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הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(03 - 09 Oktober 2021) כ"ז תשרי - ג' מר־חשון תשפ"ב
שבוע פרשת נח



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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קכ מתוך "תהילות מנחם"
קלד, א – שיר המעלות

עלי' גם במעמד ומצב נעלה ביותר
ד. יתירה מזו, גם מי שנמצא במעמד ומצב נעלה ביותר – ט"ו מעלות בבית המקדש, 
עליו להוסיף ולהתעלות עוד יותר בעילוי אחר עילוי, ובכלל זה גם הפעולה על מושפעיו וכו'.

והוראה נוספת ממספר ט"ו )ט"ו שיר המעלות( – גימטרייא י"ה13, שמורה על “הנסתרות 
להוי' אלקינו"14, וענינו בעבודת האדם, שלא מספיקה העבודה במעשה בפועל, אלא צריכה 
להיות העבודה מתוך הנסתרות שבנפשו, שהם “דחילו ורחימו )יראה ואהבה( דמוחא ולבא"15, 

הן בנוגע לעצמו והן בנוגע לפעולתו על הזולת16.

עלי' שמחה מתוך הירידה
ה. ולאידך, גם כאשר האדם עושה חשבון בנפשו אם הנהגתו היא כדבעי וכו', ומגלה 

שיכול להיות איזה חסרון )חטא17( בעבודתו )מצד בלבול היצר הרע(.

הנה עליו לדעת שהקב"ה נותן לו כח לתקן ולהשלים את כל מה שהחסיר בעבודתו, עד 
לתשלומין באופן של שלימות, ע"י עבודת התשובה, ש"אין לך דבר העומד בפני התשובה"18. 
וכל כך גדלה מעלתו כפי שכתב הרמב"ם19 “אל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת 
הצדיקים, מפני העונות והחטאות שעשה, אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, 
ופירש ממנו  ולא עוד אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם החטא  כאילו לא חטא מעולם, 

13( ראה אוה"ת ואתחנן ע' קטז. 
14( נצבים כט, כח.

15( ראה תקו"ז ת"י )כה, ב(. ת"ע )קכט, א(. הקדמה לתניא. לקו"ת פקודי ג, ב ואילך. פ' ראה כט, א. ובכ"מ.
16( ש"פ ראה ה'תשמ"ז.

17( ראה לקו"ת מטות פב, א. לקו"ש ח"כ ריש ע' 318. וש"נ.
18( רמב"ם הל' תשובה ספ"ג. וראה ירושלמי פאה פ"א סה"ב.

19( שם פ"ז ה"ה.



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

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

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
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נקודות משיחות קודש - מזמור קכ מתוך "תהילות מנחם"
קלד, א – שיר המעלות

עלי' גם במעמד ומצב נעלה ביותר
ד. יתירה מזו, גם מי שנמצא במעמד ומצב נעלה ביותר – ט"ו מעלות בבית המקדש, 
עליו להוסיף ולהתעלות עוד יותר בעילוי אחר עילוי, ובכלל זה גם הפעולה על מושפעיו וכו'.

והוראה נוספת ממספר ט"ו )ט"ו שיר המעלות( – גימטרייא י"ה13, שמורה על “הנסתרות 
להוי' אלקינו"14, וענינו בעבודת האדם, שלא מספיקה העבודה במעשה בפועל, אלא צריכה 
להיות העבודה מתוך הנסתרות שבנפשו, שהם “דחילו ורחימו )יראה ואהבה( דמוחא ולבא"15, 

הן בנוגע לעצמו והן בנוגע לפעולתו על הזולת16.

עלי' שמחה מתוך הירידה
ה. ולאידך, גם כאשר האדם עושה חשבון בנפשו אם הנהגתו היא כדבעי וכו', ומגלה 

שיכול להיות איזה חסרון )חטא17( בעבודתו )מצד בלבול היצר הרע(.

הנה עליו לדעת שהקב"ה נותן לו כח לתקן ולהשלים את כל מה שהחסיר בעבודתו, עד 
לתשלומין באופן של שלימות, ע"י עבודת התשובה, ש"אין לך דבר העומד בפני התשובה"18. 
וכל כך גדלה מעלתו כפי שכתב הרמב"ם19 “אל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת 
הצדיקים, מפני העונות והחטאות שעשה, אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, 
ופירש ממנו  ולא עוד אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם החטא  כאילו לא חטא מעולם, 

13( ראה אוה"ת ואתחנן ע' קטז. 
14( נצבים כט, כח.

15( ראה תקו"ז ת"י )כה, ב(. ת"ע )קכט, א(. הקדמה לתניא. לקו"ת פקודי ג, ב ואילך. פ' ראה כט, א. ובכ"מ.
16( ש"פ ראה ה'תשמ"ז.

17( ראה לקו"ת מטות פב, א. לקו"ש ח"כ ריש ע' 318. וש"נ.
18( רמב"ם הל' תשובה ספ"ג. וראה ירושלמי פאה פ"א סה"ב.

19( שם פ"ז ה"ה.

המשך בדמוע דע
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÌÈÓM‰1 רגלי הדֹום והארץ ואיתא 2ּכסאי , «»«ƒְְְְֲִִִֶַָָָָ

אֹומר 3ּבּגמרא  אחד ּכרסיּה4(ּכתּוב ְְְֵֵֶַָָָָָ

אחד  וכתּוב ּדינּור, ׁשביבין אחד) ּכּסא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ(מׁשמע

אחד 4אֹומר  כסאֹות), (ׁשני ּגֹו' כרסון ּדי עד ְְְִִֵֵֶַָָָָ

עליו  ליׁשב ּכּסא לׁשרפרף), ואחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָלכּסא

אֹור  ּבתֹורה והקׁשה רגליו. להדֹום ,5ּוׁשרפרף ְְְְְְֲִַַַַָָָ

ּכסאי  לֹומר יתּבר עליו ׁשּיי אי להבין, ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָּדצרי

וכּו'. הּגּוף ּדמּות לֹו אין ׁשהרי רגלי, ְְְֲֲֵֵֶַַַָוהדֹום

ׁשּמבאר ‡Cב) ּכפי הּוא, ׁשהּׁשמים 6הענין , «ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

מׁשל  ּדר על ׁשהיא הּתֹורה על ִֵֶֶֶַַַָָָָקאי

היא  זֹו ׁשּיׁשיבה לׁשבת, ׁשּנעׂשה ּכּסא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָּכמֹו

הּנה  עֹומד ׁשּכׁשהאדם עמידה, לגּבי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהׁשּפלה

מעל  ּגבֹוהים ּומֹוחֹו וראׁשֹו קֹומה ּבעל ְְִֵַַַָֹהּוא

הּתֹורה  ּכ קֹומתֹו, נׁשּפל יׁשיבה ידי ועל ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָהארץ,

לבחינת  הּוא ּברּו סֹוף אין לאֹור ּכּסא ְְֲִִִֵֵֶַַָנעׂשה

ׁשּיֹורדים  כּו' וחכמתֹו רצֹונֹו ּבחינת ׁשהיא ְְְְְִִִֶֶַָָֹראׁשֹו,

הדֹום  והארץ כּו'. ּגׁשמּיים ּבדברים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָּומׁשּתלׁשלים

ּכן  ּגם ׁשהּוא ׁשרפרף ּכמֹו הּוא ׁשהדֹום ְְְְֲֵֶֶַַַַָרגלי,

רגלי  ּתחת ּׁשּמעמידים מה והּוא קטן, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּכּסא

ענין  הּוא הארץ, מעל הרגל להגּביּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּיֹוׁשב

הגּבהת  נעׂשית ידם ׁשעל מעׂשּיֹות, ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָמצוֹות

מּלמּטה  רגל) (ּבחינת יׂשראל ּכנסת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוהעלאת

כּו' .למעלה ְְַָ

CÈLÓÓe עצמּה7לבאר ּבּתֹורה ּפרט ׁשּדר , «¿ƒְְְֵֶֶֶַַָָָָ

וארץ  ׁשּבכתב, ּתֹורה זֹו ׁשמים ְְִִִֵֶֶֶַָָָהּנה

רצֹון, מּלׁשֹון ארץ ּכי ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְִִִֶֶֶֶַָָָנקרא
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שע 1) ע' תש"ל סה"מ - תש"ל נצו"י דש"פ הזאת המצוה כי בד"ה הנסמן (ראה שלפניו למאמרים המשך הוא זה מאמר

.(1 ר"ח.2)הערה שבת הפטרת - א סו, (ובפרש"י).3)ישעי' א יד, ט.4)חגיגה ז, א).5)דניאל (א, ב.6)בתחלתו שם,

ג.7) שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שהקדושֿברוךֿהוא  חודש. ראש שבת הפטרת והיא ישעיה בנבואת נאמר

אומר:

ÌÈÓM‰1 הםÈ‡Òk(כביכול) עליו יושב שאני היא ı¯‡‰Âהכיסא «»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆
ÈÏ‚¯ ÌB„‰2 (כביכול),שעליו השרפרף רגלי את מניח מובא È‡Â˙‡אני ¬«¿»¿ƒ»

‡¯Óba3„Á‡ ·e˙k) בספר «¿»»»∆»
הכורסא,ÓB‡4dÈÒ¯k¯דניאל  ≈»¿¿≈

שלו  ‡Á„)הכיסא, ‡qk ÚÓLÓ)«¿«ƒ≈∆»
¯eÈc ÔÈ·È·L,אש של ניצוצות ¿ƒƒƒ

„Á‡ ·e˙ÎÂ דניאל ÓB‡4¯בספר ¿»∆»≈
הנבואה במחזה רואה דניאל »Ú„שהיה

'Bb ÔÂÒ¯Î Èc הונחו שכיסאות עד ƒ»¿»»
‡qÎÏ „Á‡ ,(˙B‡ÒÎ ÈL)¿≈ƒ¿∆»¿ƒ≈
·LÈÏ ‡qk ,(Û¯Ù¯LÏ „Á‡Â¿∆»ƒ¿«¿«ƒ≈≈≈
,ÂÈÏ‚¯ ÌB„‰Ï Û¯Ù¯Le ÂÈÏÚ»»¿«¿««¬«¿»
כסאי  'השמים הפותח בפסוק כמו

רגלי'. הדום והארץ

¯B‡ ‰¯B˙a ‰L˜‰Â5 לאדמו"ר ¿ƒ¿»¿»
‡הזקן, ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆcCÈiL CÈ ¿»ƒ¿»ƒ≈«»

È‡Òk ¯ÓBÏ C¯a˙È ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈«ƒ¿ƒ
BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÈÏ‚¯ ÌB„‰Â«¬«¿»∆¬≈≈

'eÎÂ Ûeb‰ ˙eÓc לומר ייתכן ואיך ¿«¿
של  מושגים הקדושֿברוךֿהוא על

על  הרגליים והנחת כיסא על ישיבה

שרפרף?

ÈÙk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (·«»ƒ¿»¿ƒ
¯‡·nL6,שם אור' ב'תורה ∆¿»≈

È‡˜ ÌÈÓM‰L מכווןÏÚ ∆«»«ƒ»≈«
‡È‰L ‰¯Bz‰ התורהC¯c ÏÚ «»∆ƒ«∆∆

‰NÚpL ‡qk BÓk ÏLÓ»»¿ƒ≈∆«¬»
BÊעליו,LÏ·˙שמיועד  ‰·ÈLiL »∆∆∆¿ƒ»

‰ÏtL‰ ‡È‰ בחשיבות וירידה ƒ«¿»»
Ì„‡‰LkL ,‰„ÈÓÚ Èa‚Ï¿«≈¬ƒ»∆¿∆»»»

‰ÓB˜ ÏÚa ‡e‰ ‰p‰ „ÓBÚ וזו ≈ƒ≈««»
וחשיבות  BÁBÓeמעלה BL‡¯Â¿…

ı¯‡‰ ÏÚÓ ÌÈ‰B·b והדבר ¿ƒ≈«»»∆
הארץ  לגבי שלו החשיבות את מבטא

והנחותה, È„Èהתחתונה ÏÚÂ¿«¿≈
B˙ÓB˜ ÏtL ‰·ÈLÈ והאדם ¿ƒ»ƒ¿»»

לארץ  יותר וקרוב יותר נמוך נעשה

NÚ‰התחתונה, ‰¯Bz‰ Ck»«»«¬∆
‡qk ירידה נעשית שדרכו אמצעי ƒ≈

למטה È‰L‡מלמעלה  ,BL‡¯ ˙ÈÁ·Ï ‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Ï¿≈»ƒ¿ƒ«…∆ƒ

היא  האיןֿסוף של ÌÈ„¯BiLה'ראש' 'eÎ B˙ÓÎÁÂ BBˆ¯ ˙ÈÁa¿ƒ«¿¿»¿»∆¿ƒ
באלוקות  למעלה ושורשם ממקורם העליונה והחכמה העליון הרצון

ÌÈÏLÏzLÓeשמתלבשים עד דרגות ריבוי לדרגה ÌÈ¯·„aמדרגה ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»ƒ
'eÎ ÌÈiÓLb את ומשפיל מנמיך האדם הכיסא ידי שעל כשם כי ונמצא «¿ƒƒ

הרצון  התורה, ידי על כך קומתו,

שבמקורם  העליונה והחכמה העליון

מגדרי  ומופשטים רוחניים הם ושורשם

עד  יורדים הגשמית, המציאות

גשמיים  בעניינים בעיסוק להתלבשות

התחתון. הגשמי הזה בעולם

ממשיך  הכתוב כסאי' 'השמים ואחרי

¯‚ÈÏ,ואומר, ÌB„‰ ı¯‡‰Â¿»»∆¬«¿»
Û¯Ù¯L BÓk ‡e‰ ÌB„‰L נמוך ∆¬¿¿«¿«

‡e‰Â ,ÔË˜ ‡qk Ôk Ìb ‡e‰L∆«≈ƒ≈»»¿
ÈÏ‚¯ ˙Áz ÌÈ„ÈÓÚnM ‰Ó«∆«¬ƒƒ«««¿≈

·LBi‰ כדיÏ‚¯‰ dÈa‚‰Ï «≈¿«¿ƒ«»∆∆
‡e‰ ,ı¯‡‰ ÏÚÓ על ÔÈÚרומז ≈«»»∆ƒ¿«

Ì„È ÏÚL ,˙BiNÚÓ ˙BÂˆÓ על ƒ¿«¬ƒ∆«»»
בפעולות  מעשיות מצוות קיום ידי

הזה  בעולם ≈¬»ÈNÚ˙גשמיות
˙Òk ˙‡ÏÚ‰Â ˙‰a‚‰«¿»«¿«¬»«¿∆∆

) Ï‡¯NÈ הסוד בתורת שכמבואר ƒ¿»≈
המלכות  ספירת ¯‚Ï)היא ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆

'eÎ ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ כלומר ƒ¿«»¿«¿»
זו  היא לכיסא) (שנמשלה שהתורה

מלמעלה  אלוקות המשכת יש ידה שעל

העלאה  נפעלת המצוות ידי ועל למטה

מלמטה  הגשמית המציאות של

למעלה.

