אֹותּה ׁשּקנית ּבעליה אּתה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹותּקרא

אֹומרֹו ּתהיהÏ,והּוא הּתחּיה ליֹום ּגם ְְ¿«¿»ְְְִִֶַַָ
והּוא ּבּה, ותעמד לגּופ לחזר ל ְְְְְְֲֲֶֶַַָֹֹֻמיחדת

M‡Ï‰,אֹומרֹו EÏ ‰˙È‰Âלצּוֹות הּכתּוב וחזר ְ¿»¿»¿¿ƒ»ְְַַַָָ
לקּוֹות לּבֹו נטה לא האיׁש ׁשאם הּנפׁש ְִִִֶֶֶַַַָָָֹעל
ּבעֹולם לּה להאיר ּולהתעּצם לנפׁשֹו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָלהטיב
ּכדר לּה ירע ׁשּלא יּזהר ּפנים ּכל על ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהעליֹון,

ׁשלמה י"ב)ׁשאמר אל(קהלת ּתׁשּוב והרּוח ְְֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ׁשּבת ּבמּס' ודרׁשּו נתנּה, אׁשר (קנ"ב:)האלהים ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָָֹ
אֹומרֹו והּוא ,ל ׁשּנתנּה ּכמֹו לֹו Ï‡ּתנה Ì‡ ְְְְְְֶֶָָָƒ…

LÏ ÁlLÂ a Áׁשּלא ּפרּוׁש »«¿»»¿ƒ«¿»¿«¿»ֵֶֹ
חֹורין ּבת אּלא ׁשּבאי ּביד עליהּתמסרּנה ואין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

מֹוׁשל: ֵַיד
B‡ּבּזהר ּׁשאמרּו מה ּדר על ס"ז)ירצה (ח"ג ְְִֶֶֶֶַַַַָֹ

הּׁשכינה ׁשעל ּבּלילה אּויתי נפׁשי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָּבּפסּוק
ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא נפׁשי, אֹומר ְְְְִֵֶַַַָהּוא

LÏ ÁlLÂׁשּתחזר הּׁשכינה ׁשהּוא ¿ƒ«¿»¿«¿»ְֲִֶֶַַָֹ
ואֹומרֹו מּמּנּו, ׁשּיצתה Ï‡למקֹום  ְְְְִֶֶָָָ»……

‰k˙הּזהר ּבספר ּׁשּדרׁשּו מה ּדר על וגֹו' ƒ¿¿∆»ְְְֵֶֶֶֶַַַַָֹ
צ"ז) למכרּה,(ח"ב ימׁשל לא נכרי לעם ְְְְְִִַַָָָָֹֹּבּפסּוק
ימׁשלÛÒkaואֹומרֹו אי אדם ׁשּיאמר לפי ְְ«»∆ְְִִֵֶַָָֹֹ

לׁשֹון ּבּכסף אמר לזה למכרּה ּבנפׁשֹו ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָאדם
ּבני לּבֹות וכסף ּתאות ּבאמצעּות ּכי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹּכסף,
מּזה ורמזנּו אֹויב, ּביד נפׁשם את ימּכרּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָאדם

ל"ז)ּבּפסּוק כ"ה לֹו(וּיקרא תּתן לא ּכסּפ את ְְְִִֵֶַַַָָֹ
ואֹומרֹו וגֹו', ּבּנׁש˙˙ ‡Ïׁשּתרּגם ּכמֹו ְְְֶֶַ…ƒ¿«≈ְְִֵֶ

מחּבלים ּבּה ּתגרה לא ּפרּוׁש ּתתגר לא ְְְְְְִִֵֶַַָָֹֹֻאנקלּוס
עּניתּה אׁשר ּתחת החֹוטאת, ּבנפׁש ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמתּגרים

עּנּוי: הּנפׁש ּבער יּקרא החטא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָּכי
È‰Â.B‚Â‰טו) a‰ a‰ּבדר הּכתּוב אמר ¿»»«≈«¿…¿ְֶֶַַָָ

אֹומרֹו ּדר על כ"ט)וּדאית, ה'(ּבראׁשית וּירא ְְְִִֵֶֶַַַַָ
לב ּבנׁשּברי יראה ה' ּכי לאה, ׂשנּואה ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָּכי

ְְָָלסמכם:
BÏÈÁ‰.B‚Âטז) L‡ ˙‡ ÂÈa אמר‡˙ ולא «¿ƒ∆»»≈¬∆¿ְַָֹ

ּבניו, את לֹו יהיה אׁשר את הנחילֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַָָּביֹום
לרמז ּבניו, את לּמאמר הנחילֹו ּתבת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹלהסמי

ׁשאמרּו חכמים ק"ל.)סברת האב(ב"ב ׁשּיכֹול ְְֲִֶֶַָָָָָָ
ּׁשּנֹוגע מּמה יֹותר מּבניו אחד לבן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהנחיל

החלּקה: ּכפי ְֲִַָֻלֹו
‡Ï.B‚Â kÏ ÏÈּובזה ּבלאו, עֹובר ּבּכר ואם …«¿«≈¿ְְִִֵֵֶָָ

ּבּדּבּור ׁשם הּתֹוספֹות ּׁשהקׁשּו מה ְְִִִֵֶַַַַָָיתיּׁשב
רּבנן: לסברת לֹומר ּתלמּוד ְְְִִַַַַַַָָָהּמתחיל

Èk.Lיח) È‡ B‚Â LÈ‡Ï ‰È‰Èלדעת צרי ƒƒ¿∆¿ƒ¿≈∆…≈«ִַַָָ
ׁשֹומע,‡Èאֹומרֹו אינֹו לֹומר לֹו ׁשהיה ְ≈∆ֵֵֶַַָָ

ּבתֹוכֹו ממלי ּכׁשאדם ּכי להעיר ׁשּבא ְְְְְִִִֶֶַַָָָָואּולי
והּׁשמיעה הידיעה מּמּנּו נׁשללת הרע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיצר
הּלב מפּתח על עֹומד הּיצר ּכי אליו, ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמהּנאמר
הם ּכי הּנפׁש אל מהּגיע הּדברים ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּומֹונע
למל הּדבר והמׁשלּתי מּׁשם, לצאת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָיחּיבּוהּו
לקּבל והּבאים ולסטים ּגּנבים ׁשֹועריו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹׁשהיּו
ההם ׁשהּׁשֹוערים היּתכן מהם הּמל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלפני
ּכמֹו ,לּמל לחּיבם לּכנס רׁשּות להם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָיֹוציאּו

אֹומרֹו והּוא הּזה, הּדבר LÈ‡Ïכן ‰È‰È Èk ְְֵֶַַָָƒƒ¿∆¿ƒ
Lוגֹו' È‡ּבער הּוא מׁשלל ּפרּוׁש וגֹו' ְ≈∆…≈«ְְְֵֵֶָֻ

הּמֹונע מּצד הּדברים יּגיעּוהּו לא ּכי ְְִִִִִֵַַַַַַָָֹהּׁשמיעה
ז"ל ּכאֹומרם הּלב מפּתחי על (ּברכֹותהּיֹוׁשב ְְְְְִֵֵֵַַַָָ

ס"א.):



לה             
   •••• רמב ....לאתהתב ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

 ••••תבל ריק רי ל   לא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֹ
 למי רה מה רי ל מי ימראה :.... ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

  ¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´
   ̈¦À¨«©©³£¨Æ§¨«©©´
  §½̈§¨«§´¨¦½
   ̈«£−̈§©§¨®§¨¨²©¥¬

   ©§−Ÿ©§¦¨«

   §¨À̈§Æ©§¦´¤
    ̈½̈¥¬£¤¦«§¤−®´Ÿ
  ©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈
 ©§¥¬¤©§−̈

  ©§«Ÿ

  ¦Á¤©§¸Ÿ¤©§¹̈
     ©¦À¨³¤Æ¦´§©½¦§¬Ÿ
   £¤¦¨¥−®¦Æ¥¦´

   Ÿ½−¦§©¬©§Ÿ̈«

 ••••(קכג אחיג(ב"ב ....י  •••• ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
י י ל הכר אי אלבאמ האבראי מיתת לאחר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

....בחק ְְַָֻ

   ¦¦«§¤´§¦À¥¥´
    ¤½¥¤´Ÿ¥½©§¬¨¦−
    §´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ

 ¦§©−£¥¤«
••••רה מ ל....••••ר אבי ברי מרב ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ממרי.... ••••(א ריה)הל י  מתרימלקי ְְְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹ
ר רימר יאכל גב  חב אי מרה רר  תְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹא

אמר "בא "לל אמר: יי לג חי כג)יה "אל(משלי : ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
ללי יי באי למ"הי ב)ר ריה)הרג מרה רר ב  ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

אבי ממ כה  : ל רה היה   ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָל
את מל רכי רת מ אמ אי ל מבְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

תרבהח ימת אל אי ימת רה: ....אמרה  ְְְִַַַַַָָָָָָ

   §¨¬§−¨¦´§¦®
   §¦Ÿ²¤¦§¥¬¦−

 §¤©¬©§Ÿ«

ּתרּתיןטו לגבר תהוין ְְְְֲִֵֵֶַַָארי

וחדא רחמּתא חדא ְְְֲֲִֶַָָָנׁשין

ּבנין לּה וילידן ְְֲִִִִֵָָׂשניאתא

ויהי ּוׂשניאתא ְְְֲִִֵֶָָרחמּתא

לׂשניאתא: בּוכרא ְְְֲִִָָָּברא

ּדיחסןטז ּביֹומא ְְֲִֵֵַָויהי

לית לּה יהי ּדי ית ְְִִִֵֵֵָלבנֹוהי

ּבר ית לבּכרא רׁשּו ְְֵַַָָָלּה

בר אּפי על ְְֵֶַַַָרחמּתא

ּבּוכרא: ְְֲִָָׂשניאתא

בריז ּבּוכרא ית ְֲֵַָָארי

לּה למּתן יפרׁש ְְְֲִִֵַַַָׂשניאתא

ּדי ּבכל חלקין ְְֳִִֵַָֹּתרּתין

ריׁש הּוא ארי לּה ְְֲִֵֵֵַיׁשּתכח

בכרּותא: חזיא לּה ְְְֵֵֵָָָָּתקּפּה

סטייח ּבר לגבר יהי ְְֲִֵֵֵַַָארי

מקּבל ליתֹוהי ְִֵֵַַָּומרי

ּולמימר אבּוהי ְְֲִֵֵַַלמימר

ולא יתּה ּומּלפן ְְִֵֵַָָָאּמּה

מּנהֹון: ְְִַַיקּבל

ואּמּהיט אבּוהי ּבּה ְְֱֲִִֵֵֶויחדּון

סבי לקדם יתּה ְְֳֵֵַָָָָויּפקּון

ּדין ּבית ולתרע ְְְִִֵֵַַקרּתּה

ְֵַאתרּה:

      

אֹומרֹו ּכדר י"ח)ּבמקֹומּה, נפׁשֹו(אּיֹוב טֹורף ְְְְִִֵֶֶַָ
אֹומרם ּדר על ּבית יּקרא והּגּוף (ּתעניתּבאּפֹו, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ

הּגּוף,י"א.) ׁשהּוא ּביתֹו קֹורֹות ּבאדם מעיד ִִֵֵֶַָָָמי
ויּקרא ּביתֹו לתֹו נפׁשֹו יביא יצרֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּוכׁשּנֹוצח
טמא מּמקֹום ׁשּקנה ׁשהּנפׁש ולהיֹות נפׁש, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעל
ׁשהּוא ּבּה הּנדּבק הרע מּתחלּואי לנּקֹותּה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָצרי

אֹומרֹו והּוא הראׁש, ׂשער ‡˙Âּבחינת ‰Ál‚ ְְְִַַַָֹ¿ƒ¿»∆
,L‡ּבּצּפרנים הרמּוזה הּקלּפה ּבחינת ּגם …»ְְְְִִִִַַַַַָָָָ

ּכנגּדּה È‰אמר ˙‡ ‰˙Â,ּתּקּון לׁשֹון ְְֶַָָ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְִ
הּנפׁש ּבּה הּמתּכּסה הּטמאה מסוה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻותסיר

אֹומרֹו והּוא הּטמאה, Ï˙מרּוח ˙‡ ‰ÈÒ‰Â ְְְֵַַָֻ¿≈ƒ»∆ƒ¿«
‰ÈÏ ÈLּבמקֹום מּׁשביתּה ׁשּקנתה ּפרּוׁש ƒ¿»≈»∆»ְְְִִֵֶָָָָָ

ודרכי החטאים מרּוק ידי על יהיה וזה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָטמא,
יׂשראל אלהי מּול הּדעת והכנת ְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָֹהּתׁשּובה
המיחד ּבית לּה מֹוׁשב מקֹום ויבחר ְְְְִִַַַָָָֻב"ה,
אֹומרֹו והּוא הּמדרׁש, ּבית ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶַָָליׂשראל

,E˙Èa ‰LÈÂמעלה אׁשר על ּבבכי ותתוּדה ¿»¿»¿≈∆ְְְֲֲִִִֶֶַַָָ
זה אביה מהם, ּפרדתּה ועל ואּמּה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבאביה

יׂשראל ּכנסת היא אּמה ל"ה)הקב"ה, ,(ּברכֹות ְְְִִִֵֶֶָָָ

ירמז אֹו לּׁשב, הּמסּפיק ׁשעּור זה ימים ְְִִִִֶֶַַַַָָֹירח
אלּול: חדׁש ׁשהּוא לתׁשּובה המיחד ְְֱִֶֶֶַַָָֹֹֻלחדׁש

Á‡Â‰ÈÏ‡ ‡B k.להנֹות ּתּכנס אּתה ּפרּוׁש ¿««≈»≈∆»ִֵֵֵַָָָ
אֹומרֹו ּבסֹוד ט"ז)מאֹורּה עמל(מׁשלי נפׁש ְְְִֵֵֵֶֶָָ

הּנאֹות, ּבּדר לעמד ּותסּיעהּו לֹו, עמלה ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֹעמלה
מעׂשי ּבכח אֹותּה ׁשּקנית ּבעליה אּתה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹותּקרא

אֹומרֹו ּתהיהÏ,והּוא הּתחּיה ליֹום ּגם ְְ¿«¿»ְְְִִֶַַָ
והּוא ּבּה, ותעמד לגּופ לחזר ל ְְְְְְֲֲֶֶַַָֹֹֻמיחדת

M‡Ï‰,אֹומרֹו EÏ ‰˙È‰Âלצּוֹות הּכתּוב וחזר ְ¿»¿»¿¿ƒ»ְְַַַָָ
לקּוֹות לּבֹו נטה לא האיׁש ׁשאם הּנפׁש ְִִִֶֶֶַַַָָָֹעל
ּבעֹולם לּה להאיר ּולהתעּצם לנפׁשֹו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָלהטיב
ּכדר לּה ירע ׁשּלא יּזהר ּפנים ּכל על ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהעליֹון,

ׁשלמה י"ב)ׁשאמר אל(קהלת ּתׁשּוב והרּוח ְְֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ׁשּבת ּבמּס' ודרׁשּו נתנּה, אׁשר (קנ"ב:)האלהים ְְְְֱֲִֶֶַַָָָָָֹ
אֹומרֹו והּוא ,ל ׁשּנתנּה ּכמֹו לֹו Ï‡ּתנה Ì‡ ְְְְְְֶֶָָָƒ…

LÏ ÁlLÂ a Áׁשּלא ּפרּוׁש »«¿»»¿ƒ«¿»¿«¿»ֵֶֹ
חֹורין ּבת אּלא ׁשּבאי ּביד עליהּתמסרּנה ואין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

מֹוׁשל: ֵַיד
B‡ּבּזהר ּׁשאמרּו מה ּדר על ס"ז)ירצה (ח"ג ְְִֶֶֶֶַַַַָֹ

הּׁשכינה ׁשעל ּבּלילה אּויתי נפׁשי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָּבּפסּוק
ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא נפׁשי, אֹומר ְְְְִֵֶַַַָהּוא

LÏ ÁlLÂׁשּתחזר הּׁשכינה ׁשהּוא ¿ƒ«¿»¿«¿»ְֲִֶֶַַָֹ
ואֹומרֹו מּמּנּו, ׁשּיצתה Ï‡למקֹום  ְְְְִֶֶָָָ»……

‰k˙הּזהר ּבספר ּׁשּדרׁשּו מה ּדר על וגֹו' ƒ¿¿∆»ְְְֵֶֶֶֶַַַַָֹ
צ"ז) למכרּה,(ח"ב ימׁשל לא נכרי לעם ְְְְְִִַַָָָָֹֹּבּפסּוק
ימׁשלÛÒkaואֹומרֹו אי אדם ׁשּיאמר לפי ְְ«»∆ְְִִֵֶַָָֹֹ

לׁשֹון ּבּכסף אמר לזה למכרּה ּבנפׁשֹו ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָאדם
ּבני לּבֹות וכסף ּתאות ּבאמצעּות ּכי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹּכסף,
מּזה ורמזנּו אֹויב, ּביד נפׁשם את ימּכרּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָאדם

ל"ז)ּבּפסּוק כ"ה לֹו(וּיקרא תּתן לא ּכסּפ את ְְְִִֵֶַַַָָֹ
ואֹומרֹו וגֹו', ּבּנׁש˙˙ ‡Ïׁשּתרּגם ּכמֹו ְְְֶֶַ…ƒ¿«≈ְְִֵֶ

מחּבלים ּבּה ּתגרה לא ּפרּוׁש ּתתגר לא ְְְְְְִִֵֶַַָָֹֹֻאנקלּוס
עּניתּה אׁשר ּתחת החֹוטאת, ּבנפׁש ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמתּגרים

עּנּוי: הּנפׁש ּבער יּקרא החטא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָּכי
È‰Â.B‚Â‰טו) a‰ a‰ּבדר הּכתּוב אמר ¿»»«≈«¿…¿ְֶֶַַָָ

אֹומרֹו ּדר על כ"ט)וּדאית, ה'(ּבראׁשית וּירא ְְְִִֵֶֶַַַַָ
לב ּבנׁשּברי יראה ה' ּכי לאה, ׂשנּואה ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָּכי

ְְָָלסמכם:
BÏÈÁ‰.B‚Âטז) L‡ ˙‡ ÂÈa אמר‡˙ ולא «¿ƒ∆»»≈¬∆¿ְַָֹ

ּבניו, את לֹו יהיה אׁשר את הנחילֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַָָּביֹום
לרמז ּבניו, את לּמאמר הנחילֹו ּתבת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹלהסמי

ׁשאמרּו חכמים ק"ל.)סברת האב(ב"ב ׁשּיכֹול ְְֲִֶֶַָָָָָָ
ּׁשּנֹוגע מּמה יֹותר מּבניו אחד לבן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהנחיל

החלּקה: ּכפי ְֲִַָֻלֹו
‡Ï.B‚Â kÏ ÏÈּובזה ּבלאו, עֹובר ּבּכר ואם …«¿«≈¿ְְִִֵֵֶָָ

ּבּדּבּור ׁשם הּתֹוספֹות ּׁשהקׁשּו מה ְְִִִֵֶַַַַָָיתיּׁשב
רּבנן: לסברת לֹומר ּתלמּוד ְְְִִַַַַַַָָָהּמתחיל

Èk.Lיח) È‡ B‚Â LÈ‡Ï ‰È‰Èלדעת צרי ƒƒ¿∆¿ƒ¿≈∆…≈«ִַַָָ
ׁשֹומע,‡Èאֹומרֹו אינֹו לֹומר לֹו ׁשהיה ְ≈∆ֵֵֶַַָָ

ּבתֹוכֹו ממלי ּכׁשאדם ּכי להעיר ׁשּבא ְְְְְִִִֶֶַַָָָָואּולי
והּׁשמיעה הידיעה מּמּנּו נׁשללת הרע ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיצר
הּלב מפּתח על עֹומד הּיצר ּכי אליו, ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמהּנאמר
הם ּכי הּנפׁש אל מהּגיע הּדברים ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּומֹונע
למל הּדבר והמׁשלּתי מּׁשם, לצאת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָיחּיבּוהּו
לקּבל והּבאים ולסטים ּגּנבים ׁשֹועריו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹׁשהיּו
ההם ׁשהּׁשֹוערים היּתכן מהם הּמל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלפני
ּכמֹו ,לּמל לחּיבם לּכנס רׁשּות להם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָיֹוציאּו

אֹומרֹו והּוא הּזה, הּדבר LÈ‡Ïכן ‰È‰È Èk ְְֵֶַַָָƒƒ¿∆¿ƒ
Lוגֹו' È‡ּבער הּוא מׁשלל ּפרּוׁש וגֹו' ְ≈∆…≈«ְְְֵֵֶָֻ

הּמֹונע מּצד הּדברים יּגיעּוהּו לא ּכי ְְִִִִִֵַַַַַַָָֹהּׁשמיעה
ז"ל ּכאֹומרם הּלב מפּתחי על (ּברכֹותהּיֹוׁשב ְְְְְִֵֵֵַַַָָ

ס"א.):



לו            
   §¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³

    ¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬Ÿ¥−©
  §Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«

  Â§¨ªÂ¨©§¥̧¦³

   ̈«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬¨−̈
  ¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬

§¦¨«
רא  ••••ל־ראל ב זכ  אמ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

מ    ל ל ל.... ְְִִֵֵֶֶַָָָ

     

  §¦¦«§¤´§¦À¥²§
  ¦§©−̈¤§¨®§¨¦¬¨

 Ÿ−©¥«
ת־ א א מ••••־הה  כמ ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ

  ל א  א א אב ל  אב ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
 ב מ ב ב....ל־ את מ••••(תלת ) ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹ

ל ל ל אמ "ל אל לל " אמ ְְְְֱֱִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ל  ב....ה אר ְְְִִֵַָָ

  «Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À
   ¦«¨³¦§§¤¸Æ©´©½
   ¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ
  §©¥Æ¤©§¨´§½£¤Æ

     §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
ל אלה ••••־ללת א א מל ל לזלז ְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

  אל  מ מא א ל מל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ל ל לל  א   א לז ז מְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ל ל א לל ל ל  מא א אְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

מ לזלז(ב מ(מ"א לל לל ....""א ְְְְְְְִִִִֶֶַָָ

        

‡e‰ CÏÓ ÏL BÏeÊÏÊ(כג כא, (רש"י ƒ¿∆∆∆
לרגע אפילּו הּנסקל את לתלֹות אין זה מּטעם הרי לׁשאל, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹיׁש

לבאר, ויׁש ְְֵֵָָקט.

ּגמר והּוא ּבּזיֹון, מּׁשּום יׁש עץ על הּנסקל ּבתלּית ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָּדהּנה

מתּגּלה זֹו ּפעּלה אחרי ׁשרק ּכן, אם מּובן החטא. על ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּכּפרה

ּבֹו. לזלזל ואסּור ,מל ׁשל ּדיֹוקנֹו ּדמּות ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָּבּנסקל
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א ר ••••(כז (ב"מ ל  לבב ל כ ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

קרּתּהכ לסבי ְְְְֵֵֵַָויימרּון

ּומרי סטי דין ְֵֵֵָָָָּבננא

למימרנא מקּבל ְְְִֵֵַַָָליתֹוהי

חמר: וסבי ּבסר ְְֲֵֵַַָָזלל

קרּתּהכא ּגברי ּכל ְְְְְִֵֵֵַַָֻוירּגמּנּה

עבדּבאבנּיא ּותפּלי וימּות ְְְִֵֵַַַָָ

יׂשראל וכל מּבינ ְְְִִִֵֵָָָּדביׁש

וידחלּון: ְְְְֲִִיׁשמעּון

חֹובתכב בגבר יהי ְְֲִֵֵַַַוארי

ויתקטל ּדקטֹול ְְְְִִִֵּדין

צליבא: על יתּה ְְְִִֵַָָותצלֹוב

עלכג נבלּתּה תבית ְְְִִֵַָלא

מקּבר ארי ְְֲִִֵַָצליבא

ארי ההּוא ּביֹומא ְְְֲִִֵֵַָּתקּברּנּה

אצטלב יי קדם ּדחב ְְְְֳִַַָָָעל

יי ּדי ארע ית תסאב ְְְְִֵַָָָָָולא

אחסנא: ל יהב ֱֲֵַָָָָָָאלה

ּתֹוראא ית תחזי ֱֵֶָָָלא

ּדטען אּמרּה ית אֹו ְְְִֵָָָָדאחּו

אתבא מּנהֹון ְְְְִִֵָָָותתּכבׁש

:לאחּו ְְִֵָתתיבּנּון

לותב אחּו קרב לא ְְֲִֵָָָָואם

ותכנׁשּנּה לּה ידעּת ְְְְְְִֵֵַַַָולא

עד עּמ ויהי בית ְִִֵֵַָָלגֹו

יתּה אחּו ְְֲִֵַָּדיתּבע

לּה: ְִֵֵֵָותתיבּנּה

      
ÏB˜a.Bn‡ ÏB˜e ÂÈ‡להזּכיר ׁשהצר טעם ¿»ƒ¿ƒְְְִֶַַַַֻ

וחֹוזר ּבקֹולֹו לֹומר הסּפיק ולא ְְְְִִִֵַָֹאביו
ּבן ּכי הּכתּוב העיר ,ּבסמּו ׁשאמר ְְִִִֵֵֶַַָָָָלאביו
מֹורד היֹותֹו ּכן יסֹובבהּו ליֹולדיו ּומֹורה ְְְְֱֵֵֵֵֶָסֹורר

יׂשראל ּוכנסת הקב"ה ׁשהם ואּמֹו (זהרּבאביו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

פ"ה) אֹומרֹוח"ב ּדר על א'), ּבני(מׁשלי ׁשמע ְְְְִִֵֶֶַַ
לפי ּכי ,אּמ ּתֹורת ּתּטׁש ואל אבי ְְִִִִִֶַַַָמּוסר
ּומּניחים מּבניהם ׁשבטם חֹוׂשכים ְְְְִִִִִֵֶֶַָָׁשּיֹולדיו
זה ּבעיניהם, והּיׁשר הּטֹוב לעׂשֹות ְְֲֵֵֶֶַַַָָָאֹותם

הּכתּוב ׁשעּור וזה ימרד, ּבהם ׁשּגם Èkיסֹובב ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹƒ
LÈ‡Ï ‰È‰Èּבקֹול ׁשֹומע ׁשאינּנּו ּדע וגֹו' ƒ¿∆¿ƒְְֵֵֶֶַַ

ׁשּיּסרּוהּו הגם ולזה יׂשראל ּוכנסת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָהקב"ה
ּפ אליהם יׁשמע יקּבללא ׁשּלא מּלבד רּוׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַֹֹ

לֹו עֹוד הּמקֹום ּובין ׁשּבינֹו מעברֹות ֲֲֵֵֵֵֶַַָֹלחזר
אליהם: יׁשמע ְֲִֵֶֶַֹׁשּלא

ÈÎÂ.'B‚Âכב) ‡Ë LÈ‡ ‰È‰Èזֹו ּפרׁשה סמ ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿¿ַָָָָ
ּתּקּון סדר מסלסל ׁשה' לפי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָלׁשלפניה,
ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו עצמֹו על העירֹו ּבתחּלה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהאדם,

על האב העיר ּכ אחר תצא, ּכי ּפרׁשת ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּברמז
סֹורר ּבן יהיה ּכי ּבּפסּוק ׁשרמזנּו ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָהּבן
על עין לפקח הּדֹור חכמי על העיר וכאן ְְְְִִִֵֵַַַַַַָֹוגֹו',

אֹומרֹו והּוא עול, Ë‡עֹוׂשי LÈ‡ ‰È‰È Èk ְְֵֶָƒƒ¿∆¿ƒ≈¿
˙ÂÓ ËtLÓחזר ולא ּבמרּדֹו עֹומד ונׁשאר ƒ¿«»∆ְְְְְִִֵַַָֹ

אֹומרֹו והּוא ּבחטאֹו, ׁשּמת עד Óe‰Â˙,ּבתׁשּובה ְְְְְִֵֶֶַָ¿»
ּכאֹומרֹו החכם על חסרֹונֹו ה' ‡˙Bותלה ˙ÈÏ˙Â ְְְְֶֶַָָָָ¿»ƒ»…

ıÚ ÏÚיּטל ׁשהּוא ּפרי עֹוׂשה עץ החכם זה «≈ְִִֵֶֶֶֶָָֹ
עד ּולהֹוכיח ולחזר להֹוכיח צּוהּו ה' ּכי ְְְְֲִִִִַַַַָָֹענׁשֹו,

ט"ז:)הּכאה ּבפרׁשת(ערכין ׁשּכתבנּו ּוכמֹו ְְְֲִֶַַַָָָָָָ
עד זה מאיׁש עינֹו העלים ּוכׁשהּוא ְְֱִִִֵֵֶֶֶַקדֹוׁשים,

ּבֹו: מתחּיב ְִֵֵֶַׁשּמת
BÓB‡Â.'B‚Â ÔÈÏ˙ ‡Ïעם להמֹון לצּוֹות ּבא ¿¿…»ƒ¿ְֲַַָָ

ּדר על החכם, אחר יהרהרּו ְְֲֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
פ"ג)אֹומרם חכם(תנדב"א ּתלמיד ראית אם ְְִִִַָָָָָ

ּבּלילה אחריו ּתהרהר אל ּבּיֹום עברה ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשעבר
עׂשה ּבוּדאי והעמידּוה ּתׁשּובה עׂשה ְְְֱִֶֶַַָָָָָָָׁשּמא

אֹומרֹו והּוא B˙Ïּתׁשּובה, ÔÈÏ˙ ‡Ïהחטא ּכי ְְְָ…»ƒƒ¿»ְִֵַ

ּבּלילה אחריו ּתהרהר לא נבלה ּכן ּגם ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹיּקרא
ּתלמיד ׁשהּוא העץ על אחת לינה זמן ְְִִֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא

ea˜חכם, B˜ Èkהעץ מעל חטא לאֹותֹו ָָƒ»ƒ¿¿∆ְְֵֵֵַָ
והּטעם עצמֹו, ההּוא ‡ÌÈ‰Ïּבּיֹום ˙ÏÏ˜ Èk ְְַַַַַַƒƒ¿«¡…ƒ

ׁש ׁשם מחּלל אּתה ּכן עֹוׂשה אינ מיםׁשאם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
:יתּבר ּבכבֹודֹו נֹוגע אּתה ְְְִִִֵַַַָָּוכאּלּו

Ó‚Âאמר,E˙Ó„‡ ˙‡ ‡nË˙ ‡ÏÂעל יתּבאר ¿»«ֶֹ¿…¿«≈∆«¿»¿ְִֵַָ
ז"ל אֹומר' קי"ט:)ּדר חרבה(ׁשּבת לא ְְֶֶַָָָָֹ

ּתלמידי ּבּה מבּזים ׁשהיּו על אּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָירּוׁשלים
ׁשּנאמר ט"ז)חכמים ל"ו מלעיבים(דה"ב וּיהיּו ְְֱֲִִִִֶֶַַַָ

ּתלמיד ּבבּזּוי יסֹובבּו ׁשּלא ה' צּוה ולזה ְְְְְְִִִֶֶַָָֹוגֹו',
ה' ּבנחלת ּגֹויים ּבביאת הארץ טמאת ְְְֲִִֶַַַַָָָָֻחכם

ְִַָויטּמאּוה:
Ï.'B‚Â‡א) BL ˙‡ ‰‡˙לרמז ּבאה זֹו ּפרׁשה …ƒ¿∆∆¿ְִָָָָָֹ

אל ּבני ׁשּצריכין הּתֹוכחֹות חּיּוב ְְְִִִִֵֵֵֶַָּבפרטּות
אּלה והן ה', לעם לעׂשֹות עֹולם צּדיקי ְְֲִֵֵֵֶַַַַָחי
ּכמֹו אחים, מעלתם לצד יּקראּו ְְְֲִִִִַַַַָָָצּדיקים
הּיֹותר מדרגה הּוא זה ׁשּכּנּוי ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָׁשהעירֹותי
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וכןג לחמרּה ּתעּבד ְְְֲֵֵֵֵַַָוכן

ּתעּבד וכן לכסּותּה ְְְְִֵֵֵֵַַּתעּבד

תיבד ּדי אחּו אבדת ְֲֲִֵֵַַָלכל

ל לית ותׁשּכחּנּה ְְְִִֵֵַַָמּנּה

לאתּכּסאה: ְְְִַָָרׁשּו

חמראד ית תחזי ֱֲֵֶָָָָלא

רמן תֹורּה אֹו ְֵָָָדאחּו

מּנהֹון ותתּכבׁש ְְְְְְִִֵָָּבארחא

עּמּה: תקים ְֲִִֵָָאקמא

ּדגברה זין תּקּון יהי ְְִִֵֵַָלא

ּגבר יתּקן ולא אּתתא ְְְְִַַַַָָעל

מרחק ארי אּתתא ְְְֲִִֵֵָָָּבתּקּוני

עבדקדם ּכל אלה יי ְֱֳֵָָָָָָ

ִֵאּלין:

דצּפראו קּנא יערע ְְְִִֵַָָָאי

אילן ּבכל ּבארחא ְְְֳִָָָָָָקדמ

אֹו אפרחין ארעא על ְְִֶַַָֹאֹו

על רבעא ואמא ְְִִֵֵַָָבעין

לא ּבעין על אֹו ְִִֵֶַָֹאפרחין

ּבנּיא: על אּמא ְִִַַַָָתּסב

אּמאז ית תׁשּלח ְִַַַָָָָׁשּלחא

ּבדיל ל ּתּסב ּבנּיא ְְְִִַַָָָוית

יֹומין: ותֹורי ל ְְִִֵַָּדייטב

      

יחידי ּבהם יתּכּנּו אׁשר ּכּנּויים ׁשּבכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֻמעּלה
נ"ב)עם, רּבה תראה(ׁשמֹות ּכי ה' צּוה ואֹותם ְְְִִִֶַָָָָ

ּכבהמֹות ׁשּנמׁשלּו אדם ּבני הם אּלה ׁשֹור ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָאת
וׂשה, ׁשֹור קראם ולזה קדׁשים צאן ‡EÈÁוהם ְְְְִֵֶֶָָָָָֹ»ƒ

אל להעיר זה ׁשם לֹו ויחס הקב"ה, ְְִִֵֵֶֶֶָׁשהּוא
ּכמֹו הּצּדיקים ׁשהם מצּוה הּוא מּקדֹוׁשיו ְְְִִִִֵֶֶַַַָמי

ְֶַָׁשּכתבנּו:
BÓB‡ÂÈÁאֹומרֹו ּדר ד')על ונּדחּת(לעיל ¿¿ƒ»ƒְְְְִֵֶֶַַָ

ה' ּפי ׁשהעֹובר וגֹו' להם ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָוהׁשּתחוית
יׁשיבם אּלא יתעּלם לבל ה' ויצו נּדח, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָיּקרא
הׁשב לֹומר וכפל עֹולם, אלהי הּוא ְְֱִֵֵַַָָָָֹלאחיו
הּטֹוב לדר יׁשיבם מּתחּלה ּכי נתּכּון ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּתׁשיבם,
והּוא ׁשּבּׁשמים, אביהם אל יתקרבּו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָּובזה

:לאחי ּתׁשיבם ְְְִִֵָאֹומרֹו
BÓB‡Â.BÂ EÈÁ‡ B ‡Ï ‡Âּכי העיר ּבזה ¿¿¿ƒ…»»ƒ¿ִִֵֶָ

ּכי האחרֹון ּגלּות זמן על מדּבר ְְֲִֵַַַָָָהּוא
אֹומרֹו ּכדר קרֹוב כ"ד)לא ולא(ּבּמדּבר אׁשרּנּו ְְְְֲִֶֶֶַָָֹֹֻ

ואיןקרֹוב, הּקץ ׁשּנסּתם ידעּתֹו ולא לֹו עֹוד ְְְְְִֵֵֶַַָָֹ
הרחקת יסֹובב וזה הּפלאֹות, קץ מתי ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָיֹודע
עינינּו ּכאׁשר רגל ּונטּויי מהאמּונה ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּלבבֹות

ה' יצו זה ּכל עם הּללּו, ּבּדֹורֹות ְִֶַַַָָרֹואֹות
E˙Èa CBz Ï‡ BzÙÒ‡Âוילּמדהּו הּמדרׁש ּבית זה «¬«¿∆≈∆ְְִִֵֵֶַַָ

מּני יּטה לבל אֹור יׁשּכן ודר חּיים ְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹארחֹות
ּוטענֹות ּבמחׁשבֹות אֹויבֹו ימצאהּו ולא ְְְְְְְִֵַַָָֹֹארח
עד יהיה וזה ּתּצילהּו, ּתֹורה אֹור ּכי ְְְִִִֵֶֶַַָּכֹוזבֹות

אֹומרֹו והּוא וידרׁשהּו, ה' ׁשּיתרּצה Ú ְְְְְְִִֵֶֶַ«¿
BÏ B˙‰Â B˙‡ EÈÁ‡עליו מעלה ּפרּוׁש »ƒ…«¬≈…ֲֵֶַָָ

אֹובד: מּני מׁשיבֹו הּוא ּכאּלּו ְְִִִִֵַָהּכתּוב
B‡ּבני עם להׁשּתּדל החכם ׁשּצרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָירצה

ּפקּדה יֹום עד והּמּוסר הּתֹורה ּבכח ְְְְִֵַַַַָָָָֹֻיׂשראל
אל ּתׁשּוב הרּוח ואז נׁשמתֹו ה' ְְְִִֶֶַָָָָׁשּידרׁש

לֹומר ודקּדק BÏהאלהים, B˙‰Âימעדּו ׁשאם ְְֱִִֵַָֹ«¬≈…ְֲִִֶ
ותל האלהים אל הּנפׁש ּתׁשּוב לא ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻקרסּליו

ֲַָלחרפֹות:
BÓB‡Â.‰NÚzג) ÔÎÂּבאמצעּות ׁשּיׁש לפי ¿¿¿≈«¬∆ְְְִֵֶֶָ

ב' הּגּוף, הרּכבת הא' ּדברים, ג' ְְִַַַָָָָָָהאדם
המארסת הּתֹורה חלק ג' ׁשּבאדם, הרּוחני ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹחלק

אמר הּגּוף הרּכבת ּכנגד מּיׂשראל, א' Ôkלכל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ≈
BBÓÁÏ ‰NÚzאמר הרּוחני חלק Ôkּכנגד «¬∆«¬ְִֵֶֶֶַָָָ≈
B˙ÏÓNÏ ‰NÚzׂשמלה ּתּקרא זֹו ּבחינה ּכי «¬∆¿ƒ¿»ְְִִִִֵָָָ

ׁשּבת ּבמּס' ׁשחּלק(קנ"ב:)ּכאֹומרם למל מׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אמר הּתֹורה חלק ּוכנגד מלכּות, ÔÎÂּבגדי ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ¿≈

EÈÁ‡ ˙‡ ÏÎÏ ‰NÚzאבדה הּכתּוב ּוקראה «¬∆¿»¬≈«»ƒְֲֵַָָָָ
רׁשּב"י ׁשרמז ב':)ּכמֹו למי(קּדּוׁשין מׁשל ְְְִִִִֶַַָָָ

ּכי וכּו', מי על מחּזר מי אבדה לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּנאבדה
מהעֹולם אבּוד הּוא הּנה זה לאיׁש העֹולה ְִִֵֵֵֶֶֶָָָָחלק
ּבדברי ּכאמּור להּׂשיגֹו יכֹול זּולתֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּכיון
הּנה ּבתׁשּובה הׁשבתֹו ּובאמצעּות ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻהמקּבלים,

אֹותּה: מֹוצא ֵָהּוא
Ó‡Â.BÂד) EÈÁ‡ BÓÁ ˙‡ ‰‡˙ ‡Ï BÚ ¿»«…ƒ¿∆∆¬»ƒ¿

נצטּוה ׁשּלא הּצּדיק יאמר ׁשּלא ּבזה ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹנתּכּון
ּבהׁשב יׁשנֹו אבל ּבעברֹות ׁשּנּדח איׁש על ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
הלנֹופלים להרׁשיע והרּבה נפל אם ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָאבל
אּלא הּוא כן לא מּמּנּו, ּתקוה ואבדה ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹּתקּומה?
ּדקּדק עּמֹו, להקים וצרי ותתעּלם ּתראהּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָֹלא

ׁשרֹוצהBnÚלֹומר ּבּדבר מסּיע הּוא אם ּדוקא ַƒְְִֵֶֶַַַַָָָ
ּבהקמת חפץ ואינֹו נֹופל הּוא אם אבל ְְֲֲִֵֵֵַָָָָָלׁשּוב,

ּוכתיב לץ ּבגדר נכנס ׁשּזה אּתה (מׁשליּפטּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

יׂשנאּך:ט') ּפן לץ ּתֹוכח ְִֵֶֶַַָָאל
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וכןג לחמרּה ּתעּבד ְְְֲֵֵֵֵַַָוכן

ּתעּבד וכן לכסּותּה ְְְְִֵֵֵֵַַּתעּבד

תיבד ּדי אחּו אבדת ְֲֲִֵֵַַָלכל

ל לית ותׁשּכחּנּה ְְְִִֵֵַַָמּנּה

לאתּכּסאה: ְְְִַָָרׁשּו

חמראד ית תחזי ֱֲֵֶָָָָלא

רמן תֹורּה אֹו ְֵָָָדאחּו

מּנהֹון ותתּכבׁש ְְְְְְִִֵָָּבארחא

עּמּה: תקים ְֲִִֵָָאקמא

ּדגברה זין תּקּון יהי ְְִִֵֵַָלא

ּגבר יתּקן ולא אּתתא ְְְְִַַַַָָעל

מרחק ארי אּתתא ְְְֲִִֵֵָָָּבתּקּוני

עבדקדם ּכל אלה יי ְֱֳֵָָָָָָ

ִֵאּלין:

דצּפראו קּנא יערע ְְְִִֵַָָָאי

אילן ּבכל ּבארחא ְְְֳִָָָָָָקדמ

אֹו אפרחין ארעא על ְְִֶַַָֹאֹו

על רבעא ואמא ְְִִֵֵַָָבעין

לא ּבעין על אֹו ְִִֵֶַָֹאפרחין

ּבנּיא: על אּמא ְִִַַַָָתּסב

אּמאז ית תׁשּלח ְִַַַָָָָׁשּלחא

ּבדיל ל ּתּסב ּבנּיא ְְְִִַַָָָוית

יֹומין: ותֹורי ל ְְִִֵַָּדייטב

      

יחידי ּבהם יתּכּנּו אׁשר ּכּנּויים ׁשּבכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֻמעּלה
נ"ב)עם, רּבה תראה(ׁשמֹות ּכי ה' צּוה ואֹותם ְְְִִִֶַָָָָ

ּכבהמֹות ׁשּנמׁשלּו אדם ּבני הם אּלה ׁשֹור ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָאת
וׂשה, ׁשֹור קראם ולזה קדׁשים צאן ‡EÈÁוהם ְְְְִֵֶֶָָָָָֹ»ƒ

אל להעיר זה ׁשם לֹו ויחס הקב"ה, ְְִִֵֵֶֶֶָׁשהּוא
ּכמֹו הּצּדיקים ׁשהם מצּוה הּוא מּקדֹוׁשיו ְְְִִִִֵֶֶַַַָמי

ְֶַָׁשּכתבנּו:
BÓB‡ÂÈÁאֹומרֹו ּדר ד')על ונּדחּת(לעיל ¿¿ƒ»ƒְְְְִֵֶֶַַָ

ה' ּפי ׁשהעֹובר וגֹו' להם ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָוהׁשּתחוית
יׁשיבם אּלא יתעּלם לבל ה' ויצו נּדח, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָיּקרא
הׁשב לֹומר וכפל עֹולם, אלהי הּוא ְְֱִֵֵַַָָָָֹלאחיו
הּטֹוב לדר יׁשיבם מּתחּלה ּכי נתּכּון ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָּתׁשיבם,
והּוא ׁשּבּׁשמים, אביהם אל יתקרבּו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָּובזה

:לאחי ּתׁשיבם ְְְִִֵָאֹומרֹו
BÓB‡Â.BÂ EÈÁ‡ B ‡Ï ‡Âּכי העיר ּבזה ¿¿¿ƒ…»»ƒ¿ִִֵֶָ

ּכי האחרֹון ּגלּות זמן על מדּבר ְְֲִֵַַַָָָהּוא
אֹומרֹו ּכדר קרֹוב כ"ד)לא ולא(ּבּמדּבר אׁשרּנּו ְְְְֲִֶֶֶַָָֹֹֻ

ואיןקרֹוב, הּקץ ׁשּנסּתם ידעּתֹו ולא לֹו עֹוד ְְְְְִֵֵֶַַָָֹ
הרחקת יסֹובב וזה הּפלאֹות, קץ מתי ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָיֹודע
עינינּו ּכאׁשר רגל ּונטּויי מהאמּונה ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּלבבֹות

ה' יצו זה ּכל עם הּללּו, ּבּדֹורֹות ְִֶַַַָָרֹואֹות
E˙Èa CBz Ï‡ BzÙÒ‡Âוילּמדהּו הּמדרׁש ּבית זה «¬«¿∆≈∆ְְִִֵֵֶַַָ

מּני יּטה לבל אֹור יׁשּכן ודר חּיים ְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹארחֹות
ּוטענֹות ּבמחׁשבֹות אֹויבֹו ימצאהּו ולא ְְְְְְְִֵַַָָֹֹארח
עד יהיה וזה ּתּצילהּו, ּתֹורה אֹור ּכי ְְְִִִֵֶֶַַָּכֹוזבֹות

אֹומרֹו והּוא וידרׁשהּו, ה' ׁשּיתרּצה Ú ְְְְְְִִֵֶֶַ«¿
BÏ B˙‰Â B˙‡ EÈÁ‡עליו מעלה ּפרּוׁש »ƒ…«¬≈…ֲֵֶַָָ

אֹובד: מּני מׁשיבֹו הּוא ּכאּלּו ְְִִִִֵַָהּכתּוב
B‡ּבני עם להׁשּתּדל החכם ׁשּצרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָירצה

ּפקּדה יֹום עד והּמּוסר הּתֹורה ּבכח ְְְְִֵַַַַָָָָֹֻיׂשראל
אל ּתׁשּוב הרּוח ואז נׁשמתֹו ה' ְְְִִֶֶַָָָָׁשּידרׁש

לֹומר ודקּדק BÏהאלהים, B˙‰Âימעדּו ׁשאם ְְֱִִֵַָֹ«¬≈…ְֲִִֶ
ותל האלהים אל הּנפׁש ּתׁשּוב לא ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻקרסּליו

ֲַָלחרפֹות:
BÓB‡Â.‰NÚzג) ÔÎÂּבאמצעּות ׁשּיׁש לפי ¿¿¿≈«¬∆ְְְִֵֶֶָ

ב' הּגּוף, הרּכבת הא' ּדברים, ג' ְְִַַַָָָָָָהאדם
המארסת הּתֹורה חלק ג' ׁשּבאדם, הרּוחני ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹחלק

אמר הּגּוף הרּכבת ּכנגד מּיׂשראל, א' Ôkלכל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ≈
BBÓÁÏ ‰NÚzאמר הרּוחני חלק Ôkּכנגד «¬∆«¬ְִֵֶֶֶַָָָ≈
B˙ÏÓNÏ ‰NÚzׂשמלה ּתּקרא זֹו ּבחינה ּכי «¬∆¿ƒ¿»ְְִִִִֵָָָ

ׁשּבת ּבמּס' ׁשחּלק(קנ"ב:)ּכאֹומרם למל מׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אמר הּתֹורה חלק ּוכנגד מלכּות, ÔÎÂּבגדי ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ¿≈

EÈÁ‡ ˙‡ ÏÎÏ ‰NÚzאבדה הּכתּוב ּוקראה «¬∆¿»¬≈«»ƒְֲֵַָָָָ
רׁשּב"י ׁשרמז ב':)ּכמֹו למי(קּדּוׁשין מׁשל ְְְִִִִֶַַָָָ

ּכי וכּו', מי על מחּזר מי אבדה לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּנאבדה
מהעֹולם אבּוד הּוא הּנה זה לאיׁש העֹולה ְִִֵֵֵֶֶֶָָָָחלק
ּבדברי ּכאמּור להּׂשיגֹו יכֹול זּולתֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּכיון
הּנה ּבתׁשּובה הׁשבתֹו ּובאמצעּות ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻהמקּבלים,

אֹותּה: מֹוצא ֵָהּוא
Ó‡Â.BÂד) EÈÁ‡ BÓÁ ˙‡ ‰‡˙ ‡Ï BÚ ¿»«…ƒ¿∆∆¬»ƒ¿

נצטּוה ׁשּלא הּצּדיק יאמר ׁשּלא ּבזה ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹנתּכּון
ּבהׁשב יׁשנֹו אבל ּבעברֹות ׁשּנּדח איׁש על ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
הלנֹופלים להרׁשיע והרּבה נפל אם ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָאבל
אּלא הּוא כן לא מּמּנּו, ּתקוה ואבדה ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹּתקּומה?
ּדקּדק עּמֹו, להקים וצרי ותתעּלם ּתראהּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָֹלא

ׁשרֹוצהBnÚלֹומר ּבּדבר מסּיע הּוא אם ּדוקא ַƒְְִֵֶֶַַַַָָָ
ּבהקמת חפץ ואינֹו נֹופל הּוא אם אבל ְְֲֲִֵֵֵַָָָָָלׁשּוב,

ּוכתיב לץ ּבגדר נכנס ׁשּזה אּתה (מׁשליּפטּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

יׂשנאּך:ט') ּפן לץ ּתֹוכח ְִֵֶֶַַָָאל



לח            
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  ה ••••פס ה  מות מק  ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
יות והמ ררת וה קהמ מות תק ד ית ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָבנת

ה רת נסמ  ינ דיבו ודה ר....המ•••• ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
מה ר יק  יק ר ונקס  סביב ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָדר

ת....לה י••••ל ה תרי   י  ו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ
ב ידי  וב י ידי  ת י יד  מיתת.... ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

        

ÌÈ‡ ÌÈ‚ÏÂ ‰NÂ ÌÏ ÚÈb˙Â(ח כב, (רש"י ¿«ƒ«¿∆∆¿»∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ
לא ּכלאים, ּכרמ ּתזרע לא "ּותקּים להֹוסיף לֹו היה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֹלכאֹורה

ׁשּׁשּלּוח לֹומר, ויׁש ׁשעטנז". ּתלּבׁש לא ּובחמֹור, ּבׁשֹור ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַֹֹּתחרׁש

א מעקה, עׂשּית ׁשל עׂשה מצות ּגֹורר עׂשה, מצות ׁשהּוא ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּקן,

ּדר לפי ׁשּכן, ּתעׂשה. לא ׁשהם ׁשּלאחריה, הּצּוּויים את ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹלא

לּמצוה ּדֹומה ׁשהיא ּכזֹו מצוה רק ּגֹורר אחת מצוה קּיּום ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּפׁשט,

ִָָהראׁשֹונה.

        

Eb‚Ï ‰˜ÚÓ ˙ÈNÚÂ(ח (כב, ¿»ƒ»«¬∆¿«∆
ואם לּגאוה, ּגבּול ׁשּיעׂשה ורֹומז ּגבּה, הּוא ּגג השל"ה: ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָֹּכתב

ּגאֹון, ׁשבר לפני מּמּנּו, הּנֹופל יּפל ּכי נפילתֹו, ּתהיה מּׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלאו

רּוחנית, נפילה לכל והּׁשרׁש הּמקֹור היא ׁשהּגאוה (וידּוע, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעכ"ל

ּבעּקר היא ּכפׁשּוטּה מעקה עׂשּית והּנה, הרעֹות). הּמּדֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָלכל

אדם ּברּוחנּיּות: למעקה הּדין והּוא אחר. איׁש על לׁשמר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכדי

מי זּולתֹו. אצל נפילה יגרם לא ּגאותֹו, הינּו ׁשּגגֹו, ליּזהר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹצרי

לא - ּגאוה ׁשל ּתערבת ּבדבריו ויׁש הּיהדּות ּבהפצת ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשעֹוסק

אף הם ׁשעלּולים אּלא עֹוד ולא הּׁשֹומע, ללב ּדבריו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיּכנסּו

הּיׁשר. מּדר ּולהרחיקֹו חלילה, ְְְִִִִֶֶַַַָָָָלהּפילֹו,

  «Ÿ¦§©¬©§§−¦§®̈¦
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לא••••)(פב יו . ידקידושי מת רו ערה ....ה ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

••••י דה  התב בר  בתס מתר ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
מ קד   פנ ר  ני י הק  בְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ

סה) קי"(ישעיה י י ע "....ספת••••המלאהות מי ה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
סימ ....הרע ִֶֶַַ

 Ÿ©«£¬§«©«£−Ÿ
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מ  נד)••••לא מיני(ב"ק ני  יה ה ְְְֲֲִִִֵַַַָֹֹ
 הת י ריק יד הנהי יה וה עְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ

מ.... ַָ
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••••ר תינור בר ונ וי .... ְְְְְֵֵֵֵַַַַָ
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ה ל••••(ספרי ד. (יבמות יה מ סמ  ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָ

....התב ַָ
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א אלה ה....ספ••••א א ְֵֵֶָָָ

חדּתאח ּביתא תבני ְְֲִֵֵֵַָָארי

ולא לאּגר ּתיקא ְְְְְְִֵַָָָָותעּבד

ּדקטֹול ּדין חֹובת ְְִִִַַתׁשּוי

מּנּה: ּדנפל יּפל ארי ְְֲִִֵֵֵֵֵָָּבבית

ערּוביןט ּכרמ תזרע ְְִִֵַַָָלא

ּדמעת תסּתאב ְְְִִִַַָָּדילמא

ועללת תזרע ּדי ְְֲִִַַַַָָזרעא

ְַָּכרמא:

בתֹוראי תרּדי ְְִֵָָלא

ּכחדא: ֲֲַַָָָּובחמרא

ׁשעטנזאיא תלּבׁש ְְִֵַַַָָלא

ּכחדא: מחּבר וכּתן ְְֲֲִַַַָָֻעמר

עליב ל ּתעּבד ְְְְִֶַַָֻּכרסּפדין

ּדי כסּות ּכנפי ְְְִֵַַַָארּבע

בּה: ְֵַַתכּסי

אּתתאיג ּגבר יּסב ְְֲִִֵַַָארי

ויסנּנּה: לותּה ְְְְִִֵַַָויעּול

      
Èk.'B‚Âיג) ‰M‡ LÈ‡ ÁwÈּכנגד ּתֹורה ּדּברה ƒƒ«ƒƒ»¿ְְִֶֶָָ

ּפניהם חֹוזרים אׁשר איׁש ּבני ּגם אדם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָּבני
ּׁשּצרי למה קצר הּיֹום ּכי ּכאֹומרם הּתֹורה ְְְִִִֶַַַָָָָָמן
הּכתּוב אמר ועליהם הּמחיה, על ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָלהׁשּתּדל

‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk,המארסה הּתֹורה ‡זאת ƒƒ«ƒƒ»ְַַָָָֹֹ»
‰ÈÏ‡ּתֹורה ׁשל אֹורּה עליהם זרחה ׁשּכבר ≈∆»ְְֲֵֶֶֶָָָָָ

הּלּוחֹות, וקּבלּו סיני ׁשאיןd‡Nּבהר ּפרּוׁש ְְְִִַַַ¿≈»ֵֵֶ
ּוכׁשּבא ּבּמׁשּפט, עֹונתּה לּה לתת חפץ ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָלּבם
נעּורים אׁשת ּתמאס לּמה אליו לדּבר ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָמֹוכיח
צרי והּוא ּומפרנסת זנה הּתֹורה אין ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמׁשיב
מאמצעּות ּברכה סימן רֹואה אינֹו ּגם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלמחיה,
לֹו נפּתחין אין ּבּה יעסק ּכי הגם ְֲֲִִִִֵַַָָָֹלּמּודּה
ּכל ּכי רֹואה ואדרּבא טֹובה, ּפרנסה ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָׁשערי

עּקר ּכל ּבּה חֹוׁשבים ואינם ׁשרחקּוה ְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָהאנׁשים
אֹומרֹו והּוא טּוב, ּכל מלאים dÏּבּתיהם ÌNÂ ְְְִֵֵֶָָ¿»»

ÌÈ ˙ÏÈÏÚּבאֹומרֹו רע ׁשם עליה והֹוציא ¬ƒ…¿»ƒְְְִֵֶָָָ
ÈzÁ˜Ï ˙‡f‰ ‰M‡‰ ּכֹופר‡˙ ׁשאינֹו ּפרּוׁש ∆»ƒ»«…»«¿ƒֵֵֵֶ

ולא אליה ואקרב ׁשאֹומר אּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבלּקּוחיה,
עֹוסקיה ּכי חזק לׁשֹון ּפרּוׁש ּבתּולים לּה ְְְִִִֵֶֶָָָָֹמצאתי
למצא אחרים ּדלתי על לדּפק יחנּו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָֹֹסביב
הּנקרא ׁשהּוא הקב"ה ּכי הּכתּוב מֹודיע ְִִִֶֶֶַַַָָטרף,
ׁשל עלּבֹונּה יתּבעּו יׂשראל ּוכנסת הּנערה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָאבי

אֹומרֹו והּוא הּגדֹול, ּדין ּבית לפני Á˜ÏÂּתֹורה ְְְִִֵֵַָָ¿»«
d‡Â ‰Úp‰ È‡הּנערה ּבתּולי את והֹוציאּו ¬ƒ««¬»¿ƒ»ְְֲִֵֶַַָ

יּׂשגּו רמֹות והּׂשגֹות ועלּיה חזק ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֻרמז
ּכאֹומרֹו ּבב"ד עלּבֹונּה ויתּבעּו ְְְְְְְְְִֶֶָָָּבאמצעּותּה

ּבּזהר ּׁשאמרּו מה והּוא פ')הּׁשערה, ּכי(ח"ג ְְְִֶַַַַָָָֹ
ּתֹורה, ׁשל עלּבֹונּה לתּבע הקב"ה ְְִִֶֶַָָָֹעתיד

ּבּמׁשנה פ"ו)ּוכאֹומרם לּברּיֹות(אבֹות להם אֹוי ְְְְִִֶַַָָָָ
ּתֹורה: ׁשל ְֵֶֶָָמעלּבֹונּה

‰p‰Âּכתּובה עלּבֹונה לתּבע העֹומד טענת ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶַַַָָָֹ
ּכאֹומרֹו ‡Ïלפנינּו ‰Úp‰ È‡ Ó‡Â ְְְֵָ¿»«¬ƒ««¬»∆

‰M‡Ï ‰f‰ LÈ‡Ï Èz˙ Èz ˙‡ ÌÈ˜f‰ּפרּוׁש «¿≈ƒ∆ƒƒ»«ƒ»ƒ«∆¿ƒ»ֵ
להתנהג אּלא זוּיֹות ּבקרן לעּגנּה נתּתיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
ּכסּותּה ׁשארּה יגרע לבל אּׁשה ּבמנהג ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָעּמּה
ּבס' הּדברים ׁשלׁשת ׁשּמפרׁשים ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹועֹונתּה,

ו')הּזהר לּתֹורה,(ּתּקּונים צריכין NÈÂ‡‰ׁשּכּלם ְִִִִֶַַַָָֹֻ«ƒ¿»∆»
מאֹותּה ׁשּבא מּמּנה ההרחקה סּבת רמז ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכאן
ההרחקה טעם ונֹותן ׂשנאה, הּנקראת ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּבחינה
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ריט)  יי בא פס את ....א •••• ְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹ
בר(ספרי) אמר אי אמי  פי ....אא ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
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  ••••()יר י  יתמי ְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָ
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מּליןיד ּתסקֹופי לּה ְִִִִֵַַַויׁשּוי

ּביׁש ׁשּום עלּה ְֲִֵַַויּפק

הדא אּתתא ית ְְִֵַָָָָויימר

ולא לותּה ועּלית ְְְְִִֵַַָָנסבית

ּבתּולין: לּה ְְִִַַָאׁשּכחית

(נ"אטו אבּוהא ְֲִַָויּסב

ואּמּה דעּולמּתא ְְְֲִִֶַָאבּוהי)

עּולמּתא ּבתּולי ית ְְְְֵֶַָָויּפקּון

לתרע קרּתא סבי ְְֳִֵַַָָָָלקדם

אתרא: ּדין ְִֵַָּבית

אבּוהאטז ְֲֵַָויימר

ית לסבּיא ְְְֶַָָָָדעּולמּתא

הדין לגברא יהבית ְְְְִִֵַַָָָּברּתי

ּוסנּנּה: ְְְִִַלאנּתּו

ּתסקֹופייז ׁשּוי הּוא ְְִֵַַָוהא

אׁשּכחית לא למימר ְְִִִֵַַָָמּלין

ואּלין ּבתּולין ְְְִִִֵַָלברּת

ויפרסּון ברּתי ְְְְְִִֵַּבתּולי

קרּתא: סבי קדם ְֳִֵַָָָָׁשֹוׁשיפא

קרּתאיח סבי ְְְְִֵַָָוידּברּון

וילקּון ּגברא ית ְְְִַַַָָההיא

ֵָיתּה:

סלעיןיט מאה מּנּה ְְְְִִִִֵָויגּבּון

לאבּוהא ויּתנּון ְְְֲִִַָָּדכסף

ׁשּום אּפק ארי ְְֲֵֵֶַָדעּולמּתא

ּבתּולּתא על ְְִַָּביׁש

לאנּתּו ּתהי ולּה ְְְְְְִִֵֵֵָדיׂשראל

ּכל למפטרּה רׁשּו לּה ְְְְִֵֵַָלית

ִיֹומֹוהי:

ּפתּגמאכ הוה קׁשטא ְְְֲִִָָָָֻואם

בתּולין אׁשּתּכחּו לא ְְְִִֵָָָהדין

ְְֶָלעּולמּתא:

      

אֹומרֹו והּוא וחזק, ּתקף ּבּה מצא ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶָָָֹֹֹמּפני
˙ÏÈÏÚ ÌN ‡e‰ ‰p‰Âוהּנה לֹומר ּדקּדק וגֹו', ¿ƒ≈»¬ƒ…ְְְִִֵֵַ

לֹוהּוא ּגרם ׁשּלא אמת, זה אין ּכי ְֱִִֵֶֶֶַָָֹלהעיר
ּבקרּבֹו, הּׁשֹוכן הּׂשֹונא Èzaאּלא ÈÏe˙a ‰l‡Â ְְִֵֵֶַַָ¿≈∆¿≈ƒƒ

מעלֹות ּכּמה ּכׂשמלה ּברּורים הּדברים והיּו ְְְְְְֲִִִַַַָָָָוגֹו'
העֹולם ּכל ּדבר ּכל ׁשּתחּלת הּתֹורה, ְְִֶֶַַָָָָָָָֹוחזק
מתקּים, ּובּה נברא, ּבׁשבילּה נברא, ּבּה ְְְְִִִִִֵַָָָָָֻּכּלֹו
ואֹוצרֹות הּבא לעֹולם הּצפּונה טֹובה ְְְְַַָָָָָָוכל

ּבּה: נקנים והּטֹוב ְְִִִַַַָהחּיים
‡Âההּוא האיׁש מׁשּפט יהיה זה ּכי הּכתּוב ¿»«ְְִִִִֶֶַַַָָ

אֹותֹו ויּסרּו ראׁשֹונה ּדין, ּבית ּפי ְְִִִִֵַָעל
ז"ל אֹומרם ּדר ה'.)על אדם(ּברכֹות רֹואה אם ְְִֶֶֶַָָָָ

ּתֹורה ּבבּטּול יתלה וכּו' עליו ּבאים ְְְִִִִִֶֶָָָָׁשּיּסּורין
האחרֹונים ונדחקּו הּתֹורה, ּׁשּבּטל מה על ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָּפרּוׁש
ּגדֹול עֹון ּבּטּול הלא ּבטענת זה ּדבר ְְֲֲִֵֶַַָָָָֹּבפרּוׁש
ויּׁשּוב מצא, ׁשּלא עד ּבֹו ּתלה לא ולּמה ְְִֶַָָָָָָֹֹהּוא
ּׁשּצרי למה ׁשיעּור ׁשאין לפי הּוא ְְִִִֵֶֶַַָָָהּדבר

ּכאֹומרם הּתֹורה פ"ב)ּבעסק אּתה(אבֹות ואין ְְְְֵֵֶַַָָָָ
ּבעיני ׁשּיראה והגם מּמּנה, להּבטל חֹורין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבן
עליו ּבאים יּסּורין ּכׁשּיראה ׁשעסק, ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָהאדם
לא לעׂשֹות לֹו ׁשראּוי ּכמֹו ּכי ידע עֹון ְְֲִֵֵֶַַָָֹּבאין

ענׁשּוהּו: זה ועל ְֲֶַָָָעׂשה

BB‡Â ‰‡ B˙‡ eÚÂלמאה רמז ¿¿¿»¿…≈»∆∆ְֵַָָ
ּכמֹו יֹום, ּבכל לבר ׁשחּיב ְְְְֵֶַָָָָּברכֹות

מ"ג:)ׁשּדרׁשּו יׂשראל(מנחֹות ועּתה מאֹומרֹו ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
מאה אּלא מה ּתקרי אל ׁשֹואל אלהי ה' ְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹמה
ּבּגמ' ּכאֹומרם נאמר ּתׁשּובה ּבבעל זה ְְְְְֱֶֶַַַַָָָָּופסּוק

פכ"א) ּדכתיב(ב"ר ּתׁשּובה אּלא ועּתה אין ְְְְִִֵֶַַָָָָועּתה
ע"כ, וגֹו' ׁשֹואל אלהי ה' מה יׂשראל ְְְֱִֵֵֶַָָָֹועּתה

להׁשלימם: להׁשּתּדל ְְְְִִֵֶַַַָָׁשחּיב
BB‡Â‰Úp‰ È‡Ï e˙Âּברכֹות הם ׁשּכּלן ¿¿¿»¿«¬ƒ««¬»ְֵֶָָֻ

ואֹומרֹו הּנערה, אבי ׁשהּוא Èkלה' ְְֲֲִֶַַַָƒ
Ï‡NÈ ˙Ïe˙a ÏÚ Ú Ì ‡ÈB‰ׁשהיא ƒ≈»«¿«ƒ¿»≈ִֶ

מּדה והיא יׂשראל ּכללּות ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶַָָָָהּׁשכינה
ּתֹורה נקראת והיא מאה ׁשּכֹוללת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָהעׂשירית

ואֹומרֹו חן, ליֹודעי ּכּידּוע ּפה ˙‰È‰ׁשּבעל BÏÂ ְְְְְֵֵֶֶַַַָ¿ƒ¿∆
ּתֹורה ּבתלמּוד חּיּוב ׁשאין הגם ּפרּוׁש ְְְֲִֵֵֶַַָוגֹו'
ׁשם ׁשהֹוציא ּכזה אדם עּתים, קביעּות ְִִִִֵֶֶֶָָָָאּלא
הּיֹום ּכל ּדלתֹותיה על לׁשקד צרי עליה ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹרע
וכזה ימיו, ּכל לׁשּלחּה יּוכל לא הּלילה ְְְְְֶַַַַָָָָָָָֹוכל

להם ז"למצינּו פכ"ה)לרּבֹותינּו ׁשאמרּו(ויק"ר ְְִֵֶֶַָָָ
אחד ּדף ללמד רגיל היה אם ּתׁשּובה ְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּבעל
ּתׁשּובה ּבעל וזה ,הּדר זה על וכן ׁשנים ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹילמד
הּתֹורה על רע ׁשם מֹוציא אבל העברֹות ְֲֲִִֵֵַַַָָָָמּׁשאר

אּמנּותֹו: ּתֹורתֹו יׁשב עּמּה ימיו ּכל ְִִֵֵָָָָָָָֻמׁשּפטֹו
BB‡ÂBÂ ‰ ‰È‰ ˙‡ Ì‡Âארע אם ּפרּוׁש ¿¿¿ƒ¡∆»»«»»¿ִֵֵַ

ּבּה ּובחן האיׁש זה ׁשּלמד ּתֹורה ִִֶֶַַָָָָָּכי
ׁשּלמדּוׁשאין מינּות ּתֹורת ׁשהיתה ּבתּולים, לּה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

והיא חזק ּבּה אין ּכזֹו ותֹורה ּוביתּוס ְְְִֵֶַָָָָֹצדֹוק
אבן ּבּה לרּמֹות ה' יצו ּכזֹו לתֹורה רע, ְְְִֵֶֶֶַַָָָחלק
הן ּכי הגם ומתה, ּכאֹומרֹו ּולאּבדּה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָלסּקלּה
ּפי על אף הקב"ה מּפי ׁשּיצאּו הּדברים ְְִִִִֵֶַַַָָָהנה

ז"ל אמרּו ּוכבר הּוא, כן לא הּכּונה (ּגּטיןכן ְְִִֵֵַַָָָָֹ

ּכימ"ה:) יּׂשרף, מין ׁשכתבֹו ּתֹורה ספר ְִִִֵֵֶֶַָָָעל
זֹו ּכי הרע ּובערּת וגֹו' לזנֹות נבלה ְְְְְִִִַַָָָָָָעׂשתה

ּבעּור: וצרי רע חלק ְִִִֵֵֶַָָּתּקרא
BB‡ÂBÂ  È‡ ‡È Èk BÚעל יתּבאר ¿¿ƒƒ»≈ƒ…≈¿ְִֵַָ

ז"ל ּדבריהם נ"ט.)ּפי ׁשאמרּו(סנהדרין ְְְְִִִֵֶֶֶַָ
והּוא ע"כ, מיתה חּיב ּבּתֹורה העֹוסק ְִֵַַָָָָּגֹוי

‡‰אֹומרֹו ÌÚ  È‡ ‡È Èkׁשהיא ְƒƒ»≈ƒ…≈ƒƒ»ִֶ
יׂשראל, ּכּלת הּתֹורה ׁשהיא לבעלּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמארסת

Ì‰È Ì e˙eוגם העֹוסק העּכּו"ם ּפרּוׁש ≈«¿≈∆ְֵֵַַָָ
אּלא ליה עליה לּה יהיה לא ההיא ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹהּתֹורה
ּתֹורה אמרי ּכדר חּיּות לּה ואין נרּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּתדע

ד')ּדכתיב הם:(מׁשלי חּיים ּכי ְְִִִִִֵֵַ
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עּולמּתא ּבתּולי ית ְְְְֵֶַָָויּפקּון

לתרע קרּתא סבי ְְֳִֵַַָָָָלקדם

אתרא: ּדין ְִֵַָּבית

אבּוהאטז ְֲֵַָויימר

ית לסבּיא ְְְֶַָָָָדעּולמּתא

הדין לגברא יהבית ְְְְִִֵַַָָָּברּתי

ּוסנּנּה: ְְְִִַלאנּתּו

ּתסקֹופייז ׁשּוי הּוא ְְִֵַַָוהא

אׁשּכחית לא למימר ְְִִִֵַַָָמּלין

ואּלין ּבתּולין ְְְִִִֵַָלברּת

ויפרסּון ברּתי ְְְְְִִֵַּבתּולי

קרּתא: סבי קדם ְֳִֵַָָָָׁשֹוׁשיפא

קרּתאיח סבי ְְְְִֵַָָוידּברּון

וילקּון ּגברא ית ְְְִַַַָָההיא

ֵָיתּה:

סלעיןיט מאה מּנּה ְְְְִִִִֵָויגּבּון

לאבּוהא ויּתנּון ְְְֲִִַָָּדכסף

ׁשּום אּפק ארי ְְֲֵֵֶַָדעּולמּתא

ּבתּולּתא על ְְִַָּביׁש

לאנּתּו ּתהי ולּה ְְְְְְִִֵֵֵָדיׂשראל

ּכל למפטרּה רׁשּו לּה ְְְְִֵֵַָלית

ִיֹומֹוהי:

ּפתּגמאכ הוה קׁשטא ְְְֲִִָָָָֻואם

בתּולין אׁשּתּכחּו לא ְְְִִֵָָָהדין

ְְֶָלעּולמּתא:

      

אֹומרֹו והּוא וחזק, ּתקף ּבּה מצא ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶָָָֹֹֹמּפני
˙ÏÈÏÚ ÌN ‡e‰ ‰p‰Âוהּנה לֹומר ּדקּדק וגֹו', ¿ƒ≈»¬ƒ…ְְְִִֵֵַ

לֹוהּוא ּגרם ׁשּלא אמת, זה אין ּכי ְֱִִֵֶֶֶַָָֹלהעיר
ּבקרּבֹו, הּׁשֹוכן הּׂשֹונא Èzaאּלא ÈÏe˙a ‰l‡Â ְְִֵֵֶַַָ¿≈∆¿≈ƒƒ

מעלֹות ּכּמה ּכׂשמלה ּברּורים הּדברים והיּו ְְְְְְֲִִִַַַָָָָוגֹו'
העֹולם ּכל ּדבר ּכל ׁשּתחּלת הּתֹורה, ְְִֶֶַַָָָָָָָֹוחזק
מתקּים, ּובּה נברא, ּבׁשבילּה נברא, ּבּה ְְְְִִִִִֵַָָָָָֻּכּלֹו
ואֹוצרֹות הּבא לעֹולם הּצפּונה טֹובה ְְְְַַָָָָָָוכל

ּבּה: נקנים והּטֹוב ְְִִִַַַָהחּיים
‡Âההּוא האיׁש מׁשּפט יהיה זה ּכי הּכתּוב ¿»«ְְִִִִֶֶַַַָָ

אֹותֹו ויּסרּו ראׁשֹונה ּדין, ּבית ּפי ְְִִִִֵַָעל
ז"ל אֹומרם ּדר ה'.)על אדם(ּברכֹות רֹואה אם ְְִֶֶֶַָָָָ

ּתֹורה ּבבּטּול יתלה וכּו' עליו ּבאים ְְְִִִִִֶֶָָָָׁשּיּסּורין
האחרֹונים ונדחקּו הּתֹורה, ּׁשּבּטל מה על ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָּפרּוׁש
ּגדֹול עֹון ּבּטּול הלא ּבטענת זה ּדבר ְְֲֲִֵֶַַָָָָֹּבפרּוׁש
ויּׁשּוב מצא, ׁשּלא עד ּבֹו ּתלה לא ולּמה ְְִֶַָָָָָָֹֹהּוא
ּׁשּצרי למה ׁשיעּור ׁשאין לפי הּוא ְְִִִֵֶֶַַָָָהּדבר

ּכאֹומרם הּתֹורה פ"ב)ּבעסק אּתה(אבֹות ואין ְְְְֵֵֶַַָָָָ
ּבעיני ׁשּיראה והגם מּמּנה, להּבטל חֹורין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבן
עליו ּבאים יּסּורין ּכׁשּיראה ׁשעסק, ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָהאדם
לא לעׂשֹות לֹו ׁשראּוי ּכמֹו ּכי ידע עֹון ְְֲִֵֵֶַַָָֹּבאין

ענׁשּוהּו: זה ועל ְֲֶַָָָעׂשה

BB‡Â ‰‡ B˙‡ eÚÂלמאה רמז ¿¿¿»¿…≈»∆∆ְֵַָָ
ּכמֹו יֹום, ּבכל לבר ׁשחּיב ְְְְֵֶַָָָָּברכֹות

מ"ג:)ׁשּדרׁשּו יׂשראל(מנחֹות ועּתה מאֹומרֹו ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
מאה אּלא מה ּתקרי אל ׁשֹואל אלהי ה' ְֱִִֵֵֶֶַָָָָֹמה
ּבּגמ' ּכאֹומרם נאמר ּתׁשּובה ּבבעל זה ְְְְְֱֶֶַַַַָָָָּופסּוק

פכ"א) ּדכתיב(ב"ר ּתׁשּובה אּלא ועּתה אין ְְְְִִֵֶַַָָָָועּתה
ע"כ, וגֹו' ׁשֹואל אלהי ה' מה יׂשראל ְְְֱִֵֵֶַָָָֹועּתה

להׁשלימם: להׁשּתּדל ְְְְִִֵֶַַַָָׁשחּיב
BB‡Â‰Úp‰ È‡Ï e˙Âּברכֹות הם ׁשּכּלן ¿¿¿»¿«¬ƒ««¬»ְֵֶָָֻ

ואֹומרֹו הּנערה, אבי ׁשהּוא Èkלה' ְְֲֲִֶַַַָƒ
Ï‡NÈ ˙Ïe˙a ÏÚ Ú Ì ‡ÈB‰ׁשהיא ƒ≈»«¿«ƒ¿»≈ִֶ

מּדה והיא יׂשראל ּכללּות ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶַָָָָהּׁשכינה
ּתֹורה נקראת והיא מאה ׁשּכֹוללת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָהעׂשירית

ואֹומרֹו חן, ליֹודעי ּכּידּוע ּפה ˙‰È‰ׁשּבעל BÏÂ ְְְְְֵֵֶֶַַַָ¿ƒ¿∆
ּתֹורה ּבתלמּוד חּיּוב ׁשאין הגם ּפרּוׁש ְְְֲִֵֵֶַַָוגֹו'
ׁשם ׁשהֹוציא ּכזה אדם עּתים, קביעּות ְִִִִֵֶֶֶָָָָאּלא
הּיֹום ּכל ּדלתֹותיה על לׁשקד צרי עליה ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹרע
וכזה ימיו, ּכל לׁשּלחּה יּוכל לא הּלילה ְְְְְֶַַַַָָָָָָָֹוכל

להם ז"למצינּו פכ"ה)לרּבֹותינּו ׁשאמרּו(ויק"ר ְְִֵֶֶַָָָ
אחד ּדף ללמד רגיל היה אם ּתׁשּובה ְְִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּבעל
ּתׁשּובה ּבעל וזה ,הּדר זה על וכן ׁשנים ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹילמד
הּתֹורה על רע ׁשם מֹוציא אבל העברֹות ְֲֲִִֵֵַַַָָָָמּׁשאר

אּמנּותֹו: ּתֹורתֹו יׁשב עּמּה ימיו ּכל ְִִֵֵָָָָָָָֻמׁשּפטֹו
BB‡ÂBÂ ‰ ‰È‰ ˙‡ Ì‡Âארע אם ּפרּוׁש ¿¿¿ƒ¡∆»»«»»¿ִֵֵַ

ּבּה ּובחן האיׁש זה ׁשּלמד ּתֹורה ִִֶֶַַָָָָָּכי
ׁשּלמדּוׁשאין מינּות ּתֹורת ׁשהיתה ּבתּולים, לּה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

והיא חזק ּבּה אין ּכזֹו ותֹורה ּוביתּוס ְְְִֵֶַָָָָֹצדֹוק
אבן ּבּה לרּמֹות ה' יצו ּכזֹו לתֹורה רע, ְְְִֵֶֶֶַַָָָחלק
הן ּכי הגם ומתה, ּכאֹומרֹו ּולאּבדּה ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָלסּקלּה
ּפי על אף הקב"ה מּפי ׁשּיצאּו הּדברים ְְִִִִֵֶַַַָָָהנה

ז"ל אמרּו ּוכבר הּוא, כן לא הּכּונה (ּגּטיןכן ְְִִֵֵַַָָָָֹ

ּכימ"ה:) יּׂשרף, מין ׁשכתבֹו ּתֹורה ספר ְִִִֵֵֶֶַָָָעל
זֹו ּכי הרע ּובערּת וגֹו' לזנֹות נבלה ְְְְְִִִַַָָָָָָעׂשתה

ּבעּור: וצרי רע חלק ְִִִֵֵֶַָָּתּקרא
BB‡ÂBÂ  È‡ ‡È Èk BÚעל יתּבאר ¿¿ƒƒ»≈ƒ…≈¿ְִֵַָ

ז"ל ּדבריהם נ"ט.)ּפי ׁשאמרּו(סנהדרין ְְְְִִִֵֶֶֶַָ
והּוא ע"כ, מיתה חּיב ּבּתֹורה העֹוסק ְִֵַַָָָָּגֹוי

‡‰אֹומרֹו ÌÚ  È‡ ‡È Èkׁשהיא ְƒƒ»≈ƒ…≈ƒƒ»ִֶ
יׂשראל, ּכּלת הּתֹורה ׁשהיא לבעלּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמארסת

Ì‰È Ì e˙eוגם העֹוסק העּכּו"ם ּפרּוׁש ≈«¿≈∆ְֵֵַַָָ
אּלא ליה עליה לּה יהיה לא ההיא ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹהּתֹורה
ּתֹורה אמרי ּכדר חּיּות לּה ואין נרּה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּתדע

ד')ּדכתיב הם:(מׁשלי חּיים ּכי ְְִִִִִֵֵַ
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   ••••אי ....יראליתלא ְְְְִִִִֵֵַַָָֹֹֹ

עּולמּתאכא ית ְְְֶַָָויּפקּון

אבּוהא ּבית ְִֵַָָלתרע

קרּתּה אנׁשי ְְְְֱִֵַַַָֻוירּגמּנּה

ארי ּותמּות ְְְֲֵַַָּבאבנּיא

ּביׂשראל קלנא ְְְְִֵַָָָָעבדת

ּותפּלי אבּוהא ּבית ְְֲֵֵַַָָָלזּנאה

:מּבינ ּדביׁש ְִִֵֵָָעבד

ּדׁשכבכב ּגבר יׁשּתכח ְְְְֲִֵֵַַָארי

ּגבר אּתת אּתתא ְְִִִַַָעם

ּתרויהֹון אף ְְְְִֵַַַויתקּטלּון

אּתתא עם ּדׁשכב ְְְִִֵַָָָּגברא

ּדביׁש עבד ּותפּלי ְְְְִִֵֵַָָואּתתא

ְִִֵָמּיׂשראל:

עּולמּתאכג תהי ְְֲֵֵֶָארי

לגבר ּדמארסא ְְְְְִִַָָָֻבתלּתא

ּבקרּתא ּגבר ְְְְְְִַַַַָויׁשּכחּנּה

עּמּה: ְְִִַויׁשּכּוב

ּתרויהֹוןכד ית ְְְֵַַָותּפקּון

ההיא קרּתא ְְִִַַַָלתרע

ּבאבנּיא יתהֹון ְְְְְְִַַָָותרּגמּון

על עּולמּתא ית ְִֶַָָוימּותּון

ּבקרּתא צוחת לא ּדי ְְְִֵַַַָָָעסק

ּדעּני עסק על ּגברא ְְְִֵַַַַָָוית

ּותפּלי חברּה אּתת ְְִֵֵַַַָית

:מּבינ ּדביׁש ְִִֵֵָָעבד

ּגברכה יׁשּכח ּבחקלא ְְְְְִַַַַָואם

דמארסא עּולמּתא ְְְִֶָָָָית

ויׁשּכּוב ּגברא ּבּה ְְְְְִִֶַַָויתקף

ּגברא ויתקטל ְְְְִִֵַַָעּמּה

ּבלחֹודֹוהי: עּמּה ְִִִִֵַָּדׁשכב

תעּבדכו לא ְְְֵֶַָָּולעּולמּתא

לעּולמּתא לית ְְִֵֶַַָמּדעם

ארי ּדקטֹול ּדין ְֲִִֵַחֹובת

על ּגברא דיקּום ְְִַַָָּכמא

ּכן נפׁש ויקטלּנּה ְְְְְִִֵֵֵַַחברּה

הדין: ְִֵָָָּפתּגמא

אׁשּכחּהכז בחקלא ְְְְֲֵַַַָארי

ּדמארסא עּולמּתא ְְְְִֶַָָָָצוחת

לּה: ּדפריק ְְִֵַָולית

ּגברכח יׁשּכח ְְֲֵַַַארי

לא ּדי בתלּתא ְְְִֶָָָֻעּולמּתא

ויׁשּכּוב ויחדּנּה ְְְְְֱִִֶַָָמארסא

ויׁשּתּכחּון: ְְְִִַַעּמּה

ּדיׁשּכבכט ּגברא ְְְְִִֵַָֻויּתן

דעּולמּתא לאבּוהא ְְֲִֶַַָָעּמּה

ולּה ּדכסף סלעין ְְְְִִִִֵַַחמׁשין

ענּיּה ּדי חלף לאנּתּו ְְְְֳִִֵַַַּתהי

ּכל למפטרּה רׁשּו לּה ְְְְִֵֵַָלית

ִיֹומֹוהי:

אּתתא ית ּגבר יּסב ְִִַַַָָלא

ּכנפא יגּלי ולא ְְְֲִֵַַָָאבּוהי

ֲִַדאבּוהי:

דפסיקב ידּכי ְְִִֵָָלא

ּבקהלא למעל ְְְְִִֵַַַָָודמחּבל

ְַָדיי:

למעללאג ממזרא ידּכי ְְְִֵֵֵַַָָ

ּדרא אף דיי ְְִַַָָָָָּבקהלא

לּה ידּכי לא ְֲִִֵֵָָָעׂשיראה

דיי: ּבקהלא ְְְִֵַַָָָלמעל
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ר יי.... ְְֱִֵֶֶ

עּמֹונאיד ידּכּון ְִֵַָָלא

ּבקהלא למעל ְְִֵֵַָָָָּומֹואבאי

לא עׂשיראה ּדרא אף ְֲִַַָָָָָָדיי

ּבקהלא למעל להֹון ְְְְִִֵֵַָָידּכי

עלם: עד ְֳַַָָדיי

ערעּוה לא ּדי עסק ֲִֵַַָָעל

ּובמּיאיתכֹון ּבלחמא ְְְְַַָָָ

ּבמּפקכֹון ְְְְִָָָּבארחא

ית על אגר ודי ְְֲֲִִִִַָָָמּמצרים

מּפתֹור ּבעֹור ּבר ְְְִִַָּבלעם

ּפרת על ּדי ְֲִַַָארם

:ְַָָללּטיּות

      

ÏBÂ‡ד) c ÏÚ BÂ ÈBÚ ‡Èאֹומרֹו קׁשה …»…«ƒ¿«¿«¿ְֶָ
eÓc˜ ‡Ï ‡הּכתּוב ׁשאמר מצינּו והלא ¬∆…ƒ¿ֲִֶַַַָָָֹ

כ"ט) ב' וגֹו'(לעיל עׂשו ּבני לי עׂשּו ּכאׁשר ְְְֲִֵֵֵֶַָָ
ז"ל רּבֹותינּו ּופרׁשּו ׁשם)והּמֹואבים, (רׁש"י ְְִִֵֵַַַָָ

ׁשהם אחר ב' ּבּכסף, אכל לּמאמר ֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹׁשחֹוזר
לחּוׁש ּמקֹום מה לקּללם ּבלעם עליהם ְְְְֲִֵֶַַָָָָָׂשכרּו

ׁשאמר ואּולי ּבלחם, קּדמּו ׁשּלא cעל ÏÚ ְְִֶֶֶֶַַַַָֹ«¿«
הּדין יתחּיב ּבלבד זֹו סּבה ׁשעל להעיר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָוגֹו'
הּוא קדמּו ּופי' ּבּקהל, יבֹואּו ׁשּלא ְְְִִֵֶַַָָָָֹלהרחיקם
ׁשהם וכּו' ּבלחם לּבם לסעד ּדֹורֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַָלהֹוציא
ּכל ּכעל האּמֹות מּכל ּכן לעׂשֹות ְֲִִֵַַַָָָָֻחּיבים
עליו אבינּו אברהם ּגמלם אׁשר ְְְֲִֶַַָָָָָָָהּגמּולֹות
היה ּומים לחם להם ּׁשּמכרּו מה ּכי ְִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשלֹום,
להּפילם לפּתֹותם ּגם מֹואב ׁשל ְְֲִֶַַַַָָָָָָלהנאתם

לֹומר הּכתּוב ּׁשּדקּדק מה והּוא Ï‡ּבעריֹות, ְְֲִֵֶַַַָָָ…
ÌÎ˙‡ eÓc˜:להנאתכם ּפרּוׁש ƒ¿∆¿∆ְֲֵֶַַָ

„BÚז"ל ּדבריהם ּפי על הּכתּובים ְְְֲִִִִֵֶַַָיתּבארּו
מּלי הּני מנא ׁשאמרּו ע"ו ּדף ְְִִֵֵֶַַָָָּביבמֹות
ּדקאמר וכּו' יֹוחנן רּבי אמר מּתרת ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּמֹואבית
ולא מֹואבי ּתנינא אבנר ליה אמר וגֹו' ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹקרא
וכּו' ממזר מעּתה אּלא ּדֹואג לֹו אמר ְְִֵֵֵֶַַַָָָָמֹואבית
טעמא ּדמפרׁש הכא ׁשאני מצרית ולא ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָֹמצרי
ּדרּכּה ואין וכּו' איׁש ׁשל ּדרּכֹו וגֹו' ּדבר ְְְְְְִֵֶַַַַָעל
נׁשים לקראת ונׁשים וכּו' לקּדם להם היה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָוכּו'
מלּמד וגֹו' ועמׁשא מּיד עליה לאכרּוזי ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבעּו
ׁשֹומע ׁשאינֹו מי ּכל ואמר וכּו' חרּבֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשחגר
ּדינֹו ּבית מּפי מקּבלני ּבחרב יּדקר זֹו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻהלכה
מקֹום מּכל מֹואבית, ולא מֹואבי ׁשמּואל ְְִִִֵֶָָָָֹׁשל
ּפנימה, מל ּבת ּכבּוּדה ּכל ּתרּגמא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָקׁשיא
מֹואבית ולא מֹואבי עּמֹונית ולא עּמֹוני ְְְִִִִִַַַָָָֹֹּכתנאי
ּדבר על אֹומר ׁשמעֹון רּבי יהּודה רּבי ְְְְִִִִֵֵַַַַָּדברי
עכ"ל, וכּו' לקּדם איׁש ׁשל ּדרּכֹו וגֹו' לא ְְְְֲִֵֶֶַַֹאׁשר
ואם לׁשֹונם וזה ּכתנאי ּבד"ה הּתֹוספֹות ְְְְְְְִִֶַַָָָָוכתבּו
ואֹומר מצרי, ליה ּתקּׁשי יהּודה לר' ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹּתאמר
ולכּתב לקּצר לֹו היה ּומֹואבי עּמֹוני ּדגּבי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹר"י
ּדלמעט למדרׁש לן אית הלּכ ּומֹואב ְְְְִִִִֵַַָָָָעּמֹון
ּכֹותב היה אם מצרי אבל ּומֹואבית ְֲִִִִִֵַָָָָעּמֹונית

אדֹו ּדּכתב והאי ,מארי היה ולאמצרים מי ְְְְֱֲִִִִַַַַָָָֹ
עכ"ל: אדֹומי ּכתב מצרי אּגב אדֹום ְֱֱִִִַַַַָָּכתב

ÔÈ‡Âמצינּו לא ּכי נראים הּתֹוספֹות ּדברי ¿≈ְְִִִִִֵַָָֹ
מה אּגב ּבּתחּלה לׁשֹון הּכתּוב ְִֶַַַַַַָָָֹׁשּיאמר
ׁשּיׁש ּבמקֹום ּגם ּומה אחריו לֹומר ְֲִֵֶֶַַַַָָָּׁשעתיד
חלּקת אם ּבׁשלמא ועֹוד ּבהלכֹות, ְְְֲֲִִִַַָָָֻלטעֹות

מצרי לכּתב הּכתּוב צרי היה עצמּה ְְְְִִִִִִַַָָָָָֹמצרי
לדּבר ּבׁשּלפניה הּכתּוב ׁשּׁשּנה לֹומר מקֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיׁש
הּכתּוב ּדּבר לא עצמּה מצרי ואם ּבּה, ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּכּיֹוצא
מצרית לכלל מצרים לכּתב צרי ׁשהיה ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹֹּכהגן
אי להארי רצה ׁשּלא אֹומרים ׁשאנּו ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹאּלא
ּגּופּה ׁשּמצרי מצרי אּגב אדֹומי ׁשאמר ְְֱִִִִִֶֶַַַַָָֹנאמר

ּדן: אני ֲִֶָָָעליה
‡BÏÂאבנר ּבדברי להעיר יׁש הּדבר לעמק ¿»ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

מּתחּלה ראׁשין ּבב' החבל אחז ְְִִִֶֶַַָָָָָלּמה
וחזר יהּודה רּבי ּכסברת מֹואבי ּדּיּוק ְְְִִִִַַַַָָָָָאמר
ּכסברת וגֹו' קּדמּו לא אׁשר ּדבר על טעם ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹלתת
מּוכח הּלׁשֹון מּמׁשמעּות ּכי ׁשמעֹון ְְִִִַַָָָר'
הראׁשֹון, מּטעם ּבֹו חזר לא ׁשני טעם ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּכׁשאמר
אמר לּמה כן לא ׁשאם ּכן נֹותנת ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּסברא
לר"י ּבׁשלמא ּבצּדֹו, ׁשּסתירתֹו טעם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאבנר
עליהם ׁשהקׁשינּו הגם הּתֹוספֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָלדברי
ׁשאמרּו, מּטעם ּדבריו אמר מיהא ְְְִִִֶַַַָָָָָָָָלסברתם
מּקׁשית ּׁשחזר ּבּמה ּדעּתֹו ּגּלה הרי אבנר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאּלא
ׁשחלקּו ּכמֹו לחּלק סֹובר ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַמצרי

ַָהּתֹוספֹות:
ÔÎ‡יֹוחנן ר' לסברת אבנר ּכּונת ּכי נראה »≈ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

על ּומאֹומרֹו מֹואבי מאֹומרֹו ׁשּדֹורׁש ְְִִֵֵֵֶַָהיא
לסּתר יׁש ּדבר על ׁשּזּולת וגֹו', אׁשר ְְְְֲִֵֶֶַַַָֹּדבר
לבד וגֹו' אׁשר ּדבר על וטעם מּמצרי, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָהּדרׁשה
על ׁשאֹומר הגם ועּמֹון מֹואב אֹומר היה ְֲִֵֵֶַַַָָָאם
אינֹו ׁשהּטעם הגם אֹומרים היינּו וגֹו' ְְְֲִִֵֶַַַַַָּדבר
ּכּלֹו על הּגזרה ּבאה ּבאנׁשים אּלא ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻצֹודק
ּפסּול מּזרע ּכן ּגם ּבאים ׁשהּנׁשים ועֹוד ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכאחת,
אנּו אין ּבזה ּובכּיֹוצא ׁשאסּורין הּזכרים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהם

ּדכתיב האב אחר אּלא ב)הֹולכים א' (ּבמדּבר ְְְִִִִֶַַַָָָָ

עּמֹוני אמר ואם אבֹותם, לבית ְְְְְֲִִִֵַַָָָֹלמׁשּפחתם
היינּו ּדבר על טעם לנּו היה ולא ְְִִַַַַָָָָָֹּומֹואבי
מצרי ׁשאמר ּכמֹו מֹואבי ׁשאמר ְְְִִִִֶֶַַָָָאֹומרים
ולא עּמֹונית ולא ּדֹורׁש ּומּׁשניהם ְְְֱִִִֵֵֶַַֹֹואדֹומי,

ִָמֹואבית:
‰ÊÏÂּומחלקת הּנזּכרים, טעמים ב' אבנר אמר ¿»∆ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּכי ,הּדר זה על היא ור"ש יהּודה ְְִִִֶֶֶַַַָרּבי
לֹומר יתחּיב לבד מֹואבי ּדטעם סֹובר ְְְִִֵֵַַַַַָר"י
מחּיבני אינֹו ּדבר על ּומאמר מֹואבית, ְְְְֲִִֵֵַַַַַָֹולא
הּטעם, אבאר ּכאׁשר למעט ולא לרּבֹות ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָֹֹלא
ׁשּנתן ׁשהּטעם מּׁשּום ואדֹומי מצרי ְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָוטעם
ואדֹומית מצרית ּגם לכלל מחּיבני ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָֹהּכתּוב
ּגרּות ּגם ּכנׁשים, האנׁשים אחים הם ּכן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּכמֹו

ונׁשים, אנׁשים ּבּה ׁשוים ּבּה ׁשהיינּו ְֲִִִִֶֶָָָָָָָָהארץ
ּכיון ואדֹומי מצרי לֹומר הּכתּוב חׁש ְְֱִִִֵֶַַָָָֹולא
ּכר' סבר ולא ּכּנזּכר, לטעֹות מקֹום ְְְְִִֵֶַַַָָֹׁשאין
מּטעם אֹו ּדבר על מאֹומרֹו להֹוכיח ְְְְִִִֵַַַַַׁשמעֹון
ׁשּיׁש מּטעם אֹו אבנר ּדברי ּבפרּוׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּכתבנּו

ּדֹואג: ׁשל לדחּיתֹו ְִִֵֶָָלחּוׁש
‰Óeולֹומר לצּדד יׁש ּכבּוּדה ּכל ּבּגמ' ּׁשּתרּגמה «ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

מל ּבת ּכבּוּדה ּכל אמר ׁשּלא ְְֶֶֶֶַַָָָָֹאפׁשר
אחר ּבזֹונה לא ּבּכבּוּדה ּדוקא אּלא ְְְְִִֶַַַָָָָָֹּפנימה
ּכבֹוד ּגלה חצּופֹות מעׂשה מעׂשיה רֹואין ֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָׁשאנּו
וכּו' לקּדם להם היה לֹומר הּדין וחזר ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמהם
להביא ׁשאין לֹומר ּפנים ויׁש לנׁשים, ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָונׁשים
אנּוסים א' טעמים, מּב' לזנּות מהפקרתם ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָראיה
לא הּתֹורה ב' האנׁשים, ׁשהפקירּום מּצד ְֲִִִִֶַַָָָָֹהיּו
ּדר ׁשאין ּדבר עׂשּו לא לּמה עליהם ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּתקּפיד
הגם ּכבּוּדה ּכל מּׁשּום לעׂשֹותֹו לנׁשים ְְֲֲִִֶֶַַָָָארץ
ּומעּתה אחר, ּבדבר ּבעצמן זלזלּו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָׁשהם
דבר מעל הֹוכחה ואין ׁשקּולים ְְְְִִֵֵַַַָָָהּדברים

ּומֹואבי: עּמֹוני מּדקּדּוק ְְִִִִִַַָוהֹוכיח
Âיׁשנם לעֹולם ּכי ּבהכרעה סֹובר ׁשמעֹון ¿ְְְְְִִֵֶַָָָָ

מהקּדמת ּופטּורים ּכבּוּדה ּכל ְְְְֲִֵַַַַָָָּבטענת
יתּבאר זה ּולדר הּכתּוב, טעם ודרׁשינן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּלחם
ּכל מאמר על ׁשחֹוזר ּכתנאי ּבּגמרא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָאֹומרם
ּכי לּה, סמכּה ולזה ּפנימה מל ּבת ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָּכבּוּדה

ּפרּוׁש יהּודהלפי ר' ׁשל מחלקּותם עּקר ּכל נּו ְְְְִִֵֵֶַָָָָ
טענת עליהם יאמר אם אּלא אינּה ׁשמעֹון ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָור'

לא: אֹו ּכבּוּדה ְָָֹּכל
˙‡Óׁשמּועת לפי זֹו, ּבאּגדה סברֹות ג' אֹומר ƒ¿≈»ְְְְִֵַַָָָ

ּומאֹומרֹו מֹואבי מאֹומרֹו ּדֹורׁש יֹוחנן ְְִֵֵֵָָָר'
עּמֹוני מאֹומרֹו יהּודה ר' ולסברת ּדבר, ְְְְְִִֵַַַַָָעל
היא הּדרׁשה עּקר ׁשמעֹון ר' ולסברת ְְְְְִִִִַַַַָָָלבד,

ּדבר: על ְְֵַַמאֹומ'
‰zÚÓeלׁשמּועתֹו ּגם ׁשמעֹון ר' לדברי ּבׁשלמא ≈«»ְְְְְִִִִֵַָָָ

לּמאמר נכֹון טעם יׁש יֹוחנן ר' ÏÚׁשל ֲֵֶַַַַַָָָ«
cּדֹורׁש ׁשאינֹו יהּודה רּבי לסברת אּלא ¿«ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבמקֹומּה קׁשיתנּו ּומֹואבי עּמֹוני מּתבת ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻאּלא
הּכתּוב לֹומר הצר למה cעֹומדת ÏÚ ְְֶֶַַַַָֻ«¿«

הענין: ּבתחּלת ׁשּכתבנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָויתיּׁשב
eׁשאין וראיתי זה ענין ּתכן אל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹעמדּתי

הּגע ּכי לּנׁשים לקּדם הּנקבֹות על ְְֲִִֵֵַַַַַַַָָטענה
עׂשֹות יכלּו הּיכֹול לקּדם ּבלּבם ׁשּירצּו ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָעצמ
ּבעליהן ּבראֹות ּגם ּומה ּבעליהן רׁשּות ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַֹּבלא
יקּדמּו ׁשּלא הגם הם אנּוסים להם ְְְֲֲִִֵֶֶַַָֹאֹויבים
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עּמֹונאיד ידּכּון ְִֵַָָלא

ּבקהלא למעל ְְִֵֵַָָָָּומֹואבאי

לא עׂשיראה ּדרא אף ְֲִַַָָָָָָדיי

ּבקהלא למעל להֹון ְְְְִִֵֵַָָידּכי

עלם: עד ְֳַַָָדיי

ערעּוה לא ּדי עסק ֲִֵַַָָעל

ּובמּיאיתכֹון ּבלחמא ְְְְַַָָָ

ּבמּפקכֹון ְְְְִָָָּבארחא

ית על אגר ודי ְְֲֲִִִִַָָָמּמצרים

מּפתֹור ּבעֹור ּבר ְְְִִַָּבלעם

ּפרת על ּדי ְֲִַַָארם

:ְַָָללּטיּות

      

ÏBÂ‡ד) c ÏÚ BÂ ÈBÚ ‡Èאֹומרֹו קׁשה …»…«ƒ¿«¿«¿ְֶָ
eÓc˜ ‡Ï ‡הּכתּוב ׁשאמר מצינּו והלא ¬∆…ƒ¿ֲִֶַַַָָָֹ

כ"ט) ב' וגֹו'(לעיל עׂשו ּבני לי עׂשּו ּכאׁשר ְְְֲִֵֵֵֶַָָ
ז"ל רּבֹותינּו ּופרׁשּו ׁשם)והּמֹואבים, (רׁש"י ְְִִֵֵַַַָָ

ׁשהם אחר ב' ּבּכסף, אכל לּמאמר ֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹׁשחֹוזר
לחּוׁש ּמקֹום מה לקּללם ּבלעם עליהם ְְְְֲִֵֶַַָָָָָׂשכרּו

ׁשאמר ואּולי ּבלחם, קּדמּו ׁשּלא cעל ÏÚ ְְִֶֶֶֶַַַַָֹ«¿«
הּדין יתחּיב ּבלבד זֹו סּבה ׁשעל להעיר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָוגֹו'
הּוא קדמּו ּופי' ּבּקהל, יבֹואּו ׁשּלא ְְְִִֵֶַַָָָָֹלהרחיקם
ׁשהם וכּו' ּבלחם לּבם לסעד ּדֹורֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַָלהֹוציא
ּכל ּכעל האּמֹות מּכל ּכן לעׂשֹות ְֲִִֵַַַָָָָֻחּיבים
עליו אבינּו אברהם ּגמלם אׁשר ְְְֲִֶַַָָָָָָָהּגמּולֹות
היה ּומים לחם להם ּׁשּמכרּו מה ּכי ְִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשלֹום,
להּפילם לפּתֹותם ּגם מֹואב ׁשל ְְֲִֶַַַַָָָָָָלהנאתם

לֹומר הּכתּוב ּׁשּדקּדק מה והּוא Ï‡ּבעריֹות, ְְֲִֵֶַַַָָָ…
ÌÎ˙‡ eÓc˜:להנאתכם ּפרּוׁש ƒ¿∆¿∆ְֲֵֶַַָ

„BÚז"ל ּדבריהם ּפי על הּכתּובים ְְְֲִִִִֵֶַַָיתּבארּו
מּלי הּני מנא ׁשאמרּו ע"ו ּדף ְְִִֵֵֶַַָָָּביבמֹות
ּדקאמר וכּו' יֹוחנן רּבי אמר מּתרת ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּמֹואבית
ולא מֹואבי ּתנינא אבנר ליה אמר וגֹו' ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹקרא
וכּו' ממזר מעּתה אּלא ּדֹואג לֹו אמר ְְִֵֵֵֶַַַָָָָמֹואבית
טעמא ּדמפרׁש הכא ׁשאני מצרית ולא ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָֹמצרי
ּדרּכּה ואין וכּו' איׁש ׁשל ּדרּכֹו וגֹו' ּדבר ְְְְְְִֵֶַַַַָעל
נׁשים לקראת ונׁשים וכּו' לקּדם להם היה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָוכּו'
מלּמד וגֹו' ועמׁשא מּיד עליה לאכרּוזי ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבעּו
ׁשֹומע ׁשאינֹו מי ּכל ואמר וכּו' חרּבֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָׁשחגר
ּדינֹו ּבית מּפי מקּבלני ּבחרב יּדקר זֹו ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻהלכה
מקֹום מּכל מֹואבית, ולא מֹואבי ׁשמּואל ְְִִִֵֶָָָָֹׁשל
ּפנימה, מל ּבת ּכבּוּדה ּכל ּתרּגמא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָקׁשיא
מֹואבית ולא מֹואבי עּמֹונית ולא עּמֹוני ְְְִִִִִַַַָָָֹֹּכתנאי
ּדבר על אֹומר ׁשמעֹון רּבי יהּודה רּבי ְְְְִִִִֵֵַַַַָּדברי
עכ"ל, וכּו' לקּדם איׁש ׁשל ּדרּכֹו וגֹו' לא ְְְְֲִֵֶֶַַֹאׁשר
ואם לׁשֹונם וזה ּכתנאי ּבד"ה הּתֹוספֹות ְְְְְְְִִֶַַָָָָוכתבּו
ואֹומר מצרי, ליה ּתקּׁשי יהּודה לר' ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹּתאמר
ולכּתב לקּצר לֹו היה ּומֹואבי עּמֹוני ּדגּבי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹר"י
ּדלמעט למדרׁש לן אית הלּכ ּומֹואב ְְְְִִִִֵַַָָָָעּמֹון
ּכֹותב היה אם מצרי אבל ּומֹואבית ְֲִִִִִֵַָָָָעּמֹונית

אדֹו ּדּכתב והאי ,מארי היה ולאמצרים מי ְְְְֱֲִִִִַַַַָָָֹ
עכ"ל: אדֹומי ּכתב מצרי אּגב אדֹום ְֱֱִִִַַַַָָּכתב

ÔÈ‡Âמצינּו לא ּכי נראים הּתֹוספֹות ּדברי ¿≈ְְִִִִִֵַָָֹ
מה אּגב ּבּתחּלה לׁשֹון הּכתּוב ְִֶַַַַַַָָָֹׁשּיאמר
ׁשּיׁש ּבמקֹום ּגם ּומה אחריו לֹומר ְֲִֵֶֶַַַַָָָּׁשעתיד
חלּקת אם ּבׁשלמא ועֹוד ּבהלכֹות, ְְְֲֲִִִַַָָָֻלטעֹות

מצרי לכּתב הּכתּוב צרי היה עצמּה ְְְְִִִִִִַַָָָָָֹמצרי
לדּבר ּבׁשּלפניה הּכתּוב ׁשּׁשּנה לֹומר מקֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיׁש
הּכתּוב ּדּבר לא עצמּה מצרי ואם ּבּה, ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹּכּיֹוצא
מצרית לכלל מצרים לכּתב צרי ׁשהיה ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹֹּכהגן
אי להארי רצה ׁשּלא אֹומרים ׁשאנּו ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹאּלא
ּגּופּה ׁשּמצרי מצרי אּגב אדֹומי ׁשאמר ְְֱִִִִִֶֶַַַַָָֹנאמר

ּדן: אני ֲִֶָָָעליה
‡BÏÂאבנר ּבדברי להעיר יׁש הּדבר לעמק ¿»ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ

מּתחּלה ראׁשין ּבב' החבל אחז ְְִִִֶֶַַָָָָָלּמה
וחזר יהּודה רּבי ּכסברת מֹואבי ּדּיּוק ְְְִִִִַַַַָָָָָאמר
ּכסברת וגֹו' קּדמּו לא אׁשר ּדבר על טעם ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹלתת
מּוכח הּלׁשֹון מּמׁשמעּות ּכי ׁשמעֹון ְְִִִַַָָָר'
הראׁשֹון, מּטעם ּבֹו חזר לא ׁשני טעם ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּכׁשאמר
אמר לּמה כן לא ׁשאם ּכן נֹותנת ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּסברא
לר"י ּבׁשלמא ּבצּדֹו, ׁשּסתירתֹו טעם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאבנר
עליהם ׁשהקׁשינּו הגם הּתֹוספֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָלדברי
ׁשאמרּו, מּטעם ּדבריו אמר מיהא ְְְִִִֶַַַָָָָָָָָלסברתם
מּקׁשית ּׁשחזר ּבּמה ּדעּתֹו ּגּלה הרי אבנר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאּלא
ׁשחלקּו ּכמֹו לחּלק סֹובר ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַמצרי

ַָהּתֹוספֹות:
ÔÎ‡יֹוחנן ר' לסברת אבנר ּכּונת ּכי נראה »≈ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

על ּומאֹומרֹו מֹואבי מאֹומרֹו ׁשּדֹורׁש ְְִִֵֵֵֶַָהיא
לסּתר יׁש ּדבר על ׁשּזּולת וגֹו', אׁשר ְְְְֲִֵֶֶַַַָֹּדבר
לבד וגֹו' אׁשר ּדבר על וטעם מּמצרי, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָהּדרׁשה
על ׁשאֹומר הגם ועּמֹון מֹואב אֹומר היה ְֲִֵֵֶַַַָָָאם
אינֹו ׁשהּטעם הגם אֹומרים היינּו וגֹו' ְְְֲִִֵֶַַַַַָּדבר
ּכּלֹו על הּגזרה ּבאה ּבאנׁשים אּלא ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻצֹודק
ּפסּול מּזרע ּכן ּגם ּבאים ׁשהּנׁשים ועֹוד ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּכאחת,
אנּו אין ּבזה ּובכּיֹוצא ׁשאסּורין הּזכרים ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהם

ּדכתיב האב אחר אּלא ב)הֹולכים א' (ּבמדּבר ְְְִִִִֶַַַָָָָ

עּמֹוני אמר ואם אבֹותם, לבית ְְְְְֲִִִֵַַָָָֹלמׁשּפחתם
היינּו ּדבר על טעם לנּו היה ולא ְְִִַַַַָָָָָֹּומֹואבי
מצרי ׁשאמר ּכמֹו מֹואבי ׁשאמר ְְְִִִִֶֶַַָָָאֹומרים
ולא עּמֹונית ולא ּדֹורׁש ּומּׁשניהם ְְְֱִִִֵֵֶַַֹֹואדֹומי,

ִָמֹואבית:
‰ÊÏÂּומחלקת הּנזּכרים, טעמים ב' אבנר אמר ¿»∆ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּכי ,הּדר זה על היא ור"ש יהּודה ְְִִִֶֶֶַַַָרּבי
לֹומר יתחּיב לבד מֹואבי ּדטעם סֹובר ְְְִִֵֵַַַַַָר"י
מחּיבני אינֹו ּדבר על ּומאמר מֹואבית, ְְְְֲִִֵֵַַַַַָֹולא
הּטעם, אבאר ּכאׁשר למעט ולא לרּבֹות ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָֹֹלא
ׁשּנתן ׁשהּטעם מּׁשּום ואדֹומי מצרי ְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָוטעם
ואדֹומית מצרית ּגם לכלל מחּיבני ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָֹהּכתּוב
ּגרּות ּגם ּכנׁשים, האנׁשים אחים הם ּכן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּכמֹו

ונׁשים, אנׁשים ּבּה ׁשוים ּבּה ׁשהיינּו ְֲִִִִֶֶָָָָָָָָהארץ
ּכיון ואדֹומי מצרי לֹומר הּכתּוב חׁש ְְֱִִִֵֶַַָָָֹולא
ּכר' סבר ולא ּכּנזּכר, לטעֹות מקֹום ְְְְִִֵֶַַַָָֹׁשאין
מּטעם אֹו ּדבר על מאֹומרֹו להֹוכיח ְְְְִִִֵַַַַַׁשמעֹון
ׁשּיׁש מּטעם אֹו אבנר ּדברי ּבפרּוׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּכתבנּו

ּדֹואג: ׁשל לדחּיתֹו ְִִֵֶָָלחּוׁש
‰Óeולֹומר לצּדד יׁש ּכבּוּדה ּכל ּבּגמ' ּׁשּתרּגמה «ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

מל ּבת ּכבּוּדה ּכל אמר ׁשּלא ְְֶֶֶֶַַָָָָֹאפׁשר
אחר ּבזֹונה לא ּבּכבּוּדה ּדוקא אּלא ְְְְִִֶַַַָָָָָֹּפנימה
ּכבֹוד ּגלה חצּופֹות מעׂשה מעׂשיה רֹואין ֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָׁשאנּו
וכּו' לקּדם להם היה לֹומר הּדין וחזר ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמהם
להביא ׁשאין לֹומר ּפנים ויׁש לנׁשים, ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָונׁשים
אנּוסים א' טעמים, מּב' לזנּות מהפקרתם ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָראיה
לא הּתֹורה ב' האנׁשים, ׁשהפקירּום מּצד ְֲִִִִֶַַָָָָֹהיּו
ּדר ׁשאין ּדבר עׂשּו לא לּמה עליהם ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּתקּפיד
הגם ּכבּוּדה ּכל מּׁשּום לעׂשֹותֹו לנׁשים ְְֲֲִִֶֶַַָָָארץ
ּומעּתה אחר, ּבדבר ּבעצמן זלזלּו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָׁשהם
דבר מעל הֹוכחה ואין ׁשקּולים ְְְְִִֵֵַַַָָָהּדברים

ּומֹואבי: עּמֹוני מּדקּדּוק ְְִִִִִַַָוהֹוכיח
Âיׁשנם לעֹולם ּכי ּבהכרעה סֹובר ׁשמעֹון ¿ְְְְְִִֵֶַָָָָ

מהקּדמת ּופטּורים ּכבּוּדה ּכל ְְְְֲִֵַַַַָָָּבטענת
יתּבאר זה ּולדר הּכתּוב, טעם ודרׁשינן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּלחם
ּכל מאמר על ׁשחֹוזר ּכתנאי ּבּגמרא ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָאֹומרם
ּכי לּה, סמכּה ולזה ּפנימה מל ּבת ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָּכבּוּדה

ּפרּוׁש יהּודהלפי ר' ׁשל מחלקּותם עּקר ּכל נּו ְְְְִִֵֵֶַָָָָ
טענת עליהם יאמר אם אּלא אינּה ׁשמעֹון ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָור'

לא: אֹו ּכבּוּדה ְָָֹּכל
˙‡Óׁשמּועת לפי זֹו, ּבאּגדה סברֹות ג' אֹומר ƒ¿≈»ְְְְִֵַַָָָ

ּומאֹומרֹו מֹואבי מאֹומרֹו ּדֹורׁש יֹוחנן ְְִֵֵֵָָָר'
עּמֹוני מאֹומרֹו יהּודה ר' ולסברת ּדבר, ְְְְְִִֵַַַַָָעל
היא הּדרׁשה עּקר ׁשמעֹון ר' ולסברת ְְְְְִִִִַַַַָָָלבד,

ּדבר: על ְְֵַַמאֹומ'
‰zÚÓeלׁשמּועתֹו ּגם ׁשמעֹון ר' לדברי ּבׁשלמא ≈«»ְְְְְִִִִֵַָָָ

לּמאמר נכֹון טעם יׁש יֹוחנן ר' ÏÚׁשל ֲֵֶַַַַַָָָ«
cּדֹורׁש ׁשאינֹו יהּודה רּבי לסברת אּלא ¿«ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבמקֹומּה קׁשיתנּו ּומֹואבי עּמֹוני מּתבת ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻאּלא
הּכתּוב לֹומר הצר למה cעֹומדת ÏÚ ְְֶֶַַַַָֻ«¿«

הענין: ּבתחּלת ׁשּכתבנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָויתיּׁשב
eׁשאין וראיתי זה ענין ּתכן אל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹעמדּתי

הּגע ּכי לּנׁשים לקּדם הּנקבֹות על ְְֲִִֵֵַַַַַַַָָטענה
עׂשֹות יכלּו הּיכֹול לקּדם ּבלּבם ׁשּירצּו ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָעצמ
ּבעליהן ּבראֹות ּגם ּומה ּבעליהן רׁשּות ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַֹּבלא
יקּדמּו ׁשּלא הגם הם אנּוסים להם ְְְֲֲִִֵֶֶַַָֹאֹויבים
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 ••••בל ל ר  ל ו מרל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹ
רל רב .... •••• ל  לו מל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

   ל   מ רל ר רְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ל.... ְִָ

   ̈¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´
    §¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬§Ÿ̈«

     •••• ר ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָֻ
ר מ ל  דל  למד  דמ רְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻמ
 ל מ מ ו  ל ר רְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
רמ ו ב ל רב מ ד ל  ל מְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ב  ו .... ְְְֱֲִִִֵֶֶֶ

   ¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®
   §¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬¨«

  •••• רמ ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
....  ַַָָ

   ¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²
  Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨
   §¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ

  ̈−Ÿ¤¬©©«£¤«
••••ב ....ור  •••• ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

 ומ ....   •••• ל ומ  ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
לו למ ל וור למ  (ל ).... ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

  §¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´
    ©®̈¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ¤

 ¬©©«£¤«
 •••• ל מ לרב מר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

מ רב ל.... ְְֵֶֶֶֹ

   §¨Æ¦«§¤´§½¦−
   ©©«£¤®§¨¨¬¨−̈¨«

  ••••מ מר(ב ד"(במדבר ל ".... ְְְְְְִִִֶַַָָ
••••ל .... ֲֶֶַַָָ

    §¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®
   §¨¨Æ§¦§§´½§¨«©§¨´
   ̈½§©§−̈§¦¦¬¨¤¥«¨¤«

••••לבדמ ל ••••....מר ל מ.... ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ

    ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´
    §¤´¤©«£¤À§©¦«§Æ§¨¥³

    «Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©£¤−
   ̈®§«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´

   ¨½̈§−̈¥©«£¤«

 •••• ר דבר רו.... ְְְְִֶֶַַָָָָֹ

אלהו יי אבי ְְֱֵָָָָָולא

יי והפ ּבלעם מן ְְְֲִִַַַָָָָלקּבלא

לוטין ית ל ְֱִָָָָָאלה

יי רחמ ארי ְְְֲֲִֵָָָָלברכן

:ֱָָאלה

ׁשלמהֹוןז תתּבע ְְְִַָָלא

יֹומי ּכל ְְָָָָוטבתהֹון

ְָָלעלם:

אריח אדֹומאה תרחק ְֱֲֵַַָָָלא

תרחק לא הּוא ְֲַַָאחּו

הויתא דּיר ארי ְֲֲִֵֵַָָָָמצראה

ְְֵַבארעּה:

להֹוןט יתילידּו ּדי ְְְְִִִִּבנין

להֹון ידּכי תליתאה ְְְִִֵָָָָּדרא

דיי: ּבקהלא ְְְִֵַַָָָלמעל

עלי מׁשריתא תּפֹוק ְֲִִֵַַָארי

מּכל ותסּתּמר דבב ְְְֲִִֵַַַָָֹּבעלי

ּביׁש: ִִַַמּדעם

לאיא ּדי ּגבר ב יהי ְְֲִֵֵַָָארי

ליליא מּקרה דכי ְְְְִֵֵֵֵָיהי

למׁשריתא למּברא ְְְְִִִַָָָויּפֹוק

מׁשריתא: לגֹו יעּול ְְִֵַָָלא

יסחייב רמׁשא למפני ְְְְִִֵֵֵַַָויהי

ׁשמׁשא ּוכמעל ְְְִֵַַָָבמּיא

מׁשריתא: לגֹו ְְִֵַָיעּול

ליג יהי מתּקן ְְֲֵַַַָָואתר

ותּפֹוק למׁשריתא ְְְִִִַָָָמּברא

לברא: ְַָָָּתּמן

זיניד על ל ּתהי ְְְִֵֵַָָָוסּכתא

לברא ּבמּפק ְְְִִֵָָָויהי

ּותכּסי ּותתּוב ּבּה ְְְְֵַַַַותחּפר

:מּפקת ְִָָָית

ׁשכנּתּהטו אלה יי ְְְֱֲִֵֵָָָארי

מׁשרית ּבגֹו ְְְְִַַָָמהּלכא

ּבעלי ּולממסר ְְְֲִֵֵַַָָלׁשזבּות

מׁשרית ּותהי קדמ ְְְֳִֵַָָָָָדבב

ב יתחזי ולא ְְֲִִֵַָָָקּדיׁשא

מימרּה ויתּוב ּפתגם ְְֲִִֵֵֵַָעברת

:ל ְִָָָמּלאֹוטבא

      
אּלא קּדמּו לא אׁשר טענת אין ּומעּתה ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותם,
עּמֹונית ולא עּמֹוני הּדין ועמד הּזכרים ְְְִִִִַַַַַַָָֹעל
מין, טענת ּדֹואג וטענת מֹואבית ולא ְְֲֲִִִֵַַַַָָֹמֹואבי
לפניו ּכׁשאמרּו הּׁשּלֹוני אחּיה ׁשאמר ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּוכמֹו
ּבּמדרׁש ּכאמּור מינאה ואמר הפרה זֹו ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָֻקׁשיא

כ"ב): ׁשמּואל ְְִֵַ(מדרׁש

ÏÂÂ‡ו) ‡אֹומרֹו‡ ‡ÏÂהגם ּפרּוׁש ¿…»»¿ְ¿…»»ֲֵַ
ׁשהיה החטא ענפי מּצד לׁשמע מקֹום ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיה

ּבלא ה' נתרּצה כן ּפי על אף ּבהם, נאחז ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבלעם
ה' אהב ּכי הּטעם ונתן וגֹו', ׁשמע ולא ְְְְֲִֵַַַַַַַָָֹטעם
מה ועּין זה, לדבר ראּוי ׁשהיית לצד לא ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפרּוׁש

סיחֹון אבה ולא ּבּפסּוק ל')ּׁשּפרׁשּתי ב' .(לעיל ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

ÈkÂי) Ó ‡ּדקּדּוקי ׁשּיׁש הגם ּפרּוׁש ƒ≈≈«¬∆¿ְֲִֵֵֵֶַ
יעניׁש ואם עליהם יעניׁש לא ׁשה' ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַֹעברֹות
הּסּכנה ׁשּבׁשעת הּכתּוב מֹודיע קל, ענׁש ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹיהיה
צריכין אֹויביהם על ׁשּיֹוצאים ּבזמן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַׁשהּוא

ּכאֹומרֹו עברֹות ּדקּדּוקי מּכל ÏkÓׁשמירה ְְְְֲִִִֵֵָָƒ…
 ּבתבת וכלל סּבֹותוגֹו', ּגם »»»ְְְֵַַָ»»ִַ

סמּו ּׁשּצּוה ּבּמה והעיר הרע, יסֹובב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמּמּנּו
טהֹור יהיה לא אׁשר איׁש ב יהיה ּכי ְְְֲִִִִֶֶֶֶָָֹלזה

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו מ"ו.)וגֹו' ׁשהרהּורי(ּכתּבֹות ְְְְְִֵֵֶַָֻ
ונתּכּון ּבּלילה, קרי לידי מביאין ּבּיֹום ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָעברה
ּבזה ּכּיֹוצא ׁשעל לֹומר זה ּבסמיכּות ְִִֵֶֶֶַַַַָָהּכתּוב

וגֹו': מּכל ונׁשמרּת ּבּמאמר ְְְְְֲִִַַַַַָֹיצו

            
  «Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ®̈

    £¤¦¨¥¬¥¤−¥¦¬£Ÿ¨«

 לא־••••מתר י ב אפ רא בר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ראי אר אר מה ר ראי.... ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

   ¦§º¥¥´§¦§§À©¨
   £¤¦§©²§©©¬§¨¤−

   ©´®−Ÿ¤«

  Ÿ¦«§¤¬§¥−̈¦§´
   ¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−¦§¥¬

¦§¨¥«

 ת••••לא־ מת מקת ולא־....מפקרת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֻֻֻ
 ••••( ריהא(ס ר ואקס רכ מב מ ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻ

בית מפקרת  א אב בר ראי מת אתא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻתהי
רמ ה הרי   פסי יק אי מאר היא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻת

אמר(כב מר(בראשית המה  "רמה  ה כ ב" ְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָֹ
ה הא א אמתא אתא ראי מי ברא יב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוא
פסי יק אי ת ית יתיו  י  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָק

 .... ָ

  «Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈
     §¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

   §¨¤®¤¦«£©²§Ÿ̈¬
  ¡Ÿ¤−©§¥¤«

 הקרבה••••א ס האת ה  ת.... ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ל••••בכ ה יה....־••••(סה יה(ב"ק רת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַ

סת או י .... ְֲִִֶַָָֹ

   «Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤
    ¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈

 £¤¬¦¨«
ית••••לא־ר י א וה אהרה ואר וה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

וה כה)אהרה (ויקרא  ת א ס ע)""את ....(ב"מ ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

    ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ
    ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´

     ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©
  ̈¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨

§¦§¨«
 ל••••יא ה(ש)וא ה מ הא או ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

וה אוי י יו ....בר ְֲֲִִֵֵַַָָָֹ

        

CÈM˙ ÈÏ(כא (כג, «»¿ƒ«ƒ
ניצֹוצֹות נמצאים יהּודי ׁשל ׁשּבכסּפֹו אֹומר, טֹוב ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָהּבעל

יכֹול ׁשאדם מּכיון והּנה, נׁשמתֹו. לׁשרׁש הּׁשּיכים קדּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשל

ׁשּבדמי הּניצֹוצֹות ׁשּגם מּובן, ּברּבית, ּכסּפֹו מהלואת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלהרויח

את אסרה ׁשהּתֹורה מאחר אּולם, נׁשמתֹו. לׁשרׁש ׁשּיכים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהרּבית

(ּכׁשם לדחֹותם ועליו אּלּו, ניצֹוצֹות לברר לֹו נּתן לא ְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָֹהרּבית,

לפי אסּור). ּדבר ּבכל הּנמצא הּקדֹוׁש הּניצֹוץ את לדחֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשעליו

לחּסר ׁשאסּור (אף הּגֹוי מן רּבית לקחת ּׁשנצטּוינּו מה מּובן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָזה

ׁשל הרּבית ּבדמי הּניצֹוצֹות ׁשּכן אֹונאה), אֹו ּגזל ידי על ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָממֹונֹו

ּולהעלֹותם הּקלּפה מרׁשּות להֹוציאם ועליו לּמלוה, ׁשּיכים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּגֹוי

לקדּׁשה. או ְִָֻ

  ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´
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ל א רי(ספרי)••••לא רתיה המ ְְְְְְִֵֵַַַָָָֹֹ
הקרא מ.... או ְִִַָ

   §¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬
 §−¥«§

   ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ
   §¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³

    ¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨
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  ו)••••א א(ר"ה  ה י ְְֲִִֵֵֶַָָֹֹ
....ה או ֲֶַ

עממיןטז עבד תמסר ְְִִֶֶַַָלא

לות ּדיׁשּתזב רּבֹונּה ְְְְִִֵֵֵַָָליד

רּבֹונּה: ְִִֵָמּלות

ּבאתראיז ּבינ יּתב ְְִִֵֵַָָָעּמ

קרוי מן ּבחדא יּתרעי ְְֲִִִִִֵַָָּדי

תֹונּנּה: לא לּה ְִִֵֵֵַָּבדייטב

מּבנתיח אּתתא תהי ְְְִִֵַָָלא

ולא עבד לגבר ְְְִִֵֵַָָָיׂשראל

יׂשראל מּבני ּגברא ְְְִִִֵֵַַָָיּסב

אמא: ְִָָָאּתתא

זּניתאיט אגר תעל ֲִֵַַָָָלא

לבית ּכלּבא ְְְְֵַַָוחּולפן

לכל אלה ּדיי ְְְְֱַַָָָָָמקּדׁשא

יי קדם מרחק ארי ְְְֲֳִֵָָָָָנדרא

ּתרויהֹון: אף ְֱֵַַָָאלה

רּביתכ לאחּו תרּבי ְֲִִֵַַָלא

ּכל רּבית עבּור רּבית ְִִִִִַָּכסף

ּדמתרּבי: ְְִִֵַַַמּדעם

ּתרּביכא עּממין ְְְִֵַַַלבר

ּבדיל תרּבי לא ְְְֲִֵַַָולאחּו

ּבכל אלה יי ְְֱִִֵָָָָָֹּדיברכּנ

ארעא על יד ְְַַָָָאֹוׁשטּות

לתּמן עלל אּת ְְִֵַַָָּדי

ְְֵַלמירתּה:

ייכב קדם נדר תּדר ְְֲֳִֵַַָָארי

תאחר לא ְֱֵַָָָאלה

מתּבע ארי ְְֲִֵֵַַָלׁשּלמּותּה

מּנ אלה יי ְְְֱִִִֵָָָָיתּבעּנּה

חֹובא: ב ִֵָָויהי

לאכג למנּדר תּתמנע ְְְֲִִִֵַַַָוארי

חֹובא: ב ְֵָָיהי

ּתּטרכד ספות ְִִַַָָָאּפקּות

נדרּתא די ּכמא ְְְְְִֵַַָָותעּבד

ּדי נדבּתא אלה יי ְְְֱֳִַָָָָָקדם

:ּבפּומ ְְֶַָָמּללּתא

      

˙ÈÏ.CÈMכא) ‡Ï EÈÁ‡Ïe CÈM˙לּמה קׁשה «»¿ƒ«ƒ¿»ƒ…«ƒֶָָָ
לֹומר ˙CÈMּכפל ‡Ï EÈÁ‡Ïeׁשּצּוה אחר ַַָ¿»ƒ…«ƒִֶַַָ

ז"ל ורּבֹותינּו וגֹו', לאחי תּׁשי לא ְְְְִִֵַַָָֹּבסמּו
ע"ה:)אמרּו ואּולי(ב"מ לאוין, ּבב' עליו לעבר ְְְֲִַַָָָָֹ

אם לגֹוי היא ׁשהּנׁשיכה ׁשהגם לֹומר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּנתּכּון
ׁשּיׂשראל עֹוד ּכל אסּור יׂשראל ידי על ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּדבר
ּבידֹו אין אם אֹו הלואתֹו ּבעד הּגֹוי מּכיר ְְְִִֵֵַַַַָָָאינֹו

הּדין: הּוא וכ הּגֹוי ְְִַַַָמׁשּכֹון

„BÚהאחרֹונים ּׁשחלקּו למה סי'ירמז (יו"ד ְְְֲִִִֶַַָָֹ

ּבזהקנ"ט) להתמיד אסּור לגֹוי ְְְֲִִֶֶַָָׁשאפּלּו
והּוא ליׂשראל, ּגם לּתנֹו יבֹוא ׁשּמא ְְְְִִִֵֶַָָָמּׁשּום

˙CÈMאֹומרֹו ÈÏׁשּלא הּדבר הּוא ּותנאי ְ«»¿ƒ«ƒְֶַַָָֹ
ׁשּתּׁשי קלקּול מּזה ׁשּיצא ּבאפן ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹּתעׂשה

:ְִָלאחי
È‰Â.BÂ‰כב) ‡ËÁ Eאֹומרם ּדר על ּפרּוׁש ¿»»¿≈¿¿ְֵֶֶַָ

ל"ב:)ז"ל אׁשּתֹו(ׁשּבת מתים נדרים ּבעֹון ְְֲִִִֵַַָָ

אֹומרֹו והּוא ע"כ, אדם ׁשל Eּובניו ‰È‰Â ְְֶָָָָ¿»»¿
‡ËÁיחסר הּנדר אחּור ידי ׁשעל חּסרֹון לׁשֹון ≈¿ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּגם ׁשהּוא זרעֹו אֹו ּכגּופֹו ׁשהיא אׁשּתֹו ְְְִִִֶֶֶַַמּמּנּו
ואֹומרֹו מּמּנּו, חלק Ï‡ּכן Ï ÏÁ˙ ÈÂ ְְִֵֵֶֶ¿ƒ∆¿«ƒ¿……

‡ËÁ E ‰È‰Èאֹומרם ּדר על ּכן ּגם יתּבאר ƒ¿∆¿≈¿ְְִֵֵֶֶַַָָ
ז'.)ז"ל מצמצמים(ּגּטין ׁשּנכסיו אדם רֹואה אם ְְְִִִִֶֶָָָָָֻ

אמרּו ועֹוד צדקה, מהם ס"ו:)יעׂשה (ּכתּבֹות ְְְְֲֵֶֶַָָָֻ

האדם על ׁשחביב לפי והּנה חסר, ממֹון ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמלח
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ראי אר אר מה ר ראי.... ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

   ¦§º¥¥´§¦§§À©¨
   £¤¦§©²§©©¬§¨¤−

   ©´®−Ÿ¤«

  Ÿ¦«§¤¬§¥−̈¦§´
   ¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−¦§¥¬

¦§¨¥«

 ת••••לא־ מת מקת ולא־....מפקרת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֻֻֻ
 ••••( ריהא(ס ר ואקס רכ מב מ ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻ

בית מפקרת  א אב בר ראי מת אתא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻתהי
רמ ה הרי   פסי יק אי מאר היא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻת

אמר(כב מר(בראשית המה  "רמה  ה כ ב" ְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָֹ
ה הא א אמתא אתא ראי מי ברא יב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָוא
פסי יק אי ת ית יתיו  י  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָק

 .... ָ
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 הקרבה••••א ס האת ה  ת.... ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ל••••בכ ה יה....־••••(סה יה(ב"ק רת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַ

סת או י .... ְֲִִֶַָָֹ

   «Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤
    ¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈

 £¤¬¦¨«
ית••••לא־ר י א וה אהרה ואר וה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

וה כה)אהרה (ויקרא  ת א ס ע)""את ....(ב"מ ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

    ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ
    ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´

     ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©
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 ל••••יא ה(ש)וא ה מ הא או ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

וה אוי י יו ....בר ְֲֲִִֵֵַַָָָֹ

        

CÈM˙ ÈÏ(כא (כג, «»¿ƒ«ƒ
ניצֹוצֹות נמצאים יהּודי ׁשל ׁשּבכסּפֹו אֹומר, טֹוב ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָהּבעל

יכֹול ׁשאדם מּכיון והּנה, נׁשמתֹו. לׁשרׁש הּׁשּיכים קדּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשל

ׁשּבדמי הּניצֹוצֹות ׁשּגם מּובן, ּברּבית, ּכסּפֹו מהלואת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלהרויח

את אסרה ׁשהּתֹורה מאחר אּולם, נׁשמתֹו. לׁשרׁש ׁשּיכים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהרּבית

(ּכׁשם לדחֹותם ועליו אּלּו, ניצֹוצֹות לברר לֹו נּתן לא ְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָֹהרּבית,

לפי אסּור). ּדבר ּבכל הּנמצא הּקדֹוׁש הּניצֹוץ את לדחֹות ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשעליו

לחּסר ׁשאסּור (אף הּגֹוי מן רּבית לקחת ּׁשנצטּוינּו מה מּובן ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָזה

ׁשל הרּבית ּבדמי הּניצֹוצֹות ׁשּכן אֹונאה), אֹו ּגזל ידי על ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָממֹונֹו

ּולהעלֹותם הּקלּפה מרׁשּות להֹוציאם ועליו לּמלוה, ׁשּיכים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּגֹוי

לקדּׁשה. או ְִָֻ

  ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´
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ל א רי(ספרי)••••לא רתיה המ ְְְְְְִֵֵַַַָָָֹֹ
הקרא מ.... או ְִִַָ

   §¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬
 §−¥«§

   ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ
   §¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³
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  ו)••••א א(ר"ה  ה י ְְֲִִֵֵֶַָָֹֹ
....ה או ֲֶַ

עממיןטז עבד תמסר ְְִִֶֶַַָלא

לות ּדיׁשּתזב רּבֹונּה ְְְְִִֵֵֵַָָליד

רּבֹונּה: ְִִֵָמּלות

ּבאתראיז ּבינ יּתב ְְִִֵֵַָָָעּמ

קרוי מן ּבחדא יּתרעי ְְֲִִִִִֵַָָּדי

תֹונּנּה: לא לּה ְִִֵֵֵַָּבדייטב

מּבנתיח אּתתא תהי ְְְִִֵַָָלא

ולא עבד לגבר ְְְִִֵֵַָָָיׂשראל

יׂשראל מּבני ּגברא ְְְִִִֵֵַַָָיּסב

אמא: ְִָָָאּתתא

זּניתאיט אגר תעל ֲִֵַַָָָלא

לבית ּכלּבא ְְְְֵַַָוחּולפן

לכל אלה ּדיי ְְְְֱַַָָָָָמקּדׁשא

יי קדם מרחק ארי ְְְֲֳִֵָָָָָנדרא

ּתרויהֹון: אף ְֱֵַַָָאלה

רּביתכ לאחּו תרּבי ְֲִִֵַַָלא

ּכל רּבית עבּור רּבית ְִִִִִַָּכסף

ּדמתרּבי: ְְִִֵַַַמּדעם

ּתרּביכא עּממין ְְְִֵַַַלבר

ּבדיל תרּבי לא ְְְֲִֵַַָולאחּו

ּבכל אלה יי ְְֱִִֵָָָָָֹּדיברכּנ

ארעא על יד ְְַַָָָאֹוׁשטּות

לתּמן עלל אּת ְְִֵַַָָּדי

ְְֵַלמירתּה:

ייכב קדם נדר תּדר ְְֲֳִֵַַָָארי

תאחר לא ְֱֵַָָָאלה

מתּבע ארי ְְֲִֵֵַַָלׁשּלמּותּה

מּנ אלה יי ְְְֱִִִֵָָָָיתּבעּנּה

חֹובא: ב ִֵָָויהי

לאכג למנּדר תּתמנע ְְְֲִִִֵַַַָוארי

חֹובא: ב ְֵָָיהי

ּתּטרכד ספות ְִִַַָָָאּפקּות

נדרּתא די ּכמא ְְְְְִֵַַָָותעּבד

ּדי נדבּתא אלה יי ְְְֱֳִַָָָָָקדם

:ּבפּומ ְְֶַָָמּללּתא

      

˙ÈÏ.CÈMכא) ‡Ï EÈÁ‡Ïe CÈM˙לּמה קׁשה «»¿ƒ«ƒ¿»ƒ…«ƒֶָָָ
לֹומר ˙CÈMּכפל ‡Ï EÈÁ‡Ïeׁשּצּוה אחר ַַָ¿»ƒ…«ƒִֶַַָ

ז"ל ורּבֹותינּו וגֹו', לאחי תּׁשי לא ְְְְִִֵַַָָֹּבסמּו
ע"ה:)אמרּו ואּולי(ב"מ לאוין, ּבב' עליו לעבר ְְְֲִַַָָָָֹ

אם לגֹוי היא ׁשהּנׁשיכה ׁשהגם לֹומר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּנתּכּון
ׁשּיׂשראל עֹוד ּכל אסּור יׂשראל ידי על ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּדבר
ּבידֹו אין אם אֹו הלואתֹו ּבעד הּגֹוי מּכיר ְְְִִֵֵַַַַָָָאינֹו

הּדין: הּוא וכ הּגֹוי ְְִַַַָמׁשּכֹון

„BÚהאחרֹונים ּׁשחלקּו למה סי'ירמז (יו"ד ְְְֲִִִֶַַָָֹ

ּבזהקנ"ט) להתמיד אסּור לגֹוי ְְְֲִִֶֶַָָׁשאפּלּו
והּוא ליׂשראל, ּגם לּתנֹו יבֹוא ׁשּמא ְְְְִִִֵֶַָָָמּׁשּום

˙CÈMאֹומרֹו ÈÏׁשּלא הּדבר הּוא ּותנאי ְ«»¿ƒ«ƒְֶַַָָֹ
ׁשּתּׁשי קלקּול מּזה ׁשּיצא ּבאפן ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹּתעׂשה

:ְִָלאחי
È‰Â.BÂ‰כב) ‡ËÁ Eאֹומרם ּדר על ּפרּוׁש ¿»»¿≈¿¿ְֵֶֶַָ

ל"ב:)ז"ל אׁשּתֹו(ׁשּבת מתים נדרים ּבעֹון ְְֲִִִֵַַָָ

אֹומרֹו והּוא ע"כ, אדם ׁשל Eּובניו ‰È‰Â ְְֶָָָָ¿»»¿
‡ËÁיחסר הּנדר אחּור ידי ׁשעל חּסרֹון לׁשֹון ≈¿ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּגם ׁשהּוא זרעֹו אֹו ּכגּופֹו ׁשהיא אׁשּתֹו ְְְִִִֶֶֶַַמּמּנּו
ואֹומרֹו מּמּנּו, חלק Ï‡ּכן Ï ÏÁ˙ ÈÂ ְְִֵֵֶֶ¿ƒ∆¿«ƒ¿……

‡ËÁ E ‰È‰Èאֹומרם ּדר על ּכן ּגם יתּבאר ƒ¿∆¿≈¿ְְִֵֵֶֶַַָָ
ז'.)ז"ל מצמצמים(ּגּטין ׁשּנכסיו אדם רֹואה אם ְְְִִִִֶֶָָָָָֻ

אמרּו ועֹוד צדקה, מהם ס"ו:)יעׂשה (ּכתּבֹות ְְְְֲֵֶֶַָָָֻ

האדם על ׁשחביב לפי והּנה חסר, ממֹון ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמלח
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z k EÙk(כה כג, (רש"י ¿«¿¿«»∆ƒ¿∆
א)ּבגמרא צב, ב. פז, מציעא ּבתבת(בבא ּפרּוׁשים עֹוד מצינּו ְְִִִֵֵַָָָ

ׁשל ּובפׁשּוטֹו הּפׁשט, ּדר ,הֹול לדרּכֹו רש"י א ."ּכנפׁש"ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָ

ׁשּפרׁש ּכפי רצֹון, מּלׁשֹון (ּגם) הּוא ׁש"ּנפׁש" ידענּו ּכבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמקרא

ׂשרה חּיי ּבפרׁשת לעיל ח)רש"י רצֹונכם.(כג, נפׁשכם, :  ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָ
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˙˙Èk Ù Ï ˙Â(א (כד, ¿»«»≈∆¿ƒ
ּכן אם אּלא אׁשּתֹו את אדם יגרׁש לא אֹומרים, ׁשּמאי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבית

ּתבׁשילֹו הקּדיחה אפילּו אֹומרים, הּלל ּבית ּדבר. ערות ּבּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמצא

א). צ, (גיטין

"איׁש ּבׁשם נקראים ּבעֹולם) (וחלקֹו והּגּוף ׁשהּנפׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָידּוע

מסּיים חלק ּבברּור ׁשּמתקּׁשה אדם הּׁשאלה: ונׁשאלת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻואּׁשה".

ּבית אחר? לחלק ולעבר זה חלק לעזב לֹו מּתר מתי - ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻּבעֹולם

ׁשעבֹודה מתּברר אם רק מּתר ׁשהּדבר סבּורים הּמחמירים, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשּמאי,

מּיד מּתר ׁשהּדבר אֹומרים, הּמקּלים, הּלל, ּבית א לֹו. אסּורה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻזֹו

החלק עם יהיה ּומה - זֹו. ּבעבֹודה מצליח ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשרֹואה

ּכחֹות ּבעלת אחרת, נׁשמה אחר: לאיׁש והיתה - ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהראׁשֹון?

הּזה. החלק את ּגם ּתברר יֹותר, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָּגדֹולים
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ּבכרמאכה תּתגר ְְֲִֵַַָָארי

ענבין ותיכּול ְְְְִִֵַָדחבר

ּולמאנ ׂשבע ְְְְִַָָָָּכנפׁש

תּתן: ִֵָלא

ּבקמתאכו תּתגר ְְֲִֵַַָָארי

ּדמלין ותקטֹוף ְְְְְְִַָָָדחבר

על תרים לא ּומגלא ְְִִַַָָָּביד

:דחבר ְְְַַָָקמתא

אּתתאא ּגבר יּסב ְְֲִִֵַַָארי

לאויבעלּנ אם ויהי ּה ְְֲִִִִֵַָ

ּבעינֹוהי רחמין ְְֲִִֵַַַתׁשּכח

עברת ּבּה אׁשּכח ְֲֲֵֵַַַַארי

ּגט לּה ויכּתֹוב ְְְִִֵַָּפתּגם

ּבידּה ויהב ִִִִַַּפּטּורין

מּביתּה: ְְְִִִֵֵַויפטרּנּה

ּותהב מּביתּה ְְִִֵֵַותּפֹוק

אחרן: לגבר ְְֳִֵַָָּותהי

בתראהג ּגברא ְְְְִִַַַָָָויסנּנּה

ּפּטּורין ּגט לּה ְְִִִֵַויכּתֹוב

ויפטרּנּה ּבידּה ְְְְִִִִֵַַויּתן

ימּות ארי אֹו ְֲִֵֵֵמּביתּה

לּה ּדנסבּה בתראה ְְְְֵַַַָָָָּגברא

ְְִלאנּתּו:

לבעלּהד רׁשּו לּה ְְְֵֵַַלית

למּתב פטרּה די ְְְִִַַָָָֻקדמאה

      

הּסברא ּתבֹוא ולזה להֹוציאֹו נח אין ְְְִֵֶַַָָָָָֹממֹונֹו
יהיה ׁשּבזה לה' נדר לנּדר להתחּכם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאדם
מל ּדבר ּבא לזה מּנכסיו, לתת הרצֹון נח ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלֹו
והּיֹוצא הּנדר, ּבּטּול מחׁשׁש היֹוצא ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַוהֹודיעֹו
הּמתחּיב: ּכפי צדקה נתינת מניעת ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָמחׁשׁש

‡Âׁשּיהיה יסֹובב ׁשּזה הּנדר אחּור ּכנגד ¿»«ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַ
צדקה נתינת מניעת ּוכנגד ּבֹו, ְְְְִִִֶֶַַַָָָהחּסרֹון
לידי ּבא ׁשאּתה הגם לנּדר תחּדל וכי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹאמר
ּבּממֹון חּסרֹון יסֹובב זה הּצדקה נתינה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמניעת
אֹומרֹו והּוא חטא, יהיה ׁשּלא ּבוּדאי ּב ְְְְְְֲִֵֶֶַַָֹאבל

חטא: ב יהיה ְְְִֵֶֹלא
‡ÂÂכד) z EÈ˙Ù ‡ּפרּוׁש ¿¿»¿»∆ƒ¿…¿ֵ

ׁשּתּוכל עד מּפי הּנדר מּלהֹוציא ְְִִִִִֶֶֶַַַַּתמּתין

ּותקּים ּתּדֹור אז הּנדר לקּים ּפרּוׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָלעׂשֹות
אֹומרֹו והּוא ,לנדר סמּו ‡kהּנדר, ˙ÈÂ ְְְְְִֶֶַָ¿»ƒ»«¬∆

zקרּבנֹו מביא ׁשהיה עֹוׂשה הּלל היה וכן »«¿»ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
ואמר ס"ו:)לעזרה ׁשעּור(ּפסחים אֹו וכּו', ְְְֲִִַַָָָָ

הּדר זה על הּוא zהּכתּוב EÈ˙Ù ‡ ֶֶֶַַַָ»¿»∆ƒ¿…
הגם אלהי לה' נדרּת ּכאּלּו ותעׂשה ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹמּלדּבר,

אֹומרֹו והּוא נדבה, אּלא zׁשאינֹו ‡k ְְְֵֶֶָָָ«¬∆»«¿»
נדבה מׁשמעּות ּכי ,רּוח נדבה אׁשר ¿»»ְְְֲֲִֶַָָָָָ

ּכאֹומרֹו ּבּלב ב')היא כ"ה יּדבּנּו(ׁשמֹות אׁשר ְְְְֲִִֵֶֶַ
רּוחֹו נדבה כ"א):לּבֹו, ל"ה (ׁשם ְִָָָ

‡ÂEÈÙa za ‡אֹומרם ּדר על יתּבאר ¿¿¬∆ƒ«¿»¿ƒְְִֵֶֶַָָ
רצ"ד.)ּבּזהר כ')ּבּפסּוק(ח"ג י' ּכי(קהלת ִֶֶַַַָֹֹ

ּכׁשאדם ּכי הּקֹול את יֹולי הּׁשמים ְִִִֶֶַַַָָָעֹוף

ּדֹובבֹות ׂשפתֹותיו מחׁשבה ּבדעּתֹו ְְְְְִֵַַָָָחֹוׁשב
אֹומרֹו והּוא ידיעתֹו, ּבלא zaמעצמן ‡ ְְְְְִֵַָָֹ¬∆ƒ«¿»

EÈÙaּפי מחׁשבה אּלא עׂשה ׁשּלא הגם ּכי ¿ƒְֲִִֶֶַַָָָָָֹ
לֹומר ּדקּדק ולזה ּׁשחׁשב, מה EÈÙaּדּבר ְְִִֵֵֶֶַַַָָ¿ƒ

וכי ּבפי לֹומר הצר לּמה כן לא ְְְִִִֵֶַַָָֹֻׁשאם
ולדברנּו ּבּפה, הּוא הּדּבּור ּכי יֹודעים אנּו ְְְִִִִֵֵֶַַָָאין

ז"ל ורּבֹותינּו נכֹון, על ו'.)יבֹוא ּדרׁשּו(ר"ה ְְֵַַָָָ
לּתֹורה: ּפנים וע' אחר, ּבאפן ְְִֵֶַַַָָָֹהּכתּוב

˙Ï‡Â.Ôzכה) ‡Ï EÈÏkאֹומרֹוEÈÏk Ï‡Âּבתֹוספת ¿∆∆¿¿…ƒ≈ְ¿∆∆¿¿ְֶֶ
והּוא אחרת מצוה ׁשּקדמה להעיר, ְְְְִִֶֶֶַָָָָָוא"ו
ּׁשּדּיק מה והּוא ּגּסה, אכילה יאכל ְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

ז"לEּבאֹומרֹו פ"ז:)ודרׁשּו אכילה(ב"מ לא ְְ»¿∆ְְֲִָָֹ
תּתן: לא ּכלי ואל לֹומר עֹוד והֹוסיף ְְְְִִֵֶֶַַָֹּגּסה
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   ¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈
    ³Ÿ¥¥Æ©¨½̈§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈
   §¨¨®̈¨¦º¦«§¤³§¥Æ
   ̈¨´¤½̈§¦©−¤¦§¬

£¤¨¨«
הח ••••אה דה זירהיא רט המא ואפ ְְְֲֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָ

תר....ליו יבר הבא••••ולא מז)••••לכל־בר....בר סוטה (ספרי. ְְְְֲַַַָָָָָָָָֹֹ
אב .יר ת וא מז מי סק א באה ר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹהא
 וא ית ה :ג ה י  המה מרי זריְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹה
ירה את ימת מז מי יקימס ק וא אה ....ארס ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

לבי טו()••••יהיה וא ו ית ה א ית בי א ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
המה רי בי יתמ זז אי ו ר....זה••••לבי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ית....יהיה••••רמ את א••••וח....רת את י ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַ
טה תא  וידי :תרוה תא ית וידי :מְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָותר

ו  ר זה אי אהמו  ....אא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

   Ÿ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦
  ¤−¤¬Ÿ¥«

ה••••רחיה היה••••ורכב....היא ••••לא־יחבל....היא ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
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ׁשּיקּוץ לא לֹו, ורפא לקּוץ ה' יצו ואֹותֹו ְְְֶֶַַַָָָָֹהּנגע
ּבֹו: מׁשרׁש עֹודּנּו וׁשרׁשֹו עצמֹו ְְְְֶֶַַַָָֻהּנגע



מו            

     

  Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´
     §¤§®¥«©¤¾¦¥«§²£¤¬

  §©§§−¦§¨¤«
 תלא•••• אא ב בר האביוהא  בר ְְֲֲֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹ

היר ו ואבי י הא "יר ר ק "א אוי בְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ
הזהר יט)בר ר"(ויקרא א ק רבה)••••אב"....א (ויקרא ְְְֲֲֵֶֶַַָֹֹֻ

ברהאב ....••••דק ר ב••••....זה ר זה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ב הא....א א••••יו המה ר ר.... ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָ

   §Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ
    ̈¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ
    ½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤

    ©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ¤
   §Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§

את א א א••••ואלו א הא הה הר א ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
וה ב ה מ פאי....אח ב (ספרי)••••ו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

מק ראמה ידי  רי מהרי ח....אא או ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

  Ÿ«§³¨Æ©¨¦½
  ¨¦−Ÿ«§´©¨®

   ¦¬§¤§−¨«
ל אבת תלא••••ו אמר וא י ד ְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹֹ

מ אי אי מי אב "מי טא אי" אמר בר יְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
מי ידי אב ו ימ יטוה אביו ו.... ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ

    ́Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®
   §´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«

ת   ת הזהר••••לא בר היר ודברי) ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ
פיטז) אוי י יו בר י וה "טמ ה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹ"א

יו וה הזהיר  יר מ יר י מט ה ק.... ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
תחבל הואה••••ולא  ח....א או ְְְֲִֶַַַָָֹֹֹ

   §¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ

    §¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
   ¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ

  ©«£½¤©¨−̈©¤«
ו••••סר י אפ י מר ידי  מ  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

בר ....יס ִַָָ

   ¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹
   §¨«©§¨´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ
   ̈Æ§©§½©¥²©¨¬
   §¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©§¨«¤§Æ

    §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬
 ¨¤«

 חו••••די סאיוא   מר אמר אמ ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
ה אי ....••••מק  קמה  ר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

לח....מקר תב מ"ד)••••לא פ"ו אריו(פאה אמר אמ ְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹ
ב" ב" אי ה אי יופ ה....ב ל•••• ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

מ(ספרי) א יד א י  הוא ומר ק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
 ורס י אמ דמ ס פה המ אמר מְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

יה רמ הא ....הרי ְֲִֵֵֶָָָ

        

ÈÏ    È ‡  Ï Ï,כד (רש"י »¿»∆«ƒ»¿»»»ƒƒ¿»≈»∆»
יט)

הרמב"ם רפ"ז)ּכתב עניים צדקה(מתנות לּתן עׂשה "מצות : ְְֲִִֵֵַַָָָָ

על ּכֹותב ּפרקים ּכּמה אחרי ורק לעני", ּׁשראּוי מה ּכפי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלענּיים

הּמצוה ּגדר ׁשּכל מׁשמע, צדקה. ּבנתינת הּׁשֹונֹות הּמעלֹות ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָּדבר

הן הּנתינה ואֹופּני העני, צר לפי ּבפעל הּנתינה מעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּוא

מּידֹו סלע נפלה לעּין: יׁש זה ּולפי ּבּמצוה. נֹוספֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמעלֹות

מצות קּיּום הּוא האם – ּכלל נתינה מעׂשה ּכאן ׁשאין עני, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומצאּה

מתּבר" רק הּוא), ּגדֹול (ודחק ׁשכחה ּבמצות ּפרט אֹו ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹצדקה,

עּיּון. וצרי ְִִֶָָָעליה".

    ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−
    ©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈

¦«§¤«

עניאיד אגירא תעּׁשּוק ְְֲִִַָָָלא

אֹו מאחי ְִֵֵַָָּומסּכנא

בארע ּדי ְְִִִַָָמּגּיֹור

:ְְִָּבקרוי

ולאטו אגרּה ּתּתן ְְְִֵֵֵַָּביֹומּה

ארי ׁשמׁשא עלֹוהי ְֲֲִִֵֵָתעּול

מסר הּוא ולּה הּוא ְְְֵַַָעניא

על יקרי ולא נפׁשּה ְְְֲִֵֵַָָָית

חֹובא: ב ויהי יי ְֳִֵָָָָקדם

עלטז אבהן ימּותּון ְֲַָָָלא

ימּותּון לא ּובנין ּבנין ְְְִִָּפּום

אנׁש אבהן ּפּום ֱֲַַָָעל

ימּותּון: ְְֵּבחֹובּה

ּגּיֹוראיז דין תצלי ְִִֵַָָלא

מׁשּכֹונא תּסב ולא ְְְִִַַַָָָויּתּמא

ארמלא: ְְְַָלבּוׁש

עבּדאיח ארי ְְְֲִֵַַָותדּכר

ייהויתא ּופרק ּבמצרים ְְְְֲִִֵַָָָָ

אנא ּכן על מּתּמן ֱֲִֵַַָָָָאלה

ית למעּבד ְְְְֶַַָָמפּקד

הדין: ְִֵָָָּפתּגמא

חצדיט תחצֹוד ְֲֲֵַָָארי

עמרא ותנׁשי ְְְְְִֵַָָֻּבחקל

למּסבּה תתּוב לא ְְְְְִֵַָָבחקלא

ּולארמלא ליּתּמא ְְְְְִִַַָָָלגּיֹורא

יי ּדיברכּנ ּבּדיל ְְְִִִֵֵָָָיהי

:יד עֹובדי ּבכל ְְֱֵָָָָֹאלה

לאכ זית תחּבֹוט ְֲֵֵַָָארי

לגּיֹורא ּבתר ְְְִֵַַָָתפּלי

יהי: ּולארמלא ְְְְְִֵַַָָליּתּמא

      
ÂÈÏ‡Â‡טו)  ÈÂ Â ‡ ‡הּכּונה ¿≈»…≈¿¿»»¿≈¿ַַָָ

אּלא אינֹו ׂשכיר ׂשכר ׁשעׁשק ְֲִֵֵֶֶֶַַָָׁשהגם
ממֹון ענׁשֹו אין כן ּפי על אף ממֹון ְִֵֵֵַַָָָּגֹוזל

יהיה אֹומרֹו והּוא נפׁשֹות, ּבאּלא ּפי' ְְְְִֶֶָָ¿ְֵ
ּדר על חטא א')ּבנפׁש אני(מ"א והייתי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָ

הענׁש טעם והקּדים חּטאים, ׁשלמה ְְְְִִִִֶַַַָָֹֹֹּובני
ּומעּתה נפׁשֹו את נׂשא הּוא ואליו ְְְְֵֵֵֶַַָָֹּבאֹומרֹו

נפׁש: ּתחת נפׁש הּמׁשּפט ְְִִֶֶֶֶֶַַַָיהיה
ÏÂ‡יז)   ּתאמר ׁשּמא ּפרּוׁש …«∆ƒ¿«≈¿ֵֶַָֹ

לזּכֹותֹו ּדינֹו אּטה הּגר על ה' ׁשּצּוני ְִִִֵֵֶֶַַַַַָּכיון

אמר וגמר וגֹו', תּטה לא Ïת"ל ‡ÏÂ ְְֶֶַַָֹֹ¿…«¬…
Ï‡ מצּו אני הּזה ּבּדבר רק ּפרּוׁש ∆∆«¿»»ְְֲִֵֶַַַַָָ

אלמנה ׁשל ּבגד ּתחבל ׁשּלא לזכּות ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹלהטֹות
מּמּנה חּוץ ׁשּכל הגם הלואה ּבׁשעת ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא

ּבגדיהם: ְֲִֵֶַֹיחבל

            
תפאר קא)••••לא יו)פאר  ייא אמ מ ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹ

אי ....כהז()••••אר....אה ְֲִִֵֶַָָָָ

   ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ
    §¥−©«£¤®©¥²©¨¬

 §¨«©§¨−̈¦«§¤«
ללת ה••••לא א ת  מאת ז)א ואיז(פאה ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

מה אד  י נ וא ת א  אי  ת ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹהיא
י תמד וראיתי יתה ב היא תהרי היא איז מיר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָ

סיגיתרדוי דרה הית א נ זה ב  ....זה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

  §¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨
   §¤´¤¦§®̈¦©¥º¨«Ÿ¦³
  §©§Æ©«£½¤©¨−̈

©¤«

   ¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½
  §¦§¬¤©¦§−̈§¨®
  §¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−

¤¨«¨¨«
ר ••••(ספרי)א ינ הית פאמרס ה ְְְֱִִִִִִִֶֶַָָָֹ

מ פר  ר מי מריבה מ יא  אי הְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹמ
מריבה ז אמר הוי יקה....ראת ר•••• יכ ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

מר מד קי י ביתה.... ְְְִִִִַַַַַ

   §¨¨²¦¦¬©−¨«¨®̈
   §¦¦³©Ÿ¥Æ§¦¨´§¨½̈

  §¥¬¦§¨−§¦§¨«
ר ת  א ••••קה אינ מי קה מי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

א או "די ר סת "א ניה מ מד קהה הא ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹֹמי
ה יג)נק פ....(מכות ל••••תא קימ אי מד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹ

מה אא בי וא מד רת....א  די••••לפ אריו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻ
יפניומ י מאריו ידת י תא קימ אמר אמ ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָ

כב) סר••••()ר....(מכות נקד ואינקב הא ד ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
כס הא מני אא מי יאר וא יאר מסר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמר

את סר יאר וה יאר ימ.... אר ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

    ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®
   ¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ

    ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−
 §¥¤«

 בר••••לא את ה אזהרה אמ....א ל•••• ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
יא קרא קהמ ר ראק ה .... ְְִִֶַָָָָָָָ

  «Ÿ©§¬Ÿ−§¦«

 ר תנד)••••לא והא(ב"ק הוה התב ר ְְְִִֵֶַַַָֹֹֹ
מאכ דבר היא מאכה יה ו ה המה כ יְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָה

האדא את היא ר נאמר ה  ....••••(פ ) ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָ
מ סמי יכמק מ "ר סת "א מר מד ְְְְִִֶַַַַַָָָֹֹֹ

נאמר נגמרהוה א בר דמי י מה  מר י ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יא  א  א האר מ וג ה) (מר אכְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמ
קוה ה יא האר מ  אי וה גוה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהב

תמרי דה יא ה אכמ גמרהגמרה תגרבגר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
מר אכמ.... ְְְֲֵַַָ

   ¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧
    ©©³¥¤Æ¥´¥«½Ÿ
  ¦«§¤¥«¤©¥²©−¨
    §¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨
  §¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«

 א ••••(יז את(יבמות ייבה ה היתה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מ היה א איו את ר ....••••דייה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ

ההא מ איו ר....לא ••••(כב ) יו  ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
הת ת א הת  א ה ת א ה  א ת א.... אר ֵֵֵֵַַַַַַַַַ

   §¨À̈©§Æ£¤´¥¥½
    ̈¾©¥¬¨¦−©¥®§«Ÿ

  ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«
ר ••••תא מי הא יהא ד....ל ••••אר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

אינ ניתאי רדתי....א ל •••• זה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אביו נכסי הת נת י א ....את לא••••) ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

מיכד) מ סריס את ר.... ְְְִֵֶֶָָָ

לאכא ּכרמ תקטֹוף ְְֲִֵַָָארי

לגּיֹורא ּבתר ְְְִֵַָָָתעלל

יהי: ּולארמלא ְְְְְִֵַַָָליּתּמא

עבּדאכב ארי ְְְֲִֵַַָותדּכר

דמצרים ּבארעא ְְְְֲִִֵַָָָהויתא

מפּקד אנא ּכן ְְֲֵַַָָעל

הדין: ּפתּגמא ית ְְְִֵֶַָָָָלמעּבד

ּגברּיאא ּבין דין יהי ְְֲִֵֵֵַָֻארי

וידּונּנּון לדינא ְְְְִִִָָֻויתקרבּון

ויחּיבּון זּכאה ית ְִִַַַָָָויזּכּון

חּיבא: ַָָָית

חּיבאב ּבר אם ִִֵַַָָויהי

וירמּנּהלא חּיבא לקאה ְְְְִִֵַַָָָָ

קדמֹוהי וילקּנּה ְְֳִִֵַַָָָּדּינא

ּבמנין: חֹובתּה ְְְְִִֵַָּכמּסת

יֹוסףג לא ילקּנּה ְְְִִֵֵַַָארּבעין

לאלקיּותּה יֹוסף ְְְִֵֵַָָּדילמא

ויקל רּבא מחא אּלין ְִֵֵַַַָָָעל

:לעיני ְֲֵָאחּו

ּתֹוראד ּפּום תחֹוד ֵָָלא

ְִֵָּבדיׁשּה:

ּכחדאה אחין יתבּון ְֲֲִֵֵַַָארי

לית ּובר מּנהֹון חד ְִִֵַַוימּות

מתנא אּתת תהי לא ְִֵֵֵַָָָּלּה

יבמּה חּלֹוני לגבר ְְְִִַַָָָָלברא

לּה ויּסבּה עלּה ְְֲִֵֵַַיעּול

ויּבמּה: ְְְְִִַלאנּתּו

תלידו ּדי בּוכרא ְְִִִֵָויהי

דאחּוהי ׁשמא על ְְֲִַַָיקּום

ׁשמּה יּתמחי ולא ְְְִִֵֵֵָָָמתנא

ְִִֵָמּיׂשראל:

      
Ì‡.'B‚Âב) ˙Bk‰ ÔaאמרÔaרמז ּבחירק ƒƒ«¿ַָƒְִִַָ

לסּבל יכֹול אם לדעת ּבֹו להתּבֹונן ְְְִִִִֵֶַַָָָֹׁשּצרי
לֹוקה אינֹו מּכן לפחֹות אמדּוהּו אם אבל ְֲֲִִֵֵֶַָָָהּמ',

ּׁשאמדּוהּו מה לפי כ"ב:):אּלא (מּכֹות ְֲִֶֶַַָָ

Ï.'B‚Â‡ה) ˙n‰ ˙L‡ ‰È‰˙ּולבאיה לּה אזהרה …ƒ¿∆≈∆«≈¿ְְֶַָָָָָ
ואֹומרֹו עליה, והּבא היא מלקֹות ְְְְְִֶֶֶַַַָָָוחּיבת

‰ÈÏ ‡È dÓÈהּיבם על חּיּוב ׁשאין רמז ¿»»»…»∆»ִֵֶַַַָָָ
יֹוסי ר' ּוכמאמר אחת, ּביאה קי"ח:)אּלא (ׁשּבת ְֲִִֶַַַַַָָָ

נטעּתי, נטיעֹות וחמׁש ּבעלּתי ּבעילֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָה'
ּבירּוׁשלמי ה"א)ואמרּו פ"א לֹו(יבמֹות ׁשּנפלּו ְְְְְְִֶַַָָָ

לכל אחת ּפעם ונזקק אחים מה' יבמֹות ְְְְִִֵַַַַַַָָה'
ואֹומרֹו ׁשאֹוסרּהdÁ˜Ïeאחת, ּתאמר ׁשּלא ְְַַ¿»»ְֶֶַָֹֹ

לֹו ּולקחּה לֹומר ּתלמּוד ואיל מּכאן ְְִֵַַָָָָָָָעליו
לקּימּה ירצה אם ּבידֹו ׁשהרׁשּות ְְְְְְִִִֶֶַָָָָלאּׁשה

ואֹומרֹו ׁשּלאdÓaÈÂעֹולמית, ּתאמר ׁשּלא ְְִָ¿ƒ¿»ֶֶַֹֹֹ
לפי רׁשּות אּלא האמּורים הּדברים ּכל ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָנאמרּו
אבל לּיבם הּתירּה לעֹולם הּכתּוב ְְֲֲִִֶַָָָָָָָָׁשאסרּה
ויּבמּה: לֹומר ּתלמּוד ּבּדבר, חּיבּתּו לא ְְְְִִַַַַַָָָָֹהּתֹורה



מז             
תפאר קא)••••לא יו)פאר  ייא אמ מ ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹ

אי ....כהז()••••אר....אה ְֲִִֵֶַָָָָ
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ללת ה••••לא א ת  מאת ז)א ואיז(פאה ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

מה אד  י נ וא ת א  אי  ת ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹהיא
י תמד וראיתי יתה ב היא תהרי היא איז מיר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָ

סיגיתרדוי דרה הית א נ זה ב  ....זה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

  §¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨
   §¤´¤¦§®̈¦©¥º¨«Ÿ¦³
  §©§Æ©«£½¤©¨−̈

©¤«

   ¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½
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¤¨«¨¨«
ר ••••(ספרי)א ינ הית פאמרס ה ְְְֱִִִִִִִֶֶַָָָֹ

מ פר  ר מי מריבה מ יא  אי הְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹמ
מריבה ז אמר הוי יקה....ראת ר•••• יכ ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

מר מד קי י ביתה.... ְְְִִִִַַַַַ

   §¨¨²¦¦¬©−¨«¨®̈
   §¦¦³©Ÿ¥Æ§¦¨´§¨½̈

  §¥¬¦§¨−§¦§¨«
ר ת  א ••••קה אינ מי קה מי ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

א או "די ר סת "א ניה מ מד קהה הא ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹֹמי
ה יג)נק פ....(מכות ל••••תא קימ אי מד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹ

מה אא בי וא מד רת....א  די••••לפ אריו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻ
יפניומ י מאריו ידת י תא קימ אמר אמ ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָ

כב) סר••••()ר....(מכות נקד ואינקב הא ד ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
כס הא מני אא מי יאר וא יאר מסר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמר

את סר יאר וה יאר ימ.... אר ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ

    ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®
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 בר••••לא את ה אזהרה אמ....א ל•••• ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
יא קרא קהמ ר ראק ה .... ְְִִֶַָָָָָָָ

  «Ÿ©§¬Ÿ−§¦«

 ר תנד)••••לא והא(ב"ק הוה התב ר ְְְִִֵֶַַַָֹֹֹ
מאכ דבר היא מאכה יה ו ה המה כ יְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָה

האדא את היא ר נאמר ה  ....••••(פ ) ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָ
מ סמי יכמק מ "ר סת "א מר מד ְְְְִִֶַַַַַָָָֹֹֹ

נאמר נגמרהוה א בר דמי י מה  מר י ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יא  א  א האר מ וג ה) (מר אכְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמ
קוה ה יא האר מ  אי וה גוה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהב

תמרי דה יא ה אכמ גמרהגמרה תגרבגר ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
מר אכמ.... ְְְֲֵַַָ

   ¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧
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 א ••••(יז את(יבמות ייבה ה היתה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מ היה א איו את ר ....••••דייה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ

ההא מ איו ר....לא ••••(כב ) יו  ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
הת ת א הת  א ה ת א ה  א ת א.... אר ֵֵֵֵַַַַַַַַַ

   §¨À̈©§Æ£¤´¥¥½
    ̈¾©¥¬¨¦−©¥®§«Ÿ

  ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«
ר ••••תא מי הא יהא ד....ל ••••אר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

אינ ניתאי רדתי....א ל •••• זה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אביו נכסי הת נת י א ....את לא••••) ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

מיכד) מ סריס את ר.... ְְְִֵֶֶָָָ

לאכא ּכרמ תקטֹוף ְְֲִֵַָָארי

לגּיֹורא ּבתר ְְְִֵַָָָתעלל

יהי: ּולארמלא ְְְְְִֵַַָָליּתּמא

עבּדאכב ארי ְְְֲִֵַַָותדּכר

דמצרים ּבארעא ְְְְֲִִֵַָָָהויתא

מפּקד אנא ּכן ְְֲֵַַָָעל

הדין: ּפתּגמא ית ְְְִֵֶַָָָָלמעּבד

ּגברּיאא ּבין דין יהי ְְֲִֵֵֵַָֻארי

וידּונּנּון לדינא ְְְְִִִָָֻויתקרבּון

ויחּיבּון זּכאה ית ְִִַַַָָָויזּכּון

חּיבא: ַָָָית

חּיבאב ּבר אם ִִֵַַָָויהי

וירמּנּהלא חּיבא לקאה ְְְְִִֵַַָָָָ

קדמֹוהי וילקּנּה ְְֳִִֵַַָָָּדּינא

ּבמנין: חֹובתּה ְְְְִִֵַָּכמּסת

יֹוסףג לא ילקּנּה ְְְִִֵֵַַָארּבעין

לאלקיּותּה יֹוסף ְְְִֵֵַָָּדילמא

ויקל רּבא מחא אּלין ְִֵֵַַַָָָעל

:לעיני ְֲֵָאחּו

ּתֹוראד ּפּום תחֹוד ֵָָלא

ְִֵָּבדיׁשּה:

ּכחדאה אחין יתבּון ְֲֲִֵֵַַָארי

לית ּובר מּנהֹון חד ְִִֵַַוימּות

מתנא אּתת תהי לא ְִֵֵֵַָָָּלּה

יבמּה חּלֹוני לגבר ְְְִִַַָָָָלברא

לּה ויּסבּה עלּה ְְֲִֵֵַַיעּול

ויּבמּה: ְְְְִִַלאנּתּו

תלידו ּדי בּוכרא ְְִִִֵָויהי

דאחּוהי ׁשמא על ְְֲִַַָיקּום

ׁשמּה יּתמחי ולא ְְְִִֵֵֵָָָמתנא

ְִִֵָמּיׂשראל:

      
Ì‡.'B‚Âב) ˙Bk‰ ÔaאמרÔaרמז ּבחירק ƒƒ«¿ַָƒְִִַָ

לסּבל יכֹול אם לדעת ּבֹו להתּבֹונן ְְְִִִִֵֶַַָָָֹׁשּצרי
לֹוקה אינֹו מּכן לפחֹות אמדּוהּו אם אבל ְֲֲִִֵֵֶַָָָהּמ',

ּׁשאמדּוהּו מה לפי כ"ב:):אּלא (מּכֹות ְֲִֶֶַַָָ

Ï.'B‚Â‡ה) ˙n‰ ˙L‡ ‰È‰˙ּולבאיה לּה אזהרה …ƒ¿∆≈∆«≈¿ְְֶַָָָָָ
ואֹומרֹו עליה, והּבא היא מלקֹות ְְְְְִֶֶֶַַַָָָוחּיבת

‰ÈÏ ‡È dÓÈהּיבם על חּיּוב ׁשאין רמז ¿»»»…»∆»ִֵֶַַַָָָ
יֹוסי ר' ּוכמאמר אחת, ּביאה קי"ח:)אּלא (ׁשּבת ְֲִִֶַַַַַָָָ

נטעּתי, נטיעֹות וחמׁש ּבעלּתי ּבעילֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָה'
ּבירּוׁשלמי ה"א)ואמרּו פ"א לֹו(יבמֹות ׁשּנפלּו ְְְְְְִֶַַָָָ

לכל אחת ּפעם ונזקק אחים מה' יבמֹות ְְְְִִֵַַַַַַָָה'
ואֹומרֹו ׁשאֹוסרּהdÁ˜Ïeאחת, ּתאמר ׁשּלא ְְַַ¿»»ְֶֶַָֹֹ

לֹו ּולקחּה לֹומר ּתלמּוד ואיל מּכאן ְְִֵַַָָָָָָָעליו
לקּימּה ירצה אם ּבידֹו ׁשהרׁשּות ְְְְְְִִִֶֶַָָָָלאּׁשה

ואֹומרֹו ׁשּלאdÓaÈÂעֹולמית, ּתאמר ׁשּלא ְְִָ¿ƒ¿»ֶֶַֹֹֹ
לפי רׁשּות אּלא האמּורים הּדברים ּכל ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָנאמרּו
אבל לּיבם הּתירּה לעֹולם הּכתּוב ְְֲֲִִֶַָָָָָָָָׁשאסרּה
ויּבמּה: לֹומר ּתלמּוד ּבּדבר, חּיבּתּו לא ְְְְִִַַַַַָָָָֹהּתֹורה



מח            
  §¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½

  ̈©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
  §¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À
   §¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹§¨¦̧
    §¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈

©§¦«
ר••••מתראי ית לתר.... ְְְְִִֵַַַַָָ

  §¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´
    ¥¨®§¨©´§¨©½¬Ÿ¨©−§¦

§©§¨«
מה••••ומי....לב)••••ואמר היא(סוטה וא ה ל ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹ

ה ל ....בריה ְְִֶֶַָָֹ

   §¦§¨̧§¦§´¥¨»§¥¥´
   ©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´
   ©§½§¨«§−̈§¨¨®§¨«§¨Æ
   §¨´§½̈¨¨¥«¨¤´¨¦½
   £¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«

ו רקו)••••ו קרקל(יבמות א....י ••••אר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ה לא אר תיב לא ויי יר א ל למי אְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹמ

יבה לא ב ה א יוו "היב לא "אר אא.... אור ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹ

   §¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−
 £¬©¨«©

ו מ למר(ש)••••ורא  ימה ל ל מוה ְְְְְְִִִַַָָָָָ
לה ל.... ֲַַַ

   ¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´
   §¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤¨«¤½̈
   §©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®
  §¨«§¨´¨½̈§¤«¡¦−¨

¦§ª¨«
א ••••(ספרי)תמ ליי לבא פסאמר מ ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

מת יי מ יא ל אי "המ מ".... אור ְִִֵֵֵֵַַַָ

  §©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ
  ¨−¥¤«

א ו••••בה לפי הל  מי ממ ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ואמר "סת "לא א אמר מ י אא אי א תְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוה

ממ א א ממ ה מה "ס "לא ממי י לה.... ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹ

   Ÿ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤
  ̈®̈¤§−̈§©¨«

וא ת••••אקלמ.... ••••(ספרי)לה ְְְְִֶֶֶַָָָָָָ
קטהת מיר לה טל יהא א הטה ....את ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

   Ÿ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´
  §¥¨®§−̈§©¨«

 א•••• ית אל ל יהיה ....לא ְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹ

   ¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈
   ¥¨§¥¨²¨¤−¤¦«§¤¨®

    §©̧©Æ©«£¦´¨¤½©
   ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

 Ÿ¥¬¨«
 ו מ א•••• ית האהר ל ....יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

    ¦«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
   ̈´Ÿ¥¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥

  אור ¨«¤

   ̈¾¥²£¤¨¨¬§−
  £¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬

¦¦§¨«¦
 רא א במקלת••••ר מת ר א ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ

אמר יבהא מרי א יא)הוי בת(משלי מרמה "מאי ְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
קל ובא  "א תרי תיב "ה".... אור ְְִֵַַָָָָֹ

    £¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ
   ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈

     ¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«

יצביז לא ּגבראואם ְְְִִֵַָָ

ותּסק יבמּתּה ית ְְְְִִִֵַַָלמּסב

דינא ּבית לתרע ְְְִִִֵֵַָיבמּתּה

לא ותימר סבּיא ְֳֵַַָָָָָלקדם

לאחּוהי לאקמא יבמי ְֲֲִִֵַַָָָָצבי

אבי לא ּביׂשראל ְְְִֵֵָָָָׁשמא

ְִַָליּבמּותי:

קרּתּהח סבי לּה ְְְִֵֵֵַָויקרּון

ויימר ויקּום עּמּה ְְִִִֵֵַַוימללּון

למסּבּה: (רענא) רענא ְְְִֵֵַָָָָלא

לותּהט יבמּתּה ְְְְְְִִֵֵַָותתקרב

סינּה ותׁשרי סבּיא ְְֳֵֵֵַַָָָָלקדם

ותרֹוק רגלּה ְְֵֵֵַַמעל

ותימר ותתב ְְְְִֵֵַַָּבאנּפֹוהי

לא ּדי לגבר יתעבד ְְְֲִִִֵֵַָּכדין

דאחּוהי: ּביתא ית ְֲִִֵֵַָָיבני

ּביׂשראלי ׁשמּה ְְְְְְִִֵֵֵָויתקרי

סינא: ׁשרי ְִֵֵָּבית

ּכחדאיא ּגברין ינצּון ְְֲֲִִֵַָֻארי

אּתת ותתקרב ואחּוהי ְְְְֲִִִֵַַַּגבר

מּיד ּבעלּה ית לׁשזבא ְֲִֵַַַַָָָחד

ותתקף ידּה ותֹוׁשט ְְְְִִֵֵַָמחּוהי

ּבהּתתּה: ְְְֵֵַּבבית

תחּוסיב לא ידּה ית ְְְַָָּותקּוץ

:ֵָעינ

מתקליג ּבכיס ל יהי ְְְִֵַַָָָלא

ּוזערּתא: רּבתא ְְְְֶַַַָָּומתקל

ּבביתיד ל יהי ְְֵֵָָָלא

רּבתא ּומכילא ְְְִִַָָָמכילא

ְְֶָּוזערּתא:

ּדקׁשֹוטטו ׁשלמין ְְְְִִִַָמתקלין

ׁשלמין מכילן ל ְְְִִָָָיהֹון

ּבדיל ל יהֹון ְְְִִָּדקׁשֹוט

ארעא על יֹומי ְְְַַָָּדיֹורכּון

:ל יהב אלה ְֱֵַָָָָָּדיי

ייטז קדם מרחק ְְֲֳֵָָָָארי

ּכל אּלין עבד ּכל ֱִֵֵָָָָֹאלה

ׁשקר: ְֵַָעבד

ליז עבד ּדי ית דכיר ְֲֲִִֵַָָהוי

ּבמּפקכֹון ּבארחא ְְְְֲִֵָָָָעמלק

ְִִִָמּמצרים:

וקטליח ּבארחא ערע ְְְְִֵָָָָָּדי

מתאחרין דהוֹו ּכל ְֲֲִִַַָָּב

ּולאי מׁשלהי ואּת ְְְְְְֵֵַַַָּבתר

יי: קדם מן דחל ְְֳִֵָָָָולא

      
ּפרּוׁשÚÂ.'B‚Â‰ט) ענּיה, לׁשֹון אמר ¿»¿»¿ְֲִֵַָָ

חפצּתי לא ׁשאמר הּיבם לדברי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹּתׁשּובה
לאיׁש יעׂשה ּככה ותאמר היא ּתענה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלקחּתּה

ְוגֹו':
ÏÈv‰Ï.'B‚Âיא) d„È ‰ÁÏLÂ 'B‚Âאמר ולא ¿«ƒ¿¿»¿»»»¿ְַָֹ

את להּציל וגֹו' ידּה וׁשלחה ְְְְִֶַַָָָָָהּכתּוב
מציאּות לּה היה לא ׁשאם ּבזה העיר ְִִִִֵֶֶָָָָָֹאיׁשּה,

לפי זה ידי על אּלא מּכהּו מּיד ּבעלּה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָלהּציל
ּפטּורה, זה ּבדר אּלא להּציל ּבּה ּכח ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשאין
לזה נפׁש, מּכת מּכהּו חברֹו ׁשהיה ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָודוקא
וׁשלחה מאמר קדם להּציל מאמר ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָֹהקּדים
להּציל אּלא ׁשלחה ׁשּלא ידענּו ׁשאם ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹלֹומר

ְָּפטּורה:
Ïk.ÏÂÚטז) ‰NÚ Ïk ‰l‡ ‰NÚעֹוׂשה ּכל ּפרּוׁש »…≈≈∆……≈»∆ֵֵָ

עול עֹוׂשה ּכל ואיפה, איפה ואבן אבן ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָאּלה
הּכתּוב ׁשּגזרת ּתאמר ׁשּלא לאּלה, ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹהּדֹומה
ּדֹומיהם על ולא אּלּו ּדברים ב' על ְְִֵֵֶַַָֹהּוא

וגֹו': ּכל לֹומר ְְַַָּתלמּוד
עלB.'B‚Âיז) ׁשּיצא ּבהם ּכּיֹוצא ׁשאין »¿ֵֵֶֶֶַַָָָ

אּלא מּמּנּו ידיעתם קדימּות ּבלא ְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹיׂשראל
:ּבּדר קר והּוא הּנׁשר ידאה ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָּכאׁשר

            
ר ר מ••••אר מו י     ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

יו  ו     ז מ מ יְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
יתו ז    יי מת  י תתיְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָמ
י   י תת מי מ י מ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָו
י   ת וי      ת יְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

י י ת  ו.... וי••••ת ז מת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
מ י וז ארי....מית ליל••••מתמ  י ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

  י ....וי י וא••••תי מ י ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ
יז) מ(שמות ו יו תי מי   מו.... ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָָֹ

וי••••....ירא ••••אלי....מ••••ולא מ.... ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

        

˜ÏÚ EÏ ‰Ú ‡ ˙‡ B(יח (כה, »∆¬∆»»¿¬»≈
ּתבֹות ראׁשי ׁשעמל"ק עמּקֹות, ּבמגּלה ÈÂÏאיתא ‰ ÌÚ ְֲִִֵֵֶֶַָָֻ«¿»…∆≈ƒ

לֹומר:˜‰˙ ויׁש .Y ÌÈ Ì˙‡a aאחֹור ּבחינת הינּו ¿»ְֵַ«∆∆¿≈¿∆ƒƒ¿«ƒְְִַַָ

לכּת ּכּכתּוב העבֹודה), היה‡È(ּבתחּלת ּוקהת ּבּמדּבר; ְְֲִִֵֶַַָָָ«¬«ְְִַָָָָ

הּלּוחֹות, היּו ּובֹו ּפנים, ּכנגד ּפנים אֹותֹו ׁשּנֹוׂשאין הארֹון, ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָמּטֹועני

ּפנים. ּכּלֹו ˜Eׁשהיּו ‡על ולוי, יׂשראל; ׁשל לּבן ׁשּקרר - ִֶָָֻ¬∆»¿ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

מּזה. ההפ מסּמל ׁשּבּׁשמים, לאביהם הּבנים ׁשּילּוה ÈÂׁשם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ«¿«≈
Y Ea.מהּול נֹולד ּומׁשה מילה; מּמצות ‡ÌÈ˜Ïׁשּלעג ‡È ‡ÏÂ ¿ְִִִֶֶַַַָָָֹ¿…»≈¡…ƒ

ׁשל ּבעטיֹו אּלא מת ׁשּלא עד ּבתכלית, אלקים ירא היה עמרם -ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

יינחׁש. אור ָָ

    §¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´
    Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ

    £¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³
   ©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤
    ¥¤́£¨¥½¦©−©©¨®̈¦−Ÿ

¦§¨«
ל אר ••••י ו מ  ו ימ ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

מ מ   ז מ  י   ו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמ
ית מ מ ז מְְֲִֵֵֶָָָָ

  

אלהיט יי יניח ּכד ְְֱִִֵַַָָָויהי

דבב ּבעלי מּכל ְֲִֵַָָָָל

יי ּדי ּבארעא סחֹור ְְְְְִִַָָמּסחֹור

אחסנא ל יהב ֱֲֵַָָָָָָאלה

ּדּוכרנא ית ּתמחי ְְְְִֵֵַָָָלמירתּה

לא ׁשמּיא מּתחֹות ְְֲִֵַַָָָדעמלק

פ פ פ ְִִֵּתּתנׁשי:

     

      

ז"ל˜‡.Eיח) ּדבריהם ּפי על יתּבאר ¬∆»¿ְְִִִֵֵֶַָ
ג'.) על(ר"ה מכּסה היה ׁשהענן ְְֶֶֶֶַַָָָָָׁשאמרּו

אּל לעֹולם ידּוע מקֹומם היה ולא איׂשראל ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹ
הּכנעני ּובא ּכבֹוד ענני נסּתּלקּו אהרן ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָֹּכׁשּמת
ידע מּנין ּתקׁשה ּכן ואם יׂשראל, עם ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוּיּלחם
להּלחם אצלם לבֹוא יׂשראל חנית מקֹום ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָעמלק

אמר לזה ˜Eעּמם, ‡מקרהּו יקר ּפרּוׁש ִֶַָָָ¬∆»¿ְִִֵֵֶ
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אֹומרֹו ּדר על ויגיעֹות עיפּות (יׁשעי'מּמפעל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ

צּדיקיםל"ג) היּו אם אבל חּטאים, בצּיֹון ְֲֲִִִִִַַָָָָּפחדּו
הּכתּוב והעיר ּבמלחמּתֹו, ירהּו ולא יפחדּו ְְְְְְְֲִִִִֵַַָֹֹלא
הצר ּכי ּבלּבנּו אֹותֹו ׁשּמׂשניאים ְְְִִִִִִֵֵֶַַָּבטעמים

ידאה ּכאׁשר עליהם ׁשּבא ּגדֹולה צרה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָליׂשראל
ּבּמאמר ּכן ּגם ׁשרמז ּכמֹו ידיעה ּבלא ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּנׁשר
הּכח הּמעמיד ודבר ועיפים יגעים והם ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹקר
כן היה ּׁשלא מה עּמם אין הּנעלם ֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּביכלת
ולא ייעפּו ּׁשלא ׁשּמּלבד הּמלחמֹות ּכל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹּבׁשאר
יראי צּדיקים ּכּלם להם עֹוד ּבמלחמֹות ְְְְִִִִִֵֶַָָָֻייגעּו
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מט             
ר ר מ••••אר מו י     ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

יו  ו     ז מ מ יְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
יתו ז    יי מת  י תתיְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָמ
י   י תת מי מ י מ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָו
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וי••••....ירא ••••אלי....מ••••ולא מ.... ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
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ּתבֹות ראׁשי ׁשעמל"ק עמּקֹות, ּבמגּלה ÈÂÏאיתא ‰ ÌÚ ְֲִִֵֵֶֶַָָֻ«¿»…∆≈ƒ

לֹומר:˜‰˙ ויׁש .Y ÌÈ Ì˙‡a aאחֹור ּבחינת הינּו ¿»ְֵַ«∆∆¿≈¿∆ƒƒ¿«ƒְְִַַָ

לכּת ּכּכתּוב העבֹודה), היה‡È(ּבתחּלת ּוקהת ּבּמדּבר; ְְֲִִֵֶַַָָָ«¬«ְְִַָָָָ

הּלּוחֹות, היּו ּובֹו ּפנים, ּכנגד ּפנים אֹותֹו ׁשּנֹוׂשאין הארֹון, ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָמּטֹועני

ּפנים. ּכּלֹו ˜Eׁשהיּו ‡על ולוי, יׂשראל; ׁשל לּבן ׁשּקרר - ִֶָָֻ¬∆»¿ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

מּזה. ההפ מסּמל ׁשּבּׁשמים, לאביהם הּבנים ׁשּילּוה ÈÂׁשם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ«¿«≈
Y Ea.מהּול נֹולד ּומׁשה מילה; מּמצות ‡ÌÈ˜Ïׁשּלעג ‡È ‡ÏÂ ¿ְִִִֶֶַַַָָָֹ¿…»≈¡…ƒ

ׁשל ּבעטיֹו אּלא מת ׁשּלא עד ּבתכלית, אלקים ירא היה עמרם -ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

יינחׁש. אור ָָ
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ל אר ••••י ו מ  ו ימ ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

מ מ   ז מ  י   ו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמ
ית מ מ ז מְְֲִֵֵֶָָָָ

  

אלהיט יי יניח ּכד ְְֱִִֵַַָָָויהי

דבב ּבעלי מּכל ְֲִֵַָָָָל

יי ּדי ּבארעא סחֹור ְְְְְִִַָָמּסחֹור

אחסנא ל יהב ֱֲֵַָָָָָָאלה

ּדּוכרנא ית ּתמחי ְְְְִֵֵַָָָלמירתּה

לא ׁשמּיא מּתחֹות ְְֲִֵַַָָָדעמלק

פ פ פ ְִִֵּתּתנׁשי:

     

      

ז"ל˜‡.Eיח) ּדבריהם ּפי על יתּבאר ¬∆»¿ְְִִִֵֵֶַָ
ג'.) על(ר"ה מכּסה היה ׁשהענן ְְֶֶֶֶַַָָָָָׁשאמרּו

אּל לעֹולם ידּוע מקֹומם היה ולא איׂשראל ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹ
הּכנעני ּובא ּכבֹוד ענני נסּתּלקּו אהרן ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָֹּכׁשּמת
ידע מּנין ּתקׁשה ּכן ואם יׂשראל, עם ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוּיּלחם
להּלחם אצלם לבֹוא יׂשראל חנית מקֹום ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָעמלק

אמר לזה ˜Eעּמם, ‡מקרהּו יקר ּפרּוׁש ִֶַָָָ¬∆»¿ְִִֵֵֶ
ואֹומרֹו ,ּבּדר מחניהם Eaוידע ÈÂ'וגֹו ְְְֲֵֶֶֶַַַָ«¿«≈¿ְ

למחנה לפנים לּכנס הּניחֹו ׁשהענן לא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּפרּוׁש

והּוא ּפֹולטן, הענן ׁשהיה ּבאֹותן אּלא ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָיׂשראל
:אחרי הּנחׁשלים אֹותם ּב ויזּנב ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָאֹומרֹו
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ואֹומרֹו ,הּדר מּטרח È‡ויגע ‡ÏÂ ְְְִֵֶֶַַַָֹ¿…»≈

ÌÈ‰Ï‡יֹותר ּבלבב הּמר ּבא ּובזה ּפרּוׁש ¡…ƒְְִֵֵֶֶַָָָֹ
אֹומרֹו ּדר על ויגיעֹות עיפּות (יׁשעי'מּמפעל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ

צּדיקיםל"ג) היּו אם אבל חּטאים, בצּיֹון ְֲֲִִִִִַַָָָָּפחדּו
הּכתּוב והעיר ּבמלחמּתֹו, ירהּו ולא יפחדּו ְְְְְְְֲִִִִֵַַָֹֹלא
הצר ּכי ּבלּבנּו אֹותֹו ׁשּמׂשניאים ְְְִִִִִִֵֵֶַַָּבטעמים

ידאה ּכאׁשר עליהם ׁשּבא ּגדֹולה צרה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָליׂשראל
ּבּמאמר ּכן ּגם ׁשרמז ּכמֹו ידיעה ּבלא ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּנׁשר
הּכח הּמעמיד ודבר ועיפים יגעים והם ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹקר
כן היה ּׁשלא מה עּמם אין הּנעלם ֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּביכלת
ולא ייעפּו ּׁשלא ׁשּמּלבד הּמלחמֹות ּכל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹּבׁשאר
יראי צּדיקים ּכּלם להם עֹוד ּבמלחמֹות ְְְְִִִִִֵֶַָָָֻייגעּו

לב: נמּוכי ְֱִֵֵֹאלהים
תצא ּכי ּפרׁשת ֲִֵֵַַָָָחסלת

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... כנראה אשר הנשים הצעירות... אינן בקיאות כ"כ בהלכות טהרת המשפחה, ומובן אשר מפני 

שבנ"י ביישנים הם לא תמיד מדברות עד"ז ובפרט שואלות, והי' מהנחוץ ביותר וביותר... לעשות קביעות 

אשר אחת הנשים הבקיאות בזה תלמוד עמהם הדינים הצריכים עד שידעו אותם היטיב. ומה טוב הי'... 

שילמדו כזה גם עם אנשים הצעירים מפני הטעם דלעיל, וכן ההקדם בזה ישובח.

אפשרי  היותר  בהקדם  לבשו"ט  המחכה  בכלל.  ובעניניו  הנ"ל  בכל  ולהצלחה  לאי]וש["ט  בברכה 

בהנ"ל ובברכת כתיבה וחתימה טובה.
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פרשת תצא לשבוע  תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ה' אלול
מפרק כט

עד סוף פרק לד 
ופרקים יג-טו

יום רביעי - ח' אלול
מפרק מד

עד סוף פרק מח 
ופרקים כב-כד

יום שני - ו' אלול
מפרק לה

עד סוף פרק לח
ופרקים טז-יח

יום חמישי - ט' אלול
מפרק מט

עד סוף פרק נד
ופרקים כה-כז

יום שלישי - ז' אלול
מפרק לט

עד סוף פרק מג
ופרקים יט-כא

יום שישי - י' אלול
מפרק נה

עד סוף פרק נט
ופרקים כח-ל

שבת קודש - י"א אלול
מפרק ס עד סוף פרק סה

ופרקים לא-לג

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 ...

             

אלול ה' ראשון יום
          

אלול ו' שני יום
אגרתיא           
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יז.37. קג, כב.38.תהלים ג, 39.1.איכה הערה לעיל 40.ראה   ."וגלות החורבן - לעיל41."והראי' כמשנ"ת
פ"ג. 42.9.באגה"ת הערה ס"ט לעיל א.43.ראה צז, ה.44.סנהדרין הלכה שם תשובה הל' כב.1.רמב"ם ט, דניאל
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.2‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰מובן אינו וצ"לÏÏÎ"לכאורה בשרים?! בחיי חפץ להיות כו' ישכון הדרך שזו אפ"ל איך :‰ÏÎ˘‰‰È
ע"י דאדרבה דקס"ד (בקיצור) ויל"פ זה! קדושה„ÈÙÎ˙‡‡˜Â‡לשלול ונמשכת כו' יקרא אסתלק דעי"ז - פכ"ז פט"ו, (עיין ה' אור ישכון

‰ÂÈÏÚÏÚÌ„‡‰,('כו˘ÂÙÓÂ,(הה"מ בשם ד) (ט, ואתחנן לקו"ת להרמב"ם. מח"פ מ"ו וראה שם. עה"ת פרש"י קדושים. ס"פ (ספרא אחז"ל
אדם יאמר יאמר‡"‡שלא אבל בנוגע‡Ú˘‰ומה‡È˘Ùכו' רק (היינו זוÚÓÏ˘‰כו' לא אבל שם) (כמבואר נמי הכי דאין כו' ולהשכילך ,(

ÔÂÎ˘È."(3הדרך (הע' וכדלקמן ˘3‡"ËÈÏ.כו'. "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰רצונך (בטל שזהו משמע זה ד"ישכוןÂÎÂ'"מל' העבודה לדרגת נוגע (
עכ"פ הבטל בדבר רק אפשרי - ה' ישכון ואואפ"ל: וכו'. בתניא רגיל אינו ל' ה' אור דישכון הדרגא ומהו דוקא ה'" ש"ישכוןÎאור (פ"ו);

Â‡הביטוי גם צ"ל - ה'" הגלויÈÂÏÈ(גילוי) הביטול גם צ"ל - ובקביעות ומתלבשת ששוכנת - ד"ישכון" באופן יהי' ושזה (בפועל);
כו'". רצון שום לו יהי' שלא מ"ד.אבו4.בקביעות, פ"ב ˘5‡"ËÈÏ.ת "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰משמע"˘È˘ ËÂ˘Ù„והיינו - הזה הרצון לו

(פמ"ט)". כו' בטבעו בהן דקשור מכ"ב.6.בתומ"צ, פ"ד ˘ËÈÏ"‡7.אבות "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."תענוג אינו תמידי תענוג "וע"ד דה"א8.:
יד. ו.9.כט, קיט, 10.21.תהלים הערה לקמן ראה
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.11ÈÏ˘ Ó Î ."פ"ב שהיחוה"א שחרית.13.שם.12."כדלעיל של ק"ש ברכות יב.14.נוסח צד, סב,15.תהלים במדבר
א.16.א. כא, ˘17ÈÏ.תענית Ó Î והאמונה היחוד [שער ב פג, לעיל בתחלתו. רמב"ם א. כה, זח"ב מרע"מ "להעיר

˘18ÈÏ.פ"ז]". Ó Î ענין מוסיף ואילך שמכאן ÈÈ(2"יל"פ ושעה, עת בכל (1 צ"ל: הנ"ל התבוננות ˘ÈÁÈ'שמסקנת
˘ÓÓ.".19ÈÏ˘בה Ó Î "ÓÓזה לשלפני מתאים -È ,במקומו וחדוה עוז הכתוב דוקא שהובא יל"פ ועפ"ז .

מובן˘ÁÎÓואיך אינו דלכאורה למע',ÏÏÎלהביאו. שזהו והתירוץ עכ"פ. בשר בעיני רע נמצא מאין דא"כ - כו' יורד רע דאין משנ"ת ע"פ :
לאיכה, הצ"צ רשימות ועיין בראי. גואי ב) ה, (חגיגה גו' וחדוה עוז עה"פ וכדרז"ל החילוק. כן כביכול, להקב"ה, בנוגע שגם וכו', במקומו

בסופו". תשי ע' ובפרט עה"פ לתנ"ך שלו ובאוה"ת
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.11ÈÏ˘ Ó Î ."פ"ב שהיחוה"א שחרית.13.שם.12."כדלעיל של ק"ש ברכות יב.14.נוסח צד, סב,15.תהלים במדבר
א.16.א. כא, ˘17ÈÏ.תענית Ó Î והאמונה היחוד [שער ב פג, לעיל בתחלתו. רמב"ם א. כה, זח"ב מרע"מ "להעיר

˘18ÈÏ.פ"ז]". Ó Î ענין מוסיף ואילך שמכאן ÈÈ(2"יל"פ ושעה, עת בכל (1 צ"ל: הנ"ל התבוננות ˘ÈÁÈ'שמסקנת
˘ÓÓ.".19ÈÏ˘בה Ó Î "ÓÓזה לשלפני מתאים -È ,במקומו וחדוה עוז הכתוב דוקא שהובא יל"פ ועפ"ז .

מובן˘ÁÎÓואיך אינו דלכאורה למע',ÏÏÎלהביאו. שזהו והתירוץ עכ"פ. בשר בעיני רע נמצא מאין דא"כ - כו' יורד רע דאין משנ"ת ע"פ :
לאיכה, הצ"צ רשימות ועיין בראי. גואי ב) ה, (חגיגה גו' וחדוה עוז עה"פ וכדרז"ל החילוק. כן כביכול, להקב"ה, בנוגע שגם וכו', במקומו

בסופו". תשי ע' ובפרט עה"פ לתנ"ך שלו ובאוה"ת



נד             

אלול ז' שלישי יום
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.20‡ÈÏ Â„‡ ˜Î Ú‰ביוצר שהנדון שנת"ל È‡.".21‡ÈÏ"כמו Â„‡ ˜Î Ú‰שיש אף דמרמז עתיםÁÎ"י"ל
האגה"קÌÈÎÙ‰Âשונים בריש לעיל וכן ואילך) ב ג, (קהלת Úזמ"ז ÏÎ..22‡ÈÏ Â„‡ ˜Î Ú‰והרי - נברא דבשבילה "כיון

חי". הוא ושעה עת ושעה".23.בכל עת "בכל שצ"ל טעם 24‡ÈÏ.עוד Â„‡ ˜Î Ú‰היפך ויל"פ: רגיל. לא וגם מיותר "לכאורה
ÌˆÚכנ"ל) ומציאותו בריאתו 25‡ÈÏ.נברא)".ÏÈ‰ענין Â„‡ ˜Î Ú‰צ"ל כאן גם ואולי שם. תרגום וראה טז כח, ישעי' "ע"ד

- כה".יחיש ב, קהלת תרגום וראה 26‡ÈÏ.יודין. Â„‡ ˜Î Ú‰.[24 [הערה 27‡ÈÏ."כנ"ל" Â„‡ ˜Î Ú‰- ת"ו "תקו"ז
(באו"ה). ספ"א ח"א רס"א. מאגה"ק ולהעיר סע"א. 28‡ÈÏ.כב, Â„‡ ˜Î Ú‰לעיל"‡Ïשהובא בכ"מ פי' וזהו הוא מובן כי - זה הודגש

הענין שהדגיש לאחר - כאן משא"כ חז"ל. חפץ".„ÌÈÈÁבדברי שצ"ל פשיטא ובזה מלך, פני כג.29.באור לז, 30‡ÈÏ.תהלים Â„‡ ˜Î Ú‰
"‰Â‡ÎÏדפסוק השייכות השגח"פÊ‰צע"ק ע"ד כו"כ שבתנ"ך לכאן, וגם˜Ì„Âדוקא כו'. נוקף סע"ב) ז, (חולין דוקא בו חז"ל פי' ע"פ ומובן לזה.

נר' ‰„ÂÈ˜בזה Ï„Â‚."לכאורה "במליצות" אפילו ד.31.דאדה"ז קלט, תהלים

             

אלול ח' רביעי יום
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.32‡ ‡ Î שנוגע אסיפא לרמז וי"ל - "כוננו" לאחרי גו' 'מחשבת'".Ô‡Îל"נ גם - עניניו" ד"כל "מחשבת") התרגום פי' (ע"פ

שם.33. 34‡.תהלים ‡ Î ."ב לד, ברכות יז.1."וכמחז"ל ו.2.לב, ויגש תנחומא יב. ה, רבה דברים כה,3.ראה איוב
ב.



נה              

אלול ח' רביעי יום
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.32‡ ‡ Î שנוגע אסיפא לרמז וי"ל - "כוננו" לאחרי גו' 'מחשבת'".Ô‡Îל"נ גם - עניניו" ד"כל "מחשבת") התרגום פי' (ע"פ

שם.33. 34‡.תהלים ‡ Î ."ב לד, ברכות יז.1."וכמחז"ל ו.2.לב, ויגש תנחומא יב. ה, רבה דברים כה,3.ראה איוב
ב.
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.4   ."א יא, 5."ויקרא   ."שלום שים ברכת מנוסח ב.6."להעיר ט, ב"ב
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היום יום . . . ס

ה'תש"גה אלוליום ראשון

חומש: תצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. יג־טו.

תניא: יב. והי' . . . מדות לבדן.

ִדיָקה  ַעת ַהּבְ ׁשְ יִצית. ּבִ ֵתף ָיִמין ּובֹוְדִקים ַהּצִ ל ַעל ּכָ דֹול ְמֻקּפָ ית ּגָ ּלִ יִחים ַהּטַ דֹול: ַמּנִ ית ּגָ ת ַטּלִ ְלִביׁשַ ִמְנָהֵגנּו ּבִ
ית, ַמֲחִזיר  ּלִ ַפת ַהּטַ ִקים ׂשְ ִטים אֹותֹו, ְמַנּשְׁ ֵתף, ּפֹוׁשְ ית ִמן ַהּכָ ּלִ ְך לֹוְקִחים ַהּטַ י ּגֹו'". ַאַחר ּכָ ְרִכי ַנְפׁשִ אֹוְמִרים "ּבָ
ְנפֹות ָיִמין  ָרָכה ָסמּוְך ִלְכִריַכת ב' ּכַ ִציִצית. ִסּיּום ַהּבְ ף ּבְ ת ְלִהְתַעּטֵ ְרּכַ ָניו ַלֲאחֹוָריו, ּוַמְתִחיל ּבִ ֶנֶגד ּפָ אֹותֹו ִמּכְ

ֹמאל. ַצד ׂשְ ארֹו ַלֲאחֹוָריו ּבְ ְסִביב ַצּוָ
ים ִסיָמן ט(. ְבֵרי ְנֶחְמָיה ֹאַרח ַחּיִ ים ִסיָמן א, ּדִ ֵאִרית ְיהּוָדא ֹאַרח ַחּיִ ן ׁשְ )ַעּיֵ

ה'תש"גו אלוליום שני

חומש: תצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. טז־יח.

תניא: אך . . . 234 הקדושות ית'.

הצ"צ סיפר: דער בעש"ט הָאט זייער הָאלט געהַאט ליכטיקייט, ואמר: אור בגימט' רז, דער ווָאס 
ווייס דעם סוד ווָאס אין יעדער זאך, קָאן ליכטיג מאכען.

ָכל  ּבְ א 'ָרז' – ַהּיֹוֵדַע ֶאת ַהּסֹוד ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ ם טֹוב ְמֹאד ָאַהב אֹור, ְוָאַמר: 'אֹור' ּבְ ַעל ׁשֵ ר: ַהּבַ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ל ְלָהִאיר. ָבר, ְמֻסּגָ ּדָ

ה'תש"גז אלוליום שלישי

חומש: תצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. יט־כא.

תניא: הנה אתערותא . . . קיח המחייהו.

ֵה"א. ָאֶלף ְלַבּסֹוף, ְוֹלא ּבְ א" ּבְ ּכָ ֵקן הֹוָרה ִלְכּתֹב "ְפצּוַע ּדַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ְמַחת ּתֹוָרה, ְוגֹוְלִלין  ׂשִ א ּבְ יהֹו ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר, ֵאין קֹוִרין ּבֹו ֶאּלָ ִהּגִ ָיָדם ׁשֶ ָלה ּבְ ּבָ ּקַ ְפרַאג ֵיׁש ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ
ָהִייִתי  ׁשֶ ן ּכְ ָאֶלף. ּכֵ א" ּבְ ּכָ ַנת תרס"ח ְרִאיִתיו, ְוָכתּוב ּבֹו "ּדַ ׁשְ ְפרַאג ּבִ ָהִייִתי ּבִ ׁשֶ ַמע. ּכְ ת ׁשְ ָפָרׁשַ ִמיד ּבְ אֹותֹו ּתָ
תּוב  ָתבֹו ַמֲהַר"ם ֵמרֹוְטְנּבּוְרג, ְוַגם ּבֹו ּכָ ּכְ ָיָדם ׁשֶ ל ּבְ ר ְמֻקּבָ ם ֵסֶפר ּתֹוָרה ֲאׁשֶ ַנת תרס"ז, ָרִאיִתי ׁשָ ׁשְ וָאְרְמס ּבִ ּבְ
ַנת  ָעה ִסיָמן כ"ב(. ּוְבֵסֶפר ִמׁשְ ָעה ִסיָמן ט"ז( ְוִדְבֵרי ְנֶחְמָיה )יֹוֶרה ּדֵ ֵאִרית ְיהּוָדא )יֹוֶרה ּדֵ ׁשְ ן ּבִ ָאֶלף. ְוַעּיֵ א ּבְ ּכָ ּדַ

ֶזה. ִנים ּבָ ה ְסָפִרים ַהּדָ ּמָ ן ּכַ ַאְבָרָהם )ִסיָמן לב( ְמַצּיֵ

ה'תש"גח אלוליום רביעי

חומש: תצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. כב־כד.

תניא: ובירור . . . קיח במצרף וכור.

ִנים. ְוֶאָחד ֵמֶהם  ֲאֵסיַפת ָהַרּבָ ֶפֶטְרּבּוְרג ּבַ ַנת תר"ג ּבְ ׁשְ ְזכּוָתם ִהְצִליַח ּבִ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ ֹלׁשָ ַמח ֶצֶדק" ָמָנה ׁשְ ַה"ּצֶ
ִנים תקס"ד־ ים ַהּשָׁ ֹלׁשִ ְך ׁשְ ֶמׁשֶ ֵקן ּבְ נּו ַהּזָ י ַרּבֵ ְדרּוׁשֵ ר ָטַרח ְוָיַגע ּבִ עֹות, ֲאׁשֶ ִים ֶאֶלף ַהּשָׁ ּתַ ים ּוׁשְ ֹלׁשִ הּוא ְזכּות ׁשְ



סי היום יום . . . 
ק  ְלִהְתַעּסֵ ִהְתִחילּו  תקצ"ד  ַנת  ׁשְ ּבִ ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  רּוׁשֵ ּדְ ִלְלֹמד  ְמֻיָחד  עּור  ׁשִ לֹו  ָקַבע  תקס"ד  ַנת  ׁשְ )ּבִ תקצ"ד 

ָסָתם(. ַהְדּפָ ּבְ

ה'תש"גט אלוליום חמישי

חומש: תצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. כה־כז.

תניא: הנה מודעת . . . 236 פעמים וכו'.

ָגה: ִאם  ה ַהַהּשָׂ ִעְנָין ְקׁשֵ ַעת ּבְ ַהֲעָמַקת ַהּדַ ַיַחס ְלִהְתּבֹוְננּות ּבְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר – ּבְ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
כֹולֹות ִלְטֹען,  ּיְ ים ְוכּו' ְוַטֲענֹוֵתיֶהן ׁשֶ ִדיֵני ָנׁשִ ִכי טֹוב, ּוְרָאָיה ִמן ַהּתֹוָרה ּבְ יִגים ּבְ ָהִעְנָין נֹוֵגַע, ֲאַזי ְמִביִנים ּוַמּשִׂ
ָלה ֻמְפָלָגה, ְוַהּתֹוָרה ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַוֲהֹלא  ּכָ ֲעֵלי ַהׂשְ ם ֵהם ּבַ ּלָ ּכֻ אֹוִנים ׁשֶ ִאים ְוָאמֹוָרִאים ְוַהּגְ ּנָ ֶזה ּתַ ִרים ּבָ ּוְמַדּבְ
ַעת ַמְמִציִאים  י ַהּדַ ם ֲחלּוׁשֵ ה ּגַ ר ָהִעְנָין נֹוֵגַע, ִהּנֵ ַכֲאׁשֶ ֶעֶרְך ִלְטֹען ְטָענֹות ֵאּלּו. ֲאָבל ָהֱאֶמת הּוא, ּדְ ה ֵאיָנּה ּבְ ָהִאּשָׁ

ְכִלִיים ֲעמּוִקים. ׂשִ

ה'תש"גי אלוליום שישי

חומש: תצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. כח־ל.

תניא: וז"ש והי' . . . כל חטאתם.

ָאּפגעשטעלט,  קלָאר,  פירושו:  "יחידות"  אשר  אומרים,  היו  הזקן  רבינו  חסידי  זקני  גדולי 
פאראיינציגט. - מקור ג' פירושים אלו הוא בדרז"ל: שקלים פ"ו מ"ב, יבמות ס"ב. א, בראשית רבה 

פ"ך - 
זאת אומרת כי ענין היחידות הוא לברר את מצבו, ולקבוע אופן עבודתו בסור מרע ולקרב את 

המדות הטובות, ולהתקשר בהתאחדות גמורה ולמסור עצמו, איבערגעבען זיך מיט אלע  רצונות.

רּור, ְקִביָעה, ִאחּוד. – ְמקֹור ג'  ּבֵ רּוׁשֹו:  ּפֵ ר "ְיִחידּות"  ֵקן ָהיּו אֹוְמִרים, ֲאׁשֶ ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ִזְקֵני ֲחִסיֵדי  דֹוֵלי  ּגְ
ה  ית ַרּבָ ֵראׁשִ ָנה ב', ְיָבמֹות ס"ב. א, ּבְ ֶרק ו' ִמׁשְ ָקִלים ּפֶ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ׁשְ ים ֵאּלּו הּוא ּבְ רּוׁשִ ּפֵ

ה כ' – ָפָרׁשָ
ּדֹות  "סּור ֵמָרע" ּוְלָקֵרב ֶאת ַהּמִ בֹו, ְוִלְקּבַֹע ֹאֶפן ֲעבֹוָדתֹו ּבְ ִחידּות הּוא ְלָבֵרר ֶאת ַמּצָ י ִעְנַין ַהּיְ ֹזאת אֹוֶמֶרת, ּכִ

ל ָהְרצֹונֹות. ר ִעם ּכָ מּוָרה ְוִלְמֹסר ַעְצמֹו, ְלִהְתַמּסֵ ִהְתַאֲחדּות ּגְ ר ּבְ ַהּטֹובֹות, ּוְלִהְתַקּשֵׁ

ה'תש"גיא אלולשבת

חומש: תצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה. לא־לג.

תניא: יג. מה רב . . . בסוכה וגו'.

ש"פ תצא תר"ג בשולחן קדוש היום הואיל הצ"צ לאמר: עוה"ז הוא עלמא דשיקרא, לכן הנה גם 
בהטוב מעורב פסולת, וצריך בירור בדרך מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה למטה. העוה"ב הוא עלמא 
דקשוט  - הנה גם הדברים בדברי תורה המדברים בענינים הנראים לחסרון, הרי כמו שלומדים אותם 
בגן עדן הם מעלה. - והתחיל לנגן, והראה בידו הקדושה לאות כי ינגנו אתו. בני הצ"צ התחילו 
לנגן ואחריהם ענו כל החסידים בקול שיר שהלהיב הלבבות. - כשגמר לנגן אמר הצ"צ: בעלמא 
דין איז דער טייטש פון דעם מאמר )סנהדרין צט. ב( הלומד תורה לפרקים אז ער לערענט תורה 
צייטענווייז. אין ג"ע טייטשט מען דעם מאמר אז ער לערענט תורה און די תורה נעהמט איהם 

פאנאדער, די דברי תורה דערנעמען איהם.



היום יום . . . סב

ְקָרא  ׁשִ ה הּוא ָעְלָמא ּדְ ַמח ֶצֶדק" ֹלאַמר: עֹוָלם ַהּזֶ ְלָחן ִקּדּוׁש ַהּיֹום הֹוִאיל ַה"ּצֶ ׁשֻ ֵצא תר"ג, ּבְ ת ּתֵ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ׁשַ
ה.  ַמְעָלה ְלַמּטָ ה ְלַמְעָלה ּוְבֶדֶרְך ִמּלְ ַמּטָ ֶדֶרְך ִמּלְ רּור ּבְ ֹסֶלת, ְוָצִריְך ּבֵ ַהּטֹוב ְמֹעָרב ּפְ ם ּבְ ה ּגַ ֶקר[, ָלֵכן ִהּנֵ ]=עֹוָלם ַהּשֶׁ
ְרִאים  ִעְנָיִנים ַהּנִ ִרים ּבְ ִדְבֵרי ּתֹוָרה ַהְמַדּבְ ָבִרים ּבְ ם ַהּדְ ה ּגַ ְקׁשֹוט ]=עֹוָלם ָהֱאֶמת[ – ִהּנֵ א הּוא ָעְלָמא ּדִ ָהעֹוָלם ַהּבָ
נּו  י ְיַנּגְ ה ְלאֹות ּכִ דֹוׁשָ ָידֹו ַהּקְ ן, ְוֶהְרָאה ּבְ ַגן ֵעֶדן ֵהם ַמֲעָלה. – ְוִהְתִחיל ְלַנּגֵ ּלֹוְמִדים אֹוָתם ּבְ מֹו ׁשֶ רֹון, ֲהֵרי ּכְ ְלִחּסָ
ַמר  ּגָ ׁשֶ ָבבֹות. – ּכְ ִהְלִהיב ַהּלְ יר ׁשֶ קֹול ׁשִ ל ַהֲחִסיִדים ּבְ ן, ְוַאֲחֵריֶהם ָענּו ּכָ ַמח ֶצֶדק" ִהְתִחילּו ְלַנּגֵ ֵני ַה"ּצֶ ִאּתֹו. ּבְ
ּתֹוָרה  )ַסְנֶהְדִרין צט, ב( "ַהּלֹוֵמד  ֲאָמר  ַהּמַ ל  ׁשֶ רּוׁשֹו  ּפֵ ה[  ַהּזֶ עֹוָלם  ]=ּבָ ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ָאַמר  ן  ְלַנּגֵ
הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה ְוַהּתֹוָרה "ְמָפֶרֶקת"  ֲאָמר – ׁשֶ ים ֶאת ַהּמַ ַגן ֵעֶדן ְמָפְרׁשִ ים; ּבְ הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה ְלִעּתִ ִלְפָרִקים" – ׁשֶ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה "ּתֹוְפִסים" אֹותֹו. אֹותֹו ִלְפָרִקים, ּדִ

            

ה'תש"ע אלול ה' ראשון יום  

       
        

ה'חזקוני' כא)כתב ז, אדם(נח בני שחייבים מצוות כמה "יש :
כלומר, נצטוו...". שלא פי על אף הדעת סברת מכח לשמרן
אין שאמנם דברים יש בהן חייבים נח שבני המצוות לז' בנוסף
סברת "מכח לקיימם חייבים הם אבל מפורש, ציווי עליהם

הדעת".
חייב בדיבור התחייבות עצמו על המקבל גוי זה, לפי

שפרע" "מי מנוסח לדבר וסימוכין רפ"ז)לקיימה, מכירה "מי(הל' :
ממי להפרע עתיד הוא הפלגה ומדור המבול דור מאנשי שפרע

בדיבורו". עומד שאינו
כי ומתגלחת, מיין להתנזר חייב היה נזירות הנודר גוי ולכן,
אבל יחל', 'בל על עובר ואינו תורה של מנזירות נתמעט אמנם
ואם הדעת". סברת "מכח שפתיו מוצא על לשמור הוא חייב

רש"י כתבו למה ד"הכן, א, סא, דת"ר)ותוספותהגויים)(נזיר ד"ה (שם

תוקף? כל לה אין גוי ידי על נזירות שקבלת
הנזירות: קבלת באופן תלוי שהדבר לומר ויש

לא סתם, נזיר" "הריני או כישראל" נזיר "הריני אמר אם
שנתמעט כיון ולהתגלח, יין לשתות ומותר נזירות כל עליו חלה
באפשרותו שאין דבר על שנשבע כמי הוא והרי נזירות, מדין
נזיר "הריני פירט אם אך שבועה. כל עליו חלה שלא לקיימו,
מדין (לא דברו את לקיים חייב היין" "מן או התגלחת" מן

פיו. מוצא על לשמור כדי אלא) תורה, של נזירות
להם אין "הגויים הרמב"ם לשון משמעות גם שזו וייתכן
שאינם אלא ובתגלחת, ביין שמותרים הוראה זו אין נזירות":
קיבל לשון באיזו תלוי הדבר ועדיין תורה, של נזירות בכלל

כנ"ל. הנזירות, את עליו
     

ה'תש"ע אלול ו' שני יום    

         
           


במחלוקת שנויה זו ב)הלכה מב, אין(נזיר לעולם רבה, לדעת :

מחולל הוא שהרי שנטמא, לאחר במת נגיעה על מתחייב הנזיר
אמור הדין יוסף רב לדעת אך יחלל'. 'לא משום כאן ואין ועומד
אינה אחר במת נגיעה ואז במת אוחז עדיין הנזיר כאשר רק
יש הראשון, המת את שעזב לאחר אך הטומאה, על מוסיפה
אחר אדם בו יגע אם כי במת, שוב שנוגע בשעה טומאה תוספת
חייב ולכן ימים), (שבעת עצמו במת כנוגע יטמא שעה באותה

זו. טומאה תוספת על
שהרי עליו השיג והראב"ד יוסף, כרב פסק כאן הרמב"ם

הטמא אין שלעולם כרבה ופסק כרבה'. הלכה – יוסף ורב 'רבה
הכהנים על אין זה שלפי והוסיף, נוספת, טומאה משום מתחייב

מתים. טמאי כבר כולם שהרי למת, טומאה חיוב בזמנינו
מרבבה' ה'דגול ס"ב)וכתב שע"ב סי' להתיר(יו"ד יש כן אם כי

ראשונים מחלוקת שכן נכרים קברי על לעבור בימינו לכהנים
והרמ"א מטמאים, נכרים קברי האם להחמיר(שם)היא כתב

קברי שמא א) ספקא': 'ספק כאן יש האמור לפי אך מספק,
אין שבזמנינו כראב"ד הלכה שמא ב) מטמאים. אינן נכרים

טומאה. איסור
לדעת שגם לומר יש כי וכתב בו חזר מרבבה' ה'דגול אך

בדבר. להקל ואין מדרבנן, להיטמא אסורים הראב"ד

ה'תש"ע אלול ז' שלישי יום   

         
         

בקרב קברים? גבי על במכונית לנסוע לכהן מותר האם

המתירים דעת ולכאן. לכאן צדדים נאמרו זמנינו פוסקי
שלפנינו. בהלכה דיוק על היתר, בין מסתמכת,

כלומר, הטומאה, בפני חוצץ שאוהל קובעת ההלכה הנה, כי

            

להיכנס ממנה מונע האוהל – לאוהל מחוץ הטומאה (הל'אם

א) יב, מת .טומאת
ממקום שזז נייד אוהל דהיינו, זרוק'. ב'אוהל הדבר שונה
הוא אין כן ועל כאוהל, להגדירו שאין נפסק לגביו למקום,

הטומאה בפני ה)חוצץ יא, .(שם
לבית שנכנס נזיר שלנו: ההלכה על קושיה מתעוררת זה, לפי
הגג שנפתח לאחר רק נטמא סגורה, 'תיבה' בתוך הקברות
הינה התיבה ולכאורה, לכן. קודם לא המעזיבה"), את ("פרע

הטומאה? בפני מפסיקה היא והכיצד זרוק', 'אוהל

למלך' ה'משנה לדבר(שם)מסביר רק הכוונה זרוק' ש'אוהל ,
בשידה העמים לארץ "הנכנס הרמב"ם: כלשון באוויר, המרחף
נגררת התיבה זאת, לעומת כאן, באוויר". הפורחין ומגדל תיבה

הטומאה. בפני המפסיק רגיל כאוהל ודינה הקרקע, על
מרחפת, ואינה בקרקע נוגעת שהיא כיון למכונית: ובנוגע
לטומאה מאפשר שאינו רגיל כאוהל – זו לדעה – יהיה דינה

מסויימים. בתנאים זאת להתיר ויש פנימה, לחדור
    

ה'תש"ע אלול ח' רביעי יום    

          
           

סנהדרין בהלכות גם הרמב"ם כתב ה"ו)וכן שעד(פט"ז אף כי ,
של שהם פירות על העיד אם מלקות, לחייב נאמן אינו אחד
כיון כי מלקות, חייב האוכל - ואכלם אחר ובא הכרם כלאי

נאסרו. הפירות נאמן, אחד עד האיסור עצם שלגבי
העד. פי על בנזירות נהג שכבר הרמב"ם הוסיף כאן אך
אם כי לוקה, אינו בנזירות, לנהוג כלל התחיל לא שאם משמע
לדברי מפורשת הכחשה בכך יש למת נטמא או יין שתה מיד

נאמן אחד עד אין מכחישו שאחר ובמקום נזיר, שהוא (דבריהעד

ב) כא, .יחזקאל
אישות בהלכות האחרונים: הכ"ג)והקשו הרמב"ם(פ"ב פסק

(שנדריו נדרים לענין נאמן שנה' י"ג בן זה 'בני שאמר שהאב

האב דברי סמך על ילקה לא עבירה יעבור הבן אם אך קיימים),
מדוע נתקבלה, האב של ועדותו מאחר ולכאורה, גדול. שהוא

מלקות? לגבי גם תועיל לא
על או אסור שהוא דבר על מעיד אחד עד כאשר לחלק: ויש
וכיון האיסור, לגבי בעדותו מינה' 'נפקא יש נזיר שהוא אדם
האב כאשר אך מלקות, לחייבו אף תועיל התקבלה שעדותו
הלכתית, משמעות לכך אין זו בשעה הבן של גדלותו על מעיד
ואין העונש על כמעיד זה הרי ולכן להבא, רק חשובה והעדות

בכוחו. זה
שבמקום כשר, בעד מדבר הרמב"ם לומר: יש ועוד
על לעדות פסול האב אך גמורה עדות זו הרי תורה שהאמינתו
לכך אין פסול, בעד גם באיסורין' נאמן אחד ש'עד ואף בנו

גמורה עדות של כז)תוקף יו"ד חיים .(דברי

ה'תש"ע אלול ט' חמישי יום   

        
           

         
  

וחסד צדקה שעיקרן הלכות כמה עוד מצינו זו, הלכה מלבד
במקדש.

הברייתא לשון הי"ב)זה פ"ו דרך(שמחות שמקיפין הן ואלו ..." :
אבדה. לו שאבדה ומי חולה, לו שיש ומי ומנודה, אבל, שמאל:
'השוכן לו: אומרים אבל', 'שאני - לשמאל?' מקיף לך 'מה
בבית 'השוכן לו: אומרים מנודה', 'שאני - ינחמך'. הזה בבית
לו: אומרים חולה, לו שיש מי ויקרבוך'... בלבבם יתן הזה
עליו 'ירחם – קיימא בן היה ואם עליו', ירחם הזה בבית 'השוכן

הזה בבית 'השוכן לו: אומרים אבדה, לו שאבדה ומי מיד'...
מיד'...". לך ויחזירה שמצאה מי בלב יתן

אליעזר דרבי יז)ובפרקי גמילות(פרק שמדת שלמה "ראה :
שני בנה המקדש בית וכשבנה הקב"ה, לפני גדולה חסדים
בשער והנכנס ולמנודים... לאבלים ואחד לחתנים אחד שערים:
בבית 'השוכן לו: אומרים והיו חתן, שהוא יודעין היו חתנים
היו האבלים... בשער והנכנס ובבנות'. בבנים ישמחך הזה
זה בבית 'השוכן לו: אומרין והיו אבל, שהוא יודעין

ינחמך'....".
ריקם" ה' פני את יראה "ולא הפסוק טז)ועל טז, דרשו:(דברים , ֵ

הצדקה" מן – ריקם ה' פני יראה קמג)"ולא פיסקא דברים .(ספרי

ה'תש"ע אלול י' שישי יום     

        
           
            

 
את לגאול כדי מרכושו למכור יכול אינו אחוזה, שדה מוכר
ואף זה, לצורך כסף ללוות רשאי אינו וכן המוכר, מיד השדה

לחצאין אותה לגאול אפשרות לו הי"ז)(הל'אין פי"א, ויובל .שמיטה

בהדיוט חומר "זה הרמב"ם: כהדגשת בהקדש, כמו שלא
מבהקדש".

אחוזתו, שדה מוכר עם התורה החמירה באמת מדוע
הקונה? מיד אותה לגאול האפשרות את עליו והקשתה

לניהול התורה שמייחסת החשיבות על אנו למדים מכאן
שדהו את לגאול יוכל המוכר אם האדם. בני בין המסחר דרכי
ירצה מי המסחר! שערי יינעלו – המכירה לאחר מיד בקלות

     

ּדֹודי לכה היא ההמׁשכה ּדתחּלת ּבמלכּות. ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָאנּפין
ׁשּבת ּפני זה ידי ועל ּבלבד, הליכה ּכּלה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלקראת

ּפנימית, ההמׁשכה ׁשהּוא ׁשמתּגּלה42ׁשּבתנקּבלה, , ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ
מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ועד הּמלכּות ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַֻּבחינת

ה)ּמלכּות מ(ׁשרׁש מקּבל אנּפין זעיר ׁשּגם רּבים, לׁשֹון נקּבלה ולכן ,43ּבעּתיק. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹ
זה ּדר על ּומלכּות, אנּפין ּבזעיר למעלה ׁשהּוא ּוכמֹו ּבעלּה. עטרת חיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאׁשת
יֹותר ּומּתלמידי ּבהּמׁשּפיע, נתוּסף הּמקּבל ידי ׁשעל ּומקּבל, מׁשּפיע ּבכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָהּוא
אׁשת הּנה ּפנימית, ההמׁשכה ידי על ׁשּדוקא למּטה, וכּלה ּבחתן ּובפרט ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻמּכּלם.

העפר מן היה והּכל ּבעלּה, עטרת ּבדֹור44חיל סֹוף האין ּכח נמׁש זה ידי ׁשעל . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּומצוֹות. ּבתֹורה עֹוסקים ּבנים ּובני ּבבנים יבר ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹיׁשרים
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סג

            

ה'תש"ע אלול ה' ראשון יום  

       
        

ה'חזקוני' כא)כתב ז, אדם(נח בני שחייבים מצוות כמה "יש :
כלומר, נצטוו...". שלא פי על אף הדעת סברת מכח לשמרן
אין שאמנם דברים יש בהן חייבים נח שבני המצוות לז' בנוסף
סברת "מכח לקיימם חייבים הם אבל מפורש, ציווי עליהם

הדעת".
חייב בדיבור התחייבות עצמו על המקבל גוי זה, לפי

שפרע" "מי מנוסח לדבר וסימוכין רפ"ז)לקיימה, מכירה "מי(הל' :
ממי להפרע עתיד הוא הפלגה ומדור המבול דור מאנשי שפרע

בדיבורו". עומד שאינו
כי ומתגלחת, מיין להתנזר חייב היה נזירות הנודר גוי ולכן,
אבל יחל', 'בל על עובר ואינו תורה של מנזירות נתמעט אמנם
ואם הדעת". סברת "מכח שפתיו מוצא על לשמור הוא חייב

רש"י כתבו למה ד"הכן, א, סא, דת"ר)ותוספותהגויים)(נזיר ד"ה (שם

תוקף? כל לה אין גוי ידי על נזירות שקבלת
הנזירות: קבלת באופן תלוי שהדבר לומר ויש

לא סתם, נזיר" "הריני או כישראל" נזיר "הריני אמר אם
שנתמעט כיון ולהתגלח, יין לשתות ומותר נזירות כל עליו חלה
באפשרותו שאין דבר על שנשבע כמי הוא והרי נזירות, מדין
נזיר "הריני פירט אם אך שבועה. כל עליו חלה שלא לקיימו,
מדין (לא דברו את לקיים חייב היין" "מן או התגלחת" מן

פיו. מוצא על לשמור כדי אלא) תורה, של נזירות
להם אין "הגויים הרמב"ם לשון משמעות גם שזו וייתכן
שאינם אלא ובתגלחת, ביין שמותרים הוראה זו אין נזירות":
קיבל לשון באיזו תלוי הדבר ועדיין תורה, של נזירות בכלל

כנ"ל. הנזירות, את עליו
     

ה'תש"ע אלול ו' שני יום    

         
           


במחלוקת שנויה זו ב)הלכה מב, אין(נזיר לעולם רבה, לדעת :

מחולל הוא שהרי שנטמא, לאחר במת נגיעה על מתחייב הנזיר
אמור הדין יוסף רב לדעת אך יחלל'. 'לא משום כאן ואין ועומד
אינה אחר במת נגיעה ואז במת אוחז עדיין הנזיר כאשר רק
יש הראשון, המת את שעזב לאחר אך הטומאה, על מוסיפה
אחר אדם בו יגע אם כי במת, שוב שנוגע בשעה טומאה תוספת
חייב ולכן ימים), (שבעת עצמו במת כנוגע יטמא שעה באותה

זו. טומאה תוספת על
שהרי עליו השיג והראב"ד יוסף, כרב פסק כאן הרמב"ם

הטמא אין שלעולם כרבה ופסק כרבה'. הלכה – יוסף ורב 'רבה
הכהנים על אין זה שלפי והוסיף, נוספת, טומאה משום מתחייב

מתים. טמאי כבר כולם שהרי למת, טומאה חיוב בזמנינו
מרבבה' ה'דגול ס"ב)וכתב שע"ב סי' להתיר(יו"ד יש כן אם כי

ראשונים מחלוקת שכן נכרים קברי על לעבור בימינו לכהנים
והרמ"א מטמאים, נכרים קברי האם להחמיר(שם)היא כתב

קברי שמא א) ספקא': 'ספק כאן יש האמור לפי אך מספק,
אין שבזמנינו כראב"ד הלכה שמא ב) מטמאים. אינן נכרים

טומאה. איסור
לדעת שגם לומר יש כי וכתב בו חזר מרבבה' ה'דגול אך

בדבר. להקל ואין מדרבנן, להיטמא אסורים הראב"ד

ה'תש"ע אלול ז' שלישי יום   

         
         

בקרב קברים? גבי על במכונית לנסוע לכהן מותר האם

המתירים דעת ולכאן. לכאן צדדים נאמרו זמנינו פוסקי
שלפנינו. בהלכה דיוק על היתר, בין מסתמכת,

כלומר, הטומאה, בפני חוצץ שאוהל קובעת ההלכה הנה, כי

            

להיכנס ממנה מונע האוהל – לאוהל מחוץ הטומאה (הל'אם

א) יב, מת .טומאת
ממקום שזז נייד אוהל דהיינו, זרוק'. ב'אוהל הדבר שונה
הוא אין כן ועל כאוהל, להגדירו שאין נפסק לגביו למקום,

הטומאה בפני ה)חוצץ יא, .(שם
לבית שנכנס נזיר שלנו: ההלכה על קושיה מתעוררת זה, לפי
הגג שנפתח לאחר רק נטמא סגורה, 'תיבה' בתוך הקברות
הינה התיבה ולכאורה, לכן. קודם לא המעזיבה"), את ("פרע

הטומאה? בפני מפסיקה היא והכיצד זרוק', 'אוהל

למלך' ה'משנה לדבר(שם)מסביר רק הכוונה זרוק' ש'אוהל ,
בשידה העמים לארץ "הנכנס הרמב"ם: כלשון באוויר, המרחף
נגררת התיבה זאת, לעומת כאן, באוויר". הפורחין ומגדל תיבה

הטומאה. בפני המפסיק רגיל כאוהל ודינה הקרקע, על
מרחפת, ואינה בקרקע נוגעת שהיא כיון למכונית: ובנוגע
לטומאה מאפשר שאינו רגיל כאוהל – זו לדעה – יהיה דינה

מסויימים. בתנאים זאת להתיר ויש פנימה, לחדור
    

ה'תש"ע אלול ח' רביעי יום    

          
           

סנהדרין בהלכות גם הרמב"ם כתב ה"ו)וכן שעד(פט"ז אף כי ,
של שהם פירות על העיד אם מלקות, לחייב נאמן אינו אחד
כיון כי מלקות, חייב האוכל - ואכלם אחר ובא הכרם כלאי

נאסרו. הפירות נאמן, אחד עד האיסור עצם שלגבי
העד. פי על בנזירות נהג שכבר הרמב"ם הוסיף כאן אך
אם כי לוקה, אינו בנזירות, לנהוג כלל התחיל לא שאם משמע
לדברי מפורשת הכחשה בכך יש למת נטמא או יין שתה מיד

נאמן אחד עד אין מכחישו שאחר ובמקום נזיר, שהוא (דבריהעד

ב) כא, .יחזקאל
אישות בהלכות האחרונים: הכ"ג)והקשו הרמב"ם(פ"ב פסק

(שנדריו נדרים לענין נאמן שנה' י"ג בן זה 'בני שאמר שהאב

האב דברי סמך על ילקה לא עבירה יעבור הבן אם אך קיימים),
מדוע נתקבלה, האב של ועדותו מאחר ולכאורה, גדול. שהוא

מלקות? לגבי גם תועיל לא
על או אסור שהוא דבר על מעיד אחד עד כאשר לחלק: ויש
וכיון האיסור, לגבי בעדותו מינה' 'נפקא יש נזיר שהוא אדם
האב כאשר אך מלקות, לחייבו אף תועיל התקבלה שעדותו
הלכתית, משמעות לכך אין זו בשעה הבן של גדלותו על מעיד
ואין העונש על כמעיד זה הרי ולכן להבא, רק חשובה והעדות

בכוחו. זה
שבמקום כשר, בעד מדבר הרמב"ם לומר: יש ועוד
על לעדות פסול האב אך גמורה עדות זו הרי תורה שהאמינתו
לכך אין פסול, בעד גם באיסורין' נאמן אחד ש'עד ואף בנו

גמורה עדות של כז)תוקף יו"ד חיים .(דברי

ה'תש"ע אלול ט' חמישי יום   

        
           

         
  

וחסד צדקה שעיקרן הלכות כמה עוד מצינו זו, הלכה מלבד
במקדש.

הברייתא לשון הי"ב)זה פ"ו דרך(שמחות שמקיפין הן ואלו ..." :
אבדה. לו שאבדה ומי חולה, לו שיש ומי ומנודה, אבל, שמאל:
'השוכן לו: אומרים אבל', 'שאני - לשמאל?' מקיף לך 'מה
בבית 'השוכן לו: אומרים מנודה', 'שאני - ינחמך'. הזה בבית
לו: אומרים חולה, לו שיש מי ויקרבוך'... בלבבם יתן הזה
עליו 'ירחם – קיימא בן היה ואם עליו', ירחם הזה בבית 'השוכן

הזה בבית 'השוכן לו: אומרים אבדה, לו שאבדה ומי מיד'...
מיד'...". לך ויחזירה שמצאה מי בלב יתן

אליעזר דרבי יז)ובפרקי גמילות(פרק שמדת שלמה "ראה :
שני בנה המקדש בית וכשבנה הקב"ה, לפני גדולה חסדים
בשער והנכנס ולמנודים... לאבלים ואחד לחתנים אחד שערים:
בבית 'השוכן לו: אומרים והיו חתן, שהוא יודעין היו חתנים
היו האבלים... בשער והנכנס ובבנות'. בבנים ישמחך הזה
זה בבית 'השוכן לו: אומרין והיו אבל, שהוא יודעין

ינחמך'....".
ריקם" ה' פני את יראה "ולא הפסוק טז)ועל טז, דרשו:(דברים , ֵ

הצדקה" מן – ריקם ה' פני יראה קמג)"ולא פיסקא דברים .(ספרי

ה'תש"ע אלול י' שישי יום     

        
           
            

 
את לגאול כדי מרכושו למכור יכול אינו אחוזה, שדה מוכר
ואף זה, לצורך כסף ללוות רשאי אינו וכן המוכר, מיד השדה

לחצאין אותה לגאול אפשרות לו הי"ז)(הל'אין פי"א, ויובל .שמיטה

בהדיוט חומר "זה הרמב"ם: כהדגשת בהקדש, כמו שלא
מבהקדש".

אחוזתו, שדה מוכר עם התורה החמירה באמת מדוע
הקונה? מיד אותה לגאול האפשרות את עליו והקשתה

לניהול התורה שמייחסת החשיבות על אנו למדים מכאן
שדהו את לגאול יוכל המוכר אם האדם. בני בין המסחר דרכי
ירצה מי המסחר! שערי יינעלו – המכירה לאחר מיד בקלות

     

ּדֹודי לכה היא ההמׁשכה ּדתחּלת ּבמלכּות. ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָאנּפין
ׁשּבת ּפני זה ידי ועל ּבלבד, הליכה ּכּלה, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלקראת

ּפנימית, ההמׁשכה ׁשהּוא ׁשמתּגּלה42ׁשּבתנקּבלה, , ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָ
מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו ועד הּמלכּות ּפנימּיּות ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַֻּבחינת

ה)ּמלכּות מ(ׁשרׁש מקּבל אנּפין זעיר ׁשּגם רּבים, לׁשֹון נקּבלה ולכן ,43ּבעּתיק. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹ
זה ּדר על ּומלכּות, אנּפין ּבזעיר למעלה ׁשהּוא ּוכמֹו ּבעלּה. עטרת חיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאׁשת
יֹותר ּומּתלמידי ּבהּמׁשּפיע, נתוּסף הּמקּבל ידי ׁשעל ּומקּבל, מׁשּפיע ּבכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָהּוא
אׁשת הּנה ּפנימית, ההמׁשכה ידי על ׁשּדוקא למּטה, וכּלה ּבחתן ּובפרט ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻמּכּלם.

העפר מן היה והּכל ּבעלּה, עטרת ּבדֹור44חיל סֹוף האין ּכח נמׁש זה ידי ׁשעל . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּומצוֹות. ּבתֹורה עֹוסקים ּבנים ּובני ּבבנים יבר ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹיׁשרים
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סד            

ממנו? להוציאה המוכר יוכל עת בכל כאשר שדה, לקנות
את לפדות האפשרויות את למוכר שצמצמו הסיבה זו
שאחר הראשונות בשנתיים לפדות לו מאפשרים לא א. השדה:

ה"ט)המכירה זמינים(שם שאינם בכספים לפדות יכול הוא אין ב. .
לחצאין. גאולה אין ג. אצלו.

לפדות מצוה אדרבה, הרי, – שהקדיש בשדה כן שאין מה
להקל כן, אם הראוי, ומן אותה. משמש שאינו דבר כל מהקדש

הזו. האפשרות את לנצל שיוכל ההקדש, מן לפדות הבא על
      

ה'תש"ע אלול י"א קודש שבת     

        
           

 
ה"ז)בירושלמי פ"א גם(כלאים קיים האילנות כלאי שדין מצינו

הרמב" אך מאכל, עץ על סרק עץ כדוגמהבהרכבת הביא כאן ם
ויש דוקא. מאכל אילנות שני הרכבת האילנות כלאי לאיסור
מאכל בעצי רק הרכבה איסור יש הרמב"ם לדעת האם להסתפק
מאכל, עץ על להרכיב אסור סרק עץ שגם כירושלמי שדעתו או
משום אלא דווקא, לאו הם מאכל מעצי שהביא והדוגמאות
להוציא פרי, בעושה פרי עושה אילן אם כי להרכיב דרך "שאין

אחר" פרי מ"ז)ממנו פ"א כלאים ירושלמי הפנים, .(מראה
אילן על סרק אילן הרכבת הרמב"ם שלדעת שכתב מי ויש
פרי, אילנות שני של דוגמאות הביא ולכן מדרבנן, אסורה מאכל

התורה" מן "לוקה בהן רק מ"ז)כי פ"א כלאים ראשונה, .(משנה
מאכל, עץ על סרק עץ הרכבת האוסר הירושלמי ומדברי

למשנה בפירושו הר"ש שם)מדייק סרק(כלאים עץ על סרק שעץ ,

מינו, בשאינו מין הרכבת הוא כלאים והטעם: כלאים. איננו
הרי פרי, עושה אינו מהם אחד שאף כיון סרק, באילנות אבל
גם לפיה בירושלמי, אחרת גרסה גם והביא אחד. כמין כולם

אסור. סרק אילנות בשני
סופר' ה'חתם הוסיף זה פי רפ"ז)ועל סי' ריח(יור"ד עצי שגם

שנחשבים כיון כלאים, בהם אין פירות) עושים (שאינם ובושם
בראשית במעשה נאמר שהרי אחד, יב)(בראשיתכמין "עץא,

המינים שחלוקת מכאן למינהו". בו זרעו אשר פרי עושה
אם גם סרק, בעצי ולא פרי" עושה ב"עץ רק ישנה ("למינהו")

ריח. נותנים הם
כי סרק, בעצי גם להחמיר סופר' ה'חתם כתב למעשה אך
דברי לפי ובפרט זאת. האוסרת בירושלמי לגרסה לחוש יש
למעלה מזל לו שאין עשב לך "שאין האיסור בטעם הרמב"ן
והרי שלמעלה", כוחות מבלבל המינים והמערב גדל, לו שאומר

סרק. באילנות גם שייך זה טעם

             
  

       

ה'תש"ע אלול ה' ראשון יום

 
  

מקּים‡. אֹו אדם לׁשֹון1מפר ּבכל ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו ,2ּדברי ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָ
לׁשמע צריכה האּׁשה ׁשאין מּכרת; ׁשאינּה ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואף

הּקּיּום אֹו .3ההפרה ֲִַַָָ
.זה נדר אין אֹו ּבטל, אֹו מּופר, אֹומר: מפר? ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוכיצד

ּבין4ּכלּום מעּקרֹו. הּנדר עקירת ׁשענינם ּבדברים וכּיֹוצא , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לאחריה ּבין אפׁשי5ּבפניה אי לּה: אמר אם אבל ,7ׁשּתּדרי6. ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

הפר לא זה הרי - נדר ּכאן אין אֹו8אֹו לאׁשּתֹו האֹומר וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
לי ׁשרּוי אֹו ,לי מּתר אֹו ,לי מחּול ּכּיֹוצא9לבּתֹו: וכל , ְְִִִִֵַָָָֹֻ

מּתיר והּבעל האב ׁשאין ּכלּום; אמר לא - זה ּכמֹו10ּבענין ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּומפרֹו מּתחּלתֹו הּנדר עֹוקר אּלא .11החכם, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ליכי‚. קּים לּה: ׁשּיאמר ּכגֹון מקּים? יפה12וכיצד אֹו , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

וכל ,מּדיר הייתי נדרּת לא אּלּו אֹו ,ּכמֹות אין אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹנדרּת,
זה. ּבנדר ׁשרצה ׁשּמׁשמען ּבדברים ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכּיֹוצא

ּכלּום„. לֹומר צרי אינֹו - ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי ,13המבּטל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָ
הּנדרים. ּכל ְְְְִִַַָָונתּבּטלּו

אֹותֹו‰. ׁשאסרה ּדבר לעּׂשֹות אֹותּה ׁשּיכף הּבּטּול? .14ּומהּו ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
לּה מפר אּלא אֹותּה, ּכֹופה אינֹו ההפרה אם15אבל ּומּניחּה, ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

עֹוּׂשה. אינּה - רצתה ואם עֹוּׂשה, - ְְְִֵָָָָָָָרצתה
.Â,ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּתאכל ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּכיצד?

ל מּופר לּה: לאכל16ואמר ּומּתרת הפר, זה הרי - ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻ
- ּוׁשתי טלי ואכלי, טלי לּה: ואמר לּה, ונתן נטל ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָולׁשּתֹות.

מאליו ּבטל והּנדר וׁשֹותה, אֹוכלת זֹו .17הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
.Êּבּׂשפתיו להֹוציא צרי - אׁשּתֹו אֹו ּבּתֹו נדרי .18הּמפר ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָ

מּופר אינֹו - ּבלּבֹו הפר אינֹו19ואם - המבּטל אבל . ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָ
וכֹופה ּבלבד, ּבלּבֹו מבּטל אּלא ּבּׂשפתיו, להֹוציא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָצרי

לעּׂשֹות ּבטל20אֹותּה - עּׂשתה לא ּבין עּׂשתה ּבין . ְְֲֵֵֵַָָָָָָֹ
.21הּנדר ֶֶַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הסכמתו.1) הקפדה2)מביע אין ומעתה פטורה" ההיתר ונעשה "הואיל נדרה על ועברה נדרה את לה שהפירו ידעה לא שאפילו
הפר. לשון הקיום.3)באיזו לשון על להקפיד אין בלבד, במחשבה קיום ומועיל והואיל קיום. זה הרי בלב קיימו שאפילו

בין4) הבדל שיש אלא, זו, בלשון מופר שהנדר הסובר רבינו דברי את סותר זה ולכאורה כלום". אמר לא נדר זה "אין שנינו:
נדר, כאן אין שמשמעו כלום" זה נדר ל"אין - נדר, כאן יש שהרי כלום, אמר לא ולפיכך נדר, כאן אין שמשמעו, נדר", זה "אין
מבטלו. שהוא לפי כלום שאינו אלא נדר, שהוא שמשמעו, כלום" זה נדר ל"אין - נדר, כאן יש שהרי כלום, אמר לא ולפיכך

בפניה".5) שלא בין בפניה "בין התימנים: יד רוצה.6)בכתב נדרה.7)איני שכבר לנדרים וכוונתו עבר, במקום עתיד
ברורה.8) הפרה לשון זו חכם.9)שאין ידי על נדר התרת של ונימוק.10)לשונות טעם ידי על דברי11)הנדר טעם. בלא

מתחילתו, הנדר את עוקר הבעל ואילו ולהבא מכאן אלא הנדר את מתיר אינו החכם כאילו שמשמעם, מאוד, תמוהים אלה רבינו
אשה קידש עד: כתובות במסכת כמבואר מעיקרו הנדר את עוקר החכם ואילו ולהבא, מכאן אלא מפר הבעל אין שלהלכה בעוד
וריפאה רופא אצל והלכה מומים בה והיו מומים בה שאין מנת על מקודשת, - והתירה חכם אצל והלכה נדרים עליה שאין מנת על
מתיר שהחכם הרי ולהבא". מכאן אלא מרפא אינו ורופא מעיקרו, הנדר את עוקר חכם לרופא? חכם בין "מה מקודשת, אינה
הנדר מתיר [=החכם] הראשון כי הבעל, להפרת החכם התרת בין חילוק שיש מגדיר, ספר" וב"קרית מיסודו, הנדר את ועוקר
והאב הבעל ואילו מועט, רמז על נשען באוויר פורח אלא בתורה, מפורש אינו חכם היתר כי עונש, קצת הנודר על יש ועדיין
הנודרת, על עונש שום נשאר ולא וכו' יפרנו" "ואשה יפר" הפר "ואם מפורש: שכתבה התורה, ברשות הנדר את להפר מוסמכים
את מתיר אלא שאינו לחכם, בניגוד ועונש. רושם, שום בו נשאר שלא ולהבא) (מכאן הנדר את עוקר שהבעל רבינו, כוונת וזוהי
ששואל חרטה, פתח ידי על אלא להתיר יכול אינו שהחכם מתרץ: משנה" ה"כסף ומרן עונש. ללא כליל מבטלו לא אבל הנדר,
שלא מצהיר, שהנודר ואחרי נודר, היית כלום וכך, כך לך שיארע או כך, כל שתצטער נדרך, בשעת יודע היית אילו הנודר, את
אין הנודר חרטת שלאור הוראה, מורה מתירו, אלא הנדר את עוקר אינו והחכם כלל, הנדר עליו חל שלא נמצא כך, מנת על נדר
מתחילה, חל שהוא למרות לרצונו: עוקרו הבעל אלא חרטה, ידי על אינה הבעל הפרת אבל מעולם. עליו חל ולא כלל, נדר כאן
ושמיעת הנמקה ללא - הנדר תחולת אחרי - עקירה פירושה הפרה: נמצאת כבעל, סמכותו בתוקף ולהבא) (מכאן לבטלו הבעל זכאי

הנודרת. מאשתו מופר.13)לך.12)חרטה אינו בליבו הפר ואם בשפתיו להוציא שצריך למפר, לאכול14)בניגוד לה שנותן ָ
כלום. לה אומר ואינו ממנו, שנדרה לך.15)דבר מופר לה: כלום.16)שאומר זה נדר אין או בטל, לה: שאמר אף17)או
הפרה. לשון שום לה אמר שלא פי לך.18)על מופר לה: הרי19)לומר הנדר, קיום זה הרי שמעו ביום שתק שאם כיוון,

שתיקה. מכלל יוציאו שהדיבור כדי בשפתיו, הפרתו להוציא צריך להפר כשרוצה שנדרה20)בהכרח דבר לאכול לפניה שמניח
בדיבור. כהפרה שתיקה, מידי מוציאו זה ומעשה הברייתא21)ממנו. דברי על מיוסד וזה לחוד. והפרתו לחוד, נדר ביטול נמצא

בלב, הוא שהביטול הרי בליבו" שיבטל וצריך יוחנן ר' אמר - מאליו בטל והנדר ושתי טלי ואכלי, טלי לה "אומר עז: בנדרים
מיפר אלא האשה, את לכוף דרך שום ואין להפרה, ביטול בין הבדל שום אין הראב"ד ולדעת בשפתיו. אלא אינה שההפרה בעוד
בשבת, מפר כשהוא אלא זה אין מאליו" בטל והנדר ... ואכלי טלי לה "אומר וכשאמרו: אחד. שהם והפרה ביטול דרך הנדר את
להפרה, ביטול בין הבדל שום אין ולמעשה הפרה, דרך בליבו ומבטלו בלשונו משנה אלא בחול, לה מפר שהוא כדרך לה יפר שאל
אולם נזירותה. להפר אשתו" את כופה ואינו עבדו את כופה שהוא מבעבדים בנשים "חומר אמרו ובפירוש הוא. אחד שניהם כי
לא בין עשתה בין לעשות אותה "וכופה כתב: בפירוש שהרי לאכול, ממש לכופה לומר נתכוון שלא יראה רבינו, בדברי המעיין

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב שאינו מרגיש חיות בלימוד החסידות ושואל עצה בזה.

והנה בטח ידוע לו מרז"ל אשר קבלת התורה היתה דוקא ע"י הקדמת נעשה לנשמע - שפירושו 

הבנה וחיות )כי אם כפשוטו הרי אי אפשר לעשות קודם השמיעה לדעת מה לעשות(, ובמילא אין להתפעל 

אם מנסים גם אותו בזה וח"ו לא להתרפות עי"ז מהלימוד כי כל ענין נסיון הוא כמו שנאמר שהוא לדעת 

הישכם אוהבים את ה' אלקיכם.

יהי' נזהר בטבילת עזרא ויאמר בכל יום אחר התפלה השיעור תהלים - כפי שנחלק התהלים לימי 

החדש - כתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וקודם התפלה יפריש פרוטה לצדקה ויעשה 

צדקה בסביבתו על ידי שישפיע עליהם בקירוב לבם לאבינו שבשמים בודאי יסייעוהו עי"ז להסיר ממנו 

העלמות והסתרים עד שירגיש ולא רק שידע האור כי טוב הגנוז בתורה בכלל ובתורת החסידות בפרט.

המחכה לבשו"ט ובברכת כוח"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

מזכיר



סה             

ממנו? להוציאה המוכר יוכל עת בכל כאשר שדה, לקנות
את לפדות האפשרויות את למוכר שצמצמו הסיבה זו
שאחר הראשונות בשנתיים לפדות לו מאפשרים לא א. השדה:

ה"ט)המכירה זמינים(שם שאינם בכספים לפדות יכול הוא אין ב. .
לחצאין. גאולה אין ג. אצלו.

לפדות מצוה אדרבה, הרי, – שהקדיש בשדה כן שאין מה
להקל כן, אם הראוי, ומן אותה. משמש שאינו דבר כל מהקדש

הזו. האפשרות את לנצל שיוכל ההקדש, מן לפדות הבא על
      

ה'תש"ע אלול י"א קודש שבת     

        
           

 
ה"ז)בירושלמי פ"א גם(כלאים קיים האילנות כלאי שדין מצינו

הרמב" אך מאכל, עץ על סרק עץ כדוגמהבהרכבת הביא כאן ם
ויש דוקא. מאכל אילנות שני הרכבת האילנות כלאי לאיסור
מאכל בעצי רק הרכבה איסור יש הרמב"ם לדעת האם להסתפק
מאכל, עץ על להרכיב אסור סרק עץ שגם כירושלמי שדעתו או
משום אלא דווקא, לאו הם מאכל מעצי שהביא והדוגמאות
להוציא פרי, בעושה פרי עושה אילן אם כי להרכיב דרך "שאין

אחר" פרי מ"ז)ממנו פ"א כלאים ירושלמי הפנים, .(מראה
אילן על סרק אילן הרכבת הרמב"ם שלדעת שכתב מי ויש
פרי, אילנות שני של דוגמאות הביא ולכן מדרבנן, אסורה מאכל

התורה" מן "לוקה בהן רק מ"ז)כי פ"א כלאים ראשונה, .(משנה
מאכל, עץ על סרק עץ הרכבת האוסר הירושלמי ומדברי

למשנה בפירושו הר"ש שם)מדייק סרק(כלאים עץ על סרק שעץ ,

מינו, בשאינו מין הרכבת הוא כלאים והטעם: כלאים. איננו
הרי פרי, עושה אינו מהם אחד שאף כיון סרק, באילנות אבל
גם לפיה בירושלמי, אחרת גרסה גם והביא אחד. כמין כולם

אסור. סרק אילנות בשני
סופר' ה'חתם הוסיף זה פי רפ"ז)ועל סי' ריח(יור"ד עצי שגם

שנחשבים כיון כלאים, בהם אין פירות) עושים (שאינם ובושם
בראשית במעשה נאמר שהרי אחד, יב)(בראשיתכמין "עץא,

המינים שחלוקת מכאן למינהו". בו זרעו אשר פרי עושה
אם גם סרק, בעצי ולא פרי" עושה ב"עץ רק ישנה ("למינהו")

ריח. נותנים הם
כי סרק, בעצי גם להחמיר סופר' ה'חתם כתב למעשה אך
דברי לפי ובפרט זאת. האוסרת בירושלמי לגרסה לחוש יש
למעלה מזל לו שאין עשב לך "שאין האיסור בטעם הרמב"ן
והרי שלמעלה", כוחות מבלבל המינים והמערב גדל, לו שאומר

סרק. באילנות גם שייך זה טעם

             
  

       

ה'תש"ע אלול ה' ראשון יום

 
  

מקּים‡. אֹו אדם לׁשֹון1מפר ּבכל ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו ,2ּדברי ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָ
לׁשמע צריכה האּׁשה ׁשאין מּכרת; ׁשאינּה ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואף

הּקּיּום אֹו .3ההפרה ֲִַַָָ
.זה נדר אין אֹו ּבטל, אֹו מּופר, אֹומר: מפר? ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוכיצד

ּבין4ּכלּום מעּקרֹו. הּנדר עקירת ׁשענינם ּבדברים וכּיֹוצא , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לאחריה ּבין אפׁשי5ּבפניה אי לּה: אמר אם אבל ,7ׁשּתּדרי6. ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

הפר לא זה הרי - נדר ּכאן אין אֹו8אֹו לאׁשּתֹו האֹומר וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
לי ׁשרּוי אֹו ,לי מּתר אֹו ,לי מחּול ּכּיֹוצא9לבּתֹו: וכל , ְְִִִִֵַָָָֹֻ

מּתיר והּבעל האב ׁשאין ּכלּום; אמר לא - זה ּכמֹו10ּבענין ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּומפרֹו מּתחּלתֹו הּנדר עֹוקר אּלא .11החכם, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ליכי‚. קּים לּה: ׁשּיאמר ּכגֹון מקּים? יפה12וכיצד אֹו , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

וכל ,מּדיר הייתי נדרּת לא אּלּו אֹו ,ּכמֹות אין אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹנדרּת,
זה. ּבנדר ׁשרצה ׁשּמׁשמען ּבדברים ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכּיֹוצא

ּכלּום„. לֹומר צרי אינֹו - ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי ,13המבּטל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָ
הּנדרים. ּכל ְְְְִִַַָָונתּבּטלּו

אֹותֹו‰. ׁשאסרה ּדבר לעּׂשֹות אֹותּה ׁשּיכף הּבּטּול? .14ּומהּו ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
לּה מפר אּלא אֹותּה, ּכֹופה אינֹו ההפרה אם15אבל ּומּניחּה, ֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

עֹוּׂשה. אינּה - רצתה ואם עֹוּׂשה, - ְְְִֵָָָָָָָרצתה
.Â,ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּתאכל ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּכיצד?

ל מּופר לּה: לאכל16ואמר ּומּתרת הפר, זה הרי - ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻ
- ּוׁשתי טלי ואכלי, טלי לּה: ואמר לּה, ונתן נטל ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָולׁשּתֹות.

מאליו ּבטל והּנדר וׁשֹותה, אֹוכלת זֹו .17הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
.Êּבּׂשפתיו להֹוציא צרי - אׁשּתֹו אֹו ּבּתֹו נדרי .18הּמפר ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָ

מּופר אינֹו - ּבלּבֹו הפר אינֹו19ואם - המבּטל אבל . ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָ
וכֹופה ּבלבד, ּבלּבֹו מבּטל אּלא ּבּׂשפתיו, להֹוציא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָצרי

לעּׂשֹות ּבטל20אֹותּה - עּׂשתה לא ּבין עּׂשתה ּבין . ְְֲֵֵֵַָָָָָָֹ
.21הּנדר ֶֶַ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הסכמתו.1) הקפדה2)מביע אין ומעתה פטורה" ההיתר ונעשה "הואיל נדרה על ועברה נדרה את לה שהפירו ידעה לא שאפילו
הפר. לשון הקיום.3)באיזו לשון על להקפיד אין בלבד, במחשבה קיום ומועיל והואיל קיום. זה הרי בלב קיימו שאפילו

בין4) הבדל שיש אלא, זו, בלשון מופר שהנדר הסובר רבינו דברי את סותר זה ולכאורה כלום". אמר לא נדר זה "אין שנינו:
נדר, כאן אין שמשמעו כלום" זה נדר ל"אין - נדר, כאן יש שהרי כלום, אמר לא ולפיכך נדר, כאן אין שמשמעו, נדר", זה "אין
מבטלו. שהוא לפי כלום שאינו אלא נדר, שהוא שמשמעו, כלום" זה נדר ל"אין - נדר, כאן יש שהרי כלום, אמר לא ולפיכך

בפניה".5) שלא בין בפניה "בין התימנים: יד רוצה.6)בכתב נדרה.7)איני שכבר לנדרים וכוונתו עבר, במקום עתיד
ברורה.8) הפרה לשון זו חכם.9)שאין ידי על נדר התרת של ונימוק.10)לשונות טעם ידי על דברי11)הנדר טעם. בלא

מתחילתו, הנדר את עוקר הבעל ואילו ולהבא מכאן אלא הנדר את מתיר אינו החכם כאילו שמשמעם, מאוד, תמוהים אלה רבינו
אשה קידש עד: כתובות במסכת כמבואר מעיקרו הנדר את עוקר החכם ואילו ולהבא, מכאן אלא מפר הבעל אין שלהלכה בעוד
וריפאה רופא אצל והלכה מומים בה והיו מומים בה שאין מנת על מקודשת, - והתירה חכם אצל והלכה נדרים עליה שאין מנת על
מתיר שהחכם הרי ולהבא". מכאן אלא מרפא אינו ורופא מעיקרו, הנדר את עוקר חכם לרופא? חכם בין "מה מקודשת, אינה
הנדר מתיר [=החכם] הראשון כי הבעל, להפרת החכם התרת בין חילוק שיש מגדיר, ספר" וב"קרית מיסודו, הנדר את ועוקר
והאב הבעל ואילו מועט, רמז על נשען באוויר פורח אלא בתורה, מפורש אינו חכם היתר כי עונש, קצת הנודר על יש ועדיין
הנודרת, על עונש שום נשאר ולא וכו' יפרנו" "ואשה יפר" הפר "ואם מפורש: שכתבה התורה, ברשות הנדר את להפר מוסמכים
את מתיר אלא שאינו לחכם, בניגוד ועונש. רושם, שום בו נשאר שלא ולהבא) (מכאן הנדר את עוקר שהבעל רבינו, כוונת וזוהי
ששואל חרטה, פתח ידי על אלא להתיר יכול אינו שהחכם מתרץ: משנה" ה"כסף ומרן עונש. ללא כליל מבטלו לא אבל הנדר,
שלא מצהיר, שהנודר ואחרי נודר, היית כלום וכך, כך לך שיארע או כך, כל שתצטער נדרך, בשעת יודע היית אילו הנודר, את
אין הנודר חרטת שלאור הוראה, מורה מתירו, אלא הנדר את עוקר אינו והחכם כלל, הנדר עליו חל שלא נמצא כך, מנת על נדר
מתחילה, חל שהוא למרות לרצונו: עוקרו הבעל אלא חרטה, ידי על אינה הבעל הפרת אבל מעולם. עליו חל ולא כלל, נדר כאן
ושמיעת הנמקה ללא - הנדר תחולת אחרי - עקירה פירושה הפרה: נמצאת כבעל, סמכותו בתוקף ולהבא) (מכאן לבטלו הבעל זכאי

הנודרת. מאשתו מופר.13)לך.12)חרטה אינו בליבו הפר ואם בשפתיו להוציא שצריך למפר, לאכול14)בניגוד לה שנותן ָ
כלום. לה אומר ואינו ממנו, שנדרה לך.15)דבר מופר לה: כלום.16)שאומר זה נדר אין או בטל, לה: שאמר אף17)או
הפרה. לשון שום לה אמר שלא פי לך.18)על מופר לה: הרי19)לומר הנדר, קיום זה הרי שמעו ביום שתק שאם כיוון,

שתיקה. מכלל יוציאו שהדיבור כדי בשפתיו, הפרתו להוציא צריך להפר כשרוצה שנדרה20)בהכרח דבר לאכול לפניה שמניח
בדיבור. כהפרה שתיקה, מידי מוציאו זה ומעשה הברייתא21)ממנו. דברי על מיוסד וזה לחוד. והפרתו לחוד, נדר ביטול נמצא

בלב, הוא שהביטול הרי בליבו" שיבטל וצריך יוחנן ר' אמר - מאליו בטל והנדר ושתי טלי ואכלי, טלי לה "אומר עז: בנדרים
מיפר אלא האשה, את לכוף דרך שום ואין להפרה, ביטול בין הבדל שום אין הראב"ד ולדעת בשפתיו. אלא אינה שההפרה בעוד
בשבת, מפר כשהוא אלא זה אין מאליו" בטל והנדר ... ואכלי טלי לה "אומר וכשאמרו: אחד. שהם והפרה ביטול דרך הנדר את
להפרה, ביטול בין הבדל שום אין ולמעשה הפרה, דרך בליבו ומבטלו בלשונו משנה אלא בחול, לה מפר שהוא כדרך לה יפר שאל
אולם נזירותה. להפר אשתו" את כופה ואינו עבדו את כופה שהוא מבעבדים בנשים "חומר אמרו ובפירוש הוא. אחד שניהם כי
לא בין עשתה בין לעשות אותה "וכופה כתב: בפירוש שהרי לאכול, ממש לכופה לומר נתכוון שלא יראה רבינו, בדברי המעיין



סו             
  

.Áהּׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, נדרים לצר22מפרין ׁשּלא ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ׁשאֹומר23הּׁשּבת ּכדר ,'לי 'מּופר ּבׁשּבת לּה יאמר ולא . ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
טלי24ּבחֹול אכלי, טלי לּה: ואֹומר ּבלּבֹו מבּטל אּלא , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ

ּבזה.25ּוׁשתי וכּיֹוצא , ְְִֵֶַָ
.Ëמּכאן ׁשּתּדרי הּנדרים ּכל לבּתֹו: אֹו לאׁשּתֹו 26האֹומר ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

מּופרין הן הרי אֹו קּימין הן הרי ּפלֹוני ממקֹום ׁשאבֹוא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָועד
ּכלּום אמר לא לּה27- להפר ׁשליח עּׂשה .28- לּה לקּים אֹו ְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹ

יפרּנּו ואיׁשּה יקימּנּו איׁשּה ׁשּנאמר: ּכלּום; האב29אינֹו וכן . ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבׁשלּוחֹו ולא ּבעצמֹו -30. ְְְְִַֹ

.È,ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין וענבים, ּבתאנים עצמּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאסרה
וענבים ּתאנים ׁשאמרה ּבין הּמין ּבכל עצמּה ׁשאסרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
והפר לענבים ׁשּקּים אֹו לענבים, והפר לּתאנים וקּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו,
ּכּיֹוצא ּכל וכן מּופר. ּׁשהפר ּומה קּים, ּׁשּקּים מה - ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלּתאנים
ּכּלֹו, הּופר - מקצתֹו ׁשהּופר נדר ּבהפרה: אֹומרין ואין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבזה.