CÈLÓÓe הזקן Ï7·‡¯רבנו «¿ƒ¿»≈
שם, אור' Ë¯tב'תורה C¯cL∆∆∆¿»

שהתורה  כללי באופן לעיל שהאמור

אלוקות  ממשיכה כיסאי") ("שמים

הדום  (הארץ והמצוות למטה מלמעלה

מלמטה  הבריאה את מעלות רגלי)

'שמים' יותר, בפרטיות הנה למעלה,

שתי  הן רגלי) (הדום ו'ארץ' (כיסאי)

שונות  dÓˆÚ,בחינות ‰¯Bza כפי «»«¿»
ומפרט ÌÈÓLשממשיך ‰p‰ החלק ƒ≈»«ƒ

העולם  של Bz¯‰הנעלה BÊ»
·˙ÎaL נעלה היותר החלק שהיא ∆ƒ¿»

העולם ı¯‡Âשבתורה, של התחתון t‰החלק ÏÚaL ‰¯Bz ‡¯˜ ¿∆∆ƒ¿»»∆¿«∆
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כללי   מפתח   

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

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

    השמים כסאיה "מאמר ד  ) ג

 ה   .............  "אלה'תש ,חשון -מר דראש חודש 'ב, ח ש"פ 

 יא  .  י"א 'תש, ה חשון-מבה"ח מרבראשית,  בתחת ששי  )ד

 יח  ............  שיחת ש"פ ח, ד' מרחשון, ה'תשכ"ה   )ה

 חכ  .................  א  , טוך כר פרשת חות שיח-לקוטי  )ו

 לג   ....................  ב  ,טו כרך פרשת ח –חות י שיטולק  )ז

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

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

 לט  .................  פרשת ח –ומשיח אולה קוט גלי  )ט

  מ  ............... פרשת חלשבוע יומי חומש  ישיעור  )י

 עה   ...................  פרשת ח לשבוע תהלים  ורישיע  )יא

    ה)(מוגפר התיא בס יםרשיעו  )יב

 עו   .......................................... פרשת ח לשבוע  

 פג   ..................  חפרשת  לשבוע ם" יו םהיו "לוח   ) יג

 פו   ..........................  ם "מברב וןילע יתמיו כהלה  )יד

 ם "מבר ירו עיש

 פט  ...............  פרשת חלשבוע  ,םולים קיר' פג –  )טו

 עג ק  .............  פרשת חלשבוע  ,ליום דחפרק א –  )טז

 קצד  ...............  פרשת חלשבוע  ,ותצוספר המ –  )יז

  ובים ם וכתיביא  ) יח

 צזק  ..............................  ה -דפרק  חמיה   ,אי פרק  יחזקאל

  מכשירין/הדימסכת  –משיות   )יט

 קצט  ................................................  אור קהתי יב

 ור  .............................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כ

  ביאוריםעם  ביצה תמסכ  )כא

 חר  ...............................................  ט ל ףד עדלג  ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כב

 לור  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  ) כג

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

    ה בות ציון [א]צאיה וראי הרתולקוטי   )כד

 לטר  ................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כה

 המר  .............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כו

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )כז

 מזר  .............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –ספר המאמרים   )כח

 מחר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  )כט

 מט ר  ............................................  והריי''צדמו''ר מא

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

 אר  .............................................  צ'י' ירמוה  ראדמו''

 ג ר.............................................  זעפרק  כרוותזה ספר  )לא

  קודש   ותרגא  )לב

 ור  ........................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 
 רסב  ................................  חומש לקריאה בציבור  ) לג

 סט ר  ................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  )לד

 ער  ............................  פרשת חלשבוע  ים מוח זל  ) לה

 עאר  ............  ודשקשבת  ל ות רקת הדלסדר מצות   ) לו



ilbxו mecd ux`de i`qk minyd

ּתכלית  הּׂשגת היא ּפה ׁשּבעל ׁשּבּתֹורה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָוהיינּו

מבֹואר  זה ׁשאין כּו', ּומה אי לידע ְֵֵֵֶֶַָָָָהרצֹון

הּקדׁש ּבאּגרת [וכדאיתא ׁשּבכתב 8ּבּתֹורה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

ּדוקא  הלכֹות הּׁשֹונה ׁשּכל הּטעם ְְֲֵֶֶַַַַַָָָ(ּבביאּור

הּבא  עֹולם ּבן ׁשהּוא לֹו הּדּוגמא 9מּובטח ( ְְֶֶַַָָָָ

ּבּתֹורה  ׁשּנאמר מׁשל, ּדר על ּתפיּלין ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמּמצות

וגֹו' יד על לאֹות ּוקׁשרּתם והּוא 10ׁשּבכתב , ְְְְְְִֶֶַַָָָ

אי הּכתּוב  ּפירׁש ׁשּלא ונעלם, סתּום ְֱֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹמאמר

ּפה  ׁשּבעל ּתֹורה ׁשּפירׁשה עד וכּו', ּלקׁשֹור ְְְְִֵֶֶֶַַַָָּומה

ּגדֹול  ענין וזהּו הּתפיּלין. הלכֹות ּפרטי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָּכל

מעׂשה  לידי ׁשּמביא מּתֹורה 11ּתלמּוד ׁשּדוקא , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

לקּיים  אי הּדינים ּפרטי לידע יכֹולים ּפה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּבעל

נתּפרׁש לא [ׁשּבּה ׁשּבכתב ותֹורה הּמצוֹות]. ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹאת

וגם  מעׂשּיֹות, סיּפּורי ועיּקרּה ּלעׂשֹות, ּומה ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָאי

כּו' ּדברים סיּפּורי ּדר הן ׁשּבּה היא 12הּדינין [ ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשל  ׁשמֹותיו ׁשהן כּו', אֹותּיֹות ּבחינת ְְִִֵֶֶַַָרק

ׁשּקֹורא  ּכמֹו ּבּתֹורה קֹורא נקרא ולכן ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָהּקּב"ה,

ּכביכֹול  אליו לבֹוא להּקּב"ה (ׁשּקֹורא ְְְִֵֵֵֶַָָָָָּבׁשם

קטן  ּוכבן אליו, ׁשּיבֹוא לחבירֹו הּקֹורא ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָּכאדם

כּו' אליו לבֹוא לאביו והיינּו13הּקֹורא ,( ְְְִֵֵַַָָָ

עיּקרּה ּפה ׁשּבעל ּתֹורה אבל למּטה, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָמלמעלה

ּבּנפׁש, הרצֹון הּׂשגת ידי ׁשעל למעלה, ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמּמּטה

למעלה. ּבמקֹורּה הּנפׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָּתּכלל

ÔÈÚ‰Â מלמעלה 14ּבזה ההמׁשכה ׁשּמּצד , ¿»ƒ¿»ְְְִִֶֶַַַַָָָָ
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כט.8) סע"ב.9)סימן כח, ח.10)מגילה ו, וש"נ.11)ואתחנן ב. מ, ד.12)קידושין נז, וארא ספל"ז.13)תו"א ראה 14)תניא

תעד. ס"ע ג) (כרך בראשית אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתורה, נעלה הפחות החלק eÈÈ‰Âשהיא ,ÔBˆ¯ ÔBLlÓ ı¯‡ Èkƒ∆∆ƒ¿»¿«¿

CÈ‡ Ú„ÈÏ ÔBˆ¯‰ ˙ÈÏÎz ˙‚O‰ ‡È‰ ‰t ÏÚaL ‰¯BzaL∆«»∆¿«∆ƒ«»««¿ƒ»»≈«≈
,'eÎ ‰Óe שהיא הסופית למטרתו הרצון של הקשר את לגלות כלומר, »

בפועל  ÎaL˙·המעשה ‰¯Bza ¯‡B·Ó ‰Ê ÔÈ‡L מופיעים שבה ∆≈∆¿»«»∆ƒ¿»
פירוט  ללא אבל המצוות על הציוויים

קיום  של המעשית הצורה היא ומה איך

בפועל  כמובא [È‡„ÎÂ˙‡המצוות ¿ƒ¿ƒ»
L„w‰ ˙¯b‡a8 התניא שבספר ¿ƒ∆∆«…∆

‰BM‰ ÏkL ÌÚh‰ ¯e‡È·a)¿≈«««∆»«∆
BÏ ÁË·eÓ ‡˜Âc ˙BÎÏ‰¬»«¿»¿»

‡a‰ ÌÏBÚ Ôa ‡e‰L9 לשינון כי ∆∆»«»
בתורה  לימוד על יתרון יש ההלכות

הוראות  יש בהלכה שרק משום שבכתב

המצוות  את לקיים איך מפורטות

ב'אגרת  מובאת זו ובהקשר בפועל,

ÂˆnÓ˙הקודש' ‡Ó‚ec‰ («¿»ƒƒ¿«
,ÏLÓ C¯c ÏÚ ÔÈlÈÙz¿ƒƒ«∆∆»»

¯Ó‡pL התפילין מצוות על הציווי ∆∆¡«
·˙ÎaL ‰¯Bza ספורות במילים «»∆ƒ¿»

E„Èבלבד  ÏÚ ˙B‡Ï Ìz¯L˜e¿«¿»¿«»∆
'B‚Â10‡e‰Â מצוות , על הציווי ¿¿

שבכתב  בתורה שהוא כפי תפילין

Ìe˙Ò ¯Ó‡Ó מובן ÌÏÚÂבלתי «¬»»¿∆¡»
בדיוק  איך ומגלה מפרט שאינו

המצווה, את L¯Ètמקיימים ‡lL∆…≈≈
·e˙k‰ נמרץ בקיצור ‡CÈהאמור «»≈

„Ú ,'eÎÂ ¯BL˜l ‰Óe«ƒ¿¿«
Ïk ‰t ÏÚaL ‰¯Bz ‰L¯ÈtL∆≈¿»»∆¿«∆»

ÔÈlÈÙz‰ ˙BÎÏ‰ ÈË¯t גם וכך ¿»≈ƒ¿«¿ƒƒ
נוספות. רבות ÔÈÚבמצוות e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«

ז"ל  חכמינו מאמר של המשמעות

גדול  התלמוד האם דיון שהיה בגמרא

גדול  שהמעשה או המעשה על ועדיף

היא  וההכרעה הלימוד, על ועדיף

È„ÈÏ ‡È·nL „eÓÏz ÏB„b»«¿∆≈ƒƒ≈
‰NÚÓ11, התלמוד של ועדיפותו גדולתו ÏÚaLוזו ‰¯BzÓ ‡˜ÂcL «¬∆∆«¿»ƒ»∆¿«

CÈ‡ ÌÈÈc‰ ÈË¯t Ú„ÈÏ ÌÈÏBÎÈ ‰t.[˙BÂˆn‰ ˙‡ ÌÈi˜Ï ∆¿ƒ≈«¿»≈«ƒƒ≈¿«≈∆«ƒ¿
d¯wÈÚÂ ,˙BNÚl ‰Óe CÈ‡ L¯t˙ ‡Ï daL] ·˙ÎaL ‰¯B˙Â¿»∆ƒ¿»∆»…ƒ¿»≈≈««¬¿ƒ»»

˙BiNÚÓ È¯etÈÒ סוף ועד העולם מבריאת שהתרחשו דברים ותיאור ƒ≈«¬ƒ
במדבר, היו ישראל שבני השנים daLארבעים ÔÈÈc‰ Ì‚Â ציוויים אותם ¿««ƒƒ∆»

שבכתב בתורה נזכרים eÎ'שכן ÌÈ¯·c È¯etÈÒ C¯c Ô‰12, וכפי ≈∆∆ƒ≈¿»ƒ
גילוי  שבכתב] [בתורה בה נראה אין ..." אחר): (במקום אור' ב'תורה שמבואר

והמשפטים  הדינין השכלת גילוי שעיקר שבעלֿפה בתורה כמו ההשכלה

סיפורי  היא התורה שכל לעשות, ומה איך בתורה מפורש אינו שבתורה

בני  אל שידבר ה' אמר שכך דברים סיפורי דרך הן שבה הדינין וגם מעשיות.

בוריין  על הדינין כל לבדה ממנה לידע כוונתה ואין משה. אמר ושכך ישראל

דאורייתא  עילאה חכמה בחינת קדש בהררי יסודתה שעיקר לפי ומתכונתן...

היא  שבכתב ותורה נפקת. מחכמה

עילאה..." חכמה ‰È‡בחינת התורה ] ƒ
eÎ',שבכתב  ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa ˜«̄¿ƒ«ƒ

תורה  ..." אור': ב'תורה שמוסבר וכפי

בחינת  הוא יסודתה עיקר שבכתב

מדקדקין  ולכן התורה. אותיות

יתיר  או חסר יהי' שלא באותיותיה

בצלמן  כדמותן עליהן צורתן ושיהיו

היו"ד  נפסק שאם אחד. גולם ושיהיו

גוף  מעל עלֿדרךֿמשל האל"ף גג שעל

מברכין  ואין פסולה. ס"ת זו הרי האות

התורה Ô‰Lעליה...", של האותיות ∆≈
‰aw"‰,שבכתב  ÏL ÂÈ˙BÓL¿»∆«»»

‡¯˜ ÔÎÏÂ שבכתב תורה הלומד ¿»≈ƒ¿»
‰¯Bza ‡¯B˜ שכל מאחר כי ≈«»

הקדושֿ של שמותיו הן התורה אותיות

זה  הרי BwL¯‡ברוךֿהוא, BÓk¿∆≈
‡B·Ï ‰"aw‰Ï ‡¯BwL) ÌLa¿≈∆≈¿«»»»
‡¯Bw‰ Ì„‡k ÏBÎÈ·k ÂÈÏ‡≈»ƒ¿»¿»»«≈
Ô·Îe ,ÂÈÏ‡ ‡B·iL B¯È·ÁÏ«¬≈∆»≈»¿≈
‡B·Ï ÂÈ·‡Ï ‡¯Bw‰ ÔË»̃»«≈¿»ƒ»

'eÎ ÂÈÏ‡13, בספר העניין וכהמשך ≈»
אליו  לבוא לאביו קורא שהבן התניא

ולא "להיות חדא בצווותא עימו

חסֿ יחידי ולהישאר ממנו להיפרד

לכל  ה' קרוב שכתוב וזהו ושלום

ואין  באמת יקראוהו אשר לכל קוראיו

שקורא  דהיינו תורה, אלא אמת

התורה  ידי על להקדושֿברוךֿהוא

שלא  אותו שקורא מי לאפוקי דווקא

אבא  כך צועק אלא התורה עסק ידי על

שהקריאה  והיינו כו'...", בשמך קורא ואין הנביא עליו שקובל וכמו אבא

לעולם  אלוקות גילוי שממשיכה 'קריאה' היא התורה eÈÈ‰Âבאותיות ,(¿«¿
אלוקות  והתגלות t‰המשכה ÏÚaL ‰¯Bz Ï·‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»¬»»∆¿«∆

˙‚O‰ È„È ÏÚL ,‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ d¯wÈÚ והבנתÔBˆ¯‰ האלוקי ƒ»»ƒ«»¿«¿»∆«¿≈«»«»»
בתורה  שנמצא ואזLÙpaהעליון הנפש תתעלה האדם, ‰LÙpשל ÏÏkz «∆∆ƒ»≈«∆∆

‰ÏÚÓÏ d¯B˜Óa.באלוקות ƒ¿»¿«¿»
‰Êa ÔÈÚ‰Â14, ידי על למעלה מלמטה ההעלאה של והמשמעות התוכן ¿»ƒ¿»»∆

רגלי', הדום ל'הארץ כאן שנמשל המצוות ‰‰ÎLÓ‰מעשה „vnL של ∆ƒ«««¿»»
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ז `"lyz'd ,oeygÎxn yceg y`xc 'a ,gp t"y

ּכיון  הרי הּכּסא, על היׁשיבה ׁשּבענין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלמּטה

ועד  הרגלים לבחינת עד ּביֹותר למּטה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשּנמׁש

מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון הּזה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָלעֹולם

ראּוי, ׁשאינֹו למקֹום ּגם ׁשּתּומׁש להיֹות ְְְִֵֶֶַַָָָיכֹול

ועל  כּו'. לחיצֹונים יניקה מּזה ׁשּתהיה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָוהיינּו,

ענין  ׁשהּוא רגלי, ּדהדֹום הענין להיֹות צרי ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָזה

למּטה  ירדּו ׁשּלא הרגלים את ׁשּמגּביּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּׁשרפרף

כּו'. זה לּלעּוּמת יניקה ּתהיה ׁשּלא ּבכדי ,ּכ ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכל

לגּבי fÓe‰ג) ארץ ּבבחינת מעלה ׁשּיׁש מּובן ƒ∆ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

מעלת  ענין ׁשהּוא ׁשמים, ְְֲִִִֶַַַַַָּבחינת

הּוא  ּגּופא ּובּתֹורה ּתֹורה, לגּבי הּמצוֹות ְְֲִֵֵַַַַָָָמעׂשה

ׁשּבכתב. ּתֹורה לגּבי ּפה ׁשּבעל ּתֹורה מעלת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָענין

ׁשּבכתב  ּתֹורה ּובפרט ׁשּבּתֹורה היֹות עם ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָּדהּנה,

ּבמעׂשה  ּכן ּׁשאין מה ּבגלּוי, הּוא ְְֱֲֵֵֵֶַַָָֹהאלקּות

זה  ּדר ועל עֹולם, ּבעניני ׁשּנתלּבׁשּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָהּמצוֹות

ּפה  ׁשּבעל והעלמֹות 15ּבּתֹורה קּוׁשיֹות ּבּה ׁשּיׁש , ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָ

מּכל  כּו', ׁשקר ׁשל לטענֹות ועד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָוהסּתרים,

דברי  כה הלא הּנה ׁשּבכתב ּתֹורה מּצד ְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹמקֹום,

וגֹו' ּבענין 16ּכאׁש (ּגם ּגֹו' ּבתֹו אּתם והּׁשֹוכן , ְְְְְִִֵֵַַָָָ

הּטהרה) היפ מּזה 17ׁשל להיֹות אפׁשר ולכן , ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

רגלי  ּדהדֹום הענין ודוקא זה. לּלעּוּמת ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָיניקה

ענין  ׁשּזהּו זה, לּלעּוּמת יניקה ּתהיה ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּפֹועל

לפֹועל, ההלכה נתּבארה ׁשּבּה ּפה, ׁשּבעל ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָּתֹורה

נעׂשה  זה ידי ׁשעל הּמצוֹות, מעׂשה ּכללּות ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָוכן
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ואילך).15) תקכט ע' ח"ב - החדשה (בהוצאה קפטֿקצא פרקים תער"ב המשך גם ראה - לתושבע"פ תושב"כ בין בהחילוק

א.16) כב, ברכות וראה כט. כג, טז.17)ירמי' טז, אחרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האלוקי ‰qk‡,האור ÏÚ ‰·ÈLÈ‰ ÔÈÚaL ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ וכפי ƒ¿«¿»¿«»∆¿ƒ¿««¿ƒ»««ƒ≈

התורה  ידי על נפעל הדבר CLÓpLשנתבאר ÔÂÈk È¯‰ האלוקי האור ¬≈≈»∆ƒ¿»
¯˙BÈa ‰hÓÏ האלוקי האור שבו השתלשלות' ב'סדר הנמוכות לדרגות ¿«»¿≈

למטה  מלמעלה ונמשך ‰¯‚ÌÈÏלירידהÚ„יורד ˙ÈÁ·Ï לדרגות «ƒ¿ƒ«»«¿«ƒ
החלק  לרגלים, שנמשלו נמוכות

שבגוף  אפילו ÚÂ„התחתון לירידה ¿«
‰f‰ ÌÏBÚÏ העולם שהוא הגשמי »»«∆

‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L ÔBzÁz‰««¿∆≈«¿¿«»
LÓezL ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ,epnÓC ƒ∆»ƒ¿∆¿«

האלוקית  והשפעה אפילו Ìbההארה «
Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜ÓÏ לקבלת ¿»∆≈»

הזו, fÓ‰ההארה ‰È‰zL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿∆ƒ∆
‰˜ÈÈ חיות ÌÈBˆÈÁÏתוספת ¿ƒ»«ƒƒ

'eÎ והסיטראֿאחרא הקליפות לכוחות

הקדושה. לגבולות מחוץ »¿ÏÚÂשהם
‰Ê'החיצונים ה'יניקת את למנוע כדי ∆

ÌB„‰c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿»ƒ¿»«¬
Û¯Ù¯M‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÈÏ‚«̄¿»∆ƒ¿««¿«¿«

ÌÈÏ‚¯‰ ˙‡ dÈa‚nL מהארץ ∆«¿ƒ«∆»«¿«ƒ
Ïkהתחתונה  ‰hÓÏ e„¯È ‡lL∆…≈¿¿«»»

‰˜ÈÈ ‰È‰z ‡lL È„Îa ,Ck»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆¿ƒ»
'eÎ ‰Ê ˙neÚlÏ הכוחות הם «¿«∆

צד  (נגד) לעומת שהם ה'חיצוניים'

'זה  בקוהלת הכתוב שם על הקדושה,

האלוקים'. עשה זה לעומת

‰fÓe הטעם ‚) על לעיל מהמוסבר ƒ∆
עניין  הוא כיסאי" ש"השמים הפנימי

למטה) מלמעלה (המשכה התורה

המצוות  עניין הוא רגלי' הדום ו'הארץ

למעלה) מלמטה «Ô·eÓ(העלאה
‰ÏÚÓ LiL ויתרון˙ÈÁ·a ∆≈«¬»ƒ¿ƒ«

,ÌÈÓL ˙ÈÁa Èa‚Ï ı¯‡∆∆¿«≈¿ƒ«»«ƒ
‰NÚÓ ˙ÏÚÓ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¬««¬≈

,‰¯Bz Èa‚Ï ˙BÂˆn‰ כמבואר «ƒ¿¿«≈»
Ùeb‡לעיל  ‰¯Bz·e עצמה‰t ÏÚaL ‰¯Bz ˙ÏÚÓ ÔÈÚ ‡e‰ «»»ƒ¿««¬«»∆¿«∆

'ארץ' ÎaL˙·בחינת ‰¯Bz Èa‚Ï.ומבאר שממשיך כפי 'שמים', בחינת ¿«≈»∆ƒ¿»
‰¯BzaL ˙BÈ‰ ÌÚ ,‰p‰c בכלל·˙ÎaL ‰¯Bz Ë¯Ù·e ¿ƒ≈ƒ¡∆«»ƒ¿»»∆ƒ¿»

ÈeÏ‚a ‡e‰ ˙e˜Ï‡‰ ברוך הקדוש של ורצונו חכמתו היא התורה שהרי »¡…¿»
מיוחדת, קדושה יש שבכתב שבתורה התורה ובאותיות Ôkהוא, ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈

ÌÏBÚ ÈÈÚa eLaÏ˙pL ˙BÂˆn‰ ‰NÚÓa הוא המצוות וקיום ¿«¬≈«ƒ¿∆ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈»
ב'המשך' הקודמים במאמרים גם שהובא (וכפי הזה בעולם גשמיים בחפצים

דבר  של בסופו להיות צריכים תשרי חודש של הנעלים העניינים שאפילו זה

בשמחת  ברגליים וריקודים גשמית סוכה גשמי, שופר כמו גשמיות, במצוות

t‰תורה), ÏÚaL ‰¯Bza ‰Ê C¯c ÏÚÂ15,'ארץ' שנקרא התורה חלק ¿«∆∆∆«»∆¿«∆
,ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰Â ˙BÈLe˜ da LiL למסקנה להגיע שכדי וכיוון ∆≈»¿¿«¬»¿∆¿≈ƒ

זה  הרי ליישב, שצריך וקושיות שקלאֿוטריא יש למעשה הלכה ולפסיקת

שבעלֿ שבתורה האלוקי שהאור מורה

בהעלם הוא הוא ÚÂ„פה כך כדי ¿«
נתינת  שבעלֿפה בתורה שיש העלם,

גם eÎ'מקום ¯˜L ÏL ˙BÚËÏƒ¿»∆∆∆
טוענים  אנשים ששני במקרה כמו

והטענות  ממון על או חפץ על לבעלות

אינו  בוודאי מהם שאחד באופן הן

אמת, vÓ„דובר ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ«
·˙ÎaL ‰¯Bz בדרגה שהיא למרות »∆ƒ¿»

והסתרים  העלמות בה ואין יותר נעלית

‰p‰ בירמיה הכתוב ‰Ï‡כלשון ƒ≈¬…
'B‚Â L‡k È¯·„ ‰Î16, וכדברי …¿»ƒ»≈¿

מקבל  אינו אש "מה ז"ל, חכמינו

מקבלין  אינן תורה דברי אף טומאה,

דברים  שיש הטמא וגם טומאה",

לו  מותר לעשות, לו שאסור שבקדושה

"תניא  הגמרא: (ובלשון תורה ללמוד

דברי  אין אומר היה בתירא בן יהודה ר'

בתלמיד  מעשה טומאה, מקבלין תורה

יהודה  מרבי למעלה מגמגם שהיה אחד

פיך  פתח בני ליה אמר בתירא, בן

מקבלין  תורה דברי שאין דבריך ויאירו

כאש  דברי כה הלא שנאמר טומאה,

טומאה  מקבל אינו אש מה ה', נאום

טומאה") מקבלין אינן תורה דברי אף

בהיותה  שגם משום הוא הדבר וטעם

ועל  למעלה, כמו היא התורה למטה,

תוספת  יש זה שבעניין כאן, מבואר כך

שכתוב  וכמו שבכתב, לתורה מעלה

‡Ìzבתורה  ÔÎBM‰Âֿהקדוש ¿«≈ƒ»
נמצא  ישראלברוךֿהוא בני עם ‰CÙÈושוכן ÏL ÔÈÚa Ìb) 'Bb CB˙a¿«¿ƒ¿»∆≈∆

(‰¯‰h‰17‰fÓ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ÔÎÏÂ שבכתב , ÈÈ˜‰מתורה «»√»¿»≈∆¿»ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
חיות  Ê‰ותוספת ˙neÚlÏ.הקדושה היפך שהם Â„Â˜‡ה'חיצונים' «¿«∆¿«¿»

ÈÏ‚¯ ÌB„‰c ÔÈÚ‰,ממש לארץ יגיעו לא שהרגליים נועד פשוטו שלפי »ƒ¿»«¬«¿»
ביותר, למטה להגיע מלמעלה היורד מהאור למנוע הוא בנמשל עניינו

e‰fLוה'הדום' ,‰Ê ˙neÚlÏ ‰˜ÈÈ ‰È‰z ‡lL ÏÚBt בנמשל ≈∆…ƒ¿∆¿ƒ»«¿«∆∆∆
ÔÎÂ ,ÏÚBÙÏ ‰ÎÏ‰‰ ‰¯‡a˙ daL ,‰t ÏÚaL ‰¯Bz ÔÈÚƒ¿«»∆¿«∆∆»ƒ¿»¬»«¬»»¿«¿≈
ÔÈÚ‰ ‰NÚ ‰Ê È„È ÏÚL ,˙BÂˆn‰ ‰NÚÓ ˙eÏÏk¿»«¬≈«ƒ¿∆«¿≈∆«¬»»ƒ¿»
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ilbxח mecd ux`de i`qk minyd

הּניצֹוצֹות  ּבירּור וכן מאיּסּורא, ּדלאפרּוׁשי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָהענין

ּכזכּיֹות  לֹו נעׂשים ׁשּזדֹונֹות לענין ועד .18כּו', ְְְְְֲִִִֶַַָֻ

e‰ÊÂ ּבּמאמרים לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּגם ¿∆ְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

ּׁשּכתּוב 19הּקֹודמים  עׂשֹות 20ּבמה ּביֹום ְְְֲִֶַַָ

לׁשמים, קדמה ׁשארץ וׁשמים, ארץ אלקים ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהוי'

הּלל  ּבית ׁשּנתּבאר 21ּכדעת ּכמֹו ּבזה, והענין . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּדוקא.22לעיל  העצמּות ּבכח הּוא הּיׁש ׁשהתהּוּות ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹ

יׁש ׁשּבעיּלה ועלּול, ּבעיּלה ּכמֹו זה ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָוהיינּו,

והעליֹון  ואמצעיתֹו ּתחּתיתֹו מדריגֹות, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָּכּמה

נעׂשה  ׁשּבעליֹון ׁשּתחּתֹון ּבזה, והּסדר ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבֹו,

לּתחּתֹון  הּגׁשמי 23עליֹון הּיׁש ּבהתהּוּות אבל . ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָ

וסיּבה  עיּלה לֹו ׁשאין יתּבר מעצמּותֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהּוא

לֹו ּדהעצם 24ׁשּקדמה ּבזה, לחּלק ׁשּיי לא , ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבכּוּלֹו ּתֹופס אּתה ּבמקצתֹו ּתֹופס ,25ּכׁשאּתה ְְְְִֵֵֶַַָָָ

אּלא  העצם, ּבחינת זה ׁשאין ּפי על ׁשאף ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוהיינּו,

ּתֹופס  אּתה זה ידי על מקֹום, מּכל ְְִִֵֵֶַַָָָָמקצתֹו,

ענינים  המבארים ּבהּמאמרים (ּכמבֹואר ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָּבכּוּלֹו

לכן 25אּלּו העצמּות, ּכח נמצא ׁשּבּיׁש וכיון .( ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

מהענין  (החל ּדוקא ּבארץ הּוא העיּלּוי ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָעיּקר

ּדגדֹול  הענין יׁשנֹו ׁשּבּה ּפה, ׁשּבעל ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָּדתֹורה

סעיף  לעיל ּכּנזּכר מעׂשה, לידי ׁשּמביא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּתלמּוד

יתּבר לֹו ּדירה נעׂשה ּדוקא ׁשּׁשם ְְֲִִֵֶֶַַָָָָב),

.26ּבּתחּתֹונים  ְִַַ

BÈÚÂ ׁשהּתכלית מּיׂשראל, אחד ּכל ּבעבֹודת ¿ƒ¿»ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

אּלא) ּבּתֹורה, העּיּון רק (לא ִִֶַַָָָֹהיא
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ב.18) פו, נא 19)יומא ע' ואילך; מז ע' תשל"א המאמרים (ספר והארץ השמים תולדות אלה וד"ה  ברא בראשית ד"ה

ד.20)ואילך). ב, א.21)בראשית יב, המאמרים 22)חגיגה (ספר והארץ השמים תולדות אלה וד"ה השמע"צ ביום ד"ה

ואילך). נג ע' ואילך; מד ע' ד.23)תשל"א מא, שלח לקו"ת פ"ט. או"א) (שער יד שער חיים עץ אגה"ק 24)ראה תניא

וש"נ.25)ס"כ. סרכ"ז. הוספות פל"ו.26)כש"ט תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡¯eqÈ‡Ó ÈLe¯Ù‡Ïc כך לפרוש אסורים ומעשים מדברים ולהימנע ƒ¿«¿≈≈ƒ»

ה', רצון על עבירה של ירידה תהיה וקיום ÔÎÂשלא ההלכה בירור ידי על ¿≈
נעשה  בפועל והעלאת e¯Èa¯המצוות מהרע הטוב ‰BˆBˆÈp˙הפרדת ≈«ƒ

'eÎ,הגשמיים בדברים ונתלבשו למטה שנפלו הקדושה כך ÚÂ„של כדי ¿«
עד  הבירור של והפעולה הכוח גדול

˙BB„fL ÔÈÚÏ שנעשו עבירות ¿ƒ¿»∆¿
BÏבמזיד  ÌÈNÚ את שעבר לאדם «¬ƒ

ראוייה  תשובה ועשה העבירות

˙BiÎÊk18. ƒ¿À
e‰ÊÂ אודות זה במאמר המבואר ¿∆

('והארץ  'ארץ' שנקראו המצוות מעלת

רגל  שנקראת הדום התורה לגבי י')

כיסאי') ('השמים Ó‰'שמים' Ìb««
ÌÈ¯Ó‡na ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM∆ƒ¿»≈¿≈««¬»ƒ

ÌÈÓ„Bw‰19 דיבור) זה למאמר «¿ƒ
המתחיל  ודיבור ברא בראשית המתחיל

שנאמרו  והארץ השמים תולדות אלה

תשל"א) זו, שנה בראשית בשבת

·e˙kM ‰Óa20˙BNÚ ÌBÈa ¿«∆»¿¬
,ÌÈÓLÂ ı¯‡ ÌÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…ƒ∆∆¿»»ƒ

,ÌÈÓLÏ ‰Ó„˜ ı¯‡L בפסוק ∆∆∆»¿»¿»«ƒ
‰Ïlזה  ˙Èa ˙Ú„k21 האומרים ¿««≈ƒ≈

בית  על (החולקים תחילה נבראה ארץ

תחילה  נבראו שמים האומרים שמאי

ברא  'בראשית בפסוק ומסתייעים

שבו  הארץ' ואת השמים את אלוקים

תחילה). השמים «¿ÔÈÚ‰Â¿»ƒנזכרו
,‰Êa'ל'שמים 'ארץ' BÓkבהקדמת »∆¿

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL22 במאמרים ∆ƒ¿»≈¿≈
זה  ב'המשך' »¿ee‰˙‰L∆ƒ˙הקודמים

Li‰ הגשמית ÁÎaהמציאות ‡e‰ «≈¿…«
˙eÓˆÚ‰ האלקות ומהות עצמות »«¿

‡˜Âc יכולה לא ה'יש' והתהוות «¿»
בלבד. מצומצמת הארה ידי על להיות

‰lÈÚa BÓk ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆≈∆¿¿ƒ»
,ÏeÏÚÂ ותוצאה סיבה של בדרך מזה זה ומשתלשלים שמהווים דברים ¿»

מהשכל) המידות 'הולדת' המהווה,lÈÚaL‰(למשל, המקור LÈהסיבה, ∆»ƒ»≈
B˙ÈzÁz ,˙B‚È¯„Ó ‰nk(שלו (ה'סוף' והנחות התחתון חלקו «»«¿≈«¿ƒ

B˙ÈÚˆÓ‡Â(שלו (ה'תוך' האמצעי (ה'ראש')ÔBÈÏÚ‰Âחלקו הנעלה חלקו ¿∆¿»ƒ¿»∆¿
,‰Êa ¯„q‰Â ,BaL'ועלול 'עילה בדרך דברים ÔBzÁzLבהתהוות ∆¿«≈∆»∆∆«¿

ÔBÈÏÚaL המהווה המקור העליונה, שבדרגה והאחרון התחתון החלק ∆»∆¿

הבאה שממנ  הדרגה משתלשלת ÔBzÁzÏו ÔBÈÏÚ ‰NÚ23 שהיא הדרגה «¬∆∆¿««¿
שלו. והתוצאה e‰L‡ה'עלול' ÈÓLb‰ Li‰ ˙ee‰˙‰a Ï·‡¬»¿ƒ¿««≈««¿ƒ∆

BÏ ÔÈ‡L C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ לעצמותו‰Ó„wL ‰aÈÒÂ ‰lÈÚ ≈«¿ƒ¿»≈∆≈ƒ»¿ƒ»∆»¿»
BÏ24 אלא ושלום, חס כלשהי, מסיבה בהשתלשלות מתהווה לא עצמו והוא

מעצמותו, ומציאותו קדמון …Ï‡הוא
‰Êa ˜lÁÏ CÈiL שחלק ולומר «»¿«≈»∆

התהוות  את הגורם הוא שבו התחתון

דרגות  הבדלי אין ב'עצם' כי ה'יש',

לא  ו'עליון' 'תחתון' של המושג וכל

העצם, לגבי ∆∆«¿ÌˆÚ‰cשייך
‰z‡ B˙ˆ˜Óa ÒÙBz ‰z‡Lk¿∆«»≈¿ƒ¿»«»

BleÎa ÒÙBz25 הבדלים בו  אין כי ≈¿
היא  מהעצם נקודה וכל וחילוקים

העצם, כל Û‡Lלמעשה ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«
ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa ‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈∆¿ƒ«»∆∆

ÏkÓכולו, ,B˙ˆ˜Ó ‡l‡∆»ƒ¿»ƒ»
ÒÙBz ‰z‡ ‰Ê È„È ÏÚ ,ÌB˜Ó»«¿≈∆«»≈
ÌÈ¯Ó‡n‰a ¯‡B·Ók) BleÎa¿«¿»¿««¬»ƒ

el‡ ÌÈÈÚ ÌÈ¯‡·Ó‰25.( «¿»¬ƒƒ¿»ƒ≈
Ák ‡ˆÓ LiaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«≈ƒ¿»…«

,˙eÓˆÚ‰'ה'יש התהוות כאמור כי »«¿
ולא  מאין' 'יש בדרך מהעצמות היא

ועלול' 'עילה wÈÚ¯בדרך ÔÎÏ»≈ƒ«
‡e‰ ÈelÈÚ‰ המסמלים בשמים לא »ƒ

אלא  הנעלים הרוחניים הנבראים את

‡˜Âc ı¯‡a'ה'יש את המסמלת »»∆«¿»
'שמים'( לגבי 'ארץ' של זו ומעלה

שונות  בדרגות ÔÈÚ‰Óקיימת ÏÁ‰»≈≈»ƒ¿»
‰t ÏÚaL ‰¯B˙c גם שכאמור ¿»∆¿«∆

רגלי', הדום 'הארץ נקראת «∆daLהיא
„eÓÏz ÏB„‚c ÔÈÚ‰ BLÈ∆¿»ƒ¿»¿»«¿

,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL מעשה ∆≈ƒƒ≈«¬∆
גשמיים  דברים עם «¿kÊpk«ƒ¯בפועל

· ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ רק ישנו זה שדבר ¿≈»ƒ
שבעלֿ בתורה ולא שבכתב בתורה

ÌMLפה  הגשמי ), ב'יש' NÚ‰ב'ארץ', ‡˜Âc הכוונה ונשלמת ∆»«¿»«¬∆
לעשות  המדרש, כדברי שהיא, הבריאה של C¯a˙Èוהתכלית BÏ ‰¯Ècƒ»ƒ¿»≈

ÌÈBzÁza26 הגשמית שהמציאות עד הגשמי בעולם קדושה להחדיר ««¿ƒ
האלוקות. לגילוי ראוי מקום תהיה התחתונה

BÈÚÂ לעיל המבואר 'שמים' על 'ארץ' מעלת של B·Úa„˙המשמעות ¿ƒ¿»«¬«
ÈÏÎz‰L˙של ‰' ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk'ה עבודת (Ï‡של ‡È‰ »∆»ƒƒ¿»≈∆««¿ƒƒ…
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ט `"lyz'd ,oeygÎxn yceg y`xc 'a ,gp t"y

ּבענין  לעיל וכּנזּכר ּכפׁשּוטֹו, הּמצוֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָמעׂשה

מּגיעים  זה ידי ׁשעל ּתֹורה ּבׂשמחת ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהריּקּודים

וכ  ׂשמחת להעצם לענין הּקׁשר ּכן ּגם וזהּו ּו'. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ּברגלים  ריּקּוד ידי על הּוא ׁשהּׂשמחה ְְְִִִֵֶַַַַָָָּתֹורה

מהּקריאה  ולא ּבעּיּון ליּמּוד ידי על לא ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹּדוקא,

ידי  על ּדוקא אּלא רּוחני, ענין ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּבּתֹורה

ּגם  יֹותר  הּמעׂשה ענין ׁשהּוא ְֲִִִֵֶֶַַַַריּקּודים,

אינֹו ּדלכאֹורה הּקלף. על הּכתּובים ְְְְִִִֵֵַַַָָָמהאֹותּיֹות

להיֹות  צרי היה ּתֹורה ּבׂשמחת הלא ְְְֲִִִַָָָָָֹמּובן,

ּובׁשקידה  ּובפלּפּול, ּבעּיּון הּתֹורה ְְְְִִִִִַָָליּמּוד

הּוא, יׂשראל מנהג ּולפֹועל וכּו'. ְְְְְְִִֵַַַָָָּובהתמדה

ּׁשּמצא  מּמה לא היא ּתֹורה  ּבׂשמחת ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשהּׂשמחה

עּתיקתא  אֹו חדתא ׁשּלֹוקחים 27ּתֹוספּתא אם ּכי , ְְְְִִִִֶֶַַָָָ

ׁשּלּה, ּבּמּפה מעּוּטפת ׁשהיא ּכפי ּתֹורה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָספר

עּמּה ּבּזהר 28ּומרּקדים ׁשּכתּוב ּוכמֹו ונֹוהגים 29, ְְְְֲִִִֶַַַָָֹ

ׂשמחת  ואתקריאת חדוה עּמּה יׂשראל ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָלמעבד

א ּדיליּה. ּבכתר ּתֹורה לספר ּומעּטרין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּתֹורה,

לעצם  מּגיעים הריּקּודים ידי ׁשעל הּוא, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָהענין

ּדתֹורה, מהּגיּלּויים למעלה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָהּתֹורה

ּתֹורה  ּבלּקּוטי ׁשּכתּוב ּבחינת 30ּוכמֹו מאיר ׁשאז ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ

על  עֹולה טֹוב ׁשם ׁשּכתר טֹוב, ׁשם ֵֵֶֶֶֶֶֶַּכתר

עם 31ּגּביהם  ּביחד האדם ּכל את ׁשּמגּביּה , ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

וכּו'. מהּכתר ּגם ׁשּלמעלה למקֹום ּדיליּה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּכתר

ׁשּיׁשe‰ÊÂד) רגלי, הדֹום והארץ ּכסאי הּׁשמים ¿∆ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

וזהּו ּדוקא. ּדארץ ּבהעיּלּוי ּגם ְְְְִֶֶֶֶַַָָצֹור
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ב.27) צג, מסעי ג. ג, פקודי לקו"ת ה"א. פ"ח שבת ירושלמי וש"נ.28)ראה סז. ע' תרפ"ט סה"מ ב.29)ראה רנו, ח"ג

א.30) פג, סוכות מי"ג.31)דרושי פ"ד אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯Bza ÔeiÚ‰ התכלית ¯˜ אינו אבל גדולה, חשיבות אמנם לו שיש «»ƒ«»

ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ ,BËeLÙk ˙BÂˆn‰ ‰NÚÓ (‡l‡ במאמרים ∆»«¬≈«ƒ¿ƒ¿¿«ƒ¿»¿≈
ה'המשך' של  È„Èהקודמים ÏÚL ‰¯Bz ˙ÁÓNa ÌÈ„ewÈ¯‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ¿«»∆«¿≈

‰Ê בתורה עיון ידי על ולא ÌˆÚ‰Ïדווקא ÌÈÚÈbÓ האלוקות eÎÂ'.של ∆«ƒƒ¿»∆∆¿
ÔÈÚÏ ¯Lw‰ Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆∆¿ƒ¿«
‡e‰ ‰ÁÓO‰L ‰¯Bz ˙ÁÓNƒ¿«»∆«ƒ¿»

„ewÈ¯ È„È ÏÚ גשמיÌÈÏ‚¯a «¿≈ƒ»«¿«ƒ
הגדולה Âc˜‡,גשמיות  והשמחה «¿»

היא  תורה שמחת È„Èשל ÏÚ ‡Ï…«¿≈
‰‡È¯w‰Ó ‡ÏÂ ÔeiÚa „enÈÏƒ¿ƒ¿…≈«¿ƒ»
,ÈÁe¯ ÔÈÚ ‡e‰L ‰¯Bza«»∆ƒ¿»»ƒ
,ÌÈ„ewÈ¯ È„È ÏÚ ‡˜Âc ‡l‡∆»«¿»«¿≈ƒƒ

‰NÚn‰ ÔÈÚ ‡e‰L פעולה ∆ƒ¿«««¬∆
Ìbגשמית  ¯˙BÈ יותר פעולה אפילו ≈«

פשוטה  ויותר Bi˙B‡‰Ó≈»ƒ˙מעשית
ÛÏw‰ ÏÚ ÌÈ·e˙k‰ זה שגם «¿ƒ««¿»

למטה, התורה ירידת את מבטא אמנם

מעשית  יותר פעולה הוא הריקוד אבל

גשמית. ‡BÈויותר ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈
‰¯Bz ˙ÁÓNa ‡Ï‰ ,Ô·eÓ שבו »¬…¿ƒ¿«»

יוקר  על לשמחה ביטוי לתת צריך

התורה  BÈ‰Ï˙וחביבות CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒƒ¿
ÔeiÚa ‰¯Bz‰ „enÈÏƒ«»¿ƒ
‰„È˜L·e ,ÏetÏÙ·e¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
‚‰Ó ÏÚBÙÏe .'eÎÂ ‰„Ó˙‰·e¿«¿»»¿¿«ƒ¿«
‰ÁÓO‰L ,‡e‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆«ƒ¿»
‰nÓ ‡Ï ‡È‰ ‰¯Bz ˙ÁÓNa¿ƒ¿«»ƒ…ƒ«

‡˙„Á ‡zÙÒBz ‡ˆnM חדשה ∆»»∆¿»«¿»
‡˙˜ÈzÚ B‡27 כדברי ישנה, «ƒ¿»

ירושלמי  בתלמוד ז"ל על חכמינו

תאיר  אדם 'חכמת בקוהלת הכתוב

ראו  לטבריה, בא אבהו שרבי פניו'

מאירות  שפניו יוחנן ר' תלמידי אותו

להם  אמר יוחנן, ר' לפני זאת ואמרו

לפניו  כשעלה חדשה, תורה שמע אולי

חכמת  עליו וקרא ישנה, תוספתא לו, אמר שמעת, חדשה תורה איזו לו, אמר

כך  כל הוא חדש דבר שבמציאת שהעונג בחסידות (ומוסבר פניו תאיר אדם

על  לא היא תורה בשמחת השמחה זאת, ובכל מאירות), האדם שפני עד גדול

חידוש  ידי ועל בפלפול לימוד ÈÙkידי ‰¯Bz ¯ÙÒ ÌÈÁ˜BlL Ì‡ Èkƒƒ∆¿ƒ≈∆»¿ƒ
˙ÙheÚÓ ‡È‰L ומכוסהdnÚ ÌÈ„w¯Óe ,dlL ‰tna28 ∆ƒ¿∆∆««»∆»¿«¿ƒƒ»

fa‰¯ברגלים, ·e˙kL BÓÎe29„·ÚÓÏ ÌÈ‚‰BÂ לעשותÏ‡¯NÈ ¿∆»«…«¿¬ƒ¿∆¡«ƒ¿»≈
dnÚ התורה È¯˜˙‡Â‡˙עם ‰Â„Á זו חדוה Bz¯‰,ונקראת ˙ÁÓN ƒ»∆¿»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿«»

dÈÏÈc ¯˙Îa ‰¯Bz ¯ÙÒÏ ÔÈ¯hÚÓe לכך הטעם אכן ומהו שלו, ¿«¿ƒ¿≈∆»¿∆∆ƒ≈
בתורה? ולימוד קריאה ידי על ולא זו בדרך דווקא היא תורה ששמחת

ÌÈ„ewÈ¯‰ È„È ÏÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ פעולה שזו משום דווקא «»ƒ¿»∆«¿≈»ƒƒ
'ארץ') (בחינת בפועל במעשה ‰Bz¯‰גשמית ÌˆÚÏ ÌÈÚÈbÓ מעלתה «ƒƒ¿∆∆«»

ÏÚÓÏ‰העצמית  ‡È‰L BÓk¿∆ƒ¿«¿»
‰¯B˙c ÌÈÈelÈb‰Ó לידי שבאים ≈«ƒƒ¿»

בתורה, ובחידוש בלימוד ¿BÓÎeביטוי
‰¯Bz ÈËewÏa ·e˙kL30Ê‡L ∆»¿ƒ≈»∆»

תורה  בשמחת ברגלים הריקודים בעת

,·BË ÌL ¯˙k ˙ÈÁa ¯È‡Ó≈ƒ¿ƒ«∆∆≈
ÏÚ ‰ÏBÚ ·BË ÌL ¯˙kL∆∆∆≈∆«

Ì‰Èab31, באבות המשנה כדברי «≈∆
תורה, כתר כתרים, שלושה שישנם

שם  כתר אבל מלכות וכתר כהונה כתר

כתר  של ומעלתו מכולם, נעלה טוב

היא  טוב Ïkשם ˙‡ dÈa‚nL∆«¿ƒ«∆»
dÈÏÈc ¯˙k‰ ÌÚ „ÁÈa Ì„‡‰»»»¿««ƒ«∆∆ƒ≈

Ìbשלו  ‰ÏÚÓlL ÌB˜ÓÏ¿»∆¿«¿»«
.'eÎÂ ¯˙k‰Ó≈«∆∆¿

שם: תורה' ב'לקוטי לשונו (וזה

כתר  בחינת שמאיר היינו תורה "שמחת

ואזי  מהמוחין... למעלה שהוא תורה

ואסיפת  כניסת לכם' תהיה 'עצרת

החופף  וכתר גלגלתא תחת המוחין

לגמרי... רצונך בטל בבחינת עליהם

ומסתתרת  שנקלטת "עצרת" ופירוש

מלכות  עול אימת בחינת בתוך השמחה

אלא  נקראת השמחה שאין עד שמים

ייראוך  הלבבות וכל עלֿדרך גילה בשם

לומר  ואפשר יזמרו... וכליות קרב וכל

ג' הוא עצרת שמיני עד השנה שמראש

לפני  אמרו השנה בראש היינו כתרים.