ּבהּתרה ׁשאֹומרין 31ּכדר. ְְְִֶֶֶַָָ
.‡Èעצמֹו והתּפיס וׁשמע אׁשּתֹו ׁשּנדרה אינֹו32מי - ּבנדרּה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

לּה קּים ׁשהרי להפר, עצמּה33יכֹול והתּפיסה הּוא נדר . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ׁשּלּה34ּבנדרֹו את מפר קּים35- וׁשּלֹו ,36. ְְְִֵֵֶֶֶַָָ

.Èואמר נזירה', 'הריני אֹומרין ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו ׁשמע ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָּכיצד?
'הריני37'ואני' הּוא אמר נזירים. ּוׁשניהם להפר, יכֹול אינֹו - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

לּה מפר - 'ואני' ואמרה היא וׁשמעה קּים38נזיר', וׁשּלֹו ,39. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.‚Èּכמֹותֹו והּדירּה לעצמֹו, ּבלּבֹו40נדר וגמר להּדירּה,41, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָ
אמן להפר42ואמרה יכֹול אינֹו זה הרי והּדירּה43- נדר, ואם . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּבנדר התרצי לּה: ׁשאמר ּכמֹו ּבלּבּה, מה לידע ׁשאלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר
לּה מפר זה הרי - אמן ואמרה לא? אֹו ּכמֹותי להיֹות .44זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ

.„Èנזירה ואּת ּכלֹומר, ואּת, נזיר הריני לּה: אמר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּכיצד?
להפר יכֹול אינֹו - אמן ואמרה הריני45ּכמֹותי, לּה: אמר . ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָ

הרי - אמן ואמרה ּכמֹותי? נזירה האּת ּתאמרי, ּומה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹנזיר,
יפר לּה46זה הפר ואם נדרֹו47. ׁשּתלה ּכמי ׁשּזה ּבטל; ׁשּלֹו - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

ואמר ואּתה, נזירה הריני לֹו: אמרה אינֹוּבנדרּה. - אמן ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָ
להפר ּבזה.48יכֹול ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְֵֵֵֶַָָָֹ

.ÂËּבנדרּה עצמֹו והתּפיס אחר וׁשמע ׁשּנדרה, 49האּׁשה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
מּופר, ׁשּלּה - לּה והפר ּבעלּה אֹו אביה וׁשמע 'ואני', ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָואמר

חּיב עצמֹו ׁשהתּפיס .50וזה ְְְִִֶֶַַָ
.ÊËהרי ואמרה: אב, ּברׁשּות ואינּה ּבעל לּה ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

ׁשלׁשים ּבתֹו ונּׂשאת יֹום, ׁשלׁשים לאחר עלי אסּור ְְְְְִִִַַַַָָָָָהּבּׂשר
הּבעל ּברׁשּות היא הרי הּנדר ׁשחל ׁשּבּׁשעה ּפי על אף ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָיֹום,
ועל ּברׁשּותֹו. היתה לא הּנדר ׁשּבׁשעת להפר; יכֹול אינֹו -ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

וגֹומר ּוגרּוׁשה אלמנה ונדר נאמר: היתה51זה ואפּלּו . ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּנדר ּבׁשעת לֹו ּבּקֹודמין52מארסת מפר הּבעל ׁשאין ;53, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.ÊÈלאחר עליה אסּור הּבּׂשר ׁשּיהיה ּבעלּה ּתחת ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנדרה

לּה והפר יֹום, ׁשלׁשים לאחר נזירה ׁשּתהיה אֹו יֹום, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשלׁשים
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ואכלי, טלי באמירתו: או לפניה אוכל בהנחת המתבטא הכפייה מעשה עצם כי בדיבור. אלא זו כפייה שאין הרי הנדר" בטל עשתה
מזו. יותר מפורשת הפרה לך ואין הנדר, בהפרת רצונו את מגלה זה מתכשיטין.22)הרי או מאכילה שנדרה שאם23)כגון

לצורך הנדרים היו אם אלא בשבת לחכם נשאלים אין אבל שבת. למוצאי לה להפר יוכל לא שוב שמעו ביום היום לה יפר לא
בחול.24)שבת. מדרכו בשבת לשנות צריך הייתה25)כי לא אחרת, כי בטל, שהנדר בחול, זו לשון לה אמר אם הדין והוא

משנה. ובשבת לך, מופר לומר: רגיל הוא שבחול אלא בשבת, אפילו אמירתו מכאן.26)מועילה שאצא שעה כי27)מאותה
בקיומם. ירצה שלא כאלה, נדרים לה יהיו אולי כי בטעות, הוא קיומו שהרי לקיימם, יכול אינו לעולם, באו לא שעדיין נדרים
באו שלא נדרים יפר לא חלו, שכבר איסור, לכלל שבאו נדרים הפר אם וחומר: קל אומרים (ואין להפרם בידו שאין הדין והוא
עדיין) חל (שלא היקם לכלל בא לא היפר, לכלל בא היקם לכלל שבא את - יפרנו" ואישה יקימנו "אישה שנאמר איסור). לכלל

היפר. לכלל בא לה".28)לא הפר נדרה, לי כראוי שלא תראה "אם לו: ואמר נדרה, שכבר התורה,29)נדרים שבכל פי על אף
השליח. ולא הבעל שדווקא יפרנו", "ואישה שנית פעם באמרו הכתוב גילה כאן כמותו, אדם של אביה30)שלוחו הניא "כי

השליח. ולא אביה כולו,31)אותה" ממילא הותר מקצתו, והותר והואיל מעיקרו, טעות הנדר נעשה הנדר, מתיר כשהחכם כי
באיסורו. עומד והשאר הופר, - שהופר מה ולהבא, מכאן אלא אינה הבעל הפרת אבל קיים, כולו הנדר שיהא אלא בדעתו היה שלא

כמותך.32) אני גם קיום.33)שאמר: שנקרא בליבו מקיום גרוע זה ואין לנדרה שמסכים רצונו כדי34)גילה בתוך שאמרה
"ואני". לנדרו: נדרה.35)דיבור לקיים שרוצה דעתו גילה לא בנדרה.36)שהרי תלוי נדרו "ואני"37)שאין שאמר: כיוון

לה. ומפר חוזר הקמתו, על לחכם ישאל אם זאת ובכל כקיום, זה נזירות38)הרי מקיש - לה' להזיר נזיר נדר "לנדור שנאמר
אשתו. נזירות מפר ובעל בתו נזירות מפר האב נזירות אף אשתו נדרי מפר ובעל בתו נדרי מפר האב נדרים מה עד39)לנדרים,

ויתירנו. לחכם כמוני.40)שישאל ואת נזיר הריני וההחלט.41)שאמר: הוודאות דרך לקבלת42)על הסכמתה הביעה בזה
כורחה. בעל להדירה יכול אינו אמן אמרה לא אם אבל יופר,43)הנדר. חלקו גם האשה חלק יפר ואם בנדרה, נדרו שתלה מפני

דברו". יחל "לא על עובר דברו".44)ונמצא יחל "לא על עבר ולא נדרו. תבטל לא נדרה יופר ואפילו בנדרה נדרו תלה לא כאן
מבוטל".45) נדרו להיות דבר לגרום רשאי "ואינו בטל חלקו גם נמצא נדרה את יפר שאפילו46)שאם בנדרה, נדרו תלה שלא

פנים. כל על נזיר הוא יישאר נזירות תקבל כמותי,47)לא נזירה ואת נזיר הריני שאמר: ההלכה תחילת דברי אל חוזר זה דבר
הואיל בטל נדרו גם בהכרח הרי בטל נדרה ואם בנדרה נדרו תלה שהרי בטל, חלקו גם יהיה יפר שאם מפני יפר, לא שלפיכך
הרי והפר עבר אם אבל דברו", יחל "לא על לעבור לעצמו ולגרום חלקה להפר לו אסור לכתחילה אמנם בזה, זה תלויים ושניהם

מופר. חלקו לה.48)ממילא קיים דיבורה.49)שהרי כדי עוקר50)בתוך הבעל שאין שנפשטה, בעייא כא: שם בנזירות,
מעיקרו עוקרו הנדר כשמתיר החכם אבל עומד. בחיובו בנדרה עצמו שהתפיס זה ולפיכך ולהבא, מכאן אלא מעיקרו הנדר את

בו. הנתפסים כל ממילא הותרו הראשון צורך51)וכשהותר אין כן אחרי נישאת לא שאם עליה, יקום נפשה על אסרה אשר כל
מדבר. הכתוב שנדרה לאחר כשנשאת וודאי אלא לה, יפר מי כי עליה", "יקום שתיכנס52)לומר: עד לבדו מיפר הבעל שאין

נישואיה.53)לרשותו. קודם שנדרה מה

             
  

ׁשּבּׁשעה ּפי על אף יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו גרׁשּה אֹו ומת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבעלּה,
זֹו הרי - אלמנה אֹו גרּוׁשה היא הרי לחּול לּנדר ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה

זה נדר לּה הפר ׁשּכבר .54מּתרת; ְֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
.ÁÈּביין אסּורה הריני ׁשאמרה: גרּוׁשה אֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאלמנה

להפר55ּכׁשאּנּׂשא יכֹול הּבעל אין - ונּׂשאת והיא56, אמרה . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּכׁשאתּגרש ּבבּׂשר אסּורה הריני ּבעלּה: הּבעל57ּתחת הרי - ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מּתרת ּתהיה ּוכׁשּתתּגרׁש .58מפר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָֻ

.ËÈּבלּבֹו קּים59המקּים זה הרי אינֹו60- - ּבלּבֹו והּמפר . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו יכֹול61מּופר, זה הרי - ּבלּבֹו הפר אם ,לפיכ . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּולהפר לחזר יכֹול אינֹו - ּבלּבֹו קּים ואם ּולקּים; ,62לחזר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ
ּדברים ּכח יהיה ׁשּלא ּכדי דּבּור; ּכדי ּבתֹו חזר אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאּלא

ּבּׂשפתיו הּמֹוציא מּכח ּגדֹול .63ׁשּבלּבֹו ְְִִִִֶַַָָָֹ
.Îונחם אׁשּתֹו אֹו ּבּתֹו נדרי נׁשאל64המקּים זה הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ

ּבּיֹום ּבֹו לּה ּומפר וחֹוזר הקמתֹו, לֹו ּומּתיר אבל65לחכם . ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָ
ׁשּיחזר ּכדי לחכם להּׁשאל יכֹול אינֹו ונחם, לּה הפר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאם

ִֵַויקּים.
.‡Îּבעלּה אֹו לבּדֹו אביה לּה וקּים ׁשּנדרה מארסה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה

לֹו והּתיר לחכם ׁשּנׁשאל ּפי על אף האחר, לּה והפר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלבּדֹו
חֹוזר אינֹו - לּה66הקמתֹו הפר ׁשּכבר האחר עם לּה ;67ּומפר ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

ּכאחד ׁשניהם אּלא להפר להם .68ׁשאין ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

.Îעל ונׁשאל ,לי קּים ,לי קּים לאׁשּתֹו: אֹו לבּתֹו ְְְְְִִִִִַַַַַָָָאמר
עליו חלה הּׁשנּיה הרי - הראׁשֹונה קּים69הקמה לּה: אמר . ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָָָ

הפרה חלה ּכן אם אּלא הקמה ּתחּול ולא ,לי ּומּופר ְֲֲִִִֵֶָָָָָָָָָֹלי
ההפרה אחר מֹועיל ההקמה ׁשאין מּופר; זה הרי אמר70- . ֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אחת ּבבת 'לי ּומּופר 'קּים קּים71לּה זה הרי לּה:72- אמר . ְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָ
הּיֹום לי לעֹולם73קּים קּים זה הרי מּופר74- לּה: אמר . ְֲִֵֶַַַַָָָָָָ

יכֹול אינֹו ּולמחר הּיֹום, קּימֹו ׁשהרי מּופר; אינֹו - למחר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָלי
הפר75להפר ולא הּיֹום ועבר אחת, ׁשעה לי קּים לּה: אמר . ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ

מּופר הרי לּה: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה אֹומרין ואין קּים; זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
לּה: אמר מּפיו. הפרה הֹוציא לא ׁשהרי ׁשעה, לאחר ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלי
לי מּופר לּה: אמר הּׁשעה ּוכׁשעברה אחת, ׁשעה ליכי ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָקּים

ספק זה הרי על76- עברה ואם ּבנדרּה, אסּורה ּולפיכ ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָ
לֹוקה אינּה - .77נדרּה ְִֵָָָ

.‚Îלכֹונן ּכדי נדרים ׁשּנדר -78מי מעּׂשיו ּולתּקן ּדעֹותיו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
עליו ואסר זֹולל, ׁשהיה מי ּכגֹון ּכיצד? ּומׁשּבח. זריז זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהרי

ׁשֹוגה ׁשהיה מי אֹו ׁשּתים; אֹו ׁשנה הּיין79הּבּׂשר ואסר ּביין, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ
מרּבה זמן עצמֹו לעֹולם80על הּׁשכרּות אסר אֹו מי81, וכן ; ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֻ

ׁשלמֹונים רֹודף להֹון82ׁשהיה עצמֹו83ונבהל על ואסר , ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
זֹו מדינה אנׁשי הנית אֹו מתּגאה84הּמּתנֹות ׁשהיה מי וכן ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבנזיר ונדר אּלּו85ּביפיֹו, ּבנדרים וכּיֹוצא ;86ּדר ּכּלן - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תחולתו.54) שעת אחר ולא הנדר אמירת שעת אחרי הולך ואז55)שהכל נישואיה, בשעת אלא הנדר שיחול אפשר שאי אעפ"י
לה. להפר יוכל בעלה אלמנה.56)הרי הייתה ואז וקבלתו הנדר ביטוי שעת אחרי הולכים אנו זה במקרה על57)שאפילו אף

פנוייה. היא הרי ואז שתתגרש, בשעה אלא לחול לנדר אפשר שאי בין58)פי האמירה שעת אחרי שהולכים עקיבא רבי כדעת
להחמיר. ובין בשפתיו.59)להקל הוציאו היום60)שלא ועבר הואיל הנדר. מקיימת שהיא שמעו, ביום משתיקה נלמד וזה

במפורש, דעתו גילה הרי בליבו, קיים אם מעתה, דעתו, אחר בזה הולכים שאנו הרי הנדר, בקיום רוצה שהוא דעתו גילה הפר, ולא
להפר. יכול שאינו השמיעה, יום מעבר גרוע זה ואין לקיימו, שתיקתו,61)שרוצה מידי יוציאו שהדיבור בשפתיו, להוציא שצריך

מקיימתו. שתיקתו כן לא הקמתו.62)שאם על שישאל לא אם ומפר, חוזר שאינו בשפתיו, קיימו כאילו הוא שאפילו63)הרי
כטועה. זה שהרי מופר, זה הרי והפר דיבורו כדי תוך בו וחזר בשפתיו הקמתו.64)קיים על שהוא65)ומתחרט שאלתו, ביום

השמיעה. כיום מועיל.67)המקיים.66)אצלו אינו שנית פעם עמו הראשון יפר אם לחברו68)ואפילו אחד בין יפסיק שלא
להפר. ראוי היה לא שנשאל שקודם זה, של הקמתו כגון ההפרה את המעכב לא69)דבר שנית לה שקיים שבשעה פי על אף

על (כשנשאל לחול מקום וכשמוצאת ועומדת תלוייה זאת בכל הראשונה, מהקמתו הוא ועומד מקויים שהרי לחול. מקום לה היה
חלה. היא מבהקמה.70)הראשונה) בהפרה יותר שרוצה דעתו גילה שבזה "בבת71)נמצא אמר: לא אם אפילו הדין הוא

אחת. כבבת זה הרי להפרה, הקמה בין ליך, בתיבת: הפסיק שלא כל ליך" ומופר "קיים אלא: "כל72)אחת" הכלל: פי על
כשאמר הדין הוא חלה, ההפרה אין ליך, מופר ואמר: וחזר ליך קיים אמר: שאם וכיוון אינו". אחת בבת אפילו זה אחר בזה שאינו
מקיימתו ששתיקתו קיים, הנדר נשאר ממילא חלות, אינן ששתיהן לומר תרצה אם ואפילו חלה, ההפרה אין כאחד ליך ומופר קיים
הרי - בליבו קיים היא: והלכה מחשבתו, רק שנשארה נמצאת כלום, אמר שלא כיוון להסביר, שמח" ה"אור והוסיף משנה). (כסף

אחת". "כבת זה הרי להפרה, הקמה בין במחשבה התנגשות וכשיש מופר, זה אין - בליבו הפר קיום, שיש73)זה פי על אף
מהיום. ההפרה ותתחיל מופר, יהיה ולמחר קיים, יהיה היום מדבריו: ונשאר74)לדקדק בשפתיו, ההפרה הוציא לא שסוףֿסוף

הפרה.75)מקויים. זמן אינו ומחר קיום, הוא הרי במחשבה וקיום להיום, שקיימו דעתו, גילה למחר, ליך מופר שאמר: בזה
ולא76) ולהפר. לקיים הוא ברשותו היום כל ולהפרה, להקמה ראוי היום שכל מכיוון אולי, או לעולם, קיום הוא לשעה קיום אם

אחת". שעה ליך "קיים ואמר: כשפירש לא אבל סתם, כשקיים אלא להפר" יכול אינו "קיים דברו,77)אמרו: יחל לא משום:
הספק. על לוקין דעותיו.78)שאין לכוון משנה": ה"כסף וגירסת ולבססן. מידותיו כדי79)להכשיר עד אחריו ונמשך להוט

עצמו. סופרים.80)שכחת מדברי היין על ולהבדיל לקדש מצווה שהוא טובים. וימים לשבתות הקב"ה81)פרט שלושה כי
מידותיו". על מעמיד שאינו ומי משתכר שאינו ומי כועס, שאינו "מי שוחד.82)אוהבם: כגון כשרים, בלתי אץ83)תשלומים

בשוחד.84)להעשיר. להיכשל שלא אלא85)כדי טמא נזיר אשם אכלתי לא "מימי הצדיק שמעון שאמר כמו נזיר, להיות
מה בני, לו: אמרתי תלתלים, לו סדורות וקווצותיו רואי וטוב עיניים יפה שהוא וראיתיו, הדרום, מן אדם בא אחת פעם אחד,
ופחז שלי בבבואה ונסתכלתי המעיין מן מים למלאות הלכתי בעירי לאבא הייתי רועה לי: אמר הנאה, שערך את להשחית ראית
במי שלך שאינו בעולם מתגאה אתה למה רשע! לו: אמרתי טובים) לא מעשים לידי (להביאני העולם מן לטרדני וביקש יצרי עלי
הכתוב עליך בישראל, נזירות נוזרי ירבו כמוך בני, לו: אמרתי ... לשמים שאגלחך (בשבועה) העבודה ותולעה, רימה להיות שעתיד

לה'.. להזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי איש עשה.86)אומר: מצוות בקיום ויתרשל יצרו יתקפו שלא שירא כגון



סז              
  

ׁשּבּׁשעה ּפי על אף יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו גרׁשּה אֹו ומת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבעלּה,
זֹו הרי - אלמנה אֹו גרּוׁשה היא הרי לחּול לּנדר ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה

זה נדר לּה הפר ׁשּכבר .54מּתרת; ְֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
.ÁÈּביין אסּורה הריני ׁשאמרה: גרּוׁשה אֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאלמנה

להפר55ּכׁשאּנּׂשא יכֹול הּבעל אין - ונּׂשאת והיא56, אמרה . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּכׁשאתּגרש ּבבּׂשר אסּורה הריני ּבעלּה: הּבעל57ּתחת הרי - ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מּתרת ּתהיה ּוכׁשּתתּגרׁש .58מפר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָֻ

.ËÈּבלּבֹו קּים59המקּים זה הרי אינֹו60- - ּבלּבֹו והּמפר . ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו יכֹול61מּופר, זה הרי - ּבלּבֹו הפר אם ,לפיכ . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ּולהפר לחזר יכֹול אינֹו - ּבלּבֹו קּים ואם ּולקּים; ,62לחזר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ
ּדברים ּכח יהיה ׁשּלא ּכדי דּבּור; ּכדי ּבתֹו חזר אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאּלא

ּבּׂשפתיו הּמֹוציא מּכח ּגדֹול .63ׁשּבלּבֹו ְְִִִִֶַַָָָֹ
.Îונחם אׁשּתֹו אֹו ּבּתֹו נדרי נׁשאל64המקּים זה הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָ

ּבּיֹום ּבֹו לּה ּומפר וחֹוזר הקמתֹו, לֹו ּומּתיר אבל65לחכם . ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָ
ׁשּיחזר ּכדי לחכם להּׁשאל יכֹול אינֹו ונחם, לּה הפר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאם

ִֵַויקּים.
.‡Îּבעלּה אֹו לבּדֹו אביה לּה וקּים ׁשּנדרה מארסה ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה

לֹו והּתיר לחכם ׁשּנׁשאל ּפי על אף האחר, לּה והפר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלבּדֹו
חֹוזר אינֹו - לּה66הקמתֹו הפר ׁשּכבר האחר עם לּה ;67ּומפר ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

ּכאחד ׁשניהם אּלא להפר להם .68ׁשאין ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

.Îעל ונׁשאל ,לי קּים ,לי קּים לאׁשּתֹו: אֹו לבּתֹו ְְְְְִִִִִַַַַַָָָאמר
עליו חלה הּׁשנּיה הרי - הראׁשֹונה קּים69הקמה לּה: אמר . ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָָָ

הפרה חלה ּכן אם אּלא הקמה ּתחּול ולא ,לי ּומּופר ְֲֲִִִֵֶָָָָָָָָָֹלי
ההפרה אחר מֹועיל ההקמה ׁשאין מּופר; זה הרי אמר70- . ֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

אחת ּבבת 'לי ּומּופר 'קּים קּים71לּה זה הרי לּה:72- אמר . ְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָ
הּיֹום לי לעֹולם73קּים קּים זה הרי מּופר74- לּה: אמר . ְֲִֵֶַַַַָָָָָָ

יכֹול אינֹו ּולמחר הּיֹום, קּימֹו ׁשהרי מּופר; אינֹו - למחר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָלי
הפר75להפר ולא הּיֹום ועבר אחת, ׁשעה לי קּים לּה: אמר . ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ

מּופר הרי לּה: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה אֹומרין ואין קּים; זה הרי -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
לּה: אמר מּפיו. הפרה הֹוציא לא ׁשהרי ׁשעה, לאחר ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלי
לי מּופר לּה: אמר הּׁשעה ּוכׁשעברה אחת, ׁשעה ליכי ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָקּים

ספק זה הרי על76- עברה ואם ּבנדרּה, אסּורה ּולפיכ ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָ
לֹוקה אינּה - .77נדרּה ְִֵָָָ

.‚Îלכֹונן ּכדי נדרים ׁשּנדר -78מי מעּׂשיו ּולתּקן ּדעֹותיו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
עליו ואסר זֹולל, ׁשהיה מי ּכגֹון ּכיצד? ּומׁשּבח. זריז זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהרי

ׁשֹוגה ׁשהיה מי אֹו ׁשּתים; אֹו ׁשנה הּיין79הּבּׂשר ואסר ּביין, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ
מרּבה זמן עצמֹו לעֹולם80על הּׁשכרּות אסר אֹו מי81, וכן ; ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָֻ

ׁשלמֹונים רֹודף להֹון82ׁשהיה עצמֹו83ונבהל על ואסר , ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
זֹו מדינה אנׁשי הנית אֹו מתּגאה84הּמּתנֹות ׁשהיה מי וכן ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבנזיר ונדר אּלּו85ּביפיֹו, ּבנדרים וכּיֹוצא ;86ּדר ּכּלן - ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תחולתו.54) שעת אחר ולא הנדר אמירת שעת אחרי הולך ואז55)שהכל נישואיה, בשעת אלא הנדר שיחול אפשר שאי אעפ"י
לה. להפר יוכל בעלה אלמנה.56)הרי הייתה ואז וקבלתו הנדר ביטוי שעת אחרי הולכים אנו זה במקרה על57)שאפילו אף

פנוייה. היא הרי ואז שתתגרש, בשעה אלא לחול לנדר אפשר שאי בין58)פי האמירה שעת אחרי שהולכים עקיבא רבי כדעת
להחמיר. ובין בשפתיו.59)להקל הוציאו היום60)שלא ועבר הואיל הנדר. מקיימת שהיא שמעו, ביום משתיקה נלמד וזה

במפורש, דעתו גילה הרי בליבו, קיים אם מעתה, דעתו, אחר בזה הולכים שאנו הרי הנדר, בקיום רוצה שהוא דעתו גילה הפר, ולא
להפר. יכול שאינו השמיעה, יום מעבר גרוע זה ואין לקיימו, שתיקתו,61)שרוצה מידי יוציאו שהדיבור בשפתיו, להוציא שצריך

מקיימתו. שתיקתו כן לא הקמתו.62)שאם על שישאל לא אם ומפר, חוזר שאינו בשפתיו, קיימו כאילו הוא שאפילו63)הרי
כטועה. זה שהרי מופר, זה הרי והפר דיבורו כדי תוך בו וחזר בשפתיו הקמתו.64)קיים על שהוא65)ומתחרט שאלתו, ביום

השמיעה. כיום מועיל.67)המקיים.66)אצלו אינו שנית פעם עמו הראשון יפר אם לחברו68)ואפילו אחד בין יפסיק שלא
להפר. ראוי היה לא שנשאל שקודם זה, של הקמתו כגון ההפרה את המעכב לא69)דבר שנית לה שקיים שבשעה פי על אף

על (כשנשאל לחול מקום וכשמוצאת ועומדת תלוייה זאת בכל הראשונה, מהקמתו הוא ועומד מקויים שהרי לחול. מקום לה היה
חלה. היא מבהקמה.70)הראשונה) בהפרה יותר שרוצה דעתו גילה שבזה "בבת71)נמצא אמר: לא אם אפילו הדין הוא

אחת. כבבת זה הרי להפרה, הקמה בין ליך, בתיבת: הפסיק שלא כל ליך" ומופר "קיים אלא: "כל72)אחת" הכלל: פי על
כשאמר הדין הוא חלה, ההפרה אין ליך, מופר ואמר: וחזר ליך קיים אמר: שאם וכיוון אינו". אחת בבת אפילו זה אחר בזה שאינו
מקיימתו ששתיקתו קיים, הנדר נשאר ממילא חלות, אינן ששתיהן לומר תרצה אם ואפילו חלה, ההפרה אין כאחד ליך ומופר קיים
הרי - בליבו קיים היא: והלכה מחשבתו, רק שנשארה נמצאת כלום, אמר שלא כיוון להסביר, שמח" ה"אור והוסיף משנה). (כסף

אחת". "כבת זה הרי להפרה, הקמה בין במחשבה התנגשות וכשיש מופר, זה אין - בליבו הפר קיום, שיש73)זה פי על אף
מהיום. ההפרה ותתחיל מופר, יהיה ולמחר קיים, יהיה היום מדבריו: ונשאר74)לדקדק בשפתיו, ההפרה הוציא לא שסוףֿסוף

הפרה.75)מקויים. זמן אינו ומחר קיום, הוא הרי במחשבה וקיום להיום, שקיימו דעתו, גילה למחר, ליך מופר שאמר: בזה
ולא76) ולהפר. לקיים הוא ברשותו היום כל ולהפרה, להקמה ראוי היום שכל מכיוון אולי, או לעולם, קיום הוא לשעה קיום אם

אחת". שעה ליך "קיים ואמר: כשפירש לא אבל סתם, כשקיים אלא להפר" יכול אינו "קיים דברו,77)אמרו: יחל לא משום:
הספק. על לוקין דעותיו.78)שאין לכוון משנה": ה"כסף וגירסת ולבססן. מידותיו כדי79)להכשיר עד אחריו ונמשך להוט

עצמו. סופרים.80)שכחת מדברי היין על ולהבדיל לקדש מצווה שהוא טובים. וימים לשבתות הקב"ה81)פרט שלושה כי
מידותיו". על מעמיד שאינו ומי משתכר שאינו ומי כועס, שאינו "מי שוחד.82)אוהבם: כגון כשרים, בלתי אץ83)תשלומים

בשוחד.84)להעשיר. להיכשל שלא אלא85)כדי טמא נזיר אשם אכלתי לא "מימי הצדיק שמעון שאמר כמו נזיר, להיות
מה בני, לו: אמרתי תלתלים, לו סדורות וקווצותיו רואי וטוב עיניים יפה שהוא וראיתיו, הדרום, מן אדם בא אחת פעם אחד,
ופחז שלי בבבואה ונסתכלתי המעיין מן מים למלאות הלכתי בעירי לאבא הייתי רועה לי: אמר הנאה, שערך את להשחית ראית
במי שלך שאינו בעולם מתגאה אתה למה רשע! לו: אמרתי טובים) לא מעשים לידי (להביאני העולם מן לטרדני וביקש יצרי עלי
הכתוב עליך בישראל, נזירות נוזרי ירבו כמוך בני, לו: אמרתי ... לשמים שאגלחך (בשבועה) העבודה ותולעה, רימה להיות שעתיד

לה'.. להזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי איש עשה.86)אומר: מצוות בקיום ויתרשל יצרו יתקפו שלא שירא כגון



סח             
  

חכמים: אמרּו ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּובנדרים הם. לּׁשם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעבֹודה
סיג - .88לּפריׁשּות87נדרים ְְְִִַָָ

.„Îּבנדרי אדם ירּבה לא - (לּׁשם) עבֹודה ׁשהן ּפי על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואף
ּבהם עצמֹו ירּגיל ולא ׁשראּוי89אּסּור מּדברים יפרׁש אּלא , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

נדר. ּבלא מהן ְְִֵֶֶֶֹלפרׁש
.‰Îּבמה ּבנה ּכאּלּו - הּנֹודר ּכל חכמים: עבר90אמרּו ואם . ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָ

להּׁשאל מצוה - מכׁשֹול91ונדר יהא ׁשּלא ּכדי נדרֹו, על ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
אּסר ּבנדרי אמּורים? ּדברים ּבּמה נדרי92לפניו. אבל ; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ

מּדחק93הקּדׁש אּלא עליהן יּׁשאל ולא לקּימן, מצוה -94; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
אׁשּלם לה' נדרי .95ׁשּנאמר: ְֱֲֵֶֶַַַַָ

דׁשמּיא ּבסּיעּתא נדרים הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסליקּו

 
לא מצֹות ּוׁשמנה עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. עּׂשר ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹיׁש
ׁשּלא ב) ּפרע. הּנזיר ׁשּיגּדל א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹתעּׂשה,
ולא יין הּנזיר יׁשּתה ׁשּלא ג) נזרֹו. ימי ּכל ּׂשערֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹיגּלח
ענבים יאכל ׁשּלא ד) ׁשּלהם. חמץ ואפּלּו יין ֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹּתערבת
ז) חרצּנים. יאכל ׁשּלא ו) צּמּוקים. יאכל ׁשּלא ה) ְִִִִֶֶַַַַַֹֹֹֹלחים.
יּטּמא ׁשּלא ט) הּמת. לאהל יּכנס ׁשּלא ח) זּגין. יאכל ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֹׁשּלא
אֹו נזירּותֹו ּכׁשּיׁשלים הּקרּבנֹות על ׁשּיגּלח י) ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָלמתים.

ְִֶַַּכׁשּיּטּמא.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
נדר‡. יּדר ּכי ׁשּנאמר: אּסר, נדרי מּכלל נדר הּוא ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּנזירּות

ּגּדל ׁשּנאמר: ראׁשֹו, ּׂשער ׁשּיגּדל עּׂשה ּומצות וגֹומר. ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹנזיר
תעּׂשה, ּבלא עֹובר - נזרֹו ּבימי ּגּלח ואם ראׁשֹו. ּׂשער ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹּפרע
למתים להּטּמא אסּור וכן ראׁשֹו. על יעבר לא ּתער ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
ימי ּכל הּיין מּגפן עליו הּכתּוב ׁשאסרן ּדברים לאכל ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאֹו

ְִנזרֹו.
.לֹוקה זה הרי - הּיין מּגפן אכל אֹו נטמא אֹו וגּלח ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעבר

הּנדרים; ּכל ׁשּכֹולל ּדברֹו, יחל לא מּׁשּום - אחת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּתים:
אּסּור ׁשאסּורין מּדברים עליו ׁשעבר ּדבר מּׁשּום - ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָואחת

הּנזיר. על ְִַַָָֻמיחד

ׁשלׁש‚. עֹוּׂשה זה הרי - ּכמצותֹו נדרֹו וקּים ּבנזיר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָנדר
עּׂשה; והרי יעּׂשה, מּפיו הּיצא ּככל - האחת עּׂשה: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמצֹות
- והּׁשליׁשית גּדל; והרי ראׁשֹו, ּׂשער ּפרע ּגּדל - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹוהּׁשנּיה
ּפתח הּנזיר וגּלח ׁשּנאמר: קרּבנֹותיו, הבאת עם ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָּתגלחּתֹו

וגֹומר. מֹועד ְֵֵֶֹאהל
זה„. הרי - נזיר ׁשאהיה עד העֹולם מן אּפטר לא ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהאֹומר:

עֹובר זה הרי - נזירּותֹו אחר ואם עּתה. ימּות ׁשּמא מּיד, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנזיר
זה. לאו על לֹוקין ואין לׁשּלמֹו. ּתאחר ְְְְְִֵֵֶַַַַָּבבל

ּדבר‰. ּבּׂשפתיו ׁשּיֹוציא עד ּבנזירּות: אֹומרין ְְְִִִִִֵֶַָָָָאין
ׁשּגמר ּכיון אּלא ׁשּבלּבֹו; ּכענין העם ּכל אצל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּמׁשמעֹו
על אף נזיר, ׁשּיהיה ׁשענינם ּדברים ּבּׂשפתיו והֹוציא ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּבלּבֹו
לׁשֹון ּבמׁשמען ׁשאין ּפי על ואף רחֹוקֹות, ענינֹות ׁשהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּפי

נזיר. הּוא הרי - ְֲִִֵָנזירּות
.Âהרי - אהיה ואמר: לפניו עֹובר נזיר ׁשהיה הרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכיצד?

ׁשּלא ּפי על ואף זה, ּכמֹו ׁשּיהיה היה ּובלּבֹו הֹואיל נזיר, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹזה
אהיה ואמר: ּבּׂשערֹו אחז אם וכן זה. ּכמֹו אהיה ואמר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּפרׁש
הריני ׁשאמר: אֹו מסלסל; אהא אֹו מכלּכל, אהא אֹו ְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָנאה,
הרי - ּפרע לׁשּלח עלי הרי אֹו מכלּכל, הריני אֹו ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמסלסל,

להּזיר. ּבלּבֹו ׁשּיגמר והּוא נזיר. ְְְְִִִִֶֶַָֹזה
.Êלפניו עֹובר נזיר ׁשהיה ּפי על אף צּפרים, עלי הרי ְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאמר:

ּכמי זה והרי נזיר, אינֹו - להּזיר ּבלּבֹו ׁשהיה ּפי על ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואף
ּכלּום. בּׂשפתיו הֹוציא ְְִִֶָָֹׁשּלא

.Áהעּלגים מקֹומֹות ּכיצד? ּכנזירּות. - נזירּות ּכּנּויי ְְְְִִִִִִֵֵַָָּכל
- ּפזיח נזיח, נזיק, הריני ׁשם: ואמר הּדּבּור את ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּמׁשּנין

נזיר. זה ֲִֵֶָהרי
.Ëהּזּגים מן אֹו ּבלבד החרצּנים מן נזיר הריני ְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָהאֹומר:

הּטמאה מן נזיר הריני אֹו הּתגלחת, מן נזיר הריני אֹו ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָֻּבלבד,
ואף עליו, נזירּות ּדקּדּוקי וכל ּגמּור, נזיר זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּבלבד
הֹואיל ּבלבד. זה מּדבר אּלא להּזיר ּבלּבֹו היה ׁשּלא ּפי ְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹעל
ּגמּור. נזיר זה הרי הּנזירים, על אסּור מּמּנּו ׁשּנזר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָודבר

.Èהּדבלה מן אֹו הּגרֹוגרֹות מן נזיר הריני האֹומר: ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָאבל
נזיר. ואינֹו ּבהן, אסּור זה הרי - ּבהן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָוכּיֹוצא

.‡Èהריני ואמר: לׁשּתֹות, לֹו ונתנּו יין ׁשל ּכֹוס לֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָמזגּו
ּכֹועס אֹו נפׁש מר היה ואם ּגמּור. נזיר זה הרי - מּמּנּו ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנזיר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וחיזוק.87) רבינו88)גדר וכתב לפרושים" מדרס הארץ עם בגדי חגיגה במסכת שאמרו כמו מהטומאות, השמירה לומר, "רצונו
ומפניבמור ... והמשתה המאכל תאוות ולחסום ההסתפקות. מידת לקנות להרגיל זה כל ..." מ"ח פרק סוף ג, חלק נבוכים ה

ומחלוקת בבית גדול צער בזה היה ברשותן שבועותיהן עניין היה אילו נפשן, וחולשת הפעלותן לקלות לכעוס ממהרות שהנשים
מה בכל הבית לבעל העניין סמך זה ומפני לאם, ומותר הבת על אסור וזה לאשה ואסור לאיש מותר המזון מן המין זה בהיות ...

האנשים.. כדין דינה ... עצמה ברשות שהיא שמי תראה הלא להם), להפר (שיוכל תועלת או נזק בו ולא89)שיש ייכשל שמא
בשבועות". למעול שסופך בנדרים רגיל תהי אל "לעולם אמרו וכן בהם. לעמוד פי90)יוכל על שאף הבמות, איסור בשעת

עצמו על לאסור רוצה הנודר וגם בחוץ. ולהקריב במה לבנות יוסיף שלא הזהירתו (במקדש) בפנים קרבנות להקריב שציוותה
במה כבונה והריהו רצוי קרבנו שאין לו אומרים בקרבן, להתפיס רגיל שהנודר ומשום תורה. שאסרתו מה על נוסף אסורים דברים

אחרים". דברים עליך לאסור מבקש שאתה אלא התורה לך שאסרה מה דייך "לא בירושלמי: אמרו וכן בחוץ. על91)ומקריב
שיתירו. חכם המותרים.92)ידי דברים עצמו על פרשה93)שאוסר רבה בראשית ובמדרש לצדקה, או ההקדש לטובת שנודר

צרתם. בעת נודרים שיהיו לדורות, לאמור - לאמור נדר יעקב וידר אמרו: לקיימם.94)ע יכול שאינו כשרואה בקושי,
אם95) אלא לידור, טוב אין צדקה ואפילו דבר שום ידור שלא להיזהר "צריך פסק: ד סעיף רג, סימן דעה יורה ערוך ובשולחן

נדר". "בלא יאמר: עמהם לפסוק וצריך צדקה פוסקים ואם לו, שיהיה עד ידור לא לאו ואם מיד, יתן בידו, ישנו

             
  

עמלֹו, לׁשּכח ּכדי ׁשּיׁשּתה מּמּנּו מבקׁשין והיּו מתאּבל, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאֹו
הּכֹוס ּבאֹותֹו אסּור זה הרי - מּמּנּו נזיר זה הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָואמר:
זה. ּכֹוס יׁשּתה ׁשּלא אּלא זה נתּכּון ׁשּלא נזיר; ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבלבד,

.È(זה (הרי ואמר: לרּוֹותֹו, ּכדי ּכֹוס לֹו ׁשּנתנּו ׁשּכֹור ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָוכן
ואינֹו ּבלבד, הּכֹוס ּבאֹותֹו אסּור זה הרי - מּמּנּו נזיר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ[הריני]
יֹותר אֹותֹו יׁשּכרּו ׁשּלא אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ּבּנזירּות; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹחּיב
ּכלּום, ּדבריו אין - לֹוט ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ואם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָמּדאי.
ׁשל לׁשכרּותֹו ׁשּמּׁשהּגיע ׁשּיעּׂשה; עברה ּכל על חּיב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָואינֹו

חּיּוב. ּבן אינֹו ִֵֶלֹוט
.‚Èמּטּמא אֹו יין ׁשֹותה ׁשאהיה מנת על נזיר הריני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהאֹומר:

מּפני ּבכּלם; ואסּור נזיר זה הרי - ּׂשערי מגּלח אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻלמתים
הּכתּוב על הּמתנה וכל ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהתנה

ּבטל. ּתנאֹו - ְֵַָָָּבּתֹורה
.„Èּביין אסּור ׁשהּנזיר יֹודע הייתי לא ואמר: ּבנזיר, ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנדר

נֹודר הייתי לא ּכן יֹודע הייתי ואּלּו ּבתגלחת, אֹו ּבטמאה ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻאֹו
ׁשאסר יֹודע היה הּוא ׁשהרי ּבכּלם; וחּיב נזיר זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
נדר לא ׁשאפּלּו ּבארנּו, ּוכבר מינין, מּׁשלׁשה ּבאחד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעצמֹו

ּבכּלן. אסּור - מהם מאחד ְֵֵֶֶֶָָָָֻאּלא
.ÂËהיה אבל אּלּו, ּבכל אסּור ׁשהּנזיר הייתי יֹודע ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאמר:

לחיֹות יכֹול ׁשאיני מּפני הּיין אני לׁשּתֹות לי ׁשּמּתר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבדעּתי
אינֹו זה הרי - הּמתים את קֹובר ׁשאני מּפני אֹו יין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹּבלא
ׁשאלה צריכין ׁשאינם ׁשגגֹות, נדרי ּבכלל ׁשאּלּו מּפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָנזיר;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָָלחכם,
.ÊËאמר לא - נזירה רגלי הרי נזירה, ידי הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאֹומר:

הּכלל: זה נזיר. זה הרי - נזירה ּכבדי נזיר, ראׁשי הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכלּום.
הּוא הרי אמר אם ימּות, - החי מן יּנטל ׁשאם איבר, ֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכל

נזיר. זה הרי - ֲִִֵֶָָנזיר
.ÊÈ- זכר ּבן לֹו נֹולד אם ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹומר:

אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום אֹו ּבת לֹו נֹולדה אם אבל נזיר; זה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֻהרי
נֹולד אפּלּו ולד, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני אמר: נזיר. זה אין -ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אׁשּתֹו הּפילה נזיר. זה הרי - ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום אֹו ּבת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֻלֹו

נזיר. זה הרי - וילדה ונתעּברה חזרה נזיר. אינֹו -ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָ

 
אֹו‡. חברֹו לזרז ׁשּנדר אֹו ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג ּבנזיר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּנֹודר

ּבנזיר ׁשּנדר ּומי נדרים. ּבׁשאר ּפטּור, זה הרי - הבאי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּדר
נזירּותֹו, לֹו ּומּתיר לחכם נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָונחם

הּנדרים. ׁשאר ׁשּמּתירין ְְְִִִֶֶֶַַָָּכדר
.ּדעת על ׁשּנזר קרּבנֹותיו להביא והל ּבנזיר, ׁשּנדר ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָמי

ּבהמה נגנבה אֹו ׁשּנגנבּו מצאן נזרֹו, ימי ּבמלאת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיביאם
ואם נזיר; זה הרי - נזר הּבהמה נגנבה ׁשּלא עד אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמהן
ׁשּזה נזיר, אינֹו - נזר ׁשּמתה אֹו ׁשאבדה אֹו ׁשּנגנבה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחר

ּבטעּות. ְַָָנזר
ּכל‚. ּבדין ׁשּבארנּו ּכמֹו נזיר, זה הרי - ּבנזירּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּמתּפיס

ּבנדר. ְְִֶֶַַהּמתּפיס
נזיר.„. זה הרי - ּכזה הריני ואמר: לפניו עֹובר נזיר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה

ּׂשערי ׁשאמר: אֹו מּיין, ּכפיו ּפי הּוא: ואמר ּבנזיר, חברֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָנדר
'ואני' ואמר ׁשמע אם וכן נזיר. זה הרי - מּלהּגזז ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכּׂשערֹו

ׁשני ׁשל דּבּור] ּכדי ּבתֹו ׁשליׁשי [וׁשמע דּבּור, ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָּבתֹו
נזירין. ּכּלן - מאה הן ואפּלּו 'ואני', ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻואמר

'ואני'‰. אמר וחברֹו ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני נד: ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהאֹומר
מּיד. נזיר חברֹו הרי -ֲֲִִֵֵָָ

.Âחברֹו וׁשמע ּבן, ל ּכׁשּיהיה נזיר הריני לחברֹו: ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר
אּלא האחרֹון זה נתּכּון ׁשּלא נזיר; זה אין - 'ואני' ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואמר
ּבֹוׁש הּוא ׁשהרי זה, ּכמֹו ּבן ל ׁשּיהיה אֹוהב ׁשאני ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַלֹומר:

ִֶמּמּנּו.
.Êחברֹו וׁשמע ּבן, לפלֹוני ּכׁשּיהיה נזיר הריני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהאֹומר:

להיֹות אּלא נתּכּון לא ׁשּמא ספק: זה הרי - 'ואני' ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹואמר
נזירּות ּוספק .ּכמֹות אֹותֹו אֹוהב ׁשאני לֹומר אֹו ּכמֹותֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָנזיר

להקל. -ְֵָ
.Áואמר ּכנגּדן, ּבא אחד וראּו ּבּדר מהּלכים ׁשהיּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשנים

ואמר הּוא, ׁשמעֹון ּכנגּדנּו ההֹול זה הּׁשנים: מן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאחד
ראּובן, יהיה אם נזיר הריני זה: ואמר הּוא, ראּובן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָחברֹו:
אליהם הּגיע ׁשמעֹון, יהיה אם נזיר הריני האחר: ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואמר
הרי - ׁשמעֹון היה ואם נזיר, זה הרי - ראּובן הּוא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָוהרי
הּגיע לא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּנדרּו. ּכמֹו נזיר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹחברֹו
מי ידעּו ולא מעיניהם, ונעלם לאחֹוריו חזר אּלא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאליהם,

נזיר. מהן אחד אין - ִֵֵֶֶָָהּוא
.Ë,ּכֹור מאה זה ּבכרי יהיה אם נזיר הריני האֹומר: ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָוכן

ּכל וכן נזיר. אינֹו - ׁשאבד אֹו ׁשּנגנב ּומצאֹו למדדֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהל
להקל. - נזירּות ׁשּספק ּבזה. ְְְִֵֵֵֶֶַָָּכּיֹוצא

.Èאחד ואמר מרחֹוק, הּכֹוי את וראּו ּבּדר מהּלכין ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיּו
ׁשּזה נזיר הריני אחר: ואמר חּיה, ׁשּזה נזיר הריני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמהם:
אחר: ואמר חּיה, זה ׁשאין נזיר הריני אחר: ואמר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבהמה,
ׁשאין נזיר הריני אחר: ואמר ּבהמה, זה ׁשאין נזיר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהריני
ּבהמה ׁשּזה נזיר הריני אחר: ואמר ּבהמה, ולא חּיה לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹזה
ׁשוה דרכים ּבֹו יׁש ׁשהּכֹוי מּפני נזירים; ּכּלם הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻוחּיה
דר ּבֹו ויׁש לבהמה, בהן ׁשוה דרכים ּבֹו ויׁש לחּיה, כיםּבהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

לּבהמה לא ׁשוה ׁשאינֹו דרכים ּבֹו ויׁש ולבהמה, לחּיה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשוה
אם בֹו ונחלקּו אנּדרֹוגינֹוס ראּו אם הּדין והּוא לחּיה. ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹולא
הרי - ּבּכֹוי אּלּו ׁשּנדרּו ּדר על ונדרּו אּׁשה, אֹו איׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהּוא
לאיׁש, ּבהן ׁשוה דרכים ּבֹו יׁש ׁשהאנּדרֹוגינֹוס נזירים; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻּכּלם
לאיׁש לא ּבהן ׁשוה ׁשאינֹו ּודרכים לאּׁשה, בהן ׁשוה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹּודרכים

ּולאּׁשה. לאיׁש ׁשוין ׁשהן ּודרכים לאּׁשה, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹולא
.‡Èּבטבעֹו לא הּמצֹות, ּבעניני - האּלּו הּדרכים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹוכל

ּבטבעֹו לא הּמצֹות, ּבעניני - הּכֹוי ּדרכי וכן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַֹותֹולדּתֹו.
אסּור, וחלּבֹו ּכחּיה; ּכּסּוי, טעּון ּדמֹו ּכיצד? ְְְְְִֵֶַַַָָָָותֹולדּתֹו.
ּכאּלּו החּיה, עם וכן הּבהמה עם ּכלאים הּוא והרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּכבהמה;
ּבֹו ויׁש וחּיה. ּכבהמה ׁשחיטה, וטעּון ּבהמה; ולא חּיה ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹאינֹו
וכן ּבמקֹומֹו. יתּבאר מהן אחד וכל אחרים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָדרכים
ּכנׁשים; ּבאדם, ּומטּמא ּכאנׁשים; ּבלבן, מטּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹאנּדרֹוגינֹוס:
וההֹורגֹו ּכנׁשים; ולא כאנׁשים לא עברי, ּבעבד נמּכר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹואינֹו
וכל אחרים, דינים ּבֹו ויׁש ּוכנׁשים. ּכאנׁשים עליו, נהרג -ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ּבמקֹומֹו. יּכתב ְִִֵֶָָאחד
.Èּומהם ּפקחים מהם ּכנגּדם, ּבאים אנׁשים ראּו אם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָוכן

אחר: ואמר ּפקחין, ׁשאּלּו נזיר הריני אחד: ואמר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָסּומים,
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סט              
  

עמלֹו, לׁשּכח ּכדי ׁשּיׁשּתה מּמּנּו מבקׁשין והיּו מתאּבל, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאֹו
הּכֹוס ּבאֹותֹו אסּור זה הרי - מּמּנּו נזיר זה הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָואמר:
זה. ּכֹוס יׁשּתה ׁשּלא אּלא זה נתּכּון ׁשּלא נזיר; ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבלבד,

.È(זה (הרי ואמר: לרּוֹותֹו, ּכדי ּכֹוס לֹו ׁשּנתנּו ׁשּכֹור ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָוכן
ואינֹו ּבלבד, הּכֹוס ּבאֹותֹו אסּור זה הרי - מּמּנּו נזיר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ[הריני]
יֹותר אֹותֹו יׁשּכרּו ׁשּלא אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ּבּנזירּות; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹחּיב
ּכלּום, ּדבריו אין - לֹוט ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ואם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָמּדאי.
ׁשל לׁשכרּותֹו ׁשּמּׁשהּגיע ׁשּיעּׂשה; עברה ּכל על חּיב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָואינֹו

חּיּוב. ּבן אינֹו ִֵֶלֹוט
.‚Èמּטּמא אֹו יין ׁשֹותה ׁשאהיה מנת על נזיר הריני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהאֹומר:

מּפני ּבכּלם; ואסּור נזיר זה הרי - ּׂשערי מגּלח אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻלמתים
הּכתּוב על הּמתנה וכל ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהתנה

ּבטל. ּתנאֹו - ְֵַָָָּבּתֹורה
.„Èּביין אסּור ׁשהּנזיר יֹודע הייתי לא ואמר: ּבנזיר, ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנדר

נֹודר הייתי לא ּכן יֹודע הייתי ואּלּו ּבתגלחת, אֹו ּבטמאה ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻאֹו
ׁשאסר יֹודע היה הּוא ׁשהרי ּבכּלם; וחּיב נזיר זה הרי -ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
נדר לא ׁשאפּלּו ּבארנּו, ּוכבר מינין, מּׁשלׁשה ּבאחד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעצמֹו

ּבכּלן. אסּור - מהם מאחד ְֵֵֶֶֶָָָָֻאּלא
.ÂËהיה אבל אּלּו, ּבכל אסּור ׁשהּנזיר הייתי יֹודע ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאמר:

לחיֹות יכֹול ׁשאיני מּפני הּיין אני לׁשּתֹות לי ׁשּמּתר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבדעּתי
אינֹו זה הרי - הּמתים את קֹובר ׁשאני מּפני אֹו יין, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹּבלא
ׁשאלה צריכין ׁשאינם ׁשגגֹות, נדרי ּבכלל ׁשאּלּו מּפני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָנזיר;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָָלחכם,
.ÊËאמר לא - נזירה רגלי הרי נזירה, ידי הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאֹומר:

הּכלל: זה נזיר. זה הרי - נזירה ּכבדי נזיר, ראׁשי הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכלּום.
הּוא הרי אמר אם ימּות, - החי מן יּנטל ׁשאם איבר, ֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכל

נזיר. זה הרי - ֲִִֵֶָָנזיר
.ÊÈ- זכר ּבן לֹו נֹולד אם ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹומר:

אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום אֹו ּבת לֹו נֹולדה אם אבל נזיר; זה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֻהרי
נֹולד אפּלּו ולד, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני אמר: נזיר. זה אין -ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אׁשּתֹו הּפילה נזיר. זה הרי - ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום אֹו ּבת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֻלֹו

נזיר. זה הרי - וילדה ונתעּברה חזרה נזיר. אינֹו -ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָ

 
אֹו‡. חברֹו לזרז ׁשּנדר אֹו ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג ּבנזיר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּנֹודר

ּבנזיר ׁשּנדר ּומי נדרים. ּבׁשאר ּפטּור, זה הרי - הבאי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּדר
נזירּותֹו, לֹו ּומּתיר לחכם נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָונחם

הּנדרים. ׁשאר ׁשּמּתירין ְְְִִִֶֶֶַַָָּכדר
.ּדעת על ׁשּנזר קרּבנֹותיו להביא והל ּבנזיר, ׁשּנדר ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָמי

ּבהמה נגנבה אֹו ׁשּנגנבּו מצאן נזרֹו, ימי ּבמלאת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיביאם
ואם נזיר; זה הרי - נזר הּבהמה נגנבה ׁשּלא עד אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמהן
ׁשּזה נזיר, אינֹו - נזר ׁשּמתה אֹו ׁשאבדה אֹו ׁשּנגנבה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחר

ּבטעּות. ְַָָנזר
ּכל‚. ּבדין ׁשּבארנּו ּכמֹו נזיר, זה הרי - ּבנזירּות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּמתּפיס

ּבנדר. ְְִֶֶַַהּמתּפיס
נזיר.„. זה הרי - ּכזה הריני ואמר: לפניו עֹובר נזיר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה

ּׂשערי ׁשאמר: אֹו מּיין, ּכפיו ּפי הּוא: ואמר ּבנזיר, חברֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָנדר
'ואני' ואמר ׁשמע אם וכן נזיר. זה הרי - מּלהּגזז ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכּׂשערֹו

ׁשני ׁשל דּבּור] ּכדי ּבתֹו ׁשליׁשי [וׁשמע דּבּור, ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָּבתֹו
נזירין. ּכּלן - מאה הן ואפּלּו 'ואני', ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻואמר

'ואני'‰. אמר וחברֹו ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני נד: ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהאֹומר
מּיד. נזיר חברֹו הרי -ֲֲִִֵֵָָ

.Âחברֹו וׁשמע ּבן, ל ּכׁשּיהיה נזיר הריני לחברֹו: ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר
אּלא האחרֹון זה נתּכּון ׁשּלא נזיר; זה אין - 'ואני' ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואמר
ּבֹוׁש הּוא ׁשהרי זה, ּכמֹו ּבן ל ׁשּיהיה אֹוהב ׁשאני ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַלֹומר:

ִֶמּמּנּו.
.Êחברֹו וׁשמע ּבן, לפלֹוני ּכׁשּיהיה נזיר הריני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהאֹומר:

להיֹות אּלא נתּכּון לא ׁשּמא ספק: זה הרי - 'ואני' ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹואמר
נזירּות ּוספק .ּכמֹות אֹותֹו אֹוהב ׁשאני לֹומר אֹו ּכמֹותֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָנזיר

להקל. -ְֵָ
.Áואמר ּכנגּדן, ּבא אחד וראּו ּבּדר מהּלכים ׁשהיּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשנים

ואמר הּוא, ׁשמעֹון ּכנגּדנּו ההֹול זה הּׁשנים: מן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאחד
ראּובן, יהיה אם נזיר הריני זה: ואמר הּוא, ראּובן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָחברֹו:
אליהם הּגיע ׁשמעֹון, יהיה אם נזיר הריני האחר: ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואמר
הרי - ׁשמעֹון היה ואם נזיר, זה הרי - ראּובן הּוא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָוהרי
הּגיע לא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּנדרּו. ּכמֹו נזיר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹחברֹו
מי ידעּו ולא מעיניהם, ונעלם לאחֹוריו חזר אּלא ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאליהם,

נזיר. מהן אחד אין - ִֵֵֶֶָָהּוא
.Ë,ּכֹור מאה זה ּבכרי יהיה אם נזיר הריני האֹומר: ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָוכן

ּכל וכן נזיר. אינֹו - ׁשאבד אֹו ׁשּנגנב ּומצאֹו למדדֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוהל
להקל. - נזירּות ׁשּספק ּבזה. ְְְִֵֵֵֶֶַָָּכּיֹוצא

.Èאחד ואמר מרחֹוק, הּכֹוי את וראּו ּבּדר מהּלכין ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהיּו
ׁשּזה נזיר הריני אחר: ואמר חּיה, ׁשּזה נזיר הריני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמהם:
אחר: ואמר חּיה, זה ׁשאין נזיר הריני אחר: ואמר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבהמה,
ׁשאין נזיר הריני אחר: ואמר ּבהמה, זה ׁשאין נזיר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהריני
ּבהמה ׁשּזה נזיר הריני אחר: ואמר ּבהמה, ולא חּיה לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹזה
ׁשוה דרכים ּבֹו יׁש ׁשהּכֹוי מּפני נזירים; ּכּלם הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻוחּיה
דר ּבֹו ויׁש לבהמה, בהן ׁשוה דרכים ּבֹו ויׁש לחּיה, כיםּבהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

לּבהמה לא ׁשוה ׁשאינֹו דרכים ּבֹו ויׁש ולבהמה, לחּיה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשוה
אם בֹו ונחלקּו אנּדרֹוגינֹוס ראּו אם הּדין והּוא לחּיה. ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹולא
הרי - ּבּכֹוי אּלּו ׁשּנדרּו ּדר על ונדרּו אּׁשה, אֹו איׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהּוא
לאיׁש, ּבהן ׁשוה דרכים ּבֹו יׁש ׁשהאנּדרֹוגינֹוס נזירים; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻּכּלם
לאיׁש לא ּבהן ׁשוה ׁשאינֹו ּודרכים לאּׁשה, בהן ׁשוה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹּודרכים

ּולאּׁשה. לאיׁש ׁשוין ׁשהן ּודרכים לאּׁשה, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹולא
.‡Èּבטבעֹו לא הּמצֹות, ּבעניני - האּלּו הּדרכים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹוכל

ּבטבעֹו לא הּמצֹות, ּבעניני - הּכֹוי ּדרכי וכן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַֹותֹולדּתֹו.
אסּור, וחלּבֹו ּכחּיה; ּכּסּוי, טעּון ּדמֹו ּכיצד? ְְְְְִֵֶַַַָָָָותֹולדּתֹו.
ּכאּלּו החּיה, עם וכן הּבהמה עם ּכלאים הּוא והרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּכבהמה;
ּבֹו ויׁש וחּיה. ּכבהמה ׁשחיטה, וטעּון ּבהמה; ולא חּיה ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹאינֹו
וכן ּבמקֹומֹו. יתּבאר מהן אחד וכל אחרים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָדרכים
ּכנׁשים; ּבאדם, ּומטּמא ּכאנׁשים; ּבלבן, מטּמא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹאנּדרֹוגינֹוס:
וההֹורגֹו ּכנׁשים; ולא כאנׁשים לא עברי, ּבעבד נמּכר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹואינֹו
וכל אחרים, דינים ּבֹו ויׁש ּוכנׁשים. ּכאנׁשים עליו, נהרג -ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

ּבמקֹומֹו. יּכתב ְִִֵֶָָאחד
.Èּומהם ּפקחים מהם ּכנגּדם, ּבאים אנׁשים ראּו אם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָוכן

אחר: ואמר ּפקחין, ׁשאּלּו נזיר הריני אחד: ואמר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָסּומים,
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נזיר אני הרי אחר: ואמר ּפקחין, אּלּו ׁשאין נזיר ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהריני
ואמר סּומין, אּלּו ׁשאין נזיר הריני אחר: ואמר סּומין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאּלּו
הריני אחר: ואמר וסּומין, ּפקחין ׁשאּלּו נזיר הריני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאחר:
וכן נזירים. ּכּלם הרי - סּומין ולא ּפקחין לא אּלּו ׁשאין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָֹֹֻנזיר

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‚Èנזיר זה הרי - ּבנזיר ונדר נדרים לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקטן

ּׂשערֹות, ׁשּתי הביא לא ׁשעדין ּפי על ואף קרּבנֹותיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומביא
ּפי על אף ּבנזיר, קטן ּבנֹו את מּדיר והאיׁש הּנדרים. ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָּכׁשאר
ּבנזיר. ּבנּה את מּדרת האּׁשה ואין נדרים, לעֹונת ּבא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא
נדרים. ּבׁשאר נֹוהג ואינֹו הּוא, הּקּבלה מּפי הלכה זה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָודבר

.„Èאֹו נזיר, אּתה הרי הּקטן: לבנֹו ׁשאמר האב ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכיצד?
הרי - הּבן וׁשתק נזיר, זה הרי אֹו נזיר, ּפלֹוני ּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאמר:
נטמא ואם נזירּות, ּדקּדּוקי ּכל ּבֹו לנהג האב וחּיב נזיר. ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹזה
טהרה, קרּבן מביא נזירּותֹו ּוכׁשּיׁשלים טמאה, קרּבן מביא -ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ

הּגדֹולים. הּנזירים ְְְִִִִַַָּכׁשאר
.ÂËאֹו קרֹוביו, ׁשּמחּו אֹו זה ּבדבר ּומחה הּבן רצה ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלא

מעּׂשה נעּׂשה ׁשהרי קרֹוביו, ׁשּגּלחּוהּו אֹו ּׂשערֹו ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּגּלח
זה הרי - זֹו ּבנזירּות קרֹוביו אֹו הּוא רצה ׁשּלא דעּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשּגּלה
איׁש. ויעּׂשה ׁשּיגּדיל עד להּדירֹו? לֹו יׁש מתי ועד נזיר. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאינֹו

.ÊË:ׁשּנאמר נזירּות; להן אין - ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָהעֹובדי
יּׂשראל. ּבני אל ְְִֵֵֵֶַָּדּבר

.ÊÈמפר הּבעל אֹו והאב נזירּות. להן יׁש - ועבדים ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנׁשים
יׁש - העבד אבל הּנדרים. ּכׁשאר רצה, אם האּׁשה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָנזירּות
ּכפה לא ואם למתים. ּולהּטּמא לׁשּתֹות אֹותֹו לכף ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹלרּבֹו

נזירּות. נֹוהג - ְִֵאֹותֹו
.ÁÈאֹו נפׁש עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ׁשאר העבד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָנדר

א לכּפֹו,ׁשּמעּכבין צרי רּבֹו אין - ׁשהערי אֹו הּמלאכה, ת ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
הּדבר למה נדר. עליו יחּול ולא לֹו קנּויה נפׁשֹו ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּפני
עּנּוי ׁשם אין אם אבל עליהם. אחרים ּפרֹות לאֹוסר ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּדֹומה?
עבּדֹו נדר לכּפֹו. יכֹול אינֹו - מלאכה ׁשּמעּכב דבר ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻולא
להׁשלים וחּיב לחרּות, יצא - ל מּופר לֹו: ואמר ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָּבנזירּות,
- הפר ואם לֹו, מפרין ואין אֹותֹו ּכֹופין ׁשהעבד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָנזירּותֹו;

לחרּות. ְֵָָיצא
.ËÈזה הרי - מרּבֹו ׁשהל אֹו ּוברח ּבנזירּות ׁשּנדר ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעבד

נזר רּבֹו. לרׁשּות ויחזר ׁשּיצטער ּכדי יין, לׁשּתֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאסּור
לחרּות יצא ּכ ואחר רּבֹו, ידעֹו ולא וגּלח, נזירּותֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹוהׁשלים
לחרּות ויצא גּלח ולא נדר אם אבל נדרֹו; ידי יצא זה הרי -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
מֹונה - לחרּות יצא ּכ ואחר נטמא נדרֹו. ידי יצא לא -ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ׁשּנטמא. ְִִֶָָָמּׁשעה

.Îמי ,לפיכ הּבית. ּבפני וׁשּלא הּבית ּבפני נֹוהגת ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹנזירּות
ּבית לנּו ׁשאין לעֹולם, נזיר זה הרי - הּזה ּבּזמן ּבנזיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנדר

נזרֹו. ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו ׁשּיביא ְְְְְְִִִֵֵֶָָָֹּכדי
.‡Îׁשּנזר ּומי יּׂשראל. ּבארץ אּלא נֹוהגת הּנזירּות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאין

לארץ לעלֹות אֹותֹו ּומחּיבין אֹותֹו קֹונסין - לארץ ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָּבחּוצה
ׁשּנזר. הּימים ּכמנין יּׂשראל ּבארץ נזיר ולהיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיּׂשראל
אֹותֹו ּכֹופין - לארץ ּבחּוצה הּזה ּבּזמן ׁשּנדר מי ,ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ
אֹו ׁשּימּות עד נזירּות ׁשם נֹוהג ולהיֹות יּׂשראל לארץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלעלֹות
נזרֹו. ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו ויביא הּמקּדׁש ׁשּיּבנה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹעד

.Îיין לׁשּתֹות אסּור זה הרי לארץ ּבחּוצה ׁשהּוא זמן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָוכל
ּולגּלח, למתים עלּולהּטּמא ואף עליו, נזירּות ּדקּדּוקי וכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

אֹו גּלח אֹו וׁשתה עבר ואם לֹו. עֹולין אּלּו ימים ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּפי
לֹוקה. - ּבנגיעה וכּיֹוצא ּבמת ְְְִִֵֵֶַַָָנגע

ה'תש"ע אלול ו' שני יום

 
נזיר‡. הריני ׁשאמר: מי ּכיצד? יֹום. ׁשלׁשים - נזירּות ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָסתם

נזירּות נזיר הריני אמר: ואפּלּו יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות אין -ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָ
לא ׁשהרי יֹום, ׁשלׁשים נזיר זה הרי - הרּבה מאד עד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּגדֹולה

זמן. ְֵֵַּפרׁש
.יֹום נזיר הריני ׁשאמר: ּכגֹון מּׁשלׁשים, ּפחֹות זמן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּפרׁש

ׁשלׁשים נזיר זה הרי - יֹום עּׂשרים אֹו ימים, עּׂשרה אֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָאחד,
הלכה זה ודבר יֹום. מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָיֹום;

הּקּבלה .1מּפי ִִַַָָ
ּוׁשלׁשים‚. אחד ׁשאמר: ּכגֹון יֹום, מּׁשלׁשים יֹותר זמן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּפרׁש

ּכּזמן נזיר זה הרי - ׁשנה מאה אֹו יֹום, מאה אֹו ארּבעים ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹו
יֹותר. ולא ּפחֹות לא ְֵֵֵֶָֹֹׁשּפרׁש,

ׁשלׁשים„. נזיר זה הרי - אחת ׁשעה נזיר הריני ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:
זה2יֹום הרי - אחת וׁשעה יֹום ׁשלׁשים נזיר הריני אמר: .ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשעֹות נֹוזרין ׁשאין יֹום; ּוׁשלׁשים אחד .3נזיר ְְִִִֵֶֶָָָ
לא‰. אם ּפלֹוני, מקֹום עד מּכאן נזיר הריני ְְֲִִִִִֵֵַָָָֹהאֹומר:

ּבּדר נתּכּון4החזיק ׁשּלא ּבלבד; יֹום ׁשלׁשים נזיר זה הרי - ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
זמן ּפרׁש לא והרי ּגדֹולה, לנזירּות אּלא החזיק5זה ואם . ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

נזיר6ּבּדר זה הרי - יֹום מּׁשלׁשים ּפחֹות מהל היה אם : ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
יֹום נזיר7ׁשלׁשים זה הרי - יֹום מּׁשלׁשים יֹותר היה ואם ; ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָ

הּימים ּכמנין אחת .8נזירּות ְְְִִִַַַַָ
.Â- ארּבע אֹו ׁשלׁש אֹו נזירֹות ׁשּתי נזיר הריני ׁשאמר: ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָמי

יֹום. ׁשלׁשים מהן נזירּות ּכל ׁשאמר, ּכּמנין נזיר זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהרי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"קדוש1) אמרו: ה, בנזיר אמנם בנזיר". היא הלכה שם) (בגמרא שאמרו מה והוא רמז ולא בתורה סמך לו אין - הקבלה "מפי
הפסוק על שסמכו אלא, בקבלה, זה דבר להם שהיה כותב, שם למשנה בפירושו רבינו אבל שלושים". בגימטריה יהיה - יהיה
משלושים פחות פרע גדול אין - פרע גדל יהיה "קדוש שדרשו: ו: בנזיר וראה גימטריה". על לסמוך לנו אין "כי בלבד, סימן דרך

כובד. בו אין אז ועד יום שלושים שער לגדל אדם בני שדרך מלמד2)יום". - נזרו" "ימי שנאמר שעות, נודרים שאין כיוון
שלימה. לנזירות נתכוון זה הרי יום, משלושים פחותה נזירות ואין לשעות, נזירות אחד3)שאין נזיר הריני אמר: כאילו זה והרי

יום. לשם.4)ושלושים ללכת יצא פלוני.5)שלא מקום ועד כמכאן זו נזירות לי ארוכה אמר כאילו זה שהתחיל6)והרי
פלוני. למקום המוליכה בדרך יום.7)ללכת משלושים פחותה נזירות שם8)שאין בגמרא ופירשוה מקום. אותו ועד שמכאן

הדרך אונסי מפני שבוודאי פירשו: שם והתוספות בדרך. שיהיה זמן כל נזיר להיות שנתכוון מוכיחה, שהדעת בדרך". "כשהחזיק ז.

             
  

ּוׁשלׁשים ׁשלׁשים ּכל קרּבנֹותיו9ּובסֹוף ּומביא מגּלח ְְְְְְִִִֵֵַַָָָ
מאה נזיר הריני אמר: אפּלּו ׁשנּיה. נזירּות למנֹות ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָּומתחיל
מֹונה זה הרי - הּזה ּכּזמן ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי נזירֹות, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאלף

ׁשּימּות עד אחת אחר מנין10אחת ׁשּיׁשלים עד אֹו ְְִִֶֶַַַַַַַַַַָ
.11נזירֹותיו ְִָ

.Êנזירֹותיו מֹונה - הּׁשנה ימֹות ּכמנין נזיר הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:
הּׁשנה ימֹות ׁשלׁש12ּכמנין מֹונה - החּמה ׁשנֹות ּפרׁש אם . ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

יֹום ׁשלׁשים מהן אחת ּכל נזירֹות, וחמׁש וׁשּׁשים ;13מאֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
וחמּׁשים וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - הלבנה ׁשנת ּפרׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָואם
וחמּׁשים וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - סתם ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָנזירֹות;
ּבני לׁשֹון אחר הֹולכין הּנדרים ׁשּכל ּבארנּו, ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנזירֹות.
מֹונין יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש החּמה ׁשני ורב ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹאדם,

יֹום14לּה וחמּׁשים וארּבעה מאֹות ׁשלׁש הּלבנה ׁשני ורב , ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ
לּה לׁשנת15מֹונין אּלא סתם ׁשנה העם ּכל קֹורין ואין , ְְְִִִֵֶַָָָָָָָָ

.16הּלבנה ְַָָ
.Áׁשּתי נזיר זה הרי - ּומחצה אחת נזיר הריני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:

נזיר17נזירֹות הריני ׁשאמר: אֹו אחד, ויֹום נזיר הריני אמר: . ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
נזירֹות ׁשּתי נזיר זה הרי - אחת נזיר18וׁשעה הריני אמר: . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּתים נזיר זה הרי - הרי19ואחת - ועֹוד ואחת נזיר הריני . ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
זה הרי - וׁשּוב ועֹוד ואחת נזיר הריני נזירֹות. ׁשלׁש נזיר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָזה
הרי - אחד ויֹום יֹום ׁשלׁשים נזיר הריני נזירֹות. ארּבע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָנזיר

יֹום ואחד ׁשלׁשים ׁשל אחת נזירּות נזיר .20זה ְְְִִִֶֶֶַַָָ

.Ëּכּתי ׁשּתי ׁשהיּו מעידין21מי אּלּו אֹותֹו, מעידין עדים ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָ
חמׁש ׁשּנזר מעידין ואּלּו ׁשּתים, נזיר22ׁשּנזר זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבׁשּתים מעידים ּכּלן והרי ׁשּתים, חמׁש ׁשּבכלל .23ׁשּתים; ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
.Èאחת ּבבת ׁשּתיהן ׁשּנדר ּבין נזירֹות, ׁשּתי ׁשּנזר ּבין24מי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

נזיר הריני יֹום, נזיר הריני ׁשאמר: ּכגֹון זֹו, אחר זֹו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּנדר
והפריׁש הראׁשֹונה את ּומנה נׁשאל25קרּבןיֹום, ּכ ואחר ,26 ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ

ּבּׁשנּיה ראׁשֹונה לֹו עלתה - נדרֹו והּתיר הראׁשֹונה ,27על ְְְְִִִִִִַַָָָָָָ
ּכּפרתֹו הביא ואפּלּו ונפטר. הּקרּבן זה גּלח28ּומביא ואפּלּו , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּבּׁשנּיה.29ּׂשערֹו ראׁשֹונה לֹו עלתה - עליה נׁשאל ּכ ואחר , ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָ
הראׁשֹונה לאחר אּלא חלה הּׁשנּיה אין והראׁשֹונה30ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
מעּקרּה אינּה ּכאּלּו ׁשהּתירּה .31ּכיון ְִִִִֵֵֵֶָָָָָ

.‡Èימי ּכל נזיר הריני אֹו לעֹולם, נזיר הריני ׁשאמר: ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמי
ׁשנה אלף נזיר הריני אמר: ואם לעֹולם. נזיר זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחּיי
ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי ּפי על ואף קצּוב, לזמן נזיר זה הרי -ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשנה. אלף ֶֶָָָָָהאדם
.È- לזמן ׁשהּנזיר קצּוב? לזמן לנזיר עֹולם נזיר ּבין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּומה

נזרֹו נדר ימי ּכל ׁשּנאמר: נזרֹו; ימי סֹוף עד לגּלח ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאסּור
אם עֹולם, ּונזיר הּימם. מלאת עד ראׁשֹו על יעבר לא ְְֲִִִַַַַַַָָֹֹֹֹּתער

מקל - ּׂשערֹו ׁשנים32הכּביד עד חדׁש עּׂשר מּׁשנים ּבתער ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּבהמֹות ׁשלׁש קרּבנֹו ּומביא חדׁש, ׁשּנאמר:33עּׂשר ּכׁשּיגּלח; ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

וגּלחֹו34ויהי עליו כבד ּכי יגּלח, אׁשר לּימים ימים .35מּקץ ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
היה עֹולם נזיר זה36ואבׁשלֹום ודבר מּפי37. היא הלכה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פלוני. מקום עד ימים מהלך למספר הדרך מסכנת להינצל נזירות עליו ואחד.9)קיבל שלושים שלושים10)ביום בכל ומגלח
כנ"ל. קרבנותיו.11)יום ומביא שלושים כל בסוף מגלח אלא עולם, נזיר של דין לו כנגד12)ואין יום שלושים של נזירות

השנה. מימי יום שנה.13)כל שלושים נזירות נוהג שהוא רבינו:ובהלכ14)נמצא כותב א הלכה ט פרק החודש קידוש ות
מרביע פחות שהיא שאומרים: מהם ויש שעות; שש שהוא יום ורביע יום שס"ה שהיא שאומרים ישראל מחכמי יש החמה "שנת

ושמונה15)היום". שעות, ושמונה יום, וחמישים וארבעה יום מאות שלוש ... לבנה של "שנה כותב: ד הלכה ו, פרק שם ורבינו
וכו'. חלקים" ושבעים וששה הלבנה.16)מאות שנת ימי כמניין נזירותו מונה זה הרי סתם השנה ימות כמניין נדר אם ולפיכך

מחצה,17) ועוד אמר: כאילו שנייה, נזירות עליו קיבל ומחצה, ואמר: וכשהוסיף אחת. נזירות עליו חלה נזיר, הריני שאמר: כיוון
נזיריות. שתי נזיר זה הרי יום, משלושים פחותה נזירות ואין שלושים18)והואיל נזיר זה הרי אחת, שעה נזיר הריני שהאומר:

שנייה.19)יום. נזירות להוסיף נתכוון ואחת, אחד,20)כשאמר: ויום לתיבת: נזיר הריני בין "שלושים" בתיבת: הפסיק כאן
ואחד שלושים נזיר הריני אמר: כאילו זה והרי יהיו, כמה נזירותו ימי למנות אלא נוספת, נזירות עליו לקבל זה נתכוון שלא נמצא
יום, ואחד שלושים נזיר הריני כשאמר אלא אמורים, הדברים אין רב: אמר שם שבגמרא אלא, אחד. למניין מצטרף שהכול יום,
החליט זה ומטעם שתיים, לנדור נתכוון יום, תיבת שהוסיף מכיוון שתיים. נזיר - אחד ויום יום שלושים נזיר הריני אמר: אבל
ה"כסף מדברי גם נראה וכן יום" ואחד שלושים נזיר "הריני רבינו: בדברי להיות וצריך סופר, טעות כאן שיש משנה" ה"לחם בעל
על רבינו שסמך נראה ולפיכך אחד", ויום יום "שלושים כתוב: התימנים, יד בכתב וכן הקדומים הדפוסים שבכל אלא משנה",
יום שלושים נזיר הריני האומר: על עקיבא ורבי ישמעאל רבי נחלקו "לא שנינו: שהרי רב, על חולקת ברייתא האומר: הירושלמי

כמותה. רבינו פסק ולפיכך כרב, שלא וזה וכו'. אחת" אלא נזיר שאינו אחד כלל,22)זוגות.21)ויום נדר שלא אומר והוא
יודע. איני שאומר וראוי23)או נזירות". כאן ואין זו) את זו ומכחישות (הואיל העדות "נחלקה אומרים: שמאי ובית הלל. כבית

כת על נחלקו מה על שתיים. חמש בכלל שיש ... עדים כיתי שתי על הלל, ובית שמאי בית נחלקו "לא אמרו: שבגמרא להעיר,
חמש בכלל יש אומרים הלל ובית עדותם נחלקה אומרים שמאי שבית חמש, אומר ואחד שתיים אומר אחד) (=עד אחד אחת,
הלכה ג פרק עדות בהלכות שיכתוב מה על סומך שרבינו להשיב, ויש זה? דין רבינו הביא לא למה תמה משנה" וב"לחם שתיים".

מנה". מאתיים שבכלל מנה, לשלם חייב מאתיים אומר והשני הלווהו מנה האחד אמר "אפילו שתי24)ג: עלי הרי שאמר:
נזירותו.26)לתגלחתו.25)נזירויות. נדר את לו שיתיר ולא27)לחכם, השנייה, הנזירות לשם יעלו לראשונה שמנה המניין

שנייה. נזירות עוד לשמור קרבנותיו.28)יצטרך הראשונה.29)הקריב להיות30)על תחילה תחול שלא לשנייה, גרם מי כי
מעכבתה. הייתה ראשונה שלה, הראשון שנייה".31)מניין של למפרע המניין "ונמצא מעיקרו, הנדר את עוקר ולא32)שהחכם

היה. לגילוחו סמוך תלייתו ומעשה בשערו. נתלה שהרי לגמרי, גילח שלא כאבשלום, לגמרי, ולחטאת33)מגלח לעולה
הטהרה. תגלחת כדין הכת34)ולשלמים, כלשון והיה, להיות: התימנים.צריך יד בכתב וכן חודש.35)וב, עשר שנים לסוף

חייו.36) ימי כל נזיר להיות עליו נזיר.37)שקיבל היה שאבשלום



עי              
  

ּוׁשלׁשים ׁשלׁשים ּכל קרּבנֹותיו9ּובסֹוף ּומביא מגּלח ְְְְְְִִִֵֵַַָָָ
מאה נזיר הריני אמר: אפּלּו ׁשנּיה. נזירּות למנֹות ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָּומתחיל
מֹונה זה הרי - הּזה ּכּזמן ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי נזירֹות, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאלף

ׁשּימּות עד אחת אחר מנין10אחת ׁשּיׁשלים עד אֹו ְְִִֶֶַַַַַַַַַַָ
.11נזירֹותיו ְִָ

.Êנזירֹותיו מֹונה - הּׁשנה ימֹות ּכמנין נזיר הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:
הּׁשנה ימֹות ׁשלׁש12ּכמנין מֹונה - החּמה ׁשנֹות ּפרׁש אם . ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

יֹום ׁשלׁשים מהן אחת ּכל נזירֹות, וחמׁש וׁשּׁשים ;13מאֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
וחמּׁשים וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - הלבנה ׁשנת ּפרׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָואם
וחמּׁשים וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - סתם ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָנזירֹות;
ּבני לׁשֹון אחר הֹולכין הּנדרים ׁשּכל ּבארנּו, ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנזירֹות.
מֹונין יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש החּמה ׁשני ורב ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹאדם,

יֹום14לּה וחמּׁשים וארּבעה מאֹות ׁשלׁש הּלבנה ׁשני ורב , ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ
לּה לׁשנת15מֹונין אּלא סתם ׁשנה העם ּכל קֹורין ואין , ְְְִִִֵֶַָָָָָָָָ

.16הּלבנה ְַָָ
.Áׁשּתי נזיר זה הרי - ּומחצה אחת נזיר הריני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:

נזיר17נזירֹות הריני ׁשאמר: אֹו אחד, ויֹום נזיר הריני אמר: . ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
נזירֹות ׁשּתי נזיר זה הרי - אחת נזיר18וׁשעה הריני אמר: . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּתים נזיר זה הרי - הרי19ואחת - ועֹוד ואחת נזיר הריני . ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
זה הרי - וׁשּוב ועֹוד ואחת נזיר הריני נזירֹות. ׁשלׁש נזיר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָזה
הרי - אחד ויֹום יֹום ׁשלׁשים נזיר הריני נזירֹות. ארּבע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָנזיר

יֹום ואחד ׁשלׁשים ׁשל אחת נזירּות נזיר .20זה ְְְִִִֶֶֶַַָָ

.Ëּכּתי ׁשּתי ׁשהיּו מעידין21מי אּלּו אֹותֹו, מעידין עדים ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָ
חמׁש ׁשּנזר מעידין ואּלּו ׁשּתים, נזיר22ׁשּנזר זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבׁשּתים מעידים ּכּלן והרי ׁשּתים, חמׁש ׁשּבכלל .23ׁשּתים; ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
.Èאחת ּבבת ׁשּתיהן ׁשּנדר ּבין נזירֹות, ׁשּתי ׁשּנזר ּבין24מי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

נזיר הריני יֹום, נזיר הריני ׁשאמר: ּכגֹון זֹו, אחר זֹו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּנדר
והפריׁש הראׁשֹונה את ּומנה נׁשאל25קרּבןיֹום, ּכ ואחר ,26 ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ

ּבּׁשנּיה ראׁשֹונה לֹו עלתה - נדרֹו והּתיר הראׁשֹונה ,27על ְְְְִִִִִִַַָָָָָָ
ּכּפרתֹו הביא ואפּלּו ונפטר. הּקרּבן זה גּלח28ּומביא ואפּלּו , ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּבּׁשנּיה.29ּׂשערֹו ראׁשֹונה לֹו עלתה - עליה נׁשאל ּכ ואחר , ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָ
הראׁשֹונה לאחר אּלא חלה הּׁשנּיה אין והראׁשֹונה30ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
מעּקרּה אינּה ּכאּלּו ׁשהּתירּה .31ּכיון ְִִִִֵֵֵֶָָָָָ

.‡Èימי ּכל נזיר הריני אֹו לעֹולם, נזיר הריני ׁשאמר: ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמי
ׁשנה אלף נזיר הריני אמר: ואם לעֹולם. נזיר זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחּיי
ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי ּפי על ואף קצּוב, לזמן נזיר זה הרי -ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשנה. אלף ֶֶָָָָָהאדם
.È- לזמן ׁשהּנזיר קצּוב? לזמן לנזיר עֹולם נזיר ּבין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּומה

נזרֹו נדר ימי ּכל ׁשּנאמר: נזרֹו; ימי סֹוף עד לגּלח ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאסּור
אם עֹולם, ּונזיר הּימם. מלאת עד ראׁשֹו על יעבר לא ְְֲִִִַַַַַַָָֹֹֹֹּתער

מקל - ּׂשערֹו ׁשנים32הכּביד עד חדׁש עּׂשר מּׁשנים ּבתער ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּבהמֹות ׁשלׁש קרּבנֹו ּומביא חדׁש, ׁשּנאמר:33עּׂשר ּכׁשּיגּלח; ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

וגּלחֹו34ויהי עליו כבד ּכי יגּלח, אׁשר לּימים ימים .35מּקץ ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
היה עֹולם נזיר זה36ואבׁשלֹום ודבר מּפי37. היא הלכה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פלוני. מקום עד ימים מהלך למספר הדרך מסכנת להינצל נזירות עליו ואחד.9)קיבל שלושים שלושים10)ביום בכל ומגלח
כנ"ל. קרבנותיו.11)יום ומביא שלושים כל בסוף מגלח אלא עולם, נזיר של דין לו כנגד12)ואין יום שלושים של נזירות

השנה. מימי יום שנה.13)כל שלושים נזירות נוהג שהוא רבינו:ובהלכ14)נמצא כותב א הלכה ט פרק החודש קידוש ות
מרביע פחות שהיא שאומרים: מהם ויש שעות; שש שהוא יום ורביע יום שס"ה שהיא שאומרים ישראל מחכמי יש החמה "שנת

ושמונה15)היום". שעות, ושמונה יום, וחמישים וארבעה יום מאות שלוש ... לבנה של "שנה כותב: ד הלכה ו, פרק שם ורבינו
וכו'. חלקים" ושבעים וששה הלבנה.16)מאות שנת ימי כמניין נזירותו מונה זה הרי סתם השנה ימות כמניין נדר אם ולפיכך

מחצה,17) ועוד אמר: כאילו שנייה, נזירות עליו קיבל ומחצה, ואמר: וכשהוסיף אחת. נזירות עליו חלה נזיר, הריני שאמר: כיוון
נזיריות. שתי נזיר זה הרי יום, משלושים פחותה נזירות ואין שלושים18)והואיל נזיר זה הרי אחת, שעה נזיר הריני שהאומר:

שנייה.19)יום. נזירות להוסיף נתכוון ואחת, אחד,20)כשאמר: ויום לתיבת: נזיר הריני בין "שלושים" בתיבת: הפסיק כאן
ואחד שלושים נזיר הריני אמר: כאילו זה והרי יהיו, כמה נזירותו ימי למנות אלא נוספת, נזירות עליו לקבל זה נתכוון שלא נמצא
יום, ואחד שלושים נזיר הריני כשאמר אלא אמורים, הדברים אין רב: אמר שם שבגמרא אלא, אחד. למניין מצטרף שהכול יום,
החליט זה ומטעם שתיים, לנדור נתכוון יום, תיבת שהוסיף מכיוון שתיים. נזיר - אחד ויום יום שלושים נזיר הריני אמר: אבל
ה"כסף מדברי גם נראה וכן יום" ואחד שלושים נזיר "הריני רבינו: בדברי להיות וצריך סופר, טעות כאן שיש משנה" ה"לחם בעל
על רבינו שסמך נראה ולפיכך אחד", ויום יום "שלושים כתוב: התימנים, יד בכתב וכן הקדומים הדפוסים שבכל אלא משנה",
יום שלושים נזיר הריני האומר: על עקיבא ורבי ישמעאל רבי נחלקו "לא שנינו: שהרי רב, על חולקת ברייתא האומר: הירושלמי

כמותה. רבינו פסק ולפיכך כרב, שלא וזה וכו'. אחת" אלא נזיר שאינו אחד כלל,22)זוגות.21)ויום נדר שלא אומר והוא
יודע. איני שאומר וראוי23)או נזירות". כאן ואין זו) את זו ומכחישות (הואיל העדות "נחלקה אומרים: שמאי ובית הלל. כבית

כת על נחלקו מה על שתיים. חמש בכלל שיש ... עדים כיתי שתי על הלל, ובית שמאי בית נחלקו "לא אמרו: שבגמרא להעיר,
חמש בכלל יש אומרים הלל ובית עדותם נחלקה אומרים שמאי שבית חמש, אומר ואחד שתיים אומר אחד) (=עד אחד אחת,
הלכה ג פרק עדות בהלכות שיכתוב מה על סומך שרבינו להשיב, ויש זה? דין רבינו הביא לא למה תמה משנה" וב"לחם שתיים".

מנה". מאתיים שבכלל מנה, לשלם חייב מאתיים אומר והשני הלווהו מנה האחד אמר "אפילו שתי24)ג: עלי הרי שאמר:
נזירותו.26)לתגלחתו.25)נזירויות. נדר את לו שיתיר ולא27)לחכם, השנייה, הנזירות לשם יעלו לראשונה שמנה המניין

שנייה. נזירות עוד לשמור קרבנותיו.28)יצטרך הראשונה.29)הקריב להיות30)על תחילה תחול שלא לשנייה, גרם מי כי
מעכבתה. הייתה ראשונה שלה, הראשון שנייה".31)מניין של למפרע המניין "ונמצא מעיקרו, הנדר את עוקר ולא32)שהחכם

היה. לגילוחו סמוך תלייתו ומעשה בשערו. נתלה שהרי לגמרי, גילח שלא כאבשלום, לגמרי, ולחטאת33)מגלח לעולה
הטהרה. תגלחת כדין הכת34)ולשלמים, כלשון והיה, להיות: התימנים.צריך יד בכתב וכן חודש.35)וב, עשר שנים לסוף

חייו.36) ימי כל נזיר להיות עליו נזיר.37)שקיבל היה שאבשלום



עב             
  

טמאה38הּקּבלה קרּבן מביא זה הרי - ׁשּנטמא עֹולם ּונזיר . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
קצּוב לזמן נזיר ּכמֹו טמאה, ּתגלחת .39ּומגּלח ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻ

.‚Èּבנזיר40ׁשמׁשֹון נדר לא ׁשהרי ּגמּור, נזיר היה ,41לא ְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹ
הּטמאה מן הפריׁשֹו הּמלא היה42אּלא דינֹו? היה וכיצד . ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ

זה ודבר למתים. להּטּמא ּומּתר ּבתגלחת, ואסּור ּביין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאסּור
הּקּבלה מּפי .43הלכה ֲִִַַָָָָ

.„Èנזיר זה הרי - ּכׁשמׁשֹון נזיר הריני ׁשאמר: מי ,ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ
עּׂשר ׁשנים ּכל מגּלח ואינֹו לעֹולם, הּיין ּומן הּתגלחת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָמן

עֹולם נזירי ּכׁשאר למתים44חדׁש להּטּמא ּומּתר ואם45, . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֻ
ׁשמׁשֹון ׁשּׁשמֹו אחר לאיׁש אּלא נתּכּונּתי לא אינֹו46אמר: - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

להּׁשאל יכֹול אינֹו - ּכׁשמׁשֹון נזיר ׁשּנדר ּומי על47נזיר. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
היתה לעֹולם ׁשמׁשֹון ׁשּנזירּות .48נדרֹו; ְְְְְִִִֶָָָ

.ÂËמנֹוח ּכבן ּכׁשמׁשֹון הריני ּכמי49האֹומר: ּדלילה, ּכבעל , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
ה - עיניו את ּפלׁשּתים ׁשּנּקרּו ּכמי עּזה, ּדלתֹות ריׁשעקר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנעּׂשּו ׁשאפׁשר ּפי על ואף ׁשמׁשֹון, ּכנזירּות נזיר ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָזה
אחר לאיׁש אּלּו .50מעּׂשים ְֲִִֵֵַַ

.ÊËהרמתי היה51ׁשמּואל עֹולם האֹומר:52נזיר ,לפיכ . ְְְִִִֵֵָָָָָָָָ
ׁשּׁשּסף ּכמי אלקנה, ּכבן חּנה, ּכבן הרמתי, ּכׁשמּואל 53הריני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

עֹולם נזיר זה הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּבּגלּגל, אגג ואין54את . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
נתּכּון. ּכאּלה ׁשּמעּׂשיו אחר לאיׁש ׁשּמא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹומרין:

.ÊÈהּקּפה מלא אֹו הּבית מלא נזיר הריני -55האֹומר: ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֻ

ּכל נזיר ׁשאהיה ּבדעּתי היה לא אמר: אם אֹותֹו. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּבֹודקין
- מרּבה זמן הּנזירּות זמן להארי אּלא נתּכּונּתי ולא ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֻימי,

ּבלבד יֹום ׁשלׁשים נזיר זה נדרּתי56הרי סתם אמר: ואם ;57 ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
חרּדל מלאה היא ּכאּלּו הּקּפה את רֹואים נזיר58- ויהיה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻ

ימיו עּׂשר59ּכל לׁשנים חדׁש עּׂשר מּׁשנים לגּלח לֹו ויׁש . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
עֹולם נזירי ּכׁשאר קרּבנֹותיו, ויביא .60חדׁש, ְְְְְִִִֵֶָָָָָֹ

.ÁÈאֹו הארץ, ּכעפר אֹו ראׁשי, ּכּׂשער נזיר הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהאֹומר:
ּׂשער ּכמנין עלי נזירֹות הרי ׁשאמר: ּכמי זה הרי - הּים ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכחֹול

הּים חֹול ּכמנין אֹו הארץ, עפר ּכמנין אֹו לפיכ61ראׁשי, .62 ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹ
ׁשלׁשים ׁשנּיה נזירּות למנֹות ויתחיל יֹום, ׁשלׁשים ּכל ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָיגּלח

ׁשּימּות עד וכן ויגּלח, אינֹו63יֹום ותגלחת ּתגלחת ּובכל . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
למתים מּטּמא ולא יין אפּלּו64ׁשֹותה נּטמא, אֹו ׁשתה ואם . ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ

לֹוקה זה הרי - הּתגלחת .65ּביֹום ְְֲִֵֶֶַַַ
.ËÈאם נזיר הריני זֹו, ּכּכר אכל אם נזיר הריני ֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹהאֹומר:

חּיב זה הרי - ואכלּה אכלּנה, אם נזיר הריני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹאכלּנה,
ׁשאמר ּכּמנין אחת66ּבנזירּות ּכל אחת, אחר אחת ּומֹונה . ְְִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָ

קרּבנֹו. ּומביא ׁשלׁשים ּכל ּבסֹוף ּומגּלח ׁשלׁשים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָמהן

 
טהרה‡. ּתגלחת מגּלח זה הרי - נזיר הריני ְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:

אמר: יצא. - ׁשלׁשים ּביֹום ּגּלח ואם ּוׁשלׁשים, אחד ְְְְִִִִֶַַָָָָיֹום
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אחרות38) מסיבות אולי כי נזיר, שהיה לומר מוכרח זה אין וגילחו", עליו כבד "כי אומר: שהכתוב פי על ואף מסיני. למשה
חכמינו. בידי הייתה שקבלה אלא שערו, קרבן39)גידל מביא נטמא ואם בתער מקל שערו הכביד עולם "נזיר במשנה: זה כל

הנזיר אבל ב, עמוד שם רבי וכדעת באבשלום שמצינו וכמו חודש, עשר לשנים הכוונה - שערו" ש"הכביד רבינו וסובר טומאה".
וארוכה, אחת נזירות היא הרי קצבה, לה שיש נזירות שכל ז. שם וכמבואר ארוכה. נזירות נזר שהרי כלל, מגלח אינו קצוב לזמן

נזירים. כשאר נטמא, אם אלא כלל, מגלח הנער".40)ואינו יהיה אלוקים נזיר "כי בו: שנאמר מנוח, לא41)בן עצמו הוא
הדירו. לא מנוח אביו וגם טמא".42)נדר כל תאכלי "ואל לאמו סיכמו,43)באמרו בגמרא, ב' עמוד ושם מסיני. למשה

שם. כמבואר הקבלה. פי על וזה בהם, ונטמא במותם בהם נגע וגם הפלשתים את הרג שיגלח44)ששמשון בשמשון מצינו שלא
וסר גילחתי אם אמי מבטן אני אלקים נזיר כי ראשי על עלה לא "מורה שאמר מצינו אלא כאבשלום, חודש עשר שנים בכל שערו

כוחי". בשמשון45)ממני נזירות להתפיס אפשר ואיך האסור, בדבר ולא הנדור בדבר אלא מתפיסים שאין פי על ואף כשמשון.
שמשון, נזיר לרבות לה', להזיר נזיר נאמר: שבנזיר לב, בן ר"י השיב כבר המלאך? פי על ובתגלחת ביין נאסר אלא נדור, היה שלא

בו. מתפיסים ה' פי על נזיר שהוא פי על כלל.46)שאף נזיר היה לא להתירו.47)והוא בשאלה,48)לחכם ניתרת הייתה ולא
שלמעלה". "לציווי שאלה ואין נּוזר, מלאך ידי אבל49)שעל מנוח, בן שמשון להזכיר: וגם נזיר, הריני שידגיש צריך זה ולפי ָ

שאפילו שלפנינו, כנוסח היא הנכונה הגירסה משנה" ה"כסף ולדעת נתכוון. אחר שלשמשון נזיר, אינו בלבד כשמשון יזכיר אם
ולפיכך נזירות, בו להתפיס מספיק האלה השמות מחמשת אחד שכל בכולם. וכן נזיר, זה הרי כשמשון, הריני אלא: יאמר לא

כך. ששמו אחר לאיש נתכוון מנוח כבן או: כשמשון, אמר: אם לומר נטעה שאל כולם, את המשנה אומרים,50)משמיעתנו אין
נזיר. אינו - שמשון, ששמו אחר לאיש אלא נתכוונתי לא בפירוש: יאמר אם אבל אחר, לאיש נתכוון וחנה.51)שמא אלקנה בן

בשמשון:52) ונאמר ראשו", על יעלה לא ומורה חייו ימי כל לה' "ונתתיו בו שנאמר אביו) (=בהסכמת בנזירות אמו שהדירתו
נזיר. - בשמואל האמורה "מורה" אף נזיר - בשמשון האמורה "מורה" מה ראשו, על יעלה לא מיקל54)ביקע.53)"ומורה

למתים. מטמא ואינו חודש, י"ב בכל אלא56)סל.55)שערו נזיר שאינו נזיר, סתם בכלל הוא הרי זמן פירש שלא שכל
הבית. כמלוא זו נזירות עלי ארוכה לומר, אלא נתכוון לא הנזירות, זמן להאריך נתכוונתי שאמר: ומה יום. ולא57)שלושים

ה שיפרשו כפי אלא בליבי נדרי.היה לשון את מאוד.58)חכמים קטנים שהם חרדל, זרע עד59)גרעיני ארוכה אחת נזירות
ימיו. יותר.60)סוף ולא להכיל ראוי זה שסל הקישואים כמניין נזיר ויהיה נתכוון קישואים מליאה לקופה שמא אומרים, ואין

יוכל לא כורחו על נתכוון, הקופה מילוי מין לאיזה ספק והדבר ארוכה, נזירות עליו לקבל נזירות, לתורת ירד זה שנודר מאחר
להביא לו ואסור נזרו ימי מלאו לא שעדיין נמצא נתכוון, לחרדל שמא כי הקישואים. למניין נזרו ימי במלאת קרבנותיו להביא

נזירותו. מקבלת זה יעלה לא לעולם ולפיכך לעזרה. מזה.61)חולין זה ומובדלים הם חלוקים גופים אלה וכל הואיל62)הואיל
מזו. זו נפרדות נזירויות הרבה עליו חייו.63)וקיבל משני מרובות ראשו מתחלת64)ששערות הראשונה הנזירות גמר עם שהרי
ביניהן. מבדיל זמן פרק שום ואין בה.65)השנייה עומד שהוא החדשה הנזירות חילול נזירות.66)משום על חלה שהנזירות

אֿב, הלכות ג, פרק נדרים בהלכות לעיל רבינו פסק וכבר שתיים. חייב - היום נזיר הריני היום נזיר הריני אמר: אם הדין והוא
שבועה. על חלה שאינה לשבועה בניגוד נדר, על חל שנדר

             
  

אחד ּביֹום אּלא מגּלח אינֹו - יֹום ׁשלׁשים נזיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהריני
ְִּוׁשלׁשים.

.אחד ּביֹום הראׁשֹונה את מגּלח - נזירּיֹות ׁשּתי ׁשּנזר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמי
את ּגּלח ואם וׁשּׁשים. אחד ּביֹום הּׁשנּיה ואת ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָּוׁשלׁשים,
ואם ׁשּׁשים, יֹום הּׁשנּיה את מגּלח - ׁשלׁשים יֹום ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהראׁשֹונה
אף לֹו עֹולה ׁשלׁשים ׁשּיֹום יצא; - וחמּׁשים ּתׁשעה יֹום ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּגּלח

ׁשנּיה. נזירּות ְְְְִִִַָלמנין
נזיר‚. הריני נזירּותהאֹומר: והתחיל ּבן, לי ּכׁשּיהיה ונזיר , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָ

מֹונה ּכ ואחר ׁשּלֹו את מׁשלים - ּבן לֹו נֹולד ּכ ואחר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּלֹו
נזיר והריני ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני אמר: ּבנֹו. ׁשל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאת
- ּבן לֹו נֹולד ּכ ואחר ׁשּלֹו ּבנזירּות והתחיל יֹום, וכ ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָּכ
חֹוזר ּכ ואחר ּבנֹו, ׁשל את ּומֹונה ׁשּלֹו נזירּות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָּפֹוסק
אם ,לפיכ אחת. ּכנזירּות ׁשּתיהן והרי ׁשּלֹו, את ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּומׁשלים
נזירּות אחר נטמא הּכל; סֹותר - ּבנֹו ׁשל נזירּות ּבתֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹנטמא
עד אּלא סֹותר אינֹו - נזירּותֹו להׁשלים ּכׁשהתחיל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּבנֹו,
נׁשאר אם ׁשּלֹו? את מׁשלים ימים ּובכּמה ּבנֹו. ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָנזירּות
ּבנֹו נזירּות מֹונה - יֹותר אֹו ׁשלׁשים הּבן ּכׁשּנֹולד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַמּנזירּותֹו
מּנזירּותֹו נׁשארּו ואם מּנזירּותֹו; ׁשּנׁשארּו הּימים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַָּומׁשלים
ּבין ׁשאין ּבנֹו; נזירּות אחר ׁשלׁשים מֹונה - מּׁשלׁשים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּפחֹות

יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות לתגלחת ְְְְִִִִַַַַָּתגלחת
נזיר„. והריני ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני האֹומר: ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד?

מן נׁשאר אם ּבן: לֹו ונֹולד ׁשּלֹו ּבנזירּות והתחיל יֹום, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָמאה
הפסיד לא - הּבן ּכׁשּנֹולד יתר אֹו יֹום ׁשלׁשים ׁשּנדר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמאה
ּבנֹו, ׁשל ּומֹונה ּומתחיל ׁשּלֹו נזירּות ּפֹוסק ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַּכלּום,
ׁשּנׁשארּו יתר אֹו הּׁשלׁשים ּומׁשלים קרּבנֹותיו, ּומביא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומגּלח
ּפחֹות הּמאה מן נׁשאר ואם לנזירּותֹו; ּומגּלח ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָמּנזירּותֹו,

ׁשבעים. עד סֹותר - ְְִִִִֵַמּׁשלׁשים
ּומׁשלים‰. ּבנֹו ׁשל מֹונה - ׁשמֹונים ּביֹום הּבן נֹולד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַּכיצד?

ׁשלׁשים הּתגלחת מאחר למנֹות ּומתחיל ּומגּלח, ּבנֹו ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַאת
מּיֹום ׁשהם ימים, עּׂשרה הולד מּקדם מפסיד ונמצא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹיֹום.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הולד. עד ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשבעים
.Âהריני ואמר: וחזר יֹום, עּׂשרים לאחר נזיר הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:

ּומתחיל ּופֹוסק, יֹום עּׂשרים מֹונה - יֹום מאה מעּתה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָנזיר
ואחר עּׂשרים, לאחר ׁשּנדר הּנזירּות ׁשהיא ׁשלׁשים, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָלמנֹות
וחֹוזר קרּבנֹותיו, ּומביא טהרה ּתגלחת מגּלח ְְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּׁשלׁשים
ּומגּלח ּבּסֹוף, ׁשּנדר הּמאה להׁשלים ּכדי יֹום ׁשמֹונים ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּומֹונה

קרּבנֹותיו. ְְִֵָָּומביא
.Êמעּתה נזיר והריני יֹום, עּׂשרים לאחר נזיר הריני ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר:

ּומֹונה וחֹוזר טהרה, ּתגלחת ּומגּלח יֹום ׁשלׁשים מֹונה -ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָ
עּׂשרים. לאחר ׁשּנדר הּנזירּות והיא אחרים, יֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָׁשלׁשים
- ּומגּלח ׁשלׁשים מֹונה ּופֹוסק, עּׂשרים מֹונה ּתאמר: ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשאם
ּבין ואין ּבלבד, יֹום עּׂשרה ּבּה ׁשהתחיל מּנזירּות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָנׁשארּו
יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות לעֹולם טהרה לתגלחת טהרה ְְְְְֳֳִִִִַַַַָָָָָָּתגלחת

.Áהריני ואמר: וחזר יֹום, עּׂשרים לאחר נזיר הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאמר:
ּבראׁשֹונה. ׁשּנדר נזירּות עליו חלה לא - מעּתה עֹולם ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנזיר

.Ë,יֹום עּׂשרים לאחר ׁשמׁשֹון נזיר הריני אמר: אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָוכן
ׁשּנדר זֹו לנזירּות מגּלח אינֹו - מעּתה נזיר הריני ואמר: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוחזר

ֲַָָּבאחרֹונה.

.Èזה הרי - מיתתי לפני אחד יֹום נזיר אני הרי ׁשאמר: ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמי
לעֹולם. ּולגּלח ּולהּטּמא יין לׁשּתֹות ְְְְִִִֵֵַַַַָָאסּור

.‡Èּבחל אם ּבֹו, ּבא ּדוד ׁשּבן ּבּיֹום נזיר הריני ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאֹומר:
נ טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ואם לעֹולם; אסּור זה הרי - דרנדר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

אסּור ואיל מּכאן מּתר, טֹוב יֹום אֹותֹו אֹו ׁשּבת אֹותּה -ְִֵֵַָָָָָֻ
לא אֹו טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת יבֹוא אם ספק ׁשהּדבר ְְְִֵֶַַָָָָָָֹלעֹולם.
נזירּות, עליו חלה לא ׁשּנדר ּביֹום - ספק והּוא והֹואיל ְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹיבֹוא,
נזירּות, עליו חלה ואיל מּכאן להקל, - נזירּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָׁשּספק
עליו. ׁשחלה נזירּות מפקעת אינּה ספק ׁשהיא הּבאה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָוׁשּבת

.Èהרי - טהרה ּתגלחת גּלח ולא נזירּותֹו ימי ׁשּׁשלמּו ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנזיר
מּקדם, ּכׁשהיה למתים ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹזה
נּטּמא אֹו יין ׁשתה אֹו ּגּלח ואם עליו. נזירּות ּדקּדּוקי ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָוכל

לֹוקה. -ֶ
.‚Èּבנדרֹו הּתר נֹוהג והיה נדר, ׁשאינֹו ודּמה ּבנזיר ׁשּנדר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמי

נדר ׁשהּוא והֹורהּו לחכם ׁשאל זמן ּולאחר יין, ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָוׁשתה
ּומּדברי ׁשּנדר. מּׁשעה מֹונה זה הרי - ּבנזירּות חּיב ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוׁשהּוא

הּתר. ּבהן ׁשּנהג ּכּימים אּסּור ׁשּינהג ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָסֹופרים,
.„Èעּׂשרה ּבנדרֹו הּתר ונהג יֹום, ׁשלׁשים ׁשּנדר הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

לחכם ׁשאל הּׁשלׁשים ּולאחר יֹום, עּׂשרים אּסּור ונהג ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָימים,
ּכנגד ׁשּׁשאל, מּיֹום ימים עּׂשרה מֹונה זה הרי - לֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואסר
נּטּמא אֹו גּלח אֹו ׁשתה ואם הּתר. ּבהן ׁשּנהג ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהעּׂשרה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - האּלּו ימים ְֲִִֵֶֶַַַַַָָּבעּׂשרת
.ÂËּבנזירּות אבל מּועטת; ּבנזירּות אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָּבּמה

ׁשעבר ּפי על אף ּבנזירּות, יֹום ׁשלׁשים ׁשּינהג ּדּיֹו - ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֻמרּבה
- ּבעצמֹו אּסּור נהג לא ואם ימיו. ּכל המרּבה נזירּותֹו ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֻעל

ּכלל. לֹו נזקקין ְְִִֵָָאין
.ÊËלאּלּו ּומֹודיעין ּבֹו, וכּיֹוצא לזה ׁשּנזקקין ּדין ּבית ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכל

להן ׁשּיֹורּו אֹו הּתֹורה, מן חּיבין ׁשאין ּבנדרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמזלזלין
ּדין ּבית אֹותֹו מנּדין - ּפתח להן ׁשּיפּתחּו אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָלהקל,

ְֶַההדיֹוט.
.ÊÈוהביאה הּנזירּות ימי וׁשלמּו ּבנזירּות, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָהאּׁשה

ּכ ואחר ּדמּה, ונזרק הּבהמֹות מן אחת ונׁשחטה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָקרּבנֹותיה,
להפר. יכֹול אינֹו - גּלחה לא ׁשעדין ּפי על אף ּבעלּה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשמע
אמּורים? ּדברים ּבּמה יפר. זה הרי - זריקה קדם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹואם
ּפי על אף יפר - טמאה ּבתגלחת אבל טהרה; ְְְְְֲֳִִִֵַַַַַַָָָָָֻּבתגלחת
עדין ׁשהיא מּפני טמאה, ּתגלחת ׁשל הּקרּבנֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּקרבּו

אחרת. נזירּות למנֹות ְְְִִִֶֶַָצריכה

 
והּיֹוצא‡. והּתגלחת, הּטמאה, לנזיר: אסּורין מינין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֻׁשלׁשה

ּתמרים ׁשל הּׁשכר אבל ּפרי. ּפסלת ּבין ּפרי ּבין הּגפן, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמן
ׁשּנאסר זה וׁשכר לנזיר. מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּגרֹוגרֹות ׁשל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאֹו

הּיין. ּתערבת ׁשל הּׁשכר הּוא ּבּתֹורה, ֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹעליו
.ׁשהּוא הּפרי, מן ּכזית ׁשאכל נזיר ּכיצד? הּגפן מן ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּיֹוצא

מּפסלת ּכזית ׁשאכל אֹו ּבסר, אֹו יבׁשים אֹו לחים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹענבים,
החרצּנים, אֹו החיצֹונה, הּקלּפה והם הּזּגין, ׁשהיא ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָהּפרי,
אם וכן לֹוקה. זה הרי - אֹותן ׁשּזֹורעים הּפנימין הּזּגין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהם
אֹו הּפרי, ׁשהּוא קרּוׁש, מּיין ּכזית אכל אֹו יין רביעית ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשתה
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עג              
  

אחד ּביֹום אּלא מגּלח אינֹו - יֹום ׁשלׁשים נזיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהריני
ְִּוׁשלׁשים.

.אחד ּביֹום הראׁשֹונה את מגּלח - נזירּיֹות ׁשּתי ׁשּנזר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמי
את ּגּלח ואם וׁשּׁשים. אחד ּביֹום הּׁשנּיה ואת ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָּוׁשלׁשים,
ואם ׁשּׁשים, יֹום הּׁשנּיה את מגּלח - ׁשלׁשים יֹום ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָהראׁשֹונה
אף לֹו עֹולה ׁשלׁשים ׁשּיֹום יצא; - וחמּׁשים ּתׁשעה יֹום ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּגּלח

ׁשנּיה. נזירּות ְְְְִִִַָלמנין
נזיר‚. הריני נזירּותהאֹומר: והתחיל ּבן, לי ּכׁשּיהיה ונזיר , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָ

מֹונה ּכ ואחר ׁשּלֹו את מׁשלים - ּבן לֹו נֹולד ּכ ואחר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּלֹו
נזיר והריני ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני אמר: ּבנֹו. ׁשל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאת
- ּבן לֹו נֹולד ּכ ואחר ׁשּלֹו ּבנזירּות והתחיל יֹום, וכ ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָּכ
חֹוזר ּכ ואחר ּבנֹו, ׁשל את ּומֹונה ׁשּלֹו נזירּות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָּפֹוסק
אם ,לפיכ אחת. ּכנזירּות ׁשּתיהן והרי ׁשּלֹו, את ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּומׁשלים
נזירּות אחר נטמא הּכל; סֹותר - ּבנֹו ׁשל נזירּות ּבתֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹנטמא
עד אּלא סֹותר אינֹו - נזירּותֹו להׁשלים ּכׁשהתחיל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּבנֹו,
נׁשאר אם ׁשּלֹו? את מׁשלים ימים ּובכּמה ּבנֹו. ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָנזירּות
ּבנֹו נזירּות מֹונה - יֹותר אֹו ׁשלׁשים הּבן ּכׁשּנֹולד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַמּנזירּותֹו
מּנזירּותֹו נׁשארּו ואם מּנזירּותֹו; ׁשּנׁשארּו הּימים ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֶַַָּומׁשלים
ּבין ׁשאין ּבנֹו; נזירּות אחר ׁשלׁשים מֹונה - מּׁשלׁשים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּפחֹות

יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות לתגלחת ְְְְִִִִַַַַָּתגלחת
נזיר„. והריני ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני האֹומר: ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד?

מן נׁשאר אם ּבן: לֹו ונֹולד ׁשּלֹו ּבנזירּות והתחיל יֹום, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָמאה
הפסיד לא - הּבן ּכׁשּנֹולד יתר אֹו יֹום ׁשלׁשים ׁשּנדר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמאה
ּבנֹו, ׁשל ּומֹונה ּומתחיל ׁשּלֹו נזירּות ּפֹוסק ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַּכלּום,
ׁשּנׁשארּו יתר אֹו הּׁשלׁשים ּומׁשלים קרּבנֹותיו, ּומביא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומגּלח
ּפחֹות הּמאה מן נׁשאר ואם לנזירּותֹו; ּומגּלח ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָמּנזירּותֹו,

ׁשבעים. עד סֹותר - ְְִִִִֵַמּׁשלׁשים
ּומׁשלים‰. ּבנֹו ׁשל מֹונה - ׁשמֹונים ּביֹום הּבן נֹולד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַּכיצד?

ׁשלׁשים הּתגלחת מאחר למנֹות ּומתחיל ּומגּלח, ּבנֹו ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַאת
מּיֹום ׁשהם ימים, עּׂשרה הולד מּקדם מפסיד ונמצא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹיֹום.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הולד. עד ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשבעים
.Âהריני ואמר: וחזר יֹום, עּׂשרים לאחר נזיר הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:

ּומתחיל ּופֹוסק, יֹום עּׂשרים מֹונה - יֹום מאה מעּתה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָנזיר
ואחר עּׂשרים, לאחר ׁשּנדר הּנזירּות ׁשהיא ׁשלׁשים, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָלמנֹות
וחֹוזר קרּבנֹותיו, ּומביא טהרה ּתגלחת מגּלח ְְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּׁשלׁשים
ּומגּלח ּבּסֹוף, ׁשּנדר הּמאה להׁשלים ּכדי יֹום ׁשמֹונים ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּומֹונה

קרּבנֹותיו. ְְִֵָָּומביא
.Êמעּתה נזיר והריני יֹום, עּׂשרים לאחר נזיר הריני ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר:

ּומֹונה וחֹוזר טהרה, ּתגלחת ּומגּלח יֹום ׁשלׁשים מֹונה -ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָ
עּׂשרים. לאחר ׁשּנדר הּנזירּות והיא אחרים, יֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָׁשלׁשים
- ּומגּלח ׁשלׁשים מֹונה ּופֹוסק, עּׂשרים מֹונה ּתאמר: ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשאם
ּבין ואין ּבלבד, יֹום עּׂשרה ּבּה ׁשהתחיל מּנזירּות ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָנׁשארּו
יֹום. מּׁשלׁשים ּפחֹות לעֹולם טהרה לתגלחת טהרה ְְְְְֳֳִִִִַַַַָָָָָָּתגלחת

.Áהריני ואמר: וחזר יֹום, עּׂשרים לאחר נזיר הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאמר:
ּבראׁשֹונה. ׁשּנדר נזירּות עליו חלה לא - מעּתה עֹולם ְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנזיר

.Ë,יֹום עּׂשרים לאחר ׁשמׁשֹון נזיר הריני אמר: אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָוכן
ׁשּנדר זֹו לנזירּות מגּלח אינֹו - מעּתה נזיר הריני ואמר: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוחזר

ֲַָָּבאחרֹונה.

.Èזה הרי - מיתתי לפני אחד יֹום נזיר אני הרי ׁשאמר: ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמי
לעֹולם. ּולגּלח ּולהּטּמא יין לׁשּתֹות ְְְְִִִֵֵַַַַָָאסּור

.‡Èּבחל אם ּבֹו, ּבא ּדוד ׁשּבן ּבּיֹום נזיר הריני ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאֹומר:
נ טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ואם לעֹולם; אסּור זה הרי - דרנדר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

אסּור ואיל מּכאן מּתר, טֹוב יֹום אֹותֹו אֹו ׁשּבת אֹותּה -ְִֵֵַָָָָָֻ
לא אֹו טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת יבֹוא אם ספק ׁשהּדבר ְְְִֵֶַַָָָָָָֹלעֹולם.
נזירּות, עליו חלה לא ׁשּנדר ּביֹום - ספק והּוא והֹואיל ְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹיבֹוא,
נזירּות, עליו חלה ואיל מּכאן להקל, - נזירּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָׁשּספק
עליו. ׁשחלה נזירּות מפקעת אינּה ספק ׁשהיא הּבאה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָוׁשּבת

.Èהרי - טהרה ּתגלחת גּלח ולא נזירּותֹו ימי ׁשּׁשלמּו ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנזיר
מּקדם, ּכׁשהיה למתים ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹזה
נּטּמא אֹו יין ׁשתה אֹו ּגּלח ואם עליו. נזירּות ּדקּדּוקי ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָוכל

לֹוקה. -ֶ
.‚Èּבנדרֹו הּתר נֹוהג והיה נדר, ׁשאינֹו ודּמה ּבנזיר ׁשּנדר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמי

נדר ׁשהּוא והֹורהּו לחכם ׁשאל זמן ּולאחר יין, ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָוׁשתה
ּומּדברי ׁשּנדר. מּׁשעה מֹונה זה הרי - ּבנזירּות חּיב ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוׁשהּוא

הּתר. ּבהן ׁשּנהג ּכּימים אּסּור ׁשּינהג ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָסֹופרים,
.„Èעּׂשרה ּבנדרֹו הּתר ונהג יֹום, ׁשלׁשים ׁשּנדר הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

לחכם ׁשאל הּׁשלׁשים ּולאחר יֹום, עּׂשרים אּסּור ונהג ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָימים,
ּכנגד ׁשּׁשאל, מּיֹום ימים עּׂשרה מֹונה זה הרי - לֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואסר
נּטּמא אֹו גּלח אֹו ׁשתה ואם הּתר. ּבהן ׁשּנהג ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהעּׂשרה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - האּלּו ימים ְֲִִֵֶֶַַַַַָָּבעּׂשרת
.ÂËּבנזירּות אבל מּועטת; ּבנזירּות אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָּבּמה

ׁשעבר ּפי על אף ּבנזירּות, יֹום ׁשלׁשים ׁשּינהג ּדּיֹו - ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֻמרּבה
- ּבעצמֹו אּסּור נהג לא ואם ימיו. ּכל המרּבה נזירּותֹו ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֻעל

ּכלל. לֹו נזקקין ְְִִֵָָאין
.ÊËלאּלּו ּומֹודיעין ּבֹו, וכּיֹוצא לזה ׁשּנזקקין ּדין ּבית ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכל

להן ׁשּיֹורּו אֹו הּתֹורה, מן חּיבין ׁשאין ּבנדרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמזלזלין
ּדין ּבית אֹותֹו מנּדין - ּפתח להן ׁשּיפּתחּו אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָלהקל,

ְֶַההדיֹוט.
.ÊÈוהביאה הּנזירּות ימי וׁשלמּו ּבנזירּות, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָהאּׁשה

ּכ ואחר ּדמּה, ונזרק הּבהמֹות מן אחת ונׁשחטה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָקרּבנֹותיה,
להפר. יכֹול אינֹו - גּלחה לא ׁשעדין ּפי על אף ּבעלּה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשמע
אמּורים? ּדברים ּבּמה יפר. זה הרי - זריקה קדם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹואם
ּפי על אף יפר - טמאה ּבתגלחת אבל טהרה; ְְְְְֲֳִִִֵַַַַַַָָָָָֻּבתגלחת
עדין ׁשהיא מּפני טמאה, ּתגלחת ׁשל הּקרּבנֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּקרבּו

אחרת. נזירּות למנֹות ְְְִִִֶֶַָצריכה

 
והּיֹוצא‡. והּתגלחת, הּטמאה, לנזיר: אסּורין מינין ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֻׁשלׁשה

ּתמרים ׁשל הּׁשכר אבל ּפרי. ּפסלת ּבין ּפרי ּבין הּגפן, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמן
ׁשּנאסר זה וׁשכר לנזיר. מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּגרֹוגרֹות ׁשל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאֹו

הּיין. ּתערבת ׁשל הּׁשכר הּוא ּבּתֹורה, ֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹעליו
.ׁשהּוא הּפרי, מן ּכזית ׁשאכל נזיר ּכיצד? הּגפן מן ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּיֹוצא

מּפסלת ּכזית ׁשאכל אֹו ּבסר, אֹו יבׁשים אֹו לחים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹענבים,
החרצּנים, אֹו החיצֹונה, הּקלּפה והם הּזּגין, ׁשהיא ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָהּפרי,
אם וכן לֹוקה. זה הרי - אֹותן ׁשּזֹורעים הּפנימין הּזּגין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהם
אֹו הּפרי, ׁשהּוא קרּוׁש, מּיין ּכזית אכל אֹו יין רביעית ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשתה
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עד             
  

אבל לֹוקה. זה הרי - הּפרי ּפסלת ׁשהּוא חמץ, רביעית ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשתה
אּל הרי - והּסמדר גפנים ּומי והּלּולבים מּתריןהעלין ּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

הן העץ מן אּלא ּפרי, ּפסלת ולא ּפרי לא ׁשאינן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֹלנזיר;
ְִֶָנחׁשבין.

ׁשּצרף‚. הרי ּכיצד? זה. עם זה מצטרפין גפן אּסּורי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָּכל
מן ואכל וזג, וחרצן ּבסר עם אֹו יבׁשים עם לחים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹענבים
ׁשאכל עד זה אחר זה אכלם אם וכן לֹוקה. - ּכזית ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּתערבת
יין ּתערבת רביעית ׁשתה אם וכן לֹוקה. - ּכזית הּכל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמן

לֹוקה. - ֶֶָֹוחמץ
יין„. ּכיצד? ּבנזיר. האסּור לדבר מצטרף אינֹו הּמּתר ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָֻּדבר

מן וׁשתה יין, טעם הּכל ׁשּטעם ּפי על אף ּבדבׁש, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּנתערב
הּכל וטעם הּגרֹוגרֹות, עם ׁשּדרסן הּצּמּוקין וכן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹהּתערבת,
ׁשּיהיה עד לֹוקה; אינֹו - הּתערבת מן ואכל צּמּוקין, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹטעם
ּכׁשלׁש ואכל ּביצים ׁשלׁש ּבכדי ּכזית ּבּתערבת האסּור ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹמּדבר
ׁשּבארנּו ּכמֹו אדם, ּבכל הּׁשוים האּסּורין ּכׁשאר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּביצים,

אסּורֹות. מאכלֹות ְְֲֲִַָּבהלכֹות
ּפרס‰. ּבכדי יין הרביעית והיה ּביין, ּפּתֹו ׁשרה אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָָוכן

הרי - יין רביעית ׁשאכל ׁשּנמצא ּפרס, ּכדי ואכל הּפת, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמן
מׁשרת וכל ּבּתֹורה: נאמר ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל לֹוקה. ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָזה
הּיין. ּכטעם וטעמֹו הּיין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר לאסר - ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹענבים

מאכלֹות. אּסּורי ּכׁשאר ּומּמׁשֹו, טעמֹו ׁשּיהיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָוהּוא
.Âזה הרי - יין טעם ׁשם ואין ּבדבׁש ּבֹו וכּיֹוצא יין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָנתערב

ודם. מחלב חמּור זה יהיה לא לנזיר. ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻמּתר
.Ê- ּפרס אכילת ּבכדי רביעית ׁשם ואין יין טעם ּבֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהיה

ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו סֹופרים, מּדברי אסּור זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָהרי
מרּדּות. מּכת אכל אם אֹותֹו ּומּכין אסּורֹות, ְֲֲִִַַַַַַָָמאכלֹות

.Áּוכזית זג ּוכזית חרצן ּוכזית ענבים ּכזית ׁשאכל ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָנזיר
מּמּנּו וׁשתה אׁשּכֹול סחט ואפּלּו יין, רביעית וׁשתה ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָצּמּוקים
ּבלאו מהן אחד ׁשּכל מלקּיֹות, חמׁש לֹוקה זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָרביעית
ׁשהּוא ּדברֹו, יחל לא מּׁשּום ׁשּׁשית מלקּות ולֹוקה הּוא. ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹאחד
- ענבים ּכזית אֹו זג ּכזית אכל אם וכן הּנדרים. ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשוה
- ואחת ענבים, מּׁשּום אֹו זג מּׁשּום - אחת ׁשּתים: ְְֲִִִִֶַַַַַָָלֹוקה
- נּטּמא אֹו ׁשּגּלח לנזיר הּדין והּוא ּדברֹו. יחל לא ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹמּׁשּום
- ואחת ּבֹו, המיחד האּסּור על - אחת ׁשּתים: לֹוקה ְְְִִֶֶַַַַַַַָָֻׁשהּוא
ּדברֹו. יחל לא ׁשהּוא הּנדרים, ּבכל הּׁשוה האּסּור ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעל

.Ëאּלא לֹוקה אינֹו - חמץ ּורביעית יין רביעית ׁשּׁשתה ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹנזיר
ּבפני החמץ ועל עצמֹו ּבפני הּיין על חּיב ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹאחת;
אּלא יׁשּתה, לא וחמץ יׁשּתה לא יין ּכתּוב: ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹעצמֹו.
יין יׁשּתה לא ּכלֹומר: יׁשּתה. לא ׁשכר וחמץ יין חמץ :ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹּכ
החמיצּו. ואפּלּו הּׁשכר, והּוא הּיין, ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא
לֹוקה אינֹו - אחד ׁשם ׁשהּוא החמץ, אּלא ּכפל ולא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹוהֹואיל

עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַעל
.Èׁשהּוא ּפי על אף ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ּביין ׁשֹותה ׁשהיה ְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻנזיר

אחת אּלא לֹוקה אינֹו - ּורביעית רביעית ּכל על לּׁשמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחּיב
התרּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּדברֹו, יחל ּדלא ואחת יין ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹמּׁשּום
אל ּתׁשּתה, אל לֹו: ואמרּו ּורביעית רביעית ּכל על ְְְְְִִִִִֶַַַָָּבֹו

ו מּדבריּתׁשּתה, ואחד. אחד ּכל על חּיב - ׁשֹותה הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מּמּנּו ויתרחק יין ׁשֹותי ּבמֹוׁשב לעמד לנזיר ׁשאסּור ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹסֹופרים,

לא לכרם סביב חכמים: אמרּו לפניו. מכׁשֹול ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהרּבה,
ְִָיקרב.

.‡È.ּבזּוג ּבין ּבתער ּבין לֹוקה, - אחת ּׂשערה ׁשּגּלח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָנזיר
- ּבידֹו ּתלׁשּה אם וכן ּתער. ּכעין מעּקרּה ׁשּקּצצּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוהּוא
יעבר לא ּתער ׁשּנאמר: הּמתּגּלח; ואחד המגּלח אחד ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹלֹוקה.
אינֹו - לעּקרּה ראׁשּה לכף ּכדי מּמּנּו הּניח ואם ראׁשֹו. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹעל

ּתער. ּכעין זה ׁשאין ְֵֵֶֶֶַַלֹוקה,
.Èאת והּׁשיר הּׂשער את ׁשּמּׁשיר סם ראׁשֹו על ְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהעביר

ּגּדל ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות ּבּטל אּלא לֹוקה, אינֹו - ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּׂשער
ראׁשֹו. ּׂשער ְֶַַֹּפרע

.‚Èאּלא הּתגלחת מּׁשּום לֹוקה אינֹו - ראׁשֹו ּכל ׁשּגּלח ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹנזיר
ּתגּלח, אל לֹו: ואמרּו וּׂשער ּׂשער ּכל על ּבֹו התרּו ואם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָאחת.
ואחת. אחת ּכל על לֹוקה - מגּלח והּוא ּתגּלח, ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַַָאל

.„Èנפל ואם ּבצּפרניו, וחֹוכ ּבידֹו ּׂשערֹו על חֹופף ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָנזיר
ׁשּלא ואפׁשר להּׁשיר ּכּונתֹו אין ׁשהרי חֹוׁשׁש, אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּׂשער
מּפני ּבאדמה, יחף ולא ּבמסרק יסרק לא אבל ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹֹיּׁשיר.
לֹוקה. אינֹו - ּכן עּׂשה ואם וּדאי. הּׂשער את ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמּׁשרת

.ÂËׁשהּוא ּבטמאֹות ּבין ׁשבעה, טמאת למת ׁשּנּטּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻֻנזיר
מגּלח ׁשאינֹו ּבטמאֹות ּבין ׁשּיתּבאר, ּכמֹו עליהן, ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻמגּלח

לֹוקה. זה הרי - ֲֲֵֵֶֶֶעליהן
.ÊËחּיב ׁשהּוא ּפי על אף הרּבה, ּפעמים למת ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָנּטּמא

מלקין ּדין ּבית אין - לּׁשמים ואחת אחת ּכל על ְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָמלקּות
והּוא ופעם, ּפעם ּכל על ּבֹו התרּו ואם אחת. אּלא ְְְִִֶַַַַַַַָָָאֹותֹו

ואחת. אחת ּכל על לֹוקה - ְִֵֶַַַַַַָמּטּמא
.ÊÈאֹו ונגע וחזר ּופרׁש, ּבׁשּנּטּמא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמה

ּבידֹו, הּמת ועדין ּבמת, נֹוגע היה אם אבל האהיל; אֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנּׂשא
ׁשהתרּו ּפי על אף אחת, אּלא חּיב אינֹו - אחר ּבמת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָונגע

ועֹומד. מחּלל ׁשהרי ּונגיעה, נגיעה ּכל על ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָֻּבֹו
.ÁÈאֹו הּמת, ׁשם ׁשּמת עד ׁשם וׁשהה לבית ׁשּנכנס ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנזיר

ּגג ּופרע חברֹו ּובא ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה הּמת לאהל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנכנס
מּׁשּום - אחת ׁשּתים: לֹוקה זה הרי - מּדעּתֹו מעליו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּתבה
ּוביאה טמאה ׁשהרי יּטּמא; לא מּׁשּום - ואחת יבא, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֻלא
קֹודמת טמאתֹו - ּכדרּכֹו נכנס אם אבל ּכאחת. ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֻּבאין
נטמא, רגליו אצּבעֹות אֹו חטמֹו ׁשּיכניס ׁשּמעת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלביאתֹו;

ּכּלֹו. ׁשּיבֹוא עד ּביאה מּׁשּום חּיב ְִִֵֶַַָָָֻואינֹו
.ËÈואחר ּבׁשגגה, הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹנכנס

הרי - ׁשם עמד אּלא ויצא קפץ ולא ּבֹו, התרּו לֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנֹודע
טמא ּכמֹו הׁשּתחויה, ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהא והּוא לֹוקה. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזה

לּמקּדׁש. ְְִִֶַַָׁשּנכנס
.Î,לֹוקה הּנזיר - מזיד הּנזיר היה אם הּנזיר: את ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהמטּמא

ואם מכׁשל; תּתן לא עּור ולפני מּׁשּום עֹובר ׁשּטּמאֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֹֹוזה
מה אחד אין - מזיד ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג, הּנזיר לֹוקה.היה ם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

את וטּמא ׁשּנאמר: לפי הּנזיר? את המטּמא ילקה לא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹולּמה
מּדעּתֹו. עצמֹו ׁשּיטּמא עד לֹוקה אינֹו - נזרֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹראׁש

.‡Îתאחר לא מּׁשּום אף לֹוקה - עצמֹו ׁשּטּמא טהֹור ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹנזיר
נדר אם וכן מעּׂשה. ועּׂשה טהרה נזירּות אחר ׁשהרי ְְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלׁשּלמֹו,
למדּת, הא תאחר. לא מּׁשּום אף לֹוקה - הּקברֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּבבית
לא מּׁשּום מלקּיֹות: ארּבע לֹוקה - עצמֹו ׁשּטּמא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשהּנזיר
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לׁשּלמֹו, תאחר לא ּומּׁשּום ּדברֹו, יחל לא ּומּׁשּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָֹֹיּטּמא,
ּכמֹו ּכאחת, וטמאה ּביאה היתה אם יבֹוא, לא ְְְְְִִִַַָָָָָֹֻּומּׁשּום

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תש"ע אלול ז' שלישי יום

 
רּבים‡. ימים אפּלּו הּגפן מן יֹוצא ואכל יין ׁשּׁשתה ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנזיר

אחד יֹום אפּלּו נזירּותֹו מימי סֹותר אינֹו ּגּלח1- אם וכן . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָ
ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ראׁשֹו, ּׂשער ראׁשֹו,2מעּוט רב נתּגּלח . ְְְְִִִֵֵֵֵַַַֹֹֹ

ּתער ּכעין ּבין ּבתער לכף3ּבין ּכדי הּׂשערֹות מן נׁשאר ולא , ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹֹ
לעּקרן לסטים4ראׁשן גּלחּוהּו אפּלּו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ,5 ְְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָֹ

ּפרע לֹו ׁשּיהיה עד יֹום ׁשלׁשים סֹותר זה הרי - ואחר6ּבאנס , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ
למנֹות מתחיל 7ּכ. ְְִִַָ

.נתּגּלח יֹום עּׂשרים ּולאחר יֹום, מאה נזירּות נדר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָּכיצד?
ּׂשער ׁשּירּבה עד יֹום ׁשלׁשים ׁשֹוהה זה הרי - ראׁשֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹרב
ימי ּתׁשלּום יֹום ׁשמֹונים מֹונה יֹום הּׁשלׁשים ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַֹראׁשֹו,
עליו נזירּות ּדקּדּוקי ּכל יֹום הּׁשלׁשים אֹותן וכל ,8נזירּותֹו. ְְְְְִִִִֵַָָָָָ

הּמנין מן לֹו עֹולין ׁשאין .9אּלא ְִִִֵֶֶַָָ
טּמאּוהּו‚. ואפּלּו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ׁשּנטמא, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָנזיר

ּבאנס ּומזלֹות ּכֹוכבים הּכל10עֹובדי סתר ּתגלחת11- ּומגּלח , ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹ
טמאה12טמאה קרּבנֹות ּומביא ימי13, למנֹות ּומתחיל , ְְְְְְְִִִֵֵַָָָֻֻ

ּביֹום נטמא ואפּלּו יּפלּו. הראׁשנים והּימים ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹנזירּות;
נזרֹו ימי הּכל14מלאת סתר - הּיֹום .15ּבסֹוף ְְְְִֵַַַָֹֹ

מלאת„. יֹום אחר קרּבנֹות16נטמא הבאת יֹום ׁשהּוא , ְְְְֲִֶַַַָָָֹ
ּבלבד ׁשלׁשים סֹותר - נטמא לא אּלּו וכיצד17טהרה . ְְְְֳִִִִֵֵַַָָָֹ

ּתגלחת ּומגּלח ּכׁשּיטהר, טמאה קרּבנֹות מביא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻיעּׂשה?
ּתגלחת18טמאה ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים נזירּות למנֹות ּומתחיל , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָֻ

עליו ׁשּנזרק אחר נטמא ואם טהרה. קרּבנֹות ּומביא ְְְְְֳֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָָטהרה,
הּדמים מן ּכלּום19אחד סֹותר אינֹו ׁשאר20- יביא אּלא , ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּכׁשּיטהר ׁשּלֹו טהרה .21קרּבנֹות ְְְְֳִֶֶַָָָ
ׁשּלאחריו‰. ּבּיֹום ּׂשער,22נטמא לגּדל ׁשראּוי יֹום ׁשהּוא , ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכלּום סֹותר אינֹו זה הרי - מלאת אחר גּלח על23אֹו אף , ְְֲִֵֵֵֶַַַַַֹ
לּה ׁשּנטּפל וכל הּנזירּות ׁשלמה ׁשהרי גּלח, לא ׁשעדין .24ּפי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.Âמׁשלים אּלא סֹותר, אינֹו - ּבּׁשני אֹו ׁשּנדר ּבּיֹום ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָנטמא
קרּבנֹו ׁשּיביא אחר הראׁשֹונים25עליהם והּימים ׁשּנאמר: ; ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ראׁשֹונים ימים ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו עד - לפיכ26יּפלּו אם27. , ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָ
הּקֹודמין ּכל סֹותר - והלאה מּׁשליׁשי .28נטמא ְְְְִִִִִֵַָָָָָ

.Êמת טמא והּוא ּבנזיר נזירּות29נדר עליו חלה ואם30- ; ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ
אחרת ּפעם גּלח31נטמא אֹו יין ׁשתה לֹוקה32אֹו ואם33- . ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

לֹו עֹולין אין - ימים ּכּמה ּבטמאתֹו ׁשּיּזה34ׁשהה עד ׁשליׁשי35, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבּׁשביעי ויטּבל מּמנין36ּוׁשביעי לֹו עֹולה ׁשּלֹו ׁשביעי ויֹום . ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַֹ

טמא והּוא ׁשּנדר לזה ׁשּנטמא37נזירּות טהֹור נזיר אבל .38- ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
למנֹות מתחיל והלאה39אינֹו הּׁשמיני מּיֹום .40אּלא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סותר.1) היין ואין סותרת טומאה - נזרו" טמא כי יפלו הראשונים "והימים ראשו"2)שנאמר ברוב אלא סותר אינו "לסתור
טעם. בה מצינו שלא בנזיר, מסיני) (=למשה הלכה שזוהי לסתור, המתחיל דיבור שם התוספות הגוזזים3)וכתבו מספריים כגון

לעיקרו. סמוך השיער סותר.4)את אינו לעיקרם ראשם לכוף כדי מהם נשאר אם שלושים6)גזלנים.5)כי בן שיער גידול
מרובה.7)יום. בנזירות בין יום) שלושים של (שהיא מועטת בנזירות בין שפסק, ולהיטמא8)ממקום יין לשתות לו שאסור
שפסק.9)למת. ממקום נזירותו להשלים ימות10)ועליו "וכי שנאמר כשוגג, הזדון על קרבנות מביא שנטמא נזיר אמרו וכן

אונס. זה - פתאום הדפו, איבה בלא בפתע ואם אומר: הוא וכן שוגג זה פתע, - פתאום" בפתע עליו שמנה11)מת מה ואפילו
בטל. לטומאתו.13)כשיטהר.12)קודם השמיני מרובה.14)ביום לנזירות האחרון ביום או סתם, לנזירות השלושים ביום

שלושים.15) אלא סותר אינו שם: האומר אליעזר כרבי ולא הכל" את סותר מאה יום נטמא יום מאה נזיר "הריני טז. בנזיר משנה
נזרו.16) ימי מלאת שלאחר הראשון שגזרו17)ביום יום. שלושים אלא סותר אינו ואחד מאה ביום ונטמא יום מאה נדר ואפילו

סותר שהוא מאה, כיום לעשותו עליו החמירו לא מקום ומכל מאה. יום משום קרבנותיו והבאת תגלחת יום שהוא ואחד מאה יום
בלבד. יום שלושים שהיא נזירות, סתם שיסתור וגזרו הכל, שער18)את שמגלח רבינו, כותב י"א הלכה שלקמן להעיר, ויש

קרבנותיו. להבאת קודמת שתגלחתו הרי בשמיני, קרבנותיו ומביא בשביעי "ואחר20)מקרבנותיו.19)ראשו אמרו: ובגמרא
נזיר, באיסורי כבר מותר היה שנטמא שקודם נמצא מקרבנותיו, אחד קרבן דם זריקת אחר יחידי", מעשה אחר - יין הנזיר ישתה

נזירותו. שלמה ויביאנו.21)וכאילו יחזור לא בטהרה שהביא קרבן שלושים22)ואותו ביום כגון קרבנותיו, הבאת יום אחרי
יום. מאה נזירות עליו כשקיבל ושניים מאה ביום או סתם, לנזירות אינו23)ושניים אמר רב שער גידול ביום "נטמא יד: נזיר
קרבנותיו. הבאת יום שאחרי יום שער גידול יום רבינו: ומפרש מלאת.24)סותר" אחרי יום שהוא קרבנותיו, הבאת יום הוא

לטומאתו.25) השמיני ביום מטומאתו, לומר:26)כשיטהר תלמוד סותר? יהא יכול מאה, בתחילת ונטמא יום מאה נזיר "הריני
מביא אינו ראשון ביום כשנטמא התוספות: ולדעת ראשונים". לו אין וזה ראשונים ימים לו שיהיו עד יפלו, הראשונים והימים

נזירותו. ימי להשלים ומונה חוזר הוא השמיני וביום ימים, שבעה מונה אלא כלל, טומאה הכתוב27)קרבן הקפיד ולא הואיל
הראשונים. ימים שני על סותר28)אלא זה הרי נזירותו ימי בסוף נטמא אם ואפילו חדש. מניין למנות מתחיל שיטהר ואחרי

ביום נטמא שאפילו בזה, כחכמים הלכה אלא אחרונים. לו אין וזה אחרונים, שיש מכלל - יפלו הראשונים והימים אומרים: ואין
אחרונים". ב"ימים צורך ואין הכל סותר נזירותו.29)מלאת קבלת בטהרה,30)לפני נזירות לנהוג עליו מטומאתו וכשיטהר

שנייה. פעם נזירות קבלת טמא.31)ללא טומאתו.32)בהיותו נזירות.33)בימי עליו וחלה טהרה34)הואיל נזירות למניין
כך. אחר אדומה.35)שיתחיל פרה אפר וטבילה.36)במי הזאה הטעון מת טמא כל כדין למנות37)לטומאתו, שמתחיל

הקרבנות. הבאת יום השמיני, ליום לחכות לו אין טומאתו על קרבן שום מביא שאינו לפי וטבל, שהיזה אחרי שביעי מיום נזירותו
לנזירותו.38) ימים שני שמנה הטהרה.39)אחרי נזירותו40)נזירות למנות מתחיל ואינו טומאתו, על קרבנותיו מביא הוא שבו

... עליו מת ימות "וכי שנאמר שם מפורש טומאתו, על קרבן מביא אינו שנזר שטמא והטעם, חטאתו. קרבן הבאת אחרי אלא
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לׁשּלמֹו, תאחר לא ּומּׁשּום ּדברֹו, יחל לא ּומּׁשּום ְְְְִִִֵֵַַַַָָֹֹיּטּמא,
ּכמֹו ּכאחת, וטמאה ּביאה היתה אם יבֹוא, לא ְְְְְִִִַַָָָָָֹֻּומּׁשּום

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תש"ע אלול ז' שלישי יום

 
רּבים‡. ימים אפּלּו הּגפן מן יֹוצא ואכל יין ׁשּׁשתה ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנזיר

אחד יֹום אפּלּו נזירּותֹו מימי סֹותר אינֹו ּגּלח1- אם וכן . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָ
ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ראׁשֹו, ּׂשער ראׁשֹו,2מעּוט רב נתּגּלח . ְְְְִִִֵֵֵֵַַַֹֹֹ

ּתער ּכעין ּבין ּבתער לכף3ּבין ּכדי הּׂשערֹות מן נׁשאר ולא , ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹֹ
לעּקרן לסטים4ראׁשן גּלחּוהּו אפּלּו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ,5 ְְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָֹ

ּפרע לֹו ׁשּיהיה עד יֹום ׁשלׁשים סֹותר זה הרי - ואחר6ּבאנס , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ
למנֹות מתחיל 7ּכ. ְְִִַָ

.נתּגּלח יֹום עּׂשרים ּולאחר יֹום, מאה נזירּות נדר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָּכיצד?
ּׂשער ׁשּירּבה עד יֹום ׁשלׁשים ׁשֹוהה זה הרי - ראׁשֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַֹֹרב
ימי ּתׁשלּום יֹום ׁשמֹונים מֹונה יֹום הּׁשלׁשים ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַֹראׁשֹו,
עליו נזירּות ּדקּדּוקי ּכל יֹום הּׁשלׁשים אֹותן וכל ,8נזירּותֹו. ְְְְְִִִִֵַָָָָָ

הּמנין מן לֹו עֹולין ׁשאין .9אּלא ְִִִֵֶֶַָָ
טּמאּוהּו‚. ואפּלּו ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ׁשּנטמא, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָנזיר

ּבאנס ּומזלֹות ּכֹוכבים הּכל10עֹובדי סתר ּתגלחת11- ּומגּלח , ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹ
טמאה12טמאה קרּבנֹות ּומביא ימי13, למנֹות ּומתחיל , ְְְְְְְִִִֵֵַָָָֻֻ

ּביֹום נטמא ואפּלּו יּפלּו. הראׁשנים והּימים ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹנזירּות;
נזרֹו ימי הּכל14מלאת סתר - הּיֹום .15ּבסֹוף ְְְְִֵַַַָֹֹ

מלאת„. יֹום אחר קרּבנֹות16נטמא הבאת יֹום ׁשהּוא , ְְְְֲִֶַַַָָָֹ
ּבלבד ׁשלׁשים סֹותר - נטמא לא אּלּו וכיצד17טהרה . ְְְְֳִִִִֵֵַַָָָֹ

ּתגלחת ּומגּלח ּכׁשּיטהר, טמאה קרּבנֹות מביא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻיעּׂשה?
ּתגלחת18טמאה ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים נזירּות למנֹות ּומתחיל , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָֻ

עליו ׁשּנזרק אחר נטמא ואם טהרה. קרּבנֹות ּומביא ְְְְְֳֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָָטהרה,
הּדמים מן ּכלּום19אחד סֹותר אינֹו ׁשאר20- יביא אּלא , ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּכׁשּיטהר ׁשּלֹו טהרה .21קרּבנֹות ְְְְֳִֶֶַָָָ
ׁשּלאחריו‰. ּבּיֹום ּׂשער,22נטמא לגּדל ׁשראּוי יֹום ׁשהּוא , ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּכלּום סֹותר אינֹו זה הרי - מלאת אחר גּלח על23אֹו אף , ְְֲִֵֵֵֶַַַַַֹ
לּה ׁשּנטּפל וכל הּנזירּות ׁשלמה ׁשהרי גּלח, לא ׁשעדין .24ּפי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.Âמׁשלים אּלא סֹותר, אינֹו - ּבּׁשני אֹו ׁשּנדר ּבּיֹום ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָנטמא
קרּבנֹו ׁשּיביא אחר הראׁשֹונים25עליהם והּימים ׁשּנאמר: ; ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ראׁשֹונים ימים ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו עד - לפיכ26יּפלּו אם27. , ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָ
הּקֹודמין ּכל סֹותר - והלאה מּׁשליׁשי .28נטמא ְְְְִִִִִֵַָָָָָ

.Êמת טמא והּוא ּבנזיר נזירּות29נדר עליו חלה ואם30- ; ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ
אחרת ּפעם גּלח31נטמא אֹו יין ׁשתה לֹוקה32אֹו ואם33- . ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

לֹו עֹולין אין - ימים ּכּמה ּבטמאתֹו ׁשּיּזה34ׁשהה עד ׁשליׁשי35, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבּׁשביעי ויטּבל מּמנין36ּוׁשביעי לֹו עֹולה ׁשּלֹו ׁשביעי ויֹום . ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַֹ

טמא והּוא ׁשּנדר לזה ׁשּנטמא37נזירּות טהֹור נזיר אבל .38- ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
למנֹות מתחיל והלאה39אינֹו הּׁשמיני מּיֹום .40אּלא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סותר.1) היין ואין סותרת טומאה - נזרו" טמא כי יפלו הראשונים "והימים ראשו"2)שנאמר ברוב אלא סותר אינו "לסתור
טעם. בה מצינו שלא בנזיר, מסיני) (=למשה הלכה שזוהי לסתור, המתחיל דיבור שם התוספות הגוזזים3)וכתבו מספריים כגון

לעיקרו. סמוך השיער סותר.4)את אינו לעיקרם ראשם לכוף כדי מהם נשאר אם שלושים6)גזלנים.5)כי בן שיער גידול
מרובה.7)יום. בנזירות בין יום) שלושים של (שהיא מועטת בנזירות בין שפסק, ולהיטמא8)ממקום יין לשתות לו שאסור
שפסק.9)למת. ממקום נזירותו להשלים ימות10)ועליו "וכי שנאמר כשוגג, הזדון על קרבנות מביא שנטמא נזיר אמרו וכן

אונס. זה - פתאום הדפו, איבה בלא בפתע ואם אומר: הוא וכן שוגג זה פתע, - פתאום" בפתע עליו שמנה11)מת מה ואפילו
בטל. לטומאתו.13)כשיטהר.12)קודם השמיני מרובה.14)ביום לנזירות האחרון ביום או סתם, לנזירות השלושים ביום

שלושים.15) אלא סותר אינו שם: האומר אליעזר כרבי ולא הכל" את סותר מאה יום נטמא יום מאה נזיר "הריני טז. בנזיר משנה
נזרו.16) ימי מלאת שלאחר הראשון שגזרו17)ביום יום. שלושים אלא סותר אינו ואחד מאה ביום ונטמא יום מאה נדר ואפילו

סותר שהוא מאה, כיום לעשותו עליו החמירו לא מקום ומכל מאה. יום משום קרבנותיו והבאת תגלחת יום שהוא ואחד מאה יום
בלבד. יום שלושים שהיא נזירות, סתם שיסתור וגזרו הכל, שער18)את שמגלח רבינו, כותב י"א הלכה שלקמן להעיר, ויש

קרבנותיו. להבאת קודמת שתגלחתו הרי בשמיני, קרבנותיו ומביא בשביעי "ואחר20)מקרבנותיו.19)ראשו אמרו: ובגמרא
נזיר, באיסורי כבר מותר היה שנטמא שקודם נמצא מקרבנותיו, אחד קרבן דם זריקת אחר יחידי", מעשה אחר - יין הנזיר ישתה

נזירותו. שלמה ויביאנו.21)וכאילו יחזור לא בטהרה שהביא קרבן שלושים22)ואותו ביום כגון קרבנותיו, הבאת יום אחרי
יום. מאה נזירות עליו כשקיבל ושניים מאה ביום או סתם, לנזירות אינו23)ושניים אמר רב שער גידול ביום "נטמא יד: נזיר
קרבנותיו. הבאת יום שאחרי יום שער גידול יום רבינו: ומפרש מלאת.24)סותר" אחרי יום שהוא קרבנותיו, הבאת יום הוא

לטומאתו.25) השמיני ביום מטומאתו, לומר:26)כשיטהר תלמוד סותר? יהא יכול מאה, בתחילת ונטמא יום מאה נזיר "הריני
מביא אינו ראשון ביום כשנטמא התוספות: ולדעת ראשונים". לו אין וזה ראשונים ימים לו שיהיו עד יפלו, הראשונים והימים

נזירותו. ימי להשלים ומונה חוזר הוא השמיני וביום ימים, שבעה מונה אלא כלל, טומאה הכתוב27)קרבן הקפיד ולא הואיל
הראשונים. ימים שני על סותר28)אלא זה הרי נזירותו ימי בסוף נטמא אם ואפילו חדש. מניין למנות מתחיל שיטהר ואחרי

ביום נטמא שאפילו בזה, כחכמים הלכה אלא אחרונים. לו אין וזה אחרונים, שיש מכלל - יפלו הראשונים והימים אומרים: ואין
אחרונים". ב"ימים צורך ואין הכל סותר נזירותו.29)מלאת קבלת בטהרה,30)לפני נזירות לנהוג עליו מטומאתו וכשיטהר

שנייה. פעם נזירות קבלת טמא.31)ללא טומאתו.32)בהיותו נזירות.33)בימי עליו וחלה טהרה34)הואיל נזירות למניין
כך. אחר אדומה.35)שיתחיל פרה אפר וטבילה.36)במי הזאה הטעון מת טמא כל כדין למנות37)לטומאתו, שמתחיל

הקרבנות. הבאת יום השמיני, ליום לחכות לו אין טומאתו על קרבן שום מביא שאינו לפי וטבל, שהיזה אחרי שביעי מיום נזירותו
לנזירותו.38) ימים שני שמנה הטהרה.39)אחרי נזירותו40)נזירות למנות מתחיל ואינו טומאתו, על קרבנותיו מביא הוא שבו

... עליו מת ימות "וכי שנאמר שם מפורש טומאתו, על קרבן מביא אינו שנזר שטמא והטעם, חטאתו. קרבן הבאת אחרי אלא



עו             
  

.Áעליו חלה נזירּות - הּקברֹות ּבבית והּוא ׁשּנדר .41מי ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ
לֹו עֹולין אין - ימים ּכּמה ׁשם ׁשהה על42ואפּלּו ולֹוקה . ְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשם מגּלח43ׁשהּיתֹו אינֹו - ׁשם יּזיר ׁשּלא ּבֹו התרּו ואם .44 ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּבאחת הּקברֹות ּבבית ׁשם נטמא ואם מּׁשם. ּכׁשּיצא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּׂשערֹו

עליהן מגּלח ׁשהּנזיר הּטמאֹות ואינֹו45מן מגּלח אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻ
טמאה קרּבן .46מביא ְְִֵַָָֻ

.Ëּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה לׁשם עליו47נכנס ּופרע חברֹו ּובא , ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ
הּמעזיבה אינֹו48את - ׁשם ׁשּׁשהה ּפי על אף ונטמא, ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מרּדּות49לֹוקה מּכת אֹותֹו מּכין אבל ׁשהה.50, אם ְֲִִֶַַַַָָָ
.Èימים51יצא וׁשהה הּקברֹות אין52מּבית - ונכנס וחזר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ

לֹו עֹולין הּימים וטבל53אֹותן והּזה יצא ימים54. ּומנה וטהר, ְְְִִִִַַַָָָָָָָָָָ
עֹולין55מּנזירּותֹו ׁשּמנה הּימים אֹותן - הּקברֹות לבית וחזר , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּלֹו56לֹו ׁשמיני ּביֹום נכנס ואפּלּו ׁשּלֹו57. הּׁשביעי הרי - ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַ
הּמנין מן לֹו מן58עֹולה ּבאחת ׁשּנכנס אחר ׁשם נטמא ואם . ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָ

טמאה קרּבן מביא - עליהן מגּלח ׁשהּנזיר ,59הּטמאֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
הּקֹודמין הּימים טמאה60וסֹותר ּתגלחת ּומגּלח ,61. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָֻ

.‡Èמן ּבאחת ׁשּנטמא הּנזיר היא? ּכיצד טמאה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻּתגלחת
ּבּׁשליׁשי עליו מּזה זה הרי - עליהן מגּלח ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּטמאֹות
אחר ּבּׁשביעי וטֹובל ּבּׁשביעי, ראׁשֹו ּׂשער ּומגּלח ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַֹּובּׁשביעי,

מת טמאי ּכל ּכדר ׁשמׁשֹו62ההּזיה ּומעריב ּומביא63, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו תֹורים ׁשּתי והן ּבּׁשמיני, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָקרּבנֹותיו

ּכל וסֹותר לאׁשם, ׁשנתֹו ּבן וכבּׂש לחּטאת, ואחד ְְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעֹולה
נזירּותֹו למנֹות ּומתחיל הּקֹודמין ּבּׁשמיני64הּימים ּגּלח ואם . ְְְְְְִִִִִִִִִַַַַַָ

ּבּיֹום ּבֹו קרּבנֹותיו מביא -65. ְְִֵַָָ
.Èעֹולתֹו אבל חּטאתֹו. מּׁשּיביא למנֹות? מתחיל ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמאימתי

מּלמנֹות אֹותֹו מעּכבין אין .66ואׁשמֹו ְְְֲִִִֵַַָ
.‚Èטבל ולא ּובּׁשביעי ּבּׁשליׁשי ׁשהּזה ּכּמה67הרי ונתאחר , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

טבל למחר. קרּבנֹותיו ויביא ׁשמׁשֹו יעריב ּכׁשּיטּבל - ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹימים
עד למנֹות מתחיל אינֹו - קרּבנֹותיו ואחר ׁשמׁשֹו ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָוהעריב
ּכמֹו אֹותֹו, מעּכבין אין ואׁשמֹו עֹולתֹו אבל חּטאתֹו; ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשּיביא

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„Èעל לגּלח צרי אינֹו - טמאה ּתגלחת הּנזיר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֻּכׁשּמגּלח

הּמקּדׁש האׁש68ּפתח על ּׂשערֹו להׁשלי ׁשּגּלח69ולא ּובין . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּבהנאה70ּבּמדינה אסּור ּׂשערֹו - ּבּמקּדׁש וטעּון71אֹו , ְְְְֲִִַַַָָָָָָָ
ואפרֹו72קבּורה והמגּלח73, הּנקּברים. ּכל ּכאפר אסּור ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

יצא - האׁשם ּדּוד ּתחת הׁשליכן אם .74ּבּמקּדׁש, ְְִִִִַַַָָָָָָָ
.ÂËּכל על ּבֹו ׁשהתרּו ּבין הרּבה, טמאֹות ׁשּנטמא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻנזיר

אינֹו - ואחת אחת ּכל על ּבֹו התרּו ׁשּלא ּובין ואחת ְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָֹאחת
אחד קרּבן אּלא טמאֹותיו על ּדברים75מביא ּבּמה . ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

טמאה קרּבנֹות ׁשּיביא קדם ׁשנּיה ּפעם ׁשּנטמא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻאמּורים?
טהרתֹו76הראׁשֹונה אחר ימים ּכּמה ׁשּנתאחר ּפי על ואף . ְְֳִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

חּטאתֹו הבאת הּימים77קדם ּבאֹותן ונטמא מביא78, אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
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שנזר. בטמא ולא מדבר, הכתוב שנטמא בטהור - נזרו" ראש טמא.41)וטמא שהוא פי על נזירותו.42)אף אם43)למניין
מלקות. אין התראה אין שאם תשהה, אל בו: כשהתרו ובוודאי השתחוויה. שיעור כדי ואינו44)שהה הואיל טומאה, תגלחת

טומאה. קרבן מגלח.45)מביא אינו הקברות בית טומאת על וכל46)אבל טומאה, קרבן מביא אינו שנזר טרם ונטמא הואיל
טומאה. תגלחת מגלח אינו טומאה קרבן מביא שם.47)שאינו ונזר הטומאה, לבין בינו מפסיקים מדעתו.48)והם ושלא הגג.

לוקה49) אינו שהה שאפילו יתכן, סגורה, הייתה השידה שהרי הייתה, בהיתר הנזירות, עליו וכשקיבל הואיל בו, התרו ואפילו
מפנים. חוץ ללמוד אין אולי כי חייב, שהוא שם), ושהה במקדש (=נטמא לפנים (=בנזיר), חוץ שהיית לדמות שאפילו50)ואין
חכמים. בדברי שמרד על ולוקה בטומאה, ששהה כאן, יש מדרבנן איסור אבל כאן, אין התורה מן מלקות שנדר51)אם זה

הקברות. בבית בהיותו וטבל.52)בנזיר היזה אחרי53)ולא יטמא ואפילו היא, אחת טומאה הכול בינתיים טהר שלא כיוון
בינתיים. טהר ולא הואיל קרבן מביא ואינו מגלח אינו עליה, מגלח שהנזיר בטומאה וטבילה.54)כן הזאה הטעון טמא כל כדין

הקברות.55) בבית שנדר נדרו לקיים טהרה, נזירות שבעה56)לשם הנזיר את מטמאה שהיא פי על אף הקברות בית טומאת כי
ברור, זה אבל עליהם. וישלים ויטהר הקברות מבית לכשיצא המניין, מן לו עולים והם הקודמים, הימים את סותרת היא אין ימים,

לו. עולים אינם הקברות בבית בהיותו טומאתו להיטהר.57)שימי והתחיל הקברות מבית יצטרך58)לצאתו לא וכשיטהר
מתחיל שאינו שנטמא, טהור לנזיר בניגוד למניינו. אחד כיום שנחשב השביעי, יום על נוסף יום, ותשעה עשרים אלא להשלים
ונטמא שנטהר, אחרי ימים מקצת מנה שהרי הוא, שנטמא טהור זה שנזיר פי על ואף והלאה. השמיני מיום אלא מניינו למנות

השביעי. מיום מניינו להתחיל שדינו שטהר, טמא נקרא: בטומאה, קיבל נזירותו ועיקר הואיל - כך, אף59)אחר הוא: והחידוש
ותגלחת, קרבן לחייבו החמורה השנייה, הטומאה עליו חלה זאת בכל ועומד, מחולל הוא והרי הקברות, בית טומאת לו שקדמה

בטהרה. נזירות להתחיל כבר והספיק בתשיעי,60)הואיל הקברות לבית ונכנס בטהרה ימים שני למנות כבר שהספיק כרחנו על
כלל. סותר אינו למניינו, השני ביום נטמא שאם ו, הלכה לעיל רבינו פסק וכבר טהור, אחד יום אלא לו אין בשמיני נכנס אם כי

להם.61) אחד ודין הם, כאחד השלושה אלו ההזאה.62)שכל לאחר טבילה לפני63)הטעונים היא שטבילתו הטבילה, אחרי
החמה. והלאה.64)שקיעת השמיני עלתה65)מיום השביעי ביום שטבילתו השמיני ביום גילוחו אחר טבילה טעון הנזיר ואין

התשיעי. ביום קרבנו ומביא שמש, הערב טעון הוא וממילא גילוחו, לאחר טבילה שטעון בשמיני, שגילח למצורע בניגוד לו.
"והזיר"66) הקדים לאשם" שנתו בן כבש והביא - נזרו ימי את לה' "והזיר בו: נאמר - ואשם מעכבת, ואינה היא, דורון שעולה

יקדש. כן ואחרי יכפר, מתחילה ראשו" את וקידש ... עליו "וכיפר בה נאמר החטאת, אבל מעכבו. אשמו שאין לך לומר ל"והביא"
ההזאה.67) מגלח.68)אחר טהור שנזיר האשם.69)כדרך דוד ערי70)שתחת שכל רבינו של פירושו וידוע בירושלים.

מדינה. נקראות: בהנאה.71)ישראל ואסור כקדש הוא הרי - ראשו" את "וקדש ממנו.72)שנאמר יהנו שרפוהו.73)שלא אם
אין74) ולכתחילה שיצא, מודים, הכול הדוד, תחת השליכו אם בדיעבד, אבל בלכתחילה, מאיר ורבי יהודה רבי נחלקו ובתוספתא

השלמים. דוד תחת שערו להשליך לכתחילה שמצוה טהור לנזיר בניגוד כנ"ל. לקברו אם כי הדוד תחת לשורפו והדבר75)צורך
כלום. מועילה התראה שאין ואשם.76)ברור, ועולה חטאת השמיני.77)שהם ביום חטאתו.78)שהוא שהביא טרם

             
  

אחד קרּבן וטהר79אּלא נטמא אם אבל חּטאתֹו80. ,81והביא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשעדין ּפי על אף חּטאתֹו, ׁשהביא אחר ׁשנּיה ּפעם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָונטמא

אחרֹות ּבקרּבנֹות חּיב - ועֹולתֹו אׁשמֹו הביא .82לא ְְְֲֲִֵֵַָָָָָֹ
.ÊËהיה ׁשּטמא נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת ׁשּגּלח ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנזיר

ידּועה ּבטמאה אם נזרֹו: ימי הּכל,83ּבתֹו סתר - נטמא ְְְְְְְִִִֵַַָָָָֹֻ
נזירּות ּומֹונה טמאה, ּתגלחת ּומגּלח טמאה, קרּבנֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻּומביא
נטמא הּתהֹום ּבטמאת ואם טהרה; קרּבנֹות ּומביא 84אחרת, ְְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

הּקּבלה מּפי הלכה זה ודבר סֹותר. אינֹו -85. ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
.ÊÈהּדמים מן אחד עליו נזרק ׁשּלא עד ׁשהּוא86ואם נֹודע ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

סֹותר - הּתהֹום ּבטמאת ּבין ידּועה ּבטמאה ּבין ְְְְְְֵֵֵֵַַָָָֻֻטמא,
הּדמים87הּכל מן אחד ׁשּנזרק אחר לֹו נֹודע ּפי88. על אף , ְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹ

סֹותר אינֹו - היא ידּועה ׁשאינּה וטמאה הֹואיל גּלח, .89ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
.ÁÈאפּלּו מּכירּה אדם ׁשאין ּכל הּתהֹום? טמאת היא זֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻאי

העֹולם למת90ּבסֹוף אּלא הּתהֹום טמאת אמרּו ולא . ְְְְְְֵֶַַָָָָֹֻ
ׁשהרגֹו91ּבלבד זה ּבֹו יֹודע ׁשהרי לא, - הרּוג אבל ;92. ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

.ËÈּגלּוי הּמת הּתהֹום93נמצא טמאת זֹו אין נמצא94- . ְְְְִִֵֵַַַָָָֻ
ּגּביו על והּמים מערה ּבקרקעֹות טמאת95מׁשקע זֹו הרי - ְְְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָֻֻ

ידּועה ׁשאינּה ּבצרֹורֹות96הּתהֹום, אֹו ּבתבן טמּון היה .97- ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ
הּסלעים ּובנקיקי ּבאפלה ּבמים, הּתהֹום; טמאת זֹו -98הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֻ

הּתהֹום טמאת .99אינּה ְְֵַַָֻ
.Îוטבל וירד ּבמת, ׁשּנטמא קרּבנֹות100נזיר והביא ּבמערה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת וגּלח נזירּות ּומנה ְְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָֻטמאה,
על אף לטּבל, ּכׁשּירד הּמערה ּבקרקעֹות מׁשקע היה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻׁשּמת
ׁשהחזק מּפני הּכל; סתר - ידּועה ׁשאינּה טמאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻּפי

וּדאי101לטמאה ׁשּיטהר עד טמא הּטמא וחזקת ירד102, . ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ׁשּנגע103להקר ׁשּידע עד טהֹור, זה הרי הּמת104- נמצא . ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּמים ּפני על טמא105צף ּבחזקת זה הרי ׁשחזקתֹו106- ; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
צף ׁשהּוא ּבזה .107ׁשּנגע ֶֶֶַָָָ

 
סֹותר‡. ולא עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן טמאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש

לפי ׁשבעה. טמאת בהן ׁשּנטמא ּפי על ואף הּקֹודמין, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻאת
עליו מת ימּות וכי אּלא: לנפׁש, יטמא וכי ּבֹו: נאמר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
יביא ּכ ואחר מת, ׁשל מעצמֹו ׁשהן מּטמאֹות ׁשּיטמא עד -ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
הּימים ּכל ויּפלּו טמאה, ּתגלחת ויגּלח טמאה, ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻֻקרּבנֹות

ִִָהראׁשֹונים.
.,הּנפל על עליהן: מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן טמאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻואּלּו

הּמת, מּבּׂשר ּכזית ועל ּבגידין. אבריו נתקּׁשרּו לא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹואפּלּו
על אף העצמֹות, מנין רב ׁשהן עצמֹות ועל נצל. ּכזית ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹועל
מת, ׁשל ּבנינֹו רב ׁשהן עצמֹות ועל הּקב. רבע ּבהן ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּפי
אף עצמֹות, קב חצי ועל הּקב. רבע ּבהן ׁשאין ּפי על ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹואף
העצמֹות וכל מנינֹו. רב ולא ּבנינֹו רב לא ּבהן ׁשאין ּפי ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹעל
הּבאה הּׁשדרה ועל מתים. מּׁשני ולא אחד, מת מּׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיהיּו
הּמת מן אבר ועל אחד. מת ׁשל הּגלּגלת ועל אחד. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻמּמת
עליהן ׁשּיׁש אחד, מאדם החי מן אבר ועל אחד, מּמת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבא
הּבא ּדם לג חצי ועל ּבחי. ארּוכה ּבֹו לעלֹות ׁשראּוי ְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָָֹּבּׂשר
זה נצל? זהּו אי הּמת. רקב חפנים מלא ועל אחד. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּמת

סרּוחה. לחה ונעּׂשה ׁשּנּמֹוח הּמת ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּבּׂשר
ׁשיׁש,‚. ׁשל ּבארֹון ערם ׁשּיּקבר עד מטּמא הּמת רקב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואין

אֹו ּבכסּותֹו ׁשּנקּבר אֹו אבר, מּמּנּו חסר ׁשלם. ּכּלֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻויהיה
אמרּו ולא רקב. לֹו אין - מּתכת ּבׁשל אֹו עץ ׁשל ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבארֹון
ּדמֹו. חסר ׁשהרי הרּוג, להֹוציא ּבלבד, למת אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָרקב
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הואיל79) ארוכה, אחת טומאה הן כאילו טומאותיו כל נמצאו טהרה. נזירות למנות מתחיל אינו חטאתו הביא שלא עוד שכל
טהרה. נזירות למניין הראוייה לשעה יצא לא וטבל.80)ועדיין שמשו.81)הזה שהעריב חלה82)אחרי חטאתו, שמשהביא

שנטהר. אחרי חדשה טומאה היא הרי אז וכשנטמא טהרה, נזירות שנטמא.83)עליו בשעה אחר לאדם ידועה שהייתה שאפשר
מעולם.84) אדם בו הכיר ולא התהום, קבר היה שעבר למשה85)שבמקום הלכה אלא ראייה. לו ואין מהסברא, לקוח זה "אין

הקרבנות.86)מסיני". בתוך87)מן נטמא כאילו זה והרי עליו נזירות דקדוקי כל עדיין הדמים מן אחד עליו נזרק שלא שכל
נזרו. ימי עדיין.88)מלאת גילה לא ואפילו למתים ולהיטמא ביין לשתות הותר אינו89)ואז שעה באותה נטמא שאפילו

ההלכה נתקבלה כך כי ידועה. בטומאה אלא סותר אינו המעכבו הדבר לאחר סותר, המעכבו הדבר לפני לו נודע הכלל: זה סותר.
שיעור.90)מסיני. אין עד מאיתנו ונעלמה עמוקה שהיא הזו הרגיש91)כתהום לא אחד שאף ואפשר בקרקע, טמון שנמצא

יודע. אחד ואין ומת. לקבר שנפל או שיהא92)במותו, צריך הרדב"ז: וכתב ידועה. טומאה זו הרי אחד, בה שהכיר וכל הרוצח.
התהום. טומאת זו והרי אדם, בו הכיר לא הרי ומת, נחש שהכישו או רעה חיה מיד הרוג היה אם אבל אדם, בידי הרוג שהוא ניכר,

מלמעלה93) פתוחה המערה שהייתה כגון נטמא, לא ספק בו, נטמא ספק המערה, פי על צף מת ונמצא במערה, הנזיר שהיה כגון
עליה. מאהיל אדם.94)ואינו בני שיראוהו שאפשר במקום, ונמצא שאינה95)הואיל אחרת, מטומאה שם לטבול הנזיר וירד

מת. אדם.96)טומאת לשום ידועה הטומאה הייתה לא נטמא, שבוודאי פי על מעולם,97)אף אדם בו הכיר שלא אפשר
למקום. ממקום להתגלגל עשויים וצרורות רוח, ידי על עליו להתגלגל יכול תבן חגוים.98)שהרי והם99)סדקים, הואיל

בו. והכיר הסתכל שאדם שאפשר מכוסה, ואינה בהם להציץ אדם יכול לטומאתו.100)חלולים השביעי כשירד101)ביום
וודאי. טמא היה טהור.102)למערה בחזקת הנזיר כשהיה אלא בנזיר, טהורה התהום טומאת אמרו טמא103)ולא היה שלא

מחומו. להצטנן ירד אלא כלל לאחר104)למת לו ונודע הואיל נזירותו ימי סותר שאינו אלא מת, טמא זה הרי שנגע, נודע ואם
היא. התהום וטומאת הדמים, מן אחד נטמא.105)שנזרק לא ספק בו נטמא ספקו106)וספק היחיד ברשות טומאה שספק

ו"טומאה והואיל אדם, בני שיראוה שאפשר במקום נמצאה שהרי התהום, טומאת זו ואין טמא. זה הרי להקר ירד ואפילו טמא
הכול. סתר הדמים, זריקת לאחר לו נודע אפילו היא, ובהלכות107)ידועה" שרץ. לעניין טהורה המים פני על צפה טומאה שספק

בלבד". לשרץ אלא טהור צפה טומאה ספק אמרו "ולא רבינו: כותב ג' הלכה י"ד, פרק הטומאות אבות



עז              
  

אחד קרּבן וטהר79אּלא נטמא אם אבל חּטאתֹו80. ,81והביא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשעדין ּפי על אף חּטאתֹו, ׁשהביא אחר ׁשנּיה ּפעם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָונטמא

אחרֹות ּבקרּבנֹות חּיב - ועֹולתֹו אׁשמֹו הביא .82לא ְְְֲֲִֵֵַָָָָָֹ
.ÊËהיה ׁשּטמא נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת ׁשּגּלח ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנזיר

ידּועה ּבטמאה אם נזרֹו: ימי הּכל,83ּבתֹו סתר - נטמא ְְְְְְְִִִֵַַָָָָֹֻ
נזירּות ּומֹונה טמאה, ּתגלחת ּומגּלח טמאה, קרּבנֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻּומביא
נטמא הּתהֹום ּבטמאת ואם טהרה; קרּבנֹות ּומביא 84אחרת, ְְְְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

הּקּבלה מּפי הלכה זה ודבר סֹותר. אינֹו -85. ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
.ÊÈהּדמים מן אחד עליו נזרק ׁשּלא עד ׁשהּוא86ואם נֹודע ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

סֹותר - הּתהֹום ּבטמאת ּבין ידּועה ּבטמאה ּבין ְְְְְְֵֵֵֵַַָָָֻֻטמא,
הּדמים87הּכל מן אחד ׁשּנזרק אחר לֹו נֹודע ּפי88. על אף , ְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹ

סֹותר אינֹו - היא ידּועה ׁשאינּה וטמאה הֹואיל גּלח, .89ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
.ÁÈאפּלּו מּכירּה אדם ׁשאין ּכל הּתהֹום? טמאת היא זֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻאי

העֹולם למת90ּבסֹוף אּלא הּתהֹום טמאת אמרּו ולא . ְְְְְְֵֶַַָָָָֹֻ
ׁשהרגֹו91ּבלבד זה ּבֹו יֹודע ׁשהרי לא, - הרּוג אבל ;92. ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

.ËÈּגלּוי הּמת הּתהֹום93נמצא טמאת זֹו אין נמצא94- . ְְְְִִֵֵַַַָָָֻ
ּגּביו על והּמים מערה ּבקרקעֹות טמאת95מׁשקע זֹו הרי - ְְְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָֻֻ

ידּועה ׁשאינּה ּבצרֹורֹות96הּתהֹום, אֹו ּבתבן טמּון היה .97- ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ
הּסלעים ּובנקיקי ּבאפלה ּבמים, הּתהֹום; טמאת זֹו -98הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֻ

הּתהֹום טמאת .99אינּה ְְֵַַָֻ
.Îוטבל וירד ּבמת, ׁשּנטמא קרּבנֹות100נזיר והביא ּבמערה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

נֹודע ּכ ואחר טהרה, ּתגלחת וגּלח נזירּות ּומנה ְְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָֻטמאה,
על אף לטּבל, ּכׁשּירד הּמערה ּבקרקעֹות מׁשקע היה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻׁשּמת
ׁשהחזק מּפני הּכל; סתר - ידּועה ׁשאינּה טמאה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻּפי

וּדאי101לטמאה ׁשּיטהר עד טמא הּטמא וחזקת ירד102, . ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
ׁשּנגע103להקר ׁשּידע עד טהֹור, זה הרי הּמת104- נמצא . ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּמים ּפני על טמא105צף ּבחזקת זה הרי ׁשחזקתֹו106- ; ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
צף ׁשהּוא ּבזה .107ׁשּנגע ֶֶֶַָָָ

 
סֹותר‡. ולא עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן טמאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש

לפי ׁשבעה. טמאת בהן ׁשּנטמא ּפי על ואף הּקֹודמין, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻאת
עליו מת ימּות וכי אּלא: לנפׁש, יטמא וכי ּבֹו: נאמר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
יביא ּכ ואחר מת, ׁשל מעצמֹו ׁשהן מּטמאֹות ׁשּיטמא עד -ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
הּימים ּכל ויּפלּו טמאה, ּתגלחת ויגּלח טמאה, ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻֻקרּבנֹות

ִִָהראׁשֹונים.
.,הּנפל על עליהן: מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן טמאֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻואּלּו

הּמת, מּבּׂשר ּכזית ועל ּבגידין. אבריו נתקּׁשרּו לא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹואפּלּו
על אף העצמֹות, מנין רב ׁשהן עצמֹות ועל נצל. ּכזית ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹועל
מת, ׁשל ּבנינֹו רב ׁשהן עצמֹות ועל הּקב. רבע ּבהן ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּפי
אף עצמֹות, קב חצי ועל הּקב. רבע ּבהן ׁשאין ּפי על ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹואף
העצמֹות וכל מנינֹו. רב ולא ּבנינֹו רב לא ּבהן ׁשאין ּפי ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹעל
הּבאה הּׁשדרה ועל מתים. מּׁשני ולא אחד, מת מּׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיהיּו
הּמת מן אבר ועל אחד. מת ׁשל הּגלּגלת ועל אחד. ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻמּמת
עליהן ׁשּיׁש אחד, מאדם החי מן אבר ועל אחד, מּמת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבא
הּבא ּדם לג חצי ועל ּבחי. ארּוכה ּבֹו לעלֹות ׁשראּוי ְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָָֹּבּׂשר
זה נצל? זהּו אי הּמת. רקב חפנים מלא ועל אחד. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּמת

סרּוחה. לחה ונעּׂשה ׁשּנּמֹוח הּמת ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָּבּׂשר
ׁשיׁש,‚. ׁשל ּבארֹון ערם ׁשּיּקבר עד מטּמא הּמת רקב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואין

אֹו ּבכסּותֹו ׁשּנקּבר אֹו אבר, מּמּנּו חסר ׁשלם. ּכּלֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻויהיה
אמרּו ולא רקב. לֹו אין - מּתכת ּבׁשל אֹו עץ ׁשל ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבארֹון
ּדמֹו. חסר ׁשהרי הרּוג, להֹוציא ּבלבד, למת אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָרקב
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הואיל79) ארוכה, אחת טומאה הן כאילו טומאותיו כל נמצאו טהרה. נזירות למנות מתחיל אינו חטאתו הביא שלא עוד שכל
טהרה. נזירות למניין הראוייה לשעה יצא לא וטבל.80)ועדיין שמשו.81)הזה שהעריב חלה82)אחרי חטאתו, שמשהביא

שנטהר. אחרי חדשה טומאה היא הרי אז וכשנטמא טהרה, נזירות שנטמא.83)עליו בשעה אחר לאדם ידועה שהייתה שאפשר
מעולם.84) אדם בו הכיר ולא התהום, קבר היה שעבר למשה85)שבמקום הלכה אלא ראייה. לו ואין מהסברא, לקוח זה "אין

הקרבנות.86)מסיני". בתוך87)מן נטמא כאילו זה והרי עליו נזירות דקדוקי כל עדיין הדמים מן אחד עליו נזרק שלא שכל
נזרו. ימי עדיין.88)מלאת גילה לא ואפילו למתים ולהיטמא ביין לשתות הותר אינו89)ואז שעה באותה נטמא שאפילו

ההלכה נתקבלה כך כי ידועה. בטומאה אלא סותר אינו המעכבו הדבר לאחר סותר, המעכבו הדבר לפני לו נודע הכלל: זה סותר.
שיעור.90)מסיני. אין עד מאיתנו ונעלמה עמוקה שהיא הזו הרגיש91)כתהום לא אחד שאף ואפשר בקרקע, טמון שנמצא

יודע. אחד ואין ומת. לקבר שנפל או שיהא92)במותו, צריך הרדב"ז: וכתב ידועה. טומאה זו הרי אחד, בה שהכיר וכל הרוצח.
התהום. טומאת זו והרי אדם, בו הכיר לא הרי ומת, נחש שהכישו או רעה חיה מיד הרוג היה אם אבל אדם, בידי הרוג שהוא ניכר,

מלמעלה93) פתוחה המערה שהייתה כגון נטמא, לא ספק בו, נטמא ספק המערה, פי על צף מת ונמצא במערה, הנזיר שהיה כגון
עליה. מאהיל אדם.94)ואינו בני שיראוהו שאפשר במקום, ונמצא שאינה95)הואיל אחרת, מטומאה שם לטבול הנזיר וירד

מת. אדם.96)טומאת לשום ידועה הטומאה הייתה לא נטמא, שבוודאי פי על מעולם,97)אף אדם בו הכיר שלא אפשר
למקום. ממקום להתגלגל עשויים וצרורות רוח, ידי על עליו להתגלגל יכול תבן חגוים.98)שהרי והם99)סדקים, הואיל

בו. והכיר הסתכל שאדם שאפשר מכוסה, ואינה בהם להציץ אדם יכול לטומאתו.100)חלולים השביעי כשירד101)ביום
וודאי. טמא היה טהור.102)למערה בחזקת הנזיר כשהיה אלא בנזיר, טהורה התהום טומאת אמרו טמא103)ולא היה שלא

מחומו. להצטנן ירד אלא כלל לאחר104)למת לו ונודע הואיל נזירותו ימי סותר שאינו אלא מת, טמא זה הרי שנגע, נודע ואם
היא. התהום וטומאת הדמים, מן אחד נטמא.105)שנזרק לא ספק בו נטמא ספקו106)וספק היחיד ברשות טומאה שספק

ו"טומאה והואיל אדם, בני שיראוה שאפשר במקום נמצאה שהרי התהום, טומאת זו ואין טמא. זה הרי להקר ירד ואפילו טמא
הכול. סתר הדמים, זריקת לאחר לו נודע אפילו היא, ובהלכות107)ידועה" שרץ. לעניין טהורה המים פני על צפה טומאה שספק

בלבד". לשרץ אלא טהור צפה טומאה ספק אמרו "ולא רבינו: כותב ג' הלכה י"ד, פרק הטומאות אבות



עח             
  

צּפרניו„. אֹו ּׂשערֹו ׁשּגזזּו אֹו ּכאחד, מתים ׁשני ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָקברּו
ּבמעיה ועּברּה ונקּברה ׁשּמתה עּברה אּׁשה אֹו עּמֹו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻֻּוקברּום
ׁשּנעּׂשה עד הּמת טחן אם וכן מטּמא. ׁשּלהם הרקב אין -ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
והּניח הּמת את טחן מאליו. ׁשּירקיב עד מטּמא, אינֹו - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָרקב
חי ּכׁשהּוא מקצתֹו [ׁשהרקיב] אֹו ּכּלֹו, ׁשהרקיב עד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֻעפרֹו
- זה לרקב נטמא ואם ספק; זה הרי - הּכל והרקיב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּומת
הּבאין עצמֹות ּברבע נטמא אם וכן טמא. ספק זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהרי
טמא. ספק זה הרי - ּבאהלן הּגלּגלת מן אֹו ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמהּׁשדרה

נזיר‰. נגע אם ׁשּמנינּו, טמאֹות עּׂשרה הׁשּתים אּלּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכל
האהיל אֹו עליה הּנזיר האהיל אֹו נּׂשאּה, אֹו מהן ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבאחת
ּבאהל אּלּו מּטמאֹות ואחת הּנזיר היה אֹו הּנזיר, על ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻֻהּטמאה
טמאה, קרּבן ּומביא טמאה, ּתגלחת מגּלח זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻאחד
ׁשאי ּבמּגע; מטּמא ׁשאינֹו הרקב, מן חּוץ הּכל. את ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוסֹותר
אֹו נּׂשאֹו אם אבל אחד. גּוף אינֹו ׁשהרי ּבכּלֹו, ׁשּיּגע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאפׁשר

מגּלח. - ּבאהלֹו ְְְֳִֵַַָָנטמא
.Âאֹו ּכּׂשעֹורה, עצם אפּלּו הּמת, ּבעצם ׁשּנגע נזיר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוכן

וסֹותר טמאה, קרּבנֹות ּומביא עליו, מגּלח זה הרי - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֻנּׂשאֹו
נטמא אבל ּבאהל. מטּמא ּכּׂשעֹורה עצם ואין הּקֹודמים. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאת
העֹובדי ארץ ּבגּוׁש הּללּו: ּדברים עּׂשר מּׁשנים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָבאחת
ׁשהן ּבתֹוכּה, קבר ׁשּנחרׁש בּׂשדה אֹו ּומזלֹות, ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּכֹוכבים
הּׂשריגים ועל עליו ׁשהאהיל אֹו ּובמּׂשא; ּבמּגע ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָמטּמאין
אֹו הּגדר, מן הּיֹוצאֹות הּפרעֹות אֹו האילנֹות, מן ְְְִִִִֵַַַַָָָָהּיֹוצאים
עצמֹות רבע ּבאהל ׁשּנטמא אֹו ּבֹו; וכּיֹוצא גמל אֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמּטה
ּברביעית ׁשּנטמא אֹו מנין; רב ולא ּבנין רב לא ּבהן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹֹׁשאין
אֹו ּובאהל; ּובמּׂשא ּבמּגע מטּמא ׁשהיא הּמת, מן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדם
אֹו ּובאהל; ּבמּגע מטּמאין ׁשהן ּבּדֹופק, אֹו ּבּגֹולל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנטמא

ּבאב אֹו החי מן ּבאבר ּבּׂשרׁשּנטמא עליהן ׁשאין הּמת מן ר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
סֹותר. אינֹו זה הרי - ֲֵֵֵֶָָּכראּוי

.Êּומּזה ׁשבעה טמאת טמא הּוא אּלּו ׁשּבכל ּפי על ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאף
מביא ולא טמאה ּתגלחת מגּלח אינֹו - ּובּׁשביעי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹֻּבּׁשליׁשי
אין הּטמאה ימי ּכל אבל הּקֹודמין. את סֹותר ולא ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻקרּבנֹות

נזירּותֹו. ימי מּמנין לֹו ְְְִִִִֵַעֹולין
.Áמּזה אינֹו - במת הּנֹוגעים בכלים אֹו הּמת ּבאהל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹנגע

אבל ּבנזיר; מיחד זה ׁשּדין לי, ויראה ּובּׁשביעי. ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבּׁשליׁשי
ּבּׁשליׁשי יּזה - ׁשבעה טמאת ּבכלי ׁשּנטמא אדם ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻּכל
לי, יראה וכן מת. טמאת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻּובּׁשביעי,
ּכדי ּבכלים, נגע אם ּובּׁשביעי ּבּׁשליׁשי מּזה ׁשאינֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּזה

נזירּותֹו. ימי מּמנין ּבּכלים טמאתֹו ימי לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֻׁשּיעלּו
.Ëימי וׁשבעת חלּוטֹו ימי ּכל - והחלט ׁשּנצטרע ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻנזיר

ראׁשֹונה ּתגלחת ּבין לצרעּתֹו ׁשּיטהר אחר ׁשּסֹופר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָספירֹו
עֹולין - הסּגר ימי אבל נזירּותֹו. מימי לֹו עֹולין אין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָלׁשנּיה
זיבתן ימי ּכל - אּׁשה ּבין איׁש ּבין ּבּׂשרֹו, זב אם וכן ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָלֹו.
למׁשה הלכה זה ודבר טמאין. ׁשהן ּפי על אף להן, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעֹולין

הּוא. ִִַמּסיני
.Èׁשּימי - טמאֹות ּבׁשאר הּנזיר נטמא ׁשאם לֹומר, צרי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאין

ימי ּבתֹו ּבמת נטמא ּכלּום. סֹותר ואינֹו לֹו, עֹולין ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָֻטמאתֹו
ואף עֹומד ּבנזירּותֹו ׁשהרי הּקֹודמין, ּכל את סֹותר - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָצרעּתֹו

טמא. ׁשהּוא ּפי ִֵֶַָעל

.‡Èואסּור מצוה, ּובתגלחת מצוה מת ּבטמאת מּתר ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֻֻהּנזיר
הּיֹום ׁשּיׁשּתה ׁשּנׁשּבע מי ּכיצד? הרׁשּות. ּכיין הּמצוה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּביין
חלה - ּבנזיר נדר ּכ ואחר לׁשּתֹות, עליו מצוה ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיין,
ׁשהּוא לֹומר צרי ואין ּביין. ואסּור הּׁשבּועה על ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָנזירּות
סֹופרים. מּדברי אּלא ׁשאינֹו והבּדלה, קּדּוׁש ּביין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאסּור

.Èּבּדר מהּל היה מצוה? מת ּבטמאת מּתר הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻוכיצד
לֹו מּטּמא זה הרי - ׁשּיקּברּנּו מי ׁשם ׁשאין ּבמת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּופגע

הן. קּבלה ּדברי אּלּו ּודברים ְְְְִִֵֵֵַָָָוקֹוברֹו.
.‚Èּפי על אף נזיר, יּטּמא - מצוה ּבמת ׁשּפגעּו וכהן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנזיר

ואל טמאה, קרּבן ּומביא הראׁשֹונים הּימים סֹותר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשהּוא
נזיר היה ואפּלּו ׁשעה, קדּׁשת קדּׁשתֹו ׁשּזה כהן. ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻיּטּמא

עֹולם. קדּׁשת קדּׁשתֹו והּכהן ְְְֵַַָָָֹֻֻעֹולם,
.„Èנזיר ואחד יֹום ׁשלׁשים נזיר אחד נזירים, ׁשני ּבֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָּפגעּו

קצּוב לזמן נזיר אחד היה ׁשלׁשים. נזיר יּטּמא - יֹום ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָמאה
עֹולם ׁשּנזירּות קצּוב; לזמן הּנזיר יּטּמא - עֹולם נזיר ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָוהּׁשני

מּזה. חמּורה ְֲִֶָָֻקדּׁשתֹו
.ÂËונרּפא ׁשּנצטרע, נזיר מצוה? ּבתגלחת מּתר הּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻוכיצד

ׁשהרי ּׂשערֹו. ּכל מגּלח זה הרי - נזירּות ימי ּבתֹו ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּצרעּתֹו
ּׂשערֹו ּכל את וגּלח ּבּמצרע: ׁשּנאמר עּׂשה, מצות ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתגלחּתֹו
תעּׂשה: ולא עּׂשה מצות מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוגֹומר;
עּׂשה יבֹוא - לאו ואם מּוטב, - ׁשניהם את לקּים יכֹול ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָאם
על עבר נזרֹו ּבימי ׁשּגּלח נזיר והלֹוא תעּׂשה. לא את ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוידחה

ועּׂש תעּׂשה ראׁשֹו,לא ּׂשער ּפרע ּגּדל יהיה קדׁש ׁשּנאמר: ה, ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
דֹוחה ולּמה ועּׂשה, תעּׂשה לא דֹוחה עּׂשה אין מקֹום ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּובכל
הּנזיר נטמא ׁשּכבר מּפני לנזירּות? הּנגע ּתגלחת ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעּׂשה
אינֹו והרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו לֹו עֹולין אין חלּוטֹו וימי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָּבצרעת,
תעּׂשה, לא אּלא נׁשאר ולא מאליו, העּׂשה ּובטל ּבהן, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹקדֹוׁש
ׁשל עּׂשה ּבא ּולפיכ ראׁשֹו, על יעבר לא ּתער ְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹֹׁשהּוא:

אֹותֹו. ודחה הּצרעת ְְִַַַַַָָָּתגלחת

 
נזירּותֹו‡. ימי הּנזיר ּכׁשּיגמר היא? ּכיצד הּטהרה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּתגלחת

ואיל לחּטאת, וכבּׂשה לעֹולה, ּכבּׂש ּבהמֹות: ׁשלׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָמביא
ּתקרב לחּטאת הראּויה - ּפרׁש ולא ׁשלׁשּתן הביא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹלׁשלמים.
- לעֹולה והראּויה ׁשלמים, - לׁשלמים והראּויה ְְְְְְְִִִַָָָָָָָָחּטאת,
ׁשליׁשי ּוׁשני עּׂשרֹונֹות ׁשּׁשה הּׁשלמים איל עם ּומביא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָעֹולה.
מּצֹות, חּלֹות עּׂשר חּלה: עּׂשרים מהן אֹופה סלת. ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹעּׂשרֹון
ׁשמן. ּברביעית העּׂשרים ּומֹוׁשח מּצֹות. רקיקי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָועּׂשרה
אחד. ּבכלי העּׂשרים ּומביא מּסיני. למׁשה הלכה זה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָוׁשעּור

.ּכ ואחר העֹולה, ּכ ואחר ּתחּלה, החּטאת ְְְְִֵַַַַַַַָָָָָוׁשֹוחט
החּטאת ׁשּׁשחט אחר ּגּלח ואם מגּלח. ּכ ואחר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָהּׁשלמים,
מן ולֹוקח ׁשֹולקן. אֹו הּׁשלמים ּומבּׁשל יצא. - העֹולה ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָאֹו
ּכ ואחר הּׂשער, על ונֹותן הּׁשלמים זבחי ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהרטב
ּתחת הׁשליכֹו ואם הּׁשלמים. ּדּוד ּתחת לאׁש ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָמׁשליכֹו

יצא. - ַַָָָהחּטאת
הּנזירים‚. ּבלׁשּכת הּנׁשים, ּבעזרת ּׂשערֹו? מגּלח ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהיכן

את מבּׁשלין וׁשם ּדרֹומית, מזרחית ּבקרן ׁשם ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשהיתה
יצא. - ּבּמדינה ּגּלח ואם לאׁש. ּׂשערן ּומׁשליכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשלמיהן
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הּוא הּדּוד ּתחת - ּבּמקּדׁש ׁשּגּלח ּובין ּבּמדינה ׁשּגּלח ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּובין
ּפתּוח, העזרה ּפתח ׁשּיהיה עד מגּלח ואינֹו ּׂשערֹו. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמׁשלי
ׁשּזה הּפתח, ּכנגד ׁשּיגּלח לא מֹועד. אהל ּפתח ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹׁשּנאמר:

הּוא. מקּדׁש ְְִִָּבזיֹון
וחּלת„. האיל, מן ּבׁשלה הּזרֹוע את הּכהן נֹוטל ּכ ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹואחר

אֹו הּנזיר ּכּפי על ונֹותנן אחד, ורקיק הּסל, מן אחת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָמּצה
ּולהּטּמא יין לׁשּתֹות הּנזיר הּתר ּכ ואחר ּומניפן. ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻהּנזירה

ְִֵלמתים.
ׁשאין‰. ּפי על ואף ּתער. להעביר צרי אינֹו ממרט ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹנזיר

קרּבנֹותיו מקריב זה הרי - ּכּפים לֹו ׁשאין אֹו ּׂשער ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלֹו
אין - ראׁשֹו גּלח ולא קרּבנֹותיו הביא ואם ויטּמא. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹויׁשּתה
ׁשּמּׁשּיּזרק לערב. ּומּטּמא ׁשֹותה אּלא מעּכבת, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּתגלחת
ּכּפיו על נתן ׁשּלא ּפי על אף הּתר, הּדמים מן אחד ִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻעליו

לעּכב. ולא למצוה - אּלּו ּדברים ׁשּכל הניף; ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹולא
.Âאפּלּו לגּלח מצוה עליו, מעּכב הּתגלחת ׁשאין ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאף

וׁשּיר ׁשּגּלח אֹו תער, ּבלא ׁשּגּלח ונזיר מרּבה. זמן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻלאחר
ּבין ּגּלּוח. מצות קּים ולא ּכלּום עּׂשה לא - ּׂשערֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹֹׁשּתי

טמא. נזיר ּבין טהֹור ִִֵֵָָָָנזיר
.Êעם וגּלחֹו וחזר ּכּלֹו, ראׁשֹו וצּמח ּׂשערֹות, ׁשּתי והּניח ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָֹֻּגּלח

קּים זה הרי - אחת ונׁשרה אחת ׁשּגּלח אֹו הּׂשערֹות, ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹותן
ּגּלּוח. מצות ּכאן אין - אחת וגּלח אחת נׁשרה ּגּלּוח. ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָמצות

.Á,ּפסּולה ּתגלחּתֹו - ּפסּול ונמצא הּׁשלמים על ְְְְְְִִִִַַַַָָָָּגּלח
נׁשחטה ׁשּלא ונמצאת החּטאת על ּגּלח לֹו. עלּו לא ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֹּוזבחיו
והקריבן והעֹולה הּׁשלמים הביא ּכ ואחר חּטאת, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָלׁשם

לֹו. עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה ּתגלחּתֹו - ְְְְְְִִַָָָָָָֹּכמצותן
.Ë,לׁשמן ׁשּלא ונׁשחטּו הּׁשלמים ועל העֹולה על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּגּלח

ּתגלחּתֹו - לׁשמן להקריבן אחרֹות קרּבנֹות הביא ּכ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָואחר
לֹו. עלּו לא ּוזבחיו ְְָָָָֹּפסּולה

.Èּתגלחּתֹו - ּכׁשר מהם אחד ונמצא ׁשלׁשּתן על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגּלח
ּכהלכתן. ויקרבּו הּזבחים ׁשאר ויביא ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָּכׁשרה,

.‡Èּכמי הּוא הרי - ּפסּולה ּתגלחּתֹו ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל
ּכמֹו יֹום, ׁשלׁשים סֹותר ׁשהּוא נזירּותֹו, ימי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַׁשּנתּגּלח
הּפסּולה, הּתגלחת אחר יֹום ׁשלׁשים מֹונה ונמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשּבארנּו.

קרּבנֹותיו. ְְְִָָָויביא
.Èעֹולים ואין ּכׁשרים, - ּכמצותן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשלמי

לחם טעּונין ואין אחד, ליֹום ונאכלין חֹובה. לׁשם ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלּבעלים
זרֹוע. ולא מּתנֹות ְְְַַָֹֹולא

.‚È,החּלין מן הּכל - עּמהם הּבא והּלחם אּלּו ּבהמֹות ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשלׁש
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו הקּדׁש, נדרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָּכׁשאר

.„Èׁשני מעּׂשר מּמעֹות ׁשאגּלח מנת על נזיר הריני ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:
מן אּלא הּמעּׂשר, מן קרּבנֹותיו מביא ואינֹו נזיר, זה הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ִַֻהחּלין.
.ÂËאביו קרּבנֹות להביא לֹו יׁש - ּבנזיר ׁשּנדר ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהאיׁש

קרּבנֹות על מגּלחת האּׁשה ואין עליהם; ּומגּלח ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלעצמֹו

ׁשהיה מי ּכיצד? הּוא. הּקּבלה מּפי הלכה זה ודבר ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאביה.
והּניח ּומת קרּבנֹותיו, ּבהן לקנֹות מעֹות והפריׁש נזיר, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָאביו
מנת על נזיר הריני אביו: מֹות אחרי ואמר סתּומין, ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָהּמעֹות
זה הרי - לקרּבנֹותיו אבי ׁשהפריׁש מּמעֹות קרּבנֹותי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשאביא
נזירים, ואביו הּוא היה אם וכן קרּבנֹותיו. מהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָמביא
אחר הּבן ואמר האב, ּומת סתּומין, מעֹות אביו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהפריׁש
מביא זה הרי - אבי מעֹות על מגּלח הריני אביו: ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמֹות
לנדבה. הּמעֹות יּפלּו - אמר לא אם אבל מהן. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹקרּבנֹותיו
הּסתּומים, הּמעֹות חֹולקים - רּבים ּבנים והּניח האב ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָמת
חלקֹו, על לגּלח מהן אחד לכל ויׁש להן, ירּׁשה ׁשהיא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמּפני

ׁשנים. ּפי ּבהן נֹוטל ְְְִִֵֶַַָוהּבכֹור
.ÊËּבין קצּוב, זמן נזיר והּבן עֹולם נזיר האב ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבין

מגּלח זה הרי - עֹולם נזיר והּבן קצּוב זמן נזיר האב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
אביו. נזירּות מּמעֹות קרּבנֹותיו ְְְְִִִִֵָָָּומביא

.ÊÈ- ומת טמאה קרּבנֹות ּבהן להביא מעֹות האב ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהפריׁש
האב הפריׁשן אם וכן טהרה. קרּבנֹות ּבהן מביא הּבן ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָאין
טמאה. ּתגלחת עליהן מגּלח הּבן אין - טהרה ְְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻלקרּבן
לֹו. עלּו לא - זבחיו הביא ואם ספק. הן אּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹׁשּדברים

.ÁÈקרּבנֹות להביא חּיב - נזיר לגּלח עלי הרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאֹומר:
א יד על ּומקריבן טהרה, עד:ּתגלחת אמר ׁשּירצה. נזיר יזה ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

חצי לגּלח עלי הרי אמר: אם אֹו נזיר, קרּבנֹות חצי עלי ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהרי
ׁשּירצה, נזיר לאיזה הּקרּבנֹות חצי מביא זה הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָנזיר
עלי הרי אמר: אם אבל מּׁשּלֹו. קרּבנֹותיו מׁשלים נזיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואֹותֹו
ׁשאין ׁשלם; נזיר קרּבנֹות מביא זה הרי - נזיר חצי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָקרּבנֹות

נזירּות. חצי ְֲִִָלנּו
.ËÈואמר חברֹו וׁשמע נזיר, לגּלח ועלי נזיר הריני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהאֹומר:

ׁשהרי אחר; נזיר לגּלח חּיב ואינֹו נזיר, חברֹו הרי - ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ'ואני'
לגּלח ועלי ואני אמר: ואם בנזירּות. אּלא עצמֹו התּפיס ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלא
מהן אחד ּכל מביא - ּפקחין היּו ואם חּיב. זה הרי - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנזיר
לגּלח חּיבים - ּכן עּׂשּו לא ואם חברֹו. ידי על ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹקרּבנֹות

אחרים. ְֲִִֵנזירּות
.Îואני ואמר: חברֹו וׁשמע נזיר, חצי לגּלח עלי הרי ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהאֹומר:

וזה זה, ׁשל קרּבנֹותיו חצי מביא זה - נזיר חצי לגּלח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָועלי
קרּבנֹותיו, מׁשלים מהן אחד וכל זה, ׁשל קרּבנֹותיו חצי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמביא
נזיר מאיזה קרּבנֹות חצי מביא זה - לאו ואם ּפקחין. היּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָאם

ׁשּירצה. נזיר מאיזה קרּבנֹות חצי מביא וזה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשּירצה,
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נזירים‡. קרּבנֹות מהן ׁשּיקריב מעֹות והקריב1הּמפריׁש , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ

אחרים נזירים קרּבנֹות ּבמֹותרן יביאּו - והֹותירּו ;2מהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָ
לנזירּותֹו סתּומין מעֹות הפריׁש לנזירים. - נזירים 3ׁשּמֹותר ְְְְְִִִִִִִִִִֶַָ

לנדבה4והֹותירּו הּמֹותרֹות יּפלּו -5. ְְְִִִַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עניים.1) שהם נדבה.2)אחרים, לעולת ייפול ולא אחרים, נזירים למעות יצרפו קרבן, שיעור כדי במותר יהיה לא ואפילו עניים,
כלום.3) אמר ולא עצמו, נזירות לקרבנות מעות עודף.4)שהפריש לו נשאר קרבנותיו, כל מהן שקנה לשופרות5)אחרי



עט              
  

הּוא הּדּוד ּתחת - ּבּמקּדׁש ׁשּגּלח ּובין ּבּמדינה ׁשּגּלח ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּובין
ּפתּוח, העזרה ּפתח ׁשּיהיה עד מגּלח ואינֹו ּׂשערֹו. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמׁשלי
ׁשּזה הּפתח, ּכנגד ׁשּיגּלח לא מֹועד. אהל ּפתח ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹׁשּנאמר:

הּוא. מקּדׁש ְְִִָּבזיֹון
וחּלת„. האיל, מן ּבׁשלה הּזרֹוע את הּכהן נֹוטל ּכ ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹואחר

אֹו הּנזיר ּכּפי על ונֹותנן אחד, ורקיק הּסל, מן אחת ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָמּצה
ּולהּטּמא יין לׁשּתֹות הּנזיר הּתר ּכ ואחר ּומניפן. ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻהּנזירה

ְִֵלמתים.
ׁשאין‰. ּפי על ואף ּתער. להעביר צרי אינֹו ממרט ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹנזיר

קרּבנֹותיו מקריב זה הרי - ּכּפים לֹו ׁשאין אֹו ּׂשער ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלֹו
אין - ראׁשֹו גּלח ולא קרּבנֹותיו הביא ואם ויטּמא. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹויׁשּתה
ׁשּמּׁשּיּזרק לערב. ּומּטּמא ׁשֹותה אּלא מעּכבת, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּתגלחת
ּכּפיו על נתן ׁשּלא ּפי על אף הּתר, הּדמים מן אחד ִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻעליו

לעּכב. ולא למצוה - אּלּו ּדברים ׁשּכל הניף; ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹולא
.Âאפּלּו לגּלח מצוה עליו, מעּכב הּתגלחת ׁשאין ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאף

וׁשּיר ׁשּגּלח אֹו תער, ּבלא ׁשּגּלח ונזיר מרּבה. זמן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻלאחר
ּבין ּגּלּוח. מצות קּים ולא ּכלּום עּׂשה לא - ּׂשערֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹֹׁשּתי

טמא. נזיר ּבין טהֹור ִִֵֵָָָָנזיר
.Êעם וגּלחֹו וחזר ּכּלֹו, ראׁשֹו וצּמח ּׂשערֹות, ׁשּתי והּניח ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָֹֻּגּלח

קּים זה הרי - אחת ונׁשרה אחת ׁשּגּלח אֹו הּׂשערֹות, ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹותן
ּגּלּוח. מצות ּכאן אין - אחת וגּלח אחת נׁשרה ּגּלּוח. ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָמצות

.Á,ּפסּולה ּתגלחּתֹו - ּפסּול ונמצא הּׁשלמים על ְְְְְְִִִִַַַַָָָָּגּלח
נׁשחטה ׁשּלא ונמצאת החּטאת על ּגּלח לֹו. עלּו לא ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֹּוזבחיו
והקריבן והעֹולה הּׁשלמים הביא ּכ ואחר חּטאת, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָלׁשם

לֹו. עלּו לא ּוזבחיו ּפסּולה ּתגלחּתֹו - ְְְְְְִִַָָָָָָֹּכמצותן
.Ë,לׁשמן ׁשּלא ונׁשחטּו הּׁשלמים ועל העֹולה על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹּגּלח

ּתגלחּתֹו - לׁשמן להקריבן אחרֹות קרּבנֹות הביא ּכ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָואחר
לֹו. עלּו לא ּוזבחיו ְְָָָָֹּפסּולה

.Èּתגלחּתֹו - ּכׁשר מהם אחד ונמצא ׁשלׁשּתן על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגּלח
ּכהלכתן. ויקרבּו הּזבחים ׁשאר ויביא ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָּכׁשרה,

.‡Èּכמי הּוא הרי - ּפסּולה ּתגלחּתֹו ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל
ּכמֹו יֹום, ׁשלׁשים סֹותר ׁשהּוא נזירּותֹו, ימי ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַׁשּנתּגּלח
הּפסּולה, הּתגלחת אחר יֹום ׁשלׁשים מֹונה ונמצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשּבארנּו.

קרּבנֹותיו. ְְְִָָָויביא
.Èעֹולים ואין ּכׁשרים, - ּכמצותן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשלמי

לחם טעּונין ואין אחד, ליֹום ונאכלין חֹובה. לׁשם ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלּבעלים
זרֹוע. ולא מּתנֹות ְְְַַָֹֹולא

.‚È,החּלין מן הּכל - עּמהם הּבא והּלחם אּלּו ּבהמֹות ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשלׁש
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו הקּדׁש, נדרי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָּכׁשאר

.„Èׁשני מעּׂשר מּמעֹות ׁשאגּלח מנת על נזיר הריני ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:
מן אּלא הּמעּׂשר, מן קרּבנֹותיו מביא ואינֹו נזיר, זה הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ִַֻהחּלין.
.ÂËאביו קרּבנֹות להביא לֹו יׁש - ּבנזיר ׁשּנדר ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהאיׁש

קרּבנֹות על מגּלחת האּׁשה ואין עליהם; ּומגּלח ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָלעצמֹו

ׁשהיה מי ּכיצד? הּוא. הּקּבלה מּפי הלכה זה ודבר ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאביה.
והּניח ּומת קרּבנֹותיו, ּבהן לקנֹות מעֹות והפריׁש נזיר, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָאביו
מנת על נזיר הריני אביו: מֹות אחרי ואמר סתּומין, ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָהּמעֹות
זה הרי - לקרּבנֹותיו אבי ׁשהפריׁש מּמעֹות קרּבנֹותי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשאביא
נזירים, ואביו הּוא היה אם וכן קרּבנֹותיו. מהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָמביא
אחר הּבן ואמר האב, ּומת סתּומין, מעֹות אביו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָוהפריׁש
מביא זה הרי - אבי מעֹות על מגּלח הריני אביו: ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמֹות
לנדבה. הּמעֹות יּפלּו - אמר לא אם אבל מהן. ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹקרּבנֹותיו
הּסתּומים, הּמעֹות חֹולקים - רּבים ּבנים והּניח האב ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָמת
חלקֹו, על לגּלח מהן אחד לכל ויׁש להן, ירּׁשה ׁשהיא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻמּפני

ׁשנים. ּפי ּבהן נֹוטל ְְְִִֵֶַַָוהּבכֹור
.ÊËּבין קצּוב, זמן נזיר והּבן עֹולם נזיר האב ׁשהיה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבין

מגּלח זה הרי - עֹולם נזיר והּבן קצּוב זמן נזיר האב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיה
אביו. נזירּות מּמעֹות קרּבנֹותיו ְְְְִִִִֵָָָּומביא

.ÊÈ- ומת טמאה קרּבנֹות ּבהן להביא מעֹות האב ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהפריׁש
האב הפריׁשן אם וכן טהרה. קרּבנֹות ּבהן מביא הּבן ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָאין
טמאה. ּתגלחת עליהן מגּלח הּבן אין - טהרה ְְְְְֲֳִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻלקרּבן
לֹו. עלּו לא - זבחיו הביא ואם ספק. הן אּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹׁשּדברים

.ÁÈקרּבנֹות להביא חּיב - נזיר לגּלח עלי הרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאֹומר:
א יד על ּומקריבן טהרה, עד:ּתגלחת אמר ׁשּירצה. נזיר יזה ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

חצי לגּלח עלי הרי אמר: אם אֹו נזיר, קרּבנֹות חצי עלי ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָהרי
ׁשּירצה, נזיר לאיזה הּקרּבנֹות חצי מביא זה הרי - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָנזיר
עלי הרי אמר: אם אבל מּׁשּלֹו. קרּבנֹותיו מׁשלים נזיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואֹותֹו
ׁשאין ׁשלם; נזיר קרּבנֹות מביא זה הרי - נזיר חצי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָקרּבנֹות

נזירּות. חצי ְֲִִָלנּו
.ËÈואמר חברֹו וׁשמע נזיר, לגּלח ועלי נזיר הריני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהאֹומר:

ׁשהרי אחר; נזיר לגּלח חּיב ואינֹו נזיר, חברֹו הרי - ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ'ואני'
לגּלח ועלי ואני אמר: ואם בנזירּות. אּלא עצמֹו התּפיס ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹלא
מהן אחד ּכל מביא - ּפקחין היּו ואם חּיב. זה הרי - ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנזיר
לגּלח חּיבים - ּכן עּׂשּו לא ואם חברֹו. ידי על ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹקרּבנֹות

אחרים. ְֲִִֵנזירּות
.Îואני ואמר: חברֹו וׁשמע נזיר, חצי לגּלח עלי הרי ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהאֹומר:

וזה זה, ׁשל קרּבנֹותיו חצי מביא זה - נזיר חצי לגּלח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָועלי
קרּבנֹותיו, מׁשלים מהן אחד וכל זה, ׁשל קרּבנֹותיו חצי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמביא
נזיר מאיזה קרּבנֹות חצי מביא זה - לאו ואם ּפקחין. היּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָאם

ׁשּירצה. נזיר מאיזה קרּבנֹות חצי מביא וזה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשּירצה,

ה'תש"ע אלול ח' רביעי יום

 
נזירים‡. קרּבנֹות מהן ׁשּיקריב מעֹות והקריב1הּמפריׁש , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ

אחרים נזירים קרּבנֹות ּבמֹותרן יביאּו - והֹותירּו ;2מהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָ
לנזירּותֹו סתּומין מעֹות הפריׁש לנזירים. - נזירים 3ׁשּמֹותר ְְְְְִִִִִִִִִִֶַָ

לנדבה4והֹותירּו הּמֹותרֹות יּפלּו -5. ְְְִִִַָָָ
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עניים.1) שהם נדבה.2)אחרים, לעולת ייפול ולא אחרים, נזירים למעות יצרפו קרבן, שיעור כדי במותר יהיה לא ואפילו עניים,
כלום.3) אמר ולא עצמו, נזירות לקרבנות מעות עודף.4)שהפריש לו נשאר קרבנותיו, כל מהן שקנה לשופרות5)אחרי
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.מפרׁשין מעֹות מֹותר6הּמפריׁש - והֹותירּו לנזירּותֹו ְְְְִִִִִַַַָָֹ
לים יֹוליכם החּטאת ּומֹותר עֹולה, יבֹואּו העֹולה ְְִֵַַַָָָָָָמעֹות

טעּונין7הּמלח ואין ׁשלמים. יבֹואּו הּׁשלמים ּדמי ּומֹותר , ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
אחד8לחם ליֹום ונאכלין ,9. ְְֱִֶֶֶֶָָ

יּפלּו‚. - סתּומין היּו אם ומת: לנזירּותֹו מעֹות ְְְְִִִִִִֵַַָָָהּמפריׁש
ּדמי10לנדבה עֹולה], [יבֹואּו עֹולה ּדמי - מפרׁשין היּו ; ְְְְִִֵֵָָָָָָָֹ

הּמלח לים ילכּו ׁשלמים.11חּטאת יבֹואּו ׁשלמים ּדמי , ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
לחם טעּונין ואין אחד, ליֹום .12ונאכלין ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָ

להביא„. מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון הּסתּומין? הּמעֹות הם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכיצד
לחֹובתי אּלּו אמר: אם אבל ּכלּום. אמר ולא קרּבנֹותיו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹמהן
אּלּו אמר: אם לֹומר, צרי ואין ּכמפרׁשין. אּלּו הרי -ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹ

ּכמפרׁשין ׁשהן - ולׁשלמי ּולחּטאתי .13לעֹולתי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ
מּום‰. ּבעלת ּבהמה ּכמעֹות14הּמפריׁש היא הרי - ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָ

ו15סתּומין ּכסף ׁשל לׁשֹון הּמפריׁש וכן ּכלי. אֹו זהב ,16ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
הּוא הרי - ולׁשלמי ּולעֹולתי לחּטאתי זה ׁשאמר: ּפי על ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאף

סתּומין .17ּכמעֹות ְְִָ
.Âׁשהיתה אֹו ומת, לנזירּותי, והּׁשאר לחּטאתי אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהאֹומר:

ּבעלּה18אּׁשה לּה הּמלח,19והפר לים ילכּו חּטאת ּדמי - ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשלמים ּובחצין עֹולה ּבחצין יבֹואּו .20והּׁשאר ְְְְְְְִֶֶַָָָָָָ

.Êיבֹואּו עֹולה ּדמי - לנזירּותי והּׁשאר לעֹולתי אּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָאמר:
לנדבה יּפלּו והּׁשאר .21עֹולה, ְְְְִִַָָָָ

.Áואחר קרּבנֹותיו, והפריׁש ּבנזירּות חּיב ׁשהּוא ׁשּדּמה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָמי
- ּבנזירּות חּיב ואינֹו נדר זה ׁשאין והֹורהּו לחכם ׁשאל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכ

ּבעדר וירעּו יצאּו ׁשהפריׁש? ּבּקרּבנֹות ּיעּׂשה ׁשּזה22מה . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
טעּות ּבמקֹומֹו23הקּדׁש ׁשּיתּבאר ּכמֹו הקּדׁש, ׁשאינֹו ,24. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

.Ëּכ ואחר קרּבנֹותיה, והפריׁשה ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָהאּׁשה
הּבהמה היתה ׁשּלֹו אם ּבעלּה: לּה ותרעה25הפר ּתצא - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין היּו26ּבעדר, ואם ; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
לּה ׁשנּתנּו ּכגֹון ּכלּום, ּבהן לבעלּה ואין מּׁשּלּה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּקרּבנֹות

רׁשּות ּבהן לּבעל יהיה ׁשּלא מנת על מה27ּבמּתנה אּלא ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּתמּות החּטאת - ּבהן ּתעּׂשה ּתקרב28ּׁשּתרצה והעֹולה , ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ואינן אחד, ליֹום ונאכלין ׁשלמים. יקרבּו והּׁשלמים ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָעֹולה,
לחם. ְִֶֶטעּונין

.Èהיּו לנדבה. יּפלּו - לקרּבנֹותיה סתּומין מעֹות ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָהפריׁשה
יבֹואּו עֹולה ּודמי הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמפרׁשין
אחד, ליֹום ונאכלין ׁשלמים. יבֹואּו ׁשלמים ּודמי ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָָעֹולה,

לחם. טעּונין ְְִֵֶֶָואינן
.‡Èונטמאת ּבנזיר, ׁשּנדרה נזירּות,29האּׁשה ימי ּבתֹו ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָ

קרּבן מביאה זֹו הרי - לּה והפר ּבעלּה ׁשמע ּכ ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָואחר
.30טמאה ְָֻ

.Èּבנֹו את ׁשהּדיר קרּבנֹותיו,31האיׁש עליו והפריׁש ּבנזיר ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָ
ׁשּגּלח אֹו קרֹוביו, אֹו הּוא ּומחה זֹו ּבנזירּות הּבן רצה ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹולא

ּתמּות החּטאת - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו ּתקרב32הּוא והעֹולה , ְְְְִִֶַַַָָָָָ
ואינן אחד, ליֹום ונאכלין ׁשלמים. יקרבּו והּׁשלמים ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָעֹולה,
יּפלּו אּלּו הרי - סתּומים מעֹות לֹו הפריׁש לחם. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָטעּונין
הּמלח, לים ילכּו חּטאת ּדמי - מפרׁשין מעֹות היּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹלנדבה.
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בטל. עומד כשהמזבח לצבור, נדבה עולות מהן להקריב שבמקדש, נדבה ואלו6)(=קופות) לעולתי ואלו לחטאתי אלו שפירש:
חטאת7)לשלמי. כל כדין בהנאה, אסורים אלו חטאת דמי כי מהן, ליהנות שם מצויים אנשים ואין שם, עוברת ספינה שאין

למיתה. שהיא בעליה, נזיר.8)שנתכפרו נזיר.9)חלות שלמי כחומר אלא אחד, ולילה ימים לשני הנאכלים נדבה כשלמי לא
בנזיר.10) ההלכה נתקבלה כך כי לנדבה, יפלו בהן, מעורבים חטאת שדמי פי על שהיא11)ואף בעליה, שמתו חטאת כדין

ולשלמים.12)למיתה. לעולה והיתר המלח, לים ומוליכם חטאת דמי מהן לעולתי,13)ומפריש ואלו לחטאתי, אלו אמר: כאילו
לשלמי. נזירותו.14)ואלו לקרבנות קדושים ודמיה להימכר, אלא למזבח, ראוייה לנדבה.15)שאינה יפלו מת, ואם

כמעות.16) דינם שהייה, כל ללא מיד, להימכר הם וראויים אלו17)הואיל "הרי עליהן: אמר שאם למעות, ממש דומה זה ואין
עצמו. בפני הכול עולה, ודמי חטאת, דמי מהן להפריש ויכול מחולקות, הן המעות כי כמפורשין". שהן וכו' ולחטאתי לעולתי
הפריש: אם זה ולפי כמפורש. זה אין וכו' ולעולתי לחטאתי זה הרי עליו: אמר ואפילו אחד, גוף הם כלי או כסף של לשון אבל
כמעות הם הרי וכו' ולעולתי לחטאתי אלו הרי ואמר: כלים שלושה או כסף של לשונות שלוש או מום. בעלות בהמות שלוש

בנז18)מפורשות. ומת.19)יר.שנדרה לנזירותו מעות מפריש כדין ההפרה, לאחר מעותיה ולא20)ודין כמפורשים. שדינם
בהם. מעורבים חטאת כשדמי אלא לנדבה" יפלו "סתומים בנזיר: הלכה הם21)נתקבלה הרי בהם, מעורבים חטאת שדמי כל

גמורים.22)כסתומים. חולין הם בנזירות.23)הרי חייב שהוא שחשב הקדישן, בטעות יותר24)שבתחילה גרוע זה ודין
שאינו כאדם זה, והרי חולין. שהם יודו הקדש) טעות הקדש (האומרים: שמאי בית אפילו שבזה שם. המתואר טעות, מהקדש

שמאי. לבית אפילו כלום אמר שלא לחטאתי, זו בהמה ואמר חייב שהוא וסבר חטאת, לפני25)מחוייב בהמתו לה שהקנה
יכול אינו ושוב נדרה לה קיים הרי נזירותה, אחר בהמתו לה נתן אם כי מבהמותי, קחי לקרבנות תצטרכי אם לה: ואמר נזירותה,

לה.26)להפר. הצריך דבר אלא בעלה לה הקנה בעלה.27)ולא קנה אשה, (=זכתה) שקנתה מה כל כן, התנו לא אם כי
אין28) מעיקרו, אשתו נדר את (בהפרתו) עוקר בעל נאמר, אם ואפילו בעליה. שמתו כחטאת זו שהרי שתמות, עד לה ממתינים

צריכה אינה ועכשיו היין, מן עצמה וציערה בנזיר שנדרה על כפרה צריכה הייתה זו ואשה הואיל - לחולין זו בהמה תצא אומרים,
למיתה. שהיא בעליה, שכיפרו כחטאת זו הרי שם, הרא"ש ולדעת בעליה. שמתו כחטאת זו הרי הפרתו, בגלל למת.29)עוד,

ואשם.30) ועולה חטאת טומאתה, קרבנות כל להביא עליה ולפיכך, ולהבא. מכאן מפירו אלא מעיקרו הנדר עוקר הבעל שאין
שהרי טהרה, נזירות מונה אינה וזו טהרה, נזירות להתחיל כשעומד אלא בא אשם שאין אשם, מביאה אינה שם, רש"י ולדעת
טעות, ועושהו מעיקרו הנדר עוקר שהחכם טומאה, קרבנות מביאה אינה לה, והתיר לחכם ונשאלה נטמאת אם אבל לה. הפר בעלה

בעדר. ותרעה תצא בהמתה הפרישה נדרים.31)ואפילו לעונת שהגיע למיתה.32)קטן, שהיא בעליה, שמתו כחטאת זו הרי

             
  

ואינן ׁשלמים. יבֹואּו ׁשלמים ּדמי עֹולה, יבֹואּו עֹולה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָּדמי
אחד. ליֹום ונאכלין לחם, ְְְֱִִֶֶֶֶָָטעּונין

.‚Èקרּבן והפריׁש ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני ,33האֹומר: ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
אׁשּתֹו וילדה34והּפילה ספק35וחזרה הּקרּבנֹות הרי -36, ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָ

ּובעבֹודה ּבגּזה .37ואסּורין ְֲֲִִַַָָ
.„È- הּוא מי ידּוע ואין מהם אחד ׁשּנטמא נזירים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשני

קרּבנֹותיהן מביאין טמאה38ּכיצד קרּבן מביאין וקרּבן39? ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
נזירּותם40טהרה ימי אני41ּבמלאת אם מהם: אחד ואֹומר , ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

אני ואם ,ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי טמאה קרּבן - הּטמא ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּוא
ׁשּל טמאה וקרּבן ׁשּלי טהרה קרּבן - הּטהֹור ;42הּוא ְְְְְֳִֶֶַַַָָָָָָֻ
אּלּו קרּבנֹות מאחר ּגמּורה אחרת נזירּות ימי ,43וסֹופרים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּומביאין טהרה44וחֹוזרין אני45קרּבן אם מהן: אחד ואֹומר , ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי טמאה קרּבן - טמא ׁשהייתי ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּוא
ׁשּלי טהרה קרּבן - הּטהֹור הּוא אני אם טהרתי, קרּבן ְְְֲֳֳִִִִֶֶַַַָָָָָָָוזה
הפסידּו ׁשּלא נמצאּו .טהרת קרּבן וזה ׁשּל טמאה ְְְְְְְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻוקרּבן

ּכלּום .46ּבקרּבנֹותיהן ְְְְֵֶָ
.ÂËהעֹוף חּטאת מביא זה הרי - מהן אחד ועֹולת47מת ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מחֹובתי48ּבהמה החּטאת - הייתי טמא אם ויאמר: , ְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ

נדבה מחֹובתי49והעֹולה העֹולה - הייתי טהֹור ואם ,50 ְְְִִִִֵָָָָָָָָָ
קרּבן ּומביא אחרת, נזירּות ימי וסֹופר ספק; העֹוף ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוחּטאת

נדבה51טהרה הראׁשֹונה העֹולה - הייתי טמא אם ואֹומר: ,52 ְְֳִִִִֵֵָָָָָָָָָָ
וזֹו53וזֹו חֹובה הראׁשֹונה העֹולה - הייתי טהֹור ואם חֹובה, ְְְִִִִָָָָָָָָ

וזה ּתגלחת54נדבה מגּלח מּׁשניהם אחד ואין קרּבני. ׁשאר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
נׁשים55טמאה אֹו קטּנים היּו ּכן אם אּלא אּלּו56, ׁשאין ;57 ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

מּספק ראׁשם ּפאת .58מּקיפין ְִִִֵַַָָֹ
.ÊËׁשני ׁשהיּו ּכגֹון ּבטמאה? זה ספק להם יּולד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻוכיצד

טמא ׁשם טמאה ׁשּספק הּיחיד, ּברׁשּות עֹומדין ,59הּנזירין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
מּכם אחד ראיתי ואמר: אֹותן, רֹואה מּבחּוץ אחד ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָוהיה
עּמהן זה עד היה אם אבל הּוא. מי יֹודע ואיני ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנטמא
הן הרי - ׁשלׁשה ׁשהם ּכיון טהֹורין; ׁשניהן הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָּבחצר

טהֹור ספקן - הּיחיד ּברׁשּות ורּבים טמאה60רּבים, ּכספק , ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, ׁשהּוא הרּבים .61ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

.ÊÈאמּורים ּדברים אֹו62ּבּמה ׁשניהם הּנזירים ּכׁשּׁשתקּו ? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ
הּדבר להן לא63נסּתּפק אני מהן: אחד אמר אם אבל ; ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אינֹו - ׁשּנטמא עליו מעידים עדים ׁשני אפּלּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָנטמאתי,
ּכאֹומר: - נטמאתי לא ׁשאמר: ׁשּזה ּפיהם. על קרּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמביא
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מעוברת.33) קיימא.34)כשאשתו של וולד היה לא שמא כי נזיר, בן35)ואינו לו נולד שהרי נזיר, זה והרי קיימא, של וולד
אחר. בהריון דעתו36)ואפילו הייתה מהסתם שהפילה, קודם והפרישם הואיל הוא, הספק וטעם זו. בהפרשתו קדושים הם אם

בן כן אחרי לו כשיוולד אפילו קדוש קרבנו ואין תנאו, נתקיים לא זה מהריון והפילה, והואיל בו, מעוברת שהיא זה בן כשתלד
כך. אחר לו שיוולד לבן הייתה שכוונתו קדוש, הוא הרי שהפילה, לאחר קרבנו מפריש היה אילו וודאי, זה אבל אחר. מעיבור

אחר37) לבן אפילו דעתו הייתה ההפלה, לפני כשהפרישם שמא כי בתורה. ככתוב בהם, ולעבוד לגזזם שאסור הקדשים כשאר
איסור ספק כל כדין ועבודה, בגיזה אסורים הם הרי שם, נפשטה שלא בעייא וזו והואיל ההפלה, שלאחר שני מהריון לו שיוולד

להחמיר. שהוא שאין38)תורה, טהרה, קרבנות להביא יכול אינו הוא, טמא ואם הוא, טהור ספק טמא ספק אחד כל שהרי
נדבה. בא אשם שאין טמא, אשם קרבן להביא יכול אינו הוא, טהור ואם נדבה, באה בהמה הקרבנות:39)חטאת שלושת כל

ואשם. ועולה ושלמים.40)חטאת עולה הוא.41)חטאת שווה קרבנותיהם הבאת וזמן ביחד, נזירותם שקיבלו כגון
כדי42) אחרת נזירות להתחיל ועליו נזירותו. מניין את וסתר הוא, טמא שמא מהם, אחד שכל לפי יין, לשתות הם אסורים ועדיין

ובגילוח. ביין יּוּתר השנייה נזירותו ימי מלאת ועם נדרו, את אלו.43)לקיים קרבנותיהם שהביאו ימי44)לאחר מלאת עם ָ
השנייה. לשלמים.45)הנזירות ואיל לעולה וכבש לחטאת כבשה שהן: הבהמות, שלוש ואילו46)כל טומאה, קרבן חצי אלא

לעצמו. טומאה קרבן להביא צריך היה טומאה, ספק לו ונולד לבדו ואינה47)היה הספק על באה העוף וחטאת טומאתו, לספק
מעכבים. אינם ואשמו עולתו אבל עולה48)נאכלת. יביא לא שאם שערו, עליה לגלח שיוכל כדי הוא, טהור אם לנזירותו,

אסור ועדיין הדמים. מן אחד עליו שיזרקו עד לגלח לו אסור טהור ונזיר הוא טהור שמא כי לטומאתו, לגלח יוכל לא לנזירותו
בטהרה. שנייה נזירות למנות ועליו נזירותו וסתר הוא טמא שמא כי יין, לשתות בהמה49)לו עולת מביא טמא נזיר שאין

נדבה.50)לטומאתו. באים אינם - וזרוע לחם הטעונים כאלו שלמים כי מביא, אינו לשלמים איל בהמות:51)אבל שלוש
ושלמים. עולה בהמה.52)חטאת, עולת מביא טמא נזיר בהמה.53)שאין והשלמים.54)עולת ימי55)החטאת במלאת

הראשונה. הראש.56)נזירותם הקפת איסור על מוזהרים המבוגרים.57)שאינם קודם58)האנשים היא הטומאה שתגלחת
על: עבר היה, טהור נזיר אם נמצא קרבנותיו. הבאת אחרי להתגלח שדינו טהור, לנזיר מועיל אינו זה וגילוח הקרבנות הקרבת
טהרתו, קרבן הבאת ביום שנית לגלח יוכל לא כי טומאה, תגלחת יגלח לא לפיכך שם, הרש"ש ולדעת ראשכם". פאת תקיפו "לא
שלא עדיף ולפיכך טהרה, תגלחת כן אחרי יגלח לא וגילח, שנטמא שמי יצא, כן ואם טהרה, גילוח גילח וכבר נטמא לא שמא כי
וגם לטומאתו גם תעלה זו ותגלחת יגלחו, טהרה קרבן כשיביאו ולבסוף מעכב, אינו הגילוח כי טומאה תגלחת עכשיו יגלחו

כאחד. שתשתה.59)לטהרתו עד לבעל טמאה היא הרי נטמאה) (אם ספק שהדבר פי על אף שנסתרה, סוטה שאין60)שהרי
ובועלה. היא אלא שם שאין סתירה, במקום אלא נאסרת טומאה61)הסוטה אם והרי, ... בטומאה פסח עושים הצבור "שהרי

השלושה כל אם אלא טהור, - אנשים בשלושה טומאה ספק אין הראב"ד ולדעת טומאה". לספק וחומר קל מפניהם, נדחית וודאית
זקוק ואינו מרחוק, עמד האחד אלא אחד, במעמד שלושתם אין אם אבל כאחד, כולם על נופל שהספק אחד, במעמד בחצר עמדו
הספק. בכלל ואינו מרחוק, ועמד הואיל חצר, באותה עמד כשהשלישי אפילו טמאים. שניהם השניים, על נפל והספק להם,

אחד.62) עד דברי פי על טומאה קרבן מביאים "הודע",63)שהנזירים שלשון מקום", מכל - חטאתו אליו הודע "או שנאמר
אחד. עד ידי על ואפילו אחר, ידי על גם לו שנודע משמעה
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ואינן ׁשלמים. יבֹואּו ׁשלמים ּדמי עֹולה, יבֹואּו עֹולה ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָּדמי
אחד. ליֹום ונאכלין לחם, ְְְֱִִֶֶֶֶָָטעּונין

.‚Èקרּבן והפריׁש ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר הריני ,33האֹומר: ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
אׁשּתֹו וילדה34והּפילה ספק35וחזרה הּקרּבנֹות הרי -36, ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָ

ּובעבֹודה ּבגּזה .37ואסּורין ְֲֲִִַַָָ
.„È- הּוא מי ידּוע ואין מהם אחד ׁשּנטמא נזירים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשני

קרּבנֹותיהן מביאין טמאה38ּכיצד קרּבן מביאין וקרּבן39? ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
נזירּותם40טהרה ימי אני41ּבמלאת אם מהם: אחד ואֹומר , ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

אני ואם ,ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי טמאה קרּבן - הּטמא ְְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּוא
ׁשּל טמאה וקרּבן ׁשּלי טהרה קרּבן - הּטהֹור ;42הּוא ְְְְְֳִֶֶַַַָָָָָָֻ
אּלּו קרּבנֹות מאחר ּגמּורה אחרת נזירּות ימי ,43וסֹופרים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּומביאין טהרה44וחֹוזרין אני45קרּבן אם מהן: אחד ואֹומר , ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ׁשּל טהרה וקרּבן ׁשּלי טמאה קרּבן - טמא ׁשהייתי ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהּוא
ׁשּלי טהרה קרּבן - הּטהֹור הּוא אני אם טהרתי, קרּבן ְְְֲֳֳִִִִֶֶַַַָָָָָָָוזה
הפסידּו ׁשּלא נמצאּו .טהרת קרּבן וזה ׁשּל טמאה ְְְְְְְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻוקרּבן

ּכלּום .46ּבקרּבנֹותיהן ְְְְֵֶָ
.ÂËהעֹוף חּטאת מביא זה הרי - מהן אחד ועֹולת47מת ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מחֹובתי48ּבהמה החּטאת - הייתי טמא אם ויאמר: , ְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ

נדבה מחֹובתי49והעֹולה העֹולה - הייתי טהֹור ואם ,50 ְְְִִִִֵָָָָָָָָָ
קרּבן ּומביא אחרת, נזירּות ימי וסֹופר ספק; העֹוף ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוחּטאת

נדבה51טהרה הראׁשֹונה העֹולה - הייתי טמא אם ואֹומר: ,52 ְְֳִִִִֵֵָָָָָָָָָָ
וזֹו53וזֹו חֹובה הראׁשֹונה העֹולה - הייתי טהֹור ואם חֹובה, ְְְִִִִָָָָָָָָ

וזה ּתגלחת54נדבה מגּלח מּׁשניהם אחד ואין קרּבני. ׁשאר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
נׁשים55טמאה אֹו קטּנים היּו ּכן אם אּלא אּלּו56, ׁשאין ;57 ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

מּספק ראׁשם ּפאת .58מּקיפין ְִִִֵַַָָֹ
.ÊËׁשני ׁשהיּו ּכגֹון ּבטמאה? זה ספק להם יּולד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻוכיצד

טמא ׁשם טמאה ׁשּספק הּיחיד, ּברׁשּות עֹומדין ,59הּנזירין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
מּכם אחד ראיתי ואמר: אֹותן, רֹואה מּבחּוץ אחד ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָוהיה
עּמהן זה עד היה אם אבל הּוא. מי יֹודע ואיני ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנטמא
הן הרי - ׁשלׁשה ׁשהם ּכיון טהֹורין; ׁשניהן הרי - ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָּבחצר

טהֹור ספקן - הּיחיד ּברׁשּות ורּבים טמאה60רּבים, ּכספק , ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, ׁשהּוא הרּבים .61ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

.ÊÈאמּורים ּדברים אֹו62ּבּמה ׁשניהם הּנזירים ּכׁשּׁשתקּו ? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ
הּדבר להן לא63נסּתּפק אני מהן: אחד אמר אם אבל ; ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אינֹו - ׁשּנטמא עליו מעידים עדים ׁשני אפּלּו ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָנטמאתי,
ּכאֹומר: - נטמאתי לא ׁשאמר: ׁשּזה ּפיהם. על קרּבן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמביא
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מעוברת.33) קיימא.34)כשאשתו של וולד היה לא שמא כי נזיר, בן35)ואינו לו נולד שהרי נזיר, זה והרי קיימא, של וולד
אחר. בהריון דעתו36)ואפילו הייתה מהסתם שהפילה, קודם והפרישם הואיל הוא, הספק וטעם זו. בהפרשתו קדושים הם אם

בן כן אחרי לו כשיוולד אפילו קדוש קרבנו ואין תנאו, נתקיים לא זה מהריון והפילה, והואיל בו, מעוברת שהיא זה בן כשתלד
כך. אחר לו שיוולד לבן הייתה שכוונתו קדוש, הוא הרי שהפילה, לאחר קרבנו מפריש היה אילו וודאי, זה אבל אחר. מעיבור

אחר37) לבן אפילו דעתו הייתה ההפלה, לפני כשהפרישם שמא כי בתורה. ככתוב בהם, ולעבוד לגזזם שאסור הקדשים כשאר
איסור ספק כל כדין ועבודה, בגיזה אסורים הם הרי שם, נפשטה שלא בעייא וזו והואיל ההפלה, שלאחר שני מהריון לו שיוולד

להחמיר. שהוא שאין38)תורה, טהרה, קרבנות להביא יכול אינו הוא, טמא ואם הוא, טהור ספק טמא ספק אחד כל שהרי
נדבה. בא אשם שאין טמא, אשם קרבן להביא יכול אינו הוא, טהור ואם נדבה, באה בהמה הקרבנות:39)חטאת שלושת כל

ואשם. ועולה ושלמים.40)חטאת עולה הוא.41)חטאת שווה קרבנותיהם הבאת וזמן ביחד, נזירותם שקיבלו כגון
כדי42) אחרת נזירות להתחיל ועליו נזירותו. מניין את וסתר הוא, טמא שמא מהם, אחד שכל לפי יין, לשתות הם אסורים ועדיין

ובגילוח. ביין יּוּתר השנייה נזירותו ימי מלאת ועם נדרו, את אלו.43)לקיים קרבנותיהם שהביאו ימי44)לאחר מלאת עם ָ
השנייה. לשלמים.45)הנזירות ואיל לעולה וכבש לחטאת כבשה שהן: הבהמות, שלוש ואילו46)כל טומאה, קרבן חצי אלא

לעצמו. טומאה קרבן להביא צריך היה טומאה, ספק לו ונולד לבדו ואינה47)היה הספק על באה העוף וחטאת טומאתו, לספק
מעכבים. אינם ואשמו עולתו אבל עולה48)נאכלת. יביא לא שאם שערו, עליה לגלח שיוכל כדי הוא, טהור אם לנזירותו,

אסור ועדיין הדמים. מן אחד עליו שיזרקו עד לגלח לו אסור טהור ונזיר הוא טהור שמא כי לטומאתו, לגלח יוכל לא לנזירותו
בטהרה. שנייה נזירות למנות ועליו נזירותו וסתר הוא טמא שמא כי יין, לשתות בהמה49)לו עולת מביא טמא נזיר שאין

נדבה.50)לטומאתו. באים אינם - וזרוע לחם הטעונים כאלו שלמים כי מביא, אינו לשלמים איל בהמות:51)אבל שלוש
ושלמים. עולה בהמה.52)חטאת, עולת מביא טמא נזיר בהמה.53)שאין והשלמים.54)עולת ימי55)החטאת במלאת

הראשונה. הראש.56)נזירותם הקפת איסור על מוזהרים המבוגרים.57)שאינם קודם58)האנשים היא הטומאה שתגלחת
על: עבר היה, טהור נזיר אם נמצא קרבנותיו. הבאת אחרי להתגלח שדינו טהור, לנזיר מועיל אינו זה וגילוח הקרבנות הקרבת
טהרתו, קרבן הבאת ביום שנית לגלח יוכל לא כי טומאה, תגלחת יגלח לא לפיכך שם, הרש"ש ולדעת ראשכם". פאת תקיפו "לא
שלא עדיף ולפיכך טהרה, תגלחת כן אחרי יגלח לא וגילח, שנטמא שמי יצא, כן ואם טהרה, גילוח גילח וכבר נטמא לא שמא כי
וגם לטומאתו גם תעלה זו ותגלחת יגלחו, טהרה קרבן כשיביאו ולבסוף מעכב, אינו הגילוח כי טומאה תגלחת עכשיו יגלחו

כאחד. שתשתה.59)לטהרתו עד לבעל טמאה היא הרי נטמאה) (אם ספק שהדבר פי על אף שנסתרה, סוטה שאין60)שהרי
ובועלה. היא אלא שם שאין סתירה, במקום אלא נאסרת טומאה61)הסוטה אם והרי, ... בטומאה פסח עושים הצבור "שהרי

השלושה כל אם אלא טהור, - אנשים בשלושה טומאה ספק אין הראב"ד ולדעת טומאה". לספק וחומר קל מפניהם, נדחית וודאית
זקוק ואינו מרחוק, עמד האחד אלא אחד, במעמד שלושתם אין אם אבל כאחד, כולם על נופל שהספק אחד, במעמד בחצר עמדו
הספק. בכלל ואינו מרחוק, ועמד הואיל חצר, באותה עמד כשהשלישי אפילו טמאים. שניהם השניים, על נפל והספק להם,

אחד.62) עד דברי פי על טומאה קרבן מביאים "הודע",63)שהנזירים שלשון מקום", מכל - חטאתו אליו הודע "או שנאמר
אחד. עד ידי על ואפילו אחר, ידי על גם לו שנודע משמעה



פב             
  

נׁשאלּתי ׁשּכבר בטמאה, מביא נזירּותי64איני ונמצא65על ; ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
העדים את מכחיׁש עצמֹו66ׁשאינֹו ידי על נאמן ואדם ,67. ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

אפּלּו קרּבן מביא זה הרי - לֹו נסּתּפק אֹו ׁשתק אם ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
ּבפני לאחד: ׁשאמר עד וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחד, עד ּפי ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל

ּכלּום חּיב אינֹו - הכחיׁשֹו אם ּבנזירּות, לא68נדרּת ואם , ְְְְְִִִִִִֵַַָָָֹ
ראיתי לׁשנים: אמר אפּלּו ּפיו. על נזירּות נֹוהג - ְְְֲִִִִִִִִִֵַַַָָהכחיׁשֹו
מכחיׁשין ואין הֹואיל - הּוא מי יֹודע ואיני ׁשּנזר מּכם ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאחד

ּפיו על נזירּות נֹוהגין אחד69אֹותֹו, עד ּפי על נזירּות נהג .70, ְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
נטמא אֹו יין [ׁשנים71וׁשתה ּבֹו והתרּו על72, אף לֹוקה, - [ ְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

אחד ּבעד הּנזירּות ׁשעּקר .73ּפי ְְִִִֵֶֶַַָ
.ÁÈמׁשּכב ׁשהיה ׁשם74מת ׁשאין ּפי על אף ,הּדר לרחב ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

עליו אּלא לעבר ׁשהיא75מקֹום ּפי על ואף ּבצּדֹו, נֹוגע אֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ידּועה וספק76טמאה הֹואיל טהֹור, זה הרי - נזיר ׁשם ועבר , ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָֻ

טהֹור הרּבים .77ּברׁשּות ְִִַָָ
.ËÈאמּורים ּדברים ּברגליו78ּבּמה ּבמהּל אם79? אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָ

ּברגליו ׁשהמהּל טמא. זה הרי - מּׂשא טעּון אֹו רֹוכב ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה
יסיט ׁשּלא אֹו יאהיל ׁשּלא אֹו יּגע ׁשּלא אפׁשר אבל80- ; ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ

ׁשּלא אֹו יאהיל וׁשּלא יּגע ׁשּלא אפׁשר אי - רֹוכב אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹטעּון
הּדר81יסיט לרחב הּמת ׁשהרי ,82. ְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

 
ּולצרעּתֹו.‡. לנזרֹו לֹו ועֹולה אחת ּתגלחת מגּלח אדם ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָאין

את ּדֹוחה אינּה מצרע ספק ׁשהּוא ּבזמן הּצרעת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹותגלחת
הּׁשנה ּבכל והיה אחת, ׁשנה ׁשּנזר מי ,לפיכ ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָָהּנזירּות.
מצרע ספק ּבּה ׁשהיה אֹו מת, טמא ּוספק מצרע ספק ְְְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹהּזאת
ימים, ׁשבעה מֹונה זה הרי - ּבספק נטמא הּׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָּובסֹוף
יכֹול ואינֹו ּבּׁשביעי, מגּלח ואינֹו ּוׁשביעי, ּבׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָּומּזה
ואֹוכל ׁשנים, ארּבע לאחר אּלא למת ּולהּטּמא ּביין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלׁשּתֹות
ארּבע לגּלח צרי ׁשהּוא מּפני ׁשנים. ׁשּתי לאחר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבקדׁשים
ּוׁשּתי מּספק, טמאה ותגלחת טהרה, ּתגלחת ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָָֻּתגלחֹות:

מצרע. ספק הּוא ׁשהרי המצרע, ׁשּמגּלח ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹּתגלחֹות
.ּומגּלח ראׁשֹונה, ׁשנה אחר אֹותּה מגּלח ראׁשֹונה ְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָּתגלחת

ּוזק ראׁשֹו ואזֹובּבּה ארז ּבעץ ּומּטהר עיניו, וגּבֹות נֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

- מצרע ולא מת טמא אינֹו אם מצרעים. ּכׁשאר ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵָָָֹֹֹוצּפרים,
וּדאי מצרע הּוא ואם נזירּותֹו; ׁשל טהרה ּתגלחת היא ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָֹהרי
מצרע. ׁשל ראׁשֹונה ּתגלחת היא הרי - ראׁשֹונה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּבׁשנה
מגּלח ּכ ואחר הּנזירּות, ימי ּכמנין אחרת ׁשנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוׁשֹוהה
ׁשבעה אחר לגּלח יכֹול ׁשאינֹו מצרע. ׁשל ׁשנּיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּתגלחת
היה, וּדאי מת טמא אּלא מצרע, אינֹו ׁשּמא מצרעין, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹּכׁשאר
ּומאחר לגּלח. ׁשאסּור נזיר ּבּה הּוא הרי זֹו ׁשנּיה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשנה
ּומּתר הצרעת טהרת ׁשלמה - אּלּו ּתגלחֹות ׁשּתי ְְְֳִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻׁשּגּלח
מגּלח ּכ ואחר ׁשליׁשית, ׁשנה וׁשֹוהה ּבּקדׁשים. ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלאכל
ולא ראׁשֹונה ּבׁשנה היה וּדאי מצרע ׁשּמא ׁשליׁשית. ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹּתגלחת
ימי ׁשהיא מּפני לֹו עלתה לא ראׁשֹונה וׁשנה מת, טמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹהיה
ׁשל ספירֹו ימי ׁשהיא מּפני לֹו עלתה לא ׁשנּיה וׁשנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֹחלּוטֹו,
לׁשהֹות צרי לפיכ ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּתגלחת ׁשּבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹמצרע
לנזירּותֹו, ׁשליׁשית ּתגלחת ּומגּלח ּבנזירּותֹו, ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשנה
ּומצרע היה וּדאי מת טמא ׁשּמא אֹו טהרה. ּתגלחת ְְְְֳִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוהיא
ונמצאת ּולצרעּתֹו, לנזירּותֹו עֹולה אחת ּתגלחת ואין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָוּדאי,
ׁשליׁשית ותגלחת צרעת, ּתגלחת ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַַַָָָּתגלחת
ׁשהרי עֹולה, ׁשנים מּׁשלׁש אחת ואין טמאה, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּתגלחת
רביעית ׁשנה לׁשהֹות צרי לפיכ טמאה, ּתגלחת ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָֻהּׁשליׁשית
ספק ּתגלחת ּבכל ּוּׂשערֹו רביעית. ּתגלחת ּומגּלח ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָּבנזירּות,
ּבהניה. מּתר ׁשּנצטרע נזיר ׁשּׂשער מּספק, ּבהניה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻאסּור

מצרע,‚. ספק ּבהן והיה נזירּות, ׁשנים עּׂשר נדר אם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכן
עד ּביין ׁשֹותה אינֹו זה הרי - ּבסֹופן טמאה ספק לֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻונֹולד
עּׂשר ּכל ּבסֹוף אחת ּתגלחֹות, ארּבע ּומגּלח ׁשנה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָארּבעים
לספק - ׁשנּיה צרעּתֹו; ימי לספק - ראׁשֹונה ּתגלחת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָׁשנים.
- רביעית טמאתֹו; לספק - ׁשליׁשית מצרע; ׁשל ספירֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֹֻימי

טהרה. ְֳִַַָָּתגלחת
נכסיו„. ּכֹותב - עׁשיר היה אם קרּבנֹותיו? זה מביא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָוכיצד

ואחר יצא. לא - עני קרּבן ׁשהביא עׁשיר ׁשּמצרע ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹלאחרים;
ראׁשֹונה ּבתגלחת ּבהמה ועֹולת העֹוף חּטאת מביא ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּכ
מּפני ּתאכל, לא מהן עֹוף חּטאת וכל ּוׁשליׁשית. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּוׁשנּיה
טהֹור, נזיר קרּבן רביעית ּבתגלחת ּומביא ספק. ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשהיא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהמֹות, ׁשלׁש ְְְֵֵֶֶַָׁשהּוא
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נזירותי.65)לחכם.64) נדר את לי בנדרי.66)והתיר בעודי נטמאתי לא כאומר: כפרה,67)שהריהו בהם שיש "בדברים
קונו". נגד להתכפר חטאת להביא נמנע כלום.68)אינו אינו הנידון, הכחשת נגד אחד בפני70)מספק.69)שעד לו: שאמר

הכחישו. ולא בנזירות גילח.71)נדרת אם הדין בו72)והוא שיתרו צורך שאין ובצדק. איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב
התראה. זו הרי בו התרה השניים מן אחד אפילו אלא לו73)שניים. שהודה משמע זה, עד פי על זהירות ונהג הואיל והטעם,

מעצמו. נזירות עליו קיבל כאילו זה והרי לו, שנסתפק בקרקע.74)או טמון ולא וטמא.75)בגלוי, עליו מאהיל שהוא נמצא
העולם.76) בסוף הוא ואפילו אחד, האהיל.77)לאדם ולא נגע שלא בעניין הדרך מן הנזיר נטה שמא כי ספק, הוא כאן וגם

ובכל בוודאי". נטמאתי שיאמר עד טהור הרבים ברשות ספק כל הכלל "זה ב: הלכה י"ח, פרק הטומאה אבות הלכות והשווה
לתרומה, טמא זה "הרי רבינו: שכתב כמו טמא, זה הרי תרומה, אוכלי לעניין אבל הקילו, שבנזיר הנזיר, אלא טהור אינו זאת
שבנזיר אלא שנגע, לוודאי קרוב אלא השקול, ספק זה אין כלומר, שנגע", חזקתו אלא הספקות כשאר זה שאין ... שנגע שחזקתו

כזה. רחוק בספק אפילו טהור.78)הקילו נגע.79)שהוא ולא הדרך מן שנטה להיות וינדנדו,80)יכול המת מן עצם יזיז
בהיסט. מטמא לצדדים.81)שהמת היטה ולא הלך המלך בדרך על82)שבוודאי ואף סג: בנזיר מקורן אלו הלכות שתי כל

שנזרק לאחר הטומאה דבר לו כשנודע אלא זה שאין רבינו סובר ידועה, לטומאה התהום טומאת בין מחלקים שם שבגמרא פי
טומאה ספק הכלל: לפי הולך הכל אלא ידועה. לטומאה התהום טומאת בין חילוק אין הדמים, זריקת לפני אבל קרבנותיו, דם עליו
טומאת או ידועה טומאה זו אם תלוי שהכל בזה, אחרת שיטה ולהראב"ד הספק. מהות לקבוע אלא לנו ואין טהור, הרבים ברשות

לאחריה. או הזריקה קודם לו נודע בין מחלק ואינו בנזיר, טמאה ידועה וטומאה בנזיר, הותרה התהום שטומאת התהום,

              
  

חּטאת‰. הּתגלחֹות: ּבׁשלׁש ׁשּמביא העֹוף חּטאות ְְְִִִֵֶַַַָָָֹׁשלׁש
ׁשאין צרעּתֹו, לספק - ׁשנּיה טמאתֹו; לספק - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻראׁשֹונה
חּטאת וכן ׁשנּיה; ּתגלחת לאחר אּלא קרּבנֹו מביא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹהּמצרע
לנזרֹו עֹולה אחת ּתגלחת ׁשאין טמאתֹו. לספק - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשליׁשית
היה, וּדאי מת ּוטמא וּדאי מצרע וׁשּמא ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָֹּולצרעּתֹו,
ׁשּבארנּו, ּכמֹו לצרעּתֹו והּׁשנּיה הראׁשֹונה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהּתגלחת
קרּבן להביא צרי ּולפיכ טמאה, ּתגלחת ׁשליׁשית ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָֻותגלחת

ּבּׁשליׁשית. ְְִִַָֻטמאה
.Âהּוא הראׁשֹונה על עּמהן, ׁשּמביא ּבהמה עֹולֹות ְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשלׁש

- אני טמא ואם מחֹובתי, זֹו - אני טהֹור אם ואֹומר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָמתנה
ּובּׁשליׁשית. ּבּׁשנּיה אֹומר הּוא וכן נדבה. היא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָהרי

.Êאם ואֹומר: ּומתנה רביעית, ּבתגלחת טהרה קרּבן ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומביא
הייתי מחלט ואם חֹובה; וזֹו נדבה, ראׁשֹונה - הייתי ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָָֻטמא
ּוׁשּתים נזירּות, חֹובת וזֹו מצרע, חֹובת ראׁשֹונה -ְְְְִִִַַַָָֹ
- ּומצרע הייתי מת מּטמאת טהֹור ואם נדבה; ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֻהאמצעּיֹות

הראׁשֹו מצרעעֹולה לחֹובת אחת הּׁשנּיה, וכן חֹובה נה ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹ
והּׁשאר נדבה, ּורביעית ּוׁשליׁשית נזירּות, לחֹובת ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָואחת
ראׁשֹונה עֹולה - ּומצרע הייתי טמא ואם טהרתי; ְְְֳִִִִִֵַָָָָָָָָֹקרּבן
ּתגלחת קרּבן וזה נדבה, ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה צרעת, ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָחֹובת

ֳָָטהרה.
.Áטמאה ּבתגלחת לא מעּכבין אינן והעֹולה האׁשם ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹֻאבל

נטמא ולא וּדאי מצרע הּוא אם אֹומר: נמצאת ּבצרעת. ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹולא
ולא חּטאתֹו, היא העֹוף וחּטאת ּבּצּפרין, טהר הרי - ְְְֲֳִִִֵֵַַַַַָָָֹּבמת
מּקרּבן - ׁשעּמּה ּבהמה ועֹולת ספק, ׁשהיא מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתאכל
הּוא מת טמא ואם הּבהמה. על ׁשּיגּלח ּכדי טהרה, ְְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּתגלחת
הּוא מת ּוטמא מצרע אינֹו ואם נדבה. ּבהמה עֹולת הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹ
והרי נדבה, ּבהמה ועֹולת ׁשּנטמא, נזיר קרּבן העֹוף חּטאת -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
מצרע ולא מת טמא אינֹו ואם ּבאחרֹונה. טהרה קרּבן ְְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹהביא
מחֹובת היא הראׁשֹונה ּבּתגלחת ׁשהביא ּבהמה עֹולת -ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
נאכלת. לא והרי ספק, על ּבאה העֹוף וחּטאת ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתגלחת,

.Ë?ּתגלחֹות ארּבע מגּלח ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמה
לא מּספק מגּלח אינֹו - האיׁש אבל אּׁשה; אֹו קטן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּכׁשהיה
ונמצא הּוא טהֹור ׁשּמא צרעת, ּתגלחת ולא טמאה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻּתגלחת
מגּלח אינֹו לפיכ מצוה. ּבמקֹום ׁשּלא ראׁשֹו ּפאת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹמּקיף
לעּכב, אּלּו ּתגלחֹות ארּבע ׁשאין ּבלבד. טהרה ּתגלחת ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאּלא

למצוה. ְְִֶָָאּלא
.È?עֹוּׂשה הּוא ּכיצד - ּבספק ונטמא וּדאי ׁשּנצטרע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנזיר

ּומגּלח ּובּׁשביעי, ּבּׁשליׁשי מּזה מּצרעּתֹו ׁשּיטהר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָאחר
נפלּו ׁשהרי ּכּלּה, נזירּותֹו למנֹות ּומתחיל טמאה, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻֻּתגלחת
טהרה קרּבן ּומביא ׁשּנטמא, טמאה ּבספק הראׁשֹונים ְְְְֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהּימים
ּבקדׁשים. אֹוכל צרעת קרּבן ׁשּיביא ּומאחר ּביין. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוׁשֹותה

.‡È- צרעּתֹו מּספק וטהר ּבספק, מצרע והיה וּדאי ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹנטמא
הּנגע; ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר ׁשלמה, נזירּותֹו ימי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָמֹונה
ׁשבעת מֹונה ּכ ואחר נזירּות. ּדֹוחה נגעֹו ספק ּתגלחת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשאין
ּומגּלח ׁשנּיה, לתגלחת הראׁשֹונה מצרע ּתגלחת ׁשּבין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹימים
ּוׁשביעי. ּבׁשליׁשי ּומּזה ּבּקדׁשים. ואֹוכל קרּבנֹותיו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָּומביא
ּתגלחת ּומגּלח מת, לטמאת אחרים ׁשבעה מֹונה ּכ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֻואחר

ּכּלּה. נזירּותֹו מֹונה ּכ ואחר ְְְִֶַַַָָֻֻטמאה,

.Èׁשּיטהר לאחר - ּבוּדאי ּומצרע טמא היה אם ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוכן
ּבּׁשליׁשי ּומּזה הראׁשֹונה, צרעת ּתגלחת מגּלח ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָמּצרעּתֹו
ׁשנּיה ּתגלחת והיא ּבּׁשביעי, ּוזקנֹו ראׁשֹו ּומגּלח ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָֹּובּׁשביעי,
וסֹופר ּבקדׁשים, ואֹוכל ּבּׁשמיני קרּבנֹותיו ּומביא צרעת, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשל
נזירּות ימי סֹופר ּכ ואחר טמאה, ּתגלחת ּומגּלח ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֻׁשבעה

ּביין. וׁשֹותה טהרה קרּבן ּומביא ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָׁשלמה,
.‚Èעֹולין הּטמאה ימי ׁשבעת ׁשאין ׁשבעה? סֹופר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻלּמה

מצרע. ׁשל ותגלחת ּתגלחת ׁשּבין ספירה ימי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשבעת
.„Èלא אם אֹו וכ ּכ אעּׂשה אם נזיר הריני ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹהאֹומר:

מּנדרי ּכזֹו ּונזירּות רׁשע. זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאעּׂשה
נאה זה הרי - קדּׁשה ּדר לה' הּנֹודר אבל היא. ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻרׁשעים
לה'. הּוא קדׁש ראׁשֹו, על אלהיו נזר נאמר: זה ועל ְְֱֱֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻּומׁשּבח,

מּבניכם ואקים (ׁשּנאמר): ּכנביא, הּכתּוב לנביאיםּוׁשקלֹו ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
לנזרים. ְִִִִֵֶַּומּבחּוריכם

דׁשמּיא ּבסּיעּתא נזירּות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָסליקֹו

  
מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות חמׁש מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָיׁש
ּכאׁשר אדם ּבערכי לדּון א) ּפרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא
בהמה. ערכי ּדין ב) אדם. ערכי דין וזהּו ּבּתֹורה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמפרׁש
מחרים ּדין ה) ּׂשדֹות. ערכי ּדין ד) בּתים. ערכי ּדין ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָג)

חרם. יּגאל ׁשּלא ז) חרם. יּמכר ׁשּלא ו) ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹנכסיו.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּכי‡. איׁש ׁשּנאמר: הקּדׁש, נדרי מּכלל נדר הם ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהערכים

לא מּׁשּום עליהן חּיבין לפיכ לה'. נפׁשת ּבערּכ נדר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹיפלא
מּפיו הּיצא ּככל ּומּׁשּום לׁשּלמֹו, תאחר ולא ּדברֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹֹיחל

ֲֶַיעּׂשה.
..ּבּתֹורה מפרׁש ּכאׁשר ערכין ּבדיני לדּון עּׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹמצות

ער' אֹו עלי', זה ער' האֹומר אֹו עלי', 'ערּכי האֹומר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואחד
הּדבר והּוא .הּנער ׁשני לפי הער נֹותן - עלי' ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפלֹוני

יתר. ולא פחֹות לא ׁשּבּתֹורה, ְֵֶַַָָָָֹֹהּקצּוב
אֹו‚. יֹום ׁשלׁשים ּבן הּנער היה אם ?הער הּוא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָוכּמה

זה הרי - עלי' זה ער' עליו והאֹומר ,ער לֹו אין - ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות
אחד מּבן היה ּכלּום. חּיב ואינֹו עלי', זה ּכלי ער' ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכאֹומר
חמּׁשה הּזכר ער - ּגמּורֹות ׁשנים חמׁש ּבן עד יֹום ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוׁשלׁשים
יֹום ׁשׁש ּבׁשנת מּׁשּנכנס ׁשקלים. ׁשלׁשה והּנקבה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשקלים,
ׁשקלים, עּׂשרים הּזכר ער - עּׂשרים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
יֹום ועּׂשרים אחת ּבׁשנת מּׁשּיּכנס ׁשקלים. עּׂשרה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּנקבה
ׁשקלים, חמּׁשים הּזכר ער - ׁשּׁשים ׁשנת ׁשּיׁשלים ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעד
יֹום וׁשּׁשים אחת ּבׁשנת ּומּׁשּיּכנס ׁשקלים. ׁשלׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָוהּנקבה
חמּׁשה הּזכר ער - ׁשנים ּכּמה חיה אפּלּו מֹותֹו, יֹום ֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָעד

ׁשקלים. עּׂשרה והּנקבה ׁשקלים, ְְְְֲִִֵַָָָָָָָעּׂשר
הּׁשקלים„. וכל הּלדה. מּיֹום לעת מעת - האּלּו הּׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכל

ּׂשעֹורה ועּׂשרים מאֹות ׁשלׁש מׁשקל והּוא הּקדׁש. ּבׁשקל -ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ
ּכמֹו סלע, אֹותֹו ועּׂשּו עליו הֹוסיפּו ּוכבר טהֹור. ְְְִִֶֶֶַָָָָָמּכסף

ׁשקלים. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָׁשּבארנּו
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פג               
  

חּטאת‰. הּתגלחֹות: ּבׁשלׁש ׁשּמביא העֹוף חּטאות ְְְִִִֵֶַַַָָָֹׁשלׁש
ׁשאין צרעּתֹו, לספק - ׁשנּיה טמאתֹו; לספק - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻראׁשֹונה
חּטאת וכן ׁשנּיה; ּתגלחת לאחר אּלא קרּבנֹו מביא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹהּמצרע
לנזרֹו עֹולה אחת ּתגלחת ׁשאין טמאתֹו. לספק - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשליׁשית
היה, וּדאי מת ּוטמא וּדאי מצרע וׁשּמא ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָֹּולצרעּתֹו,
ׁשּבארנּו, ּכמֹו לצרעּתֹו והּׁשנּיה הראׁשֹונה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהּתגלחת
קרּבן להביא צרי ּולפיכ טמאה, ּתגלחת ׁשליׁשית ְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָָָֻותגלחת

ּבּׁשליׁשית. ְְִִַָֻטמאה
.Âהּוא הראׁשֹונה על עּמהן, ׁשּמביא ּבהמה עֹולֹות ְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשלׁש

- אני טמא ואם מחֹובתי, זֹו - אני טהֹור אם ואֹומר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָמתנה
ּובּׁשליׁשית. ּבּׁשנּיה אֹומר הּוא וכן נדבה. היא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָהרי

.Êאם ואֹומר: ּומתנה רביעית, ּבתגלחת טהרה קרּבן ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומביא
הייתי מחלט ואם חֹובה; וזֹו נדבה, ראׁשֹונה - הייתי ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָָֻטמא
ּוׁשּתים נזירּות, חֹובת וזֹו מצרע, חֹובת ראׁשֹונה -ְְְְִִִַַַָָֹ
- ּומצרע הייתי מת מּטמאת טהֹור ואם נדבה; ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֻהאמצעּיֹות

הראׁשֹו מצרעעֹולה לחֹובת אחת הּׁשנּיה, וכן חֹובה נה ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹ
והּׁשאר נדבה, ּורביעית ּוׁשליׁשית נזירּות, לחֹובת ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָואחת
ראׁשֹונה עֹולה - ּומצרע הייתי טמא ואם טהרתי; ְְְֳִִִִִֵַָָָָָָָָֹקרּבן
ּתגלחת קרּבן וזה נדבה, ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה צרעת, ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָחֹובת

ֳָָטהרה.
.Áטמאה ּבתגלחת לא מעּכבין אינן והעֹולה האׁשם ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹֻאבל

נטמא ולא וּדאי מצרע הּוא אם אֹומר: נמצאת ּבצרעת. ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹולא
ולא חּטאתֹו, היא העֹוף וחּטאת ּבּצּפרין, טהר הרי - ְְְֲֳִִִֵֵַַַַַָָָֹּבמת
מּקרּבן - ׁשעּמּה ּבהמה ועֹולת ספק, ׁשהיא מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתאכל
הּוא מת טמא ואם הּבהמה. על ׁשּיגּלח ּכדי טהרה, ְְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּתגלחת
הּוא מת ּוטמא מצרע אינֹו ואם נדבה. ּבהמה עֹולת הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹ
והרי נדבה, ּבהמה ועֹולת ׁשּנטמא, נזיר קרּבן העֹוף חּטאת -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
מצרע ולא מת טמא אינֹו ואם ּבאחרֹונה. טהרה קרּבן ְְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹֹהביא
מחֹובת היא הראׁשֹונה ּבּתגלחת ׁשהביא ּבהמה עֹולת -ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
נאכלת. לא והרי ספק, על ּבאה העֹוף וחּטאת ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתגלחת,

.Ë?ּתגלחֹות ארּבע מגּלח ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּבּמה
לא מּספק מגּלח אינֹו - האיׁש אבל אּׁשה; אֹו קטן ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּכׁשהיה
ונמצא הּוא טהֹור ׁשּמא צרעת, ּתגלחת ולא טמאה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹֻּתגלחת
מגּלח אינֹו לפיכ מצוה. ּבמקֹום ׁשּלא ראׁשֹו ּפאת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹמּקיף
לעּכב, אּלּו ּתגלחֹות ארּבע ׁשאין ּבלבד. טהרה ּתגלחת ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאּלא

למצוה. ְְִֶָָאּלא
.È?עֹוּׂשה הּוא ּכיצד - ּבספק ונטמא וּדאי ׁשּנצטרע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנזיר

ּומגּלח ּובּׁשביעי, ּבּׁשליׁשי מּזה מּצרעּתֹו ׁשּיטהר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָאחר
נפלּו ׁשהרי ּכּלּה, נזירּותֹו למנֹות ּומתחיל טמאה, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻֻּתגלחת
טהרה קרּבן ּומביא ׁשּנטמא, טמאה ּבספק הראׁשֹונים ְְְְֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהּימים
ּבקדׁשים. אֹוכל צרעת קרּבן ׁשּיביא ּומאחר ּביין. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוׁשֹותה

.‡È- צרעּתֹו מּספק וטהר ּבספק, מצרע והיה וּדאי ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹנטמא
הּנגע; ּתגלחת מגּלח ּכ ואחר ׁשלמה, נזירּותֹו ימי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָמֹונה
ׁשבעת מֹונה ּכ ואחר נזירּות. ּדֹוחה נגעֹו ספק ּתגלחת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשאין
ּומגּלח ׁשנּיה, לתגלחת הראׁשֹונה מצרע ּתגלחת ׁשּבין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹימים
ּוׁשביעי. ּבׁשליׁשי ּומּזה ּבּקדׁשים. ואֹוכל קרּבנֹותיו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָּומביא
ּתגלחת ּומגּלח מת, לטמאת אחרים ׁשבעה מֹונה ּכ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֻואחר

ּכּלּה. נזירּותֹו מֹונה ּכ ואחר ְְְִֶַַַָָֻֻטמאה,

.Èׁשּיטהר לאחר - ּבוּדאי ּומצרע טמא היה אם ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוכן
ּבּׁשליׁשי ּומּזה הראׁשֹונה, צרעת ּתגלחת מגּלח ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָמּצרעּתֹו
ׁשנּיה ּתגלחת והיא ּבּׁשביעי, ּוזקנֹו ראׁשֹו ּומגּלח ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָֹּובּׁשביעי,
וסֹופר ּבקדׁשים, ואֹוכל ּבּׁשמיני קרּבנֹותיו ּומביא צרעת, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשל
נזירּות ימי סֹופר ּכ ואחר טמאה, ּתגלחת ּומגּלח ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֻׁשבעה

ּביין. וׁשֹותה טהרה קרּבן ּומביא ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָׁשלמה,
.‚Èעֹולין הּטמאה ימי ׁשבעת ׁשאין ׁשבעה? סֹופר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֻלּמה

מצרע. ׁשל ותגלחת ּתגלחת ׁשּבין ספירה ימי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשבעת
.„Èלא אם אֹו וכ ּכ אעּׂשה אם נזיר הריני ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹהאֹומר:

מּנדרי ּכזֹו ּונזירּות רׁשע. זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאעּׂשה
נאה זה הרי - קדּׁשה ּדר לה' הּנֹודר אבל היא. ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻרׁשעים
לה'. הּוא קדׁש ראׁשֹו, על אלהיו נזר נאמר: זה ועל ְְֱֱֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻּומׁשּבח,

מּבניכם ואקים (ׁשּנאמר): ּכנביא, הּכתּוב לנביאיםּוׁשקלֹו ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
לנזרים. ְִִִִֵֶַּומּבחּוריכם

דׁשמּיא ּבסּיעּתא נזירּות הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָסליקֹו

  
מצֹות ּוׁשּתים עּׂשה, מצֹות חמׁש מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָיׁש
ּכאׁשר אדם ּבערכי לדּון א) ּפרטן: הּוא וזה תעּׂשה, ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא
בהמה. ערכי ּדין ב) אדם. ערכי דין וזהּו ּבּתֹורה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמפרׁש
מחרים ּדין ה) ּׂשדֹות. ערכי ּדין ד) בּתים. ערכי ּדין ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָג)

חרם. יּגאל ׁשּלא ז) חרם. יּמכר ׁשּלא ו) ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹנכסיו.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
ּכי‡. איׁש ׁשּנאמר: הקּדׁש, נדרי מּכלל נדר הם ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהערכים

לא מּׁשּום עליהן חּיבין לפיכ לה'. נפׁשת ּבערּכ נדר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹיפלא
מּפיו הּיצא ּככל ּומּׁשּום לׁשּלמֹו, תאחר ולא ּדברֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֹֹיחל

ֲֶַיעּׂשה.
..ּבּתֹורה מפרׁש ּכאׁשר ערכין ּבדיני לדּון עּׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹמצות

ער' אֹו עלי', זה ער' האֹומר אֹו עלי', 'ערּכי האֹומר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואחד
הּדבר והּוא .הּנער ׁשני לפי הער נֹותן - עלי' ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפלֹוני

יתר. ולא פחֹות לא ׁשּבּתֹורה, ְֵֶַַָָָָֹֹהּקצּוב
אֹו‚. יֹום ׁשלׁשים ּבן הּנער היה אם ?הער הּוא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָוכּמה

זה הרי - עלי' זה ער' עליו והאֹומר ,ער לֹו אין - ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות
אחד מּבן היה ּכלּום. חּיב ואינֹו עלי', זה ּכלי ער' ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכאֹומר
חמּׁשה הּזכר ער - ּגמּורֹות ׁשנים חמׁש ּבן עד יֹום ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוׁשלׁשים
יֹום ׁשׁש ּבׁשנת מּׁשּנכנס ׁשקלים. ׁשלׁשה והּנקבה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשקלים,
ׁשקלים, עּׂשרים הּזכר ער - עּׂשרים ׁשנת ׁשּיׁשלים עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
יֹום ועּׂשרים אחת ּבׁשנת מּׁשּיּכנס ׁשקלים. עּׂשרה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּנקבה
ׁשקלים, חמּׁשים הּזכר ער - ׁשּׁשים ׁשנת ׁשּיׁשלים ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָעד
יֹום וׁשּׁשים אחת ּבׁשנת ּומּׁשּיּכנס ׁשקלים. ׁשלׁשים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָוהּנקבה
חמּׁשה הּזכר ער - ׁשנים ּכּמה חיה אפּלּו מֹותֹו, יֹום ֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָעד

ׁשקלים. עּׂשרה והּנקבה ׁשקלים, ְְְְֲִִֵַָָָָָָָעּׂשר
הּׁשקלים„. וכל הּלדה. מּיֹום לעת מעת - האּלּו הּׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכל

ּׂשעֹורה ועּׂשרים מאֹות ׁשלׁש מׁשקל והּוא הּקדׁש. ּבׁשקל -ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ
ּכמֹו סלע, אֹותֹו ועּׂשּו עליו הֹוסיפּו ּוכבר טהֹור. ְְְִִֶֶֶַָָָָָמּכסף

ׁשקלים. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָׁשּבארנּו
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פד              
  

ּתֹורה‰. קצבה ׁשּלא ;ער להם אין - ואנּדרֹוגינֹוס ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻטמטּום
טמטּום ,לפיכ וּדאית. לנקבה אֹו וּדאי לזכר אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻער
אינֹו - אחר ׁשהעריכֹו אֹו עלי, ערּכי ׁשאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואנּדרֹוגינֹוס

ּכלּום. ְַָחּיב
.Â?ּכיצד .מערי אינֹו אבל ,נער - ּומזלֹות ּכֹוכבים ֱֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָהעֹובד

זה יּׂשראל ער אֹו עלי, ערּכי ׁשאמר: ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעֹובד
ּכֹוכבים עֹובד ער ׁשאמר: ויּׂשראל ּכלּום; אמר לא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹעלי
עלי ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ּפלֹוני ער אֹו עלי, זה ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּומזלֹות
הּמערי וכן .הּנער ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד ׁשני לפי נֹותן -ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשניו. לפי ונֹותן חּיב, - הּׁשֹוטה ואת החרׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאת
.Êויהיה יּפדה ואם יּׂשראל. ּכׁשאר ,ועֹור נער - ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָהעבד

ׁשּנדר. ער יּתן - ִֵֵֶֶַָלֹו
.Áהּי את הּמערי אתאחד הּמערי ואחד הּבריא, פה ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

אֹו סּומא אֹו ׁשחין מּכה הּנער היה אפּלּו החֹולה. ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּכעּור
ּבּתֹורה. ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשניו לפי נֹותן - מּום ּכל ּבֹו ויׁש ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָגּדם

.Ëּדמי אֹו עלי, ּדמי האֹומר: ּכיצד? ּכערכין. אינן ְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּדמים
ּבן קטן ּפלֹוני אֹותֹו היה אפּלּו עלי, ּפלֹוני ּדמי אֹו עלי, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָזה
- ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד אֹו ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום אֹו ְְְְִִֵַַָָֻיֹומֹו
הּנמּכר עבד הּוא ּכאּלּו אלף, אֹו ּדינר ׁשוה, ּׁשהּוא מה ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָנֹותן

ַּבּׁשּוק.
.Èויּפלּו הּבית. לבדק סתמן הּכל - והּדמים ּכּלן ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻוהערכים

הּבית. ּבדק לקדׁשי מּוכנת ּבּמקּדׁש ׁשהיתה לּלׁשּכה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּכל
.‡Èּפלֹוני ּדמי אֹו עלי, ּדמי ׁשאמר: ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָעֹובד

מן מקּבלין ׁשאין לּלׁשּכה, נֹופל ואינֹו נדרֹו. ּכפי נֹותן - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָעלי
הּבית ּבדק את לחּזק נדר אֹו נדבה ּומזלֹות ּכֹוכבים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹובדי
וגֹומר; ּבית לבנֹות ולנּו לכם לא ׁשּנאמר: ירּוׁשלים; ּבדק ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹו

ּבירּוׁשלים. וזּכרֹון ּוצדקה חלק אין ולכם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָונאמר:
.Èּדעת על ּומזלֹות ּכֹוכבים העֹובד יּבדק ּבהן? ּיעּׂשה ִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּומה

ּבמה ּדין ּבית יֹוציאּוהּו - יּׂשראל ּדעת על נדר אם נדר. ְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָמי
אמר: ואם ירּוׁשלים; ּובדק הּבית מּבדק חּוץ להם ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיראה

יּגנזּו. - נדרּתי ְִִִֵַַַָָָלּׁשמים
.‚Èהּגֹוססין ורב הֹואיל דמים. ולא ער לא לֹו אין - ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹֹהּגֹוסס

ׁשל ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר מי וכן ּכמת. הּוא הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָלמיתה,
ׁשהערי אֹו אחר והעריכֹו ׁשעבר, עברה על להרגֹו ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיּׂשראל
עלי' זה 'ּדמי אחר ׁשאמר אֹו עלי', 'ּדמי ׁשאמר אֹו ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעצמֹו,
ולא ער לֹו אין והּמת הּוא, ּכמת ׁשּזה ּכלּום; חּיב אינֹו -ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
לא האדם מן יחרם אׁשר חרם ּכל נאמר: זה ועל ְֱֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹדמים.