מלכות. כתר המשכת זהו מלכיות

שנכנס  כהונה כתר הכיפורים וביום

להיות  וממשיך ולפנים לפני גדול הכהן

אל  הנרות את בהעלותך עלֿדרך הנשמות ועליות תשתחוה. לפניך קומה וכל

למטה. מלמעלה ההמשכה הוא עצרת בשמיני תורה כתר כך ואחר כו' פני מול

טוב"). שם כתר בחינת מעשה לידי שמביא תלמוד וגדול

e‰ÊÂ הכתוב „) של הפנימי ‰„ÌBהתוכן ı¯‡‰Â È‡Òk ÌÈÓM‰ ¿∆«»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆¬
ÈelÈÚ‰a Ìb C¯Bˆ LiL ,ÈÏ‚¯ המיוחד Âc˜‡והייתרון ı¯‡c «¿»∆≈∆«¿»ƒ¿∆∆«¿»

בפועל  המעשה מעלת גודל באריכות לעיל כמבואר השמים, במעלת די ולא

לעיל). כנזכר תחילה, נבראה שהארץ הלל בית דעת ביאור גם (וזה בגשמיות
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ilbxי mecd ux`de i`qk minyd

עני  אל אּביט זה ואל ּבהפטרה ּׁשּממׁשי מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּגם

רּוח  אל 32ּונכה ּדוקא ולכן ארץ, ּבחינת ׁשהּוא , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

לבית  ּבנֹוגע ּגם הּוא ׁשּכן מּובן ּומּזה אּביט. ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָזה

ּבנּוי  העתיד ׁשּמקּדׁש ּפי על ׁשאף ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמקּדׁש,

ּבּׁשמים  ׁשּיּומׁש33ּומׁשּוכלל צרי מקֹום, מּכל , ְְְִִִֶַַַָָָָָ

ׁשּלא  זמן וכל ּדוקא, ּבארץ למּטה ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹויתּגּלה

ּכפּול  וחֹוׁש הּגלּות נמׁש עדיין למּטה, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָנתּגּלה

הּזה, ּבעֹולם למּטה רק לא הּוא והּגלּות ְְְֶַַַַָָָָָֹּומכּוּפל,

ּדיׂשראל  עקתא ׁשהרי העֹולמֹות, ּבכל 34אּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָ

צר  לֹו צרתם ׁשּבכל ועד מקֹום, ּבכל ,35מּגעת ְְְֶַַַַָָָָָָָ

ּבמקֹומֹו מקּדׁש יבנה ׁשּמׁשיח לאחרי ,36ורק ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

ראׁשֹון  ּבית עמד ׁשּבֹו ּבּמקֹום ּבארץ, ְִִֶֶַַַַָָָָָלמּטה

יׂשראל  נדחי קיּבּוץ נעׂשה אזי ׁשהּוא 36וׁשני, , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ

ׁשּבּגלּות  הּניצֹוצֹות ּכל קיּבּוץ זה 37ענין ידי ועל . ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

מּדי  והיה ההפטרה, ּבסּיּום ּׁשּכתּוב למה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּבאים

ּבׂשר  כל יבֹוא ּבׁשּבּתֹו ׁשּבת ּומּדי ּבחדׁשֹו ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹחדׁש

ּגֹו' ּבּילקּוט 38להׁשּתחֹות וכדאיתא ּבעֹולם 39, ְְְְְֲִִִַַַָָָ

ּכׁשּיּגיע  ּפעמים, ׁשלׁש ּבׁשנה עֹולים הייתם ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהּזה

חֹודׁש ּבכל ׁשם עֹולים להיֹות עתידים אּתם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָהּקץ

ׁשּנאמר  וגֹו'.38וחֹודׁש, ּבחדׁשֹו חדׁש מּדי והיה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּבּילקּוט  איתא חדׁש40וכן ּבראׁש ּבאים היא , ְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבאים  העבים אּלא העֹולם, מּסֹוף ְִִִֶֶַָָָָָָּובׁשּבת

והּוא  כּו', אֹותם ּומביאים אֹותם ְְְֲִִִָָוטֹוענים

יקּוּיים 41ׁשהּנביא  ואז ארּבֹותיהם. אל וכּיֹונים ּתעּופינה ּכעב אּלה מי מקּלסן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

הארץ  ּכל על למל הוי' והיה ּׁשּכתּוב מה עֹולם 42ּגם לאֹור הוי' ל והיה ,43, ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּברּנה  צּיֹון ּובאּו יׁשּובּון הוי' עֹולם 44ּופדּויי וׂשמחת צדקנּו, מׁשיח ּבביאת , ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

ראׁשם  .44על ַָֹ
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ב.32) שם, ועוד.33)ישעי' סע"א. מא, סוכה - ותוס' פרש"י ב.34)ראה קכ, זח"א תענית 35)ראה וראה ט. סג, ישעי'

א. ספי"א.36)טז, מלכים הל' ואילך).37)רמב"ם א'נח ע' ח"ג (שם שפ פרק תער"ב המשך ואילך. ג נט, דא"ח עם סידור

כג.38) סו, בסופו).39)ישעי' - תקיד (רמז עה"פ תקבֿג).40)יל"ש (רמז עה"פ ח.41)יל"ש ס, ט.42)ישעי' יד, זכרי'

יט.43) ס, יא.44)ישעי' נא, יו"ד. לה, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯ËÙ‰a CÈLÓnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ כסאי 'השמים בפסוק שתחילתה זו ¿∆««∆«¿ƒ««¿»»

אומר הקדושֿברוךֿהוא רגלי', הדום ‡ËÈaוהארץ ‰Ê Ï‡Â שייתן היינו ¿∆∆«ƒ
מיוחדת  חשיבות ¯Áeלו ‰Îe ÈÚ Ï‡32,ועניו שפל e‰L‡שהוא ∆»ƒ¿≈«∆

ı¯‡ ˙ÈÁa,התחתונה בארץ להיות עצמו ‡Ïשמשפיל ‡˜Âc ÔÎÏÂ ¿ƒ«∆∆¿»≈«¿»∆
ËÈa‡ ‰Ê,הארץ מעלת בגלל ∆«ƒ

בפועל. ÔkLהמעשה Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆≈
,Lc˜n‰ ˙È·Ï Ú‚Ba Ìb ‡e‰«¿≈«¿≈«ƒ¿»
„È˙Ú‰ Lc˜nL Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆ƒ¿«∆»ƒ

ÏÏÎeLÓe Èea ומוכן »¿¿»
ÌÈÓMa33CÈ¯ˆ ,ÌB˜Ó ÏkÓ , «»«ƒƒ»»»ƒ

CLÓeiL וירד למטה מלמעלה ∆¿«
,‡˜Âc ı¯‡a ‰hÓÏ ‰lb˙ÈÂ¿ƒ¿«∆¿«»»»∆«¿»

‰lb˙ ‡lL ÔÓÊ ÏÎÂ בית ¿»¿«∆…ƒ¿«»
CLÓהמקדש  ÔÈÈ„Ú ,‰hÓÏ¿«»¬«ƒƒ¿»

,ÏteÎÓe ÏeÙk CLBÁÂ ˙eÏb‰«»¿∆»¿»
‰hÓÏ ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ˙eÏb‰Â¿«»…«¿«»
ÏÎa ‡l‡ ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆∆»¿»

È¯‰L ,˙BÓÏBÚ‰ הזוהר כלשון »»∆¬≈
Ï‡¯NÈc ‡˙˜Ú34 בני של הצרה «¿»¿ƒ¿»≈

ÌB˜Ó,ישראל  ÏÎa ˙ÚbÓ לה יש «««¿»»
באלוקות  הדרגות בכל »¿ÚÂ„'נגיעה'

Ì˙¯ˆ ÏÎaLישראל בני BÏשל ∆¿»»»»
עצמו  ,35ˆ¯להקדושֿברוךֿהוא »

בישעיה  הכתוב È¯Á‡Ïכלשון ˜¯Â¿«¿«¬≈
Lc˜Ó ‰·È ÁÈLnL∆»ƒ«ƒ¿∆ƒ¿»

BÓB˜Óa36,ı¯‡a ‰hÓÏ בית , ƒ¿¿«»»»∆
גשמית, כמציאות «»ÌB˜naהמקדש

¯‡ÔBLהגשמי  ˙Èa „ÓÚ BaL∆»««ƒƒ
ÈÁ„ ıeaÈ˜ ‰NÚ ÈÊ‡ ,ÈLÂ¿≈ƒ¬««¬∆ƒƒ¿≈

Ï‡¯NÈ36ıeaÈ˜ ÔÈÚ ‡e‰L , ƒ¿»≈∆ƒ¿«ƒ
˙BˆBˆÈp‰ Ïk האלוקיים »«ƒ

˙eÏbaL37 לבני הן היא הגלות כי ∆«»
הקדושה. לניצוצות והן ישראל

‰Ê È„È ÏÚÂ מעשים על הדגש ¿«¿≈∆
e˙kM·בפועל  ‰ÓÏ ÌÈ‡a»ƒ¿«∆»

ÈcÓ ‰È‰Â ,‰¯ËÙ‰‰ ÌeiÒa¿ƒ««¿»»¿»»ƒ≈
BL„Áa L„Á חודש ראש בכל …∆¿»¿

BzaLa ˙aL ÈcÓeשבת Na¯ובכל ÏÎ ‡B·È המקדש לבית ƒ≈«»¿««»»»»
'Bb ˙BÁzL‰Ï38‡˙È‡„ÎÂ ילקוט Ëe˜Ïia39כמובא , מדרש ¿ƒ¿«¬¿ƒ¿ƒ»««¿

‰f‰שמעוני  ÌÏBÚa המשיח ביאת שקודם ÌÈÏBÚהזמן Ì˙ÈÈ‰ לבית »»«∆¡ƒ∆ƒ
‰ıwהמקדש  ÚÈbiLk ,ÌÈÓÚt LÏL ‰La הגאולה בוא עם ¿»»»…¿»ƒ¿∆«ƒ««≈

BÈ‰Ï˙השלימה  ÌÈ„È˙Ú Ìz‡«∆¬ƒƒƒ¿
L„BÁ ÏÎa ÌL ÌÈÏBÚƒ»¿»∆

¯Ó‡pL ,L„BÁÂ38ÈcÓ ‰È‰Â ¿∆∆∆¡«¿»»ƒ≈
‡˙È‡ ÔÎÂ .'B‚Â BL„Áa L„Á…∆¿»¿¿¿≈ƒ»

העלייה Ëe˜Ïia40מובא  אודות עוד ««¿
המשיח, בימות המקדש »≈‰C‡Èלבית

˙aL·e L„Á L‡¯a ÌÈ‡a»ƒ¿……∆¿«»
ÌÏBÚ‰ ÛBqÓ גדול מרחק זה והרי ƒ»»

בשבת, אותו ללכת אפשר «∆‡l‡שאי
ÌÈ·Ú‰הענניםÌÈÚBËÂ ÌÈ‡a ∆»ƒ»ƒ¿¬ƒ

,'eÎ Ì˙B‡ ÌÈ‡È·Óe Ì˙B‡»¿ƒƒ»
‡È·p‰L ‡e‰Â41 ישעיהÔÒl˜Ó ¿∆«»ƒ¿«¿»

בעניין  ישראל בני את ומשבח מקלס

לבוא  לעתיד המקדש לבית ÈÓƒהעלייה
·Úk ‰l‡ ענן ÈÙeÚz‰כמו ≈∆»»¿∆»

ÌÈBiÎÂ שעפים.Ì‰È˙Ba¯‡ Ï‡ ¿«ƒ∆¬À≈∆
Ê‡Â המשיח Ìbבימות ÌÈie˜È ¿»¿««

·e˙kM ‰Ó נוספים בפסוקים «∆»
הגאולה  CÏÓÏבייעודי 'ÈÂ‰ ‰È‰Â¿»»¬»»¿∆∆

ı¯‡‰ Ïk ÏÚ42 גילוי היינו «»»»∆
התחתונה, ב'ארץ' CÏאלוקות ‰È‰Â¿»»»

ÌÏBÚ ¯B‡Ï 'ÈÂ‰43 גילוי היינו ¬»»¿»
נצחי, באופן ‰ÈÂ'אלוקות ÈÈe„Ùe¿≈¬»»

‰p¯a ÔBiˆ e‡·e Ôe·eLÈ44 ¿»ƒ¿ƒ»
כנזכר, גלויות, קיבוץ »È·a¿ƒ‡˙היינו

ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ¿«»
נצחית  ¯‡ÌLשמחה ÏÚ44. «…»
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"iyz'd oeygÎxn g"dan ,ziy`xa zay zgiy .c"qa`.
המוסגר:...„ מאמר .

המעשה  כל הבעש"ט לו שכתב . . קוטעבר גרשון ר' דהבעש"ט גיסו של ה"מעשה לבאר יש עפ"ז
בפועל" שהיתה היצירה 12טרם בעולם אז הי' והבעש"ט בהתכללות, הוא הזמן יותר נעלה שבעולם לפי ,

אחת" בסקירה שנים ט"ו נכללים להיות יוכל הבעש"ט 13ש"שם כתב לא למה מובן: אינו דלכאורה ֿ
יהי' זה ?cizraשמעשה

אלקות, היא מציאותם כל אלא עצמם, בפני מציאות אינם שצדיקים לפי – בזה וההסברה

בכלל  חסידות במאמרי בפרט 14וכמבואר אדמו"ר מו"ח כ"ק במאמרי וגם מאמר 15, בפירוש ,
"נברא"?16הזהר  על הוי'" האדון "פני לומר יתכן איך דלכאורה: – רשב"י" דא הוי' האדון פני "מאן

האדון  פני "מאן עליו לומר יכולים לכן עצמו, בפני מציאות הי' ולא לגמרי, בטל הי' שרשב"י דכיון –
הוי'",

לא  זה ומשום כביכול, הקב"ה אצל כמו כאחד, ויהי' הוה דהי' הענין ישנו צדיקים אצל גם ולכן,
זה הי' שאצלו כיון בעתיד, יהי' זה שמעשה הבעש"ט .dedaכתב

‰– בתורה" ו"גנזו לבוא" לעתיד לצדיקים "גנזו ראשון ביום שנברא דאור בהפירוש להוסיף ויש .
יותר: בעומק

ש" לבוא דלעתיד הואefpbהאור – דתורה zeiniptaבתורה" מנגלה שלמעלה דחיי", "אילנא התורה,
.17כו'

פנימיות  ע"י הוא ממלכות) שלמעלה (יסו"ע הצדיק ענין שאמיתת – לצדיקים" ל"גנזו בנוגע ועד"ז
הזמן. מהגבלות למעלה נעשים ועי"ז דוקא, התורה

מגיעים  ועי"ז דצדיקים, הענין נעשה בתורה") ("גנזו התורה פנימיות ע"י דלעתיד כלומר: האור לגילוי
לבוא.