ּכמת. הּוא הרי אּלא ּפדיֹון, לֹו אין ּכלֹומר: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָיּפדה.
.„Èאֹו ּדמיהם נדר אֹו אחרים ׁשהערי להרג הּיֹוצא ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָזה

מּנכסיו. הּכל וגֹובין לׁשּלם, חּיב - ְְְִִִִֵַַַָָָֹהּזיק
.ÂËוקטן יּׂשראל. ּכׁשאר ונערכין מעריכין - ּולוּיים ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹּכהנים

לׁשּלם; חּיב - ּדמים נדר אֹו והערי נדרים לעֹונת ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּגיע
נדרים. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו קּימים, נדריו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

.ÊËולא ,הּנער ׁשני הן - הּׁשנים לפי הּקצּובין ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהערכין
ערּכ ׁשּׁשים: לבן ׁשאמר עּׂשרים ּבן ּכיצד? .הּמערי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשני
עּׂשרים: לבן ׁשאמר ׁשּׁשים ּובן ׁשּׁשים; ּבן ער נֹותן - ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָעלי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עּׂשרים. ּבן ער נֹותן - עלי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹערּכ

.ÊÈ.הּנדרים ּכׁשאר ׁשוין, ולּבֹו ּפיו ׁשּיהא הּמערי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָוצרי
ׁשאר על ׁשּנׁשאלין ּכדר הּדמים, ועל הערכין על ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָונׁשאלין

והקּדׁשֹות. ְְְִֵֶָנדרים
.ÁÈואחד אחד ּכל ּכּלן, ער נֹותן - עלי אּלּו ער ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהאֹומר:

עני. אחד ער ּכּלם ידי על נֹותן - עני היה ואם ׁשניו. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻלפי
עׁשיר. ער ּכּלן ידי על נֹותן - עׁשיר היה ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻואם

.ËÈאמר אם וכן עלי, ערּכי ואמר: וחזר עלי, ערּכי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאֹומר:
ׁשני אמר: ואחת. אחת ּכל על חּיב - ּפעמים ּכּמה ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָאפּלּו
אפּלּו ארּבעה, אמר אם וכן ערכין. ׁשני נֹותן - עלי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָערכי

ׁשּנדר. ּכּמנין נֹותן - ְִֵֶֶֶַַָָאלף
.Îסתם ער אּלא מי, ער ּפרׁש ולא ,ער עלי הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאמר:

ׁשקלים. ׁשלׁשת ׁשהּוא ׁשּבערכין, ּפחֹות נֹותן -ְְֲִִֵֶֶֶָָָָ
.‡Îאין - ּבּדין ׁשּיעמד קדם ּומת עלי, ערּכי פא: ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהאֹומר

והערי הּכהן לפני והעמידֹו ׁשּנאמר: לּתן; חּיבין ְְְְֱֱֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּיֹורׁשין
הּיֹורׁשין. יּתנּו - ומת ּבּדין עמד הּכהן. ְְִִִֵֵַַַַָָֹֹאתֹו

.Îּומת ּבּדין ׁשעמד ּפי על אף עלי, ּדמי האֹומר: ֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל
הּיֹורׁשין אין - יׁשוה ּכּמה הּדּינין ויאמרּו דמיו ׁשיקּצצּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקדם
הּיֹורׁשין. יּתנּו - מת ּכ ואחר דמיו קצבּו ואם לּתן. ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָחּיבין

.‚Î,הּתֹורה מן קצּובין ׁשערכין לדמים? ערכין ּבין ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָּומה
ּומת עלי, ּפלֹוני ער האֹומר: וכן קצּובין. אינן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוהּדמים
הּיֹורׁשין חּיבין - ּבּדין הּנער ׁשעמד אחר והּנער ְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהעֹור
קּים ׁשהּמערי ּפי על אף ּבּדין, ׁשעמד קדם הּנער מת ֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹלּתן.
ּבּדין. עמידה צרי והּנער למת, ער ׁשאין ּפטּור; זה הרי -ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
דמיו ׁשּיקצצּו קדם ּומת ּבּדין, ועמד עלי, ּפלֹוני ּדמי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאמר:

לּמתים. ּדמים ׁשאין ּפטּור; זה הרי -ֲִִֵֵֵֶֶַָָ

ה'תש"ע אלול ט' חמישי יום

 
ׁשאמר:‡. אֹו עלי, רגלי אֹו עיני ער אֹו ידי ער ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאֹומר:

זה יד ּכלּום1ער אמר לא - עלי עינֹו אֹו2אֹו לּבי ער . ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ער נֹותן - עלי ּכבדֹו אֹו ּפלֹוני ׁשל לּבֹו ער אֹו עלי, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּכבדי

ערּכֹו3ּכּלֹו אמר אם ימּות, החי מן יּנטל ׁשאם איבר ּכל וכן . ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּכּלֹו. ער נֹותן - ֵֵֶַָֻעלי

.חציי ער ערּכֹו. חצי נֹותן - עלי ערּכי חצי עלי4אמר: ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ויחיה חציֹו ׁשּיּנטל אפׁשר ׁשאי ּכּלֹו; ער נֹותן -5. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ

אֹותֹו‚. ׁשמין - עלי ּפלֹוני יד ּדמי אֹו עלי, ידי ּדמי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָהאֹומר:
להקּדׁש ונֹותן יד ּבלא ׁשוה הּוא וכּמה ּביד ׁשוה הּוא .6ּכּמה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
יּמכר ואם חמּׁשים; ׁשוה [יהיה] - ּכּלֹו הּוא נמּכר אם ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּכיצד?
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה.1) אדם אברים.2)של ערך נותן ואינו נותן הוא כולו ערך ללמדך "בערך", נאמר ולא "בערכך" שנאמר ד. שם מפורש והטעם
ב"נפש".3) הכתוב תלה נפשות" "בערכך אמרה: והתורה בהם תלוייה שהנשמה אברים הם אלה גופי.4)כל זה5)חצי ואין

כבדי. ערך או לבי מערך כערכים.6)גרוע אינם - שנותיו לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים - הדמים

              
  

ּבּה לּלֹוקח יהיה ולא לבעליו זֹו ידֹו ׁשּתּׁשאר מּידֹו, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחּוץ
להקּדׁש7ּכלּום לׁשּלם יתחּיב זה נמצא ארּבעים. ׁשוה - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבזה.8עּׂשרה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֶַָָָֹ
ׁשל„. ראׁשֹו ּדמי אֹו עלי, ּכבדי אֹו ראׁשי ּדמי ְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹֹהאֹומר:

האֹומר: וכן ּכּלֹו. ּדמי נֹותן - עלי ּכבדֹו אֹו לּבֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָֻּפלֹוני
עלי דמי חצי האֹומר: אבל כּלֹו. ּדמי נֹותן - עלי חציי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּדמי

נֹותן דמיו.- חצי ֲִֵָָ
נֹותן‰. - עלי ּפלֹוני מׁשקל אֹו עלי, מׁשקלי ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהאֹומר:

אמר: ׁשּפרׁש. ּכמֹו זהב, - זהב אם ּכסף, - ּכסף אם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמׁשקלֹו.
לׁשקל ראּויה היא ּכּמה רֹואין - עלי רגלי אֹו ידי ְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹמׁשקל

ׁשּפרׁש ממֹון עד9ונֹותן זה? לענין הּיד היא היכן עד . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הארכּבה10האּציל עד והרגל? הֹולכין11. ׁשּבנדרים לפי . ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ

אדם ּבני לׁשֹון .12אחר ְְֵַַָָ
.Âׁשרביט נֹותן - זהב אֹו ּכסף עלי קֹומתי ׁשאינֹו13האֹומר: ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

-14נכּפף עלי קֹומתי מלא אמר: ׁשּפרׁש. מּמין קֹומתֹו מלא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּנכּפף ׁשרביט אפּלּו ׁשּפרׁש.15נֹותן מּמין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָ

.Êהיה אם מין, זה מאי ּפרׁש ולא עלי, מׁשקלי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹהאֹומר:
ונתּכּון ּביֹותר זהב.16עׁשיר מׁשקלֹו נֹותן - מרּבה למּתנה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻ

ּפרׁש ולא קֹומתי, אֹו רגלי אֹו ידי מׁשקל ּבאֹומר: הּדין ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹוהּוא
נֹותן - ּבעׁשירּות מפלג אינֹו ואם זהב. נֹותן - מין זה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻמאי
ּבאֹותֹו להּׁשקל ׁשּדרּכן מּדברים ידֹו מׁשקל אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמׁשקלֹו

ּפרֹות אפּלּו אפּלּו17מקֹום, קֹומתֹו מלא ׁשרביט נֹותן וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָֹ
עץ ודעּתֹו18ׁשל ממֹונֹו לפי הּכל .19. ְְְִֵֶַַָֹ

.Á,עלי יׁשיבתי מקֹום אֹו עלי, יׁשיבתי עלי, עמדי ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָהאֹומר:
ּומביא ספק, אּלּו ּכל - עלי הּקפי עלי, עביי עלי, רחּבי ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָאֹו

נתּכּונּתי ּכ לא ׁשּיאמר: עד ממֹונֹו, יּתנּו20לפי - מת ואם . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
ׁשּבּלׁשֹונֹות ּפחֹות .21הּיֹורׁשים ְְִֶַַָ

.Ëּכסף מּדינר יפחת לא - ּכסף מטּבע עלי הרי .22האֹומר: ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכסף מּמעה יפחת לא - נחׁשת -23מטּבע ּברזל עלי הרי . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
עֹורב לכלה אּמה על מאּמה יפחת ּבגג24לא למעלה ׁשהיה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבמקֹומֹו25ההיכל ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,26. ְְְִִֵֵֶַָָ
.Èיביא - מטּבע הזּכיר ולא זהב, אֹו ּכסף עלי הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהאֹומר:

לא27לׁשֹון ׁשּיאמר: עד מׁשקלּה יהיה זהב. ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
יביא - ּפרׁש ּכּמה וׁשכח הּמׁשקל ּפרׁש אם וכן נתּכּונּתי. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָלכ

נתּכּונּתי לכ לא ׁשּיאמר: .28עד ְְְִִֶַַַַָֹֹ
.‡È:האֹומר אֹו עלי, ּפלֹוני ּדמי אֹו עלי ּדמי האֹומר: ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָאחד

הן הּכל - זהב אֹו ּכסף אֹו חמּׁשים אֹו מנה עלי ֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי
ּכמֹו הּבית, לבדק - והערכין והּדמים דמים. חּיבי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּנקראים

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Èלׁשכֹות חׁשאים,29ׁשּתי לׁשּכת - אחת ּבּמקּדׁש: היּו ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

נֹותנין חטא יראי - חׁשאים לׁשּכת הּכלים. לׁשּכת - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָואחת
ּבחׁשאי טֹובים30לתֹוכן ּבני וענּיים מּמּנה31, מתּפרנסים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָ

זֹורקֹו32ּבחׁשאי ּכלי ׁשהתנּדב מי ּכל - הּכלים לׁשּכת . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָ
ּכלי ּכל אֹותּה. ּפֹותחין הּגזּברין יֹום לׁשלׁשים ואחת ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָלתֹוכּה,
נמּכרין והּׁשאר אֹותֹו, מּניחין - הּבית לבדק צר ּבֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנמצא

הּבית. ּבדק ללׁשּכת נֹופלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַּודמיהן
.‚Èמזּבח לקדׁשי ּתרּומת33הצרכּו להן הסּפיקה ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

אבל34הּלׁשּכה הּבית; ּבדק מּקדׁשי להן הראּוי את מֹוציאין - ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּדבר הּבית ּבדק ּבלׁשּכת מצאּו ולא הּבית לבדק הצרכּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻאם
הּמזּבח מּקדׁשי להן הראּוי מֹוציאין אין - להן .35הּמסּפיק ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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ראשון.7) לרבו אלא שני לרבו מלאכה בה יעשה כשנקטעה8)שלא יפה הוא כמה לומר נזקין", של "אומד אותו שמין אין אבל
שאמר: וזה מזולזל, אותו שרואים לפי בזול, אלא אותו שמים אין ידו שנקטעה שמי שלימות, ידיו בשתי שווה היה וכמה ידו,

לפ ידו, נקטעה לא הרי עלי, ידי לעיל.דמי כאמור אלא אותו שמין אין בנחת9)יכך, ידו ויכניס מים כלי ימלא אומרים ואין
וגידים. ועצמות בשר כמשקל מים משקל לדמות אין כי מהכלי, שיצאו המים את ישקול כן פרק11)מרפק.10)ואחרי הברך,

והירך. השוק שבין והזרוע.12)הרגל היד כף חיבור מקום שהוא הפרק, עד אלא נקראת יד אין אחרים בעניינים מקל.13)אבל
נכפפת.14) ואינה מעצמה ניצבת שהיא כקומתו, עבה, שהוא להודיע,15)מעצמו, אלא זה נתכוון לא מלוא, תיבת: והוסיף הואיל

כראוי. ולפרשה יתירה לשון בכל לדייק שעלינו לעובי. ולא קומתו גובה למידת אלא דעתו שלפנינו16)שאין הדפוסים בכל
או ועשיר חשוב אדם הוא [=אם קובע עצמו הממון שלא לומר, רבינו כוונת לפרש משנה" ה"כסף סובר לפיכך "ונתכוון", כתוב:
לאמוד עלינו אלא עני, כדין ודינו מרובה, למתנה נתכוון לא עשיר הוא אפילו קמצן, הוא שאם ליבו. ונדבת אופיו אלא להיפך]
נתכוון. לכך כי אנו שיודעים מרובה" למתנה "ונתכוון רבינו שדקדק וזה מרובה. למתנה נתכוון וודאי נדיב, הוא שאם דעתו, את

בצלים.17) עלי.18)ואפילו משקלי מדין ונדיבותו.19)נלמד לבו לכך20)רוחב שלא בוודאי שידע עד רב כך כל שיהיה
להחמיר".21)נתכוון. נדרים "סתם אמרנו וכבר דברו" יחל "לא על יעבור שלא איסור, שאלת כאן יש עצמו הנודר אל ביחס כי

להקל. ממון וספק בלבד, ממון שאלת אלא נדרו, לא הם שהרי איסור, שאלת אין היורשים לגבי כשהזכיר22)אבל ודווקא
כסף.23)מטבע. מעה בשווי נחושת סביב24)יביא ההיכל מעקה גבי על מתוח היה אמה גבהו סייף, כמין חד ברזל של טס

משם. העורבים שמכלה - עורב" "כלה ויטנפוהו. העופות עליו ינוחו שלא האומר:26)שבמקדש.25)כדי דין רבינו ביאר ולא
מלווה בהלכות שכותב מה על רבינו סמך ואולי זהב"? מדינר יפחות "לא אומרת: במנחות שהמשנה בעוד זהב, מטבע עלי הרי
כן, הדין התחתונה על השטר בעל שיד בשטר ואם זהב" מדינר פחות אין זהב מטבע (בשטר) בו "כתב יז: הלכה כד פרק ולווה

שכן. כל לא כוחו שיפה לשון.27)בהקדש בדמות ארוכה נתכוון.28)רצועה לכך לא שלעולם בעצמו שיודע עד כך כל יביא
בחשאי.30)חדרים.29) דמשבחין קל יונתן: מתרגם דקה" דממה "קול ומיוחסים.31)בסתר, מעלות32)נכבדים "שמונה

לשכת כגון לשמה מצוה זו שהרי לקח, ממי העני ידע ולא נתן למי ידע ולא לעניים צדקה הנותן ... מזו למעלה זו בצדקה יש
במקדש". שהייתה המזבח.33)חשאים על קרבנות קרבנות.34)להקריב לקניית מתחילה הנועד שבלשכה, השקלים כסף

וה35) מזבח. לקדשי המיועדת הלשכה היומתרומת ששם הבית, בדק לשכת אחת שם, היו לשכות שלוש ולדעתו חולק, ראב"ד
הבית בדק קדשי ואחד מזבח קדשי "אחד ששנינו: כמו מזבח, לקדשי לקחת היה אסור זה ומכסף הבית, בדק לצרכי הכסף נותנים



פה               
  

ּבּה לּלֹוקח יהיה ולא לבעליו זֹו ידֹו ׁשּתּׁשאר מּידֹו, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחּוץ
להקּדׁש7ּכלּום לׁשּלם יתחּיב זה נמצא ארּבעים. ׁשוה - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבזה.8עּׂשרה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֶַָָָֹ
ׁשל„. ראׁשֹו ּדמי אֹו עלי, ּכבדי אֹו ראׁשי ּדמי ְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹֹהאֹומר:

האֹומר: וכן ּכּלֹו. ּדמי נֹותן - עלי ּכבדֹו אֹו לּבֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָֻּפלֹוני
עלי דמי חצי האֹומר: אבל כּלֹו. ּדמי נֹותן - עלי חציי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻּדמי

נֹותן דמיו.- חצי ֲִֵָָ
נֹותן‰. - עלי ּפלֹוני מׁשקל אֹו עלי, מׁשקלי ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהאֹומר:

אמר: ׁשּפרׁש. ּכמֹו זהב, - זהב אם ּכסף, - ּכסף אם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמׁשקלֹו.
לׁשקל ראּויה היא ּכּמה רֹואין - עלי רגלי אֹו ידי ְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹמׁשקל

ׁשּפרׁש ממֹון עד9ונֹותן זה? לענין הּיד היא היכן עד . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
הארכּבה10האּציל עד והרגל? הֹולכין11. ׁשּבנדרים לפי . ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ

אדם ּבני לׁשֹון .12אחר ְְֵַַָָ
.Âׁשרביט נֹותן - זהב אֹו ּכסף עלי קֹומתי ׁשאינֹו13האֹומר: ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

-14נכּפף עלי קֹומתי מלא אמר: ׁשּפרׁש. מּמין קֹומתֹו מלא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּנכּפף ׁשרביט אפּלּו ׁשּפרׁש.15נֹותן מּמין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָ

.Êהיה אם מין, זה מאי ּפרׁש ולא עלי, מׁשקלי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹהאֹומר:
ונתּכּון ּביֹותר זהב.16עׁשיר מׁשקלֹו נֹותן - מרּבה למּתנה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻ

ּפרׁש ולא קֹומתי, אֹו רגלי אֹו ידי מׁשקל ּבאֹומר: הּדין ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹוהּוא
נֹותן - ּבעׁשירּות מפלג אינֹו ואם זהב. נֹותן - מין זה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻמאי
ּבאֹותֹו להּׁשקל ׁשּדרּכן מּדברים ידֹו מׁשקל אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמׁשקלֹו

ּפרֹות אפּלּו אפּלּו17מקֹום, קֹומתֹו מלא ׁשרביט נֹותן וכן . ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָֹ
עץ ודעּתֹו18ׁשל ממֹונֹו לפי הּכל .19. ְְְִֵֶַַָֹ

.Á,עלי יׁשיבתי מקֹום אֹו עלי, יׁשיבתי עלי, עמדי ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָהאֹומר:
ּומביא ספק, אּלּו ּכל - עלי הּקפי עלי, עביי עלי, רחּבי ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָאֹו

נתּכּונּתי ּכ לא ׁשּיאמר: עד ממֹונֹו, יּתנּו20לפי - מת ואם . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
ׁשּבּלׁשֹונֹות ּפחֹות .21הּיֹורׁשים ְְִֶַַָ

.Ëּכסף מּדינר יפחת לא - ּכסף מטּבע עלי הרי .22האֹומר: ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכסף מּמעה יפחת לא - נחׁשת -23מטּבע ּברזל עלי הרי . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
עֹורב לכלה אּמה על מאּמה יפחת ּבגג24לא למעלה ׁשהיה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבמקֹומֹו25ההיכל ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,26. ְְְִִֵֵֶַָָ
.Èיביא - מטּבע הזּכיר ולא זהב, אֹו ּכסף עלי הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהאֹומר:

לא27לׁשֹון ׁשּיאמר: עד מׁשקלּה יהיה זהב. ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
יביא - ּפרׁש ּכּמה וׁשכח הּמׁשקל ּפרׁש אם וכן נתּכּונּתי. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָלכ

נתּכּונּתי לכ לא ׁשּיאמר: .28עד ְְְִִֶַַַַָֹֹ
.‡È:האֹומר אֹו עלי, ּפלֹוני ּדמי אֹו עלי ּדמי האֹומר: ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָאחד

הן הּכל - זהב אֹו ּכסף אֹו חמּׁשים אֹו מנה עלי ֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי
ּכמֹו הּבית, לבדק - והערכין והּדמים דמים. חּיבי ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּנקראים

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Èלׁשכֹות חׁשאים,29ׁשּתי לׁשּכת - אחת ּבּמקּדׁש: היּו ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

נֹותנין חטא יראי - חׁשאים לׁשּכת הּכלים. לׁשּכת - ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָואחת
ּבחׁשאי טֹובים30לתֹוכן ּבני וענּיים מּמּנה31, מתּפרנסים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָ

זֹורקֹו32ּבחׁשאי ּכלי ׁשהתנּדב מי ּכל - הּכלים לׁשּכת . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָ
ּכלי ּכל אֹותּה. ּפֹותחין הּגזּברין יֹום לׁשלׁשים ואחת ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָלתֹוכּה,
נמּכרין והּׁשאר אֹותֹו, מּניחין - הּבית לבדק צר ּבֹו ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנמצא

הּבית. ּבדק ללׁשּכת נֹופלין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַּודמיהן
.‚Èמזּבח לקדׁשי ּתרּומת33הצרכּו להן הסּפיקה ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֻ

אבל34הּלׁשּכה הּבית; ּבדק מּקדׁשי להן הראּוי את מֹוציאין - ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּדבר הּבית ּבדק ּבלׁשּכת מצאּו ולא הּבית לבדק הצרכּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻאם
הּמזּבח מּקדׁשי להן הראּוי מֹוציאין אין - להן .35הּמסּפיק ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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ראשון.7) לרבו אלא שני לרבו מלאכה בה יעשה כשנקטעה8)שלא יפה הוא כמה לומר נזקין", של "אומד אותו שמין אין אבל
שאמר: וזה מזולזל, אותו שרואים לפי בזול, אלא אותו שמים אין ידו שנקטעה שמי שלימות, ידיו בשתי שווה היה וכמה ידו,

לפ ידו, נקטעה לא הרי עלי, ידי לעיל.דמי כאמור אלא אותו שמין אין בנחת9)יכך, ידו ויכניס מים כלי ימלא אומרים ואין
וגידים. ועצמות בשר כמשקל מים משקל לדמות אין כי מהכלי, שיצאו המים את ישקול כן פרק11)מרפק.10)ואחרי הברך,

והירך. השוק שבין והזרוע.12)הרגל היד כף חיבור מקום שהוא הפרק, עד אלא נקראת יד אין אחרים בעניינים מקל.13)אבל
נכפפת.14) ואינה מעצמה ניצבת שהיא כקומתו, עבה, שהוא להודיע,15)מעצמו, אלא זה נתכוון לא מלוא, תיבת: והוסיף הואיל

כראוי. ולפרשה יתירה לשון בכל לדייק שעלינו לעובי. ולא קומתו גובה למידת אלא דעתו שלפנינו16)שאין הדפוסים בכל
או ועשיר חשוב אדם הוא [=אם קובע עצמו הממון שלא לומר, רבינו כוונת לפרש משנה" ה"כסף סובר לפיכך "ונתכוון", כתוב:
לאמוד עלינו אלא עני, כדין ודינו מרובה, למתנה נתכוון לא עשיר הוא אפילו קמצן, הוא שאם ליבו. ונדבת אופיו אלא להיפך]
נתכוון. לכך כי אנו שיודעים מרובה" למתנה "ונתכוון רבינו שדקדק וזה מרובה. למתנה נתכוון וודאי נדיב, הוא שאם דעתו, את

בצלים.17) עלי.18)ואפילו משקלי מדין ונדיבותו.19)נלמד לבו לכך20)רוחב שלא בוודאי שידע עד רב כך כל שיהיה
להחמיר".21)נתכוון. נדרים "סתם אמרנו וכבר דברו" יחל "לא על יעבור שלא איסור, שאלת כאן יש עצמו הנודר אל ביחס כי

להקל. ממון וספק בלבד, ממון שאלת אלא נדרו, לא הם שהרי איסור, שאלת אין היורשים לגבי כשהזכיר22)אבל ודווקא
כסף.23)מטבע. מעה בשווי נחושת סביב24)יביא ההיכל מעקה גבי על מתוח היה אמה גבהו סייף, כמין חד ברזל של טס

משם. העורבים שמכלה - עורב" "כלה ויטנפוהו. העופות עליו ינוחו שלא האומר:26)שבמקדש.25)כדי דין רבינו ביאר ולא
מלווה בהלכות שכותב מה על רבינו סמך ואולי זהב"? מדינר יפחות "לא אומרת: במנחות שהמשנה בעוד זהב, מטבע עלי הרי
כן, הדין התחתונה על השטר בעל שיד בשטר ואם זהב" מדינר פחות אין זהב מטבע (בשטר) בו "כתב יז: הלכה כד פרק ולווה

שכן. כל לא כוחו שיפה לשון.27)בהקדש בדמות ארוכה נתכוון.28)רצועה לכך לא שלעולם בעצמו שיודע עד כך כל יביא
בחשאי.30)חדרים.29) דמשבחין קל יונתן: מתרגם דקה" דממה "קול ומיוחסים.31)בסתר, מעלות32)נכבדים "שמונה

לשכת כגון לשמה מצוה זו שהרי לקח, ממי העני ידע ולא נתן למי ידע ולא לעניים צדקה הנותן ... מזו למעלה זו בצדקה יש
במקדש". שהייתה המזבח.33)חשאים על קרבנות קרבנות.34)להקריב לקניית מתחילה הנועד שבלשכה, השקלים כסף

וה35) מזבח. לקדשי המיועדת הלשכה היומתרומת ששם הבית, בדק לשכת אחת שם, היו לשכות שלוש ולדעתו חולק, ראב"ד
הבית בדק קדשי ואחד מזבח קדשי "אחד ששנינו: כמו מזבח, לקדשי לקחת היה אסור זה ומכסף הבית, בדק לצרכי הכסף נותנים



פו              
  

 
עד‡. ּבּדין עמד ולא עּׂשרים, מּבן הּפחֹות את ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹהּמערי

מּבן ּפחֹות ער אּלא נֹותן אינֹו - עּׂשרים על יתר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהיה
ההעמדה ּבזמן לא ,הער ּבזמן אּלא הער ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעּׂשרים;

ִַּבּדין.
.היה אם הּמערי ׁשּנֹותן הן ּבּתֹורה הּקצּובין הערכין ְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

הּנמצא ּכל נֹותן - מּׂשגת ידֹו ואין עני היה אם אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָעׁשיר;
הּוא מ ואם ׁשּנאמר: ונפטר; אחד, סלע אפּלּו ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּבידֹו,

הּנדר. יד ּתּׂשיג אׁשר ּפי על ,ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹמערּכ
סלע‚. אּלא לֹו אין אם אחד סלע אפּלּו נֹותן ׁשהּוא ֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּומּנין

למדּת, הא הּקדׁש. ּבׁשקל יהיה ערּכ וכל ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחד?
חמּׁשים. על יֹותר ולא מּסלע, ּפחֹות ּבערכין ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשאין

מּמּנּו„. לֹוקחין אין - סלע אפּלּו ּבידֹו נמצא ׁשּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי
ידֹו מצאה ואם חֹוב, עליו הּכל יּׁשאר אּלא מּסלע, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּפחֹות

ּבּתֹורה. הּקצּוב ׁשלם ער יּתן - ְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָוהעׁשיר
והעׁשיר‰. עני ּכׁשהּוא ׁשהערי אֹו והעני, ׁשהערי ְְְֱֱֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָעׁשיר

עני ּכׁשהּוא הערי אם אבל עׁשיר. ּבער חּיב זה הרי -ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
עני. ער נֹותן - והעני וחזר ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָוהעׁשיר

.Âהעני וׁשמע ּפלֹוני, ער אֹו עלי, ערּכי ׁשאמר: ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעׁשיר
עׁשיר, ּבער חּיב העני הרי - עלי זה ּׁשאמר מה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָואמר:
ער ואמר: העׁשיר את ׁשהערי עני אבל ׁשלם. ער ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
ּתּׂשיג אׁשר ּכפי ׁשהּוא עני, ּכער אּלא חּיב אינֹו - עלי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזה

ָידֹו.
.Êׁשהּוא עׁשיר, ּבער להחּיב עני ּבער החּיב ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמה

מה ּכל מּמּנּו ׁשּלקחּו עני ּבער ׁשהחּיב ּכּלֹו? הּקצּוב ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהער
חּיב אינֹו - העׁשיר ּכ ואחר אחד, סלע אפּלּו מּׂשגת, ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּׁשּידֹו
עליו הער ׁשאר יּׁשאר - עׁשיר ּבער חּיב היה ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלׁשּלם;

ׁשעליו. הער ויׁשלים ׁשּיעׁשיר ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָעד
.Áאֹו סלעים, חמּׁשים עלי ערּכי ואמר: הער את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמפרׁש

אּלא יד, ּבהּׂשג נּדֹון אינֹו - סלעים ׁשלׁשים עלי ּפלֹוני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָער
ׁשּיעׁשיר עד חֹוב עליו והּׁשאר ּבידֹו, הּנמצא ּכל ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָלֹוקחין

ְִֵויּתן.
.Ëנּדֹון אינֹו - עלי ּפלֹוני ּדמי אֹו עלי, ּדמי האֹומר: ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן

ּכמי הן והרי נדרן, ּפרׁשּו הרי דמים ׁשחּיבי יד. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבהּׂשג
גמּור. מנה לּתן חּיב ׁשהּוא הקּדׁש, עלי מנה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאמר:

.Èּכמפרׁש אינֹו - ּפרׁש ולא סתם, 'ער עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹהאֹומר
הּמעריכין. ּכׁשאר יד ּבהּׂשג נּדֹון אּלא ׁשקלים, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשלׁשת

.‡Èּבידֹו והיּו עלי, ערּכי ואמר: וחזר עלי, ערּכי ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהאֹומר:
ידי יצא - לראׁשֹונה וסלע לּׁשנּיה ּתׁשע ונתן סלעים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעּׂשר
מה ׁשּכל ּפי על ׁשאף הן. ּכחֹובֹות לאו ׁשהערכין ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּתיהן.

אבל ּגבה. - ׁשּגבה מאחר הקּדׁש לראׁשֹונה, מׁשעּבד ְְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֻֻּׁשּבידֹו
ׁשהרי יצא, ׁשנּיה ידי - לּׁשנּיה ואחת לראׁשֹונה ּתׁשע נתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָאם
מּׂשגת; ידֹו אין והרי ּכלּום ּבידֹו נׁשאר לא הּסלע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכׁשּנתן
מׁשעּבד ּבידֹו ּׁשהיה מה ּכל ׁשהרי יצא, לא ראׁשֹונה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻידי
ּכל נתן לא והרי סלע, לֹו נׁשאר הּתׁשע ּוכׁשּנתן ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹלראׁשֹונה,
עד ראׁשֹון ער ׁשאר עליו יּׁשאר לפיכ מּׂשגת. ּׁשּידֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמה

ויׁשלים. ְְֲִִֶַַׁשּיעׁשיר
.Èמּכדי ּפחֹות אּלא ּבידֹו היה ולא עלי, ערכי ׁשני ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹהאֹומר:

חצי ונֹותן לׁשניהן נתּפס אם ספק הּדבר הרי - ערכין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשני
יּתן אֹו ויּפטר; הּׁשני לער וחצי אחד לער לֹו ּׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמה
ויּׁשאר מהן, ּבאחד ּבידֹו הּנמצא ּכל אֹו ׁשלם, מהן אחד ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָער
ּבעׁשירּות אֹו ּבענּיּות אֹותֹו ׁשּיּתן עד חֹוב עליו האחר ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהער

ידֹו. הּׂשג ְִֵֶָּכפי
.‚Èּפי על אף אבדּו, אֹו ונגנבּו דמיו אֹו ערּכֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָהּמפריׁש

הּגזּבר; ליד ׁשּיּגיעּו עד ּבאחריּותן חּיב - 'עלי' אמר ְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
הן הרי - לה' קדׁש ההּוא ּבּיֹום הערּכ את ונתן ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

הּגזּבר. לידי ׁשּיּגיעּו עד ׁשהפריׁשן ּפי על אף ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻחּלין
.„Èּבעל מהן ולֹוקחין אֹותן, ממׁשּכנין - ודמים ערכין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחּיבי

ּבּיֹום הּמׁשּכֹון להם להחזיר חּיבין ואינן ּׁשּנדרּו. מה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכרחן
ּומן הּקרקע מן להם הּנמצא ּכל ּומֹוכרין ּבּלילה. ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָאֹו
ּובהמה, ועבדים הּבית ּתׁשמיׁש ּוכלי מּכסּות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָהּמּטלטלין,
ּכסּות ולא אׁשּתֹו ּכסּות לא מֹוכרין ואין הּכל. מן ְְְְְְְְִִִִִֵַָֹֹֹונפרעין
חדׁשים סנּדלים ולא לׁשמן, ׁשּצבען ּבגדים ולא ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֹֹּבניו,
את הקּדיׁש לא - נכסיו ּכל הּמקּדיׁש וכן לׁשמן. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּלקחן

ֵאּלּו.
.ÂËדמים אֹו ערכין עליו ׁשּיׁש לזה נכסיו, מּכל לֹו ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָונֹותנין

ּתפּלין לֹו נֹותנין - לֹו ואין הּבית לבדק מנה ׁשהקּדיׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָאֹו
ּומּצע ּומּטה עליו, ליׁשב וכּסא וסנּדליו, יד, וׁשל ראׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשל
מּטה לֹו נֹותנין - עני היה ואם עליהם. ליׁשן לֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָהראּויין
ׁשנים ּוכסּות יֹום, ׁשלׁשים מזֹון לֹו ונֹותנין עליו. ליׁשן ְְְְְְִִִֵַַָָָּומּפץ
ּפי על אף ּובניו, לאׁשּתֹו לא אבל לבּדֹו, לֹו חדׁש. ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹעּׂשר
ּכסּות אּלא לֹו נֹותנין ואין ּובכסּותם. ּבמזֹונֹותיהם חּיב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא

לֹו. ְָָהראּויה
.ÊËאֹותן מעבירין - מזהבין ּובגדים מׁשי ּכלי עליו ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֻהיּו

אבל לחל, ּכמֹותֹו. לאיׁש הראּויה ּכסּות לֹו ונֹותנין ְְְְְְְֲִִֵָָָָָֹמעליו,
טֹובים. וימים לׁשּבתֹות ְְִִַָָֹלא

.ÊÈמין מּכל אּמנּות ּכלי ׁשני לֹו נֹותנין - אּמן היה ְְְְִִִִֵֵָָָָָֻֻואם
ּוׁשּתי מעצדים ׁשני לֹו נֹותנין - חרׁש היה אם ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָומין.
ׁשני מּמין ּומּועטין אחד מּמין מרּבין ּכלים לֹו היּו ְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָֻמגרֹות.
נֹותנין אּלא הּמּועט, מן לֹו ולֹוקחין המרּבה מן מֹוכרין אין -ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֻ

הּמּועט. מן לֹו ׁשּיׁש וכל המרּבין מן ּכלים ׁשני ְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻלֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בדק לקדשי ממנה מוציאים ואין מזבח, לקדשי מיועדת שהייתה התרומה, לשכת - ואחת לקדושה" מקדושה אותם משנים אין
היו זו בלשכה שהיו הכלים ושאר ממנה נוטלים היו למזבח הראוי כלי שכל לשניהם, משותפת הכלים" "לשכת - ואחת הבית.
נקראת: הייתה הבית בדק לצרכי מיוחד היה כליה שרוב ומתוך מתחילתה, זה תנאי על עשוייה הייתה וכך הבית. לבדק נועדים
"שאם הכוונה, לקדושה, מקדושה אותם משנים אין הבית בדק שקדשי לב. בתמורה המשנה דברי מפרש ורבינו הבית. בדק לשכת

המזבח". לבדק אותו משנים אין ההיכל לבדק דבר הקדיש

              
  

.ÁÈּפי על אף ּבהמּתֹו, לֹו נֹותנין אין - אּכר אֹו חּמר ְְְִִִֵֶַַַָָָָהיה
לֹו נֹותנין אין - סּפן היה מּמּנה. אּלא מזֹונֹות לֹו ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאין

הּכל. יּמכר אּלא ְִִֵֶַָָָֹספינתֹו,
.ËÈ:הּתּגרים ואמרּו ּומרּגלּיֹות, ועבדים ּבהמה ּבּנכסים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָהיּו

ּופרה מאה; הּוא מׁשּבח ּבׁשלׁשים, ּכסּות זה לעבד יּלקח ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאם
זֹו, ּומרּגלית עּׂשרה; מׁשּבחת לאטלס, ּבּה ימּתינּו אם ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָֹזאת,
אינּה וכאן רב, ממֹון ּתׁשוה ּפלֹוני, למקֹום אֹותּה מעלין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאם
עֹוּׂשין? ּכיצד אּלא להן. ׁשֹומעין אין - מעט אּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשוה
ונתן ׁשּנאמר: ׁשהּוא. ּכמה ּובׁשעתֹו ּבמקֹומֹו הּכל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹמֹוכרין
ׁשל ּדבר ּכל לרּבֹות - לה' קדׁש ההּוא ּבּיֹום הערּכ ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת
ולא לּׁשּוק ּבֹו ממּתינין ואין אֹותֹו מפרּכסין ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹהקּדׁש
מקֹומֹו אּלא להקּדׁש אין למקֹום. מּמקֹום אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָמֹוליכין

ְָּוׁשעתֹו.
.Îאבל ועבדים; ּבמּטלטלין אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָּבּמה

ּבּבקר רצּופים יֹום ׁשּׁשים עליהם מכריזין - ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹהּקרקעֹות
אֹותם. מֹוכרין ּכ ואחר ְְִֶֶַַָָָּובערב

 
ּׂשדה‡. הּנקראת היא - מּמֹוריׁשיו אדם ׁשּירׁשּה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּׂשדה

ּׂשדה הּנקראת היא - ּבּה זכה אֹו ׁשּלקחּה וּׂשדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאחּזה.
הּוא וערּכּה אֹותּה, מֹודדין - אחּזתֹו ּׂשדה והּמקּדיׁש ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻמקנה.

ּבּתֹורה. הּקצּוב ֵֶַַָָָהער
.,ּׂשעֹורים חמר ּבֹו לזרע ׁשראּוי מקֹום ּכל הּוא? ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹוכּמה

ערּכֹו - אֹותּה ירחק ולא זריעתֹו יקרב ולא ּבּיד ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹויזרעּנּו
הּמנין. מן יֹובל ׁשנת ואין יֹובל. ׁשני לכל ׁשקלים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָחמּׁשים
ּכמֹותּה, יּׂשראל ארץ ּבכל ׁשאין טֹובה ּׂשדה הּמקּדיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָואחד
אֹותּה. מעריכין ּכזה - לרע ּכמֹוה ׁשאין רעה ּׂשדה ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו

ּבּתֹורה‚. האמּור ׁשהּׁשקל ׁשקלים, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכבר
- ּבּתֹורה האמּורה והּגרה חכמים. ּבלׁשֹון סלע הּנקרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּוא
אֹותֹו ועּׂשּו הּׁשקל על והֹוסיפּו חכמים. ּבדברי הּמעה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהיא
ׁשני והּמעה מעין. ׁשׁש והּדינר דינרין. ארּבעה והּסלע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָסלע.
ּפי על ׁשאף ּופּונדיֹון. סלע ׁשנה לכל נמצא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּפּונדיֹונין.
לּקח ּפּונדיֹונֹות ּכׁשּיּתן ּפּונדיֹונין, וארּבעים ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּסלע

וארּבעים. ּתׁשעה נֹותן - הּׁשלחני מן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻסלע
עּׂשרה„. חמׁש והּלת לתכין. ׁשני והּוא הּכר, הּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהחמר

ּכל איפֹות. עּׂשר ׁשהן סאה, ׁשלׁשים החמר נמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹסאין.
ׁשהּמקֹום ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר איפה. - סאין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשלׁש
סאה, ּבית הּוא אּמה חמּׁשים על אּמה חמּׁשים ּבׁשּבּורֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש ׁשהּמקֹום למד, נמצאת סאה. מזרע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּוא

א אלף וׁשבעים ארּבעחמּׁשה מאתים ּברּבּוע ׁשהּוא ּמה, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ּבקרּוב, אּמֹות וׁשבעים ארּבע מאתים על אּמֹות ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָוׁשבעים

ּׂשעֹורים. חמר זרע והּוא ּכר, ּבית ְְִֵֶֶַֹֹהּוא
ּׂשדה‰. ׁשהקּדיׁש הרי ּׂשדֹות? ּבערכי החׁשּבֹון ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּכיצד

הּיֹובל מּׁשנת חּוץ ׁשנים, ׁשמֹונה לּיֹובל ונׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻאחּזתֹו,
מּיד לפּדֹותּה הרֹוצה ּכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבחׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינּה
ּוׁשמֹונה סלעים ׁשמֹונה ּׂשעֹורים חמר זרע לכל נֹותן - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהקּדׁש
סלעים עּׂשר נֹותנין - לפּדֹותּה הּבעלים רצּו ואם ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָּפּונדיֹונֹות.

חמׁש ּכל וכן חמׁש. מֹוסיפין ׁשהן לפי ּפּונדיֹונֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹועּׂשרה
חמּׁשה, הּתֹוספת עם הּקרן ׁשּיהא צרי ּבּתֹורה, ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהאמּור
מקּדיׁש ׁשל אׁשּתֹו ּפדתה אם וכן הּקרן. רביע ׁשהֹוסיף ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנמצא

חמׁש. מֹוסיפין אּלּו הרי - מּיֹורׁשיו אחד ְֲִִִֵֵֶֶָָֹאֹו
.Âסלעים ארּבע הּפֹודה נֹותן - ׁשנים ארּבע לּיֹובל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָנׁשאר

- אֹותּה ּפדּו הּבעלים ואם חמר. לכל ּפּונדיֹונֹות ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹוארּבעה
ׁשנה. לכל ּופּונדיֹון סלע זה חׁשּבֹון לפי וכן חמׁש. ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹנֹותן

ּכאחד. הּכל נֹותן אּלא ּבׁשנה, ׁשנה נֹותן ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹואינֹו
.Êסלע לּתן יכֹול אינֹו - ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנׁשאר

הּׁשנים ּפי על הּכהן לֹו וחּׁשב ׁשּנאמר: לפּדֹותּה; ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּופּונדיֹון
ּבׁשּתי לּיֹובל קדם אּלא ּכסף ּבגרעֹון נפּדית אינּה - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּנֹותרֹות

יֹותר. אֹו ִֵָׁשנים
.Áהּגזּבר רצה אם וחדׁשים, ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְְֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָנׁשאר

ּפּונדיֹונים ּוׁשנים ׁשקלים ׁשנים ויּתן ׁשנה החדׁשים ְְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֹלחׁשב
חדׁשים מחּׁשבין ׁשאין לפי מּתר. זה הרי - חמר זרע ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלכל
אּתה ׁשנים - הּנֹותרֹות הּׁשנים ּפי על ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלהקּדׁש;

חדׁשים. מחּׁשב אּתה ואי להקּדׁש, ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָמחּׁשב
.Ëהּיֹובל לפני ּׂשדהּו להקּדיׁש לאדם ראּוי אין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָלפיכ

ואינּה מקּדׁשת. זֹו הרי - הקּדיׁשּה ואם ׁשנים. מּׁשתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻּבפחֹות
חמּׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם אּלא ּכסף; ּבגרעֹון ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנפּדית
זֹו הרי - ּפדאּה לא ואם אֹותּה. ּפֹודה - חמר לכל ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשקל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבּיֹובל, לּכהנים ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹיֹוצאה
.Èוכהן מקּדׁשת. אינּה - עצמּה הּיֹובל ּבׁשנת ּׂשדהּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהקּדיׁש

מקּדׁשת. זֹו הרי - עצמּה הּיֹובל ּבׁשנת ׁשהקּדיׁשּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻולוי
.‡È.לעֹולם מקּדיׁשין ּכ לעֹולם, ׁשּגֹואלין ְְְְֲִִִֵֶַָָָּכׁשם

.Èּבגרעֹון נפּדית אינּה - הּיֹובל אחר ּׂשדהּו את ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש
מחּׁשבין ׁשאין לפי הּיֹובל, אחר ׁשנה ׁשּיגמר עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּכסף
ׁשקל חמּׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם ,לפיכ להקּדׁש. ְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחדׁשים
הּיֹובל, ׁשאחר ּבּיֹום אפּלּו ּפֹודה זה הרי - חמר זרע ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלכל

ּכלּום. גֹורע ְְֵֵַואינֹו
.‚È.לזריעה הראּויין מקֹומֹות אּלא מֹודדין אין - ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָּכׁשּמֹודדין

מלאים נקעים אֹו טפחים, עּׂשרה ּגבֹוהים סלעים ׁשם ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָהיּו
מּכאן ּפחֹות עּמּה; נמּדדין אין - טפחים עּׂשרה עמּקים ְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָָָֻמים

עּמּה. נמּדדין -ְִִִָָ
.„Èמים ּבהן ואין יֹותר אֹו עּׂשרה נמּוכֹות מקֹומֹות ּבּה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָהיּו

ּבפנ נמּדדין להם.- ּׁשראּוי מה להם ּומחּׁשבין עצמן, י ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
.ÂËהרי - ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף אילנֹות, מלאה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהיתה

הּוא יפה ּבעין - הּמקּדיׁש ׁשּכל האילנֹות; ּגם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהקּדיׁש
מֹודדין והּקרקע ּבׁשוייהן, האילנֹות את ּומחּׁשבין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָמקּדיׁש.
חמר, זרע ּולכל ׁשנה לכל ּופּונדיֹון סלע ערּכּה ויהיה ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹותּה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.ÊËוהיא לזריעה, ראּויה ׁשאינּה הּׂשדה את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּמקּדיׁש

את הּמקּדיׁש וכן ּבׁשויה. אֹותּה ּפֹודין - טרׁשין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנקראת
ּבׁשוייהן. אֹותן ּפֹודין - ּבלבד ְְְִִִֵֶַָָָָהאילנֹות

.ÊÈּפרׁש ולא סאה, ּבית לתֹו אילנֹות ׁשלׁשה האילנֹות ְְְְִִֵֵֵָָָָָָֹהיּו
את הקּדיׁש זה הרי - ׁשהקּדיׁש הּוא ּבלבד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהאילנֹות
האילנֹות היּו אם אבל ׁשּביניהן. האילנֹות ואת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּקרקע
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פז               
  

.ÁÈּפי על אף ּבהמּתֹו, לֹו נֹותנין אין - אּכר אֹו חּמר ְְְִִִֵֶַַַָָָָהיה
לֹו נֹותנין אין - סּפן היה מּמּנה. אּלא מזֹונֹות לֹו ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאין

הּכל. יּמכר אּלא ְִִֵֶַָָָֹספינתֹו,
.ËÈ:הּתּגרים ואמרּו ּומרּגלּיֹות, ועבדים ּבהמה ּבּנכסים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָהיּו

ּופרה מאה; הּוא מׁשּבח ּבׁשלׁשים, ּכסּות זה לעבד יּלקח ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאם
זֹו, ּומרּגלית עּׂשרה; מׁשּבחת לאטלס, ּבּה ימּתינּו אם ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָֹזאת,
אינּה וכאן רב, ממֹון ּתׁשוה ּפלֹוני, למקֹום אֹותּה מעלין ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאם
עֹוּׂשין? ּכיצד אּלא להן. ׁשֹומעין אין - מעט אּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשוה
ונתן ׁשּנאמר: ׁשהּוא. ּכמה ּובׁשעתֹו ּבמקֹומֹו הּכל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹמֹוכרין
ׁשל ּדבר ּכל לרּבֹות - לה' קדׁש ההּוא ּבּיֹום הערּכ ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹאת
ולא לּׁשּוק ּבֹו ממּתינין ואין אֹותֹו מפרּכסין ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹהקּדׁש
מקֹומֹו אּלא להקּדׁש אין למקֹום. מּמקֹום אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָמֹוליכין

ְָּוׁשעתֹו.
.Îאבל ועבדים; ּבמּטלטלין אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָּבּמה

ּבּבקר רצּופים יֹום ׁשּׁשים עליהם מכריזין - ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹהּקרקעֹות
אֹותם. מֹוכרין ּכ ואחר ְְִֶֶַַָָָּובערב

 
ּׂשדה‡. הּנקראת היא - מּמֹוריׁשיו אדם ׁשּירׁשּה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּׂשדה

ּׂשדה הּנקראת היא - ּבּה זכה אֹו ׁשּלקחּה וּׂשדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאחּזה.
הּוא וערּכּה אֹותּה, מֹודדין - אחּזתֹו ּׂשדה והּמקּדיׁש ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻמקנה.

ּבּתֹורה. הּקצּוב ֵֶַַָָָהער
.,ּׂשעֹורים חמר ּבֹו לזרע ׁשראּוי מקֹום ּכל הּוא? ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹוכּמה

ערּכֹו - אֹותּה ירחק ולא זריעתֹו יקרב ולא ּבּיד ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹויזרעּנּו
הּמנין. מן יֹובל ׁשנת ואין יֹובל. ׁשני לכל ׁשקלים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָחמּׁשים
ּכמֹותּה, יּׂשראל ארץ ּבכל ׁשאין טֹובה ּׂשדה הּמקּדיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָואחד
אֹותּה. מעריכין ּכזה - לרע ּכמֹוה ׁשאין רעה ּׂשדה ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו

ּבּתֹורה‚. האמּור ׁשהּׁשקל ׁשקלים, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכבר
- ּבּתֹורה האמּורה והּגרה חכמים. ּבלׁשֹון סלע הּנקרא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּוא
אֹותֹו ועּׂשּו הּׁשקל על והֹוסיפּו חכמים. ּבדברי הּמעה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהיא
ׁשני והּמעה מעין. ׁשׁש והּדינר דינרין. ארּבעה והּסלע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָסלע.
ּפי על ׁשאף ּופּונדיֹון. סלע ׁשנה לכל נמצא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּפּונדיֹונין.
לּקח ּפּונדיֹונֹות ּכׁשּיּתן ּפּונדיֹונין, וארּבעים ׁשמֹונה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּסלע

וארּבעים. ּתׁשעה נֹותן - הּׁשלחני מן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻסלע
עּׂשרה„. חמׁש והּלת לתכין. ׁשני והּוא הּכר, הּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהחמר

ּכל איפֹות. עּׂשר ׁשהן סאה, ׁשלׁשים החמר נמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹסאין.
ׁשהּמקֹום ׁשּבת, ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר איפה. - סאין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשלׁש
סאה, ּבית הּוא אּמה חמּׁשים על אּמה חמּׁשים ּבׁשּבּורֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
ּבׁשּבּורֹו ׁשּיׁש ׁשהּמקֹום למד, נמצאת סאה. מזרע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּוא

א אלף וׁשבעים ארּבעחמּׁשה מאתים ּברּבּוע ׁשהּוא ּמה, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ּבקרּוב, אּמֹות וׁשבעים ארּבע מאתים על אּמֹות ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָוׁשבעים

ּׂשעֹורים. חמר זרע והּוא ּכר, ּבית ְְִֵֶֶַֹֹהּוא
ּׂשדה‰. ׁשהקּדיׁש הרי ּׂשדֹות? ּבערכי החׁשּבֹון ּדר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּכיצד

הּיֹובל מּׁשנת חּוץ ׁשנים, ׁשמֹונה לּיֹובל ונׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֻאחּזתֹו,
מּיד לפּדֹותּה הרֹוצה ּכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבחׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינּה
ּוׁשמֹונה סלעים ׁשמֹונה ּׂשעֹורים חמר זרע לכל נֹותן - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהקּדׁש
סלעים עּׂשר נֹותנין - לפּדֹותּה הּבעלים רצּו ואם ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָּפּונדיֹונֹות.

חמׁש ּכל וכן חמׁש. מֹוסיפין ׁשהן לפי ּפּונדיֹונֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹועּׂשרה
חמּׁשה, הּתֹוספת עם הּקרן ׁשּיהא צרי ּבּתֹורה, ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהאמּור
מקּדיׁש ׁשל אׁשּתֹו ּפדתה אם וכן הּקרן. רביע ׁשהֹוסיף ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנמצא

חמׁש. מֹוסיפין אּלּו הרי - מּיֹורׁשיו אחד ְֲִִִֵֵֶֶָָֹאֹו
.Âסלעים ארּבע הּפֹודה נֹותן - ׁשנים ארּבע לּיֹובל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָנׁשאר

- אֹותּה ּפדּו הּבעלים ואם חמר. לכל ּפּונדיֹונֹות ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹוארּבעה
ׁשנה. לכל ּופּונדיֹון סלע זה חׁשּבֹון לפי וכן חמׁש. ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹנֹותן

ּכאחד. הּכל נֹותן אּלא ּבׁשנה, ׁשנה נֹותן ְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָֹואינֹו
.Êסלע לּתן יכֹול אינֹו - ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָנׁשאר

הּׁשנים ּפי על הּכהן לֹו וחּׁשב ׁשּנאמר: לפּדֹותּה; ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּופּונדיֹון
ּבׁשּתי לּיֹובל קדם אּלא ּכסף ּבגרעֹון נפּדית אינּה - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּנֹותרֹות

יֹותר. אֹו ִֵָׁשנים
.Áהּגזּבר רצה אם וחדׁשים, ׁשנה הּיֹובל ּובין ּבינֹו ְְֳִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָנׁשאר

ּפּונדיֹונים ּוׁשנים ׁשקלים ׁשנים ויּתן ׁשנה החדׁשים ְְְְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָֹלחׁשב
חדׁשים מחּׁשבין ׁשאין לפי מּתר. זה הרי - חמר זרע ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלכל
אּתה ׁשנים - הּנֹותרֹות הּׁשנים ּפי על ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלהקּדׁש;

חדׁשים. מחּׁשב אּתה ואי להקּדׁש, ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָמחּׁשב
.Ëהּיֹובל לפני ּׂשדהּו להקּדיׁש לאדם ראּוי אין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָלפיכ

ואינּה מקּדׁשת. זֹו הרי - הקּדיׁשּה ואם ׁשנים. מּׁשתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻּבפחֹות
חמּׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם אּלא ּכסף; ּבגרעֹון ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנפּדית
זֹו הרי - ּפדאּה לא ואם אֹותּה. ּפֹודה - חמר לכל ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשקל

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבּיֹובל, לּכהנים ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹיֹוצאה
.Èוכהן מקּדׁשת. אינּה - עצמּה הּיֹובל ּבׁשנת ּׂשדהּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהקּדיׁש

מקּדׁשת. זֹו הרי - עצמּה הּיֹובל ּבׁשנת ׁשהקּדיׁשּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻולוי
.‡È.לעֹולם מקּדיׁשין ּכ לעֹולם, ׁשּגֹואלין ְְְְֲִִִֵֶַָָָּכׁשם

.Èּבגרעֹון נפּדית אינּה - הּיֹובל אחר ּׂשדהּו את ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּמקּדיׁש
מחּׁשבין ׁשאין לפי הּיֹובל, אחר ׁשנה ׁשּיגמר עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּכסף
ׁשקל חמּׁשים לּתן הּפֹודה רצה אם ,לפיכ להקּדׁש. ְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחדׁשים
הּיֹובל, ׁשאחר ּבּיֹום אפּלּו ּפֹודה זה הרי - חמר זרע ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלכל

ּכלּום. גֹורע ְְֵֵַואינֹו
.‚È.לזריעה הראּויין מקֹומֹות אּלא מֹודדין אין - ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָּכׁשּמֹודדין

מלאים נקעים אֹו טפחים, עּׂשרה ּגבֹוהים סלעים ׁשם ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָהיּו
מּכאן ּפחֹות עּמּה; נמּדדין אין - טפחים עּׂשרה עמּקים ְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָָָָֻמים

עּמּה. נמּדדין -ְִִִָָ
.„Èמים ּבהן ואין יֹותר אֹו עּׂשרה נמּוכֹות מקֹומֹות ּבּה ְְְֲִֵֵֶַָָָָָהיּו

ּבפנ נמּדדין להם.- ּׁשראּוי מה להם ּומחּׁשבין עצמן, י ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
.ÂËהרי - ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף אילנֹות, מלאה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹהיתה

הּוא יפה ּבעין - הּמקּדיׁש ׁשּכל האילנֹות; ּגם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהקּדיׁש
מֹודדין והּקרקע ּבׁשוייהן, האילנֹות את ּומחּׁשבין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָמקּדיׁש.
חמר, זרע ּולכל ׁשנה לכל ּופּונדיֹון סלע ערּכּה ויהיה ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹותּה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.ÊËוהיא לזריעה, ראּויה ׁשאינּה הּׂשדה את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּמקּדיׁש

את הּמקּדיׁש וכן ּבׁשויה. אֹותּה ּפֹודין - טרׁשין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנקראת
ּבׁשוייהן. אֹותן ּפֹודין - ּבלבד ְְְִִִֵֶַָָָָהאילנֹות

.ÊÈּפרׁש ולא סאה, ּבית לתֹו אילנֹות ׁשלׁשה האילנֹות ְְְְִִֵֵֵָָָָָָֹהיּו
את הקּדיׁש זה הרי - ׁשהקּדיׁש הּוא ּבלבד ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהאילנֹות
האילנֹות היּו אם אבל ׁשּביניהן. האילנֹות ואת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּקרקע
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פח              
  

אֹו ּבפחֹות, אֹו סאה מּבית ּביתר אילנֹות ׁשלׁשה ּכל ְְְְְִִִֵֵָָָָָָנטּועים
ולא הּקרקע את הקּדיׁש לא זה הרי - זה אחר זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשהקּדיׁשן

ׁשּביניהם. האילנֹות ִֵֵֶֶֶָָאת
.ÁÈּפֹודה - הּקרקע את הקּדיׁש ּכ ואחר האילנֹות ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָהקּדיׁש

מּדתּה. ּפי על הּקרקע ואת ּבׁשוייהן, האילנֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאת
.ËÈאּלא נפּדית, ולא הּיֹובל והּגיע אחּזתֹו ּׂשדה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻהּמקּדיׁש

ותהיה ּדמיה את נֹותנין הּכהנים - הקּדׁש יד ּתחת היא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי
הּדמים ואֹותן ּפדיֹון. ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין להם; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻאחּזה

הּבית. ּבדק להקּדׁש ְְְִִֵֶֶֶַַיּפלּו
.Îחֹוזרת זֹו הרי - הּיֹובל ׁשּיּגיע קדם הּמקּדיׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּגאלּה

וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבית, לבדק יּפל ׁשּנתן והער ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלבעליה,
ּבּיֹובל. לאביו חֹוזרת זֹו הרי - מקּדיׁש ׁשל ּבנֹו ּגאלּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאם
מּיד נכרי אֹו קרֹוביו ׁשאר אֹו ּבּתֹו אֹותּה ּגאלה אם ְְְֲֲִִִִַָָָָָָָאבל
לעֹולם; לֹו חֹוזרת - מּידן ּוגאלּה הּמקּדיׁש חזר אם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָההקּדׁש:
הּבת יד ּתחת והיא הּיֹובל הּגיע אּלא מּידן, גאלּה לא ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹואם
ואינּה להקּדׁש, יֹוצאה זֹו הרי - נכרי אֹו קרֹובים ׁשאר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָאֹו
ׁשּנאמר: לּכהנים; אחּזה ּתהיה אּלא לעֹולם, לּבעלים ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחֹוזרת
צריכין הּכהנים ואין וגֹומר. לּכהן בּיבל ּבצאתֹו הּׂשדה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹוהיה
מאחר, ערּכּה ולקח ההקּדׁש מּיד נפּדית ׁשּכבר ּדמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּתן

ּבעליה. הם ּכאּלּו לּכהנים ּתחזר ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹאּלא
.‡Îהיה אם אבל ּביּׂשראל; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּבּמה

עבר ואפּלּו לעֹולם. גֹואל זה הרי - לוי אֹו ּכהן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּמקּדיׁש
אחר אֹותּה ּפֹודה - ההקּדׁש מן נפּדית ולא הּיֹובל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעליה

ללוּים. ּתהיה עֹולם ּגאּלת ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֻהּיֹובל;
.Îמּיד ּבעלּה ּוגאלּה אחּזתּה, ּׂשדה ׁשהקּדיׁשה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻהאּׁשה

הּדבר הרי - הּבעל יד ּתחת והיא הּיֹובל והּגיע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָההקּדׁש,
קדמה ,לפיכ לּכהנים. ּתצא אֹו לאּׁשה ּתחזר אם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹספק
יכֹולין הּכהנים אין - הּיֹובל אחר ּבּה והחזיקה ְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהאּׁשה
אינּה - ּבּה והחזיקּו הּכהנים קדמּו אם וכן מּידּה. ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹלהֹוציא

מּידם. להֹוציא ְְִִָָָיכֹולה
.‚Îוהּגיע ההקּדׁש, מּיד ּכהן אֹותּה ּופדה ּׂשדהּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

היא והרי הֹואיל יאמר: לא - הּכהן יד ּתחת והיא ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַֹֹֹהּיֹובל
יֹוצאהיֹוצאה אּלא ּבּה; וזכיתי ידי ּתחת היא הרי לּכהנים, ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

הּכהנים. אחיו ְֲִֶַָָֹלכל
.„Îלּכהנים ּתּנתן - ּבּיֹובל לּכהנים הּׂשדה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכׁשּתצא

יֹובל ׁשל הּׁשנה ראׁש היה ואם הּיֹובל. ּבֹו ׁשּפגע ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבּמׁשמר
לּמׁשמר ּתּנתן - נכנס ּומׁשמר יֹוצא מׁשמר ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבׁשּבת,

ֵַהּיֹוצא.
.‰Îאֹותם ּפדּו ולא הּיֹובל והּגיע האילנֹות, את ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

בּיבל, ּבצאתֹו הּׂשדה והיה ׁשּנאמר: לּכהנים; יֹוצאין אינן -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
יֹובל והּגיע הּטרׁשים, את הּמקּדיׁש אבל ּׂשדה. אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואין
ׁשּנאמר: לּכהנים; יֹוצאין אּלּו הרי - הּבעלים אֹותן ּפדּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹולא

ּׂשדה. נקראת וזֹו הּׂשדה, ְְְִֵֶֶַָָָָוהיה
.ÂÎ,ּבדמיה אֹותּה ׁשמין מקנתֹו? ּׂשדה מקּדיׁש ּדין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּכיצד

מי ּכל אֹותּה ּופֹודה הּיֹובל, עד ׁשוה היא ּכּמה ְִִִֵֶַַַָָָָָורֹואין
חמׁש. מֹוסיף אינֹו - הּמקּדיׁש אֹותּה ּפדה ואם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּירצה.
הּיֹובל ּוכׁשּיּגיע ודמים. ערכין ּכׁשאר הּבית, לבדק ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּופדיֹונּה
מּיד ׁשּנפּדית ּבין ׁשּמכרּוה. הראׁשֹונים לּבעלים ּתחזר -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
והרי נפּדית ׁשּלא ּבין אחר, מּיד יֹוצאה היא והרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהּגזּבר
ואינּה לּמֹוכר, חֹוזרת זֹו הרי - ההקּדׁש מּיד יֹוצאה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהיא
ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין לּכהנים; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיֹוצאה

.ÊÎ,ּבדמיה אֹותּה למּכר להקּדׁש אֹותּה ׁשּׁשמין ּׂשדה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכל
הכנסת ּבׁשעת ּבּבקר רצּופין יֹום ׁשּׁשים עליה ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמכריזין
מצריה ּומסּימין ּפֹועלים. הֹוצאת ּבׁשעת ּובערב ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּפֹועלים
- לּקח הרֹוצה ּכל ׁשּומה, היא ּובכ יפה היא ּכ ְְְִִִִֶַָָָָָָָואֹומרין:

ויּקח. ְִַָיבֹוא
.ÁÎאֹותֹו הּמֹוריׁשין מּׁשאר אֹו מאביו ּׂשדה ְִִִִֵֵֶַַַָָָהּלֹוקח

ּובין מֹוריׁשֹו אֹו אביו מֹות אחר ׁשהקּדיׁשּה ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָוהקּדיׁשּה,
אביו מת ּכ ואחר מֹוריׁשיו ׁשאר אֹו אביו ּבחּיי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשהקּדיׁשּה
אׁשר מקנתֹו ּׂשדה את ואם ׁשּנאמר: אחּזה; ּכּׂשדה זֹו הרי -ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
אחּזה, ּׂשדה להיֹות ראּויה ׁשאינּה ּׂשדה - אחּזתֹו מּׂשדה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻֻלא

לירׁשּה. לֹו ׁשראּויה זֹו ְְְֶָָָָָיצאת

ה'תש"ע אלול י' שישי יום

 
אחּזתֹו‡. ּׂשדה הּוא,1הּמקּדיׁש לפּדֹותּה עליו מצוה - ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻ

קֹודם ּבּמה2ׁשהאדֹון אֹותֹו. ּכֹופין אין - רצה לא ואם . ְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
אמּורים יֹובל3ּדברים יּגיע ׁשאם נֹוהגת, יֹובל ׁשּמצות ּבזמן ? ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו לּכהנים, ּתצא - יגאלּנה ּבזמן4ולא אבל ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
הּיֹובלֹות סֹופּה5ׁשּבטלּו אּלא לּכהנים, יֹוצאת אינּה ׁשהרי , ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּתחּלה ּבּה לפּתח האדֹון את ּכֹופין - לעֹולם והיא6להּפדֹות . ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹ
ּבׁשויּה ׁשּמֹוסיף7נפּדית מי נמצא אם ההקּדׁשֹות. ּכׁשאר , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

הּגיעת לֹו: אֹומרין - לאו ואם יגאל; - אֹותּה וגֹואל ,8עליו ְְְְְִִִִִֵַָָָָָ
ּכדי ּפרּוטֹות, מארּבע ּבפחֹות ּפֹותח ואינֹו ּׁשאמר. מה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָויּתן

ּפרּוטה ׁשּמֹוסיף החמׁש .9ׁשּיהא ְְִֵֶֶֶַָֹ
.מּׂש אחרֹות ּׂשדֹות למּכר האדֹון ללוֹותרצה אֹו 10דֹותיו ְְְֲִִִֵָָָָָָֹ

ּבזמן ּבין ּבידֹו. הרׁשּות - ׁשהקּדיׁש זֹו ּׂשדה לפּדֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּכדי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ממורישיו.1) והוא2)שירשה תחילה באדון גאולה שמצוות מכאן בערכך" ונמכר יגאל לא "ואם טמאה בהמה במתפיס שנאמר
אחוזה. שדה למקדיש אותו.3)הדין כופים תצא4)שאין יגאלנה לא שאם הוא, ועומד כפוי שהרי לכפותו, צורך שאין נמצא

דמיה. את נותנים הכהנים שהרי בזה, יפסיד לא ההקדש וגם (בסוף5)לכהנים. מנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן שבט "משגלו
עליה". יושביה שכל "בזמן - יושביה" לכל בארץ דרור "וקראתם שנאמר היובלות, בטלו הראשון) הבית החומש,6)ימי מפני

בפדיונה. יוסיף עליו, חביבה והיא הואיל וגם נוהג. היובל שאין בזמן ואפילו מוסיפים חמישים7)שהבעלים קצוב בשכר ולא
כור. לבית שלך.8)שקלים היא נתבא9)הרי פרוטה.שכבר בחומשו שאין בדבר פודים ואין הקרן, רביע הוא שהחומש ר

לו מותר המקדש, בית שאין הזה בזמן אחוזה שדה המקדיש אבל הבית, בזמן אלא נוהגת אינה זו הלכה שכל להעיר, וכדאי
המלח. לים ומשליכה אחת בפרוטה אפילו כסף.10)לפדותה

              
  

לכל קֹודם והּוא נֹוהג. הּיֹובל ׁשאין ּבזמן ּבין נֹוהג ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהּיֹובל
ּגֹואל - חציּה לגאל רצה אם וכן ּכן11אדם. ּׁשאין מה . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

מּבהקּדׁש. ּבהדיֹוט חמר זה להדיֹוט. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹּבמֹוכר
ׁשאר‚. אֹו ׁשּלֹו טמאה ּבהמה את אֹו ּביתֹו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדיׁש

רע12מּטלטליו ּובין טֹוב ּבין ּבׁשוייהן, נערכין אּלּו הרי -13. ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מֹוסיף - יֹורׁשֹו אֹו אׁשּתֹו אֹו הּמקּדיׁש אֹותן ּפדה ְְְְִִִִַַָָָואם

ראׁשֹון14חמׁש לפּתח הּבעלים את וכֹופין לבדק15. והּדמים . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
חֹומה16הּבית ערי מּבּתי הּבית ׁשהיה ּבין ׁשהיה17. ּבין ִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

החצרים לעֹולם18מּבּתי נגאל זה הרי -19. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָ
ּביד„. וקם חֹומה, ערי ּבית היה אם ההקּדׁש: מּיד אחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּגאלֹו

נחלט - חדׁש עּׂשר ׁשנים החצרים,20הּגֹואל ּבית היה ואם ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבּיֹובל לבעליו חֹוזר - הּגֹואל ּביד והּוא הּיֹובל .21והּגיע ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ

הּבית‰. לבדק ּתמימה טהֹורה ּבהמה על22הּמקּדיׁש אף , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
עליה. קדּׁשה וחלה עּׂשּוי, ּׁשעּׂשה מה - עּׂשה על ׁשעבר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּפי

ּתמימה ּכׁשהיא ּבדמיה,23ונפּדית הּכהן אֹותּה ּומערי . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
אּלא ּפֹודה אֹותּה הּפֹודה ואין הּבית. לבדק יּפלּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהּדמים

ראּויה ּׁשהיא למה לּמזּבח להקריבּה מנת ּדבר24על ׁשּכל ; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לעֹולם מזּבח מידי יֹוצא אינֹו - לּמזּבח .25הראּוי ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

.Â:ׁשּנאמר הּבית? לבדק ּתמימין להקּדיׁש ׁשאסּור ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָּומּנין
וקלּוט ּׂשרּוע וּׂשה הּׁשמּועה26וׁשֹור מּפי אתֹו. ּתעּׂשה 27נדבה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹ
הּבית לבדק נדבה אּלא28למדּו: ׁשאינּה מראין הּדברים וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לּמזּבח מּום ּבעל מקריבין ׁשאין ּדמים, ׁשנאמר29קדּׁשת . ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻ

אֹותֹו - אּתה30'אתֹו' ואין הּבית, לבדק נדבה עֹוּׂשה אּתה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
- עּׂשה מּכלל הּבא ולאו הּבית. לבדק נדבה ּתמימים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעֹוּׂשה

הּוא .31ּכעּׂשה ֲֵַ
.Êסתם נכסיו את ׁשהקּדיׁש אֹו סתם, ּבהמּתֹו את 32הּמקּדיׁש ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

הּמזּבח, ּגּבי על להקריב הראּויה ּתמימה ּבהמה ּכל רֹואין -ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
עֹולֹות לצרכי יּמכרּו עֹולֹות,33זכרים אֹותן ויקריבּו ְְְְְְִִִֵַָָָָ

ׁשלמים34והּנקבֹות לצרכי ׁשלמים,35יּמכרּו אֹותן ויקריבּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
הּבית לבדק יּפלּו לבדק36והּדמים - הקּדׁשֹות ׁשּסתם ; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

קרּבן מּמּנה יקריבּו אׁשר ּבהמה ואם נאמר: זה ועל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּבית.
הראּוי ּכל ּכלֹומר: ּקדׁש. יהיה לה' מּמּנּו יּתן אׁשר ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלה',

יקרב הּמזּבח ּגּבי על .37לקרּבן ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
.Áּוסלתֹות ּוׁשמנים יינֹות ּבהן והיּו סתם, נכסיו 38הקּדיׁש ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָ

הּמזּבח ּגּבי על לּקרב הראּויין לצרכי39ועֹופֹות יּמכרּו - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ויקרבּו זכרים ּבהן יּלקח והּדמים אֹותן, ויקריבּו הּמין ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָאֹותֹו

עֹולֹות.
.Ëעֹולֹות אּלּו דמי יקרבּו מה הּבהמה40ּומּפני ּודמי , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָ

הּקדֹוׁשה ׁשהּבהמה לפי הּבית? לבדק יּפלּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּתמימה
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּפדיֹון, לּה יׁש - מּום ּבּה נפל אם ;41לּמזּבח, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּנפסלּו והעֹופֹות והּׁשמן והּיין ּפדיֹון.42והּסלת להן אין - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּבהמה את והעמיד ּבכלל43ׁשּנאמר: ׁשּיׁשנֹו ּכל וגֹומר; ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

העמדה ּבכלל ׁשאינֹו וכל ּפדיֹון, לּה יׁש - והערכה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהעמדה
ּפדיֹון לּה אין - .44והערכה ְְֲִֵַָָָ
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כולה.11) את יגאל ידו במה12)וכשתשיג - ביתו" את יקדיש כי "ואיש אמרו: בירושלמי אבל בתורה. מפרש אינו - הקדשם
הבית. לבדק הקדשות שסתם - מכאן נכסיו, במקדיש אלא ביתו, את יגאל המקדיש ואם כתוב: כבר - דירה בבית אם קיימים? אנו

אדם13) בערכי אלא בתורה קבועים ערכים נאמרו לא כי לרע, טוב בין מבחין שאינו קצוב, שכר לפי ולא רעתם, או טיבם לפי
אחוזה. לשלם14)ובשדה להם נוח כי חומש, מוסיפים שהבעלים והטעם, היורש". ואת האשה את לרבות - יגאלנה גאול "ואם

חבירו". של קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם הכלל פי על אצלו, חפצו שיישאר כדי לאחרים,15)יותר, קודם מחירו להציע
החומש. ושיכלולו.16)בגלל המקדש בית תיקון - הבית חומה.17)בדק המוקפות חומה.18)ערים מאין פתוחות עיירות

לחבירו.19) בית למוכר בניגוד ההקדש, מן לגאלו יכול עדיין גאלו ולא היובל עבר ביובל20)אפילו ואפילו לצמיתות, לו נשאר
הדבר נפסק נחרץ, - נחלט שמים. כלפי ורביה פריה שאין דורות, להקדש שאין לעולם, גואלו הקדש ביד נשאר אבל יוצא. אינו

שיפדהו,21)ונגמר. עד לבעליו חוזר היה לא היובל עד ההקדש ברשות נשאר היה אילו אבל הדיוט. לחבירו כזה בית המוכר כדין
י הקדש פדיון.שאין בלא הבית.22)וצא בדק לטובת מקדישה שהוא בפירוש למזבח,23)שאמר תמימה בהמה למקדיש בניגוד

לבעלת תמימה בין בפדיונה לחלק אין דמים, קדושת אלא הגוף קדושת שאינה הבית, בדק שבקדושת כשתומם. אלא נפדית שאינה
ולשלמים.24)מום. לחטאת נקבה היא ואם ולאשם לעולה זכר הוא אינם25)אם נפדים כשהם הבית לבדק תמימים "המתפיס

למזבח. ראויים אינם מומין בעלי שהרי תמימים, כשהם אפילו שנפדים ומכאן, למזבח" אלא מומים:26)נפדים בעלי הם אלו
חמור. כשל סדוקות) (אינן קלוטות שפרסותיו - קלוט מחבירו, גדול אחד אבר - למשה27)שרוע שנתפרשה פה, שבעל מתורה

הבית.28)מסיני. בדק קדשי לה'".29)לדמי המזבח על מומים) (מבעלי מהם תתנו לא "ואשה מום.30)שנאמר בעל אותו
אמור31) כלומר, בדברים, אמור" - "לא לאמר" משה "אל שנאמר: תעשה, בלא שעובר שם: אומר יהודה שרבי פי על ואף

רבינו ופסק תעשה" בלא אינו אומרים "וחכמים בפירוש: אמרו זה, לפסוק כוהנים" ב"תורת אולם לאו, איסור כאן שיש לישראל,
בזה. למלך" ה"משנה קדמו וכבר תמימה). (תורה הקדיש.32)כחכמים הבית בדק לקדשי או מזבח לקדשי אם פירש ולא

עולה.33) קרבן להביא הרוצה הזכרים.34)ליחיד מן שהיא לעולה, ראויות הנקבות.35)שאינן מן וגם הזכרים מן גם הבאים
למזבח.36) הראוי בדבר אפילו הבית, לבדק הקדש סתם האומר אליעזר, זו37)וכרבי דרשה קדש". "יהיה הכתוב: כמשמעות

כל שהרי מקרא, של פשוטו הוא שכן מוכיח, זה לפסוק דבר" "העמק לתורה בפירושו הנצי"ב אולם מקום, בשום נמצאת לא
אלא נוהג אינו תמורה דין והלא אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא זה: שאחרי בפסוק כתוב ומדוע הבית, בדק בקדשי מדברת הפרשה
לעולם. מזבח מידי יוצאים אינם תמימים, והם הואיל הבית, לבדק הקדיש שאפילו הכתוב, כוונת כורחך על אלא מזבח? בקדשי

מדרבנן. אלא אינו הזה הדין שכל נבנה, שלא עד המתחיל דיבור נט. לזבחים בתוספות למזבח,38)וראה הראויים דברים והם
ונסכים. יונה.39)למנחות ובני הבית.40)תורים לבדק נופלים פדיונם41)ואינם על קדושתם חלה פדיון להם שיש ודברים

מצוותם. בהם פוסלים42)ונעשית אינם המומים אבל הטרפות, מן אחת בהם שנולדה או אבר, מהם נחסר - והעופות שנטמאו,
בבהמה".43)בהם. אלא פדיון נאמר העמדה44)"לא בכלל אינם והשמן) והיין (הסולת ואלו נערך, - בהעמדה שישנו "כל



פט               
  

לכל קֹודם והּוא נֹוהג. הּיֹובל ׁשאין ּבזמן ּבין נֹוהג ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהּיֹובל
ּגֹואל - חציּה לגאל רצה אם וכן ּכן11אדם. ּׁשאין מה . ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

מּבהקּדׁש. ּבהדיֹוט חמר זה להדיֹוט. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹּבמֹוכר
ׁשאר‚. אֹו ׁשּלֹו טמאה ּבהמה את אֹו ּביתֹו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדיׁש

רע12מּטלטליו ּובין טֹוב ּבין ּבׁשוייהן, נערכין אּלּו הרי -13. ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מֹוסיף - יֹורׁשֹו אֹו אׁשּתֹו אֹו הּמקּדיׁש אֹותן ּפדה ְְְְִִִִַַָָָואם

ראׁשֹון14חמׁש לפּתח הּבעלים את וכֹופין לבדק15. והּדמים . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
חֹומה16הּבית ערי מּבּתי הּבית ׁשהיה ּבין ׁשהיה17. ּבין ִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

החצרים לעֹולם18מּבּתי נגאל זה הרי -19. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָ
ּביד„. וקם חֹומה, ערי ּבית היה אם ההקּדׁש: מּיד אחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּגאלֹו

נחלט - חדׁש עּׂשר ׁשנים החצרים,20הּגֹואל ּבית היה ואם ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבּיֹובל לבעליו חֹוזר - הּגֹואל ּביד והּוא הּיֹובל .21והּגיע ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ

הּבית‰. לבדק ּתמימה טהֹורה ּבהמה על22הּמקּדיׁש אף , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
עליה. קדּׁשה וחלה עּׂשּוי, ּׁשעּׂשה מה - עּׂשה על ׁשעבר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּפי

ּתמימה ּכׁשהיא ּבדמיה,23ונפּדית הּכהן אֹותּה ּומערי . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
אּלא ּפֹודה אֹותּה הּפֹודה ואין הּבית. לבדק יּפלּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהּדמים

ראּויה ּׁשהיא למה לּמזּבח להקריבּה מנת ּדבר24על ׁשּכל ; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לעֹולם מזּבח מידי יֹוצא אינֹו - לּמזּבח .25הראּוי ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

.Â:ׁשּנאמר הּבית? לבדק ּתמימין להקּדיׁש ׁשאסּור ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָּומּנין
וקלּוט ּׂשרּוע וּׂשה הּׁשמּועה26וׁשֹור מּפי אתֹו. ּתעּׂשה 27נדבה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹ
הּבית לבדק נדבה אּלא28למדּו: ׁשאינּה מראין הּדברים וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

לּמזּבח מּום ּבעל מקריבין ׁשאין ּדמים, ׁשנאמר29קדּׁשת . ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻ

אֹותֹו - אּתה30'אתֹו' ואין הּבית, לבדק נדבה עֹוּׂשה אּתה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
- עּׂשה מּכלל הּבא ולאו הּבית. לבדק נדבה ּתמימים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעֹוּׂשה

הּוא .31ּכעּׂשה ֲֵַ
.Êסתם נכסיו את ׁשהקּדיׁש אֹו סתם, ּבהמּתֹו את 32הּמקּדיׁש ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ

הּמזּבח, ּגּבי על להקריב הראּויה ּתמימה ּבהמה ּכל רֹואין -ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
עֹולֹות לצרכי יּמכרּו עֹולֹות,33זכרים אֹותן ויקריבּו ְְְְְְִִִֵַָָָָ

ׁשלמים34והּנקבֹות לצרכי ׁשלמים,35יּמכרּו אֹותן ויקריבּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
הּבית לבדק יּפלּו לבדק36והּדמים - הקּדׁשֹות ׁשּסתם ; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

קרּבן מּמּנה יקריבּו אׁשר ּבהמה ואם נאמר: זה ועל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּבית.
הראּוי ּכל ּכלֹומר: ּקדׁש. יהיה לה' מּמּנּו יּתן אׁשר ּכל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלה',

יקרב הּמזּבח ּגּבי על .37לקרּבן ְְְְִִֵֵַַַַַָָ
.Áּוסלתֹות ּוׁשמנים יינֹות ּבהן והיּו סתם, נכסיו 38הקּדיׁש ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָ

הּמזּבח ּגּבי על לּקרב הראּויין לצרכי39ועֹופֹות יּמכרּו - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ויקרבּו זכרים ּבהן יּלקח והּדמים אֹותן, ויקריבּו הּמין ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָאֹותֹו

עֹולֹות.
.Ëעֹולֹות אּלּו דמי יקרבּו מה הּבהמה40ּומּפני ּודמי , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָ

הּקדֹוׁשה ׁשהּבהמה לפי הּבית? לבדק יּפלּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּתמימה
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּפדיֹון, לּה יׁש - מּום ּבּה נפל אם ;41לּמזּבח, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּנפסלּו והעֹופֹות והּׁשמן והּיין ּפדיֹון.42והּסלת להן אין - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּבהמה את והעמיד ּבכלל43ׁשּנאמר: ׁשּיׁשנֹו ּכל וגֹומר; ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

העמדה ּבכלל ׁשאינֹו וכל ּפדיֹון, לּה יׁש - והערכה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהעמדה
ּפדיֹון לּה אין - .44והערכה ְְֲִֵַָָָ
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כולה.11) את יגאל ידו במה12)וכשתשיג - ביתו" את יקדיש כי "ואיש אמרו: בירושלמי אבל בתורה. מפרש אינו - הקדשם
הבית. לבדק הקדשות שסתם - מכאן נכסיו, במקדיש אלא ביתו, את יגאל המקדיש ואם כתוב: כבר - דירה בבית אם קיימים? אנו

אדם13) בערכי אלא בתורה קבועים ערכים נאמרו לא כי לרע, טוב בין מבחין שאינו קצוב, שכר לפי ולא רעתם, או טיבם לפי
אחוזה. לשלם14)ובשדה להם נוח כי חומש, מוסיפים שהבעלים והטעם, היורש". ואת האשה את לרבות - יגאלנה גאול "ואם

חבירו". של קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם הכלל פי על אצלו, חפצו שיישאר כדי לאחרים,15)יותר, קודם מחירו להציע
החומש. ושיכלולו.16)בגלל המקדש בית תיקון - הבית חומה.17)בדק המוקפות חומה.18)ערים מאין פתוחות עיירות

לחבירו.19) בית למוכר בניגוד ההקדש, מן לגאלו יכול עדיין גאלו ולא היובל עבר ביובל20)אפילו ואפילו לצמיתות, לו נשאר
הדבר נפסק נחרץ, - נחלט שמים. כלפי ורביה פריה שאין דורות, להקדש שאין לעולם, גואלו הקדש ביד נשאר אבל יוצא. אינו

שיפדהו,21)ונגמר. עד לבעליו חוזר היה לא היובל עד ההקדש ברשות נשאר היה אילו אבל הדיוט. לחבירו כזה בית המוכר כדין
י הקדש פדיון.שאין בלא הבית.22)וצא בדק לטובת מקדישה שהוא בפירוש למזבח,23)שאמר תמימה בהמה למקדיש בניגוד

לבעלת תמימה בין בפדיונה לחלק אין דמים, קדושת אלא הגוף קדושת שאינה הבית, בדק שבקדושת כשתומם. אלא נפדית שאינה
ולשלמים.24)מום. לחטאת נקבה היא ואם ולאשם לעולה זכר הוא אינם25)אם נפדים כשהם הבית לבדק תמימים "המתפיס

למזבח. ראויים אינם מומין בעלי שהרי תמימים, כשהם אפילו שנפדים ומכאן, למזבח" אלא מומים:26)נפדים בעלי הם אלו
חמור. כשל סדוקות) (אינן קלוטות שפרסותיו - קלוט מחבירו, גדול אחד אבר - למשה27)שרוע שנתפרשה פה, שבעל מתורה

הבית.28)מסיני. בדק קדשי לה'".29)לדמי המזבח על מומים) (מבעלי מהם תתנו לא "ואשה מום.30)שנאמר בעל אותו
אמור31) כלומר, בדברים, אמור" - "לא לאמר" משה "אל שנאמר: תעשה, בלא שעובר שם: אומר יהודה שרבי פי על ואף

רבינו ופסק תעשה" בלא אינו אומרים "וחכמים בפירוש: אמרו זה, לפסוק כוהנים" ב"תורת אולם לאו, איסור כאן שיש לישראל,
בזה. למלך" ה"משנה קדמו וכבר תמימה). (תורה הקדיש.32)כחכמים הבית בדק לקדשי או מזבח לקדשי אם פירש ולא

עולה.33) קרבן להביא הרוצה הזכרים.34)ליחיד מן שהיא לעולה, ראויות הנקבות.35)שאינן מן וגם הזכרים מן גם הבאים
למזבח.36) הראוי בדבר אפילו הבית, לבדק הקדש סתם האומר אליעזר, זו37)וכרבי דרשה קדש". "יהיה הכתוב: כמשמעות

כל שהרי מקרא, של פשוטו הוא שכן מוכיח, זה לפסוק דבר" "העמק לתורה בפירושו הנצי"ב אולם מקום, בשום נמצאת לא
אלא נוהג אינו תמורה דין והלא אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא זה: שאחרי בפסוק כתוב ומדוע הבית, בדק בקדשי מדברת הפרשה
לעולם. מזבח מידי יוצאים אינם תמימים, והם הואיל הבית, לבדק הקדיש שאפילו הכתוב, כוונת כורחך על אלא מזבח? בקדשי

מדרבנן. אלא אינו הזה הדין שכל נבנה, שלא עד המתחיל דיבור נט. לזבחים בתוספות למזבח,38)וראה הראויים דברים והם
ונסכים. יונה.39)למנחות ובני הבית.40)תורים לבדק נופלים פדיונם41)ואינם על קדושתם חלה פדיון להם שיש ודברים

מצוותם. בהם פוסלים42)ונעשית אינם המומים אבל הטרפות, מן אחת בהם שנולדה או אבר, מהם נחסר - והעופות שנטמאו,
בבהמה".43)בהם. אלא פדיון נאמר העמדה44)"לא בכלל אינם והשמן) והיין (הסולת ואלו נערך, - בהעמדה שישנו "כל



צ              
  

.Èׁשּנֹותנין הּקטרת ּבהן והיתה סתם, נכסיו ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹהקּדיׁש
ׁשּיחזרּו46ּבּׂשכרן45לאּמנין אֹותּה47עד ּכמֹו48ויקחּו , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָֻ

ּבׁשקלים זֹו49ׁשּבארנּו הרי ּכמֹו50- ּבּׂשכרן, לאּמנין ּתּנתן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻ
הּקטרת ּבמֹותר אחד51ׁשעֹוּׂשין ּבנכסיו יׁש אם עֹוּׂשין וכן . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הּקטרת.52מּסּמני ְִֵֶַַָֹ
.‡Èמּום ּבּה ונפל לּמזּבח, ּתמימה ּבהמה ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמקּדיׁש

נערכת53ונפסלה זֹו הרי ואם55ונפּדית54- נאמר: זה ועל . ְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
טמאה ּבהמה לה',56ּכל קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

אחר קרּבן ּבדמיה ויביא וגֹומר. הּבהמה את ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהעמיד
ְָּכמֹותּה.

.Èּבין טמאה, ּבין טהֹורה ּבין ּבחּייה, ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכל
הּבית (ּבדק) אֹו57קדׁשי מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לּקרב הראּויה צריכה58ּתמימה זֹו הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָ

,לפיכ הּבהמה. את והעמיד ׁשּנאמר: ּדין, ּבבית ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהעמדה
מתה ותּפדה59אם ׁשּתער קדם ּפֹודין60הּבהמה אין - ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּמתה אחר ּתּקבר61אֹותּה אּלא א62, הקּדיׁש. אם בל ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
הּבית לבדק נבלה אֹו ּכׁשאר63ׁשחּוטה ּתּפדה זֹו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
.64מּטלטלין ְְִִַ

.‚Èׁשנים ּבּה ׁשנים65ׁשחט רב מפרּכסת66אֹו היא 67ועדין ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹ
ּדבריה לכל ּכחּיה היא הרי ּבכלל68- היא והרי ונערכת. ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּתמּות. עד והערי ְְֱֱִִֶֶֶַָוהעמיד
.„È.ּגּופּה נתקּדׁש זֹו הרי - לדמיה ּתמימה ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמקּדיׁש

לּמזּבח הקּדׁש זֹו ּבהמה ּדמי האֹומר: עצמּה69ּכיצד? היא - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ׁשל70ּתקרב רגלּה ּדמי ואמר: לדמיו, מאבריה אחד הקּדיׁש . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

קדּׁשה ּפׁשטה אם ספק זֹו הרי - לּמזּבח הקּדׁש זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּפרה
ּפׁשטה לא אֹו ּתקרב71ּבכּלּה ּולפיכ ּתּפדה.72. ולא ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בהם נעשית לא הבית לבדק יפלו ואפילו דמיהם, על חלה הקדושה אין פדיון, להם שאין ומתוך לעולם". נפדים אינם לפיכך
קרב הכול - לעולה" לה' יקריבו אשר נדבותם ולכל נדריהם "לכל "נאמר אמרו: ובירושלמי עולות, בדמיהם יביא ולפיכך מצוותם
הקדיש אם או בדמיהם, (יקריב עופות? אפילו יכול לעולה), יהיו ושמנים יינות אפילו לה' הנקרבים מדברים שנודרים מה (כל עולה

ה ועיקר בלבד, בהמה אלא מקריב אינו וגו' בכשבים בבקר לומר תלמוד עולה) יקריבנו איןעוף פדיון, בני אלו שאין מפני טעם,
הבית. בדק צרכי על חלה הקטורת.45)קדושתם הסממנים) (מיזוג בפיטום עבודתם.46)העוסקים הגזברים.47)שכר

שבלשכה.48) החדשה התרומה לשנה49)מכסף להקטירה כדי שנה, בכל שנשארה הקטורת, במותר הגזברים עושים היו שכך
מנים ושלושה ליום, מנה החמה, ימי כנגד - שס"ה מנים. שס"ח נעשית הייתה שהקטורת מותר, בה שאין שנה, לך שאין הבאה.
פשוטה שנה בכל ועוד, המותר, ונשאר בחפניו כולם נכנסים היו ולא הכיפורים ביום חפניו מלוא מכניס גדול כהן שמהם יתירים
קרבן ולהביא לחדש צריך שהרי ואילך, מניסן הבאה לשנה ראוי היה לא מותר ואותו שנ"ד, אלא ימיה מספר שאין מותר, היה
בשקלים הגזברים שזכו ואחרי חולין. הם והרי האומנים, שכר לצורך שקלים הלשכה מן מפרישים היו חדשה, מתרומה וקטורת
בידם, חולין הקטורת נמצאת בשכרם, לאומנים הקטורת נותנים והיו השקלים, אותם על הקטורת מחללים היו האומנים, לצורך

החדשה. התרומה בכסף מהאומנים אותה וקונים חוזרים היו כן נכסיו,50)ואחרי שהקדיש הקטורת, אומן בידי שהייתה הקטורת,
בשכרו. שקיבל קטורת בנכסיו או51)ונמצאת עולות, בדמיה ולהביא ליחיד למכרה אפשר שאי שנה. שבכל הקטורת מותר בכל

וחוזרים בשכרם לאומנים אתה ונותנים קטורת לצרכי לציבור אותה מוכרים נמצא, קטורת, מתנדב היחיד אין כי הבית, לבדק שיפלו
הבאה. לשנה להקטירה החדשה מהתרומה אותה משלו,52)וקונים חילוני פרטי סממן אלא שבמקדש, מפוטמת מקטורת שאינו

הקטורת. לפיטום בו ומשתמשים החדשה התרומה מכסף מידם אותו ולוקחים וחוזרים בשכרם הקטורת לאומני אותו נותנים
המזבח.53) על קרב מום בעל שאין כהן.54)להקרבה, ידי לחולין.55)על ויוצאת אותה מדבר56)מוכרים הכתוב שאין

שהוממה טהורה בבהמה כורחך על בערכך" ופדה הטמאה בבהמה "ואם אחר: במקום היא אמורה שהרי ממש, טמאה בבהמה
שיוממו. עד במקום: בתלמוד המצוי שיסתאבו" עד "ירעו הלשון: ומכאן, טמאה. הכתוב: וקוראה מדבר, הכתוב ונפסלה

למזבח.57) שהקדישה לדמיה.58)לאחר להעמדה.59)והקדישה עוד ראוייה אלא60)ואינה והוערכה, הועמדה ואפילו
שמתה. עד לפדותה הספיקו נשחטה.61)שלא שאין62)ואפילו ואת ערכה לו יש עמדה לו שיש את - והעריך - "והעמיד

ערכה". לו אין עמדה הבית.63)לו לבדק יפלו והראב"ד64)שדמיהם עמדה. ללא ונפדים הבית בדק קדושת עליהם שחלה
שכלל עמדה, ללא ייפדו - להקדישם מומם שקדם כל חיים, כשהם הקדישם ואפילו (=לדמיהם) למזבח הקדישם אם שאפילו מעיר
למזבח ראויים שאינם ואבנים, עצים כמקדיש זה שהרי והערכה" העמדה בכלל היו לא (=מתחילתם) מעיקרם מומים "בעלי הוא
רק אלו מינים להקדיש המנהג, זהו שכן הבית", "לבדק בלשונו: שנקט רבינו, דברי מיישב משנה הכסף ומרן עמדה. ללא ונפדים
כתב: שכן ייפדו, למזבח הקדישם שאם רבינו יודה וודאי אבל למזבח. נבילה או שחוטה להקדיש העולם דרך ואין הבית, לבדק
שהוקדשה - מתחילתה מום בעלת (של גופה על גמורה קדושה חלה לא שהרי שתמות, אחר נפדית שתיפדה קודם מתה "ואם

קבוע" מום בעלת שהייתה מפני דמיה, על אלא כשתמות,למזבח), למזבח, כלל ראוייה הייתה שלא להקדישה מומה שקדם כל הרי
והערכה. העמדה תצטרך בחייה כשתיפדה אמנם העמדה. ללא היא והגרגרת.65)נפדית הוושט השחיטה סימני שני

הסימנים.66) רוב בחיתוך גם כשרה וברגליה.67)שהשחיטה בידיה אינה68)מפרפרת שנשחטה טמאה חיה או "בהמה
המתחיל דיבור עו. קמא בבבא התוספות שדעת להעיר, וראוי ראשה". את שיתיז עד מפרכסת שהיא זמן כל נבילה משום מטמאה
כחיה" "מפרכסת אמרו: ולא ממש, כמתה היא והרי נפדית, ואינה נערכת אינה ישראל, ידי על כהלכתה שנשחטה שכל שחיטה,
הרי מתה שלא כל ולפיכך לאכילה, המתרת כשרה שחיטה שאינה גוי, ידי על ונשחטה בטהורה או טמאה, בהמה בשחיטת אלא

כחיה. עולה.69)היא בדמיה ואביא והואיל70)שאמכרנה הגוף, קדושת גם עליה ירדה דמים, קדושת עליה שירדה מתוך
עולה. בדמיה ויביא תימכר מום, בעלת הייתה אם אבל מזבח. מידי יוצאה אינה להיקרב ראוייה עצמה אומרים:71)והיא אם ספק

"מתוך" שמא או הגוף, קדושת גם נתקדשה דמים, קדושת שנתקדשה ומתוך בכולה, קדושה פשטה מקצתה, שנתקדשה מתוך
בכולה, קדושה פשטה הרגל על קדושה שחלה מתוך לומר: צריך אתה שהרי מועילים, לא "מתוך" שני מועיל, - אחד (=מיגו)

הגוף. קדושת גם קדשה לדמיה, שקדשה פדיון,72)ומתוך ידי על לחולין יוצאה ואינה בכולה, קדושה פשטה שמא עצמה, היא

              
  

.ÂËעֹוּׂשין ׁשּיקריב73וכיצד למי ּכּלּה אֹותּה מֹוכרין ? ְְְְִִִִֵֶַַָָֻ
חּלין74אֹותּה ודמיה אבר75, אֹותֹו מּדמי היה76חּוץ ואם . ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּבכּלּה77אבר קדּׁשה ּפׁשטה -78. ְְְְְֵֶֶַָָָָָָָֻֻ
.ÊËלּקרב ראּויה ׁשאינּה מּום ּבעלת ּבהמה ,79היתה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ

לדמיו מאבריה אבר ּבין80והקּדיׁש ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּבין , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
אבר אֹותֹו דמי אּלא נתקּדׁש לא - בֹו ּתלּויה אין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּנׁשמה

לּבּה81ּבלבד דמי אֹו זֹו ּפרה רגל ּדמי ׁשאמר: ּכגֹון ּכיצד? . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבּה ׁשּתפין והקּדׁש הּוא - לּמזּבח .82הקּדׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

.ÊÈהקּדׁש זה חמֹור לב אֹו זה עבד ראׁש האֹומר: ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוכן
אּלא83לּמזּבח חּיב אינֹו - לּמזּבח הקּדׁש ראׁשי ׁשאמר: אֹו , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ראׁשֹו היה84ּבדמי אּלּו אבר אֹותֹו יׁשוה ּכּמה ורֹואין . ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
קרּבן.85נמּכר ּבדמיו ויביא , ְְְְִִָָָָָָ

.ÁÈאמּורים ּדברים מזּבח86ּבּמה ּבקדׁשי ּבקדׁשי87? אבל ; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הקּדׁש ּכבדֹו אֹו זה חמֹור ראׁש ּדמי האֹומר: הּבית, ,88ּבדק ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

דבר והּוא הֹואיל הקּדׁש, ּכבדֹו אֹו זה עבד ראׁש ּדמי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָֹאֹו
ּכּלֹו ּבדמי חּיב זה הרי - ּבֹו ּתלּויה הקּדׁש89ׁשהּנׁשמה ׁשּכל . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הּוא ּדמים קדּׁשת הּבית .90ּבדק ְִִֶֶַַַָֻ

.ËÈלּמזּבח עלי ערּכי ואם91האֹומר: קרּבן. ּבערּכֹו מביא - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשלם לער מּׂשגת ידֹו נּדֹון92אין אם ספק ּדבר זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

יד ּבהּׂשג93ּבהּׂשג נּדֹון אינֹו אֹו ,ער ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ

נדר ולּמזּבח הֹואיל אחּזתֹו94יד, ּׂשדה הּמקּדיׁש וכ . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻ
לּמזּבח.95לּמזּבח עֹולֹות ּבהן יביאּו והּדמים נפּדית, זֹו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּבּה הּקצּוב ּבער אֹותּה ּפֹודין אם ספק, ּבּדבר אֹו96ויׁש ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
הקּדיׁש ולּמזּבח הֹואיל ּבׁשויּה, אֹותּה ּבכל97ּפֹודין ודנין . ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ

להחמיר ּבהן וכּיֹוצא .98אּלּו ְְְִֵֵֶַַָ

 
לבדק‡. חרם אֹו הּבית, לבדק הקּדׁש זה הרי האֹומר: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאחד

נכסיו ּכל אמר אם נכסיו, ּבכל וכן לּׁשמים; חרם אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּבית,
אּלּו הרי - לּׁשמים חרם אֹו הּבית לבדק חרם אֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהקּדׁש
אּלּו הרי - סתם חרם אמר אם אבל הּבית. לבדק ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיּפלּו
חרם ּכל ׁשּנאמר: לּכהנים; - חרמים ׁשּסתם ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלּכהנים.

יהיה. ל ְְְְִִֵֶָּביּׂשראל
.ּומּׁשפחֹותיו ּומעבדיו ּומּצאנֹו ּבקרֹו מן אדם ְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָֹמחרים

ולא ּבהמּתֹו, ּכל יחרים לא אבל אחּזתֹו. ּומּׂשדה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹֻהּכנענים
מּׁשאר לֹו ׁשּיׁש מין ּכל ולא ּׂשדֹותיו, ּכל ולא עבדיו, ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹֹּכל
הּכל, את החרים ואם לֹו. אׁשר מּכל ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹהּמּטלטלין;
ׁשהחרים ּבין מחרמין. אּלּו הרי - נכסיו ּכל החרים ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻאפּלּו

הּבית. לבדק ׁשהחרים ּבין ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַֹלּכהנים
מה‚. ּכל לֹוקחין - נכסיו ּכל הקּדיׁש אֹו ׁשהחרים מי ְְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָוכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לא" או בגופה קדושה פשטה אם "ספק כאן: רבינו בדברי גורס שמח" וה"אור תמימה. כשהיא נפדית שאינה הגוף קדושת ככל
מתוך השני, ה"מתוך" את אומרים אם הוא הספק רק לדמיה, כולה נתקדשה מקצתה שנתקדשה מתוך שאומרים וודאי זה כלומר,

פעמים. שתי "מתוך" אומרים אין אולי כי לגופה, נתקדשה לדמיה שמא73)שנתקדשה לחולין, ולהוציאה למכרה אין שהרי
כל להפסיד לו ואין בלבד רגלה אלא קדשה לא שמא שהיא, כמות כולה להקריבה לחייבו אין וגם בכולה, הגוף קדושת פשטה

עולה.74)בהמתו. להביא ודין75)שנדר כלום עשה לא (ממש) עולתו "המוכר שאפילו עולה, בקדושת נתפסים הדמים אין
עולה. בקדושת נתפסים הדמים אין עולה, להקריבה ומוכרה עולה, ספק רק שהיא זו, שכן כל חולין", המעות שיחזרו תורה

קרב,76) הוא המוכר לחובת אבר שאותו אבר, מחוסרת בהמה מקריב זו עולה הקונה הלא ושאלו: למכרו. יכול ואינו קדוש שהוא
והרי לעולה, מבהמה זוז שווה להביא הקונה שנדר כגון מתרצים: שם, ברש"י הובא ובירושלמי שלימה? עולה להביא נדר ַָוהלוקח

זוזים. כמה כדי זו בבהמה כבד.77)יש או לב הקדישה78)כגון כאילו זה הרי זה, אבר בלי לחיות יכולה הבהמה שאין כיוון
המזבח.79)כולה. עולה.80)על בדמיו ויביאו בו81)שיימכר לומר אין מומו, מחמת המזבח על לעלות ראוי שאינו כיוון

בכולו. קדושה בשלו.82)פשטה זוכה אחד כל אלא לחצאין, שותפות עולה.83)לא להקריבם קודש יהיו מכיוון84)דמיו
בלבד. אבר אותו דמי אלא נתקדשו ולא מזה, גדול מום לך אין להקרבה, ראויים אדם85)שאינם ישווה מה שואל: הראב"ד

ה מן ליהנות אסור שהרי ראוי אינו לכלבים ואפילו ראשו יוסר לקונה,כאשר - הגוף לאחר, העבד את שימכרו רבינו כוונת אכן, מת,
וכן לקונה. יהיה הגוף אברי בשאר שישתכר ומה למוכר, יהיה למרחוק צופה או זמר או תורגמן הוא שאם למוכר, יישאר והראש
ממנו ליהנות ויכולים המצאות, וממציא חכם, כשהוא והכוונה, ראוי" הוא מלאכה לאיזו שמכר אבר אותו "שישומו התוספות כתבו
בהבנת הרדב"ז ולדעת שבראש. זו אלא אחרת, מלאכה לעשות ראויים ואינם יועצים שרים כמה שישנם כמו תועלת, בה שיש עצה,
להתקיים אפשר ואי בו, תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש מכיוון ממש, לחצאים הם שותפים וההקדש שהמקדיש הכוונה רבינו, דברי
חייב שאינו אלא לומר, התכוון לא ראשו" בדמי אלא חייב "אינו רבינו: שכתב ומה בשווה. הם חולקים כורחך על זה, בלא זה
ראש לחבירו "האומר ח הלכה כז פרק מכירה בהלכות רבינו דברי לדבריו, וראייה הבאה. בהלכה בכולו" חייב "שהוא כשם בכולו

בו. תלוייה שהנשמה אבר בכל הדין וכן חציו, מכר זה הרי לך מוכר אני זה חמור ראש או זה בדמי86)עבד אלא חייב שאינו
לדמיו. שהקדישו נתקדש87)האבר לא בו תלוייה שהנשמה אבר הקדיש אפילו ולפיכך למזבח, עולות לצרכי לדמיו, שהקדישו,

כאלו. בקדשים בו, תלוייה שנפשו אבר אחרי נידון הגוף שיהא זה דין בתורה מצינו שלא בלבד אבר אותו הקדש88)אלא וסתם
הבית. לבי89)לבדק ערך אמר שאם בו, תלוייה שהנפש אבר ערך אחרי נמשך הגוף כל שערך לומר נפשות" "בערכך שנאמר

כולו. ערך נותן שהנשמה90)עלי אבר שהקדיש וכיוון דמיו, את הקדיש הבית, לבדק שהקדיש כיוון רבינו, נתכוון הרדב"ז לדעת
כלל. ושיווי דמים לו אין זה אבר ממנו טול זה, באבר תלויים דמיו כל שהרי כולו, הקדישו כאילו ממילא זה הרי בו תלוייה

למזבח.91) קרבן יהא ערכי בתורה.92)שכסף שבידו93)הקצוב מה נותן הסכום, כל את לו אין שאם הכספית, יכולתו לפי
שוויו.94)ונפטר. לפי אלא מזבח בקרבן פדיון מצינו למזבח.95)ולא קרבן יהא שדהו בית96)שכסף לזרע שקל חמישים
משווים.97)כור. פחות שיפדו שהוממו, מזבח בקרבנות מצינו טובת98)ולא ואם העליונה". על הקדש "יד אומרים שבהקדש

והוא בתורה. הקצוב השכר על העולים דמיה כפי משלם זה הרי וטיבה, השדה דמי לפי אלא קצוב, שכר לפי ישלם שלא ההקדש,
להפך. הדין



צי               
  

.ÂËעֹוּׂשין ׁשּיקריב73וכיצד למי ּכּלּה אֹותּה מֹוכרין ? ְְְְִִִִֵֶַַָָֻ
חּלין74אֹותּה ודמיה אבר75, אֹותֹו מּדמי היה76חּוץ ואם . ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּבכּלּה77אבר קדּׁשה ּפׁשטה -78. ְְְְְֵֶֶַָָָָָָָֻֻ
.ÊËלּקרב ראּויה ׁשאינּה מּום ּבעלת ּבהמה ,79היתה ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ

לדמיו מאבריה אבר ּבין80והקּדיׁש ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּבין , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
אבר אֹותֹו דמי אּלא נתקּדׁש לא - בֹו ּתלּויה אין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּנׁשמה

לּבּה81ּבלבד דמי אֹו זֹו ּפרה רגל ּדמי ׁשאמר: ּכגֹון ּכיצד? . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבּה ׁשּתפין והקּדׁש הּוא - לּמזּבח .82הקּדׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

.ÊÈהקּדׁש זה חמֹור לב אֹו זה עבד ראׁש האֹומר: ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוכן
אּלא83לּמזּבח חּיב אינֹו - לּמזּבח הקּדׁש ראׁשי ׁשאמר: אֹו , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ראׁשֹו היה84ּבדמי אּלּו אבר אֹותֹו יׁשוה ּכּמה ורֹואין . ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
קרּבן.85נמּכר ּבדמיו ויביא , ְְְְִִָָָָָָ

.ÁÈאמּורים ּדברים מזּבח86ּבּמה ּבקדׁשי ּבקדׁשי87? אבל ; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הקּדׁש ּכבדֹו אֹו זה חמֹור ראׁש ּדמי האֹומר: הּבית, ,88ּבדק ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

דבר והּוא הֹואיל הקּדׁש, ּכבדֹו אֹו זה עבד ראׁש ּדמי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָֹאֹו
ּכּלֹו ּבדמי חּיב זה הרי - ּבֹו ּתלּויה הקּדׁש89ׁשהּנׁשמה ׁשּכל . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הּוא ּדמים קדּׁשת הּבית .90ּבדק ְִִֶֶַַַָֻ

.ËÈלּמזּבח עלי ערּכי ואם91האֹומר: קרּבן. ּבערּכֹו מביא - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשלם לער מּׂשגת ידֹו נּדֹון92אין אם ספק ּדבר זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

יד ּבהּׂשג93ּבהּׂשג נּדֹון אינֹו אֹו ,ער ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ

נדר ולּמזּבח הֹואיל אחּזתֹו94יד, ּׂשדה הּמקּדיׁש וכ . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻ
לּמזּבח.95לּמזּבח עֹולֹות ּבהן יביאּו והּדמים נפּדית, זֹו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּבּה הּקצּוב ּבער אֹותּה ּפֹודין אם ספק, ּבּדבר אֹו96ויׁש ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
הקּדיׁש ולּמזּבח הֹואיל ּבׁשויּה, אֹותּה ּבכל97ּפֹודין ודנין . ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ

להחמיר ּבהן וכּיֹוצא .98אּלּו ְְְִֵֵֶַַָ

 
לבדק‡. חרם אֹו הּבית, לבדק הקּדׁש זה הרי האֹומר: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאחד

נכסיו ּכל אמר אם נכסיו, ּבכל וכן לּׁשמים; חרם אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּבית,
אּלּו הרי - לּׁשמים חרם אֹו הּבית לבדק חרם אֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהקּדׁש
אּלּו הרי - סתם חרם אמר אם אבל הּבית. לבדק ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיּפלּו
חרם ּכל ׁשּנאמר: לּכהנים; - חרמים ׁשּסתם ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלּכהנים.

יהיה. ל ְְְְִִֵֶָּביּׂשראל
.ּומּׁשפחֹותיו ּומעבדיו ּומּצאנֹו ּבקרֹו מן אדם ְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָֹמחרים

ולא ּבהמּתֹו, ּכל יחרים לא אבל אחּזתֹו. ּומּׂשדה ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹֻהּכנענים
מּׁשאר לֹו ׁשּיׁש מין ּכל ולא ּׂשדֹותיו, ּכל ולא עבדיו, ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹֹּכל
הּכל, את החרים ואם לֹו. אׁשר מּכל ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹהּמּטלטלין;
ׁשהחרים ּבין מחרמין. אּלּו הרי - נכסיו ּכל החרים ְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻאפּלּו

הּבית. לבדק ׁשהחרים ּבין ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַֹלּכהנים
מה‚. ּכל לֹוקחין - נכסיו ּכל הקּדיׁש אֹו ׁשהחרים מי ְְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָוכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לא" או בגופה קדושה פשטה אם "ספק כאן: רבינו בדברי גורס שמח" וה"אור תמימה. כשהיא נפדית שאינה הגוף קדושת ככל
מתוך השני, ה"מתוך" את אומרים אם הוא הספק רק לדמיה, כולה נתקדשה מקצתה שנתקדשה מתוך שאומרים וודאי זה כלומר,

פעמים. שתי "מתוך" אומרים אין אולי כי לגופה, נתקדשה לדמיה שמא73)שנתקדשה לחולין, ולהוציאה למכרה אין שהרי
כל להפסיד לו ואין בלבד רגלה אלא קדשה לא שמא שהיא, כמות כולה להקריבה לחייבו אין וגם בכולה, הגוף קדושת פשטה

עולה.74)בהמתו. להביא ודין75)שנדר כלום עשה לא (ממש) עולתו "המוכר שאפילו עולה, בקדושת נתפסים הדמים אין
עולה. בקדושת נתפסים הדמים אין עולה, להקריבה ומוכרה עולה, ספק רק שהיא זו, שכן כל חולין", המעות שיחזרו תורה

קרב,76) הוא המוכר לחובת אבר שאותו אבר, מחוסרת בהמה מקריב זו עולה הקונה הלא ושאלו: למכרו. יכול ואינו קדוש שהוא
והרי לעולה, מבהמה זוז שווה להביא הקונה שנדר כגון מתרצים: שם, ברש"י הובא ובירושלמי שלימה? עולה להביא נדר ַָוהלוקח

זוזים. כמה כדי זו בבהמה כבד.77)יש או לב הקדישה78)כגון כאילו זה הרי זה, אבר בלי לחיות יכולה הבהמה שאין כיוון
המזבח.79)כולה. עולה.80)על בדמיו ויביאו בו81)שיימכר לומר אין מומו, מחמת המזבח על לעלות ראוי שאינו כיוון

בכולו. קדושה בשלו.82)פשטה זוכה אחד כל אלא לחצאין, שותפות עולה.83)לא להקריבם קודש יהיו מכיוון84)דמיו
בלבד. אבר אותו דמי אלא נתקדשו ולא מזה, גדול מום לך אין להקרבה, ראויים אדם85)שאינם ישווה מה שואל: הראב"ד

ה מן ליהנות אסור שהרי ראוי אינו לכלבים ואפילו ראשו יוסר לקונה,כאשר - הגוף לאחר, העבד את שימכרו רבינו כוונת אכן, מת,
וכן לקונה. יהיה הגוף אברי בשאר שישתכר ומה למוכר, יהיה למרחוק צופה או זמר או תורגמן הוא שאם למוכר, יישאר והראש
ממנו ליהנות ויכולים המצאות, וממציא חכם, כשהוא והכוונה, ראוי" הוא מלאכה לאיזו שמכר אבר אותו "שישומו התוספות כתבו
בהבנת הרדב"ז ולדעת שבראש. זו אלא אחרת, מלאכה לעשות ראויים ואינם יועצים שרים כמה שישנם כמו תועלת, בה שיש עצה,
להתקיים אפשר ואי בו, תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש מכיוון ממש, לחצאים הם שותפים וההקדש שהמקדיש הכוונה רבינו, דברי
חייב שאינו אלא לומר, התכוון לא ראשו" בדמי אלא חייב "אינו רבינו: שכתב ומה בשווה. הם חולקים כורחך על זה, בלא זה
ראש לחבירו "האומר ח הלכה כז פרק מכירה בהלכות רבינו דברי לדבריו, וראייה הבאה. בהלכה בכולו" חייב "שהוא כשם בכולו

בו. תלוייה שהנשמה אבר בכל הדין וכן חציו, מכר זה הרי לך מוכר אני זה חמור ראש או זה בדמי86)עבד אלא חייב שאינו
לדמיו. שהקדישו נתקדש87)האבר לא בו תלוייה שהנשמה אבר הקדיש אפילו ולפיכך למזבח, עולות לצרכי לדמיו, שהקדישו,

כאלו. בקדשים בו, תלוייה שנפשו אבר אחרי נידון הגוף שיהא זה דין בתורה מצינו שלא בלבד אבר אותו הקדש88)אלא וסתם
הבית. לבי89)לבדק ערך אמר שאם בו, תלוייה שהנפש אבר ערך אחרי נמשך הגוף כל שערך לומר נפשות" "בערכך שנאמר

כולו. ערך נותן שהנשמה90)עלי אבר שהקדיש וכיוון דמיו, את הקדיש הבית, לבדק שהקדיש כיוון רבינו, נתכוון הרדב"ז לדעת
כלל. ושיווי דמים לו אין זה אבר ממנו טול זה, באבר תלויים דמיו כל שהרי כולו, הקדישו כאילו ממילא זה הרי בו תלוייה

למזבח.91) קרבן יהא ערכי בתורה.92)שכסף שבידו93)הקצוב מה נותן הסכום, כל את לו אין שאם הכספית, יכולתו לפי
שוויו.94)ונפטר. לפי אלא מזבח בקרבן פדיון מצינו למזבח.95)ולא קרבן יהא שדהו בית96)שכסף לזרע שקל חמישים
משווים.97)כור. פחות שיפדו שהוממו, מזבח בקרבנות מצינו טובת98)ולא ואם העליונה". על הקדש "יד אומרים שבהקדש

והוא בתורה. הקצוב השכר על העולים דמיה כפי משלם זה הרי וטיבה, השדה דמי לפי אלא קצוב, שכר לפי ישלם שלא ההקדש,
להפך. הדין



צב              
  

ּכלי לֹומר צרי ואין ׁשּבראׁשֹו, ּתפּלין ואפּלּו לֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּׁשּיׁש
חרם. אֹו הקּדׁש ׁשהּכל ּובגדיו; ְְֵֵֶֶֶַָָָֹֻאּמנּותֹו

.„- ׁשמים ׁשחרמי ׁשמים? לחרמי ּכהנים חרמי ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמה
ויצאּו הּבית, לבדק הּדמים ויּפלּו ּבׁשוייהן, ונפּדין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהקּדׁש,
אּלא לעֹולם, ּפדיֹון להן אין - ּכהנים וחרמי לחּלין; ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻהּנכסים
לא אֹומר: הּוא ּכהנים חרם ועל ּכתרּומה. לּכהנים ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹנּתנין
לּבעלים. יּגאל ולא לאחר, יּמכר לא - יּגאל ולא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹיּמכר

נּתנין‰. אּלּו הרי - מּטלטלין אֹו קרקע הּמחרים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָואחד
ּכל ּכהנים, חרמי ׁשהחרים. ּבּׁשעה מׁשמר ׁשּבאֹותֹו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלּכהן
ּדבריהם; לכל הקּדׁש הן הרי - הּבעלים ּבבית ׁשהן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָזמן
הרי - לּכהן נתנֹו לה'. הּוא קדׁשים קדׁש חרם ּכל ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
ל ּביּׂשראל חרם ּכל ׁשּנאמר: ּדבריהם; לכל ּכחּלין ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻהן

ְִֶיהיה.
.Âהּיֹובל אחר ּבּה ׁשּזכה חרם ּׂשדה לֹו ׁשהיתה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכהן

הּכהנים. לאחיו ויֹוצאה מחרמת, זֹו הרי - ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻוהחרימּה
לֹו חרמֹו ׁשּׂשדה מלּמד, - אחּזתֹו ּתהיה לּכהן ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֻׁשּנאמר:
מּיד. מחרמת היא - החרימּה ׁשאם ליּׂשראל, אחּזה ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻֻּכּׂשדה

.Êהיה אפּלּו לֹוקח, והקּדיׁשּה חרמֹו, ּׂשדה הּכהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר
ה - ׁשהחרימּוה הראׁשֹונים הּבעלים ּכּׂשדההּלֹוקח זֹו רי ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

אֹו קרקע אבל ּבּיֹובל. ׁשּמכרּה לּכהן וחֹוזרת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמקנה,
ׁשהרי אֹותן. מחרימין אינם - ּולוּים ּכהנים ׁשל ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמּטלטלין
הּקׁשּו ּומּטלטלין לכם; הּוא עֹולם אחּזת ּכי ּבּׂשדה: ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻֻאֹומר
אחּזתֹו. ּומּׂשדה לֹו אׁשר מּכל ׁשּנאמר: ּבחרמין, ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻלקרקעֹות

.Áחל ההקּדׁש הרי - הּבית לבדק מזּבח קדׁשי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמקּדיׁש
הּבית, לבדק דמיה ויּפלּו ותּפדה, הּבהמה ותער ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעליהן,
קדׁשי הּמקּדיׁש אבל ּבּתחּלה. ּׁשהיתה למה ּתקרב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָוהּבהמה
אֹו ׁשלמים, אֹו עֹולה זֹו הרי ואמר: לּמזּבח הּבית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבדק
ולא מזּבח הקּדׁש ואין כלּום, עּׂשה לא - לּכהנים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹהחרימם
ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין הּבית, ּבדק קדׁשי על חל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהחרם

ׁשּלֹו. ֵֶֶׁשאינֹו
.Ëּוׁשחטֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר הקּדׁש זה ׁשֹור ְְְְִֵֵֶֶַַָָהאֹומר:

לּמזּבח הקּדיׁשֹו ּבהנאה. מּתר זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻּבתֹו
הקּדׁש זה הרי אמר: אם אבל לּמזּבח. הקּדׁש זה הרי -ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הרי - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּוׁשחטֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָמעכׁשו
- לּמזּבח הּׁשלׁשים ּבתֹו הקּדיׁשֹו ואם ּבהנאה. אסּור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָזה

מקּדׁש. ְֵָֻאינֹו
.Èּגזּברין עּכּוב אּלא ּבּה אין - הּבית לבדק עֹולה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקּדיׁש

,לפיכ ׁשּתּפדה. עד ּתּׁשחט ׁשּלא סֹופרים, ּומּדברי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבלבד.
ּכׁשרה. זֹו הרי - ּוׁשחטּה עבר ְְֲִֵֵַָָָָאם

.‡Èּבין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין אדם ְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָמחרים
ׁשהּוא קדׁשים היּו ואם הּבית. ּבדק חרמי ּבין ּכהנים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחרמי
לבדק ּבין לּכהנים ּבין ּדמיהן את נֹותן - ּבאחריּותן ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחּיב
ּׁשהן. למה ׁשּיּפדּו אחר הּקדׁשים אֹותן ויקרבּו ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּבית,

.Èּכּמה אֹומדים אֹותן? ּפֹודין ּכיצד - והחרימן נדבה ְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָהיּו
ּבּה, חּיב ׁשאינֹו עֹולה להעלֹותּה זֹו ּבבהמה לּתן רֹוצה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאדם
ׁשהיתה. ּכמֹו נדבה זֹו ּבהמה יקריב - ׁשעּור אֹותֹו הּנֹותן ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוכל

.‚Èׁשהיה ּבין לּׁשמים, ּבהמה ּבכֹור את ׁשהחרים ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיּׂשראל

לֹומר צרי ואין מחרם. זה הרי - מּום ּבעל ׁשהיה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּתמים
לידֹו. ׁשּבא אחר לּׁשמים הּכהן ְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהחרימֹו

.„Èּבבכֹור לּתן רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין אֹותן? ּפֹודין ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָוכיצד
ּכהן לכל לּתנֹו ּבידֹו הרׁשּות ותהיה לֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹזה
יּקח - ׁשעּור אֹותֹו הּנֹותן וכל לרעֹו, אֹו לקרֹובֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָׁשּירצה,
הּבית. לבדק הּדמים ויּפלּו ׁשּירצה. ּכהן לכל ויּתנּנּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּבכֹור

.ÂË,נדבה ׁשלמי ּכמחרים זה הרי - הּמעּׂשר את ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמחרים
ּבאחריּותֹו. חּיב ׁשאינֹו ְְֲִֵֶַַָָלפי

.ÊËהקּדיׁש קדׁש. זה הרי - הּבית לבדק ׁשקלֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹהּמקּדיׁש
הּכהן הקּדיׁשן אם אבל קדׁש. אינן - הּבית לבדק ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבּכּורים

קדׁש. אּלּו הרי - לידֹו ׁשּבאּו ְֲֵֵֶֶַַָָֹאחר
.ÊÈ.ּבֹו ׁשּתפין והּכהנים הּוא - וׁשפחתֹו עבּדֹו חצי ְְְְֲֲֲִִִִִַַַַָָֹֻהּמחרים

קדׁש, ּכּלֹו - עבּדֹו חצי לּׁשמים החרים אֹו הקּדיׁש אם ְְֱֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֻאבל
עב הּמקּדיׁש וכל ׁשּבארנּו. אֹוּכמֹו הּכנענים, וׁשפחתֹו ּדֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָ

קדׁש. גּופן הרי - עבדים ּבהן והיּו נכסיו ּכל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהּמקּדיׁש
ׁשּיּפדּו. עד ּבהן להנֹות אסּורים ְֲִִִֵֶֶַָָָָלפיכ

.ÁÈּולהֹוציא מאחרים ּדמיהן לּקח רּׁשאין הּגזּברין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין
מֹוציאין ואחרים לאחרים, אֹותן מֹוכרין אּלא לחרּות; ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹותן

רצּו. אם לחרּות ִֵַָָאֹותן
.ËÈוכיצד קדׁש. ּפרנסתֹו על הּיתר ּכל - עבּדֹו ידי ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהּמקּדיׁש

והּוא ּופֹורע. ועֹוּׂשה ואֹוכל, לֹווה זה? עבד מתּפרנס ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַהּוא
עּׂשה ׁשאם ויפרע; ּפרּוטה מּׁשוה ּפחֹות ּפחֹות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיעּׂשה

הקּדׁש. קנה ראׁשֹון ראׁשֹון - ְְִִִֵֶָָָּבפרּוטה
.Îהּוא והרי דמיו, אּלא הקּדיׁש לא - עצמֹו את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

נתקּדׁש לא ׁשהרי ולאכל, לעּׂשֹות לֹו ּומּתר עצמֹו. ּבדמי ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻחּיב
ּכעבד. ֶֶָּגּופֹו

.‡Îּכגֹון ּכיצד? ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָאין
מקנתֹו ּׂשדה אֹו העברים וׁשפחתֹו ועבּדֹו ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַָָָׁשהחרים
ּגּופֹו ׁשאין ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין מחרמין; אינן אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ

ֶׁשּלֹו.
.Îלֹו היה ּכיצד? ּברׁשּותֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָאין

הּבעלים אין - אצלֹו ׁשהּוא זה ּבֹו וכפר אחר, ּביד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּפּקדֹון
ּברׁשּות הּוא הרי - ּבֹו ּכפר לא אם אבל להקּדיׁשֹו. ְְְְֲֲִִִִֵַַָָֹיכֹולין

ׁשהּוא. מקֹום ּבכל ְְֶָָָָּבעליו
.‚Îׁשּגזלּה קרקע אבל ּבמּטלטלין; אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה

יכֹול זה הרי - ּבדּינין להֹוציאּה יכֹול אם ּבּה, וכפר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחר
עצמּה ׁשהּקרקע הֹוציאּה; לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹלהקּדיׁשּה,

ּבעליה. ּברׁשּות היא ְְֲִִֵֶָָהרי
.„Îאינן ׁשניהם - הּבעלים נתיאׁשּו ולא חברֹו את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּגֹוזל

ׁשאינֹו לפי - וזה ׁשּלֹו, ׁשאינֹו לפי - זה להקּדיׁש; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַיכֹולין
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹּברׁשּותֹו.

.‰Îּובא ּבהן, וכּיֹוצא ּביצים אֹו ּדלּועין מֹוכר ׁשהיה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
ואחת אחת ּכל ּדמי היּו אם לֹו: והל אחת ונטל ְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָלֹוקח
להקּדיׁש יכֹול הּמֹוכר ואין ׁשּפסק, ּכמי זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָקצּובין
קצּובין הּדמים אין ואם ּברׁשּותֹו; אינּה ׁשהרי זֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּדלעת
ׁשּלקחּה ׁשּזה היא, ּברׁשּותֹו ׁשעדין מקּדׁשת; - ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻוהקּדיׁשּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגזלה. ּדר לקחּה ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא
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.ÂÎמה ּכיצד? לעֹולם. ּבא ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאין
מן זֹו ּׂשדה ּׁשּתֹוציא מה קדׁש, הּים מן מצֹודתי ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּׁשּתעלה

ּכלּום. אמר לא - חרם ְֵֵֶַַָֹהּפרֹות
.ÊÎמּמ לכׁשאּקחּנה ל ׁשּמכרּתי זֹו ּׂשדה לחברֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר

לא ׁשּכׁשהקּדיׁשּה לפי מקּדׁשת. אינּה - ּולקחּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻֻמקּדׁשת,
ּברׁשּותֹו. ְִָָּבאה

.ÁÎעֹוּׂשה זֹו הרי - אׁשּתֹו ידי מעּׂשה הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן
- לעֹוּׂשיהן ידי יקּדׁשּו לּה: אמר חּלין. והּמֹותר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻואֹוכלת,
הא קדׁש. ידיה מעּׂשה ּכל הרי לֹו, מׁשעּבדין והן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻהֹואיל
ׁשּיעּׂשה ּפרֹות ׁשּכל קדׁש, זה אילן לאֹומר: דֹומה? זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹלמה

ּכל וכן קדׁש. ּבזה.להּבא ּכּיֹוצא ְְֵֵֶֶַַָָֹֹ
.ËÎלכׁשאּקחּנה ל מֹוכר ׁשאני זֹו ּׂשדה לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהאֹומר

(בא) עּתה ׁשהרי ּכׁשּיּקחּנה, מקּדׁשת זֹו הרי - ּתתקּדׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻמּמ
ּתהי מּמ לכׁשאפּדּנה ל ׁשּמׁשּכנּתי זֹו ּׂשדה להקּדיׁשּה. ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָידֹו
ואפּלּו לפּדֹותּה. ּבידֹו ׁשהרי ּתתקּדׁש, אֹותּה מּׁשּיפּדה - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקדׁש
הּזמן. אחר לפּדֹותּה ּבידֹו ׁשהרי קצּוב, לזמן ממׁשּכנת ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהיתה

.Ï,קדׁש זה הרי - והקּדיׁשֹו וחזר לחברֹו ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּמּׂשּכיר
מעל. - הּׂשֹוכר ּבֹו ּדר ואם הּׂשכירּות. ְְְִִֵַַַָָָָּופקעה

.‡Ïׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיראה
חּיב זה הרי - להקּדיׁשֹו עלי הרי אמר: אם לעֹולם, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבא
- הקּדיׁש לא ואם נדרֹו. מּׁשּום לעֹולם ּכׁשּיבֹוא ְְְְְְִִִִִִֶַָָָֹלהקּדיׁשֹו
ּככל ּומּׁשּום ּדברֹו, יחל ולא ּתאחר ּבל מּׁשּום עֹובר זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹהרי

הּנדרים. ּכׁשאר יעּׂשה, מּפיו ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹהּיצא
.Ïמצֹודתי ׁשּתעלה ּכל להקּדיׁש עלי הרי האֹומר: ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

הרי זֹו, ּׂשדה ׁשּתֹוציא ּפרֹות לענּיים לּתן עלי הרי הּים, ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמן
וכל זֹו, ּבׁשנה ׁשאּׂשּתּכר ּכל לׁשבּויים לּתן אֹו להחרים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעלי
מה ּבהן ולעּׂשֹות לּתן חּיב זה הרי - אּלּו ּבמאמרים ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכּיֹוצא
לא הּוא, נדרים ּבכלל ּבֹו וכּיֹוצא וזה לידֹו. ּכׁשּיבֹואּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּׁשאמר

הקּדׁשֹות. ְְִֵֶַּבכלל
.‚Ïּתּתן אׁשר וכל אבינּו: יעקב ּׁשאמר מה זה, לדבר ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹראיה

והרי נדר. ׁשם ּלי נדרּת אׁשר ונאמר: .ל אעּׂשרּנּו עּׂשר ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלי
לנהג חּיב - נזיר ׁשאהיה עד העֹולם מן אּפטר לא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהאֹומר:
ואמר הֹואיל ּבנזיר; נדר לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹּבנזירּות
לדּון. ראּוי וכזה ּבֹו. ּכּיֹוצא וזה להּנזר. חּיב - ּבנזיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיּדר

.„Ïׁשחֹור ׁשֹור האֹומר: ּכיצד? הקּדׁש. אינֹו - טעּות ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָהקּדׁש
אינֹו - לבן ויצא הקּדׁש, הּוא הרי ראׁשֹון מּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיצא
הקּדׁש, הּוא הרי ראׁשֹון ּבידי ׁשּיעלה זהב ּדינר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהקּדׁש.
ּבידי ׁשּתעלה יין ׁשל חבית הקּדׁש. אינֹו - ּכסף ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָועלה
הּׁשמן מן יקר ׁשהּיין ּבין ׁשמן, ׁשל ועלה הקּדׁש, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָראׁשֹונה
התּפיס הקּדׁש. אינֹו - הּיין מן יקר הּׁשמן אֹו מקֹום ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבאֹותֹו
ּכּיֹוצא ּכל וכן הקּדׁש. הּׁשנּיה הרי - ּכזֹו זֹו ואמר: אחרת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּה

ֶָּבזה.

 
ּבעבדים,‡. ולא ּבקרקע, לא אֹותן ּפֹודין אין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹההקּדׁשֹות

ּגּופן ׁשאין (מּפני), ּבׁשטרֹות ולא לקרקעֹות, הּקׁשּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻׁשהרי
ׁשאר ואחד הּכסף אחד - הּכסף את ונתן ׁשּנאמר: ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָממֹון.

סּבין. ואפּלּו ּכסף, ׁשּׁשוין ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֻהּמּטלטלין

.עצמֹו הּמקּדיׁש ואחד חמׁש. מֹוסיף - קדׁשיו הּפֹודה ְְְֳִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
ואף ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש, מֹוסיפים - הּיֹורׁש אֹו אׁשּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹאֹו
- ׁשּמֹוסיף והחמׁש הּמּטלטלין. מן אּלא יהיה לא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹהחמׁש

להם. אחד ודין עצמֹו, ּכהקּדׁש הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָהרי
ׁשּנתן‚. מאחר אּלא מעּכב, החמׁש אין - קדׁשיו ְֳֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּפֹודה

ּומּדברי ּבֹו. להנֹות ּומּתר לחּלין הקּדׁש יצא הּקרן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻאת
ׁש החמׁש, ׁשּיּתן עד להנֹות לֹו ׁשאסּור יפׁשעסֹופרים, ּמא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ואף לאכל לֹו הּתירּו ׁשּבת, ענג מּפני ּבׁשּבת, אבל יּתן. ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹולא
ּתֹובעין הּגזּברין והרי החמׁש, את נתן לא ׁשעדין ּפי ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹעל

אֹותֹו.
הּמקּדיׁש„. ּפדה אם ונפּדּו, מּום ּבהן ׁשּנפל מזּבח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשי

ׁשּפדה והּמקּדיׁש ההקּדׁשֹות. ּכׁשאר חמׁש מֹוסיף - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעצמֹו
ׁשּפדאּה. ּבּה הּמתּכּפר לא חמׁש, ׁשּמֹוסיף הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹלעצמֹו
ׁשני הקּדׁש אבל חמׁש, ּבתֹוספת ׁשחּיב הּוא ראׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹוהקּדׁש
את יגאל הּמקּדיׁש ואם ׁשּנאמר: חמׁש; עליו מֹוסיף ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאינֹו

הּמתּפיס. ולא הּמקּדיׁש - חמיׁשית ויסף ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹּביתֹו
ּבקדׁשי‰. ּבין ׁשנּיה, ּבהמה על ּבהמה חּלל אם ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָלפיכ

ׁשהמיר אֹו מּום, ּבהם ׁשּנפל מזּבח ּבקדׁשי ּבין הּבית ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבדק
את אֹו עליה ׁשחּלל הּׁשנּיה את ּפֹודה ּכׁשהּוא מזּבח, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבקדׁשי

חמׁש. מֹוסיף אינֹו - לעצמֹו ְְְִֵֶַַָֹהּתמּורה
.Âעליו והֹוסיף מּום, ּבֹו ונפל ּבֹו להתּכּפר אׁשם ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָהּמפריׁש

ונּתקה אחר, ּבאׁשם ונתּכּפר אחרת, ּבהמה על וחּללֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹחמׁש
הרי - ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו לרעּיה, עליה ׁשחּלל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּבהמה
עֹולה קרּבן והּוא הֹואיל חמׁש, עליה מֹוסיף אם ספק ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹהּוא
עליה מֹוסיף אינֹו אֹו אחרת, ּוקדּׁשה אחר גּוף הּוא ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוהרי
הֹוסיף ׁשּכבר ראׁשֹון הקּדׁש מּכח ּבאה ׁשהיא מּפני ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹחמׁש,

חמׁש. ֶָָֹעליו
.Êּתֹורה דנה ׁשּלא ּתמּורה, עֹוּׂשין אין - הּבית ּבדק ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקדׁשי

חּלין ּבהמת לפניו היּו ּכיצד? מזּבח. ּבקדׁשי אּלא ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבתמּורה
ּתמּורת זֹו אֹו זֹו, חלּופת זֹו ואמר: הּבית, ּבדק קדׁשי ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָּובהמת
זֹו הרי זֹו, ּתחת זֹו הרי אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא - ְֲֲֲִֵֵַַַַָָָֹזֹו
הראׁשֹונה הּבהמה ויצאתה קּימין, ּדבריו - זֹו על ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻמחּללת

הּׁשנּיה. ונתּפסה ְְְְְִִִַָָֻלחּלין,
.Áּבהן ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ואחד הּבית ּבדק קדׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד

עבר ואם ּבׁשוייהן. אּלא לכּתחּלה אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּום
דינר מאה ׁשוה הקּדׁש אפּלּו מּׁשוייהן, ּפחֹות על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוחּללן
ּומּתר לחּלין, ויצא ּפדּוי, זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻׁשחּללֹו
וחּיב ּדמים, חקירת צרי ׁשהּוא סֹופרים, ּומּדברי ּבֹו. ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָלהנֹות

ּדמיו. את ְְִֶַָָלהׁשלים
.Ë,מּום ּבּה ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבהמת לֹו היתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?

ואמר: חמּׁשה, ׁשּׁשוה חּלין ּובהמת עּׂשרה, ׁשוה היא ְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻוהרי
אבל לחּלין, ויֹוצאת נפּדית, זֹו הרי - זֹו על מחּללת זֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָֻֻהרי
הראׁשֹונה הּבהמה היתה אם וכן החמּׁשה. להׁשלים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָצרי
ּולהעבד, להּגזז לחּלין יֹוצאת זֹו הרי - הּבית ּבדק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻקדׁשי
צרי מּדבריהם אבל ּתֹורה. ּדין ּתחּתיה, הּׁשנּיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָותּכנס
יׁשלים אֹו ׁשוה עליה ׁשחּלל זֹו היתה אם ּדמים, ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָחקירת

ֶָָּדמיה.
.Èאחר ּבאּו אפּלּו ּבדמיה, ׁשּזֹו ואמרּו ׁשלׁשה אֹותּה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָׁשמּו
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צג               
  

.ÂÎמה ּכיצד? לעֹולם. ּבא ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאין
מן זֹו ּׂשדה ּׁשּתֹוציא מה קדׁש, הּים מן מצֹודתי ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּׁשּתעלה

ּכלּום. אמר לא - חרם ְֵֵֶַַָֹהּפרֹות
.ÊÎמּמ לכׁשאּקחּנה ל ׁשּמכרּתי זֹו ּׂשדה לחברֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר

לא ׁשּכׁשהקּדיׁשּה לפי מקּדׁשת. אינּה - ּולקחּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻֻמקּדׁשת,
ּברׁשּותֹו. ְִָָּבאה

.ÁÎעֹוּׂשה זֹו הרי - אׁשּתֹו ידי מעּׂשה הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן
- לעֹוּׂשיהן ידי יקּדׁשּו לּה: אמר חּלין. והּמֹותר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻואֹוכלת,
הא קדׁש. ידיה מעּׂשה ּכל הרי לֹו, מׁשעּבדין והן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻהֹואיל
ׁשּיעּׂשה ּפרֹות ׁשּכל קדׁש, זה אילן לאֹומר: דֹומה? זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹלמה

ּכל וכן קדׁש. ּבזה.להּבא ּכּיֹוצא ְְֵֵֶֶַַָָֹֹ
.ËÎלכׁשאּקחּנה ל מֹוכר ׁשאני זֹו ּׂשדה לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהאֹומר

(בא) עּתה ׁשהרי ּכׁשּיּקחּנה, מקּדׁשת זֹו הרי - ּתתקּדׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻמּמ
ּתהי מּמ לכׁשאפּדּנה ל ׁשּמׁשּכנּתי זֹו ּׂשדה להקּדיׁשּה. ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָידֹו
ואפּלּו לפּדֹותּה. ּבידֹו ׁשהרי ּתתקּדׁש, אֹותּה מּׁשּיפּדה - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקדׁש
הּזמן. אחר לפּדֹותּה ּבידֹו ׁשהרי קצּוב, לזמן ממׁשּכנת ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהיתה

.Ï,קדׁש זה הרי - והקּדיׁשֹו וחזר לחברֹו ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּמּׂשּכיר
מעל. - הּׂשֹוכר ּבֹו ּדר ואם הּׂשכירּות. ְְְִִֵַַַָָָָּופקעה

.‡Ïׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיראה
חּיב זה הרי - להקּדיׁשֹו עלי הרי אמר: אם לעֹולם, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבא
- הקּדיׁש לא ואם נדרֹו. מּׁשּום לעֹולם ּכׁשּיבֹוא ְְְְְְִִִִִִֶַָָָֹלהקּדיׁשֹו
ּככל ּומּׁשּום ּדברֹו, יחל ולא ּתאחר ּבל מּׁשּום עֹובר זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹהרי

הּנדרים. ּכׁשאר יעּׂשה, מּפיו ְְֲִִִִֵֶַַַָָֹהּיצא
.Ïמצֹודתי ׁשּתעלה ּכל להקּדיׁש עלי הרי האֹומר: ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

הרי זֹו, ּׂשדה ׁשּתֹוציא ּפרֹות לענּיים לּתן עלי הרי הּים, ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמן
וכל זֹו, ּבׁשנה ׁשאּׂשּתּכר ּכל לׁשבּויים לּתן אֹו להחרים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעלי
מה ּבהן ולעּׂשֹות לּתן חּיב זה הרי - אּלּו ּבמאמרים ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכּיֹוצא
לא הּוא, נדרים ּבכלל ּבֹו וכּיֹוצא וזה לידֹו. ּכׁשּיבֹואּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּׁשאמר

הקּדׁשֹות. ְְִֵֶַּבכלל
.‚Ïּתּתן אׁשר וכל אבינּו: יעקב ּׁשאמר מה זה, לדבר ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹראיה

והרי נדר. ׁשם ּלי נדרּת אׁשר ונאמר: .ל אעּׂשרּנּו עּׂשר ְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלי
לנהג חּיב - נזיר ׁשאהיה עד העֹולם מן אּפטר לא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהאֹומר:
ואמר הֹואיל ּבנזיר; נדר לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹּבנזירּות
לדּון. ראּוי וכזה ּבֹו. ּכּיֹוצא וזה להּנזר. חּיב - ּבנזיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיּדר

.„Ïׁשחֹור ׁשֹור האֹומר: ּכיצד? הקּדׁש. אינֹו - טעּות ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָהקּדׁש
אינֹו - לבן ויצא הקּדׁש, הּוא הרי ראׁשֹון מּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיצא
הקּדׁש, הּוא הרי ראׁשֹון ּבידי ׁשּיעלה זהב ּדינר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהקּדׁש.
ּבידי ׁשּתעלה יין ׁשל חבית הקּדׁש. אינֹו - ּכסף ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָועלה
הּׁשמן מן יקר ׁשהּיין ּבין ׁשמן, ׁשל ועלה הקּדׁש, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָראׁשֹונה
התּפיס הקּדׁש. אינֹו - הּיין מן יקר הּׁשמן אֹו מקֹום ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבאֹותֹו
ּכּיֹוצא ּכל וכן הקּדׁש. הּׁשנּיה הרי - ּכזֹו זֹו ואמר: אחרת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּה

ֶָּבזה.

 
ּבעבדים,‡. ולא ּבקרקע, לא אֹותן ּפֹודין אין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹההקּדׁשֹות

ּגּופן ׁשאין (מּפני), ּבׁשטרֹות ולא לקרקעֹות, הּקׁשּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻׁשהרי
ׁשאר ואחד הּכסף אחד - הּכסף את ונתן ׁשּנאמר: ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָממֹון.

סּבין. ואפּלּו ּכסף, ׁשּׁשוין ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֻהּמּטלטלין

.עצמֹו הּמקּדיׁש ואחד חמׁש. מֹוסיף - קדׁשיו הּפֹודה ְְְֳִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
ואף ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש, מֹוסיפים - הּיֹורׁש אֹו אׁשּתֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹאֹו
- ׁשּמֹוסיף והחמׁש הּמּטלטלין. מן אּלא יהיה לא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹהחמׁש

להם. אחד ודין עצמֹו, ּכהקּדׁש הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָהרי
ׁשּנתן‚. מאחר אּלא מעּכב, החמׁש אין - קדׁשיו ְֳֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּפֹודה

ּומּדברי ּבֹו. להנֹות ּומּתר לחּלין הקּדׁש יצא הּקרן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻאת
ׁש החמׁש, ׁשּיּתן עד להנֹות לֹו ׁשאסּור יפׁשעסֹופרים, ּמא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ואף לאכל לֹו הּתירּו ׁשּבת, ענג מּפני ּבׁשּבת, אבל יּתן. ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹולא
ּתֹובעין הּגזּברין והרי החמׁש, את נתן לא ׁשעדין ּפי ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹעל

אֹותֹו.
הּמקּדיׁש„. ּפדה אם ונפּדּו, מּום ּבהן ׁשּנפל מזּבח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשי

ׁשּפדה והּמקּדיׁש ההקּדׁשֹות. ּכׁשאר חמׁש מֹוסיף - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעצמֹו
ׁשּפדאּה. ּבּה הּמתּכּפר לא חמׁש, ׁשּמֹוסיף הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹלעצמֹו
ׁשני הקּדׁש אבל חמׁש, ּבתֹוספת ׁשחּיב הּוא ראׁשֹון ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹוהקּדׁש
את יגאל הּמקּדיׁש ואם ׁשּנאמר: חמׁש; עליו מֹוסיף ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹאינֹו

הּמתּפיס. ולא הּמקּדיׁש - חמיׁשית ויסף ְְְְֲִִִִֵַַַַַָֹּביתֹו
ּבקדׁשי‰. ּבין ׁשנּיה, ּבהמה על ּבהמה חּלל אם ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָלפיכ

ׁשהמיר אֹו מּום, ּבהם ׁשּנפל מזּבח ּבקדׁשי ּבין הּבית ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבדק
את אֹו עליה ׁשחּלל הּׁשנּיה את ּפֹודה ּכׁשהּוא מזּבח, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבקדׁשי

חמׁש. מֹוסיף אינֹו - לעצמֹו ְְְִֵֶַַָֹהּתמּורה
.Âעליו והֹוסיף מּום, ּבֹו ונפל ּבֹו להתּכּפר אׁשם ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָהּמפריׁש

ונּתקה אחר, ּבאׁשם ונתּכּפר אחרת, ּבהמה על וחּללֹו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹחמׁש
הרי - ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו לרעּיה, עליה ׁשחּלל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּבהמה
עֹולה קרּבן והּוא הֹואיל חמׁש, עליה מֹוסיף אם ספק ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹהּוא
עליה מֹוסיף אינֹו אֹו אחרת, ּוקדּׁשה אחר גּוף הּוא ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוהרי
הֹוסיף ׁשּכבר ראׁשֹון הקּדׁש מּכח ּבאה ׁשהיא מּפני ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹחמׁש,

חמׁש. ֶָָֹעליו
.Êּתֹורה דנה ׁשּלא ּתמּורה, עֹוּׂשין אין - הּבית ּבדק ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקדׁשי

חּלין ּבהמת לפניו היּו ּכיצד? מזּבח. ּבקדׁשי אּלא ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבתמּורה
ּתמּורת זֹו אֹו זֹו, חלּופת זֹו ואמר: הּבית, ּבדק קדׁשי ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָּובהמת
זֹו הרי זֹו, ּתחת זֹו הרי אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא - ְֲֲֲִֵֵַַַַָָָֹזֹו
הראׁשֹונה הּבהמה ויצאתה קּימין, ּדבריו - זֹו על ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻמחּללת

הּׁשנּיה. ונתּפסה ְְְְְִִִַָָֻלחּלין,
.Áּבהן ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ואחד הּבית ּבדק קדׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד

עבר ואם ּבׁשוייהן. אּלא לכּתחּלה אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּום
דינר מאה ׁשוה הקּדׁש אפּלּו מּׁשוייהן, ּפחֹות על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוחּללן
ּומּתר לחּלין, ויצא ּפדּוי, זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻׁשחּללֹו
וחּיב ּדמים, חקירת צרי ׁשהּוא סֹופרים, ּומּדברי ּבֹו. ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָלהנֹות

ּדמיו. את ְְִֶַָָלהׁשלים
.Ë,מּום ּבּה ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבהמת לֹו היתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?

ואמר: חמּׁשה, ׁשּׁשוה חּלין ּובהמת עּׂשרה, ׁשוה היא ְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻוהרי
אבל לחּלין, ויֹוצאת נפּדית, זֹו הרי - זֹו על מחּללת זֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָֻֻהרי
הראׁשֹונה הּבהמה היתה אם וכן החמּׁשה. להׁשלים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָצרי
ּולהעבד, להּגזז לחּלין יֹוצאת זֹו הרי - הּבית ּבדק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻקדׁשי
צרי מּדבריהם אבל ּתֹורה. ּדין ּתחּתיה, הּׁשנּיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָותּכנס
יׁשלים אֹו ׁשוה עליה ׁשחּלל זֹו היתה אם ּדמים, ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָחקירת

ֶָָּדמיה.
.Èאחר ּבאּו אפּלּו ּבדמיה, ׁשּזֹו ואמרּו ׁשלׁשה אֹותּה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָׁשמּו
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צד              
  

הֹואיל חֹוזר. אינֹו - יפה היתה קדׁש ׁשל ואמרּו: מאה ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹּכן
ׁשמּו אם אבל ּבּה. החמירּו לא מּדבריהם, הּדמים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוחקירת
ׁשהּוא ּבכל ההקּדׁש ׁשהּונה ואמרּו ׁשלׁשה ּובאּו ׁשנים, ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותּה

חֹוזר. -ֵ
.‡È,ּדמים ּבחקירת אּלא אכסרה, ההקּדׁש את ּפֹודין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאין

ּכיצד? העליֹונה. על הקּדׁש יד - ּפדה ואם ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
ׁשלּפ זֹו טּלית ּתחת זֹו טּלית הקּדׁש, ׁשל זֹו ּפרה ּתחת זֹו רה ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

היתה אם העליֹונה: על הקּדׁש ויד ּפדּוי, הקּדׁשֹו - ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש
הּגזּברין אֹותּה לֹוקחין - ּביֹותר הראׁשֹונה מן יפה ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָהּׁשנּיה
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדמים, את מׁשּלם - יפה אינּה ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוׁשֹותקין;
ּתחת סלעים ּבעּׂשר זֹו טּלית אמר: אם אבל חמׁש. ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּומֹוסיף
ׁשל זֹו ּפרה ּתחת סלעים ּבעּׂשר זֹו ּופרה הקּדׁש, ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָטּלית
הרי - עּׂשר וׁשּלֹו חמׁש ׁשוה הקּדׁש ׁשל היתה אפּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָהקּדׁש,
ּבדמים ׁשהרי ּומחצה, סלעים ׁשּתי ונֹותן חמׁש מֹוסיף ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹזה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש, טעּונה אינּה ּוׁשנּיה ּפדה. ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹקצּובים

.Èלּתן הסּפיק ולא ּבמנה מׁש ההקּדׁש, מּיד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּפֹודה
ונתן ׁשּנאמר: מאתים; נֹותן - ּבמאתים ׁשעמד עד ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּדמים
מׁשכֹו ׁשּלֹו. הּוא הּכסף ּבנתינת - לֹו וקם הּכסף ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָאת
- ּבמנה ׁשעמד עד הּדמים את לּתן הסּפיק ולא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבמאתים
והרי הקּדׁש, מּכח חמּור הדיֹוט ּכח יהא לא מאתים; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹנֹותן

ּבּדמים. ונתחּיב ּבמׁשיכה ְְְִִִִֵַַָָָָקנה
.‚Èעד למׁשכֹו הסּפיק ולא הּדמים, ונתן ּבמאתים ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפדה

ׁשּלֹו, את ּומֹוׁש הּכסף ּבנתינת קנה ּכבר - ּבמנה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעמד
הסּפיק ולא הּדמים, ונתן ּבמנה ּפדהּו ּבמאתים. הקּדׁש ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹוזכה
נֹותן ואינֹו ּפדּוי, ּׁשּפדה מה - ּבמאתים ׁשעמד עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלמׁשכֹו
הדיֹוט ּכח יהא לא ּכאן: אֹומרין ואין נתן. ׁשּכבר הּמנה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאּלא
עד ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו הדיֹוט ׁשאפּלּו הקּדׁש; מּכח ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹחמּור
ראּוי הקּדׁש ואין ּבמקֹומֹו, ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּפרע, מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיקּבל

ׁשּפרע. מי ְִֵֶַַָלקּבל
.„Èׁשטרי אֹו אּׁשה ּכתּבת עליו והיתה נכסיו ּכל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֻהּמקּדיׁש

ההקּדׁש מן ּכתּבתּה לגּבֹות יכֹולה האּׁשה אין - חֹובֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבעלי
ׁשּקדם. הּׁשעּבּוד מפקיע ׁשההקּדׁש חֹובֹו; את חֹוב ּבעל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹולא
- לחּלין הּׂשדה ותצא ׁשּלֹו הּקרקע ההקּדׁש ּכׁשּימּכר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻאבל
ׁשעּבּודּה ׁשהרי הּפֹודה, מן לגּבֹות ולאּׁשה חֹוב לבעל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָיׁש

זֹו. קרקע על ְֵַַַעֹומד
.ÂË:לראׁשֹון ׁשּכתבה לקֹוחֹות, לׁשני דֹומה? זה למה ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָהא

מן טֹורפת ׁשהיא - לּׁשני ּומכר ,עּמ לי אין ּודברים ְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדין
ִֵַהּׁשני.

.ÊËּבעל אֹו האּׁשה את מׁשּביעין זה? קרקע ּפֹודין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָוכיצד
ואחר מׁשעּבדים, מּנכסים לּפרע הּבא ּכל ּכדר ּתחּלה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻחֹוב

ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּובערב, ּבּבקר יֹום ׁשּׁשים עליהם מכריזין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכ
לאּׁשה לּתן מנת על ּבּׂשדה לּתן רֹוצה אדם ּכּמה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָואֹומדין
ולֹוקח אֹותּה ׁשּפֹודין ואחר חֹובֹו. את חֹוב ּולבעל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻּכתּבתּה
יֹוצא הקּדׁש יאמרּו ׁשּלא ּכדי ּבדינר, אפּלּו הּלֹוקח ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאֹותּה
לבעל אֹו ּכתּבתּה לאּׁשה ּומגּבה הּפֹודה חֹוזר ּפדיֹון, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּבלא
ּתׁשעים ׁשוה והּׂשדה מאה החֹוב היה אפּלּו חֹובֹו. את ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָחֹוב
היה אם אבל לפּדֹותּה. הרֹוצה אֹותּה ּפֹודה ּכ מנת על -ְְֲִִֶֶַָָָָָָָָ
עליו ויׁש מאה ׁשוה ׁשהיתה ּכגֹון הּׂשדה, ּבדמי ׁשנים ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהחֹוב
לּתן מנת על אֹותּה ּפֹודין אין - מאתים אּׁשה ּוכתּבת ְְִִִִֵֵַַַָָָָֻחֹוב
לּתן התנּו ׁשאם סתם; אֹותּה ּפֹודין אּלא הּכתּבה, אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻהחֹוב

ּכלל. נפּדית אינּה -ְְִֵֵָָ
.ÊÈוגבתה אׁשּתֹו, את גרׁש ּכ ואחר נכסיו ּכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמקּדיׁש

ׁשּיּדירּנה עד ּגֹובה אינּה - ההקּדׁש מן הּפֹודה מן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכתּבתּה
אּלּו אֹומרין: ואין ההקּדׁש. על עּׂשּו קנּוניא ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהנאה,
הקּדׁשֹו על ויּׁשאל הקּדׁשּתי, ּבטעּות אֹומר: היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרצה,

לֹו. ויחזר ְְֲַָָֹלחכם
.ÁÈחֹוב לפלֹוני מנה ׁשהקּדיׁש: אחר לֹומר נאמן אין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכן

על קנּוניא יעּׂשּו ׁשּמא הּוא, ּפלֹוני ׁשל זה ּכלי אֹו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָעלי,
על גֹובה אינֹו - חֹוב ּבעל ּביד ׁשטר היה ואפּלּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָההקּדׁש.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹובֹות, ּבעלי ּכל ׁשּגֹובין ּכדר אּלא זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּפי

.ËÈּכל ׁשהקּדיׁש חֹולה אבל ּבבריא; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָּבּמה
נאמן; - ּבידי לפלֹוני מנה ׁשהקּדיׁש: ּבׁשעה ואמר ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָנכסיו
וחֹוטא מיתתֹו ּבׁשעת ההקּדׁש על ערמה עֹוּׂשה אדם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
ּתנּו אמר: אם ,לפיכ למּות. הֹול הּוא ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָלאחרים,
אין - 'ּתנּו' אמר לא ואם ׁשבּועה. ּבלא נֹוטל - לֹו ְְְְִֵֵַָָָֹֹאֹותּה
נֹוטל זה הרי - מקּים ׁשטר ּבידֹו היה ּכן אם אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻנֹותנין;
- 'ּתנּו' אמר ׁשהקּדיׁש אחר ואם הּצּואה. מּפני ההקּדׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמן
אם חֹובֹות: ּבעלי ּכׁשאר הּוא הרי אּלא לֹו, ׁשֹומעין ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָאין
ההקּדׁש. מן ולא הּפֹודה מן וגֹובה נׁשּבע - ׁשטרֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹנתקּים

.Îאֹו הקּדיׁשן אֹו נכסיו את ׁשהפקיר קֹול עליו ׁשּיצא ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָמי
ּברּורה. ראיה ׁשם ׁשּתהיה עד לֹו, חֹוׁשׁשין אין - ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָהחרימן

ה'תש"ע אלול י"א קודש שבת

 
נפנין‡. ּדין ּבית ּבאדר עּׂשר על1ּבחמּׁשה ולבּדק לחּפּׂש ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

צּבּור ההקּדׁשֹות2צרכי עניני ודֹורׁשין3ועל עליהן ּובֹודקין . ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
החרמין ואת ההקּדׁשֹות את ּופֹודים את4וחֹוקרין, וגֹובין , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ

הּדמים ואת העם5הערכין ּכל ׁשּיהיה ּכדי ּבהן, החּיב מּכל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
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את2)מתפנים.1) להפקיר דין בית שלוחי "ויוצאים ועוד. והקדשות וחרמים ערכים ופדיית נפשות ודיני ממונות דיני לדון כגון
שמיחו הקברות על ומציינים ... הפרה את ושורפים ... ההקדשות ואת החרמים ואת הערכין ואת השבויים את ופודים הכלאיים

הם". רבים צרכי אלו שכל הכהנים, מהם שיפרשו כדי ציונם את לה'3)גשמים קודש נכסיו שאר או ביתו את איש הקדיש שאם
הבית. לבדק יפלו והדמים הגזבר, מידי לפדותם יש שהם4)הרי הבית, לבדק הם חרם או לשמים, הם חרם נכסיו על כשאמר

לכהנים. מתנה ניתנים אלא לעולם, נפדים ואינם לכהנים הם הרי - סתם חרם אמר אם אבל הבית. לבדק דמי5)נופלים אמר אם
הבית. לבדק ודמיו בשוק הנמכר כעבד דמיו ליתן נתחייב לשם6)עלי זמן, פרק באותו היא אף הניתנת השקל מחצית עם יחד

              
  

.ּבקיאין ּבׁשלׁשה אּלא ההקּדׁשֹות את ּפֹודין וכן7אין . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
אֹותן ׁשמין - ערכין מחּיבי ׁשּממׁשּכנין מּטלטלין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשּגֹובין

מּטלטלין8ּבׁשלׁשה מּׁשאר ּבּה וכּיֹוצא ּבהמה ּוכׁשּמעריכין .9 ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הּקרקעֹות את ּכׁשּמעריכין אבל ּבׁשלׁשה. אֹותּה ׁשמין -10, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָ

ׁשּלֹו הּקרקע מן אדם ערכי לגּבֹות הזקקּו אם אין11אֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ּכהן ׁשהרי ּכהן, מהן ואחד ּבעּׂשרה אּלא אֹותן ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמעריכין

ּבּפרׁשה עלי,12ּכתּוב ּפלֹוני ּדמי אֹו עלי, ּדמי האֹומר: וכן . ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
ׁשוה הּוא ּכּמה אֹותֹו ּכׁשּׁשמין עלי, רגלי אֹו ידי ּדמי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאֹו
מהן ואחד ּבעּׂשרה ׁשמין - רגלֹו אֹו ידֹו דמי ּכּמה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹו

.13ּכהן ֵֹ
אֹו‚. קרקעֹות ׁשהיּו ּבין ההקּדׁש, מּיד ההקּדׁשֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכׁשּפֹודין

לפּדֹות הּבאין ּכל ּבפני עליהן מכריזין - אמר14מּטלטלין . ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבעּׂשרים, אחד ואמר סלעים, ּבעּׂשר ׁשּלי הן הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד:
אחד ואמר ּבארּבעים, אחד ואמר ּבׁשלׁשים, אחד ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָואמר
מּנכסיו ממׁשּכנין - לבּדֹו חמּׁשים ׁשל ּבֹו חזר ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּבחמּׁשים,

אֹות ונֹותנין ונמצאעּׂשר ארּבעים. ׁשּנתן לזה ההקּדׁשֹות ן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבֹו חזר מּזה. וארּבעים מּזה עּׂשר חמּׁשים, נֹוטל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָההקּדׁש

מּנכסיו ממׁשּכנין - ארּבעים ׁשל כן ונֹותנין15אחרי עּׂשר, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבֹו חזר הראׁשֹון. עד וכן הּׁשלׁשים. לבעל ההקּדׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָאת
ׁשנּיה ּפעם ההקּדׁש על מכריזין - עּׂשר ׁשּנתן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהראׁשֹון
ּבעל מּׁשל נפרעין - מעּׂשר ּבפחֹות נפּדה אם אֹותֹו. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּומֹוכרין

הּמֹותר. את ֶֶֶַָָהעּׂשר
אמּורים„. ּדברים זה16ּבּמה אחר זה ּכׁשחזרּו אבל17? ; ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבׁשוה ּביניהם מׁשּלׁשין - ּכאחד ּכּלן אמר18חזרּו ּכיצד? . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ואמר ּבעּׂשרים, הּׁשני ואמר ּבעּׂשר, ׁשּלי הּוא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהראׁשֹון:

- ּכאחד והּׁשני הּׁשליׁשי ּבֹו וחזר ועּׂשרים, ּבארּבע ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּׁשליׁשי
ּבׁשבע הּׁשני מּנכסי ּוממׁשּכנים ּבעּׂשר, לראׁשֹון אֹותֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָנֹותנין

ּבׁשבע ׁשליׁשי ארּבע19ּומּנכסי ּגֹובה ההקּדׁש ונמצא ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ּבׁשלׁש ההקּדׁש ונמּכר ּכאחת ׁשלׁשּתן חזרּו אם וכן ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועּׂשרים.
על וכן סלעים. ׁשבע מּׁשלׁשּתן אחד ּכל מּנכסי ממׁשּכנין -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם זֹו 20ּדר. ְֶֶָ
אדם21הּבעלים‰. לכל מֹוסיפין22קֹודמין ׁשהם מּפני , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

עּלּוין23חמׁש על חמׁש מֹוסיפין ואין הּפֹודים,24. ׁשאר ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
הרי הּבעלים: אמרּו ּכיצד? ּתחּלה. הם ּׁשּנתנּו מה על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּבעּׂשרים ׁשּלי הּוא הרי ואמר: אחד ּובא ּבעּׂשרים, ׁשּלנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָזה
חמׁש ונֹותנין חמׁש מֹוסיפין ׁשהן מּפני קֹודמין, הּבעלים -ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
אם ועּׂשרים, ּבאחת ׁשּלי הּוא הרי ואמר: אחד ּבא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָועּׂשרים.
להם אֹותּה מֹוכרין - ּכלּום הֹוסיפּו ולא הּבעלים ְְְְְִִִֶַָָָָֹׁשתקּו

ועּׂשרים ואחת25ּבחמׁש עּׂשרים על הּבעלים הֹוסיפּו ואם ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּופרּוטה ועּׂשרים ׁשׁש נֹותנין אּלּו הרי - אחת ּפרּוטה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָאפּלּו
ׁשהן וחמׁש מעצמן, ׁשּנתנּו ּופרּוטה ועּׂשרים אחת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחת:
הּׁשני ּבא אם וכן ּתחּלה. ׁשּנתנּו הּמּתן חמׁש מּׁשּום ּבֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחּיבין
ואמר ׁשליׁשי ּובא ּוׁשּתים, ּבעּׂשרים ׁשּלי הּוא הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָואמר:
ּובא וארּבע, ּבעּׂשרים ואמר רביעי ּובא וׁשלׁש, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּבעּׂשרים
העּׂשרים על הן והֹוסיפּו וחמׁש, ּבעּׂשרים ואמר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהחמיׁשי
ׁשלׁשים לּתן אֹותן ּכֹופין - אחת ּפרּוטה אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָוחמׁש
וחמׁש מעצמן, ׁשּנתנּו ּופרּוטה ועּׂשרים חמׁש ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָּופרּוטה:
חמׁש מֹוסיפין הּבעלים ׁשאין לפי ּבֹו. חּיבין ׁשהן ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמחמׁש
על מֹוספין ּתחּלה ּׁשּנתנּו מה חמׁש אּלא זה, ׁשל עּלּויֹו ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹעל

רצּו אם האחרֹון, ּׁשּנתן .26מה ֲִֶַַַָָָ
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אלו בית את יחזקו השקל, מחצית תרומת עם יחד והדמים הערכין כסף כלומר, מזבח. קדשי שהם הצבור, קרבנות לכלקניית קינו
מומחים.7)צרכיו. בהערכתם.8)שמאים יטעו לפדיון.9)שלא ועומדים הבית לבדק שדה10)שהוקדשו כגון שהוקדשו,

היובלות. שבטלו בזמן אחוזה שדה או מהם.11)מקנה, אותו וממשכנים כסף, לו שאין שם:12)כגון כתובים כוהנים ועשרה
הערכתם דין בקרקעות, היא עשר מניין שהשלמת ומתוך וקרקעות. בית בהקדש וארבעה בהמה, בהקדשת ושלושה בערכים, שלושה
מיעוט ו"אין מיעוט אחר מיעוט אלא אינם והשאר לגופו, הוא הראשון הכהן כי כוהנים, כולם שיהיו צורך אין זאת ובכל בעשרה.
עליהם ויוסיפו (זוגי) שקול דין בית עושים אין שהרי עשר, אחד להיות שיצטרכו העירו שם ובתוספות לרבות". אלא מיעוט אחר

הכרעה. לצרכי אחד אותם13)עוד "והתנחלתם ככתוב לקרקעות הושווה (כנעני) ועבד בשוק, הנמכר כעבד אותו ששמים מפני
אחוזה". לרשת ... מכריזים.14)לבניכם אין מטלטליהם את ומוכרים ודמים ערכים חייבי כשממשכנים פי15)אבל על אף

אלא זה אין ב, הלכה ט' פרק מכירה בהלכות משנה" ה"מגיד ולדעת להדיוט. כמסירתו לגבוה אמירתו בדיבור, אלא התחייב שלא
עליו ערכך כסף חמישית "ויסף ככתוב כסף, בנתינת אלא נקנה הקדש אין התורה ומן גמור, כנדר זה שאין בלבד, חכמים מדברי

לו". בהפסד.16)וקם עמו משתתף הקודם ואין קודמו, על שהוסיף מה כל את מפסיד החוזר בעל17)שכל שחזר שבשעה
לזה. זה שייכים שאינם נמצא הארבעים בעל בו חזר לא עדיין השלושים18)החמישים ובעל הואיל בשווה. ביניהם חולקים

בשווה. ביניהם ומשלשים בהפסד שותפין כולם נעשו בחזרה החמישים לבעל הסכימו הארבעים חזרו19)ובעל השניים שאלה
בהפסד. שותפים ונעשו הנמוכים20)כאחד שהראשונים באופן אחרת, בדרך ביניהם משלשים הראב"ד דעת וכן רש"י ולדעת

החמישים בן יתן סלע, וחמשה ארבעים פחותים נמצאו סלעים בחמשה גזבר מכרם כיצד? מפסידים. האחרונים ושניים נשכרים
ארבעים ובן השליש, יתן השלושים בן של ומעשרה בהם, נתרצו ששניהם החצי, יתן הארבעים בן של ומעשרה לבדו, שלו עשרה
בין יתנו העשרים בן של והעשרה שלשים), - חמישים בכלל (שיש אמרו שלשים ששלושתם שליש, - שלושים ובן שליש, -
הממעיט ואין הממעיט, בחזרת משתתף שהמרבה באופן חמשתם, יתנו העשרה, מבן שפחתו ובחמישה כחלק), (חלק ארבעתם
שלוש זו ושל מאתיים, זו ושל מנה, זו של כתובה ומת, נשים שלוש נשוי שהיה מי צג. כתובות והשווה המרבה. בחלק משתתף
אחת כל וחמישים, מנה - מאות שלוש ושל מנה, - מאתיים ושל חמישים, נוטלת מנה של דינר, מאות שלוש אלא שם ואין מאות
לשון משמעות זוהי כי בשווה, בהפסד שמשתתפים כורחך, על ביניהם" "משלשין בגמרא ואמרו הואיל רבינו ודעת מעותיה. לפי

בשווה. חולקים החפץ.21)"משלשין" את הפודים23)בפדיונו.22)שהקדישו אחרים אבל מבחוץ. חומש שהוא הקרן, רביע
חומש. הקדש יפסיד אחרים כשיפדוהו נמצא חומש, מוסיפים המחיר.24)אינם הסלע25)העלאת על חומש מוסיפים אין אבל

האחרים. שהעלו ועשרים העשרים26)האחד בעל על כלום להוסיף רצו לא והבעלים ושש בעשרים ואמר שישי בא אם אבל
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.ּבקיאין ּבׁשלׁשה אּלא ההקּדׁשֹות את ּפֹודין וכן7אין . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
אֹותן ׁשמין - ערכין מחּיבי ׁשּממׁשּכנין מּטלטלין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשּגֹובין

מּטלטלין8ּבׁשלׁשה מּׁשאר ּבּה וכּיֹוצא ּבהמה ּוכׁשּמעריכין .9 ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הּקרקעֹות את ּכׁשּמעריכין אבל ּבׁשלׁשה. אֹותּה ׁשמין -10, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָ

ׁשּלֹו הּקרקע מן אדם ערכי לגּבֹות הזקקּו אם אין11אֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ
ּכהן ׁשהרי ּכהן, מהן ואחד ּבעּׂשרה אּלא אֹותן ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמעריכין

ּבּפרׁשה עלי,12ּכתּוב ּפלֹוני ּדמי אֹו עלי, ּדמי האֹומר: וכן . ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
ׁשוה הּוא ּכּמה אֹותֹו ּכׁשּׁשמין עלי, רגלי אֹו ידי ּדמי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָאֹו
מהן ואחד ּבעּׂשרה ׁשמין - רגלֹו אֹו ידֹו דמי ּכּמה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹו

.13ּכהן ֵֹ
אֹו‚. קרקעֹות ׁשהיּו ּבין ההקּדׁש, מּיד ההקּדׁשֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכׁשּפֹודין

לפּדֹות הּבאין ּכל ּבפני עליהן מכריזין - אמר14מּטלטלין . ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבעּׂשרים, אחד ואמר סלעים, ּבעּׂשר ׁשּלי הן הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד:
אחד ואמר ּבארּבעים, אחד ואמר ּבׁשלׁשים, אחד ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָואמר
מּנכסיו ממׁשּכנין - לבּדֹו חמּׁשים ׁשל ּבֹו חזר ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּבחמּׁשים,

אֹות ונֹותנין ונמצאעּׂשר ארּבעים. ׁשּנתן לזה ההקּדׁשֹות ן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבֹו חזר מּזה. וארּבעים מּזה עּׂשר חמּׁשים, נֹוטל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָההקּדׁש

מּנכסיו ממׁשּכנין - ארּבעים ׁשל כן ונֹותנין15אחרי עּׂשר, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבֹו חזר הראׁשֹון. עד וכן הּׁשלׁשים. לבעל ההקּדׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָאת
ׁשנּיה ּפעם ההקּדׁש על מכריזין - עּׂשר ׁשּנתן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהראׁשֹון
ּבעל מּׁשל נפרעין - מעּׂשר ּבפחֹות נפּדה אם אֹותֹו. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּומֹוכרין

הּמֹותר. את ֶֶֶַָָהעּׂשר
אמּורים„. ּדברים זה16ּבּמה אחר זה ּכׁשחזרּו אבל17? ; ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבׁשוה ּביניהם מׁשּלׁשין - ּכאחד ּכּלן אמר18חזרּו ּכיצד? . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ואמר ּבעּׂשרים, הּׁשני ואמר ּבעּׂשר, ׁשּלי הּוא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהראׁשֹון:

- ּכאחד והּׁשני הּׁשליׁשי ּבֹו וחזר ועּׂשרים, ּבארּבע ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּׁשליׁשי
ּבׁשבע הּׁשני מּנכסי ּוממׁשּכנים ּבעּׂשר, לראׁשֹון אֹותֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָנֹותנין

ּבׁשבע ׁשליׁשי ארּבע19ּומּנכסי ּגֹובה ההקּדׁש ונמצא ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ּבׁשלׁש ההקּדׁש ונמּכר ּכאחת ׁשלׁשּתן חזרּו אם וכן ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועּׂשרים.
על וכן סלעים. ׁשבע מּׁשלׁשּתן אחד ּכל מּנכסי ממׁשּכנין -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם זֹו 20ּדר. ְֶֶָ
אדם21הּבעלים‰. לכל מֹוסיפין22קֹודמין ׁשהם מּפני , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ

עּלּוין23חמׁש על חמׁש מֹוסיפין ואין הּפֹודים,24. ׁשאר ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
הרי הּבעלים: אמרּו ּכיצד? ּתחּלה. הם ּׁשּנתנּו מה על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּבעּׂשרים ׁשּלי הּוא הרי ואמר: אחד ּובא ּבעּׂשרים, ׁשּלנּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָזה
חמׁש ונֹותנין חמׁש מֹוסיפין ׁשהן מּפני קֹודמין, הּבעלים -ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
אם ועּׂשרים, ּבאחת ׁשּלי הּוא הרי ואמר: אחד ּבא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָועּׂשרים.
להם אֹותּה מֹוכרין - ּכלּום הֹוסיפּו ולא הּבעלים ְְְְְִִִֶַָָָָֹׁשתקּו

ועּׂשרים ואחת25ּבחמׁש עּׂשרים על הּבעלים הֹוסיפּו ואם ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ּופרּוטה ועּׂשרים ׁשׁש נֹותנין אּלּו הרי - אחת ּפרּוטה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָאפּלּו
ׁשהן וחמׁש מעצמן, ׁשּנתנּו ּופרּוטה ועּׂשרים אחת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחת:
הּׁשני ּבא אם וכן ּתחּלה. ׁשּנתנּו הּמּתן חמׁש מּׁשּום ּבֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחּיבין
ואמר ׁשליׁשי ּובא ּוׁשּתים, ּבעּׂשרים ׁשּלי הּוא הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָואמר:
ּובא וארּבע, ּבעּׂשרים ואמר רביעי ּובא וׁשלׁש, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּבעּׂשרים
העּׂשרים על הן והֹוסיפּו וחמׁש, ּבעּׂשרים ואמר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהחמיׁשי
ׁשלׁשים לּתן אֹותן ּכֹופין - אחת ּפרּוטה אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָוחמׁש
וחמׁש מעצמן, ׁשּנתנּו ּופרּוטה ועּׂשרים חמׁש ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָּופרּוטה:
חמׁש מֹוסיפין הּבעלים ׁשאין לפי ּבֹו. חּיבין ׁשהן ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמחמׁש
על מֹוספין ּתחּלה ּׁשּנתנּו מה חמׁש אּלא זה, ׁשל עּלּויֹו ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹעל

רצּו אם האחרֹון, ּׁשּנתן .26מה ֲִֶַַַָָָ
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אלו בית את יחזקו השקל, מחצית תרומת עם יחד והדמים הערכין כסף כלומר, מזבח. קדשי שהם הצבור, קרבנות לכלקניית קינו
מומחים.7)צרכיו. בהערכתם.8)שמאים יטעו לפדיון.9)שלא ועומדים הבית לבדק שדה10)שהוקדשו כגון שהוקדשו,

היובלות. שבטלו בזמן אחוזה שדה או מהם.11)מקנה, אותו וממשכנים כסף, לו שאין שם:12)כגון כתובים כוהנים ועשרה
הערכתם דין בקרקעות, היא עשר מניין שהשלמת ומתוך וקרקעות. בית בהקדש וארבעה בהמה, בהקדשת ושלושה בערכים, שלושה
מיעוט ו"אין מיעוט אחר מיעוט אלא אינם והשאר לגופו, הוא הראשון הכהן כי כוהנים, כולם שיהיו צורך אין זאת ובכל בעשרה.
עליהם ויוסיפו (זוגי) שקול דין בית עושים אין שהרי עשר, אחד להיות שיצטרכו העירו שם ובתוספות לרבות". אלא מיעוט אחר

הכרעה. לצרכי אחד אותם13)עוד "והתנחלתם ככתוב לקרקעות הושווה (כנעני) ועבד בשוק, הנמכר כעבד אותו ששמים מפני
אחוזה". לרשת ... מכריזים.14)לבניכם אין מטלטליהם את ומוכרים ודמים ערכים חייבי כשממשכנים פי15)אבל על אף

אלא זה אין ב, הלכה ט' פרק מכירה בהלכות משנה" ה"מגיד ולדעת להדיוט. כמסירתו לגבוה אמירתו בדיבור, אלא התחייב שלא
עליו ערכך כסף חמישית "ויסף ככתוב כסף, בנתינת אלא נקנה הקדש אין התורה ומן גמור, כנדר זה שאין בלבד, חכמים מדברי

לו". בהפסד.16)וקם עמו משתתף הקודם ואין קודמו, על שהוסיף מה כל את מפסיד החוזר בעל17)שכל שחזר שבשעה
לזה. זה שייכים שאינם נמצא הארבעים בעל בו חזר לא עדיין השלושים18)החמישים ובעל הואיל בשווה. ביניהם חולקים

בשווה. ביניהם ומשלשים בהפסד שותפין כולם נעשו בחזרה החמישים לבעל הסכימו הארבעים חזרו19)ובעל השניים שאלה
בהפסד. שותפים ונעשו הנמוכים20)כאחד שהראשונים באופן אחרת, בדרך ביניהם משלשים הראב"ד דעת וכן רש"י ולדעת

החמישים בן יתן סלע, וחמשה ארבעים פחותים נמצאו סלעים בחמשה גזבר מכרם כיצד? מפסידים. האחרונים ושניים נשכרים
ארבעים ובן השליש, יתן השלושים בן של ומעשרה בהם, נתרצו ששניהם החצי, יתן הארבעים בן של ומעשרה לבדו, שלו עשרה
בין יתנו העשרים בן של והעשרה שלשים), - חמישים בכלל (שיש אמרו שלשים ששלושתם שליש, - שלושים ובן שליש, -
הממעיט ואין הממעיט, בחזרת משתתף שהמרבה באופן חמשתם, יתנו העשרה, מבן שפחתו ובחמישה כחלק), (חלק ארבעתם
שלוש זו ושל מאתיים, זו ושל מנה, זו של כתובה ומת, נשים שלוש נשוי שהיה מי צג. כתובות והשווה המרבה. בחלק משתתף
אחת כל וחמישים, מנה - מאות שלוש ושל מנה, - מאתיים ושל חמישים, נוטלת מנה של דינר, מאות שלוש אלא שם ואין מאות
לשון משמעות זוהי כי בשווה, בהפסד שמשתתפים כורחך, על ביניהם" "משלשין בגמרא ואמרו הואיל רבינו ודעת מעותיה. לפי

בשווה. חולקים החפץ.21)"משלשין" את הפודים23)בפדיונו.22)שהקדישו אחרים אבל מבחוץ. חומש שהוא הקרן, רביע
חומש. הקדש יפסיד אחרים כשיפדוהו נמצא חומש, מוסיפים המחיר.24)אינם הסלע25)העלאת על חומש מוסיפים אין אבל

האחרים. שהעלו ועשרים העשרים26)האחד בעל על כלום להוסיף רצו לא והבעלים ושש בעשרים ואמר שישי בא אם אבל
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.Âאמּורים ּדברים ׁשלׁשה27ּבּמה ההקּדׁש ׁשמּו ׁשּלא ? ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשהּוא ואמרּו ממחין ׁשלׁשה אֹותֹו ׁשמּו אם אבל ְְְְְֲִִִֶָָָָֻֻממחין;

האחרֹון ּׁשּנתן מה אפּלּו28ׁשוה עּלּויֹו על הּבעלים והֹוסיפּו , ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ
אחרֹון, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין הן הרי - אחת ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּפרּוטה

ּופרּוטה ודינר ּוׁשלׁשים אחת .29ונֹותנין ְְְְְִִִַַָָ
.Êהּבעלים ונתנּו ההקּדׁש, נׁשֹום ׁשּלא עּׂשרים,הרי ּתחּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

הֹוסיפּו ולא הּבעלים וׁשתקּו ועּׂשרים, חמׁש ונתן אחר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּובא
ועּׂשרים חמׁש לּתן חּיבין הן ׁשאף קֹודמין, הּבעלים - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכלּום

ועּׂשרים ׁשׁש ונתן אחר ּבא החמׁש. קֹודם30מּפני הּוא -31. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
אחת נֹותנין - ּפרּוטה אפּלּו והֹוסיפּו הּבעלים רצּו ְְְְְֲִִִִִַַַָָָואם

ּופרּוטה לעֹולם32ּוׁשלׁשים זֹו ּדר ועל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,33. ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָ
.Áמחרימין ולא מעריכין ולא מקּדיׁשין הּזה,34אין ּבּזמן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹ

ּבדקֹו את לחּזק ּכדי ּבחטאינּו מקּדׁש ׁשם ואם35ׁשאין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּדלת נֹועל - ּבהמה היתה אם החרים: אֹו הערי אֹו ְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָהקּדיׁש

מאליה ׁשּתמּות עד אֹו36ּבפניה ּכסּות אֹו ּפרֹות היּו ואם ; ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
ּכלי אֹו מעֹות היּו ואם ׁשּירקבּו; עד אֹותן מּניחין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכלים

הּמלח לים יׁשליכן - לאּבדן.37מּתכֹות ּכדי הּגדֹול לּים אֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

.Ëלּמצֹות ׁשּנכנס עבד החרים אֹו וילכּו38הקּדיׁש ּפֹודהּו - ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַ
הּזה זמן ׁשל וערכין ּדמים ּכׁשאר הּמלח, לים ואם39דמיו . ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מעלין לא - ּומזלֹות ּכֹוכבים עֹובד עבד ולא40היה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

.41מֹורידין ִִ
.Èואפּלּו לכּתחּלה הּזה ּבּזמן ההקּדׁשֹות לפּדֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻמּתר

ׁשּיפּדה42ּבפרּוטה ּדנּו וחכמים הּמלח. לים אֹותּה ּומׁשלי , ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבזמן אבל הּדבר. לפרסם ּכדי לזה, קרֹוב אֹו זּוזים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבארּבעה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבׁשויֹו, אּלא לכּתחּלה יפּדה לא - ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמקּדׁש

.‡Èסתם מּטלטלין הּזה ּבּזמן ׁשהחרים אּלּו43מי הרי - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
מקֹום ּבאֹותֹו הּנמצאין לּכהנים החרים44נּתנין אם אבל . ְְֱֲֲִִִִִִִֶַַָָָָֹ

אינּה - לּכהנים ׁשהחרימּה אֹו סתם יּׂשראל ּבארץ ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּׂשדה
נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהג חרמים ּׂשדה ׁשאין .45חרם; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

הרי - הּזה ּבּזמן ואפּלּו לארץ, ּבחּוץ קרקע לּכהנים ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהחרים
לּכהנים ותּנתן יּׂשראל ּבארץ ּכמּטלטלין .46הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

.Èמצֹות והערכין והחרמין ׁשההקּדׁשֹות ּפי על ,47אף ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
יצרֹו לכף ּכדי אּלּו ּבדברים עצמֹו להנהיג לאדם לֹו 48וראּוי ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹ

ּכילי יהיה ה'49ולא את ּכּבד נביאים: ּׁשּצּוּו מה ויקּים , ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הרי אחד "אמר במשנה ששנינו שמה רבינו וסובר קודם. הוא אינוושש, ושש" עשרים נותנים הבעלים ואחת בעשרים שלי היא
החומש. בגלל קודמים והם וחמש, עשרים אלא נותנים אינם שתקו אם אבל אחת, פרוטה ואחת, עשרים על הבעלים כשהוסיפו אלא
כורחם על נותנים הבעלים, רצו לא אפילו עשרים) אמרו שהבעלים (לאחר ואחד עשרים אחד אמר אם והראב"ד רש"י לדעת אבל
ועשרים זה, שהוסיף סלע אותו נותנים בעלים נמצאו החומש, הפסד משום ואחד בעשרים לאחרים לתת אפשר אי כי ושש, עשרים

סלע. תוספת מפני קודמים האחרים שאז ושש, עשרים עד בכולם. וכן שלהם אחרים.27)וחמישה עילוי על חומש מוסיפים שאין
סלע.28) וחמשה עשרים ודינר.29)שאמר סלעים לשישה עולה סלע וחמשה מעשרים מבחוץ) החומש (שהוא רביע שחלק

פרוטה בחומשו "שאין שכל חומש, בה אין מדעתו שהוסיף ופרוטה ופרוטה. ודינר סלע ואחד שלושים נמצאו הסלע, רביע שהוא
חומש". עליו מוסיף שתקו.30)אינו הבעלים.31)והבעלים סכום על סלע מוסיף הוא ופרוטה32)שהרי ושישה עשרים

בו. חייבים שהם החומש - וחמישה מעצמם, הוסיף33)שנתנו אחרים שהוסיפו אחר רבינו: ומפרש פרוטה". בעלים "דאמרו
פרוטה. ועוד אחרים שהציעו מה עצמו על שקבל נמצא פרוטה, עליהם סתם34)הוא חרם אבל הבית לבדק שהם שמים, חרמי

לכהנים. הוא תקלה,35)הרי משום אפשר, אי מום בה שיפול עד ולהשהותה להקריבה, מזבח לנו אין למזבח, בהמה הקדיש ואם
בה. ועבודתו בגיזתה בינתיים, בה ייהנה רעבון.36)שמא נהרות37)מחמת לשאר הדין והוא שם. מצויים אנשים שאין מקום

ויוליכה בפרוטה פודם לפדותם ירצה אם אבל לפדותם. רוצה כשאינו זה כל מעיר, והראב"ד והכלים. המעות את תחילה ישחוק אם
מקומות. בהרבה כדרכו כלשונה, הברייתא העתיק שרבינו אלא לזה. יודה רבינו גם משנה הכסף ולדעת המלח, עבד38)לים

כנשים. במצוות חייב הריהו עבדות לשם והטבילו רבו ומלו לישראל שנמכר שהבעייא39)כנעני רבינו וסובר מאי". נכרי "עבד
עליו חל למצוות) שנכנס (כלומר, ישראל שעבד סיכמו ושם הקדשתם, לעניין וגם הנכרים מן עבדים לקיחת לעניין גם מכוונת שם

ממנו. ליהנות שיוכל כדי ופודהו, וימות.40)הקדש מניחו אלא לתוכו נפל אם הבור כל41)מן כדין בידים, להמיתו לבור,
מת. - מת ואם כהקדש, ממנו ליהנות ואסור פודהו אינו זה עבד ולפיכך זרה. עבודה עובדי "הקדש42)הגויים האומר: כשמואל

קיים, שהמקדש בזמן אלא זה אין פרוטה, על פודים אין שלכתחילה פי על ואף מחולל" - פרוטה שווה על שחיללו מנה, שווה
לכתחילה. אפילו מקדש, לנו שאין הזה בזמן אבל המקדש, בית הפסד וסתם43)משום הבית, לבדק או: לשמים, אמר: שלא

לכוהנים. הוא לארץ.44)חרם בחוץ חרם45)ואפילו שדה שאין הרי החרם" כשדה ... ביובל בצאתו השדה "והיה שנאמר
שמכיוון הבית, בדק בקדושת לשמים, קדושה היא עדיין אבל לכוהנים, ניתנת השדה אין הראב"ד ולדעת נוהג. שהיובל בזמן אלא
לא כלל, חרם כאן שאין סובר רבינו אולם לשמים, אלא זה נתכוון לא משמר אין ועכשיו שבמשמר, לכהנים ניתנים שהחרמים
לעבד ובהשוואה נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג חרמים שדה "אין הברייתא: לשון של הפשוטה כמשמעות לכוהנים, ולא לשמים

ש כורחך ועל נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג ש"אינו שם השנוי כלל.עברי נוהג דארץ46)אינו כמטלטלי לארץ דחוץ "מקרקעי
גאונים שיש צה, משפט בחושן הטור וכתב הקודש. לארץ ולעלות לנטשם וסופינו יציב, קניינם אין (=דומים). דמי" ישראל
אולם אונאה, דין להם ויש עליהם ונשבעים מטלטלין, דין להם יש למכירה, ועומדים הואיל לארץ שבחוץ שקרקעות הסוברים

ישראל. שבארץ כקרקעות הם הרי ושבועה אונאה לעניין אבל וחרמים, ערכין לעניין אלא זה שאין סובר, "רבי47)הראב"ד
ומשלם". נודר ומזה מזה טוב אומר עולה,48)יהודה זה הרי לומר: לנדב, אלא לידור מתיר יהודה רבי שאין מבואר שם, בחולין

אולם נדר? הם הערכים שהרי להעריך, שאסור נמצא נדרו, את יקיים ולא ייכשל שמא אסור עולה, עלי הרי ולומר לידור אבל
בזה וכיוצא כילי, שהוא בעצמו שמרגיש וכגון יצרו", לכוף "כדי רבינו: שציין וזהו לידור, לו מותר דעותיו, לכונן שרוצה אדם,
לידור. לו ומצוה מותר - הקמצני ואופיו דעתו לתקן נתכוון שאם מזה, משמע וכעס" אסור בדרך נודרים הכשרים "שאין רבינו כתב

משלו.49) פרוטה כל על שחס קמצן,

             
  

ולא הערי ולא הקּדיׁש לא אם כן, ּפי על אף ;ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַֹֹֹמהֹונ
העידה הּתֹורה הרי ּכלּום. ּבכ אין - מעֹולם ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָָהחרים

חטא ב יהיה לא לנּדר תחּדל וכי .50ואמרה: ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹ
.‚Èיק לא והעֹוּׂשהלעֹולם נכסיו. ּכל יחרים ולא אדם ּדיׁש ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹֹ

אׁשר מּכל אֹומר: הּוא ׁשהרי הּכתּוב. ּדעת על עֹובר - ֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכן
חסידּות, זֹו ואין חכמים. ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, אׁשר ּכל ולא - ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶָָֹלֹו
לּברּיֹות, ויצטר ממֹונֹו ּכל מאּבד הּוא ׁשהרי ׁשטּות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאּלא
חסיד חכמים: אמרּו ּבֹו וכּיֹוצא ּובזה עליו. מרחמין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָואין

עֹולם51ׁשֹוטה מבּלי מּכלל ממֹונֹו52- המפּזר ּכל אּלא . ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מחמׁש יֹותר יפּזר אל - נביאים53ּבמצֹות ׁשּצּוּו ּכמֹו ויהיה . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹ

עֹולם ּבדברי ּבין ּתֹורה ּבדברי ּבין ּבמׁשּפט, ּדבריו .54מכלּכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָ
הּממֹון על ּתֹורה חסה הרי ּבהן חּיב ׁשאדם ּבּקרּבנֹות ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָאפּלּו

ידֹו מּסת ּכפי ׁשּיביא ׁשּלא55ואמרה לדברים וחמר קל , ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לֹו; ּכראּוי אּלא ינּדר ׁשּלא נדרֹו מחמת אּלא ּבהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנתחּיב
ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ידֹו ּכמּתנת איׁש .56ׁשּנאמר: ְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא וחרמין ערכין הלכֹות להֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָסליקֹו

ּפרקים: וארּבעים ׁשלׁשה ּפרקיו ּומנין הפלאה, ספר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָנגמר
- נדרים הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ׁשנים - ׁשבּועֹות ְְְְְְִִִִֵָָָָהלכֹות
ּפרקים. עּׂשרה - נזירּות הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ְְְְְֲִִִִָָָָָָָׁשלׁשה

ּפרקים. ׁשמנה - וחרמין ערכין ְְְֲֲִִִִַָָָָֹהלכֹות
בחרּתי פּקּודי ּכי לעזרני, יד ְְְְְִִִִִֵֶָָָָּתהי.

    
סּדּורן: וזהּו ׁשבע. ְְִִֶֶַָָהלכֹותיו

ּכלאים. הלכֹות ְְִִִַא.
ענּיים. מּתנֹות הלכֹות ְְֲִִִַב.
ּתרּומֹות. הלכֹות ְְִג.
מעּׂשרֹות. הלכֹות ְְִַַד.

רבעי. ונטע ׁשני מעּׂשר הלכֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַָה.
ׁשּבּגבּולין. ּכהּנה מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות ְְְְְִִִִֶַַָָֻו.

ויֹובל. ׁשמּטה הלכֹות ְְְִִֵָז.

 
ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹיׁש
ּבּכרם. ירק אֹו ּתבּואה לזרע ׁשּלא ב) ּכלאים. זרעים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלזרע
מלאכה לעּׂשֹות ׁשּלא ד) ּכלאים. ּבהמה להרּביע ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹג)

ּכלאים. ללּבׁש ׁשּלא ה) ּכאחד. ּבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹּבכלאי
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
לֹוקה,‡. - יּׂשראל ּבארץ ּכאחד זרעים מיני ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּזֹורע

ּכלאים. תזרע לא ּׂשד ְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
.חּטה ׁשהיתה ּכגֹון המחּפה, אֹו המנּכׁש אֹו הּזֹורע ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואחד

על מּנחין אחת ועדׁשה אחד ּפֹול אֹו אחת ּוּׂשעֹורה ְֲִֶַַַַַַַַָָָָָֻאחת
- ּבכלי ּבין ּברגלֹו ּבין ּבידֹו ּבין ּבעפר, אֹותן וחּפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהארץ
אבל נקּוב; ּבעציץ אֹו ּבארץ הּזֹורע ואחד לֹוקה. זה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְִִֵֵֶַַַַַַָָהּזֹורע

לֹו‚. לזרע לנכרי לֹומר ּומּתר לנכרי. ּכלאים לזרע ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹֹֻאסּור
אּלא ּבּׂשדהּו, זרעים ּכלאי לקּים לאדם ואסּור זרעים. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּכלאי
ּכלאי לזרע ליּׂשראל ּומּתר לֹוקה. אינֹו - קּימן ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻעֹוקרן.
לכּתחּלה הּזרעים לערב ואפּלּו לארץ. ּבחּוצה ּבידֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָזרעים
קּבלה. ּדברי אּלּו ּודברים מּתר. - לארץ ּבחּוצה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֻּולזרען

הראּויין„. הּזרעים אּלא זרעים ּכלאי מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָאין
העּקרין מן ּבהן וכּיֹוצא הּמרים עּׂשבים אבל אדם; ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלמאכל
מּׁשּום ּבהן אין - ּבהן וכּיֹוצא לרפּואה אּלא ראּויין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאינן

זרעים. ְְִִֵָּכלאי
לא‰. ּׂשד ּׁשּנאמר: מה ּבכלל הם הרי - האילנֹות ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכלאי

ׁשהרּכיב ּכגֹון ּבאילן, אילן הּמרּכיב ּכיצד? ּכלאים. ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָתזרע
לֹוקה זה הרי - ּבתּפּוח אתרֹוג אֹו ּבאתרֹוג ּתּפּוח ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַיחּור
וכן לארץ. ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל הּתֹורה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמן
מקֹום. ּבכל לֹוקה - ּבירק אילן אֹו ּבאילן ירק ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָהּמרּכיב

.Â.ּכלאים אילנֹות לֹו ׁשּירּכיב לנכרי להּניח ליּׂשראל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָואסּור
זרעי לערב מּתר וכן ּכאחד. אילן וזרע זרעים לזרע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּומּתר
אּלא ּבאילנֹות ּכלאים ל ׁשאין ּכאחד. ּולזרען ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילנֹות

ּבלבד. ְְִַַָָהרּכבה
.Êאף ּכלאים, אילנֹות הּמרּכיב וכן ּכלאים, זרעים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָהּזֹורע

לזה ואפּלּו ּבאכילה, מּתרין אּלּו הרי - לֹוקה ׁשהּוא ּפי ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעל
לּטע ּומּתר ּבלבד. זריעתן אּלא נאסר ׁשּלא ּוזרען. ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשעבר
ׁשּנזרע הּירק מּזרע ולזרע ּכלאים, ׁשהרּכב האילן מן ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻיחּור

ְִִַּכלאים.
.Áהּוא מהם האחד חלקים: לׁשלׁשה נחלקין ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּזרעֹונין

והּכּסמין, החּטים, מינין: חמּׁשה והיא ּתבּואה, ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָֻהּנקרא
הּנקרא הּוא מהן והּׁשני והּׁשיפֹון. ׁשּועל, וׁשּבלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּׂשעֹורין,
ּכגֹון הּתבּואה, מן חּוץ לאדם הּנאכל זרעים ּכל והן ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָקטנית,
והּׁשמׁשמין והארז והּדחן והעדׁשים והאפּונים ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹֹֻהּפֹול
הּנקרא הּוא מהן והּׁשליׁשי ּבהן. וכּיֹוצא והּסּפיר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּפרגין
אדם, למאכל ראּויין ׁשאינן זרעֹונין ׁשאר והן גּנה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָזרעֹוני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(50... לקיימם מצוה הקדש "נדרי רבינו כתב כבר הקדש" ב"נדרי אולם חוטא". נקרא שמקיימו פי על אף הנודר ש"כל מכאן,
אשלם". לה' נדרי אמרו:51)שנאמר, ובירושלמי שוטה; חסיד זהו - ולהצילה בה להסתכל אסור אמר, בנהר, טובעת אשה ראה

את [=התינוק] זה הוציא תפיליו חולץ כשהוא אם אצילנו, תפיליי לכשאחלוץ אמר בנהר מבעבע תינוק ראה שוטה? חסיד "איזהו
מפסידים52)נפשו". הדברים שאלה - עולם, מכלי או עולם "מבלי שם: בסוטה לרבינו המשנה בפירוש וכן עולם. מחריבי

האדם". חומש53)מציאות פסק: ערוך ובשולחן חומש, הם הרי - עישורים שני לך" אעשרנו עשר לי תתן אשר "וכל שנאמר
מה כל צדקה ליתן אדם יכול מותו שבשעת שם, ברמ"א וראה שנה. בכל שהרוויח חומש ואילך מכאן מהקרן, ראשונה שנה - זה

מדאי.54)שירצה. יותר עצמו על יטריח ולא והצלחתו, ממונו כפי ביתו אנשי את וזן ... במשפט דבריו מכלכל חכם תלמיד
יכולתו.55) בהתאם56)קצבת ומצוותם רגלים, בשלוש להביא אדם שחייב חגיגה, ושלמי ראיה עולות בקרבנות מדבר והכתוב

ה'. ברכו אשר לעושרו



צז              
  

ולא הערי ולא הקּדיׁש לא אם כן, ּפי על אף ;ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַֹֹֹמהֹונ
העידה הּתֹורה הרי ּכלּום. ּבכ אין - מעֹולם ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָָָהחרים

חטא ב יהיה לא לנּדר תחּדל וכי .50ואמרה: ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹ
.‚Èיק לא והעֹוּׂשהלעֹולם נכסיו. ּכל יחרים ולא אדם ּדיׁש ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹֹ

אׁשר מּכל אֹומר: הּוא ׁשהרי הּכתּוב. ּדעת על עֹובר - ֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכן
חסידּות, זֹו ואין חכמים. ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, אׁשר ּכל ולא - ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶָָֹלֹו
לּברּיֹות, ויצטר ממֹונֹו ּכל מאּבד הּוא ׁשהרי ׁשטּות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאּלא
חסיד חכמים: אמרּו ּבֹו וכּיֹוצא ּובזה עליו. מרחמין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָואין

עֹולם51ׁשֹוטה מבּלי מּכלל ממֹונֹו52- המפּזר ּכל אּלא . ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מחמׁש יֹותר יפּזר אל - נביאים53ּבמצֹות ׁשּצּוּו ּכמֹו ויהיה . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹ

עֹולם ּבדברי ּבין ּתֹורה ּבדברי ּבין ּבמׁשּפט, ּדבריו .54מכלּכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָ
הּממֹון על ּתֹורה חסה הרי ּבהן חּיב ׁשאדם ּבּקרּבנֹות ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָאפּלּו

ידֹו מּסת ּכפי ׁשּיביא ׁשּלא55ואמרה לדברים וחמר קל , ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לֹו; ּכראּוי אּלא ינּדר ׁשּלא נדרֹו מחמת אּלא ּבהן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנתחּיב
ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ידֹו ּכמּתנת איׁש .56ׁשּנאמר: ְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא וחרמין ערכין הלכֹות להֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָסליקֹו

ּפרקים: וארּבעים ׁשלׁשה ּפרקיו ּומנין הפלאה, ספר ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָנגמר
- נדרים הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ׁשנים - ׁשבּועֹות ְְְְְְִִִִֵָָָָהלכֹות
ּפרקים. עּׂשרה - נזירּות הלכֹות ּפרקים. עּׂשר ְְְְְֲִִִִָָָָָָָׁשלׁשה

ּפרקים. ׁשמנה - וחרמין ערכין ְְְֲֲִִִִַָָָָֹהלכֹות
בחרּתי פּקּודי ּכי לעזרני, יד ְְְְְִִִִִֵֶָָָָּתהי.

    
סּדּורן: וזהּו ׁשבע. ְְִִֶֶַָָהלכֹותיו

ּכלאים. הלכֹות ְְִִִַא.
ענּיים. מּתנֹות הלכֹות ְְֲִִִַב.
ּתרּומֹות. הלכֹות ְְִג.
מעּׂשרֹות. הלכֹות ְְִַַד.

רבעי. ונטע ׁשני מעּׂשר הלכֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַָה.
ׁשּבּגבּולין. ּכהּנה מּתנֹות ּוׁשאר ּבּכּורים הלכֹות ְְְְְִִִִֶַַָָֻו.

ויֹובל. ׁשמּטה הלכֹות ְְְִִֵָז.

 
ׁשּלא א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹיׁש
ּבּכרם. ירק אֹו ּתבּואה לזרע ׁשּלא ב) ּכלאים. זרעים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלזרע
מלאכה לעּׂשֹות ׁשּלא ד) ּכלאים. ּבהמה להרּביע ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹג)

ּכלאים. ללּבׁש ׁשּלא ה) ּכאחד. ּבהמה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹּבכלאי
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
לֹוקה,‡. - יּׂשראל ּבארץ ּכאחד זרעים מיני ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּזֹורע

ּכלאים. תזרע לא ּׂשד ְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
.חּטה ׁשהיתה ּכגֹון המחּפה, אֹו המנּכׁש אֹו הּזֹורע ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָואחד

על מּנחין אחת ועדׁשה אחד ּפֹול אֹו אחת ּוּׂשעֹורה ְֲִֶַַַַַַַַָָָָָֻאחת
- ּבכלי ּבין ּברגלֹו ּבין ּבידֹו ּבין ּבעפר, אֹותן וחּפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהארץ
אבל נקּוב; ּבעציץ אֹו ּבארץ הּזֹורע ואחד לֹוקה. זה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְִִֵֵֶַַַַַַָָהּזֹורע

לֹו‚. לזרע לנכרי לֹומר ּומּתר לנכרי. ּכלאים לזרע ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹֹֻאסּור
אּלא ּבּׂשדהּו, זרעים ּכלאי לקּים לאדם ואסּור זרעים. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּכלאי
ּכלאי לזרע ליּׂשראל ּומּתר לֹוקה. אינֹו - קּימן ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻעֹוקרן.
לכּתחּלה הּזרעים לערב ואפּלּו לארץ. ּבחּוצה ּבידֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָזרעים
קּבלה. ּדברי אּלּו ּודברים מּתר. - לארץ ּבחּוצה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֻּולזרען

הראּויין„. הּזרעים אּלא זרעים ּכלאי מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָאין
העּקרין מן ּבהן וכּיֹוצא הּמרים עּׂשבים אבל אדם; ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלמאכל
מּׁשּום ּבהן אין - ּבהן וכּיֹוצא לרפּואה אּלא ראּויין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאינן

זרעים. ְְִִֵָּכלאי
לא‰. ּׂשד ּׁשּנאמר: מה ּבכלל הם הרי - האילנֹות ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּכלאי

ׁשהרּכיב ּכגֹון ּבאילן, אילן הּמרּכיב ּכיצד? ּכלאים. ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָתזרע
לֹוקה זה הרי - ּבתּפּוח אתרֹוג אֹו ּבאתרֹוג ּתּפּוח ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַיחּור
וכן לארץ. ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל הּתֹורה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמן
מקֹום. ּבכל לֹוקה - ּבירק אילן אֹו ּבאילן ירק ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָהּמרּכיב

.Â.ּכלאים אילנֹות לֹו ׁשּירּכיב לנכרי להּניח ליּׂשראל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָואסּור
זרעי לערב מּתר וכן ּכאחד. אילן וזרע זרעים לזרע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּומּתר
אּלא ּבאילנֹות ּכלאים ל ׁשאין ּכאחד. ּולזרען ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילנֹות

ּבלבד. ְְִַַָָהרּכבה
.Êאף ּכלאים, אילנֹות הּמרּכיב וכן ּכלאים, זרעים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָהּזֹורע

לזה ואפּלּו ּבאכילה, מּתרין אּלּו הרי - לֹוקה ׁשהּוא ּפי ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעל
לּטע ּומּתר ּבלבד. זריעתן אּלא נאסר ׁשּלא ּוזרען. ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשעבר
ׁשּנזרע הּירק מּזרע ולזרע ּכלאים, ׁשהרּכב האילן מן ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻיחּור

ְִִַּכלאים.
.Áהּוא מהם האחד חלקים: לׁשלׁשה נחלקין ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּזרעֹונין

והּכּסמין, החּטים, מינין: חמּׁשה והיא ּתבּואה, ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָֻהּנקרא
הּנקרא הּוא מהן והּׁשני והּׁשיפֹון. ׁשּועל, וׁשּבלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּׂשעֹורין,
ּכגֹון הּתבּואה, מן חּוץ לאדם הּנאכל זרעים ּכל והן ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָָקטנית,
והּׁשמׁשמין והארז והּדחן והעדׁשים והאפּונים ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹֹֻהּפֹול
הּנקרא הּוא מהן והּׁשליׁשי ּבהן. וכּיֹוצא והּסּפיר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּפרגין
אדם, למאכל ראּויין ׁשאינן זרעֹונין ׁשאר והן גּנה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָזרעֹוני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(50... לקיימם מצוה הקדש "נדרי רבינו כתב כבר הקדש" ב"נדרי אולם חוטא". נקרא שמקיימו פי על אף הנודר ש"כל מכאן,
אשלם". לה' נדרי אמרו:51)שנאמר, ובירושלמי שוטה; חסיד זהו - ולהצילה בה להסתכל אסור אמר, בנהר, טובעת אשה ראה

את [=התינוק] זה הוציא תפיליו חולץ כשהוא אם אצילנו, תפיליי לכשאחלוץ אמר בנהר מבעבע תינוק ראה שוטה? חסיד "איזהו
מפסידים52)נפשו". הדברים שאלה - עולם, מכלי או עולם "מבלי שם: בסוטה לרבינו המשנה בפירוש וכן עולם. מחריבי

האדם". חומש53)מציאות פסק: ערוך ובשולחן חומש, הם הרי - עישורים שני לך" אעשרנו עשר לי תתן אשר "וכל שנאמר
מה כל צדקה ליתן אדם יכול מותו שבשעת שם, ברמ"א וראה שנה. בכל שהרוויח חומש ואילך מכאן מהקרן, ראשונה שנה - זה

מדאי.54)שירצה. יותר עצמו על יטריח ולא והצלחתו, ממונו כפי ביתו אנשי את וזן ... במשפט דבריו מכלכל חכם תלמיד
יכולתו.55) בהתאם56)קצבת ומצוותם רגלים, בשלוש להביא אדם שחייב חגיגה, ושלמי ראיה עולות בקרבנות מדבר והכתוב

ה'. ברכו אשר לעושרו



צח             
  

הּבצלים זרע ּכגֹון אדם, מאכל הּזרע אֹותֹו ׁשל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָוהּפרי
וזרע ּבהן. וכּיֹוצא לפת וזרע והּקצח החציר וזרע ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָוהּׁשּומין
מיני ּכל ּכׁשּיּזרעּו גּנה. זרעֹוני ּבכלל הּוא הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּפׁשּתן
נּכר ׁשּלא זמן ּכל ּכּלֹו הּצמח נקרא - ויצמחּו אּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻזרעֹונים

ירק. ונקרא ּדׁשא, ְְִֶֶֶַַָָָהּזרע
.Ëּכגֹון ּׂשדֹות, מהן לזרע ׁשּדרּכן זרעֹונים גּנה מּזרעֹוני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹויׁש

ויׁש זרעים. מיני הּנקראים הן ואּלּו והחרּדל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּפׁשּתן
אּלא מהם לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין זרעֹונים גּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹמּזרעֹוני
והּתרדים והּצנֹון הּלפת ּכגֹון קטּנֹות, ערּוגֹות ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָערּוגֹות
הן ואּלּו ּבהן, וכּיֹוצא והּמרֹור והּכרּפס והּכסּבר ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהּבצלים

ירקֹות. מיני ְְִִִֵַָָהּנקראים

 
מעּׂשרים‡. אחד היּו אם אחר, זרע ּבֹו ׁשּנתערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָזרע

וׁשלׁש ּבעּׂשרים ׁשּנתערבה חּטים ׁשל סאה ּכגֹון ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָוארּבעה,
עד המערב, את לזרע אסּור זה הרי - ּׂשעֹורים ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹסאה
- זרע ואם הּׂשעֹורים. על יֹוסיף אֹו החּטין את ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּימעט

ֶלֹוקה.
.מעּׂשרים לאחד מצטרף - הּזרע עם ּכלאים ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

ּבּה ׁשּנתערב חּטים ׁשל סאה וׁשלׁש עּׂשרים ּכיצד? ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוארּבעה.
- ּפֹולים קּבין ּוׁשני עדׁשים קּבין ּוׁשני ּׂשעֹורים קּבין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָׁשני
ויבר ּתערבת ׁשל סאה ׁשּימעט עד הּכל, יזרע לא זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהרי
והּפֹול והעדׁשים ׁשהּׂשעֹורים החּטים; על יֹוסיף אֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמקצתּה

ּכלאי ּכּלם החּטים.- עם ם ְִִִִִַַָֻ
ּבזה‚. זה ּתבּואה מיני ּבׁשּנתערבּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה

אֹו ּבקטנּיֹות ּתבּואה ׁשּנתערבה אֹו ּבזה, זה קטנּיֹות מיני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָאֹו
מהן אחד ׁשּנתערב גּנה זרעֹוני אבל ּבתבּואה; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָקטנּיֹות
מּמה וארּבעה מעּׂשרים אחד ׁשעּורן - ּבקטנּיֹות אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבתבּואה
ׁשל ּבסאה נתערב אם הּמין. מאֹותֹו סאה ּבבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּׁשּזֹורעין
על יֹוסיף אֹו ׁשּימעט עד יזרע לא - קטנית אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹּתבּואה

ְַָהּתבּואה.
זֹורעין„. החרּדל והרי ּבתבּואה, ׁשּנתערב חרּדל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכיצד?

מעּׂשרים אחד מּמּנּו נתערב אם סאה, ּבית ּבכל קב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּמּנּו
חּיב - קטנית ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ּבסאה הּקב מן ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָוארּבעה
סאתים מּמּנּו זֹורעין גּנה מּזרעֹוני זה מין היה אם וכן ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלמעט.
ׁשל סאה ּבכל קב חצי מּמּנּו נתערב אם סאה, ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבכל

ימעט. - קטנית ׁשל אֹו ְְְִִֵֶַָּתבּואה
ׁשלׁשת‰. היה אם ּפׁשּתן: זרע ּבּה ׁשּנתערב ּתבּואה ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָלפיכ

צרי אינֹו - לאו ואם ימעט, זה הרי - סאה ּבכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָרביעים
ּפׁשּתן. זרע סאים ׁשלׁש ּבֹו זֹורעין סאה ׁשּבית לפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלמעט;

האחרים. הּזרעים ּבכל מׁשערים זה ּדר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָועל
.Âנתּכּון ּובׁשּלא לערב נתּכּון ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבּמה

ּבזרע זרע לערב נתּכּון אם אבל ׁשּנתערבּו; מינין הּׁשני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלזרע
ּכרי ּבתֹו אחת חּטה היתה אפּלּו מינין, הּׁשני לזרע אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹאחר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לזרעּה. אסּורה - ּׂשעֹורים ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹׁשל
.Ê:ּכלאים ּבֹו ראה ּוכׁשּיצמח הּמינין, מן מין ּׂשדהּו ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּזֹורע

הרי - ּבּׂשדה וארּבעה מעּׂשרים אחד האחד הּמין היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאם
יאמרּו ׁשּמא העין, מראית מּפני ׁשּימעטּנּו; עד ילּקט ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹזה
ּתבּואה ׁשּצמח האחד הּמין ׁשהיה ּבין ּבכּונה. זרע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּכלאים
וקטנית ּבתבּואה גּנה זרעֹוני אֹו וקטנית, ּבתבּואה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵָָָוקטנית
צרי אינֹו - מּכן ּפחֹות הּצֹומח היה ואם גּנה. ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָּובזרעֹוני

ְֲַלמעטֹו.
.Áאבל לחׁשד; מקֹום ׁשּיׁש ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

הּׂשדה, ּבעל ׁשל מּדעּתֹו זה ׁשאין מראין ׁשהּדברים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבזמן
למעט. אֹותֹו מחּיבין אין - עלּו מאליהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָאּלא

.Ëותלּתן אסטיס, ספיחי ּבּה ׁשעלּו ּתבּואה ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּכיצד?
מפסיד ׁשּזה עּׂשבים; מיני ּבּה ׁשעלּו אדם למאכל ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּזרעּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹהּוא.
.Èּכׁשהיתה אדם? למאכל זרּועה ׁשהּתלּתן יּודע ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּובּמה

הּגרנֹות מקֹום וכן סביב. ּגבּול ולּה ערּוגֹות ערּוגֹות ְְְְְְֲֲִֵַָָָָזרּועה
ׁשהרי לעקר; אֹותֹו מחּיבין אין - הרּבה מינין ּבּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשעלּו
ואם הּגרנֹות. ּבמקֹום צמח ׁשּיצמח רֹוצה ׁשאינֹו ידּוע ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדבר
ׁשהרי אחד; מּמין חּוץ הּכל עקר לֹו: אֹומרין - מקצתן ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹהסיר

הּׁשאר. ּבקּיּום ׁשרֹוצה דעּתֹו ְְְִִֶֶַַָָגּלה
.‡È.ּבּה וכּיֹוצא ׁשקמה ׁשל סּדן ּבתֹו ירקֹות נֹוטעין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאין

ּתחת אפּלּו האילן, ּתחת ּבּה וכּיֹוצא ּוצנֹון לפת אגּדת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻהּטֹומן
ׁשהרי חֹוׁשׁש; אינֹו - מגּלין העלין מקצת היּו אם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻהּגפן,

ּבהׁשרׁש רֹוצה העליןאינֹו היּו ׁשּלא אֹו אגּדה, אינן ואם תן. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
ּכלאים. מּׁשּום חֹוׁשׁש - ְְִִִִֵַֻמגּלין

.Èהעּקרין ונׁשארּו הּזרע וקצר זרּועה, ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּׂשדה
ׁשנים ּכּמה אחר אּלא צמח מֹוציאין ׁשאין ּפי על אף ִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבארץ,
העּקרין. ׁשּיעקר עד אחר מין ּׂשדה ּבאֹותּה זֹורע יהיה לא -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.‚Èקדם ּׂשעֹורים לזרעּה ונמל חּטים, זרּועה ּׂשדהּו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹהיתה
ויתליעּו החּטים ׁשּיּפסדּו עד לּה ימּתין - החּטים ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשּיצמחּו
ּכ ואחר רוה, ּׂשדהּו היתה אם ימים, ׁשלׁשה ּכמֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָּבארץ
את להּפ צרי ואינֹו האחר. הּמין ויזרע ּבמחרׁשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָיהפכּה
את חֹורׁש אּלא נעקרה, ׁשּלא חּטה ּתּׁשאר ׁשּלא עד ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכּלּה
ׁשּתרוה. ּכדי הּמטר קדם אֹותּה ׁשחֹורׁשין ּכדר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּׂשדה

.„Èיהּפ - ּׂשעֹורים לזרעּה נמל ּכ ואחר החּטים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָצמחּו
את וקרסמה לתֹוכּה ּבהמּתֹו הֹוריד ואם יזרע. ּכ ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָואחר

אחר. מין ׁשם לזרע מּתר זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּצמח
.ÂËיֹוצא אדם וכל הּכלאים, על מׁשמיעין ּבאדר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבאחד

ּבֹו עּׂשר ּובחמּׁשה הּכלאים. מן אֹותן ּומנּקין ּולּׂשדהּו ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָלגּנתֹו
לבּדק. ּומסּבבים ּדין ּבית ׁשלּוחי ְְְְְִִִִֵֵַֹיֹוצאים

.ÊËּבּתים ּבעלי והיּו ּומׁשליכין, עֹוקרין היּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּבראׁשֹונה
את מפקירין ׁשּיהיּו התקינּו ּׂשדֹותיהן. להן ׁשּמנּקין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּׂשמחים
אחר מין ּבּה ׁשּימצאּו והּוא ּכלאים. בֹו ׁשּימצאּו הּׂשדה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכל
ּבּה. יּגעּו לא - מּכן ּפחֹות אבל ועּׂשרים; מארּבעה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹאחד

.ÊÈלראֹות הּפסח מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ּדין ּבית ׁשלּוחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַֻוחֹוזרין
ממּתינ אין - ׁשהנצּו וכלאים ׁשּיצא. אּלאהאפיל להן, ים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

אחד ּבּה יׁש אם הּׂשדה, ּכל את ּומפקירין מּיד עליהן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיֹוצאין
וארּבעה. ְְְִֵֶַָָמעּׂשרים
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הּקרּבנֹות,‡. לעבֹודת הלוּים מּכלל הבּדלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָֹֻהּכהנים

עּׂשה ּומצות קדׁשים. קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן וּיּבדל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: לקרּבן, ולהכינם ּולקּדׁשם הּכהנים להבּדיל ְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהיא

מקריב. הּוא אלהי לחם את ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶַַֹוקּדׁשּתֹו
.ּולהקּדים הרּבה ּכבֹוד ּבהן לנהג מּיּׂשראל אדם ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוצרי

ּולבר ראׁשֹון, ּבּתֹורה לפּתח ׁשּבקדּׁשה: ּדבר לכל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻאֹותם
ראׁשֹון. יפה מנה ולּטל ְִִִָָָָֹראׁשֹון,

ארּבעה‚. מׁשמרֹות, לׁשמֹונה הּכהנים חּלק רּבנּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמׁשה
הּנביא. ׁשמּואל עד היּו וכן מאיתמר. וארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמאלעזר
ועּׂשרים לארּבעה הּמל ודוד הּוא חּלקם ׁשמּואל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובימי
ועֹולין ממּנה. אחד ראׁש ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֻמׁשמר,
ליֹום הּׁשּבת ּומּיֹום ׁשּבת, לכל מׁשמר לעבֹודה ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָלירּוׁשלים
אחריו ׁשהּוא והאחר יֹוצא מׁשמר מתחּלפין, הן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת

חלילה. וחֹוזרין ׁשּיגמרּו. עד ְְְְְֲִִִִֶַָָנכנס,
הּמׁש„. ּכל להיֹות עּׂשה וכלּומצות ּברגלים. ׁשוים מרֹות ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹ

עּמהם, וחֹולק עֹובד - לעבד ורצה ּברגל הּכהנים מן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיבֹוא
יבא וכי ׁשּנאמר: .מׁשמר ׁשּיּגיע עד ל לֹו: אֹומרין ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹואין

וגֹומר. ׁשערי מאחד ְְִֵֵֵֶַַַָהּלוי
לחם‰. ּובחּלּוק הרגלים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָּבּמה

ּונדבֹות נדרים אבל עצרת; ׁשל הּלחם ׁשּתי ּובחּלּוק ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּפנים,
קבּוע ׁשּזמּנֹו מׁשמר אּלא אֹותן מקריבין אין - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּותמידין
על ממּכריו לבד יאכלּו, ּכחלק חלק ׁשּנאמר: ּברגל. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹואפּלּו
ואין הּצּבּור, ּבקרּבנֹות יאכלּו ּכחלק חלק ּכלֹומר: ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹהאבֹות.
האבֹות אֹותם חּלקּו ׁשּכבר הּדברים, ּבׁשאר ּכחלק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָחלק

ּבׁשּבּתֹו. ּומׁשמר מׁשמר ּכל ְְְְִִַַָָָָּוקבעּום
.Âאבל קבּוע; ׁשּזמּנֹו ּבּמׁשמר - הּפנים לחם עבֹודת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוכן

מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין הּמׁשמרֹות. ּבכל - הּלחם ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעבֹודת
ּבׁשעה - יּׂשראל מּכל ׁשערי מאחד ׁשּנאמר: ּברגלים? ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלא
אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין אחד. ּבׁשער ּבאין יּׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכל
מּתנֹות ׁשם ואין יאכלּו, ּכחלק חלק ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבכהנים?

ּבלבד. לּכהנים אּלא להאכל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּמקּדׁש
.Êּומקריבֹו לּמקּדׁש ּבא זה הרי - קרּבן לֹו ׁשהיה ּכהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן

וׁשרת. נפׁשֹו אּות ּבכל ּובא ׁשּנאמר: ׁשּירצה; יֹום ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבכל
עצמֹו, ידי על ּומכּפר מקריב הּוא ואׁשמֹו חּטאתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָואפּלו
קרּבנֹו את לּתן רצה ואם ׁשּלֹו. ואכילתֹו קרּבנֹו ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָוהעֹור
ועבֹודתֹו הּקרּבן ועֹור נֹותן, - להקריבֹו ׁשּירצה ּכהן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלכל

לֹו. ׁשּנתן ּבלבד הּכהן ְְִֵֶַַַָֹלאֹותֹו

.Áלאנׁשי קרּבנֹו נֹותן - מּום ּבעל הּקרּבן ּבעל הּכהן ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה
על לעבד ׁשּיכֹול חֹולה אֹו זקן היה ׁשּלהם. והעֹור ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמׁשמר,
והעבֹודה והעֹור ׁשּירצה, ּכהן לכל קרּבנֹו נֹותן - הּדחק ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹידי
ּכּלֹו הּקרּבן הרי - ּכלל לעבד יכֹול אינֹו ואם מׁשמר. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻלאנׁשי

מׁשמר. ְְְִֵַָלאנׁשי
.Ëנֹותנֹו - טמאים הּכהנים וכל הּצּבּור ּבקרּבנֹות טמא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהיה

ועבֹודתֹו ועֹורֹו מׁשמר, ׁשּבאֹותֹו טהֹורים מּומין ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָלבעלי
הּטמאים. מׁשמר ְְְְִִֵֵַַָלאנׁשי

.Èּכהן לכל נֹותנֹו - אֹונן והיה ּגדֹול ּכהן ׁשל הּקרּבן ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֹהיה
ּגדֹול ׁשּכהן ּכיון מׁשמר. לאנׁשי ועבֹודתֹו ועֹורֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּירצה,
ׁשליח עֹוּׂשה זה הרי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו לעבֹודה, ראּוי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאֹונן

ְְָָלקרּבנֹו.
.‡È,אבֹות לבּתי מׁשמרֹו מחּלק ּומׁשמר מׁשמר ראׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹּכל

מימֹות אחד ּביֹום עֹובד ואנׁשיו אב ּבית ּכל ׁשּיהיה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעד
אחריו. ׁשל ּביֹום והאחר אחריו, ׁשל ּביֹום והאחר ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשּבת,

עליו. ממּנה אחד ראׁש ואב אב ּבית ְְֵֶֶָָָָָָָֹֻּולכל
.Èּומֹוׁשחין הּכהנים. לכל ראׁש הּוא ּגדֹול, ּכהן ְְְֲִִִֵַַָָֹֹֹּוממּנין

גדֹולה; ּכהּנה ּבגדי אֹותֹו ּומלּביׁשין הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו
אין ואם וגֹומר. יּוצק אׁשר מאחיו הּגדֹול והּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּבלבד; גדֹולה ּכהּנה ּבבגדי אֹותֹו מרּבין - הּמׁשחה ׁשמן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשם
ידֹו את ּומּלא הּמׁשחה ׁשמן ראׁשֹו על יּוצק אׁשר ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּכ הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּמתרּבה ּכׁשם - הּבגדים את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָללּבׁש

ּבּבגדים. ְְִִֶַַָמתרּבה
.‚Èּבגדים ׁשמֹונה לֹובׁש ּבּבגדים? אֹותֹו מרּבין ְְְְִִִֵֵַַַָָָּכיצד

יֹום; אחר יֹום ימים ׁשבעת למחר ולֹובׁשן וחֹוזר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָּופֹוׁשטן
ּוכׁשם מּבניו. ּתחּתיו הּכהן ילּבׁשם ימים ׁשבעת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
אחר יֹום ׁשבעה, ּבּׁשמן מׁשיחה ּכ ׁשבעה, ּבגדים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשרּבּוי
קדם אֹו ׁשבעה ּכל ּבּבגדים ׁשּיתרּבה קדם עבד ואם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיֹום.
אֹו ונתרּבה הֹואיל ּכׁשרה; עבֹודתֹו - ׁשבעה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיּמׁשח

ּדבר. לכל ּגדֹול ּכהן נעּׂשה - אחת ּפעם ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹנמׁשח
.„Èאּלא ּבגדים למרּבה הּמׁשחה ּבׁשמן מׁשּוח ּכהן ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאין

ׁשחּיב הּמצֹות מן ּבאחד ׁשגג אם הּמׁשיח ּכהן ׁשּמביא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּפר
וגֹומר; יחטא הּמׁשיח הּכהן אם ׁשּנאמר: חּטאת, ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעליהן

הם. ׁשוים הּדברים לׁשאר ְְֲִִִֵַָָָָאבל
.ÂËאחד ׁשל ּדין ּבית אּלא ּגדֹול ּכהן מעמידין ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹאין

ּביֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא אֹותֹו מֹוׁשחין ואין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָוׁשבעים.
מרּבין אין - ּבלבד בּבגדים נתרּבה אם וכן אתֹו. ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹהּמׁשח
ּכאחת. ּגדֹולים ּכהנים ׁשני ממּנין ואין ּבּיֹום. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹאֹותֹו

.ÊË.לּמל הּמׁשנה ּכמֹו ּגדֹול לכהן יהיה אחד ּכהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹממּנין
ּכהן לימין עֹומד ויהיה ממּנה. הּנקרא והּוא סגן, הּנקרא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוהּוא
הּסגן. יד מּתחת הּכהנים וכל לֹו. הּוא ּכבֹוד וזה ּתמיד, ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹּגדֹול

.ÊÈלכהן הּסגן ּכמֹו לסגן להיֹות קתיקֹולין ממּנין ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹועֹוד
ּפחֹות אין אמרּכלין, ּוממּנים מּׁשנים. ּפֹוחתין ואין ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּגדֹול.
אינֹו - לפּתח האחד רצה ּבידם. העזרה ּומפּתחֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹמּׁשבעה,

ויפּתחּו. האמרּכלין ּכל ׁשּיתּכּנסּו עד ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָיכֹול
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ה'תש"ע אלול ה' ראשון יום

  
 

 
הּקרּבנֹות,‡. לעבֹודת הלוּים מּכלל הבּדלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָֹֻהּכהנים

עּׂשה ּומצות קדׁשים. קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן וּיּבדל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: לקרּבן, ולהכינם ּולקּדׁשם הּכהנים להבּדיל ְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהיא

מקריב. הּוא אלהי לחם את ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶַַֹוקּדׁשּתֹו
.ּולהקּדים הרּבה ּכבֹוד ּבהן לנהג מּיּׂשראל אדם ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוצרי

ּולבר ראׁשֹון, ּבּתֹורה לפּתח ׁשּבקדּׁשה: ּדבר לכל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻאֹותם
ראׁשֹון. יפה מנה ולּטל ְִִִָָָָֹראׁשֹון,

ארּבעה‚. מׁשמרֹות, לׁשמֹונה הּכהנים חּלק רּבנּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמׁשה
הּנביא. ׁשמּואל עד היּו וכן מאיתמר. וארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמאלעזר
ועּׂשרים לארּבעה הּמל ודוד הּוא חּלקם ׁשמּואל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובימי
ועֹולין ממּנה. אחד ראׁש ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֻמׁשמר,
ליֹום הּׁשּבת ּומּיֹום ׁשּבת, לכל מׁשמר לעבֹודה ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָלירּוׁשלים
אחריו ׁשהּוא והאחר יֹוצא מׁשמר מתחּלפין, הן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת

חלילה. וחֹוזרין ׁשּיגמרּו. עד ְְְְְֲִִִִֶַָָנכנס,
הּמׁש„. ּכל להיֹות עּׂשה וכלּומצות ּברגלים. ׁשוים מרֹות ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹ

עּמהם, וחֹולק עֹובד - לעבד ורצה ּברגל הּכהנים מן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיבֹוא
יבא וכי ׁשּנאמר: .מׁשמר ׁשּיּגיע עד ל לֹו: אֹומרין ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹואין

וגֹומר. ׁשערי מאחד ְְִֵֵֵֶַַַָהּלוי
לחם‰. ּובחּלּוק הרגלים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָּבּמה

ּונדבֹות נדרים אבל עצרת; ׁשל הּלחם ׁשּתי ּובחּלּוק ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּפנים,
קבּוע ׁשּזמּנֹו מׁשמר אּלא אֹותן מקריבין אין - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּותמידין
על ממּכריו לבד יאכלּו, ּכחלק חלק ׁשּנאמר: ּברגל. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹואפּלּו
ואין הּצּבּור, ּבקרּבנֹות יאכלּו ּכחלק חלק ּכלֹומר: ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹהאבֹות.
האבֹות אֹותם חּלקּו ׁשּכבר הּדברים, ּבׁשאר ּכחלק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָחלק

ּבׁשּבּתֹו. ּומׁשמר מׁשמר ּכל ְְְְִִַַָָָָּוקבעּום
.Âאבל קבּוע; ׁשּזמּנֹו ּבּמׁשמר - הּפנים לחם עבֹודת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוכן

מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין הּמׁשמרֹות. ּבכל - הּלחם ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעבֹודת
ּבׁשעה - יּׂשראל מּכל ׁשערי מאחד ׁשּנאמר: ּברגלים? ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלא
אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין אחד. ּבׁשער ּבאין יּׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכל
מּתנֹות ׁשם ואין יאכלּו, ּכחלק חלק ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבכהנים?

ּבלבד. לּכהנים אּלא להאכל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּמקּדׁש
.Êּומקריבֹו לּמקּדׁש ּבא זה הרי - קרּבן לֹו ׁשהיה ּכהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן

וׁשרת. נפׁשֹו אּות ּבכל ּובא ׁשּנאמר: ׁשּירצה; יֹום ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבכל
עצמֹו, ידי על ּומכּפר מקריב הּוא ואׁשמֹו חּטאתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָואפּלו
קרּבנֹו את לּתן רצה ואם ׁשּלֹו. ואכילתֹו קרּבנֹו ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָוהעֹור
ועבֹודתֹו הּקרּבן ועֹור נֹותן, - להקריבֹו ׁשּירצה ּכהן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלכל

לֹו. ׁשּנתן ּבלבד הּכהן ְְִֵֶַַַָֹלאֹותֹו

.Áלאנׁשי קרּבנֹו נֹותן - מּום ּבעל הּקרּבן ּבעל הּכהן ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה
על לעבד ׁשּיכֹול חֹולה אֹו זקן היה ׁשּלהם. והעֹור ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמׁשמר,
והעבֹודה והעֹור ׁשּירצה, ּכהן לכל קרּבנֹו נֹותן - הּדחק ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹידי
ּכּלֹו הּקרּבן הרי - ּכלל לעבד יכֹול אינֹו ואם מׁשמר. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻלאנׁשי

מׁשמר. ְְְִֵַָלאנׁשי
.Ëנֹותנֹו - טמאים הּכהנים וכל הּצּבּור ּבקרּבנֹות טמא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהיה

ועבֹודתֹו ועֹורֹו מׁשמר, ׁשּבאֹותֹו טהֹורים מּומין ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָלבעלי
הּטמאים. מׁשמר ְְְְִִֵֵַַָלאנׁשי

.Èּכהן לכל נֹותנֹו - אֹונן והיה ּגדֹול ּכהן ׁשל הּקרּבן ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֹהיה
ּגדֹול ׁשּכהן ּכיון מׁשמר. לאנׁשי ועבֹודתֹו ועֹורֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּירצה,
ׁשליח עֹוּׂשה זה הרי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו לעבֹודה, ראּוי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאֹונן

ְְָָלקרּבנֹו.
.‡È,אבֹות לבּתי מׁשמרֹו מחּלק ּומׁשמר מׁשמר ראׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹּכל

מימֹות אחד ּביֹום עֹובד ואנׁשיו אב ּבית ּכל ׁשּיהיה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעד
אחריו. ׁשל ּביֹום והאחר אחריו, ׁשל ּביֹום והאחר ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשּבת,

עליו. ממּנה אחד ראׁש ואב אב ּבית ְְֵֶֶָָָָָָָֹֻּולכל
.Èּומֹוׁשחין הּכהנים. לכל ראׁש הּוא ּגדֹול, ּכהן ְְְֲִִִֵַַָָֹֹֹּוממּנין

גדֹולה; ּכהּנה ּבגדי אֹותֹו ּומלּביׁשין הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו
אין ואם וגֹומר. יּוצק אׁשר מאחיו הּגדֹול והּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּבלבד; גדֹולה ּכהּנה ּבבגדי אֹותֹו מרּבין - הּמׁשחה ׁשמן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשם
ידֹו את ּומּלא הּמׁשחה ׁשמן ראׁשֹו על יּוצק אׁשר ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּכ הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּמתרּבה ּכׁשם - הּבגדים את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָללּבׁש

ּבּבגדים. ְְִִֶַַָמתרּבה
.‚Èּבגדים ׁשמֹונה לֹובׁש ּבּבגדים? אֹותֹו מרּבין ְְְְִִִֵֵַַַָָָּכיצד

יֹום; אחר יֹום ימים ׁשבעת למחר ולֹובׁשן וחֹוזר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָּופֹוׁשטן
ּוכׁשם מּבניו. ּתחּתיו הּכהן ילּבׁשם ימים ׁשבעת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
אחר יֹום ׁשבעה, ּבּׁשמן מׁשיחה ּכ ׁשבעה, ּבגדים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשרּבּוי
קדם אֹו ׁשבעה ּכל ּבּבגדים ׁשּיתרּבה קדם עבד ואם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיֹום.
אֹו ונתרּבה הֹואיל ּכׁשרה; עבֹודתֹו - ׁשבעה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיּמׁשח

ּדבר. לכל ּגדֹול ּכהן נעּׂשה - אחת ּפעם ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹנמׁשח
.„Èאּלא ּבגדים למרּבה הּמׁשחה ּבׁשמן מׁשּוח ּכהן ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאין

ׁשחּיב הּמצֹות מן ּבאחד ׁשגג אם הּמׁשיח ּכהן ׁשּמביא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּפר
וגֹומר; יחטא הּמׁשיח הּכהן אם ׁשּנאמר: חּטאת, ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעליהן

הם. ׁשוים הּדברים לׁשאר ְְֲִִִֵַָָָָאבל
.ÂËאחד ׁשל ּדין ּבית אּלא ּגדֹול ּכהן מעמידין ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹאין

ּביֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא אֹותֹו מֹוׁשחין ואין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָוׁשבעים.
מרּבין אין - ּבלבד בּבגדים נתרּבה אם וכן אתֹו. ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹהּמׁשח
ּכאחת. ּגדֹולים ּכהנים ׁשני ממּנין ואין ּבּיֹום. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹאֹותֹו

.ÊË.לּמל הּמׁשנה ּכמֹו ּגדֹול לכהן יהיה אחד ּכהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹממּנין
ּכהן לימין עֹומד ויהיה ממּנה. הּנקרא והּוא סגן, הּנקרא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוהּוא
הּסגן. יד מּתחת הּכהנים וכל לֹו. הּוא ּכבֹוד וזה ּתמיד, ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹּגדֹול

.ÊÈלכהן הּסגן ּכמֹו לסגן להיֹות קתיקֹולין ממּנין ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹועֹוד
ּפחֹות אין אמרּכלין, ּוממּנים מּׁשנים. ּפֹוחתין ואין ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּגדֹול.
אינֹו - לפּתח האחד רצה ּבידם. העזרה ּומפּתחֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹמּׁשבעה,

ויפּתחּו. האמרּכלין ּכל ׁשּיתּכּנסּו עד ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָיכֹול
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.ÁÈּפֹוחתין ואין האמרּכלין, ידי מּתחת ּגזּברין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָּוממּנין
ּופֹודין ההקּדׁשֹות, ּכל ׁשּגֹובין הם והּגזּברין ּגזּברין. ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּׁשלׁשה
להן הראּויין ּבדברים אֹותן ּומֹוציאין מהן, הּנפּדה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאת

ְִָלהֹוציאן.
.ËÈּומרּבה ּבגדים. למרּבה קֹודם הּמׁשּוח הּגדֹול ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻֻּכהן

קרי. מחמת ׁשעבר למׁשּוח קֹודם לׁשרת העֹומד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבגדים
והעֹובר מּום. מחמת לעֹובר קֹודם קרי מחמת ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָוהעֹובר
מלחמה ּומׁשּוח מלחמה. מׁשּוח לכהן קֹודם מּום ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹמחמת
לאמרּכל. קֹודם וקּתיקֹול לקּתיקֹול. קֹודם ּוסגן לסגן. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָקֹודם
וראׁש מׁשמר. לראׁש קֹודם וגזּבר לגזּבר. קֹודם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹואמרּכל
לכהן קֹודם אב ּבית וראׁש אב. ּבית לראׁש קֹודם ְְְְִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹהּמׁשמר
מעלֹות ׁשמנה ּתמיד הּכהנים נמצאּו הּכהנים. מׁשאר ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹהדיֹוט

מּזֹו. למעלה ְְִַָזֹו
.Î- הממּנים מּׁשאר אחד אֹו ּגדֹול ּכהן אֹו הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכׁשּימּות

לנחלה הּקֹודם וכל לירׁשֹו. הראּוי אֹו ּבנֹו ּתחּתיו ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָמעמידין
ּבחכמה, מקֹומֹו ממּלא ׁשּיהיה והּוא הּמת. לּׂשררּות קֹודם -ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
:ּבּמל ׁשּנאמר ּבחכמה. ּכמֹותֹו ׁשאינֹו ּפי על אף ּביראה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאֹו
והּוא ירּׁשה. ׁשהּמלכּות מלּמד - יּׂשראל ּבקרב ּובניו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּוא
זֹוכה - לּה ׁשהּזֹוכה יּׂשראל, ׁשּבקרב ּׂשררה לכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהּדין

ּולזרעֹו. ְְְְַַלעצמֹו
.‡Îאּלא לעֹולם, ּתחּתיו מתמּנה ּבנֹו אין - מלחמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמׁשּוח

ואם נמׁשח, - למלחמה נמׁשח אם הּכהנים: ּכׁשאר הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָֹהרי
מׁשּמׁש מלחמה מׁשּוח ּוכׁשּכהן נמׁשח. לא - נמׁשח ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹלא

ּכ ּכלים, ּבארּבעה מׁשּמׁש - מעליןּבּמקּדׁש ּכהנים. ׁשאר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
לּׂשררה אֹותֹו מֹורידין ואין מּמּנה, גדֹולה לּׂשררה ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָָמּׂשררה
ואין מֹורידין. ולא ּבּקדׁש ׁשּמעלין מּמּנה; למּטה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשהיא
סרח. אם אּלא יּׂשראל ׁשּבקרב מּׂשררה לעֹולם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָמֹורידין

.Îמלקין - מלקּות עליה ׁשחּיב עברה ׁשעבר ּגדֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכהן
וחֹוזר מלקּות, מחּיבי ּכׁשאר ׁשלׁשה, ׁשל ּדין ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֻאֹותֹו

ְִָֻלגדּלתֹו.