Â בנגלה גם מרומז להיות צריך – לבוא דלעתיד האור לגילוי לבוא יכולים עכשיו שגם – זה ענין .
דתורה:

כלל  ענין 18ישנו חסר לא אם כלומר , להדקל, צריך אינו אם דמי", כגזוז לגזוז העומד ש"כל
מעשה xacdaעיקרי מחוסר חשיב לא זמן ומחוסר כבר, שנעשה כמו ה"ז .19גופא

הגמרא  בדברי – (בנדו"ד) יותר בפירוש העולם 20ומרומז מעין הזה בעולם הקב"ה הטעימן "שלשה
בתדבא"ר  מ"ש וע"פ ויעקב". יצחק אברהם הן אלו מתי 21הבא, לומר חייב מישראל ואחד אחד ש"כל

בעוה"ז  לטעימה להגיע יכול מישראל שכאו"א מובן, ויעקב", יצחק אברהם אבותי למעשה מעשי יגיעו
העוה"ב. מעין

במסכת  הגמרא מדברי ראי' להביא יש דינים, פסקי של ספר אינו אליהו דבי שתנא את"ל ואפילו
אמי:22ברכות  לר' הברכה בנוסח

על  דקאי ש"עולמך", ומצב מעמד ששייך בבלי בש"ס פסק שישנו היינו, בחייך", תראה "עולמך
בחייך". "תראה לבוא, דלעתיד הגילויים
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(רב,12) לשם וציונים בהערות וראה א. נט, להצ"צ סהמ"צ
א)). רח, תנש"א (בהוצאת ואילך סע"ב

שם.13) להצ"צ סהמ"צ
ואילך.14) נב ע' תרנ"ה קו. ע' תקס"ד סה"מ
ואילך.15) 167 ע' תרצ"ט ואילך. קב ע' תרפ"ז סה"מ
א.16) לח, ח"ב
אגה"ק 17) בתניא ונתבאר הובא (ברע"מ). ב קכד, זח"ג ראה

סכ"ו.

הכללים 18) קונטרס בשד"ח הנסמן וראה רע"א. נא, כתובות
כלל  כ"ף מערכת ב) קמב.(כרך

ג)19) (כרך שם בשד"ח הנסמן וש"נ. סע"ב. סב, יומא ראה
קסא. כלל המ"ם מערכת

ואילך.20) סע"ב טז, ב"ב
כה.21) פרק ריש
סע"א.22) יז,



iyz'd"`יב oeygÎxn g"dan ,ziy`xa zay zgiy

Ê" ע"ד הכיפורים יום דמחרת בהמכתב אדמו"ר מו"ח כ"ק מדברי המורם .aeh ik xe` ztqeze dnlyd
h"lrad ziy`xa zaya:"

אם  וגם בראשית; בשבת להשלימם יכולים – תשרי חודש מועדי במשך נעשו שלא ענינים ישנם אם
צריכים  אלא שכר, לקיבול ולהמתין לנוח שיכולים יחשבו לא כדבעי, תשרי חודש מועדי עניני כל נעשו

יותר. עוד להוסיף

יותר: ובפרטיות

תשרי, חודש דמועדי העבודה עניני כל שנעשו לאחרי גם

הן  התשובה, בענין הכיפורים דיום העבודה הן עול, דקבלת בהענין השנה דראש העבודה הן –
וזה  בסוכתו עוסק זה במצוות, עסוקין ישראל ש"כל לסוכות הכיפורים יום שבין הימים דד' העבודה

הראשון" "יום הסוכות חג נקרא [שלכן עוונות"]23בלולבו" לחשבון "ראשון דסוכות,24, העבודה והן ,
שעז"נ  תורה, ושמחת עצרת שמיני שמחתנו", אתך"25"זמן לזרים ואין לבדך לך –26"יהיו

שנברא האור שזהו – טוב" כי ו"אור אור", "תוספת יותר, עוד להוסיף oey`xצריכים meia'כש"הי ,
לצדיקים גנזו ראשון) ביום (שנברא זה שאור בעולמו" יחיד eal`הקב"ה cizrl כותב – זה נעלה ואור ,

הבעל"ט. בראשית בשבת להמשיכו יכולים – הרבי

***

Á– בראשית  בשבת טוב כי אור ותוספת להשלמה עד תשרי חודש מועדי במשך העבודה כללות .
ברכבת: מנסיעה גשמי משל ע"פ לבאר יש

ברכבת. נוסע – חפצו למחוז במהירות להגיע רוצה כשאדם

ישירות  נוסעת אלא הילוכה בדרך מתעכבת שאינה מהירה רכבת יש רכבות: סוגי שני ישנם בכלל
המקום  אל ישירות נוסעת שאינה – רוב ע"פ משתמשים שבה – רגילה רכבת ויש המיועד, המקום אל
עלו  שלא נוסעים עוד הדרך באמצע להעלות כדי שונות, בתחנות הילוכה בדרך מתעכבת אלא המיועד,

המהירה. הנסיעה את לסבול יכולים שלא נוסעים אותם בשביל וגם, הראשונה, בתחנה

ויש  בלבד, קצר לזמן עוצרים שבהם קטנות תחנות יש סוגים: שני ישנם הנסיעה שבמשך בתחנות גם
וכבדים, גדולים מטענים גם הרכבת על להעמיס כדי יותר, ממושך לזמן עוצרים שבהם גדולות תחנות
ארוך, זמן דורשת הרכבת אל הבהמות העלאת אשר , וסוסים), חמורים עיזים כבשים (שוורים בהמות וגם
וכו' מהנסיעה מהצפירה, עצמה, מהרכבת פוחדות הם הרכבת, על לעלות פוחדות שהבהמות משום
(של  מבשרו ובשר דם להיות יהפכו המיועד המקום אל שבבואם כיון פחדֿשוא, אינו שלהם [והפחד

ו  ("זיי מבהמיותם ויתבטלו פנאי האדם), אין הקטנות בתחנות ולכן, בהמות"...)], אויס ווערן ועלן
הכל. את הרכבת אל להעלות מתעסקים שבהם הגדולות, בתחנות אם, כי עמהם, להתעסק

הממתינים  לנוסעים להזכיר כדי צפירה, משמיעים לנסוע מתחילה שהרכבת שלפני – הנסיעה וסדר
ולא  לנסוע, עומדת שהרכבת – לנסוע שצריכים בכלל ששכחו אלה או חבילותיהם, עם הטרודים –
לזוז  הרכבת מתחילה עוזרות לא וכשהצפירות פעם, ועוד פעם עוד צופרים אלא אחת, בצפירה מסתפקים

במהירות. לנסוע הרכבת מתחילה לאח"ז ורק ברצינות... שמתכוונים להראות כדי מעט,

הוא  ברוחניות והענין ברוחניות, ישנו זה שענין משום ה"ז בגשמיות שישנו דבר שכל הידוע וע"פ
ברוחניות. הענין שורש בנדו"ד גם לבאר יש – בגשמיות הענין שורש

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

מ.23) כג, אמור
שם.24) ובמת"כ ז פ"ל, ויק"ר
תרס"ו 25) (המשך תרס"ו השמע"צ ביום סד"ה יז. ה, משלי

וככה  המשך ועייג"כ כג. פט"ו, משמו"ר וצע"ק ובכ"מ. מ). ע'

ופק"ד. פפ"ד תרל"ז הגדול
כ"ק 26) של (אביו נ"ע אדמו"ר כ"ק של במאמרו הביאור וזהו

(סה"ש  דינים של ענינים אין שבשמח"ת הכ"מ) אדמו"ר מו"ח
.(54 ע' שלום תורת
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Ë:בזה והענין .
dkelidהיתרון zexidnay עבודתו שע"י למטה נשמתו וירידת האדם בריאת תכלית על רומז רכבת, של

" בבחינת נעשה כידוע jldnלמטה – "27" נקראים ויראה micnerשהמלאכים באהבה שעומדים דאף ,"
מ"מ, לדרגא, מדרגא ועולים שנה, אלפים לב' קרוב ועוד שנה, אלפים ב' ועוד שנה, אלפים ב' במשך

הם שלהם שהעליות כיון "עומדים", בשם dbxcdeנקראים xcqa נקראים למטה ירידתם קודם הנשמות וכן .
"micner כמ"ש אשר28", גו' הוי' בגוף,izcnr"חי והתלבשותן למטה הנשמות ירידת ע"י ודוקא לפניו".

" נעשים – בשר ויגיעת נפש ביגיעת עבודתן להיות צריכה הגוף mikldnשאז שע"י שהעלי' כיון ,"
llkהיא dbxcda `ly מסדר שלמעלה לדרגא השתלשלות מסדר אריבער") ("מ'שּפרינגט שמדלגים ,ַ

דמלכא  בגופא לאשתאבא ועד ב"ה 29השתלשלות, א"ס ומהות לעצמות שמגיעים ,30.

של  סדר וישנו "בעתה", של סדר ישנו הרכבות): סוגי ב' (בדוגמת אופנים ב' ישנם גופא ובזה
כיון 31"אחישנה" מ"מ, שעיר, להר לילך כבר מוכן מצדו (יעקב) שהוא שאף לעשו יעקב כדברי ֿ

גו'" ומתו אחד יום ודפקום עלי עלות והבקר והצאן רכים לאטי"32ש"הילדים "אתנהלה לכן, היינו,33, ,
עשו" הר את לשפוט גו' מושיעים ("ועלו הגאולה אל ד"בעתה".34שהנסיעה בהסדר להיות צריכה (

È שענינם – וכו' הדרך שבאמצע והתחנות הנסיעה, שלפני מהצפירה החל הנסיעה, לסדר בנוגע ועד"ז .
תשרי: חודש במועדי מתבטא בהנמשל

אדמו"ר  מו"ח כ"ק דברי שרשים 35ובהקדם ימים ובו החדשים, לכל הכללי ראש הוא תשרי ש"חודש
ומחילה  תשובה על – הכפורים יום . . יראה על ומקור שרש – השנה ראש השנה: כל על ומקורים

וכו'". ושמחה אהבה על – הסוכות ימי שבעת וסליחה,

("זמן  שמחה וימי ומרירות, בבכי' העבודה נעשית שבהם נוראים, ימים סוגים: לשני נחלקים ובכללות
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמבאר כפי – וריקודים בשמחה העבודה נעשית שבהם הענינים 36שמחתנו"), שאותם

השמחה. בקו תורה ושמחת עצרת בשמיני פועלים המרירות, בקו השנה בראש שפועלים

כמו  הנוסעים, לסוגי בהתאם (מרכבות) קרונות של סוגים כמה בה שיש הרכבת כמו – לזה והמשל
וריקודים. שמחה של באופן או ומרירות, בכי' של באופן עבודה, סוגי כמה ישנם כן

‡È:יותר ובפרטיות .
ישראל לכל את לעורר כדי בשופר לתקוע נוהגין שבו אלול, דחודש העבודה הקדמת ישנה לראש

שנאמר  תשובה, "כל 37שיעשו להיות צריך באמת – (בתמי'). יחרדו" לא ועם בעיר שופר יתקע "אם
בתשובה" הוא 38ימיו לתשובה שנותנים הזמן ומשך לתשובה. ההתעוררות נעשית אלול שבחודש אלא ,

נינוה  באנשי שמצינו ע"ד – הכיפורים) יום עד אלול (מר"ח יום אם 39ארבעים יום, ארבעים להם שנתנו
הכתובים). (כהמשך כו' לאו ואם מוטב, ישובו

יום  לחודש יום השנה, חדשי י"ב כנגד השנה, ראש עד אלול מח"י הימים י"ב בפרטיות נותנים וכן
השנה  חדשי י"ב כל את ולהשלים לתקן יכולים אלה שבימים .40לחודש,
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בחוקותי.27) ר"פ לקו"ת ואילך). סע"א (ל, וישב ס"פ תו"א
ועוד. ואילך). 90 ס"ע ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת בחוקותי אם ד"ה

למטה 28) שירדה קודם בנשמתו ומדבר – א יז, מלכיםֿא
ג"כ  וראה רע"ב. סח, ח"ג (זהר עומד ולא עמדתי אומר שלכן

וש"נ). .53 הערה 147 ע' חכ"ה לקו"ש וראה – ב רלג, ח"א
ב.29) ריז, זח"א
ובכ"מ.30) א. כה, ראה לקו"ת א. ט, נח תו"א ראה
שער 31) אורה שערי א. צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'

ואילך. פצ"ד מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים
יג.32) לג, וישלח
יד.33) שם,

שם).34) וישלח בפרש"י (הובא בסופו עובדי'
הועתק 35) – (49 ע' תש"ב (סה"מ תש"ב תעשה צהר סד"ה

.78 ע' תשי"א (סה"מ זו שנה שמע"צֿשמח"ת קונטרס בהקדמת
.(13 ע' לעיל

כב 36) יום" ב"היום (נעתק א שלט, ח"ב קונטרסים סה"מ
עצרת). שמיני תשרי,

תקפא.37) ר"ס או"ח טור וראה ו. ג, עמוס
ובכ"מ.38) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה א. קנג, שבת
ד.39) ג, יונה
תש"ג 40) (סה"ש תש"ג אלול ח"י בשיחת בארוכה כמבואר

.(179 ע' .177 ע'
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·È שופר תקיעת ע"י לתשובה לעורר מוסיפים שבו השנה, ראש בא – אלול חודש לאחרי .41.
הנפש, כחות עשר כנגד שהם די"ל קולות, עשר תוקעים אלול שבחודש – שביניהם ומהחילוקים

קולות  מאה תוקעים השנה ובראש קולות, העשר ע"י נעשית שלהם כחות 42שההתעוררות עשר כנגד ,
כחות  עשר  הנפש, שבכחות הפרטים כל את לעורר שצריך כיון הנפש, כחות מעשר א' בכל הכלולים

מעשר. כלול מהם א' שכל

בהניקוד  להדקדוק בנוגע שמצינו (כפי היטב" ולפרט לדקדק "צריך השנה שבראש לפי – הדבר וטעם
וכיו"ב) "לחיים" שהתיקון 43דתיבת לטעות מקום יהי' שלא כדי קולות, עשר לתקוע מספיק לא ולכן ,

מעשר  בא' שכלולים פרטיים כחות לעשר בנוגע רק או בכללות, שהם כפי כחות לעשר בנוגע רק הוא
שכל  כפי הכחות עשר כל כנגד קולות, מאה ולתקוע לפרט צריכים אלא הכחות), ט' את (ולהניח הכחות

מעשר. כלול א'

כמ"ש  דבנ"י, סוגים להעשר בנוגע השנה 44ועד"ז ראש (דא היום נצבים ראשיכם 45"אתם גו' כולכם (
מדרגות" עשר הכתוב "פרט מימיך", שואב עד עציך מחוטב וגו' מכל 46שבטיכם כלולה מדרגה וכל ,

עשר  בלבד, אחת ממדרגה עשר ליקח שיכולים לטעות מקום יהי' שלא שכדי – המדרגות עשר
קולות, מאה תוקעים לכן מימיך", ו"שואב עציך" "חוטב עד המדרגות שאר את ולהניח מ"ראשיכם",

שבבנ"י. הדרגות פרטי כל מעשר, כלולה אחת שכל כפי המדרגות עשר כל כנגד

‚È כדברי) וסליחה" ומחילה ד"תשובה המקיף נמשך שבו הכיפורים, יום בא – השנה ראש לאחרי .
אדמו"ר  מו"ח ).53כ"ק

וסליחה  דמחילה המקיף המשכת דלכאורה, – וסליחה דמחילה המקיף דהמשכת הענין לבאר ויש
שכולם  ושמחה, דאהבה והמקיף דיראה, המקיף דתשובה, המקיף המקיפים, שאר להמשכת דומה אינה

מלמעלה? בא אלא באדם, תלוי אינו וסליחה דמחילה הענין ואילו האדם, בעבודת תלויים

עבודת  כאשר כי, האדם, לעבודת שייך וסליחה דמחילה הענין שגם היא שהאמת – בזה והביאור
צריך שאינו וסליחה, המחילה על בעה"ב נעשה אזי כדבעי, היא המחילה ywalהתשובה הקב"ה אצל

יכול אלא וסליחה.yexclוסליחה, המחילה מהקב"ה

המאמר  לאמרו 47וע"ד הכהנים גם (שנוהגים לעשות" שעליך מה אתה עשה עלינו שגזרת מה "עשינו
אלול  דח"י במאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק שמביא כפי הדוכן), .48אחר

„È עבודת נמשכת בהם שגם לסוכות, הכיפורים יום שבין הימים ד' באים – הכיפורים יום לאחרי .
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר כפי (מהורש"ב)49התשובה, אדמו"ר לאביו, הכיפורים יום במוצאי פעם שנכנס

תשובה  ערשט מען דארף ("איצטער תשובה לעשות ביחוד צריכים עתה והשיב: עתה? ומה ושאלו: ַנ"ע,
ָטאן").
ÂË ימי שבעת שמחתנו", "זמן השמחה, ימי באים – התשובה דעבודת הענינים פרטי כל ולאחרי .

בענין היא העבודה שבהם תורה, ושמחת עצרת שמיני .dgnydהסוכות,
ובשביל  ס"ח), (כנ"ל הנוסעים לסוגי בהתאם שונים קרונות סוגי בה שיש הרכבת כמשל – בזה והענין
השמחה, לקו יותר ששייכים (כיון ומרירות" "בכי' כתוב שעליהם הקרונות על עלו שלא נוסעים אותם
שמים, לשם ירקדו ואם וריקודים", "שמחה כתוב שעליו קרון עוד ומחברים מצרפים לרקוד), ואוהבים

המשיח. פני לקבל שנוסעת הרכבת על לעלות הם גם יוכלו
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ה"ד.41) פ"ג תשובה הל' רמב"ם ראה
תקצו.42) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
ס"ז.43) סתקפ"ב שם אדה"ז שו"ע
נצבים.44) ר"פ
וראה 45) ג). מא, תבוא בלקו"ת (הובא ב לב, לזח"ב רמ"ז

נצבים. ס"פ רזא פענח א. רלא, זח"ג גם
א.46) פב, זח"ב וראה נצבים. ר"פ לקו"ת
טו.47) כו, תבוא ופרש"י ספרי מי"ג. פ"ה מע"ש
(48.272 ע' תש"י סה"מ
וש"נ.49) .25 ע' תרפ"ט השיחות ספר ראה
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ÊË:"בראשית בשבת . . ותוספת "השלמה צ"ל זה כל ולאחרי .
בנסיעת  חפצו (מחוז למטה נשמתו וירידת האדם בריאת שתכלית (ס"ט) לעיל המבואר ובהקדם

ב"ה. א"ס לעצומ"ה להגיע הוא הרכבת)

הלך  ד"ויעקב בההמשך גם צורך יש אלא תשרי, חודש שבמועדי ה"גילויים" מספיק לא זה ובשביל
העצמות.50לדרכו" המשכת פועלים דוקא ידה שעל כולה, השנה כל לעבודת ,

מצד miielibdאמנם, mver שיהיו יתכן שמחתנו", ב"זמן והן נוראים" ב"ימים הן תשרי, חודש דמועדי
השנה, דכל לעבודה לצאת שכשיצטרכו כך, כדי עד בה"גילויים", ווערן") ("פארכאּפט ונתפסים ַַעסוקים

כדבעי. בזה ההתעסקות תהי' לא – העצמות המשכת פועלים דוקא ידה שעל

לזה  החיצון 51והמשל לחדר בכניסתו ומיד המלך, את לראות כדי המלך לארמון הנכנס מאדם –
אל  מגיע שאינו אלא, ח"ו, מהמלך ש"שוכח" לומר שייך לא באמת – ששוכח... עד ביותר, מתפעל
כמה  גופא ובזה עתה. נמצא בו שבמקום האמיתי הטוב בגלל הלאה, לילך שצריך ששוכח כיון המלך,
מהליכתם  נעמדים שם וכבר החיצון לחדר בכניסתם מיד היא שלהם שההתפעלות כאלה ישנם דרגות:
חדרי  בכל לילך שממשיך מי וישנו הפנימי, לחדר בהכנסם רק מהליכתם שנעמדים כאלה וישנם הלאה,
אל  מגיע אינו המלך, של בה"גילויים" ההסתכלות שמצד אלא, המלך, של לחדרו שמגיע עד הארמון

עצמו. המלך

ע"ד  – תשרי חודש דמועדי בה"גילויים" ומונחים שעסוקים אלה את לעורר צורך יש שכן, וכיון
השנה  דראש בהמאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק טרודים52שמבאר שבג"ע שהנשמות שבג"ע,miielibdaשכיון
" שעכשיו ליליא" "בפלגות אותם לעורר דעדן"d"aewצריכים בגינתא צדיקייא עם לאשתעשעא .53אתא

האבן  ("זיי בשלימות מילאו שלא שאלה – בראשית" בשבת . . ותוספת ה"השלמה ענין תוכן ָוזהו
יכולים  אחרת), סיבה בגלל (או בהגילויים התעסקותם בגלל תשרי דחודש העבודה את דערטאן") ָניט

בראשית. בשבת זאת להשלים

ÊÈ:תשרי חודש מועדי לגבי יתירה מעלה יש בראשית שבשבת מובן ומזה .
תשרי, חודש דמועדי ה"שיריים" אמנם הוא בראשית שבת

ומיני  משקה מכינה בעלתֿהבית שכאשר ברוחניות) גם הוא שכן (מפני בגשמיות גם רואים שלכן –
ומה  הדרוש, מכפי יותר להכין שאפשר חשבון מתוך זאת עושה היו"ט, עבור ("פארבייסן") ַטעימה

– בראשית דשבת ה"קידוש" עבור יהי' ("שיריים") מהיו"ט שישאר

העיקר, ממחצית פחות הוא – השם כפשטות – ו"שיריים"

עובדי' לאשת אלישע שאמר כפי – מה"עיקר" יותר להיות יכולה ה"שיריים" שפעולת מצינו אבל,
תחיי ובניך ואת נשייך את ושלמי השמן את מכרי חז"ל xzepa"54"לכי ודרשו תחיי 55, ובניך "ואת

mizndבנותר eigiy cr הספיק ה"נותר" ואילו להנושים, התשלום עבור רק הספיק שה"עיקר" ונמצא, ,"
לאחרי  תהי' המתים שתחיית המתים", שיחיו "עד אלא שלוש, או שנתיים לשנה רק המשיח,לא ביאת

הגלויות  כל קיבוץ ולאחרי השלישי, ביהמ"ק בנין "תחיי56לאחרי – אז ועד ,xzepa!"

להיות  יכולה תשרי, חודש דמועדי "שיריים" היותו שעם – בראשית לשבת בנוגע גם מובן ומזה
תשרי. חודש מועדי מפעולת יותר גדולה פעולתו

ÁÈ לגמרי אחר ענין אלא מברכים, שבת כל כמו אפילו או השבתות, כל כמו שבת אינו בראשית שבת .
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(50.(47 ע' (לעיל ס"א שמח"ת יום שיחת ראה
סצ"ז.51) טוב שם כתר ראה
ס"ע 52) תשי"א (סה"מ זו שנה השנה ראש בקונטרס שי"ל

ואילך). 10
ועוד.53) ב. רלא, ב. קעח, רע"ב. קלו, ב. פב, א. עב, זח"א

ז.54) ד, מלכיםֿב
רכח).55) (רמז עה"פ יל"ש
ח"א 56) מוהרש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש א. קלט, זח"א עיין

ואילך. שט ע'
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סוכות  דערב בהשיחה אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כפי כללי, ענין בשבת 57– שמאיר וחיות שהאור
השנה. כל על נמשך בראשית

יאר" גאנץ א גייט אזוי בראשית שבת זיך מ'שטעלט ווי "אזוי מהצמחֿצדק: פתגם ישנו כן .58כמו ַַַַָ

להקשות  יש שלכאורה לשמיני 59ואף עד רבה הושענא הכיפורים, ויום השנה לראש שייך כזה שענין
בזהר  וכדאיתא בראשית, לשבת ולא סיום 60עצרת, שזהו ה"פתקין", נותנים עצרת ושמיני שבהושע"ר

הצ"צ  שאמר כפי הנביא, אליהו זו קושיא יתרץ – הענינים כל בערב 61וגמר הנביא אליהו ביאת (לענין
זו. קושיא גם יתרץ וכשיבוא, כבר , שיבוא ש"ק),

***

ËÈ הנדרשת העבודה אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק ממשיך הכיפורים) יום (דמחרת הנ"ל בהמכתב .
וז"ל: מכאו"א,

אני  גבור יאמר החלש אור 62"גם בתגבורת הוא גבור הסלולה, בדרך ההולך ואחד אחד כל כי להיות ,
הקדושים". רבותינו אבותינו כ"ק הוד זכות

שסללו  הסלולה בדרך בלכתו מ"מ, חלש, שהוא עליו אומר עצמו והרבי "חלש", שהוא אע"פ כלומר:
הקדושים. רבותינו אבותינו זכות אור תגבורת  מצד אני", "גבור לומר יכול הקדושים, רבותינו אבותינו

"תגבורת אודות שמדובר שמבאר `xeואף (כפי ומתמעט הולך ה"ה ונמשך שהולך שככל האור וגדר ,"
בההמשך  אדמו"ר מו"ח והן 63כ"ק מתמעט, שהאור אמת הן כי, אני", גבור יאמר החלש "גם מ"מ, ,(

אור מצד אבל עצמו, מצד רק ה"ז חלש, שהוא miyecwdאמת epizeax epizea` zekf.גבור ה"ה ,

***

Î הגדולות התחנות בין הנה, – וגדולות קטנות התחנות, סוגי אודות (ס"ח) לעיל להאמור בהמשך .
גם נכלל עניניהם, כל עם כולם את הרכבת על להעלות יכולים elqkשבהם h"i:

לחסידות" השנה "ראש הוא – הרבי אומר – כסלו החסידות 64י"ט בלימוד טובה "לשנה ומוסיף: ,
ותחתמו" תכתבו החסידות .65ודרכי

אז. עד שהחסירו הענינים כל את ולהשלים לתקן יכולים כסלו שבי"ט מובן ומזה

צריך ciqgולכן, lk ובני וזוגתו הוא יקבל כסלו י"ט שלקראת בטוח ולהיות בזה ולעסוק להשתדל
ודרכי  החסידות בלימוד זה וינצל ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה – עניניו וכל ביתו

רוחניות  מגשמיות לעשות שצריך הפתגם כידוע .66החסידות,

ישראל  כלל עבור אלא מפלגה, של ענין אינה החסידות שתורת הזקן רבינו דברי e`k"`ֿצריך67וע"פ
l`xyin כתיבה – עניניו וכל ביתו בני וכל הוא יקבל  כסלו י"ט שלקראת בטוח ולהיות בזה לעסוק

רוחניות. מזה ולעשות ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה

‡Î לכאו"א נותנים ואז כולם, את ולוקחים מעלים שאז כסלו, י"ט עד אחדים שבועות שנותרו וכיון .
להציע, הנני – טובה וחתימה כתיבה
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(57.59 ע' תשי"א (סה"מ זו שנה הסוכות חג בקונטרס שי"ל
.(356 ע' תש"י בסה"ש ולאח"ז

באוואוסטן 58) דעם ד"ה בהערה 556 ע' ח"כ לקו"ש גם ַראה
ָווארט.
בתחלתו.59) ח"א לקו"ש גם ראה
ב.60) לא, ח"ג א. קמב, ח"ב א. רכ, ח"א זהר ראה
ע'61) (לעיל ס"ב הקפות) (קודם שמח"ת ליל שיחת גם ראה

.(37

יו"ד.62) ד, יואל
(6351 ע' תשי"א (סה"מ זו שנה הסוכות חג בקונטרס שי"ל
ואילך).
וראה 64) וש"נ. רנט. ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש

בתחלתו. יום" "היום ואילך. ב תשנט, ח"ד לקו"ד
ובכ"מ.65) בסופו. יום" "היום
ובכ"מ.66) אלול. כז אד"ש. כט טבת. כז יום" "היום ראה
ועוד.67) .344 ע' ח"ט לקו"ש .136 ע' תשי"א סה"מ ראה
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מופנה  שאליהם אלה לכל ובפרט עתה, כאן נמצאים שאינם לאלה והן כאן הנמצאים לאלה הן –
להיות  ירצה לא ומי יחיו", עליהם ד' והתמימים אנ"ש "ידידינו הנ"ל: הכיפורים יום דמחרת המכתב

– יחיו" עליהם ד' ד"ידידינו בהסוג  עכ"פ נכלל

`"e`k lr ± dyrne xeaic daygnc mipiprda ,l`xyin oipn lr zegtd lkl lertl `"e`k lczyi elqk h"i cry
mipiprd zylyn cg`a e` mipya zegtd lkl e` ,mipiprd zyly lka oipndn:

כנגד  תורה ותלמוד בדיבור, התלויים בענינים – בדיבור מעשיות, מצוות לקיום בהשייך – במעשה
ומהם,68כולם  במחשבה, התלויים בענינים – ובמחשבה לתורה, עתים לקבוע שלו המנין על לפעול ,

תפלה  זו שבלב בעבודה א' ענין שלו המנין על .69לפעול

הרא"ש  כמ"ש לחינוך, כשהגיעו – קטנים אפילו להיות יכולים שבהמנין קטנים 70ולהוסיף, שאפילו
שריא  שכינתא שעליהם בעשרה .71נכללים

elqk h"i `eaiyke"כולכם השנה) ראש (דא היום נצבים ד"אתם הענין נעשה שבו לחסידות, השנה ראש ,
– cgiהחסידי 'eb sq`zda ,cg` yi`k mklek ± iztq`y oipnd dpd :xn`ie ,iaxd ly eipt z` envrl `"e`k xiivi

l`xyi ihay72.'וכו במחשבה פעלתי פלוני ועל בדיבור, פעלתי פלוני על במעשה, פעלתי פלוני על .

מלך" בישורון ד"ויהי הענין נעשה גו'" יחד גו' ד"בהתאסף הענין זהו 72וכשישנו אשר ,
zekinqeהקדמה zetikza היעוד בימינו 73לקיום במהרה והשלימה האמיתית בגאולה גו'", למלך הוי' "והי'

אמן.