ה'תש"ע אלול ו' שני יום

 
ּבנֹוי,‡. הּכהנים אחיו מּכל גדֹול ׁשּיהיה צרי ּגדֹול ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן

הּכהנים ּכל - ממֹון לֹו אין ּובמראה. ּבחכמה ּבעׁשר, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבכח,
יֹותר ׁשּיעׁשיר עד עׁשרֹו, לפי אחד ּכל מּׁשּלהן לֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנֹותנין

ׁשּבכּלן. ְִֵֶָָֻמעׁשיר
.אבל למצוה; זה ּכל אּלא מעּכב, אּלּו מּכל אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואין

נתרּבה. - מקֹום מּכל נתרּבה ְְִִִִַַָָָָאם
עם‚. ּבעצמֹו יקל ולא ּבעצמֹו, ּכבֹוד לנהג ּגדֹול ּכהן ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹֹוחּיב

ּבבית ולא הּמרחץ ּבבית לא ערם אֹותֹו יראּו ולא העם. ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹׁשאר
- מאחיו הּגדֹול הּכהן ׁשּנאמר: ּכׁשּמסּתּפר. ולא ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּכּסא
אחרים ׁשּירחצּו הּוא רצה יתרה. גדּלה ּבֹו ׁשּנֹוהגין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמלּמד

ּבידֹו. הרׁשּות - ְְִָָעּמֹו
אפּלּו„. רּבים, ׁשל לסעּדה ולא הּמׁשּתה לבית יּכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻלא

האבל. לבית רצה, אם הּוא, הֹול אבל מצוה. ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָהם
הּכהנים, ׁשאר עם ּבערּבּוביא הֹול אינֹו - הֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּוכׁשהּוא

ממּצעֹו והּסגן ּכבֹוד. לֹו וחֹולקין הּכהנים אֹותֹו מסּבבין ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹאּלא
אב ּבית וראׁש מימינֹו, ׁשעבר ּומׁשּוח והּסגן העם, לבין ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבינֹו
והן ּתנחמּו! לאבלים: ואֹומר מּׂשמאלֹו. העם וכל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָָֹֻוהאבלים

ּכחן. ּכפי אֹותֹו ְְְִִַָֹמכּבדין
ּביתֹו‰. מּפתח יֹוצא ואינֹו אחריו, יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָמת

עֹומד והּוא לביתֹו. לנחמֹו ּבאים העם וכל הּמקּדׁש. מן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאֹו
מּׂשמאלֹו. העם וכל אב ּבית וראׁש מימינֹו ּוסגן ְְְְְִִִֵָָָָָָֹֹּבׁשּורה,
מן ּתתּברכּו להם: אֹומר והּוא !ּכּפרת אנּו לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָואֹומרים

ִַַָהּׁשמים!
.Âמסב והּוא הארץ, על מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּוכׁשּמברין

ׁשּנאמר: הּכהנים, ּכׁשאר מתֹו על קֹורע ואינֹו הּספסל. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל
מּלמּטה הּוא קֹורע אבל לֹוקה. - קרע ואם יפרם. לא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּובגדיו
ראׁשֹו את ׁשּנאמר: לעֹולם, ּפרע מרּבה ואינֹו רגליו. ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכנגד
מסּפר אּלא לּמקּדׁש; יּכנס ׁשּלא ּבעת ואפּלּו יפרע, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא
ּבזּוג. אּלא ּבתער, מסּפר ואינֹו ׁשּבת. לערב ׁשּבת ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמערב
ּכאחת. צמח הּוא ּכאּלּו ׁשּיראה עד זֹו, ּבעּקר זֹו ּׂשערה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹראׁש
יכסמּו ּכסֹום יׁשּלחּו, לא ּופרע יגּלחּו, לא ראׁשם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:

ראׁשיהם. ֵֶֶָאת
.Êּכהן לׁשּכת הּנקרא והּוא ּבּמקּדׁש, מּוכן לֹו יהיה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּובית

ולא הּיֹום, ּכל ּבּמקּדׁש יֹוׁשב ׁשּיהיה ּוכבֹודֹו ותפארּתֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּגדֹול.
ּבּיֹום. ׁשּתים אֹו ׁשעה אֹו ּבּלילה ּבלבד לביתֹו אּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיצא

מּׁשם. זז ואינֹו ּבירּוׁשלים ּביתֹו ְְְִִִִֵֵֶַָָָויהיה
.Áאֹותֹו ּדנין ואין עליו. ּומעידין אֹותֹו, ודנין ּדן ּגדֹול ְְְִִִִֵֵָָָָָָֹּכהן

הּדבר ּכל ׁשּנאמר: ּבלבד; הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָדיני
יביא אלי.הּגדל ּו ִֵֶַָָֹ

.Ëּדין ּבבית ואפּלּו להעיד, חּיב אינֹו - עדּות יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָהיה
עדּות היתה ואם ויעיד. ׁשּיל לֹו ּכבֹוד אינֹו ׁשּזה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּגדֹול;
לֹו. ּומעיד הּגדֹול ּדין ּבבית הֹול זה הרי - יּׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלמל

.Èּומצּוה ּבאלמנה אסּור ׁשהּוא קדּׁשה, ּבספר ּבארנּו ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּוכבר
אינֹו - ׁשּתים נּׂשא ואם נׁשים. ׁשּתי נֹוּׂשא ואינֹו הּבתּולה. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָעל
וחֹולצים וחֹולץ, לאחת. ׁשּיגרׁש עד הּצֹום ּביֹום לעבד ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹיכֹול
מּתרת - אּׁשה ּגרׁש ואם אׁשּתֹו. את ּומיּבמין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֻלאׁשּתֹו,

העם. לׁשאר ְְִִֵָָָָלהּנּׂשא
.‡Èׁשלׁשה - להׁשּתחוֹות להיכל נכנס ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבזמן

ּבאבנים ואחד ּבּׂשמאלֹו, ואחד ּבימינֹו, אחד ּבֹו: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹוחזין
וכיון ויׁשּתחוה. להיכל ויּכנס מאחֹוריו. ׁשּבאפֹוד ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטֹובֹות
מגּביּה יֹוצא, ׁשהּוא ּגדֹול ּכהן ׁשל רגליו קֹול הּסגן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשמע
ויׁשּתחוּו הּכהנים אחיו יּכנסּו ׁשּיצא ואחר הּפרכת. את ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלֹו

ְְֵויצאּו.
.Èחלק ונֹוטל מקטיר. - הּקטרת להקטיר ׁשּירצה יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבכל

זֹו אֹומר: ּכׁשּירצה ּכיצד? ּכּלן. הּמקּדׁש ּבקדׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבראׁש
ּכל אּלא ּבפיס, עֹובד ואינֹו ׁשּלי. האׁשם וזה ׁשּלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהחּטאת
הּוא והרי ּׁשּירצה. מה ּכל מקריב - להקריב ׁשּירצה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָעת

הּכהנים. ּכׁשאר הּגבּול ְְְְֲִִֵַַָָֹּבקדׁשי
.‚Èּבּכבׁש עֹולה היה להקריב, ּגדֹול ּכהן ׁשרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבזמן

ּבימינֹו הּסגן אחז - הּכבׁש למחצית הּגיע מימינֹו. ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָוהּסגן
העֹולה ראׁש את מֹולי ׁשהּוא הּכהן לֹו והֹוׁשיט ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהעלהּו.

לאׁש. וזֹורקן עליהן וסֹומ ׁשּבידֹו, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָהאברים
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.„Èואחד אחד ּכל האברים: ׁשאר לֹו מֹוׁשיטין היּו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָוכ
ּגדֹול, לכהן נֹותן והראׁשֹון לראׁשֹון, ׁשּבידֹו האברים ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֹנֹותן
[ּכהן] ויהיה ּבלבד לסמ רצה ואם לאׁש. וזֹורק סֹומ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹוהּוא
אּלא האברים על סמיכה ׁשם ואין עֹוּׂשה. - לאׁש זֹורק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחר
ּבעלי על הּסמיכֹות ּכל אבל ּכבֹודֹו; מּפני ּבלבד, ּגדֹול ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹלכהן

הם. ִֵַחּיים
.ÂË;לעבֹודה ּכׁשר הּוא הרי איׁש ויעּׂשה הּכהן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשּיגּדל

עד ּבּמקּדׁש לעבד אֹותֹו מּניחין היּו לא הּכהנים אחיו ְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹאבל
ּתחּלה לעבֹודה לעזרה נכנס ואינֹו ׁשנה. עּׂשרים ּבן ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשּיהיה

ׁשירה. אֹומרים ׁשהלוּים ּבׁשעה ְְְִִִִֶֶַָָָָאּלא
.ÊËעֹובד אינֹו ּגדֹול ּכהן וכן ּתחּלה, עֹובד הּכהן ְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאין

ּבידֹו; ועֹובד מּׁשּלֹו האיפה עּׂשירית ׁשּיביא עד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּתחּלה,
הּמׁשח ּביֹום ליי יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן זה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ּגדֹול ּכהן וכן האיפה, עּׂשירית ׁשּיביא קדם עבד ואם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹאתֹו.
עבֹודתֹו - האיפה עּׂשירית ׁשּיביא קדם גדֹולה ּבכהּנה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשעבד

ְֵָּכׁשרה.
.ÊÈזה הרי - ּגדֹול ּכהן ׁשּמּנּוהּו מּימיו עדין עבד ׁשּלא ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּכהן

חּנּו ּכׁשאר ּבּתחּלה, ּבידֹו ועֹובדּה האיפה עּׂשירית ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָמביא
ׁשנּיה, האיפה עּׂשירית מקריב ּכ ואחר הדיֹוט; ּכהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכל
האיפה עּׂשירית מקריב ּכ ואחר ּגדֹול; ּכהן חּנּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהיא
ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשּמקריב ּגדֹול ּכהן חבּתי ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשליׁשית,

הּוא.ׁשּיתּב ׁשוה ׁשלׁשּתן ּומעּׂשה אר. ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ
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עֹומד‡. אינֹו והּוא קרב אדם ׁשל קרּבנֹו ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי

ואי יּׂשראל, ּכל ׁשל קרּבן הן הּצּבּור וקרּבנֹות ּגּביו; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָעל
קרּבן. ּבׁשעת ּבעזרה עֹומדין ּכּלן יּׂשראל ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻאפׁשר
ּכׁשרים מּיּׂשראל ׁשּיבררּו הראׁשֹונים, נביאים ּתּקנּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶָָָלפיכ
הּקרּבנֹות. על לעמד יּׂשראל ּכל ׁשלּוחי ויהיּו חטא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹויראי
ועּׂשרים ארּבעה אֹותם וחּלקּו מעמד. אנׁשי הּנקראים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוהם
מעמד ּכל ועל ּולוּיה. ּכהּנה מׁשמרֹות ּכמנין ְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֻמעמדֹות,
הּמעמד. ראׁש נקרא והּוא ּכּלם, על ממּנה מהן אחד ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻּומעמד

..ׁשּבת אֹותּה ׁשל מעמד אנׁשי מתקּבצין וׁשּבת ׁשּבת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבכל
עם לּמקּדׁש נכנסין - לּה קרֹוב אֹו ּבירּוׁשלים מהן ׁשהיה ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמי
ׁשּבאֹותֹו והרחֹוקים ׁשּבת; אֹותּה ׁשל ּולוּיה ּכהּנה ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻמׁשמר
לבית מתקּבצין הן ׁשּלהן מעמד ׁשהּגיע ּכיון - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעמד

ׁשּבמקֹומן. ְְִֶֶֶַָהּכנסת
ּבבּתי‚. ּבין ּבירּוׁשלים ּבין הּמתקּבצין אּלּו עֹוּׂשין הן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּומה

ּוברביעי ּובּׁשליׁשי ׁשּלהן ּבּׁשּבת ּבׁשני מתעּנין ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכנסּיֹות?
ּכבֹוד מּפני מתעּנין, היּו לא ׁשּבת ּבערב אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּובחמיׁשי.
מענג יצאּו ׁשּלא ּכדי מתעּנים, אינם ּבּׁשּבת ּובאחד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבת;

לצֹום. ְַָׁשּבת
ארּבע„. מתּפללין מעמדן ׁשהיה מּׁשּבת ויֹום יֹום ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָּובכל

אחרת ּתפּלה מֹוסיפין ועֹוד ּונעילה, ּומנחה ׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָּתפּלֹות:
הּכהנים ּכּפיהן ונֹוּׂשאין להן. יתרה והיא ּומנחה, ׁשחרית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבין
זֹו ּובתפּלה ּבׁשחרית, יֹום: ּבכל ּפעמים ׁשלׁש ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָּבּמעמד

ׁשּתי אנׁשים ׁשלׁשה ּתֹורה ּבספר וקֹורין ּובנעילה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהיתרה,
אבל ׁשּמֹוסיפין; הּׁשנּיה ּובּתפּלה ּבׁשחרית יֹום: ּבכל ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָּפעמים
ּכקֹוראין ּפה, על אּלא ּתֹורה, ּבספר קֹורין היּו לא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבמנחה
ׁשּבת, ּבערב מנחה לתפּלת מתקּבצין היּו ולא ׁשמע. ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹאת

לּׁשּבת. טרּודין ׁשהן ְְִִֵֵֶַַָמּפני
ׁשם‰. ועמידתן אּלּו ּתפּלֹות מארּבע ּתפּלה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקּבּוצן

מעמד. נקרא ּבּתֹורה ולקרֹות ּולבּקׁשה ולתחּנה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָלתפּלה
.Âהראׁשֹון ּבּיֹום ּבראׁשית. ּבמעּׂשה קֹוראין? היּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּובּמה

ו'יּקוּו'. רקיע' 'יהי - ּבּׁשני רקיע'. ו'יהי 'ּבראׁשית' ְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָקֹוראין
מאֹורֹות' 'יהי - ּברביעי מאֹורֹות'. ו'יהי 'יּקוּו' - ְְְְְִִִִִִִִַָָּבּׁשליׁשי
- ּבּׁשּׁשי הארץ'. ו'תֹוצא 'יׁשרצּו' - ּבחמיׁשי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָו'יׁשרצּו'.

'ויכּלּו'. הארץ' ְֵֶַָָֻ'ּתֹוצא
.Êאֹותּה קֹורא ּוקטּנה ּבׁשנים, אֹותּה קֹוראין גדֹולה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָּפרׁשה

וקֹורין ׁשחֹוזרין הם - ׁשחרית ׁשּקֹוראין ּפרׁשּיֹות ּוׁשּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאחד.
ּבמנחה אֹותן וקֹוראין וחֹוזרין ּבּספר, הּׁשנּיה ּבּתפּלה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאֹותן

ּפה. ֶַעל
.Áמעמד עֹוּׂשין מעמד אנׁשי היּו לא חנּכה ימי ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֹֻׁשמנת

מעמד ּבֹו היה לא מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום וכל ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשחרית.
ּבׁשחרית אּלא ּבמנחה, ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹלא
ּבֹו היה לא העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹּובנעילה
ּובמנחה. ׁשנּיה ּובתפּלה ּבׁשחרית אּלא ּבנעילה, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָָמעמד

.Ëמׁשּפחֹות למׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָּומהּו
לבני ׁשּיּגיע ויֹום לּמערכה. עצים להביא לּיערים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלצאת
וזהּו נדבה, עֹולֹות מקריבין היּו העצים, להביא זֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָמׁשּפחה
ּבהסּפד ּבֹו ואסּורין טֹוב, יֹום ּכמֹו להם והיה העצים. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָקרּבן

מנהג. זה ודבר מלאכה. ּובעּׂשּית ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָּובתענית
.Èאסּור - ּבּמערכה גזרים אֹו עצים ׁשהתנּדב יחיד ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאפּלּו

זה ודבר מלאכה. ּובעּׂשּית ּובתענית ּבהסּפד הּיֹום ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבאֹותֹו
מנהג.
יוםשלישֿירביעיז'ֿח'אלול

ְִָ
.‡È.ׁשּלהן ׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאנׁשי

עליהם אסרּו מה ּומּפני הּׁשּבת. ּכבֹוד מּפני מּתרין, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּובחמיׁשי
מנּולין, ּכׁשהם למעמדם יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלסּפר

מּקדם. ויכּבסּו יסּפרּו ְְְִִֶֶַַָֹאּלא
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על‡. לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עּׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה

הן: ואּלּו אחד. ממּנה אּלּו דברים עּׂשר מחמּׁשה ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֻּכל
ד) הּׁשֹומרים. על ג) ׁשערים. נעילת על ב) הּזמּנים. על ְְְְִִִִַַַַַַַָא)
על ו) ׁשיר. ּכלי ׁשאר עם הּצלצל על ה) המׁשֹוררים. ְְְְְִִִִֵַַַַַָָעל
הּנסכים. על ט) החֹותמֹות. על ח) הּקּנים. על ז) ְְִִִַַַַַַַָָָהּפיסֹות.
הּפנים. לחם מעּׂשה על יב) הּמים. על יא) החֹולין. על ֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָי)

הּפ מעּׂשה על יד) הּקטרת. מעּׂשה על עליג) טו) רכת. ְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
כהּנה. ּבגדי ְְֲִֵֵַָֻמעּׂשה

.,הרּבה אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל
- הּזמּנים ׁשעל זה עליה. ממּנה ׁשהּוא הּמלאכה להכין ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכדי
הּקרּבן עת ׁשּיּגיע ּכיון הּזמּנים. את מׁשּמרים ואנׁשיו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּוא
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קי               
  

.„Èואחד אחד ּכל האברים: ׁשאר לֹו מֹוׁשיטין היּו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָוכ
ּגדֹול, לכהן נֹותן והראׁשֹון לראׁשֹון, ׁשּבידֹו האברים ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֹנֹותן
[ּכהן] ויהיה ּבלבד לסמ רצה ואם לאׁש. וזֹורק סֹומ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹוהּוא
אּלא האברים על סמיכה ׁשם ואין עֹוּׂשה. - לאׁש זֹורק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחר
ּבעלי על הּסמיכֹות ּכל אבל ּכבֹודֹו; מּפני ּבלבד, ּגדֹול ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹלכהן

הם. ִֵַחּיים
.ÂË;לעבֹודה ּכׁשר הּוא הרי איׁש ויעּׂשה הּכהן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשּיגּדל

עד ּבּמקּדׁש לעבד אֹותֹו מּניחין היּו לא הּכהנים אחיו ְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹאבל
ּתחּלה לעבֹודה לעזרה נכנס ואינֹו ׁשנה. עּׂשרים ּבן ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשּיהיה

ׁשירה. אֹומרים ׁשהלוּים ּבׁשעה ְְְִִִִֶֶַָָָָאּלא
.ÊËעֹובד אינֹו ּגדֹול ּכהן וכן ּתחּלה, עֹובד הּכהן ְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאין

ּבידֹו; ועֹובד מּׁשּלֹו האיפה עּׂשירית ׁשּיביא עד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּתחּלה,
הּמׁשח ּביֹום ליי יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן זה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ּגדֹול ּכהן וכן האיפה, עּׂשירית ׁשּיביא קדם עבד ואם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹאתֹו.
עבֹודתֹו - האיפה עּׂשירית ׁשּיביא קדם גדֹולה ּבכהּנה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשעבד

ְֵָּכׁשרה.
.ÊÈזה הרי - ּגדֹול ּכהן ׁשּמּנּוהּו מּימיו עדין עבד ׁשּלא ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּכהן

חּנּו ּכׁשאר ּבּתחּלה, ּבידֹו ועֹובדּה האיפה עּׂשירית ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָמביא
ׁשנּיה, האיפה עּׂשירית מקריב ּכ ואחר הדיֹוט; ּכהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכל
האיפה עּׂשירית מקריב ּכ ואחר ּגדֹול; ּכהן חּנּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהיא
ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשּמקריב ּגדֹול ּכהן חבּתי ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשליׁשית,

הּוא.ׁשּיתּב ׁשוה ׁשלׁשּתן ּומעּׂשה אר. ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ

ה'תש"ע אלול ז' שלישי יום

 
עֹומד‡. אינֹו והּוא קרב אדם ׁשל קרּבנֹו ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי

ואי יּׂשראל, ּכל ׁשל קרּבן הן הּצּבּור וקרּבנֹות ּגּביו; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָעל
קרּבן. ּבׁשעת ּבעזרה עֹומדין ּכּלן יּׂשראל ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻאפׁשר
ּכׁשרים מּיּׂשראל ׁשּיבררּו הראׁשֹונים, נביאים ּתּקנּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶָָָלפיכ
הּקרּבנֹות. על לעמד יּׂשראל ּכל ׁשלּוחי ויהיּו חטא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹויראי
ועּׂשרים ארּבעה אֹותם וחּלקּו מעמד. אנׁשי הּנקראים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוהם
מעמד ּכל ועל ּולוּיה. ּכהּנה מׁשמרֹות ּכמנין ְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֻמעמדֹות,
הּמעמד. ראׁש נקרא והּוא ּכּלם, על ממּנה מהן אחד ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻּומעמד

..ׁשּבת אֹותּה ׁשל מעמד אנׁשי מתקּבצין וׁשּבת ׁשּבת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָּבכל
עם לּמקּדׁש נכנסין - לּה קרֹוב אֹו ּבירּוׁשלים מהן ׁשהיה ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמי
ׁשּבאֹותֹו והרחֹוקים ׁשּבת; אֹותּה ׁשל ּולוּיה ּכהּנה ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֻמׁשמר
לבית מתקּבצין הן ׁשּלהן מעמד ׁשהּגיע ּכיון - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעמד

ׁשּבמקֹומן. ְְִֶֶֶַָהּכנסת
ּבבּתי‚. ּבין ּבירּוׁשלים ּבין הּמתקּבצין אּלּו עֹוּׂשין הן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּומה

ּוברביעי ּובּׁשליׁשי ׁשּלהן ּבּׁשּבת ּבׁשני מתעּנין ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכנסּיֹות?
ּכבֹוד מּפני מתעּנין, היּו לא ׁשּבת ּבערב אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּובחמיׁשי.
מענג יצאּו ׁשּלא ּכדי מתעּנים, אינם ּבּׁשּבת ּובאחד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבת;

לצֹום. ְַָׁשּבת
ארּבע„. מתּפללין מעמדן ׁשהיה מּׁשּבת ויֹום יֹום ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָּובכל

אחרת ּתפּלה מֹוסיפין ועֹוד ּונעילה, ּומנחה ׁשחרית ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָּתפּלֹות:
הּכהנים ּכּפיהן ונֹוּׂשאין להן. יתרה והיא ּומנחה, ׁשחרית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבין
זֹו ּובתפּלה ּבׁשחרית, יֹום: ּבכל ּפעמים ׁשלׁש ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָּבּמעמד

ׁשּתי אנׁשים ׁשלׁשה ּתֹורה ּבספר וקֹורין ּובנעילה. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהיתרה,
אבל ׁשּמֹוסיפין; הּׁשנּיה ּובּתפּלה ּבׁשחרית יֹום: ּבכל ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָּפעמים
ּכקֹוראין ּפה, על אּלא ּתֹורה, ּבספר קֹורין היּו לא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבמנחה
ׁשּבת, ּבערב מנחה לתפּלת מתקּבצין היּו ולא ׁשמע. ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹאת

לּׁשּבת. טרּודין ׁשהן ְְִִֵֵֶַַָמּפני
ׁשם‰. ועמידתן אּלּו ּתפּלֹות מארּבע ּתפּלה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקּבּוצן

מעמד. נקרא ּבּתֹורה ולקרֹות ּולבּקׁשה ולתחּנה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָלתפּלה
.Âהראׁשֹון ּבּיֹום ּבראׁשית. ּבמעּׂשה קֹוראין? היּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּובּמה

ו'יּקוּו'. רקיע' 'יהי - ּבּׁשני רקיע'. ו'יהי 'ּבראׁשית' ְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָקֹוראין
מאֹורֹות' 'יהי - ּברביעי מאֹורֹות'. ו'יהי 'יּקוּו' - ְְְְְִִִִִִִִַָָּבּׁשליׁשי
- ּבּׁשּׁשי הארץ'. ו'תֹוצא 'יׁשרצּו' - ּבחמיׁשי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָו'יׁשרצּו'.

'ויכּלּו'. הארץ' ְֵֶַָָֻ'ּתֹוצא
.Êאֹותּה קֹורא ּוקטּנה ּבׁשנים, אֹותּה קֹוראין גדֹולה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָּפרׁשה

וקֹורין ׁשחֹוזרין הם - ׁשחרית ׁשּקֹוראין ּפרׁשּיֹות ּוׁשּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאחד.
ּבמנחה אֹותן וקֹוראין וחֹוזרין ּבּספר, הּׁשנּיה ּבּתפּלה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאֹותן

ּפה. ֶַעל
.Áמעמד עֹוּׂשין מעמד אנׁשי היּו לא חנּכה ימי ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֹֻׁשמנת

מעמד ּבֹו היה לא מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום וכל ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשחרית.
ּבׁשחרית אּלא ּבמנחה, ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹלא
ּבֹו היה לא העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹּובנעילה
ּובמנחה. ׁשנּיה ּובתפּלה ּבׁשחרית אּלא ּבנעילה, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָָמעמד

.Ëמׁשּפחֹות למׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָּומהּו
לבני ׁשּיּגיע ויֹום לּמערכה. עצים להביא לּיערים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלצאת
וזהּו נדבה, עֹולֹות מקריבין היּו העצים, להביא זֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָמׁשּפחה
ּבהסּפד ּבֹו ואסּורין טֹוב, יֹום ּכמֹו להם והיה העצים. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָקרּבן

מנהג. זה ודבר מלאכה. ּובעּׂשּית ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָּובתענית
.Èאסּור - ּבּמערכה גזרים אֹו עצים ׁשהתנּדב יחיד ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאפּלּו

זה ודבר מלאכה. ּובעּׂשּית ּובתענית ּבהסּפד הּיֹום ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבאֹותֹו
מנהג.
יוםשלישֿירביעיז'ֿח'אלול

ְִָ
.‡È.ׁשּלהן ׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאנׁשי

עליהם אסרּו מה ּומּפני הּׁשּבת. ּכבֹוד מּפני מּתרין, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּובחמיׁשי
מנּולין, ּכׁשהם למעמדם יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלסּפר

מּקדם. ויכּבסּו יסּפרּו ְְְִִֶֶַַָֹאּלא

ה'תש"ע אלול ח' רביעי יום

 
על‡. לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עּׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה

הן: ואּלּו אחד. ממּנה אּלּו דברים עּׂשר מחמּׁשה ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֻּכל
ד) הּׁשֹומרים. על ג) ׁשערים. נעילת על ב) הּזמּנים. על ְְְְִִִִַַַַַַַָא)
על ו) ׁשיר. ּכלי ׁשאר עם הּצלצל על ה) המׁשֹוררים. ְְְְְִִִִֵַַַַַָָעל
הּנסכים. על ט) החֹותמֹות. על ח) הּקּנים. על ז) ְְִִִַַַַַַַָָָהּפיסֹות.
הּפנים. לחם מעּׂשה על יב) הּמים. על יא) החֹולין. על ֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָי)

הּפ מעּׂשה על יד) הּקטרת. מעּׂשה על עליג) טו) רכת. ְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
כהּנה. ּבגדי ְְֲִֵֵַָֻמעּׂשה

.,הרּבה אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל
- הּזמּנים ׁשעל זה עליה. ממּנה ׁשהּוא הּמלאכה להכין ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכדי
הּקרּבן עת ׁשּיּגיע ּכיון הּזמּנים. את מׁשּמרים ואנׁשיו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּוא
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קב              
  

ּכהנים עמדּו ואֹומר: ּברׁשּותֹו מאנׁשיו אחד אֹו הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹמכריז
קֹולֹו ׁשּיּׁשמע וכיון לּמעמד. ויּׂשראל לּדּוכן, ּולוּים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָלעבֹודה,

למלאכּתֹו. אחד ּכל ְְִֶַָָָיבֹוא
ּפֹותחין,‚. ּפיו ועל נֹועלין ּפיו על - ׁשערים נעילת ׁשעל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָזה

אּלא הּׁשערים לפתיחת יֹום ּבכל ּתֹוקעין הּתֹוקעין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָואין
לפתיחת ּתקיעֹות ׁשלׁש ּבּמקּדׁש ּתֹוקעין יֹום ּובכל ְְְְְְִִִִִִַַָָָּברׁשּותֹו.

ּותקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ְְְְִִִַָָָָהּׁשערים:
על„. ׁשּמסּבב הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַזה

אֹותֹו מלקה - מׁשמרֹו על ׁשיׁשן מי וכל לילה, ּבכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהלוּים
ּכסּותֹו. את וּׂשֹורף ּבמקלֹו
יוםרביעיח'אלול

ְְְְֵֶַ
המׁשֹוררים‰. יֹום ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל ְְְְְִִֵֶֶַַַָזה

על ּתֹוקעין ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָׁשעֹומדים
ּבכל ּתקיעה ועּׂשרים מאחת ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקרּבנֹות.
ותׁשע ׁשחר, ׁשל לתמיד ותׁשע ׁשערים, לפתיחת ׁשלׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָיֹום:
- מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש ויֹום הערּבים. ּבין ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלתמיד
יֹום אֹו חדׁש ראׁש חל ואם מּוסף. קרּבן על ּתׁשע ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹמֹוסיפין
ׁשּיׁש ּבׁשּבת להיֹות הּׁשנה ראׁש ׁשחל אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹטֹוב
ּבפני ּומּוסף מּוסף לכל ּתֹוקעין אין - מּוספין ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֵָָָָָָׁשם

הּמּוספין. לכל ּבלבד ּתׁשע ּתֹוקעין אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָעצמֹו,
.Âמן העם את להבטיל ׁשלׁש ׁשׁש: מֹוסיפין ׁשּבת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבערב

מֹוסיפין ּוברגל לחל. קדׁש ּבין להבּדיל וׁשלׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּמלאכה,
עזר ׁשער והּוא הּתחּתֹון, ׁשער לפתיחת וׁשלׁשׁשלׁש נׁשים, ת ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָ

ׁשער נקרא ולּמה נּקנֹור. ׁשער הּוא העליֹון, ׁשער ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָלפתיחת
ׁשלׁש ּתֹוקעין וכן נׁשים. מעזרת למעלה ׁשהּוא לפי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָעליֹון?
הּמים למּלּוי ּתֹוקעים ואין ּבחג. ׁשּמנּסכין הּמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָלמּלּוי
ׁשּמנּסכין ּבׁשעה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁש ותֹוקעין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת.
זה יד מּתחת - הּקרּבנֹות על ׁשּתֹוקעים הּתֹוקעים וכל ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָהּמים.
הן. ּבחצֹוצרֹות הּתקיעֹות אּלּו וכל ּוברׁשּותֹו. המׁשֹוררים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָׁשעל

.Êּפי על המׁשֹוררים ּכל הּמעמיד הּוא - הּצלצל ׁשעל ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָזה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הלוּים, עם ׁשּסֹועדין ׁשיר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַּכלי

.Áעד יֹום, ּבכל הּכהנים ּבין מפיס הּוא - הּפיסֹות ׁשעל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹזה
ּבּפיס. ּבּה ׁשּזכה מלאכּתֹו עֹוּׂשה ואיׁש איׁש ּכל ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
אבאר ּתמידין ּובהלכֹות יֹום. ּבכל מפיסין היּו ּפעמים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָוארּבע

מפיסין. היּו ְִִֵַָּכיצד
.Ëהּקּנים ׁשּימּכר עּמֹו ׁשּפֹוסקין הּוא - הּקּנים ׁשעל ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַֹֻהממּנה

ׁשני אֹו ּתֹורים חּיב ׁשהּוא מי וכל ּבסלע. וכ ּכ ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָלּקרּבנֹות
הּקּנים נֹותן הממּנה וזה לּמקּדׁש, דמיהם יביא - יֹונה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבני
לֹו. ונֹותנין הּגזּברין עם חׁשּבֹון ועֹוּׂשה הּקרּבנֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָלבעלי
הּוזלּו ואם הּׁשער. עּמֹו ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום ְְְְְִִִִִִִַַַמּׁשלׁשים
ּכמֹו מסּפיק - הּוקרּו ואם הּזֹול, ּכׁשער מסּפיק - ְְְְְְִִִִִַַַַַַהּקּנים
ּפסּול ׁשּנמצא קן וכן העליֹונה. על הקּדׁש ׁשּיד עּמֹו; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּפסקּו

ּתחּתיו. אחר נֹותן - ׁשּיקרב קדם ׁשּנפסל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
.Èמּמחּיבי הּנסכים ּדמי ׁשּמקּבל הּוא - החֹותמֹות ׁשעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻזה

ׁשּמֹוכר הּוא - הּנסכים ׁשעל וזה חֹותמֹות. להם ונֹותן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנסכים
ְִַָהּנסכים.

.‡Èעליו ּכתּוב האחד ּבּמקּדׁש: היּו חֹותמֹות ארּבעה ְְִֵֶַַַָָָָָָָָָָּכיצד?
ּגדי. עליו ּכתּוב והּׁשליׁשי זכר. עליו ּכתּוב והּׁשני ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָעגל.

חֹוטא. עליו ּכתּוב ְְִִֵָָָָוהרביעי

.Èלזה הּנסכים ּדמי נֹותן לּמקּדׁש קרּבנֹותיו ׁשּיביא מי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכל
הּקרּבנֹות ּכמנין חֹותמֹות לֹו ונֹותן החֹותמֹות, על ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻהממּנה
ׁשּכתּוב אחד חֹותם לֹו נֹותן - עׁשיר מצרע היה ואם ְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּלֹו.
על הממּנה לזה ׁשּבידֹו ּבחֹותמֹות הֹול והּלה חֹוטא. ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻעליו
ּבהן. ׁשּכתּוב ּוכמֹו החֹותמֹות ּכמנין נסכים לֹו ונֹותן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנסכים,
ּומקּבל החֹותמֹות את מֹוציא זה, אצל זה ּבאים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָולערב
ואם להקּדׁש, הֹותירּו - הּמעֹות הֹותירּו אם מעֹות. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכנגּדן
ׁשאבד מי מּביתֹו. החֹותמֹות ׁשעל זה יׁשּלם - הּמעֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּפחתּו
ּכדי יתר בּמעֹות מצאּו אם הערב. עד לֹו ממּתינין - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחֹותמֹו
וׁשם לֹו. נֹותנין אין - לאו ואם לֹו, נֹותנין - ׁשּטֹוען ְְְְִִִֵֵֵֶַָחֹותם
יׁשהא ׁשּלא הרּמאים, מּפני החֹותם, על ּכתּוב הּיֹום ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכל

הּנסכים. ׁשּיּוקרּו עד אצלֹו ְְְִֶֶַַַָָהחֹותם
.‚Èוהּסלת הּיין ׁשער ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום ְְְְִִִִִִֶַַַַַֹמּׁשלׁשים

ּכמֹו להן מסּפק - נסכים הּוקרּו אם הּנסכים. על הממּנה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻעם
והּׂשכר הּזֹול. ּכּׁשער להן מסּפק - הּוזלּו ואם עּמֹו, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּפסקּו
נסכים, מֹותר הּנקרא הּוא - אּלּו ּבׁשערים ההקּדׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמּׂשּתּכר
הּמזּבח את מקּיצין ואין הּמזּבח. לקיץ עֹולֹות ּבֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַולֹוקחין

עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ׁשאין עֹוף, ְְְְִֵֶַָּבעֹולֹות
.„Èואֹו ּתמיד, הרצּפה על עֹומדין ׁשהן מּפני כליןהּכהנים, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

חלּוק אּלא העבֹודה ּבׁשעת ּבגדים עליהן ואין הרּבה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּׂשר
אחד, ממּנה מעמידין לפיכ ּבמעיהן. חֹולין הם - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻאחד
ּתמיד ּבהן ועֹוסק ּתחלּואיהן, ּכל ּומרּפא אֹותן מבּקר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

ידֹו. ׁשּתחת ואנׁשיו ֲֶַַַָָָהּוא
.ÂËּומתּקן וׁשיחין ּבֹורֹות חֹופר להיֹות אחד ממּנין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָוכן

לכל ּבירּוׁשלים מצּויין הּמים ׁשּיהיּו ּכדי רּבים, ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּבֹורֹות
אּמני ּכל על ממּנה ואחד הרגלים. עֹולי ּולכל מּיֹוׁשביה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻאחד
ּכל על ממּנה ואחד מלאכּתֹו. ּכל מתּקן והּוא הּפנים, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻלחם

מלאכּתּה. מתּקן והּוא הּקטרת, ְְְְְֵֵֶַַַָָֹֻאּמני
.ÊËהּפרֹוכֹות אֹורגי ּכל על ממּנה הּפרכת ׁשעל ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻזה

ּוׁשּתי ולּׁשערים. להיכל מּוכנֹות ׁשּיהיּו ּבהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהרֹוקמין
לקדׁש הּקדׁש ּבין להבּדיל ׁשנה ּבכל עֹוּׂשין היּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּפרֹוכֹות
מינין וארּבעה ׁשּׁשה. ׁשּׁשה ּכפּולין הּפרכת וחּוטי ְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּקדׁשים.
מהן אחד וכל ׁשני. ותֹולעת וארּגמן ּותכלת ׁשׁש ּבּה: ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיּו
עביּה. היה וטפח חּוטין. ועּׂשרים ארּבעה הרי ׁשּׁשה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּכפּול
אּמה, ארּבעים ארּכּה נארגת. היתה נירין וׁשבעים ׁשנים ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָועל

אּמה. עּׂשרים ְְְִֶַָָָורחבּה
.ÊÈׁשבעה על ׁשבע ׁשני: ּבמקּדׁש היּו ּפרֹוכֹות עּׂשרה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּוׁשלׁש

ּפתח על ואחת האּולם, ּפתח על ואחת העזרה, ְְֲֲֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָׁשערי
ּכנגּדן ּוׁשּתים הּקדׁש, ּובין ּבינֹו לּדביר ּוׁשּתים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹההיכל,

ֲִָָּבעלּיה.
.ÁÈּבפנים אֹותּה מטּבילין - הּטמאה ּבולד ׁשּנטמאת ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻּפרכת

ׁשמׁש. הערב צריכה ׁשאינּה לפי מּיד, אֹותּה ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּומכניסין
וׁשֹוטחיןוׁשּנטמאת מּבחּוץ אֹותּה מטּבילין - הּטמאה ּבאב ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֻ

היתה ואם ׁשמׁש. הערב צריכה ׁשהיא מּפני ּבחיל, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאֹותּה
העם ׁשּיראה ּכדי האצטּבא, ּגב על אֹותּה ׁשֹוטחין - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָחדׁשה

נאה. ׁשהיא מלאכּתּה ְְִֶֶַָָָאת
.ËÈ,ּוׁשליׁשים ׁשנּיים להם היּו ּבּמקּדׁש ׁשהיּו הּכלים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכל

ּתחּתיהם. הּׁשנּיים יביאּו - הראׁשֹונים יּטמאּו ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשאם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

              
  

.Îּבגדי ּבהכנת עֹוסק ּכהּנה ּבגדי מעּׂשה על הממּנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻזה
ידֹו ּומּתחת ּובאריגתן, ּגדֹול ּכהן ּובגדי הדיֹוטים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּכהנים

ּבּמקּדׁש. לֹו היתה ולׁשּכה הּכל. ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹנעּׂשה

ה'תש"ע אלול ט' חמישי יום

 
זהב,‡. ּובגדי הדיֹוט, ּכהן ּבגדי מינים: ׁשלׁשה ּכהּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֻּבגדי

ּכּתנת, ּכלים: ארּבעה הם הדיֹוט ּכהן ּבגדי לבן. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּובגדי
לבנים, ּפׁשּתן ׁשל וארּבעּתן ואבנט. ּומגּבעת, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּומכנסים,

ּבצמר. רקּום לבּדֹו והאבנט ׁשּׁשה. ּכפּול ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָוחּוטן
.:ּכלים ׁשמנה והם ּגדֹול, ּכהן ּבגדי הן זהב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹֹּבגדי

ואבנטֹו וציץ. וחׁשן, ואפֹוד, ּומעיל, ּכהן, ּכל ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהארּבעה
ּבמעּׂשיו דֹומה והּוא הּוא, רֹוקם מעּׂשה ּגדֹול ּכהן ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָֹׁשל
הּמגּבעת היא ּבאהרן האמּורה ּומצנפת הדיֹוט. ּכהן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלאבנט
על ׁשּלֹופף ּכמי ּבּה צֹונף ּגדֹול ׁשּכהן אּלא ּבבניו, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהאמּורה
מגּבעת. נקראת ּולפיכ ּככֹובע, ּבּה צֹונפין ּובניו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשבר,

ּכ‚. ּבהן ׁשּמׁשּמׁש ּכלים ארּבעה הם לבן ּגדֹולּבגדי הן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
וארּבעּתן ּומצנפת. ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, הּכּפּורים: ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּביֹום
ּוׁשּתי הם. לבּדֹו הּפׁשּתן ּומן ׁשּׁשה, ּכפּול וחּוטן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָלבנים,
אחת הּכּפּורים: ּביֹום ּגדֹול לכהן לֹו היּו אחרֹות ְְֲֳִִֵֵַַַָָֹֻּכּתנֹות
מנה ּבׁשלׁשים ּוׁשּתיהם הערּבים. ּבין ואחת ּבּׁשחר, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלֹובׁשּה
ּומקּדיׁש מּׁשּלֹו. מֹוסיף - להֹוסיף רצה ואם הקּדׁש. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָמּׁשל

הּכּתנת. ּבּה עֹוּׂשה ּכ ואחר ְֶֶֶֶַַַַָָֹֻהּתֹוספת
ּומׁשּלׁשים,„. נאים חדׁשים, ׁשּיהיּו מצותן ּכהּנה ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָֻֻּבגדי

היּו ּולתפארת. לכבֹוד ׁשּנאמר: הּגדֹולים; ּבגדי ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדר
קצרים אֹו מּדתֹו על יתר ארּכין אֹו מקרעין אֹו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֹֻֻמטׁשטׁשין
ּפסּולה. עבֹודתֹו - ועבד ּבאבנט ׁשּסּלקן אֹו מּמּדתֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּפחּות
ׁשּנעּׂשּו עד ּבאבנט וסּלקן ארּכים ׁשהיּו אֹו מׁשחקין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻהיּו

כׁשרה. עבֹודתֹו - ועבד ְְְֲִֵַָָָָּכמּדתֹו
אֹותן‰. מלּבנין אין - צֹואין ׁשּנעּׂשּו ּכהּנה מּבגדי ּבגד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכל

חדׁשים. ולֹובׁש לּפתילֹות מּניחן אּלא אֹותן, מכּבסין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואין
ׁשעֹובד לבן ּובגדי אֹותן. ּגֹונזין - ׁשּבלּו ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּובגדי
אּלא לעֹולם, ׁשנּיה ּפעם ּבהם עֹובד אינֹו - הּצֹום ּביֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהם
ׁשם. והּניחם ׁשּנאמר: ׁשם; אֹותם ׁשּיפׁשט ּבמקֹום ְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹנגנזין

ּבהנאה. אסּורין ְֲֲִֵַָָוהם
.Âעֹוּׂשין היּו - ואבנטיהם ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי

הּׁשֹואבה. ּבית ּבּׂשמחת ּבּמקּדׁש ּבהן ּומדליקין ּפתילֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמהן
ּפתילֹות מהן עֹוּׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹוכתנֹות

ּתמיד. ְִִַָלמנֹורת
.Êויחיד צּבּור. מּׁשל אּלא ּבאים אינן הּכהנים ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכל

ּכל וכן ּומּתר. לּצּבּור מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשהתנּדב
הן הרי - לּצּבּור יחיד ׁשּמסרן הּמערכה ועצי הּׁשרת ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכלי
מּׁשּלֹו יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל אף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשרין.

לּצּבּור. ׁשּימסרם ּובלבד ּכׁשרים, -ְְְְִִִִֵֵֶַַ
.Á.רּבֹות מחלצֹות מהן עֹוּׂשין היּו הדיֹוטים ּכהנים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבגדי

הּבגדים, ּבהן להּניח ּבּמקּדׁש היּו חּלֹון ותׁשעים ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָוׁשּׁשה
על ּכתּוב מׁשמר ּכל וׁשם מׁשמר, לכל חּלֹונֹות ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָארּבעה
לעבֹודה מׁשמר אנׁשי ּוכׁשּיּכנסּו סתּומֹות. וכּלן ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻחּלֹונֹותיו,
ונֹוטלין ׁשּבתן ימי ּכל חּלֹונֹותיהן ּפֹותחין - ׁשּלהן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּׁשּבת
וסֹותמן. לחּלֹונֹותיהן הּבגדים מחזירין - ּוכׁשּיצאּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּכלים;

.Ëיהיּו ׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עּׂשּו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹולמה
עליו וכתּוב אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערבין. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּכלים
וכן אבנט. עליו וכתּוב אחד, ּבחּלֹון האבנטים וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמכנסים.
אחד. ּבחּלֹון ּכּלן והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן ְְְְֳִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻהּמצנפֹות

.Èּבעת אֹו ּבּלילה ׁשּלֹו ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן
הּמקּדׁש. מן ְִִֵֵֶַָׁשּיצא

.‡Èּביֹום לֹובׁשם לפיכ ּבהן. להנֹות מּתר ּכהּנה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
מּפני האבנט, מן חּוץ עבֹודה; ּבׁשעת ׁשּלא ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹעבֹודתֹו
ּבׁשעת אּלא ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן אסּור ׁשעטנז, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא

ֲָעבֹודה.
.È.ּבלבד ּופׁשּתים צמר אּלא לעבֹודה לֹובׁשין הּכהנים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאין
.‚Èהּוא - 'ּבד' אֹו 'ׁשׁש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֶֶַַַָָָוכל

היא - מקֹום ּבכל האמּורה ּותכלת הּבּוץ. והּוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהּפׁשּתים
הארּגמן הּכחל. מן ּפתּו ׁשהּוא ׁשמים, ּכעצם הּצבּוע ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּצמר
הּצבּוע הּצמר הּוא הּׁשני ותֹולעת אדם, הּצבּוע הּצמר ְִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּוא

ְַַּבתֹולעת.
.„Èצרי - מׁשזר' 'ׁשׁש אֹו 'ׁשׁש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

היה אם 'ּבד', ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
ּכפּול ׁשּיהיה הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; - לבּדֹו אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻחּוט
חּוטן ׁשּיהיה צרי - ּבלבד 'מׁשזר' ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשה.

ׁשמנה. ְָָֹּכפּול
.ÂËׁשּתהיינה הּוא - רקם' 'מעּׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכל

האריג. ּבפני אחד מּצד נראֹות ּבאריגה הּנעּׂשֹות ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּצּורֹות
ּפנים צדדין מּׁשני נראית הּצּורה ׁשּתהיה הּוא חׁשב' ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּו'מעּׂשה

ְָואחֹור.
.ÊËּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעּׂשה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד

ּבּתים ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻׁשל
האֹורגין ׁשעֹוּׂשין ּכדר הּכֹוסֹות, ּבית ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבאריגתּה,
ּומחּברין עצמֹו, ּבפני נארג ׁשּלּה יד ּובית הּקׁשים. ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּבגדים

ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם ְִִִֶַָֹֻאֹותֹו
.ÊÈׁשּלּה יד ּבית ואר העקב. מן למעלה עד - הּכּתנת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻאר

הּיד. ּכרחב - ורחּבֹו ידֹו. ּפס עד -ְְְַַַַָָָֹ
.ÁÈהם הדיֹוט, ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,

יר עד הּלב,מּמתנים מן קרֹוב הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא כים; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
להם ואין להם, יׁש ּוׁשנצים הארכּבה. ׁשהּוא ,הּיר סֹוף ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻעד
ּכיס. ּכמין מּקפין אּלא הערוה, ּבית ולא הּנקב ּבית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻלא

.ËÈעּׂשרה ׁשׁש ארּכֹו - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהּמצנפת
ׁשּתים וארּכֹו אצּבעֹות, ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָאּמֹות.
ּובגדי .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו מּקיפֹו אּמה, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּוׁשלׁשים
מעּׂשה אּלא מחט, מעּׂשה אֹותן עֹוּׂשין אין - ּכּלן ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻּכהּנה

ארג. מעּׂשה ׁשּנאמר: ֱֲֵֵֵֶֶַַֹאֹורג;
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קג               
  

.Îּבגדי ּבהכנת עֹוסק ּכהּנה ּבגדי מעּׂשה על הממּנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻזה
ידֹו ּומּתחת ּובאריגתן, ּגדֹול ּכהן ּובגדי הדיֹוטים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּכהנים

ּבּמקּדׁש. לֹו היתה ולׁשּכה הּכל. ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹנעּׂשה

ה'תש"ע אלול ט' חמישי יום

 
זהב,‡. ּובגדי הדיֹוט, ּכהן ּבגדי מינים: ׁשלׁשה ּכהּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֻּבגדי

ּכּתנת, ּכלים: ארּבעה הם הדיֹוט ּכהן ּבגדי לבן. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּובגדי
לבנים, ּפׁשּתן ׁשל וארּבעּתן ואבנט. ּומגּבעת, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּומכנסים,

ּבצמר. רקּום לבּדֹו והאבנט ׁשּׁשה. ּכפּול ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָוחּוטן
.:ּכלים ׁשמנה והם ּגדֹול, ּכהן ּבגדי הן זהב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹֹּבגדי

ואבנטֹו וציץ. וחׁשן, ואפֹוד, ּומעיל, ּכהן, ּכל ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהארּבעה
ּבמעּׂשיו דֹומה והּוא הּוא, רֹוקם מעּׂשה ּגדֹול ּכהן ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָֹׁשל
הּמגּבעת היא ּבאהרן האמּורה ּומצנפת הדיֹוט. ּכהן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלאבנט
על ׁשּלֹופף ּכמי ּבּה צֹונף ּגדֹול ׁשּכהן אּלא ּבבניו, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהאמּורה
מגּבעת. נקראת ּולפיכ ּככֹובע, ּבּה צֹונפין ּובניו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשבר,

ּכ‚. ּבהן ׁשּמׁשּמׁש ּכלים ארּבעה הם לבן ּגדֹולּבגדי הן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
וארּבעּתן ּומצנפת. ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, הּכּפּורים: ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּביֹום
ּוׁשּתי הם. לבּדֹו הּפׁשּתן ּומן ׁשּׁשה, ּכפּול וחּוטן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָלבנים,
אחת הּכּפּורים: ּביֹום ּגדֹול לכהן לֹו היּו אחרֹות ְְֲֳִִֵֵַַַָָֹֻּכּתנֹות
מנה ּבׁשלׁשים ּוׁשּתיהם הערּבים. ּבין ואחת ּבּׁשחר, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלֹובׁשּה
ּומקּדיׁש מּׁשּלֹו. מֹוסיף - להֹוסיף רצה ואם הקּדׁש. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָמּׁשל

הּכּתנת. ּבּה עֹוּׂשה ּכ ואחר ְֶֶֶֶַַַַָָֹֻהּתֹוספת
ּומׁשּלׁשים,„. נאים חדׁשים, ׁשּיהיּו מצותן ּכהּנה ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָֻֻּבגדי

היּו ּולתפארת. לכבֹוד ׁשּנאמר: הּגדֹולים; ּבגדי ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדר
קצרים אֹו מּדתֹו על יתר ארּכין אֹו מקרעין אֹו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֹֻֻמטׁשטׁשין
ּפסּולה. עבֹודתֹו - ועבד ּבאבנט ׁשּסּלקן אֹו מּמּדתֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּפחּות
ׁשּנעּׂשּו עד ּבאבנט וסּלקן ארּכים ׁשהיּו אֹו מׁשחקין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻהיּו

כׁשרה. עבֹודתֹו - ועבד ְְְֲִֵַָָָָּכמּדתֹו
אֹותן‰. מלּבנין אין - צֹואין ׁשּנעּׂשּו ּכהּנה מּבגדי ּבגד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכל

חדׁשים. ולֹובׁש לּפתילֹות מּניחן אּלא אֹותן, מכּבסין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואין
ׁשעֹובד לבן ּובגדי אֹותן. ּגֹונזין - ׁשּבלּו ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּובגדי
אּלא לעֹולם, ׁשנּיה ּפעם ּבהם עֹובד אינֹו - הּצֹום ּביֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהם
ׁשם. והּניחם ׁשּנאמר: ׁשם; אֹותם ׁשּיפׁשט ּבמקֹום ְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹנגנזין

ּבהנאה. אסּורין ְֲֲִֵַָָוהם
.Âעֹוּׂשין היּו - ואבנטיהם ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי

הּׁשֹואבה. ּבית ּבּׂשמחת ּבּמקּדׁש ּבהן ּומדליקין ּפתילֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמהן
ּפתילֹות מהן עֹוּׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹוכתנֹות

ּתמיד. ְִִַָלמנֹורת
.Êויחיד צּבּור. מּׁשל אּלא ּבאים אינן הּכהנים ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכל

ּכל וכן ּומּתר. לּצּבּור מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשהתנּדב
הן הרי - לּצּבּור יחיד ׁשּמסרן הּמערכה ועצי הּׁשרת ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכלי
מּׁשּלֹו יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל אף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשרין.

לּצּבּור. ׁשּימסרם ּובלבד ּכׁשרים, -ְְְְִִִִֵֵֶַַ
.Á.רּבֹות מחלצֹות מהן עֹוּׂשין היּו הדיֹוטים ּכהנים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבגדי

הּבגדים, ּבהן להּניח ּבּמקּדׁש היּו חּלֹון ותׁשעים ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָוׁשּׁשה
על ּכתּוב מׁשמר ּכל וׁשם מׁשמר, לכל חּלֹונֹות ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָארּבעה
לעבֹודה מׁשמר אנׁשי ּוכׁשּיּכנסּו סתּומֹות. וכּלן ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻחּלֹונֹותיו,
ונֹוטלין ׁשּבתן ימי ּכל חּלֹונֹותיהן ּפֹותחין - ׁשּלהן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּׁשּבת
וסֹותמן. לחּלֹונֹותיהן הּבגדים מחזירין - ּוכׁשּיצאּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּכלים;

.Ëיהיּו ׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עּׂשּו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹולמה
עליו וכתּוב אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערבין. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּכלים
וכן אבנט. עליו וכתּוב אחד, ּבחּלֹון האבנטים וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמכנסים.
אחד. ּבחּלֹון ּכּלן והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן ְְְְֳִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻהּמצנפֹות

.Èּבעת אֹו ּבּלילה ׁשּלֹו ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן
הּמקּדׁש. מן ְִִֵֵֶַָׁשּיצא

.‡Èּביֹום לֹובׁשם לפיכ ּבהן. להנֹות מּתר ּכהּנה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
מּפני האבנט, מן חּוץ עבֹודה; ּבׁשעת ׁשּלא ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹעבֹודתֹו
ּבׁשעת אּלא ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן אסּור ׁשעטנז, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא

ֲָעבֹודה.
.È.ּבלבד ּופׁשּתים צמר אּלא לעבֹודה לֹובׁשין הּכהנים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאין
.‚Èהּוא - 'ּבד' אֹו 'ׁשׁש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֶֶַַַָָָוכל

היא - מקֹום ּבכל האמּורה ּותכלת הּבּוץ. והּוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהּפׁשּתים
הארּגמן הּכחל. מן ּפתּו ׁשהּוא ׁשמים, ּכעצם הּצבּוע ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּצמר
הּצבּוע הּצמר הּוא הּׁשני ותֹולעת אדם, הּצבּוע הּצמר ְִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּוא

ְַַּבתֹולעת.
.„Èצרי - מׁשזר' 'ׁשׁש אֹו 'ׁשׁש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

היה אם 'ּבד', ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
ּכפּול ׁשּיהיה הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; - לבּדֹו אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻחּוט
חּוטן ׁשּיהיה צרי - ּבלבד 'מׁשזר' ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשה.

ׁשמנה. ְָָֹּכפּול
.ÂËׁשּתהיינה הּוא - רקם' 'מעּׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכל

האריג. ּבפני אחד מּצד נראֹות ּבאריגה הּנעּׂשֹות ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּצּורֹות
ּפנים צדדין מּׁשני נראית הּצּורה ׁשּתהיה הּוא חׁשב' ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּו'מעּׂשה

ְָואחֹור.
.ÊËּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעּׂשה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד

ּבּתים ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻׁשל
האֹורגין ׁשעֹוּׂשין ּכדר הּכֹוסֹות, ּבית ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבאריגתּה,
ּומחּברין עצמֹו, ּבפני נארג ׁשּלּה יד ּובית הּקׁשים. ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּבגדים

ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם ְִִִֶַָֹֻאֹותֹו
.ÊÈׁשּלּה יד ּבית ואר העקב. מן למעלה עד - הּכּתנת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻאר

הּיד. ּכרחב - ורחּבֹו ידֹו. ּפס עד -ְְְַַַַָָָֹ
.ÁÈהם הדיֹוט, ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,

יר עד הּלב,מּמתנים מן קרֹוב הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא כים; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
להם ואין להם, יׁש ּוׁשנצים הארכּבה. ׁשהּוא ,הּיר סֹוף ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻעד
ּכיס. ּכמין מּקפין אּלא הערוה, ּבית ולא הּנקב ּבית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻלא

.ËÈעּׂשרה ׁשׁש ארּכֹו - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהּמצנפת
ׁשּתים וארּכֹו אצּבעֹות, ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָאּמֹות.
ּובגדי .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו מּקיפֹו אּמה, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּוׁשלׁשים
מעּׂשה אּלא מחט, מעּׂשה אֹותן עֹוּׂשין אין - ּכּלן ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻּכהּנה

ארג. מעּׂשה ׁשּנאמר: ֱֲֵֵֵֶֶַַֹאֹורג;
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ה'תש"ע אלול י' שישי יום

 
ׁשּתי‡. רחב זהב ׁשל טס עֹוּׂשה הּציץ? מעּׂשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד

קדׁש ׁשיטין: ׁשני עליו וכֹותב לאזן, מאזן ּומּקיף ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹאצּבעֹות
ּבׁשיטה ּכתבֹו ואם מלמעלה. 'לה'' מּלמּטה, 'קדׁש' ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹלה'.

אחת. ּבׁשיטה ּכתבּוהּו ּופעמים ּכׁשר. - ְְְִִֵַַַַָָָָאחת
.האֹותּיֹות את חֹופר [ּכיצד?] ּבפניו. ּבֹולטֹות ְְְִִֵֵֶַָָָָוהאֹותּיֹות

נקּוב והּוא ׁשּבֹולט. עד הּׁשעוה על מדּבק והּוא ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָֻמאחריו
לנקב, מּנקב נכנס מּמּנּו למּטה ּתכלת ּופתיל קצֹותיו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבׁשּתי

הערף. ּכנגד ּבּפתיל נקׁשר ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּכדי
ארּוג‚. ּופיו עּׂשר, ׁשנים ּכפּולין וחּוטיו ּתכלת, ּכּלֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻהּמעיל

ּכנפים לׁשּתי נחלק אּלא יד, ּבית לֹו ואין אריגתֹו. ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבתחילת
מחּבר ואינֹו הּמעילים, ּכל ּכדר למּטה, עד הּגרֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻמּסֹוף
לֹוקה; - הּמעיל ּפי והּקֹורע ּבלבד. הּגרֹון ּכל ּכנגד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאּלא
ׁשהּקֹורען ּכהּנה, ּבגדי לכל הּדין והּוא יּקרע. לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּנאמר:

לֹוקה. - הׁשחתה ְֶֶֶַָָּדר
מּׁשלׁשּתן„. מין ּכל ׁשני, ותֹולעת וארּגמן ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומביא

חּוטי נמצאּו 'מׁשזר'. ּבׁשּוליו ׁשּנאמר לפי ׁשמֹונה, ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָׁשזּור
ׁשּלא רּמֹונים ּכמין אֹותן ועֹוּׂשה ועּׂשרים. ארּבעה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּׁשּולים
וׁשבעים ׁשנים ּומביא ּבּמעיל. אֹותן ותֹולה ּפיהן, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָפתחּו
ּבֹו ותֹולה זהב, הּכל ענּבֹולים, וׁשבעים ׁשנים ּובהם ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹזּוגים,
ּכנף ּבׁשּולי ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה זה ּכנף ּבׁשּולי ּוׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָׁשּׁשה
ּפעמֹון. נקרא ּכאחד ׁשניהם ּבין הּתלּוי הענּבֹול עם והּזֹוג ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָזה.
ורּמֹון. ּפעמֹון ורּמֹון ּפעמֹון צדדיו מּׁשני ׁשּוליו ׁשּיהיּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָעד

ּככה‰. ּבּתֹורה, האמּור והחׁשן האפֹוד ׁשּבאריגת ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּזהב
ׁשּׁשה עם ונֹותנֹו טהֹור זהב אחד חּוט לֹוקח מעּׂשהּו: ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָהּוא
הּוא וכן ּכאחת. חּוטין הּׁשבעה וכֹופל ּתכלת ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָחּוטין
ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ארּגמן, ׁשל ׁשּׁשה עם זהב חּוט ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָעֹוּׂשה
נמצאּו ּפׁשּתים. ׁשל ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ׁשני, ּתֹולעת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָׁשל
ועּׂשרים. ׁשמנה החּוטים ּכל ונמצאּו זהב, חּוטי ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹארּבעה
הּתכלת ּבתֹו לעּׂשֹות וגֹומר הּזהב ּפחי את וירּקעּו ְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
מלּמד, - הּׁשׁש ּובתֹו הּׁשני ּתֹולעת ּובתֹו הארּגמן ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָּובתֹו

ּבתֹוכן. ּכפּול הּזהב ְֶַָָָָׁשחּוט
.Âהּזהב מן חֹוׁשב מעּׂשה ּבגד אֹורג החׁשן? מעּׂשה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכיצד

ועּׂשרים ׁשמנה על והּׁשׁש הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹוהּתכלת
לׁשנים. וכֹופלֹו זרת, ורחּבֹו אּמה ארּכֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָחּוטין,
אבן ׁשל טּורים ארּבעה ּבֹו וקֹובע מרּבע. זרת על זרת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻנמצא
ׁשל ּבבית ּומׁשּקע מרּבע מהן אבן ּכל ּבּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻהמפרׁשים

רּוחֹותיו. ּומארּבע מלמּטה ׁשּמּקיפֹו ְְִִֵֶַַַַָָָָזהב,
.Êונמצא ּכתֹולדֹותם. הּׁשבטים ׁשמֹות האבנים על ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּומפּתח

וכֹותב 'ּבנימין'. - יׁשפה ועל 'ראּובן', האדם על ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּכֹותב
למּטה וכֹותב ויעקב', יצחק 'אברהם מראּובן למעלה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּבּתחּלה
ׁשם. מצּויֹות האֹותּיֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי יּה', 'ׁשבטי ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָמּבנימין

.Á.זהב טּבעֹות ארּבע חׁשן ׁשל זוּיֹות ארּבע על ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָועֹוּׂשה
ׁשּתי ּבהן, נתלה ׁשהחׁשן מעלה, ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָונֹותן
טּבעֹות ּבׁשּתי ונֹותן ׁשרׁשרֹות; הּנקראים והם הּזהב, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָעבֹותֹות

ּתכלת. ּפתילי ׁשני הּדּדים, ּכנגד ׁשהן מּטה, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשל

.Ëוארּכֹו לכתף, מּכתף אדם ׁשל ּגּבֹו ּכרחב רחּבֹו - ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהאפֹוד
ׁשּתי ּכמֹו לֹו ויׁש הרגלים. עד מאחֹוריו הּידים אּצילי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּכנגד
ּבהם, אֹותֹו ׁשחֹוגרין ּולכאן, לכאן ּבאריג מּמּנּו יֹוצאֹות ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָידֹות
וארּגמן ּתכלת זהב ארּוג והּכל האפֹוד. חׁשב הּנקראין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוהם
החׁשן. ּכמעּׂשה חּוטין, ועּׂשרים ׁשמנה על וׁשׁש ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹותֹולעת
הּכהן. ּכתפֹות על ׁשּיהיּו ּכדי ּכתפֹות, ׁשּתי עליו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹותֹופר
ׁשל ּבבית מׁשּקע מרּבע ׁשהם אבן וכתף ּכתף ּכל על ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻוקֹובע
על ׁשּׁשה הּׁשבטים, ׁשמֹות האבנים ׁשּתי על ּומפּתח ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָזהב,
יֹוסף ׁשם וכֹותבין ּכתֹולדֹותם. זֹו, אבן על וׁשּׁשה זֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָאבן
ועּׂשרים זֹו, ּבאבן אֹות וחמׁש עּׂשרים ונמצאּו ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָ'יהֹוסף',

ּכתּובין: היּו וכ זֹו. ּבאבן אֹות ְְְְִֵֶֶָָָוחמׁש
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ראּובן ּבּה ׁשּכתּוב והאבןוהאבן הימנית, ּכתפֹו על - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבכל ועֹוּׂשה הּׂשמאלית. ּכתפֹו על - ׁשמעֹון ּבּה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּכתּוב
ואחת הּכתף, ּבראׁש מלמעלה אחת טּבעֹות: ׁשּתי ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹּכתף
זהב עבֹותֹות ׁשּתי ונֹותן החׁשב. מן למעלה לּכתף ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמּלמּטה

ׁשרׁשרֹות. הּנקראים והם ׁשּלמעלה, טּבעֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּבׁשּתי
.Èׁשל ּבּטּבעֹות חׁשן ׁשל העבֹותֹות קצֹות מכניס ּכ ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָואחר

ׁשּבׁשּולי הּתכלת ּפתילי ׁשני ּומכניס האפֹוד, ּבכתפֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמעלה
את ּומֹורידין האפֹוד, מחׁשב מעלה ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהחׁשן
החׁשן טּבעֹות עד האפֹוד ּכתפֹות ׁשּבטּבעֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָהּׁשרׁשרֹות
האפֹוד. מעל החׁשן יּזח ולא ּבזה זה ׁשּידּבקּו ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהעליֹונֹות,
- קלקּול ּדר חּבּורן ּומפרק האפֹוד מעל חׁשן הּמּזיח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכל

ֶלֹוקה.
.‡Èעל החׁשן יהיה - החׁשן עם האפֹוד ּכׁשּלֹובׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצא

לּבֹו על קׁשּור האפֹוד וחׁשב מאחריו. והאפֹוד ּבׁשוה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלּבֹו
ּוׁשּתי ּכתפיו. ׁשּתי על האפֹוד ּכתפֹות ּוׁשּתי החׁשן. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּתחת
מּכתפֹות ּומּכאן מּכאן ּכתפיו מעל יֹורדֹות זהב ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָעבֹותֹות
מּתחת מרּכסין ּתכלת חּוטי ּוׁשני החׁשן. טּבעֹות עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהאפֹוד
טּבעֹות ׁשּתי עד הּתחּתֹונֹות החׁשן טּבעֹות מּׁשתי ידיו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָאּצילי
החׁשב. מן למעלה ׁשהם הּתחּתֹונֹות, האפֹוד ּכתפֹות
יוםשישֿישבתקודשי'ֿי"אאלול
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ּתחּלה,‡. הּמכנסים לֹובׁש הּבגדים? לביׁשת סדר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד

למ הּמכנסים את ּכוחֹוגר ואחר מתניו. מעל מּטּבּורֹו עלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
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ידיו, אּצילי ּכנגד האבנט את חֹוגר ּכ ואחר הּכּתנת. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלֹובׁש
וקֹוׁשר. ׁשּגֹומר עד ּכר על ּכר ְִֵֵֶַַַָָָָּומּקיפֹו

.ּבמקֹום - ּבּיזע יחּגרּו ולא ּבּקּבלה: מפרׁש האבנט ְְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָֹֹועל
ותרּגם: הּנביאים מּפי עּזיאל ּבן יֹונתן קּבל וכ ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּמּזיעין.
ּכֹובע. ּכמין ּבּמצנפת צֹונף ּכ ואחר יסרּון. לבביהֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעל

.‚- הּמעיל ועל הּמעיל. לֹובׁש ּבאבנט ׁשחֹוגר אחר ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹּכהן
החׁשן. מּתחת הּמעיל על האפֹוד ּבחׁשב וחֹוגר והחׁשן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהאפֹוד
צֹונף ּכ ואחר ּבאפֹוד. ׁשחֹוגרֹו האפֹוד, מעיל נקרא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּולפיכ
נראה היה ּוּׂשערֹו הּמצנפת. מן למעלה הּציץ וקֹוׁשר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמצנפת,
למצנפת. ציץ ּבין ּתפּלין מּניח היה וׁשם למצנפת, ציץ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבין

ּבהן;„. עֹובד הּכהן ולהיֹות אּלּו ּבגדים לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמצות
והלּבׁשּתם ּתקריב ּבניו ואת קדׁש, בגדי ועּׂשית ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
אֹו אּלּו, ּבגדים מּׁשמנה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש ּגדֹול וכהן ְְְְֳִִִֵֵֵֶָָָָֹֹֹֻּכּתנת.
הּוא - אּלּו ּבגדים מארּבעה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש הדיֹוט ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן
ּבידי מיתה וחּיב ּפסּולה, ועבֹודתֹו ּבגדים, מחּסר ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּנקרא
והיתה אבנט אתם וחגרּת ׁשּנאמר: ׁשּׁשּמׁש. ּכזר ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשמים,
אין עליהן, ּכהּנתן - עליהן ׁשּבגדיהם ּבזמן ּכהּנה; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻֻלהם
ּכזרים, הם הרי אּלא עליהן, ּכהּנתם אין - עליהן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻּבגדיהן

יּומת. הּקרב והּזר ְְֱֵֶַַַָָָונאמר:
.‰ּכ העבֹודה, ּופֹוסל מיתה חּיב ּבגדים ׁשהמחּסר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּכׁשם

אֹו אבנטים, ׁשני אֹו ּכּתנֹות ׁשּתי ׁשּלבׁש ּכגֹון ּבגדים. ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיתר
מחּלל זה הרי - ועבד ּגדֹול ּכהן ּבגדי ׁשּלבׁש הדיֹוט ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכהן

ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב ְֲִִִֵַַָָָָָהעבֹודה,
.Âׁשּלא מלּמד, - ּולבׁשם ּבּׂשרֹו על ּכהּנה: ּבבגדי ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻנאמר

אֹו אחת נימא אפּלּו לּבגדים. ּבּׂשרֹו ּבין חֹוצץ דבר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָיהיה
זֹו הרי - לּבגד ּבּׂשר ּבין היתה אם מתה, ּכּנה אֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעפר
לעבד יכֹול הּכהן אין לפיכ ּפסּולה. ועבֹודתֹו ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹחציצה
חֹוצצת, אינּה ראׁש ׁשל אבל חֹוצצת. ׁשהרי יד, ׁשל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹּבתפּלין

מּניח. - העבֹודה ּבׁשעת להּניחם רצה ְְְֲִִִִַַַַָָָָָואם
.Êּבגדֹו ּבין אבק יהיה ׁשּלא ׁשּלֹובׁש, ּבׁשעה להּזהר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוצרי

ּתּכנס וׁשּלא ּבחּיים. ׁשהיא ּפי על אף ּכּנה ולא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלבּׂשרֹו,
הּבגד ׁשּיתרחק עד לבגדֹו, ּבּׂשרֹו ּבין העבֹודה ּבׁשעת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרּוח
ּׂשערֹו יצא ולא לחיק. חלּוקֹו ּתחת ידֹו יכניס ולא ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹמעליו.
ׁשם היה ואם מדלּדלת. נימא ּבּבגד יהיה ולא הּבגד. ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻמן

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - אּלּו מּכל ְֲִֵֵֶָָָָאחד

.Áׁשּכרכֹו ּכגֹון ּבגדים, ּבמקֹום ׁשּלא ּבגד ּבּׂשרֹו על ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכר
על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו היה אם עקבֹו: על אֹו אצּבעֹו ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָעל
אינֹו - מּכן ּפחֹות ּופֹוסל; חֹוצץ זה הרי - אצּבעֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָׁשלׁש
ּבפני ּבגד חׁשּוב והּוא הֹואיל קטן, צלצּול היה ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָחֹוצץ.
ׁשלׁש. על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ּפֹוסל זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָעצמֹו

.Ëאֹו ּבּׁשּבת, גמי עליה לכר מּתר - ּבאצּבעֹו ׁשּלקה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻּכהן
להֹוציא נתּכּון ואם ועֹובד. ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבגד
לּכלי ּבּׂשרֹו ּבין הּבגד אֹו הּגמי יחּוץ ׁשּלא והּוא אסּור. - ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹדם

עבֹודה. ְֲִַָּבׁשעת
.Èׁשמנה להׁשלים ּכדי ותּמים, אּורים ׁשני ּבבית ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֻעּׂשּו

לא מה ּומּפני ּבהן. נׁשאלין היּו ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבגדים,
וכל הּקדׁש, רּוח ׁשם היתה ׁשּלא מּפני ּבהן? ׁשֹואלין ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהיּו
- עליו ׁשֹורה ׁשכינה ואין הּקדׁש ּברּוח מדּבר ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכהן

ּבֹו. נׁשאלין ְִִֵָאין
.‡Èוהּׁשֹואל הארֹון, לפני ּופניו הּכהן עֹומד ׁשֹואלין? ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹוכיצד

לא אֹו אעלה הּׁשֹואל: ואֹומר הּכהן, לאחרי ּפניו ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמאחריו,
ּבקֹול אּלא ּבלּבֹו, מהרהר ולא רם ּבקֹול ׁשֹואל ואינֹו ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָֹאעלה?
לֹובׁש הּקדׁש רּוח ּומּיד עצמֹו. לבין ּבינֹו ׁשּמתּפּלל ּכמי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹנמּו
'עלה' הּנבּואה ּבמראה ּבֹו ורֹואה ּבחׁשן ּומּביט הּכהן, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת
ּפניו. ּכנגד החׁשן מן ׁשּבֹולטֹות ּבאֹותּיֹות ּתעלה' 'לא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹאֹו

ּתעלה'. 'לא אֹו 'עלה' לֹו: ואֹומר מׁשיבֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶַַֹֹוהּכהן
.Èמׁשיבין - ׁשאל ואם ּכאחד. דברים ׁשני על ׁשֹואלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָואין

אֹו אּלא להדיֹוט, ּבהן נׁשאלין ואין ּבלבד. הראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָעל
ולפני ׁשּנאמר: ּבֹו. הּצּבּור ׁשּצר למי אֹו ּדין לבית אֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹלמל
יּׂשראל ּבני וכל ,הּמל זה - הּוא וגֹומר; יעמד הּכהן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאלעזר
וכל ּבׁשאלתֹו, הּצּבּור ׁשּצר מי אֹו מלחמה מׁשּוח הּוא זה -ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

הּגדֹול. ּדין ּבית אּלּו - ִֵֵֵַָָָהעדה
.‚Èחֹוגרין היּו ׁשהּכהנים נביאים ּבדברי מֹוצא ׁשאּתה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה

ּכהן ׁשל האפֹוד ׁשאין ּגדֹולים, ּכהנים היּו לא - ּבד ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹאפֹוד
ׁשמּואל ׁשהרי אֹותֹו; חֹוגרין היּו הלוּים ואף ּבד. אפֹוד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּגדֹול
אפֹוד אּלא ּבד. אפֹוד חגּור נער ּבֹו: ונאמר היה, לוי ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנביא
ׁשּתׁשרה ראּוי ׁשהּוא ּומי הּנביאים ּבני אֹותֹו חֹוגרים היּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָזה
ּגדֹול ּכהן למעלת זה הּגיע ּכי להֹודיע הּקדׁש, רּוח ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹעליו

ה ּברּוח והחׁשן האפֹוד ּפי על ּקדׁש.ׁשּמדּבר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמקּדׁש ּכלי הלכֹות להֹו ְְְְְִִִֵַָסלקּו
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― 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
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ידיו, אּצילי ּכנגד האבנט את חֹוגר ּכ ואחר הּכּתנת. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלֹובׁש
וקֹוׁשר. ׁשּגֹומר עד ּכר על ּכר ְִֵֵֶַַַָָָָּומּקיפֹו

.ּבמקֹום - ּבּיזע יחּגרּו ולא ּבּקּבלה: מפרׁש האבנט ְְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָֹֹועל
ותרּגם: הּנביאים מּפי עּזיאל ּבן יֹונתן קּבל וכ ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּמּזיעין.
ּכֹובע. ּכמין ּבּמצנפת צֹונף ּכ ואחר יסרּון. לבביהֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעל

.‚- הּמעיל ועל הּמעיל. לֹובׁש ּבאבנט ׁשחֹוגר אחר ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹּכהן
החׁשן. מּתחת הּמעיל על האפֹוד ּבחׁשב וחֹוגר והחׁשן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהאפֹוד
צֹונף ּכ ואחר ּבאפֹוד. ׁשחֹוגרֹו האפֹוד, מעיל נקרא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּולפיכ
נראה היה ּוּׂשערֹו הּמצנפת. מן למעלה הּציץ וקֹוׁשר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמצנפת,
למצנפת. ציץ ּבין ּתפּלין מּניח היה וׁשם למצנפת, ציץ ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבין

ּבהן;„. עֹובד הּכהן ולהיֹות אּלּו ּבגדים לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמצות
והלּבׁשּתם ּתקריב ּבניו ואת קדׁש, בגדי ועּׂשית ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
אֹו אּלּו, ּבגדים מּׁשמנה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש ּגדֹול וכהן ְְְְֳִִִֵֵֵֶָָָָֹֹֹֻּכּתנת.
הּוא - אּלּו ּבגדים מארּבעה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש הדיֹוט ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן
ּבידי מיתה וחּיב ּפסּולה, ועבֹודתֹו ּבגדים, מחּסר ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּנקרא
והיתה אבנט אתם וחגרּת ׁשּנאמר: ׁשּׁשּמׁש. ּכזר ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשמים,
אין עליהן, ּכהּנתן - עליהן ׁשּבגדיהם ּבזמן ּכהּנה; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻֻלהם
ּכזרים, הם הרי אּלא עליהן, ּכהּנתם אין - עליהן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻּבגדיהן

יּומת. הּקרב והּזר ְְֱֵֶַַַָָָונאמר:
.‰ּכ העבֹודה, ּופֹוסל מיתה חּיב ּבגדים ׁשהמחּסר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּכׁשם

אֹו אבנטים, ׁשני אֹו ּכּתנֹות ׁשּתי ׁשּלבׁש ּכגֹון ּבגדים. ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיתר
מחּלל זה הרי - ועבד ּגדֹול ּכהן ּבגדי ׁשּלבׁש הדיֹוט ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכהן

ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב ְֲִִִֵַַָָָָָהעבֹודה,
.Âׁשּלא מלּמד, - ּולבׁשם ּבּׂשרֹו על ּכהּנה: ּבבגדי ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻנאמר

אֹו אחת נימא אפּלּו לּבגדים. ּבּׂשרֹו ּבין חֹוצץ דבר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָיהיה
זֹו הרי - לּבגד ּבּׂשר ּבין היתה אם מתה, ּכּנה אֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעפר
לעבד יכֹול הּכהן אין לפיכ ּפסּולה. ועבֹודתֹו ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹחציצה
חֹוצצת, אינּה ראׁש ׁשל אבל חֹוצצת. ׁשהרי יד, ׁשל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹּבתפּלין

מּניח. - העבֹודה ּבׁשעת להּניחם רצה ְְְֲִִִִַַַַָָָָָואם
.Êּבגדֹו ּבין אבק יהיה ׁשּלא ׁשּלֹובׁש, ּבׁשעה להּזהר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוצרי

ּתּכנס וׁשּלא ּבחּיים. ׁשהיא ּפי על אף ּכּנה ולא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלבּׂשרֹו,
הּבגד ׁשּיתרחק עד לבגדֹו, ּבּׂשרֹו ּבין העבֹודה ּבׁשעת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרּוח
ּׂשערֹו יצא ולא לחיק. חלּוקֹו ּתחת ידֹו יכניס ולא ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹמעליו.
ׁשם היה ואם מדלּדלת. נימא ּבּבגד יהיה ולא הּבגד. ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻמן

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - אּלּו מּכל ְֲִֵֵֶָָָָאחד

.Áׁשּכרכֹו ּכגֹון ּבגדים, ּבמקֹום ׁשּלא ּבגד ּבּׂשרֹו על ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכר
על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו היה אם עקבֹו: על אֹו אצּבעֹו ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָעל
אינֹו - מּכן ּפחֹות ּופֹוסל; חֹוצץ זה הרי - אצּבעֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָׁשלׁש
ּבפני ּבגד חׁשּוב והּוא הֹואיל קטן, צלצּול היה ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָחֹוצץ.
ׁשלׁש. על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ּפֹוסל זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָעצמֹו

.Ëאֹו ּבּׁשּבת, גמי עליה לכר מּתר - ּבאצּבעֹו ׁשּלקה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻּכהן
להֹוציא נתּכּון ואם ועֹובד. ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבגד
לּכלי ּבּׂשרֹו ּבין הּבגד אֹו הּגמי יחּוץ ׁשּלא והּוא אסּור. - ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹדם

עבֹודה. ְֲִַָּבׁשעת
.Èׁשמנה להׁשלים ּכדי ותּמים, אּורים ׁשני ּבבית ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֻעּׂשּו

לא מה ּומּפני ּבהן. נׁשאלין היּו ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבגדים,
וכל הּקדׁש, רּוח ׁשם היתה ׁשּלא מּפני ּבהן? ׁשֹואלין ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהיּו
- עליו ׁשֹורה ׁשכינה ואין הּקדׁש ּברּוח מדּבר ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכהן

ּבֹו. נׁשאלין ְִִֵָאין
.‡Èוהּׁשֹואל הארֹון, לפני ּופניו הּכהן עֹומד ׁשֹואלין? ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹוכיצד

לא אֹו אעלה הּׁשֹואל: ואֹומר הּכהן, לאחרי ּפניו ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמאחריו,
ּבקֹול אּלא ּבלּבֹו, מהרהר ולא רם ּבקֹול ׁשֹואל ואינֹו ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָֹאעלה?
לֹובׁש הּקדׁש רּוח ּומּיד עצמֹו. לבין ּבינֹו ׁשּמתּפּלל ּכמי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹנמּו
'עלה' הּנבּואה ּבמראה ּבֹו ורֹואה ּבחׁשן ּומּביט הּכהן, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת
ּפניו. ּכנגד החׁשן מן ׁשּבֹולטֹות ּבאֹותּיֹות ּתעלה' 'לא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹאֹו

ּתעלה'. 'לא אֹו 'עלה' לֹו: ואֹומר מׁשיבֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶַַֹֹוהּכהן
.Èמׁשיבין - ׁשאל ואם ּכאחד. דברים ׁשני על ׁשֹואלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָואין

אֹו אּלא להדיֹוט, ּבהן נׁשאלין ואין ּבלבד. הראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָעל
ולפני ׁשּנאמר: ּבֹו. הּצּבּור ׁשּצר למי אֹו ּדין לבית אֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹלמל
יּׂשראל ּבני וכל ,הּמל זה - הּוא וגֹומר; יעמד הּכהן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאלעזר
וכל ּבׁשאלתֹו, הּצּבּור ׁשּצר מי אֹו מלחמה מׁשּוח הּוא זה -ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

הּגדֹול. ּדין ּבית אּלּו - ִֵֵֵַָָָהעדה
.‚Èחֹוגרין היּו ׁשהּכהנים נביאים ּבדברי מֹוצא ׁשאּתה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה

ּכהן ׁשל האפֹוד ׁשאין ּגדֹולים, ּכהנים היּו לא - ּבד ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹאפֹוד
ׁשמּואל ׁשהרי אֹותֹו; חֹוגרין היּו הלוּים ואף ּבד. אפֹוד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּגדֹול
אפֹוד אּלא ּבד. אפֹוד חגּור נער ּבֹו: ונאמר היה, לוי ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנביא
ׁשּתׁשרה ראּוי ׁשהּוא ּומי הּנביאים ּבני אֹותֹו חֹוגרים היּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָזה
ּגדֹול ּכהן למעלת זה הּגיע ּכי להֹודיע הּקדׁש, רּוח ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹעליו

ה ּברּוח והחׁשן האפֹוד ּפי על ּקדׁש.ׁשּמדּבר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמקּדׁש ּכלי הלכֹות להֹו ְְְְְִִִֵַָסלקּו



      

ה'תש"ע אלול ה' ראשון יום

. .‰ ‰ Â
.Ë ‰ ‡ Â
― 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
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קו         
  

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

― הצ"ב לגּדלהּמצוה הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ׂשער ּפרע "ּגּדל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָׂשערֹו,

ראׁשֹו"  קדֹוׁש" הּמכלּתא: ּולׁשֹון , ְְְִַָָֹ
עׂשה מצות ― ּפרע ּגּדל ּבקדּׁשה, ּגּדּול ― ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻיהיה
לאֿיעבר ּתער לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ְְֲֲִִֶַַַַַַַֹֹֹּומּנין
מצות ּׁשּירּתי מה "הא נאמר: וׁשם ְְְֱִִִֶַַַַַָָֹעלֿראׁשֹו".

עׂשה       ֲֵ
      

 החֹופף ,ּבאדמה ֲֵַַָָ
נתן אם ׁשהּנזיר, ּכלֹומר: סּמנין". והּנֹותן ,ְְִִִֵֶַַַַַָָָ
עֹוברעל יהא לא אתֿהּׂשער, הּמּׁשיר סם ראׁשֹו ְִֵֵֵֶַַַַַָֹֹ

העביר לא ׁשהרי לאֿתעׂשה, מצות על ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַֹֹ
,עׂשה מצות על עֹובר יהא אבל ּתער; ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָּכעין

והרי ּגּדל; לא וזה ― ּפרע" "ּגּדל אמרֹו: ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹוהּוא
הּכללים לפי הּוא, עׂשה ― עׂשה מכלל הּבא ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָלאו
ּבמקֹומם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָאצלנּו.

נזירּות .ּבמּסכת ְְִֶֶַ

― הר"ט מּלגּלח,הּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
עלֿראׁשֹו" יעבר לא "ּתער יתעּלה: אמרֹו ְְְֲִֶַַַַַָֹֹֹוהּוא

לפי לֹוקה, ― הּנזיר ראׁש המגּלח וגם .ְְְִִֵֶַַַַַָֹ
― אחת ׂשערה ּומּׁשּיגּלח ּכמתּגּלח. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָׁשּמגּלח
ּבּמּסכּתא הּנזיר ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָלֹוקה.

.לכ ְְֶָָֻׁשחּברה

ה'תש"ע אלול ו' שני יום

     
― הר"ב מּלׁשּתֹותהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֻ

ענבים, מי ּתערבּתם ּבעּקר ׁשּיׁש הּׁשכר מיני אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיין
לא ענבים "וכלֿמׁשרת יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָֹוהּוא

יׁשּתה"  ּכ על ּבאזהרה והפליג . ְְְְִִִֶַַָָָָ

ּבֹו ׁשּיׁש הּׁשכר אֹו הּיין החמיץ ׁשאפּלּו ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואמר
אמרֹו: והּוא לׁשּתֹותֹו, לֹו אסּור ― יין ְְְֲִִֶַַָָֹּתערבת

יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין לאו"חמץ ואין . ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ
יׁשּתה לא יין אמר: ׁשאּלּו עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹזה
מצות; ׁשּתי היּו אז ּכי ― יׁשּתה לא יין ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹֹוחמץ
הרחקה ― יׁשּתה לא יין חמץ אמר: ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹאּלא

נזירּותמןֿהּיי ּבגמרא ונתּבאר ׁשאמרֹון. , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
טעם לאסֹור ענבים", "מׁשרת  ְֱֲִִֶַַַָ

 ּכעּקרמצוה ׁשהן והראיה . ְְְִִֵֶָָָָָָ
אינֹו ― וחמץ יין ׁשתה ׁשאם היא: ― ִִִֵֶֶַַַָָָֹאחת

לקּמן ׁשּנבאר ּכמֹו ׁשּתים, לֹוקה    ְְְְִֵֶֶַַָָ
 חמץ אֹו יין רביעית הּנזיר ּוכׁשּיׁשּתה :ְְְִִִִִֶֶֶַַָֹ

לֹוקה. ―ֶ

― הר"ג מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
לא וכּו' לחים "וענבים אמרֹו: והּוא ְְְֲֲִִִַַָָָֹענבים,

לֹוקה.יאכל" ― ּכזית מהם אכל ואם , ְְִִֵֵֶֶַַָֹ

― הד"ר מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
יאכל" לא "ויבׁשים אמרֹו: והּוא ,צּמּוקים, ְְִִִִֵֵָֹֹ
לֹוקה. ― ּכזית מהם אכל ְְִִֵֶֶַַָואם
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― הר"ה מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
לא ועדֿזג "מחרצּנים אמרֹו: והּוא ענבים, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹזרע

יאכל"  ― ּכזית מהם אכל ואם , ְְִִֵֵֶַַָֹ
ֶלֹוקה.

― הר"ו מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
יאכל", לא "ועדֿזג אמרֹו: והּוא הענבים, ְְְְֲִִֵֵַָָָָֹֹקלּפי
ׁשחמּׁשה והראיה לֹוקה. ― ּכזית מהם אכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָואם
וזג וחרצן וצּמּוקים וענבים יין ּכלֹומר: ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָאּלּו,
ׁשהּוא ― היא עצמּה ּבפני מצוה מהם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכלֿאחד
ּולׁשֹון אחת. מלקּות מהם ואחד ּכלֿאחד על ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹוקה

הּמׁשנה ועל עצמֹו ּבפני הּיין על "חּיב : ְְְְִִִֵַַַַַַַָָ
ועל עצמן ּבפני הּזּגין ועל עצמן ּבפני ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָהענבים
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש עצמן". ּבפני ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָהחרצּנים

חרצּניםנזירּות ויבׁשים לחים ענבים "אכל : ְְֲִִִִִִֵַַַַָָ
לֹוקה ― וׁשתה ענבים ׁשל אׁשּכֹול וסחט ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָוזּגין

ׁשם חׁשבּו וכאׁשר ׁשּתּנאחמׁש". לקּבע ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
וׁשּיר ּתנא זה      ְְֶַַָ
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   מחמת חּיב ְֲֵֶַַָוׁשהּוא
אמרּו מלקּיֹות מחמׁש יֹותר נזיר, :ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶַָָָֻ

ׁשּיר והא אמרּו: ולא יחל ּדלא לאו ׁשּיר ְְְְְֵַַַַַָָָָֹֹוהא
ׁשּתים, החמץ ועל הּיין על חּיב ׁשאינֹו לפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹחמץ?
הּיין, ׁשהּוא עּקרֹו מחמת אּלא נאסר לא החמץ ֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכי

ׁשּבארנּו ּכמֹו  ׁשעּקר אמר ּוכאּלּו . ְְְִִֵֶֶַַַָ
ּׁשאּתה ּומּמה ּבקלקּולֹו. מּמּנּו נסּתּלק לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹאּסּורֹו
ּכּלן מצטרפין אּלּו נזיר ׁשאּסּורי לדעת, ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻצרי

מּכּלן. ּכזית על ולֹוקה ְְְִִִִֶַַַָֻלכזית

― הר"ח הּנזירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
מת נפׁש "ועל אמרֹו: והּוא הּמת, ּבאהל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמּלהּטּמא

יבא" לא ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְִֵָָָָֹֹ
,"לאֿיּטּמא" הּכתּוב ּדּבר מלא "קרא :ְִִֵֶַַָָָָֹ

הּטמאה על להזהיר יבא" "לא אֹומר ְְְְִֵֶַַַָָֹֹֻּכׁשהּוא
נכנס ׁשאם נתּבאר וׁשם הּביאה". על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּולהזהיר
אּלא לֹוקה אינֹו ― ׁשּנטמא אחר הּמת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלאהל
― ּכאחת ּוביאה טמאה לֹו ארעּו וׁשאם ְְְְִִֵֶַַַַָָֻאחת;
ּגֹוסס ׁשם ׁשּיׁש לאהל ׁשּנכנס, ּכגֹון ׁשּתים, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹחּיב
ׁשּנטמא ׁשּנמצא האדם אֹותֹו ׁשּמת עד ׁשם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָויׁשב
הּמת לאהל נכנס אם אבל ּכאחת. הּמת ּבאהל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּובא

לּביאה הּטמאה קדמה ּכבר     ְְְִַַָָָָָֻ
      ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְִֵֶָ

ּבאהלֹות. המבארים הּכללים לפי ְְְְִִִַַָָָָֹֹׁשם

― הר"ז מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
לאֿיּטּמא" וגֹו' ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא ְְְְְִִִֵַָָָָֹלמת,

 ּבטמאֹות ּבין מת, ּבטמאת נטמא ואם .ְְְְְְִִֵֵַָֻֻ
עליהן מגּלח ׁשאינֹו ּבטמאֹות ּבין עליהן ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֻׁשּמגּלח

לֹוקה. ―ֶ
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― הצ"ג ּבגּלּוחהּמצוה הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָ

ּולׁשֹון הּנזירּות. ימי ּכתם קרּבנֹותיו והבאת ְְְְְְֲִֵַַַָָָֹֹראׁשֹו
ספרא    מגּלחין "ׁשלׁשה : ְְְְִִַָָֹ

אמנם והלוּים". והמצרע הּנזיר מצוה: ְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֹותגלחּתן
נֹוהגת ואינה ּבּמדּבר היתה הלוּים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתגלחת
לדֹורֹות. נֹוהגת ּומצרע נזיר ּתגלחת א ְְְְִִֶֶַַַָָֹלדֹורֹות,
טמאה, ּתגלחת ּתגלחֹות: ׁשּתי לּנזיר ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻּוברּור

וגֹו'" עליו מת "וכיֿימּות אמרֹו: והּוא  ְְְְִֵָָָָ

ּביֹום" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהרה, ְְְְְְֳִִֶַַַָָָותגלחת
נזרֹו" ימי ׁשּתימלאת למנֹות אין אבל , ְְְְְֲִִֵֵֵָֹ

טמאה ׁשּתגלחת לפי מצות, ּכׁשּתי אּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹֻּתגלחֹות
עׂשה ׁשּמצות לפי נזירּות, מצות מהלכֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַהיא

ּפרע ׁשּירּבה היא: ׁשּלֹו ,ּבקדּׁשה ְְִִֶֶֶֶַַָֻ
ּופרט הּכתּוב המׁשי אחרּֿכ ׁשּבארנּו. ְְְִִֵֶַַַַַָָָּכמֹו
ויביא יגּלח הּנזירּות, ּבימי ּבמת נטמא אם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָואמר:
מחדׁש, ּבקדּׁשה ּפרע לגּדל יׁשּוב ואחרּֿכ ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻקרּבן
ּכמֹו ּבּה, עצמֹו ׁשחּיב הּנזירּות ימי ּתקּופת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָּכנגד
ּכמֹו אחת, מצוה והן ּתגלחֹות ׁשּתי למצרע ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּיׁש

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר     . ְֲִֵֶָ
נזיר ּתגלחת ׁשּמנינּו אתֿהּטעם לקּמן אבאר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּגם
וקרּבנֹותיו מצרע ותגלחת אחת, מצוה ְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָֹוקרּבנֹותיו
זֹו, מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מצות. ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹׁשּתי
נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם נזיר, ּתגלחת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָּכלֹומר:

.

― הקי"ד ערכיהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
ּפלֹוני ער' אֹו עלי' 'ערּכי ׁשהאֹומר והּוא: ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָאדם,
נקבה היא ואם ;ּכ נֹותן זכר הּוא אם ― ְְִִִֵֵַָָָָָעלי'

ּולפינֹות הּכתּוב, ׁשאמר ּכמֹו הּגיל, לפי וגם ;ּכ ן ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
הּמערי מּצב  :יתעּלה אמרֹו והּוא , ְְְֲִִֶַַַַַָ

וגֹו'" נפׁשֹות ּבערּכ נדר יפלא ּכי "איׁש ְְְְְְִִִֶֶֶַָ
 .ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ
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― הקט"ו ערכיהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
אתֿהּבהמה "והעמיד אמרֹו: והּוא טמאה, ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָּבהמה

אֹותּה" הּכהן והערי הּכהן לפני  ְְֱִִֵֵֵֶַַָֹֹ
מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵַָָָָ

.ּומעילהּבתמּורה ְְִִָָ

― הקט"ז ּבּתים.הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לה' קדׁש אתּֿביתֹו ּכיֿיקּדיׁש "ואיׁש אמרֹו: ְְְְִִִֵֶֶַַָֹוהּוא

הּכהן" והעריכֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָֹ
ערכים ּבמּסכת .זֹו ְֲִֶֶַָ

― הקי"ז ׂשדֹות,הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
וגֹו' אחּזתֹו מּׂשדה "ואם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֵֶַָָֻ

אחּזתֹו מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו אתֿׂשדה ואם ;ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֻ
וגֹו'" ערּכ "והיה אחּזתֹו ּבׂשדה ודן . ְְְְְְֲִֵֶָָָָֻ
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קז          
  

   מחמת חּיב ְֲֵֶַַָוׁשהּוא
אמרּו מלקּיֹות מחמׁש יֹותר נזיר, :ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶַָָָֻ

ׁשּיר והא אמרּו: ולא יחל ּדלא לאו ׁשּיר ְְְְְֵַַַַַָָָָֹֹוהא
ׁשּתים, החמץ ועל הּיין על חּיב ׁשאינֹו לפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹחמץ?
הּיין, ׁשהּוא עּקרֹו מחמת אּלא נאסר לא החמץ ֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכי

ׁשּבארנּו ּכמֹו  ׁשעּקר אמר ּוכאּלּו . ְְְִִֵֶֶַַַָ
ּׁשאּתה ּומּמה ּבקלקּולֹו. מּמּנּו נסּתּלק לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹאּסּורֹו
ּכּלן מצטרפין אּלּו נזיר ׁשאּסּורי לדעת, ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻצרי

מּכּלן. ּכזית על ולֹוקה ְְְִִִִֶַַַָֻלכזית

― הר"ח הּנזירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
מת נפׁש "ועל אמרֹו: והּוא הּמת, ּבאהל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמּלהּטּמא

יבא" לא ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְִֵָָָָֹֹ
,"לאֿיּטּמא" הּכתּוב ּדּבר מלא "קרא :ְִִֵֶַַָָָָֹ

הּטמאה על להזהיר יבא" "לא אֹומר ְְְְִֵֶַַַָָֹֹֻּכׁשהּוא
נכנס ׁשאם נתּבאר וׁשם הּביאה". על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּולהזהיר
אּלא לֹוקה אינֹו ― ׁשּנטמא אחר הּמת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלאהל
― ּכאחת ּוביאה טמאה לֹו ארעּו וׁשאם ְְְְִִֵֶַַַַָָֻאחת;
ּגֹוסס ׁשם ׁשּיׁש לאהל ׁשּנכנס, ּכגֹון ׁשּתים, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹחּיב
ׁשּנטמא ׁשּנמצא האדם אֹותֹו ׁשּמת עד ׁשם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָויׁשב
הּמת לאהל נכנס אם אבל ּכאחת. הּמת ּבאהל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּובא

לּביאה הּטמאה קדמה ּכבר     ְְְִַַָָָָָֻ
      ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְִֵֶָ

ּבאהלֹות. המבארים הּכללים לפי ְְְְִִִַַָָָָֹֹׁשם

― הר"ז מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
לאֿיּטּמא" וגֹו' ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא ְְְְְִִִֵַָָָָֹלמת,

 ּבטמאֹות ּבין מת, ּבטמאת נטמא ואם .ְְְְְְִִֵֵַָֻֻ
עליהן מגּלח ׁשאינֹו ּבטמאֹות ּבין עליהן ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֻׁשּמגּלח

לֹוקה. ―ֶ

ה'תש"ע אלול ח' רביעי יום

.„È˜ .‚ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ג ּבגּלּוחהּמצוה הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָ

ּולׁשֹון הּנזירּות. ימי ּכתם קרּבנֹותיו והבאת ְְְְְְֲִֵַַַָָָֹֹראׁשֹו
ספרא    מגּלחין "ׁשלׁשה : ְְְְִִַָָֹ

אמנם והלוּים". והמצרע הּנזיר מצוה: ְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֹותגלחּתן
נֹוהגת ואינה ּבּמדּבר היתה הלוּים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתגלחת
לדֹורֹות. נֹוהגת ּומצרע נזיר ּתגלחת א ְְְְִִֶֶַַַָָֹלדֹורֹות,
טמאה, ּתגלחת ּתגלחֹות: ׁשּתי לּנזיר ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻּוברּור

וגֹו'" עליו מת "וכיֿימּות אמרֹו: והּוא  ְְְְִֵָָָָ

ּביֹום" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהרה, ְְְְְְֳִִֶַַַָָָותגלחת
נזרֹו" ימי ׁשּתימלאת למנֹות אין אבל , ְְְְְֲִִֵֵֵָֹ

טמאה ׁשּתגלחת לפי מצות, ּכׁשּתי אּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹֻּתגלחֹות
עׂשה ׁשּמצות לפי נזירּות, מצות מהלכֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַהיא

ּפרע ׁשּירּבה היא: ׁשּלֹו ,ּבקדּׁשה ְְִִֶֶֶֶַַָֻ
ּופרט הּכתּוב המׁשי אחרּֿכ ׁשּבארנּו. ְְְִִֵֶַַַַַָָָּכמֹו
ויביא יגּלח הּנזירּות, ּבימי ּבמת נטמא אם ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָואמר:
מחדׁש, ּבקדּׁשה ּפרע לגּדל יׁשּוב ואחרּֿכ ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻקרּבן
ּכמֹו ּבּה, עצמֹו ׁשחּיב הּנזירּות ימי ּתקּופת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָּכנגד
ּכמֹו אחת, מצוה והן ּתגלחֹות ׁשּתי למצרע ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּיׁש

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר     . ְֲִֵֶָ
נזיר ּתגלחת ׁשּמנינּו אתֿהּטעם לקּמן אבאר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּגם
וקרּבנֹותיו מצרע ותגלחת אחת, מצוה ְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָֹוקרּבנֹותיו
זֹו, מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מצות. ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹׁשּתי
נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם נזיר, ּתגלחת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָּכלֹומר:

.

― הקי"ד ערכיהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
ּפלֹוני ער' אֹו עלי' 'ערּכי ׁשהאֹומר והּוא: ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָאדם,
נקבה היא ואם ;ּכ נֹותן זכר הּוא אם ― ְְִִִֵֵַָָָָָעלי'

ּולפינֹות הּכתּוב, ׁשאמר ּכמֹו הּגיל, לפי וגם ;ּכ ן ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
הּמערי מּצב  :יתעּלה אמרֹו והּוא , ְְְֲִִֶַַַַַָ

וגֹו'" נפׁשֹות ּבערּכ נדר יפלא ּכי "איׁש ְְְְְְִִִֶֶֶַָ
 .ערכים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

ה'תש"ע אלול ט' חמישי יום

.ÊÈ˜ .ÊË˜ .ÂË˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
Ú̇̆‰ÂËÈ̆ÈÓÈÚÈÂÈ

― הקט"ו ערכיהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
אתֿהּבהמה "והעמיד אמרֹו: והּוא טמאה, ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָּבהמה

אֹותּה" הּכהן והערי הּכהן לפני  ְְֱִִֵֵֵֶַַָֹֹ
מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵַָָָָ

.ּומעילהּבתמּורה ְְִִָָ

― הקט"ז ּבּתים.הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לה' קדׁש אתּֿביתֹו ּכיֿיקּדיׁש "ואיׁש אמרֹו: ְְְְִִִֵֶֶַַָֹוהּוא

הּכהן" והעריכֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָֹ
ערכים ּבמּסכת .זֹו ְֲִֶֶַָ

― הקי"ז ׂשדֹות,הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
וגֹו' אחּזתֹו מּׂשדה "ואם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֵֶַָָֻ

אחּזתֹו מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו אתֿׂשדה ואם ;ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֻ
וגֹו'" ערּכ "והיה אחּזתֹו ּבׂשדה ודן . ְְְְְְֲִֵֶָָָָֻ
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קח          
  

הּכהן "וחּׁשבֿלֹו מקנתֹו ּובׂשדה וגֹו'" זרעֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָֹלפי
מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ."הערּכ מכסת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאת

ערכים ּבמּסכת ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו   . ְְֲִִֵֶֶַָָֻ
אּלּו ערכים סּוגי ׁשארּבעת החֹוׁשב, יחׁשֹוב ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָואל
― אחת ּכמצוה ׁשּיּמנּו המחּיב ׁשּתּוף ּביניהם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיׁש
ׁשאינֹו ּדין מהן לכלֿאחת מצות: ארּבע הן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאּלא
ׁשּתּוף ּדר על ּכֹוללם 'ער' ׁשם אבל ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבאחרת,
ּכמצוה ּכּלם הערכים מיני למנֹות אין לכן ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻהּׁשם.
ּכּלם הּקרּבנֹות מיני מֹונים אנּו ׁשאין ּכמֹו ְְִִֵֵֶַַַָָָָֻאחת,

אחת ּכמצוה    וזה . ְְְִֶֶָָ
ּכׁשּנתּבֹונן. ְְִֵֶָּברּור

ה'תש"ע אלול י' שישי יום

.‰Ó˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקמ"ה ּבדיניהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

ואמר מרכּוׁשֹו ּדבר ׁשהחרים ׁשּמי הינּו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָחרמים,
אם אּלא לּכהן; הּדבר אֹותֹו יּתן ― חרם' זה ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ'הרי
ׁשּסתם לפי הּבית. לבדק הּוא ׁשאז לּׁשם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּפרׁש
ּכלֿ א" יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהנים, ְְְֲֲִִִֶַַַָָָֹחרמים
מאדם מּכלֿאׁשרֿלֹו לה' איׁש יחרים אׁשר ֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָחרם

ּובהמה"  ׁשּסתם ּכ על לנּו ורמז . ְְְֵֶַַַָָָָ
החרם "ּכׂשדה יתעּלה: ּבאמרֹו לּכהנים, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹחרמים

אחּזתֹו" ּתהיה לּכהן ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹֻ
מערכים ח' ּבפרק זֹו נדריםמצוה ּובריׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

   .

― הק"י ׂשדההּמצוה מּלמּכר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ׁשהּוא לּגזּבר ואפּלּו ּבעליו, אֹותֹו ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָׁשהחרימּו
"ּכלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ההקּדׁש, על ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֻהממּנה

יּמכר" לא וגֹו' חרם ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִֵֵֶָָֹ
 זה וחרם לּגזּבר". יּמכר "לא :ְְִִֵֵֶֶַָָֹ

חרמין סתם אּלא אינֹו   ְֲִֵֶָָָ
.

ה'תש"ע אלול י"א קודש שבת

.Â .‡È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשישֿישבתקודשי'ֿי"אאלולה'תש"ע

― הקי"א מּלפּדֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יּמכר "לא אמרֹו והּוא ּגםּֿכן, הארץ חרמי ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹסתם

יּגאל" ולא  יּגאל "לא ספרא: ּולׁשֹון . ְְְִִִֵֵָָָֹֹ
ּתהיה לּכהן החרם "ּכׂשדה ּבֹו? מהּֿיעׂשה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלּבעלים,
ּתלמּוד לּׁשם? ׁשּפרׁש אףֿעלּֿפי יכֹול ְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻאחּזתֹו",
ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר "הּוא". ְְְְֲִִִֵַַָָָלֹומר:

ערכין ּבמּסכת חרמין נתּבארׂשדה וׁשם . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּכהנים "חרמי אמרּו: וׁשם לּכהנים. חרמין ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשּסתם
ּכּתרּומה". לּכהנים נּתנים אּלא ּפדיֹון להם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹאין

― הרט"ו מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
לאֿתזרע ׂשד" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶַַַָָֹּכלאים,

ּכלאים"  אסּור אין אּלּו זרעים וכלאי , ְְְְִִִִֵֵֵָָָ
חּיב ― ׁשם והּזֹורעם יׂשראל, ּבארץ אּלא ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָלזרעם
ּוכבר מּתר. ― לארץ ּובחּוצה ּדאֹוריתא; ְְְְְֶַַָָָָָָֻמלקּות

ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו
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(ÊË).‰:המתן פירוש אוריך, ‡˘(ÊÈ)כתרגומו:

.‰˙‡ Ï‡˘È ÈË˘עבר דבנימין שבטא יונתן: תרגם
שנאמר כמה עמא, כל בריש כח)בימא סח בנימין(תהלים :

רודם: ‡Ì˙Â.(ÁÈ)צעיר Ì˙ÂÏÎ „Úאתך אשר העם
אותם: עיטËÚ˙Â.(ËÈ)יכלו לשון ותעף, (בראשיתכמו

יא) ‰ÌÁ.(Î‡):טו ˙È˘‡וכן החרם, (דבריםמיטב

ד) שנאמריח כמה דגנך, ראשית ל): יח בהרימכם(במדבר :
דיחרמון: קדם תרגם: ויונתן ממנו. חלבו את

(Î).ÚÂÓ˘ ‰‰:מזבח טוב ÏÁÓבקולו, È˘˜‰Ï
.ÌÈÏÈ‡,ולהקשיב טוב, מזבח שמוע הנה על מוסב זה

אילים: ÌÈÙ˙Â(Î‚)מחלב ÔÂ‡Â ÈÓ Ì˜ ˙‡ËÁ ÈÎ
.Ù‰.הפצר של עונש כן ותרפים, און של וכעונש

דטעו עמא וכחובי וכו' גבריא כחוב ארי תרגם: ויונתן
וכו': ומוסיף דפצר אנש כל חובת כן טעותא, בתר

.Ù‰וכן תוספת, יא)לשון לג בו,(בראשית ויפצר :
דברים: עליו הרבה

 
(‚È).ÏÂ‡˘ Ï‡:הגלגל אל שאול ÂÎÂ'.כשבא '‰Ï ‰˙‡ ÍÂ

צויתני, אשר ה' דבר שקיימתי לפי אותך, יברך ה' לומר: רצה
ידך: על באה הזה ˜ÏÂ.(È„)והזכות ‰ÓÂואם לומר: רצה

מ המה האם וכו', הצאן קול הוא מה ה', דבר עמלק:קיימת
(ÂË).ÌÂ‡È‰ È˜ÏÓÚÓ,הובא מעמלק אמת הן לומר: רצה

למען היה הצאן, מבחר על שחסו מה כי רע, אין זה כל ועם
למחות יכולתי לא ולזה לעצמן, להחזיק ולא לה', יזבחום

יחשב: למצוה שעוד אמרו כי ‰˙ÂÈ.בידם, ˙‡Âהדברים
החרמנו: לזבוח, ראוים עזוב‰.(ÊË)שאינם לומר: רצה

וכו': לך ואגידה מהם, וחדל ÍÈÚ.(ÊÈ)דבריך ‰˙‡ ÔË˜ Ì‡אתה הלא מקום מכל לקטן, אתה נחשב עצמך בעיני אם אף
עליהם, תקיפה ידך כן ואם למלך, משחך ה' שגם אלא אותך, המליכו שהם בלבד זו ולא ישראל, שבטי כל על המולך הראש

בידם: מחית לא כן אם להחרימם:ÍÁÏ˘ÈÂ.(ÁÈ)ומדוע וציוך הזה, בדרך שלחך ה' ˘ÚÓ˙.(ËÈ)הלא ‡Ï ‰ÓÏÂלהחרימם
ה': בקול שמעת לא העם דברי בעבור היתכן לומר, ורצה וכל, ‰˘ÏÏ.מכל Ï‡ ËÚ˙Âכאלו הוא הרי בהעם, מחית שלא על כי

וכו': השלל לקחת מהרת בעצמך ˘È˙ÚÓ.(Î)אתה ˘‡:'וכו בקול שמעתי אשר כי אתה, תאמר כאשר לא לומר: רצה
.‡È‡Â:עת בכל להרגו בידי והנה הביאותיו, רק לנפשו, שלחתיו לא מקום מכל הרגתיו, שלא עם לומר: Á˜ÈÂ(Î‡)רצה

.ÌÚ‰:'לה לזבוח טובה לכוונה וזה לקחו, העם אם כי מאומה, אני לקחתי לא מהשלל Ï‰'.(Î)ואף ıÙÁ‰'ה רצון וכי
דברו, ולהקשיב מזבח, יותר בעיניו טוב בקולו, לשמוע הנה כי הדבר, כן לא הלא בקולו, לשמוע כרצונו היא דומה בעולות,

שונות: במלות הדבר וכפל אילים, מחלב לפניו ÈÓ.(Î‚)טובה Ì˜ ˙‡ËÁ ÈÎבעצמו החטא הוא הקסם, במעשה שיש החטא
בזה מסיר אדם, יראת או הסתת בעבור בדברו הממרה כן מה', בטחונו הסיר בקסם, השואל כמו כי ה', בדברי בהממרה שיש

מה': ‰Ù.בטחונו ÌÈÙ˙Â ÔÂ‡Â,דברים בהמרבה יש בעצמה ההיא התוהו דבר בתרפים, שיש והשקר התוהו דבר לומר: רצה
ולפי רבוים, עם נחשבו לתוהו צודקים, לא דברים מרבית כן הרוח, ישא כולם ואת המה תוהו התרפים מן הרבה שאף כמו כי

בשאול ג)שנאמר כח המרי(לקמן כי התרפים, ולעושה לקוסם בדומה נכשלת הנה לו: אמר הידעונים, ואת האובות את שהסיר
התרפים: לעושה ידמה בם, יועיל לא בדברים וההפצר לקוסם, ידמה העם, מיראת ה' וכו':ÔÚÈ.בדבר מאסת יען לזאת

 
(ÊË).‰רפיון:מלש כמוËÚ˙Â.(ËÈ)ון פריחה, (לקמןענין

יד) ההליכה:כה מהירות לומר ורוצה בהם, ויעט :(‡Î)˙È˘‡
.ÌÁ‰כמו הנחרם, מדבר ו)מיטב ו שמנים(עמוס וראשית :
רצון:‰ıÙÁ.(Î)ימשחו: לשמוע:È˘˜‰Ï.ענין

(‚Î).ÔÂ‡Âכמו ושקר, תוהו דבר ב)ענין י התרפים(זכריה :
און: כמוÌÈÙ˙Â.דברו יתירה, ז)הוי"ו עו ורכב:(תהלים נרדם :

.Ù‰כמו הדברים, רבוי ג)ענין יט בם:(בראשית ויפצר :.ÔÚÈ
בעבור:
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ה': בקול שמעת לא העם דברי בעבור היתכן לומר, ורצה וכל, ‰˘ÏÏ.מכל Ï‡ ËÚ˙Âכאלו הוא הרי בהעם, מחית שלא על כי

וכו': השלל לקחת מהרת בעצמך ˘È˙ÚÓ.(Î)אתה ˘‡:'וכו בקול שמעתי אשר כי אתה, תאמר כאשר לא לומר: רצה
.‡È‡Â:עת בכל להרגו בידי והנה הביאותיו, רק לנפשו, שלחתיו לא מקום מכל הרגתיו, שלא עם לומר: Á˜ÈÂ(Î‡)רצה

.ÌÚ‰:'לה לזבוח טובה לכוונה וזה לקחו, העם אם כי מאומה, אני לקחתי לא מהשלל Ï‰'.(Î)ואף ıÙÁ‰'ה רצון וכי
דברו, ולהקשיב מזבח, יותר בעיניו טוב בקולו, לשמוע הנה כי הדבר, כן לא הלא בקולו, לשמוע כרצונו היא דומה בעולות,

שונות: במלות הדבר וכפל אילים, מחלב לפניו ÈÓ.(Î‚)טובה Ì˜ ˙‡ËÁ ÈÎבעצמו החטא הוא הקסם, במעשה שיש החטא
בזה מסיר אדם, יראת או הסתת בעבור בדברו הממרה כן מה', בטחונו הסיר בקסם, השואל כמו כי ה', בדברי בהממרה שיש

מה': ‰Ù.בטחונו ÌÈÙ˙Â ÔÂ‡Â,דברים בהמרבה יש בעצמה ההיא התוהו דבר בתרפים, שיש והשקר התוהו דבר לומר: רצה
ולפי רבוים, עם נחשבו לתוהו צודקים, לא דברים מרבית כן הרוח, ישא כולם ואת המה תוהו התרפים מן הרבה שאף כמו כי

בשאול ג)שנאמר כח המרי(לקמן כי התרפים, ולעושה לקוסם בדומה נכשלת הנה לו: אמר הידעונים, ואת האובות את שהסיר
התרפים: לעושה ידמה בם, יועיל לא בדברים וההפצר לקוסם, ידמה העם, מיראת ה' וכו':ÔÚÈ.בדבר מאסת יען לזאת

 
(ÊË).‰רפיון:מלש כמוËÚ˙Â.(ËÈ)ון פריחה, (לקמןענין

יד) ההליכה:כה מהירות לומר ורוצה בהם, ויעט :(‡Î)˙È˘‡
.ÌÁ‰כמו הנחרם, מדבר ו)מיטב ו שמנים(עמוס וראשית :
רצון:‰ıÙÁ.(Î)ימשחו: לשמוע:È˘˜‰Ï.ענין

(‚Î).ÔÂ‡Âכמו ושקר, תוהו דבר ב)ענין י התרפים(זכריה :
און: כמוÌÈÙ˙Â.דברו יתירה, ז)הוי"ו עו ורכב:(תהלים נרדם :

.Ù‰כמו הדברים, רבוי ג)ענין יט בם:(בראשית ויפצר :.ÔÚÈ
בעבור:



קי     

 

          ©§©¥´¤©¦§§À§¤¨«£¥¦³§©§¦¦Æ¦©´§¥©½§¨©«©¨¦¬¦©−§¨¤´¤¦§¨¥®©−̈¨
          ¦«¨¨«¦¦§©̧§¤³¤§¥Æ§¨§½§©¥¬¤¨−̈¤§©¨®¦Â̈©¤¨¨̧¤£©§¹̈

           §¤©«£¥¨´©¨¦À§Â¥¨³¤«¨¨Æ©©§¦½§©¥¾¤¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¨«©¨¹Ÿ¤¦§¦¨´
             ©Ÿ¥´©¨À©¦§»¤©¤¤»©¨´¥«¡Ÿ¦¼£¤´¨«§©«§¦¦Á«Ÿ§¥¸©©¹¦©§©¤´§¤§©À¦

          ¦ŸÆ§¥¦´¦§¨¥½¦¨§−̈¦§¨¦®©¨ª−©¨ª−§«¨¨«¦©¦§À©©ÆŸ¥´©§¨½̈
              ©ª§¨¦−§¥´§Ÿ̈®©¦§¸Ÿ¹¥´©§¨À̈£¤³Ÿ¦Æ§¥´§Ÿ̈½¦§¬§©¥−©¨«¦©¦§À

            ¤¨«¨¦Æ§©Ÿ¦½¦§Æ©§¥´©§¥½§¥¦−©«§©§®§¨Æ¤©¨´¦½£¤¬¦§¦−©§¥¬§¨«
            §¨«£¨¦ÁŸ¦̧¤«¡¹̈©§¨À̈©«£¥¤´ªÂ§¨¦©´©§«Ÿ©§¨³©«§¦¦Æ¦§¥´§¨¦½§©§¨

           §ª¨²¦§¥¬©¢¨¦−§©¥®©§©̧§¦¦½¨¥¦−¦§¥¦«§©´©©¨¦À§©§¦Æ§ŸÆŸ¥´
          §¨½̈©«£−̈©«£¨®¥©«§¦¦½«§¦¬§«Ÿ§¦−§«£¦«§«¦¨´¤©¤½¤©−̈¥´

           §Ÿ̈®¨¨Æ¦§¦¨´©Ÿ¥½¤¥¬¤«©§Ÿ̈−§©Ÿ¤«©©©́¦§¦À̈©ŸÆ¤Æ¤¨¨´©¥½
        ¥¤©¨²¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®©¦¥¦§¦¨²¤©¥−¤¤¨¨«


(Á).ÈÎÊÓ‰בסמוך כתוב סופר שכתוב מקום בכל

לו המאורע כל לכתוב סופר מלך לכל שהיה מזכיר
אצל יושב מזכיר לו ויהי רע בין טוב בין במלכות
פיו: על כותב והסופר ודבר דבר כל להזכיר הסופר

(Ë).'Â‚Â ‰ ÈÓÂ˘ ÌÈÂÏ‰ ÂÙ‡ ˘‡בחרבותיהם
ÊÁÏÂ˜.(È)סביב: ˜Â„Ïהארץ ערות את לראות

מ"ב) דארעא:(ראשית בדקא ית ולמחזי מתרגמינן
(‡È).˙ÂÁÓÏ ÌÈÚÂ:אשכנ"ז בלשון שפנגי"ן

.˙Â˜ÏÂ:בלע"ז טרי"רÁÏ.(È)טרבי"ר רומי"ש
וכן ג')בלע"ז מאות(עזרא שש וכן המלאכה על לנצח

לעיל ב')מנצחים ÔÈÓ.:(ב' ÏÎ ÌÈÂÏ‰Âמקום בכל
למעלה וכן הבנה שירה לענין כ"ה)אמור כשהפילו(א'

וכן תלמיד עם מבין כגדול כקטן כתיב כל(שם)גורלות
וכנניהו וכתיב שיר בכלי ט"ו)המבין א' הלוים(לעיל שר

במשא ליסר עליהם ממונה והיה הוא מבין כי וגומר
הוא: מבין כי ישאו ÌÈÙÂ.(È‚)היאך ÌÈÂÏ‰ÓÂ

אותו: גבו והיאך ה', בית המובא הכסף את לכתוב
.ÌÈËÂ˘Â:במלאכה(„È)„È '‰ ˙Â˙ Ù ˙‡

.‰˘Ó:תורה ‡Ï(ÂË)משנה Ù‰ ˙‡ Â‰È˜ÏÁ Ô˙ÈÂ
.ÔÙ˘:המלך לפני הכל את לקרות הסופר על שהרי

 
(Á).‰ËÏאת שלח אז והבית הארץ טהרת גמר אשר ר"ל

וכו': הזכרונות:‰ÈÎÊÓ.שפן ספר על È˘ÂÚ(È)הממונה
.‰Î‡ÏÓ‰ונקראים ה' בבית הממונים הגדולים האומנים הם

כפי הפועלים האומנים בונים ידם ומתחת אדרכלין בדרז"ל
אותם: שיורו ‡Â˙Â.מה Â˙ÈÂעושי אל אותו יתנו והם

יתקנו אשר הפועלים שכר ישלמו הם ר"ל וכו' המלאכה
הבית: את ÌÈ˘ÁÏ.(È‡)ויחזקו Â˙ÈÂהפועלים הם מי יפרש

הנרצה: בתמונה העצים כורתי והם לחרשים הקירות:ÌÈÂÏÂ.ואומר ÁÓ.בוני È‡:ביושר חצובים הםÂÁÓÏ˙.אבנים
אחד: בחבור הכל להיות הבנין את המכסה:Â˜ÏÂ˙.המקשרין תקרת הפועלים:ÌÈ˘‡‰Â.(È)על עלÁÏ.האומנים לזרז

אותם: ולנגוש ÔÈÓ.המלאכה ÏÎ:הבנין בעת לשורר שיר בכלי עמד השיר בדבר בינה בעל שהיה מי ‰ÌÈÏ.(È‚)כל ÏÚÂ
לבנין: המשאות נושאי והם הסבלים על ממונים העמיד עבודהÌÈÁÓÂ.גם מין לכל המלאכה עושי כל על נוגשים העמיד

הבית:ÌÈÙÂ.ועבודה: לקדש בנדבה הבאה הכסף מספר כ"א:ÌÈËÂ˘Â.לכתוב שנדב מה הכסף את לתת הכופים הם
.ÌÈÚÂ˘Â:המלאכה אל הבאים את ורואים המקדש שערי ÂÎÂ'.(È„)שומרים Ì‡ÈÂ‰Â:הבנין Ó˘‰.לצורך „Èמה ר"ל

בידו: משה È˙‡Ó.(ÂË)שכתב ‰Â˙‰ Ùידו ישלח פן הכהנים פחדו לזה רז"ל כמ"ש התורה את שרף אחז כי שעל יתכן
ולא אחריה חפשו מותו ולאחר מפניו והטמינו ההיא הס"ת ולקחו ה' מפי משה כתב אשר הארון מצד המונח התורה בספר גם
תוכחות בפרש' מגוללת כשהיתה שמצאה וארז"ל מצאה הבית בדקי ואחר המובא הכסף אחר מחפש הכ"ג היה וכאשר מצאוה
מצאתיה ההיא התורה ספר כמבשר אמר מצאוה ולא אחריה חפשו מאז כי ועל וכו' מלכך ואת אותך ה' יולך הדף התחלת והיה

ה': ÂÎÂ'.בבית Ô˙ÈÂ:העם את להחריד ורמז לאות הדבר את חשב כי הדף בתחילת כתוב הנמצא לו הראה ר"ל

 
(Ê).˙˙Î:ורציצה שבר ‰.(Ë)ענין ÈÓÂ˘השוערים והם

השער וסף כמו מזוזה ענין היא סף מ)כי È„.(È):(יחזקאל ÏÚ
ונקראÂ„Ï˜.ביד: וההרוס השבור מקום והוא הבדק לתקן

אחריו: ומחפשין שבודקין ע"ש ממונים:ÌÈ„˜ÙÂÓ.(È)בדק
.ÁÏ:בחזקה לנגוש ור"ל וחוזק נצחון ‰ÌÈÏ.(È‚)מל'

משא: טעינת ענין
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ל76) עמה  הרה(77לל יר צמר(78היה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
יה  79)מעיר80)י לר ויל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

ר לא מ לי אי(81ה יע יה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
אי יראל82)מ ו מיא ר רא מאר ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָ

אמר83) 84)אירא מיה רה והיא(85היא ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹ
ה(86א רא ה רה87)הרי הה ר ְְֲִֵֵֵַַָָָָָ

ארי88) ה היא העיר  אריו מ יְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָמ
(89ילא90)ע יע  עיהר י ימע ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָֹֹ

האה א יצעירה91)ה צער  רמ הי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
92)מילאמה ל  (93הה ְְְִִִֵַַַַַַָָָָ

ה מ ר ר ה א(94ריה ער י ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
העיר יומ וא ימ הרימ א הה ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָל
ל יה צרי ל י א ר מ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמצער

ערי(98י97)הצרה(96י95)עליה. ה אה ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
 י ימ מ מהלה  ְְְְְֲִִִִִֵַַָָו

.מִָ
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אמר83) 84)אירא מיה רה והיא(85היא ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹ
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום רביעי עמ' א
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שבועות. פרק שביעי - כל הנשבעין דף מט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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שבועות. פרק שמיני - ארבעה שומרין דף מט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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‡ÓÏÚa ‰ÚÈ‚a ‰˜eÓa eÈ‡ ÔÈ‡Â BÏÏÓ BÈ‡L È ÏÚ ‡ ÈeÏ ‡e‰Lk ˜ÏB a Ú‚ÈÏ e‡ÌB˜Ó ÏkÓ 
B˙ÚÈ‚Ó ˙˜ „„˙È Ô e‡ÂÈÏÚÓ BÏÈÏ eÓ ÂÈÏÚ ÁeÓ È‰  ‰È‰ Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓe‡L „Ïe 

BÈ‡Â „‰ ÔÓ ÏeÏ ‡e‰L ÈÏ ÂÈÏÚÓ  B˙B‡ ˙ÏÈ È„È ÏÚ ‰ „„˙nL ‰Óa LeÁÏ ÔÈ‡Â (ÂÈ„Èa Ba Ú‚È
‡È ÔÓÈa ‡a˙L BÓk ÏeÏBa ‡BÂ ‰ÂÚL ÏL a ÌÈeÓ‡ ÌÈ ‰ÓaÔÓL ÏL  ‰È‰ Ì‡ Ï‡ 

B‡ ÈÚÓ ÌeÓ ÈÁ˙ÈÂ ‰ÏÈ˙‰ Ï‡ ÔÓ‰ ˜˙ÈÂ ˙˜ ‰ „„˙È Ô ÂÈÏÚÓ en‰  ÏBÈÏ e‡ ÈeÏ
Ú ÔÓÈa ‡a˙L BÓk ‰aÓ ÌeÓ Ba LÈÂ ‰ÓÓ ˙˜ ˜Á˙È: 

ו סעיף הנר תחת הנתנים כלים דין רסה, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

 
    הדבר קרוב - תלוי שהנר כיון

אף - לכך לחוש אין - תלוי שאינו נר אבל מעט, שיוזיזנו
כבד .כשאינו

    ליגע מותר גביו על להניחו אבל
המוקצה לצורך ולא המותר, דבר לצורך כשהוא רק .בו

    סביב הכרוך מדבר העשוי נר
תקטן או תגדל טלטולו שבעת מוכרח אינו הפתילה
או יקרב שהשמן הדבר וודאי שמן נר משא"כ הלהבה,

תקטן. או תגדל והלהבה - מהפתילה מעט ירחק

 
(18:„"ÈÒ Á˘ 'ÈÒאבל בטלטול, אלא אסור אינו מוקצה כל

וכמו מקצתו אפילו ינענע שלא ובלבד בידיו בו ליגע מותר
דולקות שהנרות במנורה ליגע מותר ולכן רס"ה בסי' שנתבאר
בית בתנור או שם שנתבאר כמו באויר תלויה אינה אם עליה
המונח היתר דבר ליקח מותר וכן בתוכו דולקת שהאש החורף

גביו. על להניחו וכן שם שנתבאר כמו מוקצה דבר על
במוקצה. נגיעה בענין עוד שם וראה

באכילה19) האסורה ביצה הוזזת לגבי ס"ג תקיג סי' ראה
קרוב בה יגע אם עגולה, היא שהביצה כיון מקום מכל ביו"ט:

מעט. שיזיזנה הדבר
:È"Ò È˘ 'ÈÒשבזה כלי המוקצה) (על עליו לכפות מותר אבל

שאף בהמוקצה הכלי יגע שלא ובלבד בטלטול הכלי אוסר אינו
מנענע שאינו כל בידיו אפילו בעלמא בנגיעה מותר שמוקצה
על הכלי שהנחת כאן מקום מכל ש"ח בסי' שנתבאר כמו
ויש הכלי ע"י נגיעה אפילו אסור המוקצה לצורך המוקצה
הכלי יגע שלא חכמים הזהירו שלא ואומרים זה על חולקין
הכלי נגיעת ע"י המתנענע דבר הוא כשהמוקצה אלא בהמוקצה
ולא הכלי ע"י מטלטלה הוא שנמצא בה וכיוצא ביצה כגון

המותר. דבר לצורך אלא אחר דבר ע"י טלטול התירו
דברים20) שני כל אחר דבר ע"י בטלטול הכלל זה יד: סעיף

לזה זה סמוכים והם לטלטלו מותר ואחד לטלטלו אסור אחד
בסיס ההיתר נעשה שלא בענין והוא זה על זה או בזה זה או
אם השני עמו מיטלטל מהם אחד שמטלטל ובזמן . . לאיסור
בשום התירוהו לא עמו מיטלטל וההיתר בידו האיסור מטלטל

בלבד. במת אלא ענין
הוא אם עמו מיטלטל והאיסור בידיו ההיתר מטלטל אם ואפילו

אסור. . . האיסור לצורך זה בטלטול מתכוין
ההיתר ע"י מטלטלו ואינו האיסור לגוף כלל צריך אינו אם אבל

הצד מן טילטול זהו מקומו לפנות כגון המותר דבר בשביל אלא
החבית פי שעל באבן ש"ט בסי' שנתבאר ע"ד חכמים שהתירו

הכר. שעל ומעות
שאינו האיסור לטלטול כלל מתכוין אינו אם לומר צריך ואין
לו אפשר שאי אלא בלבד ההיתר טלטול רק כלל לו צריך
צנון כגון ידו על האיסור יטלטל כן אם אלא ההיתר לטלטל
ומוציאו בהם נוטלו מגולין עליו ומקצת בארץ הטמון תלוש
אין שאז השריש שלא והוא ממקומו עפר מזיז שבנטילתו אע"פ

בזה. כיוצא בכל וכן . . תולש משום בו
(21:‰ ÛÈÚÒלסלקו ושכח יום מבעוד טבלא גבי על נר הניח

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

: ÛÈÚÒ ˘ ‰שמן של הוא אם עצמה בדלת קבוע הנר ואם
הפתיחה ידי שעל בחול כדרכו הדלת לנעול או לפתוח אסור
הפתילה אל השמן קצת יתקרב שלא אפשר אי כדרכו ונעילה
משום בו (ויש ממנו קצת יתרחק או מבעיר) משום (ויתחייב
ואם . . רישיה פסיק יהא שלא בענין בנחת ונועל פותח אלא מכבה)
א"כ אלא כדרכו ולנעול לפתוח מותר בו וכיוצא שעוה של נר הוא
ולנעול לפתוח יזהר לא אם לגמרי שיכבה לחוש) (שיש בענין הוא
שיתבאר. כמו כלום בכך אין לארץ כך ע"י יפול אם אבל בנחת

•

   

     

למקום ממקום כולם ועקרו חבורה בבני או ביחיד זה וכל
והשאר מהם אחד אפילו במקומם מקצתם הניחו אם אבל
כשהם זה לבית סמוך אינו אפילו אחר לבית אפילו כולם הלכו
ממקומם עקרו לא כאלו כאן שיאכלו מה על לברך א"צ חוזרים
כאן קביעותם נשארה חבריהם מקצת שהניחו כיון בינתיים כלל

עקירה. זו ואין

מועיל ואין לברך צריכים שהלכו במקום לאכול רוצים אם אבל
אחר: בחדר שיאכלו למה זה בחדר חבריהם מקצת שהניחו מה

כגון‚ במקומם לאחריהם ברכה טעונים שאין בדברים זה וכל
רבות נפשות בורא היא האחרונה שברכתם ומשקה אוכל כל
רשאי אלא שתיה או אכילה במקום אחרונה ברכה לברך שא"צ
שם לברך אחר למקום ולילך שיברך קודם ממקומו לעמוד
ואוכל וכשחוזר סעודתו גמר זהו לילך ממקומו עמידתו לפיכך
אחרת סעודה למקומו שחוזר לאחר או אחר במקום שותה או
אחרונה ברכה עדיין בירך שלא אע"פ שנית ברכה וטעונה היא

הראשונה. סעודה על

או פת כגון במקומם לאחריהם ברכה הטעונים דברים אבל
מז' פירות אפילו או המינים מחמשת קדרה מעשה אפילו
של ברכות ג' מעין והיא הואיל האחרונה שברכתן ויין המינים
או אכילה במקום ולברך להצריך חשובה היא המזון ברכת
לילך ממקומו עומד כשהוא לפיכך המזון ברכת כמו שתיה
לחזור הוא צריך שהרי סעודתו גמר עמידתו אין אחר למקום
אפילו ושותה ואוכל כשחוזר לכן האחרונה ברכה לברך למקומו
לסיים משום אוכל הוא הראשונה סעודתו דעת על אחר במקום
לא אפילו בתחלה לברך וא"צ למקומו כשחוזר ואצ"ל סעודתו

חבירים. מקצת הניח

שאין כדברים דינם מכזית פחות אבל כזית כבר שאכל והוא
במקומם. לאחריהם ברכה טעונים

מפני במקומו לאחריו ברכה טעון לבד דגן שמין אומרים ויש
יח ולכתחלה בלבד פת אומרים ויש מזון שנקרא מירחשיבותו

מקומו שינה אם בדיעבד וכן במקומו לברך המינים שבעת בכל
להקל: ברכות שספק ולברך לחזור א"צ

שם„ ושותה ואוכל אחר לבית הסעודה בתוך הלך ואפילו
והוצרך ראשונה ברכה לענין לסעודה טפלים שאינם דברים
טפלים שהם כיון ופירות יין כמו הראשון בבית עליהם לברך
סעודתו דעת על המזון בברכת ונפטרים אחרונה ברכה לענין
אפילו שם עליהם לברך צריך ואין ושותה אוכל הוא הראשונה
לשנות המוציא כשבירך בדעתו היה לא ואפילו פת שם אכל לא

סעודתו. באמצע מקומו

הפת אכילת שגומר במקום המזון ברכת מברך פת שם אוכל ואם
קפ"ד. בסי' שיתבאר כמו

ברכת שיברך עד ממקומו כלל לעקור אסור לכתחלה מקום ומכל
דבר שכל המוציא כשבירך בדעתו כן היה לא אם תחלה המזון
אחריו לברך טעון חשיבותו מפני במקומו לאחריו ברכה הטעון
לברך שלא חשיבותו שמועלת (שכמו ממקומו שיעקור קודם
למקום שיעקור קודם לברך חשיבותו מועלת כך אחר במקום
זה מועיל מה שם ויברך השני במקום גם שיאכל ואף אחר

קודם לכתחלה במקומה ברכה טעונה שהיתה הראשונה לאכילה
חשיבות. משום משם שיעקור

מה יתקן לא שבזה ולברך לחזור א"צ עקר כבר שאם אלא
אוכל אכילה במקום לברך שצריך משום אלא בעקירתו שעיות

ומברך. השני במקום מעט הוא

מקצת הניח אם ואפילו ברכה בלא יעקור לא לכתחלה אבל
מקום מכל אליהם לחזור עתיד היה אם עקירה זו שאין חבירים
מחבורתו. עוקר הוא הרי אחר בבית סעודתו לגמור כשהולך

זו אין סעודתו לגמור למקומו לחזור דעת על הולך אם אבל
לא אפילו במקומם לאחריהם ברכה הטעונים בדברים עקירה
שם לאכול דעת על שילך צריך מקום ומכל חבירים מקצת הניח

שיתבאר. כמו

המוציא כשבירך מתחלה אם לחזור) דעת על שלא הולך ואפילו
קבע לא מתחלה שהרי מותר אחר בבית לגמור בדעתו היה
שאוכלים דרכים הולכי שנוהגים וכמו סעודתו כל זה במקום
מפני אכילתם סיום במקום ומברכים ויושבים הילוכם דרך
במקום לאכילתם מקום לקבוע שלא מתחלה נתכוונו שלכך

לאכול: שם והתחילו המוציא שבירכו

הולך‰ אינו אם אבל שם לאכול אחר לבית כשהולך זה וכל
לו אסור שם לילך מתחלה בדעתו שהיה אע"פ שם לאכול
מקצת הניח ואפילו המזון ברכת שיברך עד ממקומו לעקור
משא"כ לברך למקומו מלחזור ישכח שמא גזירה חברים
שוכח אם סעודתו שגומר במקום שמברך שם לאכול כשהולך
בלא אכילה ממקום לעקירה אלא לחוש ואין למקומו לחזור
זה על דעתו היה ולא ולברך למקומו לחזור דעתו אין אם ברכה

מתחלה:

Âשאינה מצוה לדבר אפילו או הרשות לדבר כשהולך זה וכל
לקראת או חתן לקראת כגון עוברת מצוה לצורך אבל עוברת
ולברך לילך מותר הצבור עם להתפלל הכנסת לבית או כלה
שאין חברים מקצת הניח לא ואפילו כשיחזור המזון ברכת

ישכח. שמא חשש משום עוברת מצוה להניח

בבית המזון ברכת ולברך לבית מבית בסעודתו לעקור ואפילו
עוברת מצוה לצורך מותר מתחלה זה על דעתו היה ולא האחרון

תע"ט. בסי' כמ"ש בזימון שם לברך כגון

למקומו לחזור דעת על שלא המזון ברכת קודם שלעקור ואע"פ
גמור איסור אלא ישכח שמא חשש משום האיסור אין ולברך
של קל איסור על אפילו עוברין ואין סופרים מדברי הוא
לאכול שדעתו כיון מקום מכל עוברת מצוה משום דבריהם
זו שאין לומר שיש ברור איסור אינו שם ולברך אחר בבית
מפני בתחלה לברך א"צ שני בבית ואוכל כשחוזר שהרי עקירה
והכל סעודתו לסיים אוכל הוא הראשונה סעודתו דעת שעל

שנתבאר. כמו נחשבת היא אחת לסעודה

האיסור ולדבריהם שיתבאר כמו זה על חולקין שיש לפי אלא
אחת סעודה שהכל שאף לומר יש הראשונה סברא לפי וגם ברור
זה במקום שאכל מה וכל היא מקומות בשני מקום מכל היא
אחר למקום שיעקור קודם לכתחלה מיד אחריו לברך צריך
דעתו היה לא אם עוברת מצוה לצורך אפילו להקל אין לפיכך

מתחלה: זה על

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95



קמג    

     

למקום ממקום כולם ועקרו חבורה בבני או ביחיד זה וכל
והשאר מהם אחד אפילו במקומם מקצתם הניחו אם אבל
כשהם זה לבית סמוך אינו אפילו אחר לבית אפילו כולם הלכו
ממקומם עקרו לא כאלו כאן שיאכלו מה על לברך א"צ חוזרים
כאן קביעותם נשארה חבריהם מקצת שהניחו כיון בינתיים כלל

עקירה. זו ואין

מועיל ואין לברך צריכים שהלכו במקום לאכול רוצים אם אבל
אחר: בחדר שיאכלו למה זה בחדר חבריהם מקצת שהניחו מה

כגון‚ במקומם לאחריהם ברכה טעונים שאין בדברים זה וכל
רבות נפשות בורא היא האחרונה שברכתם ומשקה אוכל כל
רשאי אלא שתיה או אכילה במקום אחרונה ברכה לברך שא"צ
שם לברך אחר למקום ולילך שיברך קודם ממקומו לעמוד
ואוכל וכשחוזר סעודתו גמר זהו לילך ממקומו עמידתו לפיכך
אחרת סעודה למקומו שחוזר לאחר או אחר במקום שותה או
אחרונה ברכה עדיין בירך שלא אע"פ שנית ברכה וטעונה היא

הראשונה. סעודה על

או פת כגון במקומם לאחריהם ברכה הטעונים דברים אבל
מז' פירות אפילו או המינים מחמשת קדרה מעשה אפילו
של ברכות ג' מעין והיא הואיל האחרונה שברכתן ויין המינים
או אכילה במקום ולברך להצריך חשובה היא המזון ברכת
לילך ממקומו עומד כשהוא לפיכך המזון ברכת כמו שתיה
לחזור הוא צריך שהרי סעודתו גמר עמידתו אין אחר למקום
אפילו ושותה ואוכל כשחוזר לכן האחרונה ברכה לברך למקומו
לסיים משום אוכל הוא הראשונה סעודתו דעת על אחר במקום
לא אפילו בתחלה לברך וא"צ למקומו כשחוזר ואצ"ל סעודתו

חבירים. מקצת הניח

שאין כדברים דינם מכזית פחות אבל כזית כבר שאכל והוא
במקומם. לאחריהם ברכה טעונים

מפני במקומו לאחריו ברכה טעון לבד דגן שמין אומרים ויש
יח ולכתחלה בלבד פת אומרים ויש מזון שנקרא מירחשיבותו

מקומו שינה אם בדיעבד וכן במקומו לברך המינים שבעת בכל
להקל: ברכות שספק ולברך לחזור א"צ

שם„ ושותה ואוכל אחר לבית הסעודה בתוך הלך ואפילו
והוצרך ראשונה ברכה לענין לסעודה טפלים שאינם דברים
טפלים שהם כיון ופירות יין כמו הראשון בבית עליהם לברך
סעודתו דעת על המזון בברכת ונפטרים אחרונה ברכה לענין
אפילו שם עליהם לברך צריך ואין ושותה אוכל הוא הראשונה
לשנות המוציא כשבירך בדעתו היה לא ואפילו פת שם אכל לא

סעודתו. באמצע מקומו

הפת אכילת שגומר במקום המזון ברכת מברך פת שם אוכל ואם
קפ"ד. בסי' שיתבאר כמו

ברכת שיברך עד ממקומו כלל לעקור אסור לכתחלה מקום ומכל
דבר שכל המוציא כשבירך בדעתו כן היה לא אם תחלה המזון
אחריו לברך טעון חשיבותו מפני במקומו לאחריו ברכה הטעון
לברך שלא חשיבותו שמועלת (שכמו ממקומו שיעקור קודם
למקום שיעקור קודם לברך חשיבותו מועלת כך אחר במקום
זה מועיל מה שם ויברך השני במקום גם שיאכל ואף אחר

קודם לכתחלה במקומה ברכה טעונה שהיתה הראשונה לאכילה
חשיבות. משום משם שיעקור

מה יתקן לא שבזה ולברך לחזור א"צ עקר כבר שאם אלא
אוכל אכילה במקום לברך שצריך משום אלא בעקירתו שעיות

ומברך. השני במקום מעט הוא

מקצת הניח אם ואפילו ברכה בלא יעקור לא לכתחלה אבל
מקום מכל אליהם לחזור עתיד היה אם עקירה זו שאין חבירים
מחבורתו. עוקר הוא הרי אחר בבית סעודתו לגמור כשהולך

זו אין סעודתו לגמור למקומו לחזור דעת על הולך אם אבל
לא אפילו במקומם לאחריהם ברכה הטעונים בדברים עקירה
שם לאכול דעת על שילך צריך מקום ומכל חבירים מקצת הניח

שיתבאר. כמו

המוציא כשבירך מתחלה אם לחזור) דעת על שלא הולך ואפילו
קבע לא מתחלה שהרי מותר אחר בבית לגמור בדעתו היה
שאוכלים דרכים הולכי שנוהגים וכמו סעודתו כל זה במקום
מפני אכילתם סיום במקום ומברכים ויושבים הילוכם דרך
במקום לאכילתם מקום לקבוע שלא מתחלה נתכוונו שלכך

לאכול: שם והתחילו המוציא שבירכו

הולך‰ אינו אם אבל שם לאכול אחר לבית כשהולך זה וכל
לו אסור שם לילך מתחלה בדעתו שהיה אע"פ שם לאכול
מקצת הניח ואפילו המזון ברכת שיברך עד ממקומו לעקור
משא"כ לברך למקומו מלחזור ישכח שמא גזירה חברים
שוכח אם סעודתו שגומר במקום שמברך שם לאכול כשהולך
בלא אכילה ממקום לעקירה אלא לחוש ואין למקומו לחזור
זה על דעתו היה ולא ולברך למקומו לחזור דעתו אין אם ברכה

מתחלה:

Âשאינה מצוה לדבר אפילו או הרשות לדבר כשהולך זה וכל
לקראת או חתן לקראת כגון עוברת מצוה לצורך אבל עוברת
ולברך לילך מותר הצבור עם להתפלל הכנסת לבית או כלה
שאין חברים מקצת הניח לא ואפילו כשיחזור המזון ברכת

ישכח. שמא חשש משום עוברת מצוה להניח

בבית המזון ברכת ולברך לבית מבית בסעודתו לעקור ואפילו
עוברת מצוה לצורך מותר מתחלה זה על דעתו היה ולא האחרון

תע"ט. בסי' כמ"ש בזימון שם לברך כגון

למקומו לחזור דעת על שלא המזון ברכת קודם שלעקור ואע"פ
גמור איסור אלא ישכח שמא חשש משום האיסור אין ולברך
של קל איסור על אפילו עוברין ואין סופרים מדברי הוא
לאכול שדעתו כיון מקום מכל עוברת מצוה משום דבריהם
זו שאין לומר שיש ברור איסור אינו שם ולברך אחר בבית
מפני בתחלה לברך א"צ שני בבית ואוכל כשחוזר שהרי עקירה
והכל סעודתו לסיים אוכל הוא הראשונה סעודתו דעת שעל

שנתבאר. כמו נחשבת היא אחת לסעודה

האיסור ולדבריהם שיתבאר כמו זה על חולקין שיש לפי אלא
אחת סעודה שהכל שאף לומר יש הראשונה סברא לפי וגם ברור
זה במקום שאכל מה וכל היא מקומות בשני מקום מכל היא
אחר למקום שיעקור קודם לכתחלה מיד אחריו לברך צריך
דעתו היה לא אם עוברת מצוה לצורך אפילו להקל אין לפיכך

מתחלה: זה על
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קמד   

Êשלא כל הרבה שם שהה אפילו הרשות לדבר והלך עמד אם
המוציא ולברך לחזור א"צ שבמעיו המזון שיתעכל כדי שהה
דעתו הסיח לא אם אחר במקום או במקומו לאכול כשחוזר
היסח כאן שיש כיון עוד מלאכול דעתו הסיח אם אבל בינתיים
שיתבאר מטעם המוציא ולברך לחזור צריך מקום ושינוי הדעת

קע"ט. בסי'

שהסיח שכיון כלל שהה לא אפילו ידיו וליטול לחזור צריך וגם
דעתו והסיח ידיו בשמירת נזהר לא הסתם מן האכילה מן דעתו

מהן.

צריך בדברים הרבה הפליג אם מלאכול דעתו הסיח לא ואפילו
הסתם שמן מפני המוציא לברך שא"צ אע"פ ידיו וליטול לחזור

קס"ד. בסי' שנתבאר כמו משמירתן דעתו הסיח

סעודתו באמצע להתפלל עמד אם הדין שהוא שאומר מי ויש
משום לסעודתו כשחוזר התפלה אחר ידיו וליטול לחזור צריך
(כמו ידיו שמר א"כ אלא התפלה בשעת הדעת היסח חשש
ונוטל חוזר ראשון בטיבול ידיו שנטל אע"פ פסח שבליל
כמ"ש ההגדה אמירת בשעת הדעת היסח חשש משום לסעודה

תע"ה). בסימן

הדעת שהיסח כהאומרים שהעיקר צ"ב בסי' שנתבאר מה ולפי
התפלה אחר ידיו וליטול לחזור א"צ באכילה כמו בתפלה פוסל
באמירת משא"כ דעתו מסיח אינו עצמה תפלה משום שהרי
שמא חוששים בה פוסל הדעת היסח שאין פסח בליל ההגדה

דעתו. הסיח

לבית הלך אפילו הכל לדברי לברך א"צ המוציא ברכת אבל
מלאכול דעתו הסיח שלא כל הרבה שם ושהה להתפלל הכנסת
מוכרח היה אפילו בסעודה הפסק חשובה התפלה ואין עוד
אח"כ להתפלל ביום עוד שהות שאין מפני ולהתפלל להפסיק
אינה מאומה לאכול לו אפשר אי התפלה שבשעת ואע"פ

זה. משום הפסק חשובה

להצריך זה משום הפסק שחשובה המזון לברכת דומה ואינו
אפשר אי המזון ברכת ובשעת הואיל המזון ברכת כוס על ברכה
מה על הדעת והיסח סילוק הוא המזון שברכת לפי לשתות

קע"ט: בסי' שיתבאר כמו תפלה משא"כ ושתה שאכל

Áדינם במקומם לאחריהם ברכה הטעונים שדברים אומרים ויש
שינוי לענין במקומם לאחריהם ברכה טעונים שאין כדברים
חברים. מקצת הניח א"כ אלא ולברך לחזור שצריך בדיעבד מקום

(ואפילו אחרונה ברכה בלא ממקומו לעקור אסור לכתחלה אבל
במקומם לאחריהם ברכה הטעונים בדברים עוברת) מצוה לצורך
זו אין שאז למקומו לחזור ודעתו חברים מקצת הניח א"כ אלא

עקירה.

וחזר ממקומו ועקר חברים מקצת הניח שלא בדיעבד ואפילו
מה על ראשונה ברכה ואח"כ תחלה אחרונה ברכה לברך צריך

פסק הרי מקומו ששינה שכיון אח"כ סעודהשיאכל וזו סעודתו
ואח"כ הראשונה סעודה על תחלה לברך וצריך היא אחרת

השניה. סעודה יתחיל

סופרים. בדברי להקל הראשונה כסברא אלו במדינות והמנהג

אם בסעודה הפסק חשוב מקום שינוי אין האחרונה לסברא ואף
עם לדבר שהלך כגון למקומו חוץ כששהה אלא למקומו חוזר
או להתפלל הכנסת לבית שהלך או בדברים והפליג חבירו
איזה עשה אפילו שהה לא אם אבל בו ושהה עסק לאיזה שהלך
לבית ונכנס לנקביו שהוצרך כגון עראי בדרך הרשות מדברי דבר
דיבר אם ואצ"ל בסעודה הפסק חשוב (אינו בזה וכיוצא הכסא

הרשות). דבר הוא ואפילו הפליג ולא חבירו עם

השמש (ולכן הסעודה) מצרכי דבר להביא יצא אם (ואצ"ל
אינו למקום ממקום תמיד ובא שהולך אע"פ בסעודה המשמש
לפי אף שבא פעם בכל ולברך לחזור לו מקום שינוי נחשב

זו). סברא

בכל הפסק חשוב מקום שינוי אין הראשונה לסברא הדין (והוא
ברכה כלל לברך שא"צ כזית אכל לא עדיין אם אף בסעודה זה
לאחריהם ברכה טעונים שאינם בדברים הדין והוא אחרונה
כמ"ש קביעות שקביעותם דברים והם עליהם קבע אם במקומם
קבע). סעודת להפסיק חשוב עראי הפסק שאין מפני רי"ג בסי'

הפסק חשוב שאין סעודתו במקום עראי שינת שישן מי ואצ"ל
הכל. לדברי ברכה בלא ואוכל וחוזר בסעודה

וחשובה מדאי יותר הדעת והיסח סילוק הוא קבע שינת אבל
סעודתו. במקום שישן אע"פ הכל לדברי הפסק

במקום אחרים בדברים הרבה שהפליג אע"פ שניעור כל אבל
ברכה בלא ואוכל חוזר מלאכול דעתו הסיח שלא כל סעודתו
בסי' שנתבאר כמו דעתו הסיח שאפילו אומרים ויש הכל לדברי

קע"ט:

בֿח סעיפים בסעודה הפסק קרויים דברים איזה קעח סימן א חלק
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מישראלמישראלמישראלמישראל ואחדואחדואחדואחד אחדאחדאחדאחד

עבודת של ומטרתה מהותה את שביאר [לאחר

להשי המסותרת האהבה את לעורר שהיא ת"התפלה,

לבאר ימשיך מישראל, ואחד אחד כל בתוך שנמצאת

ישנו א' סוג - ה' באהבת שונים סוגים שני שיש זה בפרק

ואחד אחד כל אצל ישנו השני הסוג אבל בצדיקים, רק

שתי גם יש לזה שבהתאם יסיק זה פי ועל מישראל;

מדריגת שהיא בשמחה גבוהה דרגא - בשמחה דרגות

" נאמר ועלי' דוקא, בה'הצדיקים צדיקים ודרגא"שמחו ,
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ואחד אחד כל יד בהישג שהיא ה' בעבודת בשמחה נוספת

" נאמר זה ועל אשרמישראל, ה'תחת את עבדת לא

גו' בשמחה :]"אלקיך

    
"יחודא (א) ית' באחדותו מדריגות שתי שיש כשם
תתאה" "יחודא (ב) לצדיקים; רק השייכת - עילאה"

אדם, לכל השייכת -

המתעוררת ה' באהבת (כלליים) סוגים שני יש כך
כנ"ל. ית', באחדותו ההתבוננות ידי על האדם בלב

היא:] הראשונה [האהבה

  
שנעשית ה"אהבה היא יותר הנעלית האהבה

מאלי'".

פירוש:

הקירוב היא אהבה של באהוב,והדביקותמהותה
הוא שענינה ה', באהבת גם הוא באלקיםהדביקותוכך

.באמת

אור האדם בנפש ומתגלה מאיר כאשר והנה,
הרי ממילאאלקי, האדםבדרך באלקותבפועל"נדבק"

שנעשית "אהבה ענין וזהו מלמעלה. הגילוי מחמת
".מאלי'

    
(המוליד האדם בנפש זה אלקי אור שגילוי אלא
ידי על מלמעלה ונמשך בא לאלקות) אהבה

אחד".התבוננותה" בהוי'

גדולים, צדיקים של לאלקות האהבה אופן וזהו
ד"ה' הענין אחד", "בה' שלהם ההתבוננות ידי שעל

בנפשםאחד" בפועל ית'מתגלה שאחדותו היינו ,
שהיחוד עילאה", "יחודא בפירוש [כנ"ל אצלם נרגשת
ועל האדם], בנשמת ונרגש מאיר ית' קמי' שהוא כפי
מוחלט בביטול ממילא בדרך מתבטלים הם זה ידי

לאלקות.

גילוי ידי על המתעוררת לאלקות האהבה גם [ובמילא

שממשיך:] כפי - כזה באופן היא זה

      
גדולי צדיקים אצל המתעוררת לה' עלהאהבה ם

רז"ל שאמרו כענין היא בנפשם ית' אחדותו גילוי ידי
להיות שצריכה המקדש, בבית המנורה הדלקת אודות

התוכן ולפי מאלי'", עולה שלהבת "שתהא באופן
באופן לאלקות האהבה אש רשפי על קאי הפנימי

" מאלי'שהיא המאירעולה אלקי אור גילוי ידי (על "
האדם). בנשמת

   
מאלי'" "העולה זו שבאהבה המיוחדת המעלה

שום בה ש"אין - ".מבוקשהיא

פירוש:

באדם שיש והתשוקה האהבה רגש כלל, בדרך
שהדבר רצונו מחמת הוא - דבר איזה אל להתקרב
או (בגשמיות, תועלת או הנאה איזו לו יביא ההוא
בה "שיש אהבה נקראת כזו ואהבה ברוחניות);
עצמו על חושב האדם שבה אהבה היינו, מבוקש",
איזה לעצמו להשיג היא האהבה ומטרת ותועלתו
לתועלת "מבוקש" שייך ה' באהבת (וגם מבוקש

כדלקמן); האדם,

אחדותו ענין באדם ונרגש כשמתגלה אמנם,
והוא הנ"ל) עילאה" "יחודא (בדרגת האמיתית יתברך
כלל מציאות שום שאין ברורה הכרה לידי מגיע

גם הרי "איןהאהבהמלבדו, זה ידי על שנתעוררה לה'
כלום לעצמו מחפש האדם אין - כלומר מבוקש", לה
של רגש שום שייך לא זו במדריגה שכן, זו, באהבה
שהרי לעצמו, דבר שום מבקש אינו והאדם "אנוכיות"
הוא זו אהבה וענין ית'; מלבדו כלל מציאות שום אין
ונכלל ומתבטל בפועל, באלקות "דבוק" שהאדם מה

סוף. לו שאין יתברך באורו

גדולים צדיקים עבודת זו, מאהבה כתוצאה -
יתברך בו לדבקה "כדי אינה והמצוות התורה בקיום
אלא לה'", הצמאה נפשם צמאון לרוות בלבד
קוב"ה לייחדא . . גבוה לצורך הוא . . "עבודתם
על כלל חושבים שאינם היינו בתחתונים"; ושכינתי'
על לא גם - מבוקש") שום בה ("אין עצמם תועלת
אלא בה', נפשם לדבקה של זו נעלית רוחנית תועלת
שיתמלא היינו גבוה", ל"צורך ורק אך הוא רצונם כל
בתחתונים תשכון ית' ששכינתו וכוונתו, יתברך רצונו

והמצוות. התורה קיום ידי על

      


לכל (ששייך ה' באהבת יותר, הנמוך השני, הסוג
בה ש"יש אהבה היא בסמוך) שיבואר כמו אדם,
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קמה    

ואחד אחד כל יד בהישג שהיא ה' בעבודת בשמחה נוספת

" נאמר זה ועל אשרמישראל, ה'תחת את עבדת לא

גו' בשמחה :]"אלקיך

    
"יחודא (א) ית' באחדותו מדריגות שתי שיש כשם
תתאה" "יחודא (ב) לצדיקים; רק השייכת - עילאה"

אדם, לכל השייכת -

המתעוררת ה' באהבת (כלליים) סוגים שני יש כך
כנ"ל. ית', באחדותו ההתבוננות ידי על האדם בלב

היא:] הראשונה [האהבה

  
שנעשית ה"אהבה היא יותר הנעלית האהבה

מאלי'".

פירוש:

הקירוב היא אהבה של באהוב,והדביקותמהותה
הוא שענינה ה', באהבת גם הוא באלקיםהדביקותוכך

.באמת

אור האדם בנפש ומתגלה מאיר כאשר והנה,
הרי ממילאאלקי, האדםבדרך באלקותבפועל"נדבק"

שנעשית "אהבה ענין וזהו מלמעלה. הגילוי מחמת
".מאלי'

    
(המוליד האדם בנפש זה אלקי אור שגילוי אלא
ידי על מלמעלה ונמשך בא לאלקות) אהבה

אחד".התבוננותה" בהוי'

גדולים, צדיקים של לאלקות האהבה אופן וזהו
ד"ה' הענין אחד", "בה' שלהם ההתבוננות ידי שעל

בנפשםאחד" בפועל ית'מתגלה שאחדותו היינו ,
שהיחוד עילאה", "יחודא בפירוש [כנ"ל אצלם נרגשת
ועל האדם], בנשמת ונרגש מאיר ית' קמי' שהוא כפי
מוחלט בביטול ממילא בדרך מתבטלים הם זה ידי

לאלקות.

גילוי ידי על המתעוררת לאלקות האהבה גם [ובמילא

שממשיך:] כפי - כזה באופן היא זה

      
גדולי צדיקים אצל המתעוררת לה' עלהאהבה ם

רז"ל שאמרו כענין היא בנפשם ית' אחדותו גילוי ידי
להיות שצריכה המקדש, בבית המנורה הדלקת אודות

התוכן ולפי מאלי'", עולה שלהבת "שתהא באופן
באופן לאלקות האהבה אש רשפי על קאי הפנימי

" מאלי'שהיא המאירעולה אלקי אור גילוי ידי (על "
האדם). בנשמת

   
מאלי'" "העולה זו שבאהבה המיוחדת המעלה

שום בה ש"אין - ".מבוקשהיא

פירוש:

באדם שיש והתשוקה האהבה רגש כלל, בדרך
שהדבר רצונו מחמת הוא - דבר איזה אל להתקרב
או (בגשמיות, תועלת או הנאה איזו לו יביא ההוא
בה "שיש אהבה נקראת כזו ואהבה ברוחניות);
עצמו על חושב האדם שבה אהבה היינו, מבוקש",
איזה לעצמו להשיג היא האהבה ומטרת ותועלתו
לתועלת "מבוקש" שייך ה' באהבת (וגם מבוקש

כדלקמן); האדם,

אחדותו ענין באדם ונרגש כשמתגלה אמנם,
והוא הנ"ל) עילאה" "יחודא (בדרגת האמיתית יתברך
כלל מציאות שום שאין ברורה הכרה לידי מגיע

גם הרי "איןהאהבהמלבדו, זה ידי על שנתעוררה לה'
כלום לעצמו מחפש האדם אין - כלומר מבוקש", לה
של רגש שום שייך לא זו במדריגה שכן, זו, באהבה
שהרי לעצמו, דבר שום מבקש אינו והאדם "אנוכיות"
הוא זו אהבה וענין ית'; מלבדו כלל מציאות שום אין
ונכלל ומתבטל בפועל, באלקות "דבוק" שהאדם מה

סוף. לו שאין יתברך באורו

גדולים צדיקים עבודת זו, מאהבה כתוצאה -
יתברך בו לדבקה "כדי אינה והמצוות התורה בקיום
אלא לה'", הצמאה נפשם צמאון לרוות בלבד
קוב"ה לייחדא . . גבוה לצורך הוא . . "עבודתם
על כלל חושבים שאינם היינו בתחתונים"; ושכינתי'
על לא גם - מבוקש") שום בה ("אין עצמם תועלת
אלא בה', נפשם לדבקה של זו נעלית רוחנית תועלת
שיתמלא היינו גבוה", ל"צורך ורק אך הוא רצונם כל
בתחתונים תשכון ית' ששכינתו וכוונתו, יתברך רצונו

והמצוות. התורה קיום ידי על

      


לכל (ששייך ה' באהבת יותר, הנמוך השני, הסוג
בה ש"יש אהבה היא בסמוך) שיבואר כמו אדם,
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קמו   

ומציאותו, עצמו את מרגיש שהאדם היינו - מבוקש"
מאחר בשכלואלא ית'שמבין אחדותו של האמת את

הקודם), הפרק בסוף שנתבאר תתאה" "יחודא (כענין
בו מעוררת בזה ההתבוננות ותשוקההרי להיותחפץ

אלא עצמו, בפני מציאות הוא כלומר, ית'. בו דבוק
ומשתוקקש" -חפץ ונשגב נעלה לענין להגיע "

ית'". בו "לדבקה

      
הנ"ל, ה', באהבת הראשונה למדריגה בניגוד
("שחפץ לה' זו אהבה הנה בצדיקים, רק ששייכת
ואחד אחד כל בלב מסותרת בו") לדבקה ומשתוקק
ידי על משינתה, לעוררה שצריכים אלא מישראל,

ה'. באחדות ההתבוננות

 [אלקיך הוי' [את  
   

ה' את "ואהבת בכתוב הפנימי הפירוש זהו
משרש "אהבה - חפץאבהאלקיך" מלשון שהוא ,

לרצות צריך שהאדם כלומר, ולהשתוקקורצון",

לאלקות.

את "ואהבת אלקיךופירוש הי'הוי' דלכאורה - "
צריך שהאדם הוא, - ה'" את "ואהבת לכתוב מספיק

שהוי' שםיהי'להשתוקק בחינת "שיהי' היינו אלקיך,
נקרא [הוי'] שיהא עד כך כל בך ומתגלה מאיר הוי'

אלקים אלקיך, להיות - שמך ".שלךעל

פירוש:

האמת על וקאי העצם, שם הוא - "הוי'" שם
"ה' ית', קמי' שהיא כפי ואילואחדהאלקית ;"

(אלקה [כישלך"אלקיך" וחיותך" "כוחך - פירושו (
האור את מתאר "אלקים" שם הענינים, פנימיות פי על
ולכן ולקיימם, להחיותם בנבראים המלובש האלקי

"אלקי זה שם על לומר "אלקינואפשר "].ך",

את ב"ואהבת הפנימי הפירוש אלקיךוזהו ",הוי'
ש"שהאד ותשוקה רצון לידי מגיע יהי'"הוי'ם

"אלקיך" שם של שהאמת היינו תאיראחדהוי'", "
וחיותו. כחו כל שתהי' עד בנפשו ותתגלה

     
לקבל האדם צריך ראשונה שבפרשה רז"ל, אמרו
עליו לקבל צריך שני' ובפרשה שמים מלכות עול עליו
אין ית' מלכותו עול שקבלת מובן ומזה מצוות, עול

קבלה פקודותיולצייתפירושה את ולקיים להשי"ת

עליו לקבל אלא מצוות), עול קבלת ענין זהו (שהרי
עם קשר ללא (גם "מלך" הוא שהשי"ת הענין עצם את

פקודותיו). קיום

שבאמירת - הוא זו שבקבלה הפנימי והתוכן
על לקבל האדם צריך גו'" ואהבת גו' ישראל "שמע
בעצמו לעורר היינו האמיתית, ית' אחדותו את עצמו

ש"הוי'" וחפץ ית'יהי'תשוקה שאחדותו "אלקיך",
אחד( הדביקותה' וזוהי בנפשו, ותתגלה תאיר (

ית'. בו האדם של האמיתית

כל בלב שיש לאלקות האהבה ענין נתבאר כאן [עד

שהיא - מישראל וא' והתשוקהא' ית'.החפץ בו לדבקה

ית' בו לדבקה ניתן אכן כיצד יבאר :]בפועלועתה

        
 

יש ואחד אחד שלכל ותשוקהאף לדבקהרצון בלב
בלבד והאהבה התשוקה ידי על מקום מכל ית', בו
שהרי - ית' בו ממש "דבוק" נעשה האדם אין עדיין
(שהם עצמו בכוחות בבורא להתדבק לנברא אפשר אי

כלל. בי'" תפיסא מחשבה ד"לית מוגבלים),

       
מהעליונים) (אפילו מחשבה שום שאין מכיון
"סתום" ית' שהוא נמצא הקב"ה, את לתפוס יכולה
"סתימו - הזהר ובלשון כולם, הנבראים מכל ו"נעלם"

טמירין". דכל טמירא סתימין, דכל

" הלשון דיוק דכלסתימיןדכל[וביאור . -טמירין. "

" ית' הסתוםשהוא שאר מכל :]סתומים"""

    
"עלמין עולמות, סוגי שני שיש בזהר מבואר
ו"עלמין ונעלמים) סתומים (עולמות סתימין"

גלויים). (עולמות דאתגליין"

פירוש:

נעלמת שמציאותם העולמות הם סתימין" "עלמין
הים (כברואי באלקות במקורם ומכוסה ו"בלועה"
שום בהם נרגש ולא הים) במי ו"בלועים" שמכוסים
"עלמין משא"כ מאלקות; ופירוד ישות של ענין
ומציאותם שישותם והנבראים העולמות הם דאתגליין"
משרשם נפרדים הם בהרגשתם כי בהתגלות, היא

באלקות. ומקורם
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שהם עד כך כל גבוהה סתימין" "עלמין מדריגת
הצדיקים נשמות (שבו הבא מעולם אפילו למעלה
הוא הבא עולם גם כי השכינה), מזיו ונהנין יושבין

דאתגליין". "עלמין בכלל

   [גם]מהעולמות]
לפי] - והנעלמים הסתומים [הם [גם 

 ['ית [הוא העולמות]
ה]

ביותר העליונים העולמות אפילו [לסיכום:

והסתימין"(ה הקב"טמירין"" את להשיג יכולים אינם ה,")

וק"וכ יכול"ש אינו הגשמי הזה בעולם הנמצא שהאדם ו

ית'? בו לדבקה ניתן איפוא וכיצד להשיגו;

ממשיך:] זה על -

    
בהקב"ה. להידבק ניתן התורה ידי על רק

   
בם "ודברת נאמר וגו'" ה' את "ואהבת לאחר מיד
הקשר פשוטו, לפי מדבר. הכתוב תורה ובדברי וגו'",
דכאשר הוא, לזה זה הסמוכים הענינים שני של
התורה בלימוד ית' רצונו את מקיימים ה' את אוהבים
שהדרך - הוא בזה הפנימי התוכן אך המצוות; וקיום
ומשתוקקת שחפצה נפשו צמאון לרוות היחידה

ית' בו התורהלדבקה עסק ידי על היא גו'"), ("ואהבת
מצוותי'. וקיום

הקב עם דביקות התורה יוצרת כיצד והרי"[אך - ה

בדיו גשמיות, אותיות קורא בתורה, הקורא הגשמי האדם

הקב עם זה ידי על דבוק הוא ואיך ספר, על ה,"כתובות

סתימין" דכל ?"סתימו

ממשיך:] זה על -

     
 

"אור מלובש התורה של הגשמיות האותיות בתוך
ולכן ית'), קדושתו של והתפשטות (אור ב"ה" סוף אין

הקב"ה. עם האדם מתדבק התורה ידי על

פירוש:

חד", כולא וקוב"ה ד"אורייתא בזהר מבואר
" איננה בפניבריאהשהתורה ומציאות הקב"ה של "

שהן הקב"ה" של ורצונו "חכמתו היא אלא עצמה
שהתורה אלא ובעצמו; בכבודו הקב"ה עם אחד

שנתלבשה עד . . למדרגה ממדרגה . . וירדה "נסעה
אותיות ובצרופי . . הזה עולם וענייני גשמיים בדברים
בתורה עוסק כשאדם ולכן, הספר", על בדיו גשמיות

" הרי ה'ובמצוות האדםאור נפש את מקיף ממש"
ממש "הקב"ה עם ומתקשר רגלה" ועד "מראשה

חד". כולא וקב"ה דאורייתא

ית' שאורו שהגם להבין ניתן כיצד להקשות, [ואין

" גשמייםמתלבש תחתונים גשמיותבדברים ובאותיות "

שהעוסק (עד וקדושתה ממעלתה נגרע לא מקום מכל -

הקב עם ידה על מתדבק גשמיות ומצוות עצמו,"בתורה ה

סתימין" דכל )?"סתימו

זהו:] כי -

     
שהארה הצומח, מכח המשל לעיל הובא כבר
כל ונתגשמה "נתעבה הצומח מכח המתפשטת רוחנית
- משל ועוד גשמי"; פרי ממנה שנעשה עד כך

שהן המחשבה המתפשטותהארותמאותיות רוחניות
מצטיירת זו שהתפשטות אלא עצמה, הנפש מן

מגדרבאותיות למעלה היא עצמה הנפש שמהות (אף
אותיות).

והתפשטות להארה דוגמא הם אלו משלים ושני
לבחינהרוחניממקור יורדת מקום שמכל .גשמית,

אורו גילוי אמנם היא התורה בעניננו: הוא וכך
ו "חכמתו להיותה מקוםית', ומכל הקב"ה", של רצונו

באותיות שמתלבשת עד למטה ומתפשטת יורדת היא
גשמיות.

        
 

גם נמצאים במן האמורים הענינים כל אשר ידוע
התורה כך השמים, מן לחם הי' שהמן כשם כי בתורה,

לישראללחםנקראת השמיםוניתנה .מן

האותיות אודות לעיל המבואר בענין הוא וכך
שהן - התורה של ממשהגשמיות ה' שירדודבר אלא ,

שאותו - הספר על בדיו גשמיות באותיות ונתלבשו
במן: גם מצינו ממש הדבר

הטל עם ביחד ירד שהמן לכך הפנימי הטעם
הוא ש"המן לפי הוא הטל", שכבת "ותעל כמ"ש
שעל , העליון" טל מבחי' "הי' המן כי טל", בחינת

טל "כי נאמר המןאורותזה ש"שורש" היינו טליך",
הללו שהאורות אלא רוחניים; עליונים אורות הוא
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קמז    

שהם עד כך כל גבוהה סתימין" "עלמין מדריגת
הצדיקים נשמות (שבו הבא מעולם אפילו למעלה
הוא הבא עולם גם כי השכינה), מזיו ונהנין יושבין

דאתגליין". "עלמין בכלל

   [גם]מהעולמות]
לפי] - והנעלמים הסתומים [הם [גם 

 ['ית [הוא העולמות]
ה]

ביותר העליונים העולמות אפילו [לסיכום:

והסתימין"(ה הקב"טמירין"" את להשיג יכולים אינם ה,")

וק"וכ יכול"ש אינו הגשמי הזה בעולם הנמצא שהאדם ו

ית'? בו לדבקה ניתן איפוא וכיצד להשיגו;

ממשיך:] זה על -

    
בהקב"ה. להידבק ניתן התורה ידי על רק

   
בם "ודברת נאמר וגו'" ה' את "ואהבת לאחר מיד
הקשר פשוטו, לפי מדבר. הכתוב תורה ובדברי וגו'",
דכאשר הוא, לזה זה הסמוכים הענינים שני של
התורה בלימוד ית' רצונו את מקיימים ה' את אוהבים
שהדרך - הוא בזה הפנימי התוכן אך המצוות; וקיום
ומשתוקקת שחפצה נפשו צמאון לרוות היחידה

ית' בו התורהלדבקה עסק ידי על היא גו'"), ("ואהבת
מצוותי'. וקיום

הקב עם דביקות התורה יוצרת כיצד והרי"[אך - ה

בדיו גשמיות, אותיות קורא בתורה, הקורא הגשמי האדם

הקב עם זה ידי על דבוק הוא ואיך ספר, על ה,"כתובות

סתימין" דכל ?"סתימו

ממשיך:] זה על -

     
 

"אור מלובש התורה של הגשמיות האותיות בתוך
ולכן ית'), קדושתו של והתפשטות (אור ב"ה" סוף אין

הקב"ה. עם האדם מתדבק התורה ידי על

פירוש:

חד", כולא וקוב"ה ד"אורייתא בזהר מבואר
" איננה בפניבריאהשהתורה ומציאות הקב"ה של "

שהן הקב"ה" של ורצונו "חכמתו היא אלא עצמה
שהתורה אלא ובעצמו; בכבודו הקב"ה עם אחד

שנתלבשה עד . . למדרגה ממדרגה . . וירדה "נסעה
אותיות ובצרופי . . הזה עולם וענייני גשמיים בדברים
בתורה עוסק כשאדם ולכן, הספר", על בדיו גשמיות

" הרי ה'ובמצוות האדםאור נפש את מקיף ממש"
ממש "הקב"ה עם ומתקשר רגלה" ועד "מראשה

חד". כולא וקב"ה דאורייתא

ית' שאורו שהגם להבין ניתן כיצד להקשות, [ואין

" גשמייםמתלבש תחתונים גשמיותבדברים ובאותיות "

שהעוסק (עד וקדושתה ממעלתה נגרע לא מקום מכל -

הקב עם ידה על מתדבק גשמיות ומצוות עצמו,"בתורה ה

סתימין" דכל )?"סתימו

זהו:] כי -

     
שהארה הצומח, מכח המשל לעיל הובא כבר
כל ונתגשמה "נתעבה הצומח מכח המתפשטת רוחנית
- משל ועוד גשמי"; פרי ממנה שנעשה עד כך

שהן המחשבה המתפשטותהארותמאותיות רוחניות
מצטיירת זו שהתפשטות אלא עצמה, הנפש מן

מגדרבאותיות למעלה היא עצמה הנפש שמהות (אף
אותיות).

והתפשטות להארה דוגמא הם אלו משלים ושני
לבחינהרוחניממקור יורדת מקום שמכל .גשמית,

אורו גילוי אמנם היא התורה בעניננו: הוא וכך
ו "חכמתו להיותה מקוםית', ומכל הקב"ה", של רצונו

באותיות שמתלבשת עד למטה ומתפשטת יורדת היא
גשמיות.

        
 

גם נמצאים במן האמורים הענינים כל אשר ידוע
התורה כך השמים, מן לחם הי' שהמן כשם כי בתורה,

לישראללחםנקראת השמיםוניתנה .מן

האותיות אודות לעיל המבואר בענין הוא וכך
שהן - התורה של ממשהגשמיות ה' שירדודבר אלא ,

שאותו - הספר על בדיו גשמיות באותיות ונתלבשו
במן: גם מצינו ממש הדבר

הטל עם ביחד ירד שהמן לכך הפנימי הטעם
הוא ש"המן לפי הוא הטל", שכבת "ותעל כמ"ש
שעל , העליון" טל מבחי' "הי' המן כי טל", בחינת

טל "כי נאמר המןאורותזה ש"שורש" היינו טליך",
הללו שהאורות אלא רוחניים; עליונים אורות הוא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79



קמח   

לחם בצורת בהגשמה ובאו למטה שהי'גשמיירדו עד
לחם בצורת שבא כפי גם אך במדוכה", ב"דכו צורך
אורות העצמית, ומעלתו במהותו המן נשאר גשמי

רוחניים. עליונים

"התפשטות שהן התורה, באותיות גם הוא וכן
ונתלבש שירד כפי הוי'" פי ו"מוצא ית'", ממנו והארה

גשמיות. באותיות

[פירוש]     
 

רק [לא הוא אור" ב"תורה הפנימי הפירוש
אלא] זכויות, לו ונותנת האדם את מאירה שהתורה

היא הקב"השהתורה של שנתלבשהאורו כפי וגם ,
במעלתה נשארה הזה עולם וענייני גשמיות באותיות

"אורושהיא בה ויש הקב"ה אלקות".התגלותשל

הנ כל פי על תפלה"[והנה, בין ההבדל היטב מובן ל

" היא דתפלה - המאמר בתחילת המובא מדתלתורה

"לילה היא ותורה יום" אמנם"מדת האדם בתפלה שכן, ,

וח ה' באהבת באלקות,מתעורר דבוק להיות ומשתוקק פץ

" שהרי בנפשו, מאיר האלקי האור אין עדיין ליתאבל

בי' תפיסא כנמחשבה של"" במצב עדיין שהוא ונמצא ל,

" והעלם, לילהחשך משא"מדת ;"" היא התורה יוםכ ,"מדת

" - התורה ידי שעל אורלפי סוףתורה אין אור מאיר - "

בהקב"ב להדבק זוכה הוא ידה ועל האדם, בנפש ה"ה

וקוב שאורייתא מאחר חד."באמת, כולא ה

השייכת העבודה בענין זה בפרק המבואר פי ועל -

לה' האהבה התעוררות היינו מישראל, וא' א' לכל

לתרץ ישוב - והמצוות התורה עסק ידי על בה' והדביקות

" המאמר, שבתחילת השאלה אדםאת כל יגיע "איך

מדריגת זוהי שלכאורה ה', בעבודת אמיתית לשמחה

הצדיקים.

שממשיך:] וזהו

      
       

  
הוא התפלה עבודת של שעניינה נתבאר כאן עד

באדם וצמאוןלעורר ידיתשוקה ועל ית', בו לדבקה

בהקב"ה לידבק האדם זוכה והמצוות התורה עסק
והמצוותבפועל התורה שבעסק ונמצא, האדםמרווה.

נפשו. צמאון את

להרגיש יכול שאדם השמחה גודל מובן ומזה
אכן התפלה בשעת שאם לפי ובמצוות, בתורה בעסקו
הרי לאלקות, עזה ותשוקה צמאון בנפשו הרגיש
יעסוק התפלה אחר שמיד לכך אותו יביא זה צמאון
כדי וגו'"), בם ("ודברת מצוותי' וקיום התורה בלימוד
בתורה; המלובש ב"ה סוף אין באור בפועל להתדבק

שמחה גורם אור" "תורה של זה וגילוי ואור
צמאון את מרווה זה ידי שעל מאחר בנפשו, גדולה
כמים יתברך, בו לדבקה ומשתוקקת החפיצה נפשו

עייפה. נפש על קרים

        
       
       

 
שמחה בחינת המאירזועל ה' באור לשמוח ,

שבזה - המצוות וקיום התורה לימוד ידי על בקרבו
נאמר - ה' לקרבת המשתוקקת נפשו צמאון את מרווה

לא אשר אלקיךעבדת"תחת ה' וגו'",בשמחהאת
השמחה "שתהא עבודהפירוש, ידי בתורהעל דהיינו ,

צמאונו". מרווה זה ידי שעל ומצוות,

יוכל אדם וכל ואחד, אחד מכל נדרשת כזו ושמחה
לאלקות צמאון בנפשו שמרגיש מאחר כי אלי', להגיע
שיבוא בהכרח זה, צמאון מרווה הוא כאשר הרי

הנפש. לשמחת

צדיקים של באלקות השמחה מדריגת [משא"כ
ביותרצדיקים("שמחו גבוהה מדריגה היא בה'")

לה' שלהם רבה מהאהבה השמחה והיא - בשמחה
היינו מבוקש", שום בה ש"אין הנ"ל), הא' (מדריגה
רק היא עבודתם כל אלא לעצמו, וחפץ רצון שום ללא

היא שמחתם ולכן גבוה", ("שמחובה'ל"צורך
"בה'צדיקים עצמו"), ה' הגילוימצד מצד לא היינו ,

עצמו"]. אלקות מצד והעונג השמחה אם כי בנפשו
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Âבאדם אתעדל"ע בחי' יהי' כך באתעדל"ת כמו
פנים אל הפנים כמים כו' רוח אייתי רוח כי דאצי'
מ"ש והוא רו"ש, בבחי' יהי' העליון אדם בבחי' וגם כו',
רצוא בבחי' מעלה למעלה העולה הוא האדם רוח כי
או"ח בבחי' המאציל בעצמו' ונכלל ועולה שמסתלק דהיינו
בבחי' ונכללת עולה שנפשו באדם השינה וכדוגמת
המסתעפים שלה כחות גם ואז שהיא כמו ומהותה עצמותה
כמו או"ח בבחי' בעצמותה ונכללים עולים כולם הימנה
מן למעלה הוא גם עולה והשכל השכל אל עולי' המדות
שהוא באדה"ע שינה בבחי' למעלה יובן וכך כו', השכל
שנמשל הגלות ענין והוא שבו הספי' בכל או"ח בחי'
בענין במ"א וכמ"ש ה', תישן למה עורה כמ"ש לשינה
עולמות אלף בח"י שט קוב"ה עביד מאי בלילה מארז"ל
עיקר וזהו כו', דלעילא האדם רוח העלא' בחי' שהוא כו'
המקום, לפני שינה בחי' הוא הגלות שבזמן לפי הגלות ענין
לבושיו על שהולך בזבוב מרגיש שאינו ישן שהוא מי וכמו
שגוים גבורותיו הן הן שא' וזהו כו' ירגיש לא פניו על וגם
כו' מקומו העולם שאין לפי שותק והוא בהיכלו מרקדים
הזבוב כערך עצמותו לגבי ההשל' כל חשיב וכאין וכלא
ע"כ כלל מקום תופסת שאינה המלך שבהיכל והשממית
לקבל דעשי' ק"ק היכל שהוא בהיכלו מרקדים שגוים גם
המדה קו מאמר (ע"פ להם הראוי מכפי יותר יניקה תוס'
כו'), אחוריי' שנק' הכלי דחצוני' חצוני' בבחי' גם שמודד
גבורותיו הן שהן מפני והיינו וכלל כלל מקום תופס זה אין

גבורותיו שנק' לעצמותו דאו"ח העלא' בחי' פי' דוקא,
משל בענין למעלה כמ"ש העצמות אל העליות בבחי'

יכולהטר שלא עצמותו אל עולים הנפש כחות שכל דא
לשואלו מה דבר להשיב יוכל לא וגם לקוראו כלל להפנות
השינה ובחי' הענין וכך כו', חסד דבר ולא חכמה דבר לא
בגשמיות אלם כמו באלמים כמוך אין וכמארז"ל שבגלות
הן ענין היינו באלמים כמוך ואין כו', להשיב יכול שאינו
עילוי אחר בעילוי הללו לעליות קץ שאין לפי גבורותיו הן
כו' קץ אין עד מעלה למעלה א"ס שאור לפי בעצמותו
כמוך אין וע"כ כו', סלה ירוממוך הכל בענין וכידוע
וד"ל. העצמות אל או"ח שבסוד גבורותיו הן והן באלמים

ÏÎÂ'בבחי או"ח בבחי' שהוא אתעדל"ת בחי' הוא זה
או"י, בבחי' אתעדל"ע בחי' יש וכמ"כ דוקא, רצוא
היפוך שזהו לקום שמתעורר השינה מן הניעור כמו וה"ז
אלא העצמות, אל העלאה שבבחי' הנ"ל דאו"ח אתערותא
למטה והמשכה ירידה בבחי' הוא זו אתערותא אדרבה
אור הארת בחי' הוא למעלה וכך כו', בגוף הנפש שתאיר
בחכמה מטה למטה והמשכה ירידה בבחי' א"ס אור עצמו'
נמשל שהוא אחרון היותר החיצוני' בחי' עד ודבור ומדות
גם ירגיש וע"כ בתכלית ג"כ שם שמשגיח ובית ללבוש
ויקץ וזהו כו', חוץ לזורקה הבית שבקצה ושממית בזבוב
במה להרגיש הגלות שבזמן השינה מבחי' לעורר ה' כישן
וידבר שנאמר במצרים וכמו בהיכלו, מרקדים שגוים

וד"ל. כו' השתיקה היפוך כו' אלהים
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הנהÏÂמח) גדול, ותלמוד גדול מעשה ענין ביאור
ממלא פי' וסוכ"ע ממכ"ע בחי' דיש ידוע
יהי שמאמר כו' רקיע יהי אור יהי בע"מ שנמשך מה הוא
ליש מאין להחיותו הרקיע בתוך ומתלבש נמשך רקיע
תמיד יום בכל בטובו ומחדש נעשו שמים ה' בדבר כמ"ש
כל של ופנימיותם תוכם בתוך החיות ומתלבש מע"ב
כפום חד לכל ונמשך החיות שמתחלק והיינו הנבראים
מדרגות ד' יש העוה"ז בגשמיות עד"מ דיליה, שיעורא
ונמשך בע"מ ג"כ נתהוה שהדומם הגם והנה דצח"מ בכלל
אותו המחי' אלקות חיות שהוא מע"מ צירוף בו ומתלבש

ח"ב בלק"א וכמ"ש במדבר, וחיות צירוף שנמשך כמו
הוא בו הנמשך הדומם של החיות מ"מ יעו"ש בתחלתו
וכמ"כ בצומח שמתלבש החיות נגד אפי' וקטנות במיעוט
שבמדבר עד כו' שבחי החיות נגד במיעוט החיות בצומח
חי בחי' שהוא ותוכיותו בפנימיותו יותר חיות בו נמשך
חיות נמשך מדצח"מ בחי' בכל בפרטות וכמ"כ כו', מדבר
אין ולכן זולתו למדבר נמשך אשר מהחיות משונה
יש הרוחניים בעולמות ועד"ז כו', שוות דיעותיהם
א' לכל אשר מספר אין עד רבות מדרגות ג"כ התחלקות
נמשך והכל לזולתו הנמשך החיות מן משונה חיות נמשך
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Âבאדם אתעדל"ע בחי' יהי' כך באתעדל"ת כמו
פנים אל הפנים כמים כו' רוח אייתי רוח כי דאצי'
מ"ש והוא רו"ש, בבחי' יהי' העליון אדם בבחי' וגם כו',
רצוא בבחי' מעלה למעלה העולה הוא האדם רוח כי
או"ח בבחי' המאציל בעצמו' ונכלל ועולה שמסתלק דהיינו
בבחי' ונכללת עולה שנפשו באדם השינה וכדוגמת
המסתעפים שלה כחות גם ואז שהיא כמו ומהותה עצמותה
כמו או"ח בבחי' בעצמותה ונכללים עולים כולם הימנה
מן למעלה הוא גם עולה והשכל השכל אל עולי' המדות
שהוא באדה"ע שינה בבחי' למעלה יובן וכך כו', השכל
שנמשל הגלות ענין והוא שבו הספי' בכל או"ח בחי'
בענין במ"א וכמ"ש ה', תישן למה עורה כמ"ש לשינה
עולמות אלף בח"י שט קוב"ה עביד מאי בלילה מארז"ל
עיקר וזהו כו', דלעילא האדם רוח העלא' בחי' שהוא כו'
המקום, לפני שינה בחי' הוא הגלות שבזמן לפי הגלות ענין
לבושיו על שהולך בזבוב מרגיש שאינו ישן שהוא מי וכמו
שגוים גבורותיו הן הן שא' וזהו כו' ירגיש לא פניו על וגם
כו' מקומו העולם שאין לפי שותק והוא בהיכלו מרקדים
הזבוב כערך עצמותו לגבי ההשל' כל חשיב וכאין וכלא
ע"כ כלל מקום תופסת שאינה המלך שבהיכל והשממית
לקבל דעשי' ק"ק היכל שהוא בהיכלו מרקדים שגוים גם
המדה קו מאמר (ע"פ להם הראוי מכפי יותר יניקה תוס'
כו'), אחוריי' שנק' הכלי דחצוני' חצוני' בבחי' גם שמודד
גבורותיו הן שהן מפני והיינו וכלל כלל מקום תופס זה אין

גבורותיו שנק' לעצמותו דאו"ח העלא' בחי' פי' דוקא,
משל בענין למעלה כמ"ש העצמות אל העליות בבחי'

יכולהטר שלא עצמותו אל עולים הנפש כחות שכל דא
לשואלו מה דבר להשיב יוכל לא וגם לקוראו כלל להפנות
השינה ובחי' הענין וכך כו', חסד דבר ולא חכמה דבר לא
בגשמיות אלם כמו באלמים כמוך אין וכמארז"ל שבגלות
הן ענין היינו באלמים כמוך ואין כו', להשיב יכול שאינו
עילוי אחר בעילוי הללו לעליות קץ שאין לפי גבורותיו הן
כו' קץ אין עד מעלה למעלה א"ס שאור לפי בעצמותו
כמוך אין וע"כ כו', סלה ירוממוך הכל בענין וכידוע
וד"ל. העצמות אל או"ח שבסוד גבורותיו הן והן באלמים

ÏÎÂ'בבחי או"ח בבחי' שהוא אתעדל"ת בחי' הוא זה
או"י, בבחי' אתעדל"ע בחי' יש וכמ"כ דוקא, רצוא
היפוך שזהו לקום שמתעורר השינה מן הניעור כמו וה"ז
אלא העצמות, אל העלאה שבבחי' הנ"ל דאו"ח אתערותא
למטה והמשכה ירידה בבחי' הוא זו אתערותא אדרבה
אור הארת בחי' הוא למעלה וכך כו', בגוף הנפש שתאיר
בחכמה מטה למטה והמשכה ירידה בבחי' א"ס אור עצמו'
נמשל שהוא אחרון היותר החיצוני' בחי' עד ודבור ומדות
גם ירגיש וע"כ בתכלית ג"כ שם שמשגיח ובית ללבוש
ויקץ וזהו כו', חוץ לזורקה הבית שבקצה ושממית בזבוב
במה להרגיש הגלות שבזמן השינה מבחי' לעורר ה' כישן
וידבר שנאמר במצרים וכמו בהיכלו, מרקדים שגוים

וד"ל. כו' השתיקה היפוך כו' אלהים
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הנהÏÂמח) גדול, ותלמוד גדול מעשה ענין ביאור
ממלא פי' וסוכ"ע ממכ"ע בחי' דיש ידוע
יהי שמאמר כו' רקיע יהי אור יהי בע"מ שנמשך מה הוא
ליש מאין להחיותו הרקיע בתוך ומתלבש נמשך רקיע
תמיד יום בכל בטובו ומחדש נעשו שמים ה' בדבר כמ"ש
כל של ופנימיותם תוכם בתוך החיות ומתלבש מע"ב
כפום חד לכל ונמשך החיות שמתחלק והיינו הנבראים
מדרגות ד' יש העוה"ז בגשמיות עד"מ דיליה, שיעורא
ונמשך בע"מ ג"כ נתהוה שהדומם הגם והנה דצח"מ בכלל
אותו המחי' אלקות חיות שהוא מע"מ צירוף בו ומתלבש

ח"ב בלק"א וכמ"ש במדבר, וחיות צירוף שנמשך כמו
הוא בו הנמשך הדומם של החיות מ"מ יעו"ש בתחלתו
וכמ"כ בצומח שמתלבש החיות נגד אפי' וקטנות במיעוט
שבמדבר עד כו' שבחי החיות נגד במיעוט החיות בצומח
חי בחי' שהוא ותוכיותו בפנימיותו יותר חיות בו נמשך
חיות נמשך מדצח"מ בחי' בכל בפרטות וכמ"כ כו', מדבר
אין ולכן זולתו למדבר נמשך אשר מהחיות משונה
יש הרוחניים בעולמות ועד"ז כו', שוות דיעותיהם
א' לכל אשר מספר אין עד רבות מדרגות ג"כ התחלקות
נמשך והכל לזולתו הנמשך החיות מן משונה חיות נמשך
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ומהוה מחי' ליש ומאין ממכ"ע הנק' ית' מלכותו ממדת
שיעורא לפום א' כל בתוך המתלבש זה חיות ע"י אותם
מתלבשת שאינה מהא"ס הארה בחי' הוא סוכ"ע אבל דילי',
מקיף רק בהשגתם מושג ואינו בהתגלות אור גילוי בבחי'
ח"א בלק"א וכמ"ש בפנימיותם ולא מלמעלה עליהם ומאיר
ולא בשוה כולם על ומקיף מאיר הוא שכן וכיון ע"ש פמ"ח
מקיף שהוא מאחר מזה יותר העולם ע"ז שמקיף לומר שייך
את לקבל יוכלו לא העלמין כל כי סוכ"ע נק' לכן לכולם
כו': ומשוה שוה הוא ולכן סובב שהוא רק בפנימיותם האור

Â‰ÊÂ'א כתוב לכאורה אהדדי דסתרי כתובים שני פי'
מלא וכתיב מלא אני הארץ ואת השמים את אומר
רק כבודו נזכר לא שם וגם שמים נז' ולא כבודו הארץ כל
זיו, רק היינו וכבודו ועצמותו מהותו דמשמע סתם אני
א"ס בחי' היינו סובב וממכ"ע סוכ"ע בחי' ב' שהם והענין
סוכ"ע ולהיותו ממש אני מלא אני ע"ז נאמר לכן ממש
היינו כבודו אבל א', בהשוא' וארץ שמים נאמר ע"כ בשוה
לפום חד בכל שמתלבש ממכ"ע בחי' וזיו הארה בחי'
ההארה כלל (דל"ד ביחוד ארץ נזכר לכן דילי' שיעורא
גם כו' הארה יש בארץ גם דמ"מ אלא שמים לגבי שבארץ
דבעינן למאי והיינו יותר גילוי יש בארץ דדוקא בהפך י"ל
תנה אלא היא בשמים ולא תורה אלא כבוד דאין למימר
אלקות גילוי דבודאי אמת הפי' ושני דוקא הארץ על הודך
שמים הנק' הרוחניי' בעולמות יותר הוא ממכ"ע מבחי'
הוא התורה ע"י שממשיכים אלקות המשכת אבל מבארץ
דהיינו ומעשה תלמוד ענין ג"כ יובן ובזה כו'): בארץ דוקא
לנפש מזון נעשה התורה כי המצות ומעלת התורה מעלת

עד"מ מזון כמו שהוא מעי בתוך ותורתך וכמ"ש אלקית
התורה ע"י וכך בפנימיותו אותו ומחי' האדם בתוך הנכנס
הנתיב וכמשל נתיבות ל"ב ע"י נפקת מחכמה דאורייתא
ח"ע מבחי' כך למקום ממקום בו לעבור שביל שהוא
בהתחלקות למקום ממקום ההשפעה נמשכה התורה חכמת
ובגשמיות בפרטיות התורה חכמת א' לכל מושג להיות
שנמשך מכה"כ והיינו ומעשר ובתרומה ופסול כשר ממש
ממכ"ע בחי' והוא תורה אלא כבוד אין כי התורה ע"י
כי כ"ע המחי' היא והיא ממש בגשמיות בארץ שנמשך
ממש בפיך דברי ואשים עלמא קוב"ה ברא באורייתא
אור גילוי נמשך המצות ע"י אבל אותם ומחי' ממכ"ע
(ע"ל מקיף בחי' שהוא העליון רצון שהוא סוכ"ע מבחי'
כמו אלקי' לנפש לבושים הם שהמצות והיינו ז"ך) אות
וכך בפנימיותו נכנס ואינו האדם גוף על הוא הלבוש
סוכ"ע רצה"ע בחי' הוא המצות ע"י שנמשכה ההמשכה
כי מהמזון יקרים יותר הלבושים וע"כ מהשגה שלמעלה
עבדת לא אשר תחת במצות וז"ש כו' נעלים הם בשרשם
בחי' הוא כל כל, מרוב לבב ובטוב בשמחה אלקיך ה' את
אבל פנימיות בבחי' השכינה מזיו נהנין אלקות השגת ג"ע
מבחי' שהם מפני ונעלים גבוהים יותר כל מרוב הם המצות
נמנו אעפ"כ אך גדול, מעשה האומר אמר ולכן מקיפים
להיות א"א כי מעשה לידי שמביא גדול תלמוד וגמרו
מדברים שהם המצות ע"י סוכ"ע המשכות התעוררות
שהוא התורה ע"י לא אם וכדומה מצמר ציצית גשמיים
ממוצע הוא שהדיבור באדם עד"מ כמו המחברם הממוצע

רצו ומוציא הגילוי:המחבר אל מההעלם וחפצו נו
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ÂÂצ"ל ולכאו' בשמחה, הוי' את עבדו מ"ש בהקדם
צדיקי' אלא שאינו בהוי' צדיקי' שמחו כתי' הלא
שהציווי שמשמע בשמחה הוי' את עבדו שאומר ומהו לבד,
שמחה, בחי' ב' יש דבאמת הוא הענין אך ישראל. לכל הוא
הוא המצוה שעושה שע"י שמתבונן שמחמת הוא הא'
שהרי מאד, לשמוח צריך מזה אשר ב"ה העליון רצון מקיים
אדם הוא כשהמצווה העושה אצל דומה שאינו רואי' אנו
המלך כמו גדול אדם הוא אותו המצווה שכאשר או קטן,
זה עושה שאז דבר איזהו לעשות לא' כשמצווה הגדול
ההתבוננו' מפני שהוא עצום, ובתענוג נפלאה בשמחה
שכאשר וכ"ש הגדול, אדם רצון ומשלים מקיים שבעשייתו
שצריך ב"ה רצה"ע מקיים ה"ה מצוה איזה כשעושה יתבונן

הקב"ה, ממה"מ רצון מקיים הוא שהרי מאד מזה לשמוח
הוא אנת שהרי משלימו שהוא ע"ז לומר שייך אינו כי והגם
בד"ה מזה ע' ית' רצונו מקיים ה"ה מ"מ דכולהו, שלימותא
יכול זו מצוה של שמחה ולבחי' אלקיכם. ה' את ועבדתם
מצוה בכל היטב היטב הדק בזה כשיתבונן להגיע כאו"א
שמח ויהי' ית', רצונו מקיים הוא שבזה שעושה ומצוה

אמנ כו'. שעושה מצוה של משמחה בחי'באמת עוד יש ם
המשמשי' כעבדי' תהיו אל כמארז"ל והוא מעבודה, שמחה
את המשמשי' כעבדי' הוו אלא פרס לקבל ע"מ הרב את
בגילוי יחפוץ שלא והיינו פרס, לקבל ע"מ שלא הרב
בני מדריגת שזהו לבד, אלקותו בבחי' כ"א ג"כ ית' אלקותו
כשעובד אך בה'. צדיקי' שמחו ועז"נ המה, שמועטי' עלי'
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זו, לשמחה להגיע יכול שכ"א הפשוטה בשמחה עבודתו
וע"ד מתנה, בדרך השני' זו שמחה בחי' גם לו נותנים אז
מענין במ"א וכמ"ש כהונתכם, את אתן מתנה עבודת מ"ש
הבטחה, ל' והב' ציווי ל' הא' ה', את בואהבת פירושי' ב'
וממילא הבנה, ל' בשמע ההתבוננו' על הוא שהציווי והיינו

הבטחה ל' ואהבת ואז ציווי, ל' יתכן ולכן אהבה, לידי יבוא
שמחה לידי לבוא שסופו כענין הוא אהבה, לידי לבוא סופך
ע"י כתי' צדיקי' כולם ועמך בה' צדיקי' שמחו בחי' הוא
ובמ"א מילה, מצות ע"י שזהו בזהר וע' בתומ"צ, העבודה

ברית. נטירת ע"י שזהו פי' בזהר
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Âמאת ישראל בני נקמת נקום לאמר משה אל ה'
כו' משה וידבר עמך אל ּתאסף אחר ֵֵָהמדינים
במדין הוי' נקמת לתת מדין על ויהיו כו' מאתכם ְֵָהחלצּו
מה להבין וצריך כו'. ישראל מטות לכל כו' למטה ֶַַאלף
זה אותם שתלה מה משה להסתלקות מדין מלחמת שייכת
כו'. עמו אל יאסף אז מהמדינים שינקום שאחר בזה
צריכה היתה מדין דמלחמת הא' דברים. ב' מזה ומשמע
מיתה עליו שנקנסה גם ולכן דוקא. משה ידי על להיות
העברים הר אל עלה פנחס בפרשת לזה קודם שנאמר ֵַוכמו
המתין מקום ומכל אחיך אהרן נאסף כאשר כו' ונאספת כו'
להיות זו מלחמה הניחו ולא במדין. תחלה שילחום עד לו
על להיות עתידים שהיו המלחמות כשארי פטירתו אחר
ידי על במדין המלחמה להיות צריך היה כי יהושע. ידי
פשוט פי (ועל כו' לצבא אנשים יפקוד שהוא דוקא משה
וכמו משה ידי על הכל נעשה לארץ הכניסה דעד לומר יש

ולכן כו'. וגד לראובן ארצם וחלוקת ועוג סיחון מלחמת
ממה אמנם כו'. משה ידי על היתה במדין המלחמה גם
בזה קפידא שיש משמע תאסף אחר כו' נקום שנאמר
ידי שעל משמע ועוד כו'). דוקא בחייו המלחמה שתהיה
שאחר שכתוב וזהו נשמתו. שרש שלימות נשלם זו מלחמה
תכלית היא דהסתלקות וידוע עמו. אל יאסף ממדין שינקום
שגמר לאחר בעולם עבודתו בשלימות דוקא ובא העליה
הוא אז העליונה הדיעה פי על לו שנקצב כפי עבודתו
אומר זה ועל כו'. הסתלקותו בעת העליה בתכלית עולה
כו'. תאסף ואחר המדינים מאת ישראל בני נקמת נקום
שיעלה בחייו בעבודתו נשמתו שורש שלימות נשלם שבזה
היתה למה להבין צריך זה וכל כו'. עילוי אחר בעילוי
ׁשנׁשלם ומהו דוקא משה ידי על המלחמה להיות ְִֶַצריכה

כו'. זה ידי על נשמתו
Â.והסתלקותו למשה שייכת מדין מלחמת
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מרומ בעמו הקב"ה הבית, מב  בגלוי בבע,  בהתר אלקות, בגילוי שוני ניאו
אלקית, בהתבוננות חי הוא מהותו שבכל להגיע יכול גדולה עבודה ע"י והאד מהעולמות,

באלקות להיכלל דלבא ברעותא
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ּדבלׁשֹון2ׁשּכתּוב רׁש"י ּופרׁש האלקים", אליו נגלּו ׁשם "ּכי ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
ּדרּגֹות חּלּוקי ּכּמה ׁשּיׁש והינּו רּבים, ּבלׁשֹון ּבא ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָֹאלקּות
ּוכמֹו מּמׁש והסּתר ּדהעלם אלקּות ּדיׁש הּגּלּוי, ְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבאפני

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ז.2) לה, בראשית



קני    

זו, לשמחה להגיע יכול שכ"א הפשוטה בשמחה עבודתו
וע"ד מתנה, בדרך השני' זו שמחה בחי' גם לו נותנים אז
מענין במ"א וכמ"ש כהונתכם, את אתן מתנה עבודת מ"ש
הבטחה, ל' והב' ציווי ל' הא' ה', את בואהבת פירושי' ב'
וממילא הבנה, ל' בשמע ההתבוננו' על הוא שהציווי והיינו

הבטחה ל' ואהבת ואז ציווי, ל' יתכן ולכן אהבה, לידי יבוא
שמחה לידי לבוא שסופו כענין הוא אהבה, לידי לבוא סופך
ע"י כתי' צדיקי' כולם ועמך בה' צדיקי' שמחו בחי' הוא
ובמ"א מילה, מצות ע"י שזהו בזהר וע' בתומ"צ, העבודה

ברית. נטירת ע"י שזהו פי' בזהר
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Âמאת ישראל בני נקמת נקום לאמר משה אל ה'
כו' משה וידבר עמך אל ּתאסף אחר ֵֵָהמדינים
במדין הוי' נקמת לתת מדין על ויהיו כו' מאתכם ְֵָהחלצּו
מה להבין וצריך כו'. ישראל מטות לכל כו' למטה ֶַַאלף
זה אותם שתלה מה משה להסתלקות מדין מלחמת שייכת
כו'. עמו אל יאסף אז מהמדינים שינקום שאחר בזה
צריכה היתה מדין דמלחמת הא' דברים. ב' מזה ומשמע
מיתה עליו שנקנסה גם ולכן דוקא. משה ידי על להיות
העברים הר אל עלה פנחס בפרשת לזה קודם שנאמר ֵַוכמו
המתין מקום ומכל אחיך אהרן נאסף כאשר כו' ונאספת כו'
להיות זו מלחמה הניחו ולא במדין. תחלה שילחום עד לו
על להיות עתידים שהיו המלחמות כשארי פטירתו אחר
ידי על במדין המלחמה להיות צריך היה כי יהושע. ידי
פשוט פי (ועל כו' לצבא אנשים יפקוד שהוא דוקא משה
וכמו משה ידי על הכל נעשה לארץ הכניסה דעד לומר יש

ולכן כו'. וגד לראובן ארצם וחלוקת ועוג סיחון מלחמת
ממה אמנם כו'. משה ידי על היתה במדין המלחמה גם
בזה קפידא שיש משמע תאסף אחר כו' נקום שנאמר
ידי שעל משמע ועוד כו'). דוקא בחייו המלחמה שתהיה
שאחר שכתוב וזהו נשמתו. שרש שלימות נשלם זו מלחמה
תכלית היא דהסתלקות וידוע עמו. אל יאסף ממדין שינקום
שגמר לאחר בעולם עבודתו בשלימות דוקא ובא העליה
הוא אז העליונה הדיעה פי על לו שנקצב כפי עבודתו
אומר זה ועל כו'. הסתלקותו בעת העליה בתכלית עולה
כו'. תאסף ואחר המדינים מאת ישראל בני נקמת נקום
שיעלה בחייו בעבודתו נשמתו שורש שלימות נשלם שבזה
היתה למה להבין צריך זה וכל כו'. עילוי אחר בעילוי
ׁשנׁשלם ומהו דוקא משה ידי על המלחמה להיות ְִֶַצריכה

כו'. זה ידי על נשמתו
Â.והסתלקותו למשה שייכת מדין מלחמת
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מרומ בעמו הקב"ה הבית, מב  בגלוי בבע,  בהתר אלקות, בגילוי שוני ניאו
אלקית, בהתבוננות חי הוא מהותו שבכל להגיע יכול גדולה עבודה ע"י והאד מהעולמות,

באלקות להיכלל דלבא ברעותא

‡e‰Âּדהּנה סֹוף, אין אֹור עצמּות ּבבחינת מתּבֹונן ּדכאׁשר ¿ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַ
מּלבּדֹו, עֹוד ּדאין ּפׁשּוטה אחדּות היֹותּה עם ְְְְֱֱִִֵַַָָֹאלקּות
ּכמֹו ׁשֹונים, ּבאפנים לּנבראים ּומתּגּלה ּבא זה ּבכל ְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָָהּנה

ּדבלׁשֹון2ׁשּכתּוב רׁש"י ּופרׁש האלקים", אליו נגלּו ׁשם "ּכי ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
ּדרּגֹות חּלּוקי ּכּמה ׁשּיׁש והינּו רּבים, ּבלׁשֹון ּבא ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָֹאלקּות
ּוכמֹו מּמׁש והסּתר ּדהעלם אלקּות ּדיׁש הּגּלּוי, ְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּבאפני
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קנב   

"אכן ּכמֹואּתה3ׁשּכתּוב ּגמּור ּבהעלם ׁשהּוא מסּתּתר", א-ל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ו"רׁשע4"ּדר צלחה", ויׁש5רׁשעים הּצּדיק", את מכּתיר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

"נאטּור" אדם ּבני ּבלׁשֹון הּנקרא ּדטבע מהגהאלקּות והּוא , ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּבאפן והּנבראים ּבעֹולם האלקי האֹור את הטּביע ְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹּׁשהאלקּות
העלם והּוא נפׁשֹו, על מכּסה והּנבראים העֹולם ׁשּגּוף ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכזה
מהּותֹו, ּבעצם העלמי אֹור ׁשהּוא מהּנברא הּבֹורא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוהסּתר
ׁשהיה הּבית ּוזמן ּבמקֹום ּכמֹו ּבגּלּוי, ׁשּבא אלקּות ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹויׁש
עצמּה ּדטבע האמת נראה והיה ּבמּוחׁש אלקּות ונגלה ְְְְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנראה
ּדזהּו ּגּלּוּיים הּוא זה ּכל אמנם הּטבע, מן למעלה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָהיא
אדם ּבני ּבלׁשֹון הּנקרא אלקּה אבל געטליכקייט, ְְְְְְֱֱֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹאלקּות

ּבאד"ּגאט" ואינֹו מעֹולמֹות ּומרֹומם ּׁשּמפלא מה הּוא , ְְְֵֵֶַָָָָָֻ
הּזה האֹור ׁשּיאיר לזה ּכלי נׁשמתֹו ּדאין לפי ּבנפׁשֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבגּלּוי
הּגּלּוּיים ּבּנׁשמה ׁשּמאירים ּכמֹו ּבנפׁשֹו ּבגּלּוי ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָּבפנימּיּות
ּבׁשעּבּוד ּגדֹולה עבֹודה ידי על ּבא זה אם ּכי סֹוף, אין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָּדאֹור
ּבהם מתּבֹונן ׁשהּוא ההתּבֹוננּות ּבעניני הּמח וׁשעּבּוד ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהּלב
ההתּבֹוננּות ּדענין דעם, אין לעּבט ער - ּבזה חי ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָׁשהּוא
מה רק ׁשהּוא העֹולם ׁשחֹוׁשבים ּכמֹו זה אין הּנה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהאמּתי
ּבהבנה ּבּה עֹוסק ׁשהּוא אלקית הּׂשגה אֹותּה ּומּׂשיג ֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּׁשּמבין
מה רק הּוא זה ּדכל עניניה, ּפרטי ּבכל טֹובה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָוהּׂשגה
ׁשהּוא היֹות ועם טֹובה, ּבתפיסה אצלֹו נתּפס הּוא ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָֻּׁשהּמּׂשג

אם ּכי והּׂשגה הבנה ׁשל ענין רק זה ּדאין הינּו זה, עם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָחי
ער וואס לעּבען ּדער ּדאס איז אים ּביי חּיים, ׁשל ְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָענין

דעם מיט עניןהלעּבט אמּתית עדין זה אין זה ּבכל , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָ
ּכ הּוא ענינֹו ּדאמּתת ועצמּותֹוההתּבֹוננּות, מהּותֹו ּכל אׁשר ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָ

ער וואס ניט איז עס הינּו ּדעם, אין לעּבט ער ּבזה, ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָחי
דעם אין לעּבט ער וואס איז עס נאר דעם, מיט ,ולעּבט ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָ
סֹוף אין ּבאֹור להּכלל הרצֹוא נעׂשה ּכזֹו התּבֹוננּות ידי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּדעל
להּכלל, ּׁשרֹוצה מה ּבקרּוב הּוא הרצֹוא ועצם הּוא, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָּברּו
ּׁשאין מה ּבמאד, מתּגעּגע ּׁשהּוא מה הּגעּגּועים ענין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹּדזהּו
אֹור הרּגׁש מּצד זה אין נפׁשֹו התּפעלּות הרי ּבתׁשּובה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכן
מאד לֹו ׁשּצר ּדוקא, הרחּוק מּצד אם ּכי ּבנפׁשֹו סֹוף ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹאין
ּגם יׁש הרי זֹו ּדבתנּועה והגם מאלקּות, ּׁשּנתרחק מה ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹמּזה
אּון געטליכקייט פילט ער לאלקּות, וההמׁשכה ההרּגׁש ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכן

געטליכקייט צּו זי סֹוףזציהט אין אֹור הרּגׁש זה אין אבל , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
סֹוף, אין מאֹור הרחּוק הרּגׁש אם ּכי ּדלּבא ּברעּותא ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָּכמֹו
ענין זה אין וההמׁשכה הּׁשם, את עזבֹו לֹו ומר ּׁשרע ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמה
ׁשרֹוצה הּקרּוב ענין אם ּכי ּדלּבא ּברעּותא ּכמֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּגעּגּועים
ּגעּגּועים ּדענינּה ּדלּבא רעּותא ולכן לאלקּות, מקרב ְְְְְְְְֱִִִִֵַָָָָָָָֹֹלהיֹות
ּבצעקה ּבאה הרחּוק הרּגׁש ּדענינּה והּתׁשּובה ּבחׁשאי, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָּבאה

ּפׁשּוט. ְָּובקֹול
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טו.3) מה, ישעיה
א.4) יב, ירמיה

ד.5) א, חבקוק

זה.ה.אלוקי.ד.טבע.ג. ע י שהוא ,ייה זהו בזה.ו.אלו י שהוא אלא זה, ע י שהוא אלקות,ז.לא מרגיש הוא
לאלקות. משו
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קנד

      

    

לבריסק הפונה לדרך יצאו משה, רבי בנו עם עצמו, והוא מרכבה, לרתום הורה יחיאל רבי הגאון
שיירה היער במעבה פגשו הצהריים לקראת מוילנא]. הגאון [=לעתיד מסלץ העילוי את להשיג כדי

ביניהם. היה לא הצעיר העילוי אך הדלה. פיתם את וסועדים הדשא על היושבים קבצנים של

בעת אשר הוא מנהגו אך לשיירתם, אמנם מתלווה הצעיר הבחור כי הקבצנים, סיפרו לשאלותיהם
לדרך, לצאת הם מתכוננים כאשר רק אליהם וחוזר מהם, הוא פורש לאכול, או לנוח מתיישבים שהם
היה ולא שתקן, בכלל היה הבחור אותם. עניין לא גם וזה כך, הנהו נוהג מדוע ידע לא מהם אחד ְִֵאף

מהם. אחד עם אף קשר כל לו

במראה מרחוק הבחינו והנה מסלץ, העילוי את לחפש כדי היער למעבה נכנסו ובנו יחיאל ר'
כבוד. יראת בהם ועורר מאוד, אותם שהרשים פלאים

ממלמל והוא עצומות עיניו כאשר בו ונושכים בשרו על הרוחשים נמלים קן גבי על ישב העילוי
ענפים גבי על לצעוד והחל העילוי, של ליבו תשומת את למשוך רצה יחיאל רבי תורה. דברי בלחש
לפניו. עומד מי ראה הרבה ולתדהמתו עיניו את הצעיר פקח מכך כתוצאה רעש. לעורר כדי שבורים,

התגלה. סודו כי לו התברר

להם. הממתינה במרכבה למינסק איתו לשוב במפגיע ממנו דרש יחיאל רבי

בדרכו ללכת לו ויאפשר לנפשו שיניחהו הישיש הגאון לפני מסלץ העילוי התחנן בעיניו כשדמעות
איתם לשוב צריך שהוא מוכיח הישיש הגאון כאשר השניים, בין התפתח סוער ויכוח המיוחדת.
מסלץ העילוי נאלץ דבר של בסופו שלו. בדרכו להמשיך צריך שהוא מוכיח הצעיר והעילוי למינסק,
למחרת התכוננו שם למינסק, לשוב חייב היה לעתיד מוילנא והגאון ניצחו, הישיש שהגאון להודות

כזה. לעילוי שמתאימה כפי פנים קבלת לו לערוך

לקושיותיו שהשיב על עצמו את האשים הוא החדשה, מההתפתחות מאוד הצטער מסלץ העילוי
זהותו. לגילוי שגרם דבר יחיאל, רבי של

מפוארת דירה עבורו הכינו אם כי העניים, שאר עם ה"הקדש" באכסניית ללון הניחוהו לא עתה
העי נעל הלילה באמצע עבורו. הובאו חדשים בגדים החוצהוגם יצא הפנימי, מצידה חדרו דלת את לוי

ונעלם. החלון דרך

הדלת אך הראשון, המניין אל איתם לבוא להזמינו כדי הקהל, ראשי אליו הלכו בבוקר למחרת
משנתו. שיקיץ עד הדלת ליד אפוא, והמתינו, ישן, העילוי כי הניחה המשלחת נעולה. כמובן, הייתה

את לתת ּכמהּו בראשם, יחיאל ורבי התורה גדולי כל העיר, נכבדי המדרש בבית התאספו ְָבינתיים
הצעיר. לעילוי הראוי הכבוד

פעמיים פעם, הדלת, על הקהל ראשי הקישו - עדיין יצא לא הצעיר והעילוי ניכר זמן חלף כאשר
קרה אשר את התברר ואז הדבר, פשר את החלון דרך לבדוק יצא הבאים אחד עונה. אין אך ושלוש,

לו. לתת שציפו הכבוד את מלקבל להימנע כדי ברח, העילוי -

הסביבה, יהודי על וגם מינסק העיר יהודי על רושם ועשה הבזק במהירות התפרסם זה מאורע
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העניים על היטב עין לפקוח והיא, אחרות, יהודיות בקהילות וגם במינסק תקנה הותקנה ובעקבותיו
והראויים ביניהם, עצמם את מסתירים אשר חכמים, תלמידי להחמיץ, לא כדי במקומותיהם, העוברים

לכבוד.

מינסק. קהילת הסתפקה לא זו בפעולה אך

התקבלה בה אשר לאסיפה, העיר של התורה גדולי את זימן היילפרין יחיאל רבי מינסק של רבה
העילוי את לבקר כדי לוילנא, העיר, של החכמים תלמידי מגדולי מובן, שלוחים, לשלוח החלטה,

כבוד. לו ולחלוק מסלץ,

ר' של בנו יצחק, יוסף ר' משאריי, העילוי היה ביניהם ואשר זו, למטרה נבחרו שלוחים שלושה
שם הבעל של וחסידו נסתר צדיק להיות הפך יותר מאוחר ואשר לשעבר הארץ" ה"עם קערפיל, יעקב

טוב.

מגלותו. שב לא עדיין העתידי, מוילנא הגאון מסלץ, העילוי אך לוילנא, אמנם הגיעו השלוחים

להעריך ידע לא אחד אף וגם שב. לא עדיין הצעיר העילוי אך ממושך, זמן לו המתינו השלוחים
למקומו. לשוב אמור הוא מתי

יצחק יוסף ר' עבור למינסק. המשלחת אנשי חזרו מאוכזבים ולחכות. להמשיך טעם כל היה לא
לדרך חריף מתנגד יותר מאוחר יהיה מסלץ העילוי כי ליבו, לו אמר כאילו יותר, גדולה האכזבה הייתה

החסידות. דרך - הבעלֿשםֿטוב רבו

הגם בחסידות, ספוג כזכור, אז, כבר היה חב"ד, חסידות של בעתיד מייסדה דוד יצחק, יוסף רבי
בסוד. להישמר צריך היה זה שעניין

שמו משאריי. העילוי את מאוד וכיבדו העריכו במינסק, התורה גדולי ושאר הלפרין יחיאל רבי
ו יותר והתפרסם היההלך בסוד, היו כאמור אשר החסידות, בדרכי יצחק יוסף רבי של מדריכו יותר.

טוב. שם הבעל תלמיד ניסן, משה רבי הנסתר

- סמרגון ישיבת נציגי משני כאחד נבחר שהוא כך, כדי עד גדלה יצחק יוסף רבי של חשיבותו
היריד בתקופת בלובלין להיערך שעמדה הארצות" "ועד לאסיפת - רבות שנים למד בה הישיבה

שם. שהתקיים

מדריכו גם אלא הארצות, ועד לאסיפת יסע יצחק יוסף שרבי הסכים היילפרין יחיאל רבי רק לא
גם נכבדות משימות לבצע עצמו יצחק יוסף רבי החל אז לכך. הסכים הנסתר, ניסן משה רבי החסידי

ימים. אותם של והחסידים הנסתרים עדת עבור

מ"באי כאחד כאמור נשלח לשם בלובלין, מהיריד למינסק - משאריי הצעיר העילוי - שב כאשר
שר' ידעו עתה יותר. גדל במינסק פרסומו הרי הארצות", "וועד לאסיפת בסמרגון הישיבה של הכוח"
גם הוא אלא מידה, ובעל בתורה גדול רק לא הינו - לעתיד החב"ד דרך מייסד של דודו - יצחק יוסף

ועסקן. טוב מזג בעל

בנים היו אשר - בסמרגון הישיבה תלמידי חבריו הארצות", "ועד לאסיפת עצמה מינסק של שלוחיה
הצעיר. העילוי אודות גלויה בהערצה דיברו אלה כל - מינסק יהודי אצל חתנים שנהיו או מינסק, לתושבי
לקרב החל - סלוצק ישיבת ראש בעבר היה אשר - היילפרין יחיאל ר' מינסק, של שרבה לכך גרם גם זה

וסביבותיה. במינסק רבה השפעה בעל להיות הפך יצחק יוסף שר' כך משאריי, העילוי את אליו
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קנה    

העניים על היטב עין לפקוח והיא, אחרות, יהודיות בקהילות וגם במינסק תקנה הותקנה ובעקבותיו
והראויים ביניהם, עצמם את מסתירים אשר חכמים, תלמידי להחמיץ, לא כדי במקומותיהם, העוברים

לכבוד.

מינסק. קהילת הסתפקה לא זו בפעולה אך

התקבלה בה אשר לאסיפה, העיר של התורה גדולי את זימן היילפרין יחיאל רבי מינסק של רבה
העילוי את לבקר כדי לוילנא, העיר, של החכמים תלמידי מגדולי מובן, שלוחים, לשלוח החלטה,

כבוד. לו ולחלוק מסלץ,

ר' של בנו יצחק, יוסף ר' משאריי, העילוי היה ביניהם ואשר זו, למטרה נבחרו שלוחים שלושה
שם הבעל של וחסידו נסתר צדיק להיות הפך יותר מאוחר ואשר לשעבר הארץ" ה"עם קערפיל, יעקב

טוב.

מגלותו. שב לא עדיין העתידי, מוילנא הגאון מסלץ, העילוי אך לוילנא, אמנם הגיעו השלוחים

להעריך ידע לא אחד אף וגם שב. לא עדיין הצעיר העילוי אך ממושך, זמן לו המתינו השלוחים
למקומו. לשוב אמור הוא מתי

יצחק יוסף ר' עבור למינסק. המשלחת אנשי חזרו מאוכזבים ולחכות. להמשיך טעם כל היה לא
לדרך חריף מתנגד יותר מאוחר יהיה מסלץ העילוי כי ליבו, לו אמר כאילו יותר, גדולה האכזבה הייתה

החסידות. דרך - הבעלֿשםֿטוב רבו

הגם בחסידות, ספוג כזכור, אז, כבר היה חב"ד, חסידות של בעתיד מייסדה דוד יצחק, יוסף רבי
בסוד. להישמר צריך היה זה שעניין

שמו משאריי. העילוי את מאוד וכיבדו העריכו במינסק, התורה גדולי ושאר הלפרין יחיאל רבי
ו יותר והתפרסם היההלך בסוד, היו כאמור אשר החסידות, בדרכי יצחק יוסף רבי של מדריכו יותר.

טוב. שם הבעל תלמיד ניסן, משה רבי הנסתר

- סמרגון ישיבת נציגי משני כאחד נבחר שהוא כך, כדי עד גדלה יצחק יוסף רבי של חשיבותו
היריד בתקופת בלובלין להיערך שעמדה הארצות" "ועד לאסיפת - רבות שנים למד בה הישיבה

שם. שהתקיים

מדריכו גם אלא הארצות, ועד לאסיפת יסע יצחק יוסף שרבי הסכים היילפרין יחיאל רבי רק לא
גם נכבדות משימות לבצע עצמו יצחק יוסף רבי החל אז לכך. הסכים הנסתר, ניסן משה רבי החסידי

ימים. אותם של והחסידים הנסתרים עדת עבור

מ"באי כאחד כאמור נשלח לשם בלובלין, מהיריד למינסק - משאריי הצעיר העילוי - שב כאשר
שר' ידעו עתה יותר. גדל במינסק פרסומו הרי הארצות", "וועד לאסיפת בסמרגון הישיבה של הכוח"
גם הוא אלא מידה, ובעל בתורה גדול רק לא הינו - לעתיד החב"ד דרך מייסד של דודו - יצחק יוסף

ועסקן. טוב מזג בעל

בנים היו אשר - בסמרגון הישיבה תלמידי חבריו הארצות", "ועד לאסיפת עצמה מינסק של שלוחיה
הצעיר. העילוי אודות גלויה בהערצה דיברו אלה כל - מינסק יהודי אצל חתנים שנהיו או מינסק, לתושבי
לקרב החל - סלוצק ישיבת ראש בעבר היה אשר - היילפרין יחיאל ר' מינסק, של שרבה לכך גרם גם זה

וסביבותיה. במינסק רבה השפעה בעל להיות הפך יצחק יוסף שר' כך משאריי, העילוי את אליו
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קנו   

כנציגה - מאליו כמובן - מינסק בחרה בויטעבסק, יריד להתקיים צריך והיה הזמן הגיע כאשר
יצחק. יוסף רבי משאריי בעילוי מאשר אחר בלא הארצות" "ועד לאסיפת

גדולי מקום, לאותו התקבצו בעיר, יריד מתקיים היה כאשר ההוא, בזמן הנוהג היה כך כאמור,
בפרט גדולה. משמעות בעלי היו אשר בעניינים תקנות ולתקן אסיפות לקיים ומרחוק, מקרוב התורה
תלמידי להשפעת יותר נתונה הייתה שמינסק הגם כעריםֿאחיות, וויטעבסק מינסק הערים היו זה

בסמרגון. הישיבה תלמידי להשפעת יותר נתונה הייתה ויטעבסק ואילו בסלוצק, הישיבה

בגלל הנראה כפי לויטעבסק, לנסוע - בחור עדיין אז היה אשר - יצחק יוסף ר' סירב בתחילה
תורה. לביטול החשש

ז נסיעה יבצע שכן טוב, שם הבעל בשם לו הודיע - ניסן משה ר' הנסתר - מדריכו "משוםאך ו
שניאור ר' מהוריה היתומה לאה דבורה זו הייתה לנו הידוע כפי אשר זיווגו", את ימצא שבויטעבסק

רחל. והצדקנית זלמן

וכדי ללוותו. כדי מלכיאל, ר' הנסתר את ניסן משה ר' אליו צירף לויטעבסק, הנסיעה זמן בהגיע
של האמיתי תפקידו אך כמשרתו. מלכיאל, ר' אליו יתמסר לבריות, להזדקק יצחק יוסף ר' יצטרך שלא

טוב. שם הבעל עבורו שסידר כפי קבלה העילוי עם ללמוד הייתה מלכיאל ר'

לעילוי שמגיע כפי ולבבית, חמה פנים" ב"קבלת שם כובד לויטעבסק, יצחק יוסף ר' הגיע כאשר
מינסק. העיר כשליח לשם הגיע הוא לכך נוסף ואשר מכבר, מוכר היה כבר שמו אשר

העילוי אך לשידוכים. בהצעות להציפו החלו בחור, עדיין - יצחק יוסף ר' - שהוא ידוע שהיה כיוון
אלו. שידוכים הצעות את דחה

היה ויטעבסק, של הגדול הכנסת בבית הימים באחד שאמרו יצחק יוסף ר' של פלפולו שומעי בין
ובמוחו - כתופרת כפיה מיגיע התפרנסה אך התאכסנה, בביתו אשר - לאה דבורה של דודה קדיש ר'
להעלות חשש הוא אך היתומה, אחייניתו עבור מוצלח זוג בן להיות יכול היה שהעילוי רעיון, הבזיק
ניתן כיצד אך מחוננת, נערה עצמה והיא גדולה, מיוחסת לאה דבורה אמנם, שפתיו, דל על זה רעיון

בעולם?! "מהדהד" ששמו יצחק יוסף כרבי לגאון ענייה יתומה לשדך

לו שהציעו אלה כל פני את ריקם השיב יצחק יוסף שר' שמע, קדיש ור' רב, זמן חלף כאשר
עדיין הוא אך פריידע. זוגתו, עם כך על ושוחח זה, בעניין קדיש ר' של הססנותו נחלשה שידוכים,

לאה. דבורה עם להשתדך יסכים שהעילוי אפשרות איזושהי שישנה האמין, לא

על דחה כולם ואת הדור גדולי ועם למדנים עם הגדולים, הגבירים עם שידוכים לו הציעו "הרי
דבורה עם להתחתן יסכים יצחק יוסף שר' סיכוי יש "האם זוגתו לפני ליבו את קדיש ר' שפך הסף"

לאה"?

בידי נקבע שידוך "הרי לפועל, לצאת יכול כן השידוך כי בדעה, דווקא הייתה זוגתו, פריידא
יוסף לר' המתאים הזיווג היא היא לאה שדבורה נקבע שבשמים להיות, דווקא "ויכול לו אמרה שמים"

יצחק. יוסף לרבי שדכן שישלח קדיש, ר' לבעלה יעצה לכן יצחק",

האפשרות קיימת "הרי מבוקשה את מלמלא להתחמק קדיש ר' ניסה זאת" מלעשות אני "חושש
תיעלב". לאה ודבורה השידוכין, הצעת את ידחה יצחק יוסף שר'

אלא שדכן, סתם לא ישלח יצחק יוסף שלר' והוא, פיתרון, לזוגתו היה לכך המקורבגם יהודי ,
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השידוך את יצחק יוסף ר' ידחה אם דבר שום יקרה לא אמרה כך סוד. לשמור היודע אדם למשפחה,
בסוד. יישמר הדבר כי לאה, דבורה עם המוצע

של ייחוסה את לו סיפר אשר יצחק יוסף לר' ושלחו מהמשפחה, אמין אדם קדיש ר' מצא ואמנם
חייה. וקורות לאה דבורה

זיווגו בדבר טוב, שם הבעל בשם הנסתר ניסן משה ר' של דבריו כי מיד חש משאריי העילוי
נכתבו החנוכה ובימי הסכמתו, את מיד הביע הוא לאה. דבורה כלפי מכוונים בויטעבסק, לו המצפה

החתונה. התקיימה ניסן ובחודש התנאים

יצחק יוסף ר' נסתר. הינו - מלכיאל ר' - משרתֹו שה"מכּונה" לכלה, יצחק יוסף ר' גילה ְְֶָבינתיים
הנסתרים. עניין כל את לאה לדבורה יכיר מלכיאל שר' סידר

הסביבה. יהודי כל ואת הקהילה את זעזע אשר מאורע בויטעבסק אירע בינתיים

העיר" טובי "שבעת מבין יהודים שלושה ועוד לייב זלמן ר' הקהל ראש את אליו הזמין המושל
חיילים פשטו ביום בו העסקנים. ארבעת עם נעשה מה וכן הדבר סיבת את ידע לא איש אותם. ואסר
וכל הכספים כל את והחרימו ויטבסק, של הגדול הצדקה ובעל העשיר סג"ל, אברהם ר' של ביתו על

המושל. לבית איתם אותו ולקחו אסרו עצמו אברהם ר' את שם. שמצאו המסמכים

הניחו מלאכה בעלי חנויותיהם. את לנעול מיהרו חנוונים בעיר. מהר חיש התפשטה כך על הידיעה
יום, אותו עוד לאכול שלא הקריאה יצאה הדין בית מטעם המדרש. בבתי התאספו וכולם עבודתם, את

תהילים. לומר המדרש בבתי יתאספו ושכולם

אך ואביהם. בעליהם את אסרו מדוע לברר כדי המושל לבית רצו האסירים של משפחותיהם בני
וכאשר בכוח. לסלקם הייתה הפקודה לשאלותיהם. איש ענה לא מהמושל שקיבלו להוראה בהתאם
נמרצות הוכו שקרה, מה על ידיעות להם יימסרו בטרם המקום, את לעזוב אבו לא בוכיות נשים מספר

החיילים. ידי על

בויטעבסק. כזה דבר קרה לא מעולם בעיר. המהומה את הגביר זה דבר

ב"חלונות לברר ניסו בממשל בכירות משרות בעלי עם קשרים להם היו אשר מלאכה ובעלי סוחרים
בידם. חרס העלו אך ההתפתחויות, פשר את הגבוהים"

המלאכה ובעלי החנויות כל ייסגרו זמן ובאותו תענית על והוחלט הקהל, ראשי של אסיפה נקראה
ישתדלו פריצים עם כלשהם קשרים להם יש אשר יהודיים סוחרים כי הוחלט כן עבודתם. את יניחו

המושל. של ליבו את ירככו הללו שהפריצים

את להציל יכולתו ככל שיעשה בבקשה וולף זאב העשיר היהודי החוכר אל נשלח מיוחד שליח
מצרה. ויטבסק יהודי

סג"ל, אברהם ר' עם יחד הקהל ראשי נאסרו מדוע לברר המושל, לבית שלוחים גם נשלחו בבד בד
כעת. איתם קורה ומה

וציוו לחדר אותם שהכניסו מזויינים בחיילים נתקלו המושל, לבית השלוחים הגיעו כאשר אך
שם. להמתין עליהם

להביא רצה השלוחים אחד מסורגים. היו החלונות בו. היה לא לשבת כסא ואפילו ריק, היה החדר
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קנז    

השידוך את יצחק יוסף ר' ידחה אם דבר שום יקרה לא אמרה כך סוד. לשמור היודע אדם למשפחה,
בסוד. יישמר הדבר כי לאה, דבורה עם המוצע

של ייחוסה את לו סיפר אשר יצחק יוסף לר' ושלחו מהמשפחה, אמין אדם קדיש ר' מצא ואמנם
חייה. וקורות לאה דבורה

זיווגו בדבר טוב, שם הבעל בשם הנסתר ניסן משה ר' של דבריו כי מיד חש משאריי העילוי
נכתבו החנוכה ובימי הסכמתו, את מיד הביע הוא לאה. דבורה כלפי מכוונים בויטעבסק, לו המצפה

החתונה. התקיימה ניסן ובחודש התנאים

יצחק יוסף ר' נסתר. הינו - מלכיאל ר' - משרתֹו שה"מכּונה" לכלה, יצחק יוסף ר' גילה ְְֶָבינתיים
הנסתרים. עניין כל את לאה לדבורה יכיר מלכיאל שר' סידר

הסביבה. יהודי כל ואת הקהילה את זעזע אשר מאורע בויטעבסק אירע בינתיים

העיר" טובי "שבעת מבין יהודים שלושה ועוד לייב זלמן ר' הקהל ראש את אליו הזמין המושל
חיילים פשטו ביום בו העסקנים. ארבעת עם נעשה מה וכן הדבר סיבת את ידע לא איש אותם. ואסר
וכל הכספים כל את והחרימו ויטבסק, של הגדול הצדקה ובעל העשיר סג"ל, אברהם ר' של ביתו על

המושל. לבית איתם אותו ולקחו אסרו עצמו אברהם ר' את שם. שמצאו המסמכים

הניחו מלאכה בעלי חנויותיהם. את לנעול מיהרו חנוונים בעיר. מהר חיש התפשטה כך על הידיעה
יום, אותו עוד לאכול שלא הקריאה יצאה הדין בית מטעם המדרש. בבתי התאספו וכולם עבודתם, את

תהילים. לומר המדרש בבתי יתאספו ושכולם

אך ואביהם. בעליהם את אסרו מדוע לברר כדי המושל לבית רצו האסירים של משפחותיהם בני
וכאשר בכוח. לסלקם הייתה הפקודה לשאלותיהם. איש ענה לא מהמושל שקיבלו להוראה בהתאם
נמרצות הוכו שקרה, מה על ידיעות להם יימסרו בטרם המקום, את לעזוב אבו לא בוכיות נשים מספר

החיילים. ידי על

בויטעבסק. כזה דבר קרה לא מעולם בעיר. המהומה את הגביר זה דבר

ב"חלונות לברר ניסו בממשל בכירות משרות בעלי עם קשרים להם היו אשר מלאכה ובעלי סוחרים
בידם. חרס העלו אך ההתפתחויות, פשר את הגבוהים"

המלאכה ובעלי החנויות כל ייסגרו זמן ובאותו תענית על והוחלט הקהל, ראשי של אסיפה נקראה
ישתדלו פריצים עם כלשהם קשרים להם יש אשר יהודיים סוחרים כי הוחלט כן עבודתם. את יניחו

המושל. של ליבו את ירככו הללו שהפריצים

את להציל יכולתו ככל שיעשה בבקשה וולף זאב העשיר היהודי החוכר אל נשלח מיוחד שליח
מצרה. ויטבסק יהודי

סג"ל, אברהם ר' עם יחד הקהל ראשי נאסרו מדוע לברר המושל, לבית שלוחים גם נשלחו בבד בד
כעת. איתם קורה ומה

וציוו לחדר אותם שהכניסו מזויינים בחיילים נתקלו המושל, לבית השלוחים הגיעו כאשר אך
שם. להמתין עליהם

להביא רצה השלוחים אחד מסורגים. היו החלונות בו. היה לא לשבת כסא ואפילו ריק, היה החדר
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קנח   

נמצאים עצמם השלוחים שגם אומרת, זאת נעולה. שלהם חדרם דלת את מצא כיסאות, כמה אחר מחדר
במאסר. כעת

מה אך נוראה. עלילה עליהם נרקמה כאילו נראה היה ופחד. אימה השלוחים על הפיל זה דבר
אחד. אף ידע לא זו עלילה היא

מה ידעו ולא הנעול, בחדר לעמוד - שם ידועי עסקנים היו כולם אשר - השלוחים אפוא נשארו
לעשות.
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תש"ח אלול ט' ב"ה,

ברוקלין

אי"א וו"ח נעלה והכי הנכבד ידידי

שי' נח ישראל מוה"ר

וברכה! שלום

הרה"ח לחתני מסרתי דא"ח בעניני שאלותיו מכתב את

בשאלותיו, יעיין אשר שליט"א מענדיל מנחם הר' הרה"ג

לנכון. ימצא אשר כפי המענות ויסדר

המפורט תשובתו מכתב את הראני אשר זמן איזה וזה

תשובתו מכתב את ילמדו אשר אפונה ולא שאלותיו, עניני בכל

וברוחניות. בגשמיות בעזרו יהי' והשי"ת לו הראוי בעומק

וברוחניות בגשמיות ומברכו הדו"ש ידידו

יצחק. יוסף
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אמרו זכאירז"ל בן יוחנן רבי בין מסויים דמיון שישנו

לשלש שנחלקו שנה ועשרים מאה חיו שניהם רבינו: למשה
שנה, ארבעים במצרים הי' משה שנה. ארבעים של תקופות
ורבי שנה; ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים ובמדין
חכמים ושימש שנה, ארבעים בפרקמטיא עסק זכאי בן יוחנן

שנה. ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים

נוסף: צדֿהשווה למצוא ניתן במשנתנו

חומשים לחמשה מחולקת משה", "תורת שנקראת התורה,
צד כשבכל לשתים, נחלקים משה ידי על שניתנו הלוחות (וכן
נתחלקה זכאי בן יוחנן רבי של תורתו וכן דברות); חמש מצויות
אחד כנגד הוא מהם אחד וכל תלמידים, של סוגים לחמשה

תורה. חומשי מחמשה

הגדול" אליעזר "רבי שנקרא הורקנוס, בן אליעזר הוארבי ,
רז"ל כמאמר בראשית, חומש מעשהכנגד זו – "הגדולה

בראשית".

הוא יולדתו, "אשרי רבו אמר עליו חנניא, בן יהושע רבי
ממצרים, ישראל של גאולתם על מסופר בו שמות, חומש כנגד

ללידה להרבותשנמשלה נהג חנניא בן יהושע רבי נוסף: קשר .
העולם אומות חכמי עם יהושעבויכוחים רבי שדוקא ומסתבר ,

למלכות" "קרוב להיותו בכך עסק חנניא קשורבן וזה ;
פרעה עם – פרעה של בביתו שגדל – משה שניהל לויכוחים

שמות. בחומש מסופר עליהם מצרים, מלך

"תורת שנקרא ויקרא, חומש כנגד הוא הכהן יוסי רבי
.כהנים"

מעצם שפחד היינו חטא", "ירא הי' נתנאל בן שמעון רבי
והחסרון חומשהחטא כנגד וזהו שכר. מניעת או מעונש לא ,

הפקודים" "חומש שנקרא לדרגתבמדבר, להגיע הדרך כי ,
את תמיד סופר כשאדם ומספר: מנין ידי על הוא חטא" "ירא
מנצל הוא אזי בעולם, שליחותו את למלא כדי לו שניתנו הימים

וחסרון. "חטא" ללא בשלימות, זמנו את

כנגד הוא המתגבר", "כמעיין שהי' ערך, בן אלעזר רבי
עצמו" "מפי משה שאמרו דברים, ידיחומש שעל היינו ,

"כמעיין נעשה הקב"ה מפי הראשונים החומשים ארבעה שקבל
עצמו" "מפי תורה משנה ואמר .המתגבר"

       
במפרשים מחמשהמבואר יותר היו זכאי בן יוחנן שלרבי ,

נחלקים תלמידיו שכל הוא הפירוש אלא כמובן, תלמידים,
ודרגות. סוגים לחמשה

תורה ולומדי התלמידים כל לגבי גם הוא שכן לומר, ויש
נאמר עליהם ישראל, כל וכן – ה'"בכלל לימודי בניך "וכל

סוגים. לחמשה מחולקים שהם –

גם ישראל בני מתחלקים לחמשה, זו חלוקה מלבד והנה,
ה שבעת כנגד דרגות, ישלשבעה מאהבה, שעובד מי יש מדות:

למלכות ועד מיראה, שעובד אופניםמי שני מצינו וכן .
תורה" ספרי ו"שבעה תורה חומשי חמשה התורה: .בחלוקת

ושבעה: חמשה – החלוקה אופני שני בין ההבדל את לבאר ויש

שבעה ואילו בקדושה, העבודה עם בכלל קשור חמשה
המדות חמש בספירות, שהוא וכפי בעולם. גם העבודה על מורה

כידוע המדות, עיקר את כוללים הוד עד שהספירהמחסד
המדות"; בעיקר הספירות ותשלום "סוף הוא הוד, החמישית,
ההשפעה מקור הן ומלכות, יסוד והשביעית, הששית והספירה

דפרודאלבי"ע .עלמא

לשבעה ישראל בני חלוקת בין ההבדלים אחד זהו
הדרגות גם בישראל, הדרגות כל כולל - שבעה ולחמשה:

בעלמא" ("בריות הששיתהתחתונות הספירה כנגד ,(
בתור זה למספר מתחלקים ישראל בני - חמשה והשביעית.
של תלמידיו (חמשה כולו ופירושה תורה חומשי חמשה לומדי
כפי היינו וקדושה), תורה הי' ענינו שכל זכאי, בן יוחנן רבי

ספירות). (חמש קדושה עם בעיקר קשורים שהם

לחמשה היא הרגילה החלוקה התורה: בחלוקת זה דרך ועל
שהיא היות אך בקדושה. קשור התורה ענין עיקר שכן ספרים,
יש לכן בראשית, ימי בשבעת שנברא בעולם, גם לפעול צריכה
שהן והשביעית, הששית הדרגה כולל לשבעה, החלוקה גם בה

בעולם ההשפעה .מקור

.שם לפרקיספרי בהקדמה אליעזר האחד שם קונטרס ראה
א.דר"א. נח, ילקו"שברכות וראה ואילך. ד טז, יחזקאל

גוי. מקרב גוי לו לקחת עה"פ תנאיםואתחנן תולדות ראה
.(626 (עמ' בערכו (היימאן) לג,רש"י.ואמוראים קידושין

א).א. פב, מטות (לקו"ת חסרון מלשון ב.חטא סח, יומא
.ב לא, פימגילה על – תשמ"ב דברים ש"פ משיחת

בלבד. השומעים הרשב"ץ.רשימת בשם נד,מד"ש ישעי'
בהעלותך.יג. ר"פ לקו"ת א.ראה דש, דא"ח עם סידור
.שעד ס"ע בהעלותך א.אוה"ת ג, בראשית תו"א ראה
.פל"ב תניא (שבתראה ספרים לג' נחלק במדבר ספר כי

א). .608קטז, עמ' ח"ב תנש"א ספה"ש

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

שביקר  הרופא  אומר  אשר  והתאריכים  מהזמנים  להתפעל  אין  הנה  מעש"ק,  מכתבו  על  במענה 

אותו. וכידוע פתגם נשיאנו הק', אשר התורה נתנה רשות לרופא לרפאות, אבער ניט ח"ו מאכען שווער 

אויפן הארצען. ובמילא צריך למלאות הוראותיהם ולדעת שאין הם אלא כגרזן ביד החוצב, הרופא כל 

בשר ומפליא לעשות, אשר הוא ישלח דברו וירפאהו במוקדם. והצנור והכלים לזה בכלל ובפרט לאברך בן 

ישיבת תו"ת הם ההוספה בשיעורים בתורה תורת חיים ומצותי' ובהיסוד לזה עבודת התפלה.

ובימים האלו, אשר כלשון רבנו הזקן בלקו"ת פ' ראה דף ל"ב ע"ב, הנה ממה"מ הקב"ה רשאין כל 

מי שרוצה לצאת להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם וכמ"ש 

יאר ה' פניו אליך, הרי יה"ר מהשי"ת שישלח דברו וירפאהו כמקדם.

בברכת כוח"ט.



קנט   

   
                  
                  
                 
                 
                 

               

  
אמרו זכאירז"ל בן יוחנן רבי בין מסויים דמיון שישנו

לשלש שנחלקו שנה ועשרים מאה חיו שניהם רבינו: למשה
שנה, ארבעים במצרים הי' משה שנה. ארבעים של תקופות
ורבי שנה; ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים ובמדין
חכמים ושימש שנה, ארבעים בפרקמטיא עסק זכאי בן יוחנן

שנה. ארבעים ישראל את ופירנס שנה, ארבעים

נוסף: צדֿהשווה למצוא ניתן במשנתנו

חומשים לחמשה מחולקת משה", "תורת שנקראת התורה,
צד כשבכל לשתים, נחלקים משה ידי על שניתנו הלוחות (וכן
נתחלקה זכאי בן יוחנן רבי של תורתו וכן דברות); חמש מצויות
אחד כנגד הוא מהם אחד וכל תלמידים, של סוגים לחמשה

תורה. חומשי מחמשה

הגדול" אליעזר "רבי שנקרא הורקנוס, בן אליעזר הוארבי ,
רז"ל כמאמר בראשית, חומש מעשהכנגד זו – "הגדולה

בראשית".

הוא יולדתו, "אשרי רבו אמר עליו חנניא, בן יהושע רבי
ממצרים, ישראל של גאולתם על מסופר בו שמות, חומש כנגד

ללידה להרבותשנמשלה נהג חנניא בן יהושע רבי נוסף: קשר .
העולם אומות חכמי עם יהושעבויכוחים רבי שדוקא ומסתבר ,

למלכות" "קרוב להיותו בכך עסק חנניא קשורבן וזה ;
פרעה עם – פרעה של בביתו שגדל – משה שניהל לויכוחים

שמות. בחומש מסופר עליהם מצרים, מלך

"תורת שנקרא ויקרא, חומש כנגד הוא הכהן יוסי רבי
.כהנים"

מעצם שפחד היינו חטא", "ירא הי' נתנאל בן שמעון רבי
והחסרון חומשהחטא כנגד וזהו שכר. מניעת או מעונש לא ,

הפקודים" "חומש שנקרא לדרגתבמדבר, להגיע הדרך כי ,
את תמיד סופר כשאדם ומספר: מנין ידי על הוא חטא" "ירא
מנצל הוא אזי בעולם, שליחותו את למלא כדי לו שניתנו הימים

וחסרון. "חטא" ללא בשלימות, זמנו את

כנגד הוא המתגבר", "כמעיין שהי' ערך, בן אלעזר רבי
עצמו" "מפי משה שאמרו דברים, ידיחומש שעל היינו ,

"כמעיין נעשה הקב"ה מפי הראשונים החומשים ארבעה שקבל
עצמו" "מפי תורה משנה ואמר .המתגבר"

       
במפרשים מחמשהמבואר יותר היו זכאי בן יוחנן שלרבי ,

נחלקים תלמידיו שכל הוא הפירוש אלא כמובן, תלמידים,
ודרגות. סוגים לחמשה

תורה ולומדי התלמידים כל לגבי גם הוא שכן לומר, ויש
נאמר עליהם ישראל, כל וכן – ה'"בכלל לימודי בניך "וכל

סוגים. לחמשה מחולקים שהם –

גם ישראל בני מתחלקים לחמשה, זו חלוקה מלבד והנה,
ה שבעת כנגד דרגות, ישלשבעה מאהבה, שעובד מי יש מדות:

למלכות ועד מיראה, שעובד אופניםמי שני מצינו וכן .
תורה" ספרי ו"שבעה תורה חומשי חמשה התורה: .בחלוקת

ושבעה: חמשה – החלוקה אופני שני בין ההבדל את לבאר ויש

שבעה ואילו בקדושה, העבודה עם בכלל קשור חמשה
המדות חמש בספירות, שהוא וכפי בעולם. גם העבודה על מורה

כידוע המדות, עיקר את כוללים הוד עד שהספירהמחסד
המדות"; בעיקר הספירות ותשלום "סוף הוא הוד, החמישית,
ההשפעה מקור הן ומלכות, יסוד והשביעית, הששית והספירה

דפרודאלבי"ע .עלמא

לשבעה ישראל בני חלוקת בין ההבדלים אחד זהו
הדרגות גם בישראל, הדרגות כל כולל - שבעה ולחמשה:

בעלמא" ("בריות הששיתהתחתונות הספירה כנגד ,(
בתור זה למספר מתחלקים ישראל בני - חמשה והשביעית.
של תלמידיו (חמשה כולו ופירושה תורה חומשי חמשה לומדי
כפי היינו וקדושה), תורה הי' ענינו שכל זכאי, בן יוחנן רבי

ספירות). (חמש קדושה עם בעיקר קשורים שהם

לחמשה היא הרגילה החלוקה התורה: בחלוקת זה דרך ועל
שהיא היות אך בקדושה. קשור התורה ענין עיקר שכן ספרים,
יש לכן בראשית, ימי בשבעת שנברא בעולם, גם לפעול צריכה
שהן והשביעית, הששית הדרגה כולל לשבעה, החלוקה גם בה

בעולם ההשפעה .מקור

.שם לפרקיספרי בהקדמה אליעזר האחד שם קונטרס ראה
א.דר"א. נח, ילקו"שברכות וראה ואילך. ד טז, יחזקאל

גוי. מקרב גוי לו לקחת עה"פ תנאיםואתחנן תולדות ראה
.(626 (עמ' בערכו (היימאן) לג,רש"י.ואמוראים קידושין

א).א. פב, מטות (לקו"ת חסרון מלשון ב.חטא סח, יומא
.ב לא, פימגילה על – תשמ"ב דברים ש"פ משיחת

בלבד. השומעים הרשב"ץ.רשימת בשם נד,מד"ש ישעי'
בהעלותך.יג. ר"פ לקו"ת א.ראה דש, דא"ח עם סידור
.שעד ס"ע בהעלותך א.אוה"ת ג, בראשית תו"א ראה
.פל"ב תניא (שבתראה ספרים לג' נחלק במדבר ספר כי

א). .608קטז, עמ' ח"ב תנש"א ספה"ש
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ּובכללּות האדם, ׁשל האֹויב הּיצר, מלחמת הינּו זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמלחמה

הּיציאה ּבעת ּתכף לדעת, יׁש ה'. אֹויבי ּכל נגד הּמלחמה – ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיֹותר

עֹומדים ׁשּבעצם זֹו, למלחמה רק ּכי מּמּנּו, למעלה , ְְְְִִֶֶֶָָ«¿∆ְְִִֶַַָ

ּכן ּׁשאין מה אמּתית, מציאּות יׁש ּבהּׁשם, הּדבּוקים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָליׂשראל,

לּקדּׁשה. המנּגדים ,אֹויב ּדבר האֹויב מן לֹוקחים - ְְְְִֶַַַָֻ¿»ƒ»ƒ¿ְִִֵָָָ

עצמּה, מּצד ּומציאּות ּתקף אין לּקלּפה ׁשּכן אצלֹו, ּבּׁשביה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהיה

הּקדּׁשה. מּגבּול ּבּׁשביה אצלּה ּׁשּנפל מה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻרק
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      (ב (כב, ¿ƒ…»»ƒ≈∆¿…¿«¿
מתנהג ׁשאינֹו רּוחנית, אבדה ליהּודי ׁשּנאבד ׁשרֹואה ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמי

אסּור - מּכירֹו ואינֹו מּמּנּו רחֹוק זה יהּודי אם אפילּו הּנה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכדבעי,

את וידרׁש ׁשּיבֹוא עד לֹו לעזר יׁש אּלא זֹו, מאבדה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלהתעּלם

ׁשם הּבעל ּתֹורת ּדר ועל הנהגתֹו. את ׁשּיתּקן ּכלֹומר, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָאבדתֹו,

ליהּודי אפילּו יׂשראל, אהבת על הּנפׁש את למסר ׁשּיׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹטֹוב,

מעֹולם. ראּו ֵֶָָֹׁשּלא
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L È  È(ח (כב, ƒƒ¿∆«ƒ»»

ּבית ׁשּקנה ּבמי ּגם הּוא מעקה חּיּוב הרי לׁשאל, ּבליÔLÈיׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ»»ְִ

חדׁש ּבית ּובנּית אׁשּתֹו, זֹו – ּביתֹו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמעקה.

רחים לֹוקח אדם ּכאׁשר נּׂשּואין, חּיי התחלת אפֹוא, ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמׁשמעּותּה,

צר יׁש זה ּבמּצב ּפרנסה. ּבמציאת להתעּסק ּומתחיל צּוארֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹעל

הן ּבמחׁשבה הן חדׁשים, ּובסייגים ּבהגּבלֹות הינּו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבמעקה,

מעקה ׁשּכן חדׁש, ּבית הּכתּוב נקט לכן ּבמעׂשה. והן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבדּבּור

ּדגמא לנּו והרי חדׁש. ּבית ּבנּית ּבעת ּבעּקר ׁשּיי רּוחנית ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻּבעבֹודה

אּלא אֹומר ּבּנגלה הענין ׁש"אין מקֹומֹות, ּבכּמה ׁשּמצינּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלמה

ּפרּוׁש ׁשּיׁש מכריח ּגּופא ּדתֹורה (נגלה הּתֹורה" ּבפנימּיּות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדרׁשני

ְִִּפנימי).
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L È  È(ח (כב, ƒƒ¿∆«ƒ»»

ּבית ׁשּקנה ּבמי ּגם הּוא מעקה חּיּוב הרי לׁשאל, ּבליÔLÈיׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ»»ְִ

חדׁש ּבית ּובנּית אׁשּתֹו, זֹו – ּביתֹו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָמעקה.

רחים לֹוקח אדם ּכאׁשר נּׂשּואין, חּיי התחלת אפֹוא, ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמׁשמעּותּה,

צר יׁש זה ּבמּצב ּפרנסה. ּבמציאת להתעּסק ּומתחיל צּוארֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹעל

הן ּבמחׁשבה הן חדׁשים, ּובסייגים ּבהגּבלֹות הינּו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבמעקה,

מעקה ׁשּכן חדׁש, ּבית הּכתּוב נקט לכן ּבמעׂשה. והן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבדּבּור

ּדגמא לנּו והרי חדׁש. ּבית ּבנּית ּבעת ּבעּקר ׁשּיי רּוחנית ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֻּבעבֹודה

אּלא אֹומר ּבּנגלה הענין ׁש"אין מקֹומֹות, ּבכּמה ׁשּמצינּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלמה

ּפרּוׁש ׁשּיׁש מכריח ּגּופא ּדתֹורה (נגלה הּתֹורה" ּבפנימּיּות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדרׁשני

ְִִּפנימי).
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CÈM˙ ‡Ï(כ (כג, …«ƒ
È˙‰ ˙Á˙Ï  È‡ ˙È ‰Ï‰הלכות הזקן אדמו"ר (שו"ע ««¿∆¿ƒƒ≈»ƒ¿ƒ««≈ƒ

ס"ב) ריבית

נתן והּוא ׁשּלֹו, היה ׁשּבעבר מּכסף מרויח ּברּבית ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּמלוה

מלמעלה: לֹו מֹודדים זֹו ּובמּדה ּבֹו. לסחר לּלֹווה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹאפׁשרּות

מׁשּתּתפים, לא אבל "לסחר", עבֹודתֹו, לעבד ּכח לֹו ְְְְֲֲֲִִִִַַַָָֹֹֹֹנֹותנים

"ּתחּית מּׁשּום יׁש מצוה ּבקּיּום והּנה, עצמּה. ּבעבֹודה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּכביכֹול,

ּכלי נעׂשה (מיתה), ונפסד הֹווה ׁשהּוא ּגׁשמי, ּדבר ׁשּכן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּמתים",

הּמתים לתחּית מביאה זֹו ועבֹודה ונצחּיּות. חּיּות ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָֻלקדּׁשה,

הּמגּבלת, האדם, מעבֹודת ּבאה אינּה זֹו נצחּיּות א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכפׁשּוטּה.

ואּלּו צוותא). מלׁשֹון (מצוה חּיים ּבאלקים מהתחּברּות ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאּלא
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‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk(א (כד, ƒƒ«ƒƒ»
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˙ÈÏ ‰È‰È È  ÏÏ(ה (כד, ¿»»»»ƒƒ¿∆¿≈

È˙ Ïk Ï Ï ÈÏÁ ‰M‡ ‡‰L(הטורים (בעל ∆«≈ƒ»¬ƒ«»¬»
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  (טו (כד, ¿ƒ≈¿»
לעתיד מצֹות ׂשכר הקב"ה מׁשּלם ּכיצד הּׁשאלה: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָידּועה

את מקּים הקב"ה והרי ׂשכרם, לקּבל למחר רז"ל ּכמאמר ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָלבֹוא,

לֹו יׁש יהּודי ׁשּכל ּבּתניא מבאר ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּתֹורה. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

ּכל יׂשראל, ּכל עבֹודת ּובגמר ּולקּדׁש, לזּכ ׁשעליו ּבעֹולם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָחלק

יהיה ּכּלֹו העֹולם – הּבריאה ּתכלית ּתתקּים ׁשּלֹו, ּבחלק ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאחד

ּתׁשלּום הּוא הּמצֹות קּיּום על ׁשהּׂשכר נמצא, להקב"ה. ְְְְִִִִֶַַַַָָָָּדירה

הּדֹורֹות, ּכל ּבמׁש עבֹודתם עבּור יׂשראל לעם הּמּגיע ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכללי,

ואין הּמׁשיח, ּבימֹות הּמׁשּתּלמת אחת, ׂשכירּות היא זֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָועבֹודה

ּתלין. ּבל ׁשל חׁשׁש ֲִֶַָָָּכאן



קסג           
למדים נמצינּו ילדֹו. ּכאּלּו . . ּתֹורה חברֹו ּבן הּמלּמד ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָרז"ל

הּתֹורה ּבהפצת להתעּסק ּׁשּבֹוחר למי מיחד וחּזּוק עּדּוד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאפֹוא

עוֹונֹותיו! ּכל על לֹו ׁשּמֹוחלין לֹו מבטח הּיהדּות: ְְֲֲֲִִֶַַַָָָֻּובחּזּוק

      Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾
      ¦¥«§²£¤¬§©§§−¦§¨¤«§Á¦¥̧§¨¹

       §«Ÿ¨¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½§¥¾̈¬
       Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−

    ¥«§Ÿ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−
     Ÿ«§´©¨®¦¬§¤§−¨«´Ÿ

       ©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«
      §¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬

       ¡Ÿ¤−¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈
      ©¤«¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨´Ÿ¤

      ©¨¤À³Ÿ¨Æ§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈
      ¦«§¤®§©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬

       ¨¤«¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²
      ©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ

      §¥−©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«
      §¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³

    §©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«¦¦«§¤¬
     ¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®

    §¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«§¨¨²
      ¦¦¬©−¨«¨®̈§¦¦³©Ÿ¥Æ§¦¨´§¨½̈

      §¥¬¦§¨−§¦§¨«©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®
       ¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−
   §¥¤««Ÿ©§¬Ÿ−§¦«¦¥«§¸

       ©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´¥«½Ÿ¦«§¤
      ¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨

     §¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«§¨À̈©§Æ£¤´
      ¥¥½¨¾©¥¬¨¦−©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−

     ¦¦§¨¥«§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤

     §¦§®§¨«§¨Á§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ
       ¥¥̧§¨¦¹§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈

     ©§¦«§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥®̈§¨©´
      §¨©½¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«§¦§¨̧§¦§´¥¨»

       §¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´©§½§¨«§−̈§¨®̈
      §¨«§¨Æ§¨´§½̈¨¨¥«¨¤´¨¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−

      ¤¥¬¨¦«§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬
     ©¨«©¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½

      §¨«§¨Æ¥´¤¨«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®
     §¨«§¨´¨½̈§¤«¡¦−¨¦§ª¨«§©Ÿ−̈¤©®̈

      ¬Ÿ¨−¥¤«Ÿ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤
      ¨®̈¤§−̈§©¨«Ÿ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´

      §¥¨®§−̈§©¨«¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤
      ̈½¥¨§¥¨²¨¤−¤¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´

       ¨¤½©¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«¦
       «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥

     ¨«¤¨¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®
     ©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤

       ©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©
       §¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´

      Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤Â
      Ÿ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½

        ¦©−©©¨®̈¦−Ÿ¦§¨«
        

  (טו (כד, ¿ƒ≈¿»
לעתיד מצֹות ׂשכר הקב"ה מׁשּלם ּכיצד הּׁשאלה: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָידּועה

את מקּים הקב"ה והרי ׂשכרם, לקּבל למחר רז"ל ּכמאמר ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָלבֹוא,

לֹו יׁש יהּודי ׁשּכל ּבּתניא מבאר ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּתֹורה. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכל

ּכל יׂשראל, ּכל עבֹודת ּובגמר ּולקּדׁש, לזּכ ׁשעליו ּבעֹולם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָחלק

יהיה ּכּלֹו העֹולם – הּבריאה ּתכלית ּתתקּים ׁשּלֹו, ּבחלק ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאחד

ּתׁשלּום הּוא הּמצֹות קּיּום על ׁשהּׂשכר נמצא, להקב"ה. ְְְְִִִִֶַַַַָָָָּדירה

הּדֹורֹות, ּכל ּבמׁש עבֹודתם עבּור יׂשראל לעם הּמּגיע ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכללי,

ואין הּמׁשיח, ּבימֹות הּמׁשּתּלמת אחת, ׂשכירּות היא זֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָועבֹודה

ּתלין. ּבל ׁשל חׁשׁש ֲִֶַָָָּכאן
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, הנה במה שכותב אודות המצב במשפחתו ובפרט בנוגע לכשרות, הנה ידוע שלכל 

לראש צריכה להיות קריאה בשלום היינו הליכה בדרכי נועם ולברר לפניהם שהתורה ומצות בכלל הן טובת 

האדם הן בנוגע לנשמה והן בנוגע לגוף הן בנוגע בעוה"ז והן בעולם הבא, ובפרט בכשרות האכילה ושתי' 

שכלשון רבנו הזקן בתניא קדישא נעשה דם ובשר כבשרו הנה מאכלות בלתי כשרות אין הגוף הישראלי 

יכול לסובלם, ואף שלפעמים מאריך הזמן עד שנראה תוצאות לא טובות ח"ו, הרי מובן שאנשים נורמלים 

ובשכל בריא לא יעשו שום דבר שיקלקל בריאות גופו באופן קשה אף אם יתגלה הקלקול רק לאחר כמה 

שנים, וכשיוסיף שאין הענין כדי להפחיד עליו אלא מצד אהבת ישראל בכלל ואהבת קרוב ובן בפרט מוכרח 

לשמור את הקרובים מכל נזק ח"ו הרי דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. ויה"ר מהשי"ת שיהי' 

זה בנקל ובהקדם.

שהבקשה  שכיון  זמן  כמה  להתארך  צריך  שהדבר  מ"ש  לפלא  הנה  שלו  הוויזה  לקבלת  בהנוגע 

בזה באה מצד מוסד חינוך ידוע, ותקותי חזקה שכשישתדלו באופן שכותב במכתבו מצד המוסד יצליח 

השי"ת.

מה שכותב אודות קביעות זמן חתונתם לי"ג אור לי"ד חדש הגאולה חדש כסלו הבע"ל, הנה יה"ר 

מהשי"ת שיהי' בשעה טובה ומוצלחת, ויוכל לכתוב בהזמנה גם י"ד כסלו אבל לא הלשון ליל אלא אור 

לי"ד ושנו חכמים בלשון המשנה.

מוסג"פ קטע השיחה דש"ק מברכים ח' אלול ה'תשי"א, אשר תוכנו כל השנים ובכל השנה זמנו 

הוא, ובטח ינצלו באופן המתאים.

בברכת כוח"ט.
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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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זמן תחילת קידוש לבנה באה"ק:
יום שני בלילה אחר צאת הכוכבים
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