·Î.c`na oekpeשלקראת ,elqk h"iכאו"א `mnאתo`klישלח mye mny ,sq`y oipnd ly mdizeny כדי ,
הכ"מ. אדמו"ר מו"ח דכ"ק הציון על להזכירם

המעשה  הזה בעולם גם מבחיוהי יתיר אשתכח דאתפטר שצדיקא כיון – להשפיע 74והוא יעורר ֿ
" שיהי' aehברכות, mei heb בנ"י,` אחינו כל בתוך הנ"ל, בכל המתעסקים ושכל ,"daeh dpyl enzgie eazki ©

zeciqgd ikxce zeciqgd cenila.
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מ"א.68) פ"א פאה
יג.69) יא, עקב עה"ת בפרש"י הובא סע"א. ב, תענית
ס"כ).70) (פ"ז ב מז, לברכות
מדבר 71) (שעליהם בעריסה המונחים שהקטנים אלא,

שיגיעו  עכ"פ וצריך כמובן, בנדו"ד, שייכים אינם הרא"ש)

לחינוך.
ה.72) לג, ברכה
ט.73) יד, זכרי'
סז"ך.74) אגה"ק תניא וראה ב. עא, זח"ג

•

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תשי"ג
ברוקלין.

ותורת החסידות,  לעוררו ע"ד קביעות שיעור בלימוד תורת הנגלה  ...ועוד הפעם באתי בזה 
אמירת תהלים בכל יום, ונתינת איזה פרוטות לצדקה קודם התפלה, אשר כל הנ"ל הם סגולות בדוקות 
ומנוסות לזכך את הנפש, שיוקלט בה - אס זאל זיך אפלייגן בא איר - א ענין פון תורה ומצות וענין של 

אלקות אשר על ידי זה הוא נחת רוח אמיתי לנפש האדם.

בברכה המחכה לבשורות טובות.
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נשיאינו ‡. רבותינו פתגם התורה.1ידוע פנימיות תורה", של "יינה ישנו התורה על רש"י שבפירוש ,
שב  מובן תורה כמוֿכן שמבאר כפשוטו, פירש"י של ענינו זהו שהרי שבתורה, הפשט ישנו רש"י פירוש

שבפשט. פשט שזהו להבין, יוכלו ב"חדר" הלומדים ילדים שגם עד מקרא, של כפשוטו וכתובים נביאים

שבהשקפה  ואף הסוד. וחלק הפשט חלק שבתורה: החלקים שני ישנם רש"י שבפירוש אומרת, זאת
ובמכלֿשכן  והדרוש, הרמז מחלק אפילו רחוק הסוד חלק שהרי הפשט, מחלק הסוד חלק מאד רחוק ראשונה

יחד. - ופשט סוד - הקצוות שני רש"י בפירוש מתאחדים אףֿעלֿפיֿכן, הפשט, מחלק רחוק שהוא

תורה' ב'לקוטי המבואר עלֿפי - בזה הפסוק 2והביאור יצרתיו3על ג'"בראתיו על  דקאי עשיתיו ", אף
האצילות  לעולם בנוגע  ואילו ועשיה , יצירה  בריאה עולם עולמות  עם ומה השאלה: נשאלת מיד (שהרי 

"אף" שתיבת תורה', ב'לקוטי  מבאר מרבההאצילות?) - ריבוי שענינה ה - כתובה עולם והיכן אצילות.
את שמרבה "אף" ה תיבת כיעולם דוקא, ב"עשיתיו" אלא ב"יצרתיו", או ב"בראתיו" לא - עולם אצילות

ד'ה  כנגד שהם שבתורה, וסוד דרוש רמז פשט בענין מובן כן וכמו דוקא. בעשיה "לוקחים" אצילות
שכנגד שבתורה הסוד שחלק ה עולמות, הפשט אצילותעולם חלק עלֿידי דוקא לוקחים עולם 4- שכנגד ,

-5העשיה  ודרוש לרמז (בנוגע אדמו"ר . מו"ח כ"ק מקבלה 6מביא מדרוש,7דיעה למעלה הוא שרמז ,
ב  הוא וסוד העשיה, בעולם הוא שפשט הדבר פשוט וסוד, לפשט בנוגע ה אבל .8אצילות)עולם

פירושי  עוד שישנם אף בפירושו, לכוללם מסויימים חז"ל במאמרי רש"י של שבחירתו מובן, ומזה
חז"ל שמדרשי מפני היא - אלו פסוקים על שבהם.`elחז"ל הסוד את וגם הפסוקים של הפשט את מבארים

הזקן  אדמו"ר לפתגם מתאים הרמז 1וזה חלק - הסוד. חלק שזהו תורה", של "יינה הוא שפירש"י ,
שבפירוש  וענין ענין שבכל הדבר ברור והסוד, הפשט חלק אבל  רש"י, בפירוש שיהיו מוכרח אין והדרוש,

והסוד  הפשט חלק ישנם .9רש"י

הפסוק ·. בדורותיו",10על היה תמים צדיק איש  נח נח  תולדות הפירושים "אלה שני רש"י :11מביא

בדורא) שאפילו בהל'ely"לשבח", פוסק שהרמב"ם [וכפי הפכי באופן עליו להשפיע עלול שהיה ,
שדבר 12דיעות  לבדו, ולהישאר למדבר אפילו ממנה לברוח עליו רעה, בסביבה נמצא שאדם שבשעה ,

הטבע, היפך שהוא דבר אפילו לעשות צריך ואףֿעלֿפיֿכן האדם, טבע היפך הוא לבד) (להישאר זה
ביותר] קשה במלחמה צורך יש מהסביבה, מושפעים להיות שלא כדי כי רעה, בסביבה יהיה שלא ובלבד

היה שאילו ו"כלֿשכן צדיק, נשאר  יותר".- צדיק היה צדיקים בדור

נחשבב) היה "לא צדיקים של בדור אבל צדיק", היה דורו לפי צדקותו "לגנאי, לגבי (א) כי: לכלום",
של  ההשפעה מצד באה היתה נח, של צדקותו (ב) גםֿכן לומר ויש לכלום. צדקותו נחשבת הדור, של

הדור.

"לגנאי". הפירוש מביא שרש"י מה להבין וצריך

מכריח  מקרא של ופשוטו מקרא, של פשוטו לפרש בא רש"י כי מובן, - "לשבח" הפירוש שמביא מה
היה", תמים "צדיק  לומר יכול היה הכתוב (שהרי מיותרת היא שבפשטות "בדורותיו", תיבת לפרש שיש
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 279 ע' ח"ה ללקו"ש בהוספות

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה המו"ל, ע"י מ"מ ציוני איזה
שבט).1) כט יום" ב"היום (נעתק 197 ס"ע תרצ"ז סה"ש
בלק.2) ר"פ
ז.3) מג, ישע'
שם4) שמביא ד, ה, ויקרא לקו"ת עשיתיו"ראה ד"אף  הענין

דפנימיות השייכות 1לענין  ע' ח"ה (מלקו"ש למקרא התורה
.(3 הערה

חכם 5) אבי"ע: כנגד שג"ז - בהגש"פ הבנים מסדר ולהעיר

שם). (מלקו"ש כו' רשע
א.6) תשעא, ח"ד לקו"ד
מ"ב.7) פ"א הנשמות חיוב מס' מ"ח
(8.57 הערה 36 ע' חכ"א בלקו"ש בהנסמן גם ראה
הדברים 9) "כל בראשית: לפ' האורה מלבוש להעיר

אמת". ושניהם ונסתר נגלה בהם יש שבפרש"י
פרשתנו.10) ריש
א.11) קח, שבסנהדרין
רפ"ו.12)
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ונוסף  "בדורותיו"), ההוספה ללא "תמים", התואר או "צדיק" התואר בתנ"ך מקומות בכמה שמצינו כפי
לברכה" צדיק ד"זכר הענין ישנו לעיל 13לכך מביא שרש"י חז"ל 10(כפי דרשת רש"י מביא ולכן ,(

בברכה); (הוספה "לשבח" היינו ש"בדורותיו"

לשבח  זאת לדרוש אפשר שהרי מקרא, של פשוטו מצד מוכרחת אינה - "לגנאי" הדרשה אבל
"לגנאי"? הפירוש את רש"י מביא מדוע ואםֿכן, לברכה"), צדיק ל"זכר גם (ומתאים

הוראה  לשון - התורה שבכללות זה על נוסף שכן, האדם. בעבודת מזה ההוראה מהי להבין, צריך 14גם

לעיל), (כאמור התורה פנימיות בו שיש רש"י בפירוש בפרט זה הרי הוראה, ענין בכל להיות צריך -
שכתובשענינה וכמו  ה', בעבודת להוראה שמביאה ועבדהו15הוא אביך אלקי  את שלם""דע ,16בלב

- התורה פנימיות לימוד עלֿידי שבאה - אלקות ויראה ,שידיעת אהבה שלם ", בלב ל "ועבדהו מביאה 
באמצעות  רק להשיגם  בארוכה שאפשר מבואר שלכן התורה, פנימיות לימוד שעלֿידי אלקות ידיעת

החיים' עץ עלֿידיֿזה 17ב'קונטרס שדוקא כיון אלה, בדורותינו ובפרט התורה, פנימיות בלימוד ההכרח
התורה, פנימיות בו שיש רש"י, שפירוש מובן, הנ"ל ומכל ויראה. לאהבה בעבודת באים להוראה מביא

"בדורותיו"? תיבת על מביא שרש"י חז"ל מדרשות ההוראה מהי להבין וצריך האדם.

יותר:)‚. וגדולה כללית קושיא בהקדים (ויובן

תדבר  שהתורה יתכן איך מובן: אינו "לגנאי", היא "בדורותיו" בתיבת התורה שכוונת הפירוש לפי
הכתוב" דיבר לא טמאה בהמה "בגנות אפילו הרי נח? של אותיות 18בגנותו שמונה הכתוב "עיקם שלכן ,

אפילו 19כו'" שיהיה, מי של בגנותו לדבר רוצה אינה שהתורה גופא, נח בפרשת והוראה ענין שזהו -
ענין  כלֿכך היה לא שאז מתןֿתורה, קודם נאמר זה פסוק מזו: ויתירה טמאה. בהמה של בגנותה לא
תורה  מתן  לאחרי  שרק אלא בפועל, טומאה אז היתה לא שהרי "טמאה"), כתוב היה אם (אפילו הגנות

נח?! של בגנותו תדבר שהתורה היתכן ואםֿכן, כו'". הכתוב "עיקם זאת ובכל טמאה, הבהמה תהיה

שבתורה, בסיפורים רק הוא מגונה, דבר לומר שלא בכדי כו'" הכתוב "עיקם שהכלל בהקדים, ויובן
הלשון  שנאמר ראה, ופרשת שמיני בפרשת כמו מקומות, וכמה בכמה מצינו ולכן בהלכות. לא אבל

ברור  באופן לומר צריך והלכה הלכה, אודות מדובר ששם כיון טהור", "אינו ולא .20טומאה,

ב" שלmwirהפירוש באופן נכתב שהענין כפשוטו, הוא באופן הכתוב" ולא מוסתר, ובאופן עקמומיות
להיות צריכה הלכה והרי וגלוי, הלכה ישר להיות צריכה כך פסוקה, הלכה להיות שצריכה כשם ברורה.

ברורה. הוראה שתהיה ובלבד מגונה, דבר אפילו אומרים ברורה, תהיה שההלכה וכדי ברורה.

כיון  כו'", הכתוב "עיקם שם מכלֿמקום (כנ"ל), הוראה ישנה התורה בסיפורי שגם ואףֿעלֿפי
בגלוי, אינן שההוראות כשם ולכן, סיפורים. הם כי בגילוי, - גלויות הוראות אינן שבסיפורים שההוראות

גלוי. שאינו לשון להיות יכול הלשון גם כך

נוגע  שזה דכיון - "לגנאי" שהכוונה להפירוש (גם) "בדורותיו" אומרת שהתורה מה יובן עלֿפיֿזה
ההוראה. את לפרש בהכרח אזי (כדלהלן), ה' בעבודת להוראה

אור'„. ב'תורה הזקן רבינו שמבאר כפי - היא המבול מפרשת ההוראה פרשה"21כללות (ה"חסידישע
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ז.13) יו"ד, משלי
(בשם 14) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
ט.15) כח, הימיםֿא דברי
(תניא 16) בפע"ח מ"ש להבין ד"ה בקו"א מש"כ ע"פ ומובן

ב). קנו,
ואילך.17) פי"א
א.18) קכג, ב"ב
שם).19) ב"ב בפרש"י (הובא א ג, פסחים
ב)20) ג, (פסחים בגמרא שמקשה לא ומה מי "ובאורייתא

לפרש  בהכרח טמא", שכתוב כתיב ממה היא הגמרא שקושיית
זוmixetiqa"טמא" קושיא באה שלכן .seqal דאם השקו"ט. כל

ממה היא שהקושיא אינונאמר בהלכות, גם  בכלל טמא שכתוב
כיוןllkמובן  מזה להקשות הו"ל ומיד תיכף שהרי -`lny,זה
d`n שנמצא הקושיא צ"ל לאח"ז ורק בתושב"כ, ויותר פעמים
mrtדזה ועכצ"ל וכו'. לא l`מרכב ד"מי מזה אלא לי', קשיא

- mewnכתיב" meyaשאינו) בסיפורים גם -gxken בהם להיות
ברור). לשון

נקי  וארוך מגונה קצר דשווין המהרש"א לפי' הנ"ל: על נוסף
בענין נקי ארוך ל' מקום בשום אשתמיט לא למה -dkldc?

חט"ו  אג"ק גם וראה ואילך. 26 ע' ח"י לקו"ש בארוכה וראה
וש"נ. שעו. ע'

בלקו"ת21) - ובאריכות פרשתנו. שם ריש (אוה "ת  שם  לג"פ 
ואילך). א תרט , ג) (כרך
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התיבה" אל גו' "בא להיות שצריך - השבוע) ועלֿידיֿזה 22של ו)התפלה, (התורה תיבות בתוך להיכנס ,
כדלקמן) וכו', הפרנסה (דאגות המבול מי הזידונים, ממים .23ניצלים

מישראל  אחד ולכל מקום, ובכל זמן בכל הוא - נצחית) (שהיא התורה הוראות ככל - זה וענין
העולם" נברא בשבילי לומר חייב ואחד אחד "כל שהרי שיהיה, מצב באיזה כל 24במיוחד, שבשביל ,

היא  העולם בריאת שהרי יחיד, כל עבור הם והוראותי' התורה שגם מובן, ומזה העולם. כל נברא יחיד
התורה" דרך 25"בשביל שביל, - הפירוש לפי אחד 26(ובפרט כל בשביל הוא שהעולם כשם ואםֿכן, ,(

וכמדובר  במיוחד. מישראל אחד כל בשביל היא העולם, ותכלית כוונת התורה, גם כך במיוחד, מישראל
הוי' "אנכי נאמר שלכן פעמים מצרים"jiz`vedאשר `jiwlכמה יחיד 27מארץ בלשון אמר 28, שהקב"ה ,

lklcg`.במיוחד מישראל אחד כל בשביל היה שמתןֿתורה כיון וגו'", אלקיך הוי' "אנכי מישראל,

התיבה" אל "בא להיות צריך אצלו שגם מנח, ללמוד שעליו לו אומרים איך לטעון: יכול יהודי אבל
כך  יותר), טוב בדור היה אם ומכלֿשכן צדיק, היה בדורו (ואפילו תמים" "צדיק היה נח הרי - וכו'

יכול כיצד לנח; להשתוות הוא יכול איך ואםֿכן, הטבע), היפך (כנ"ל, הכלל מן יוצא להינצל ed`שהיה
הזידונים? ממים

היה  "ואילו "בדורותיו", רק תמים" "צדיק היה נח שגם (לגנאי), "בדורותיו" התורה אומרת ולכן
נחשב היה לא אברהם של ודרגאmelklבדורו ,"ef יש ובמילא (כדלהלן), אצלו גם שייכת "צדיק" של

מנח. הוראה ללמוד ביכלתו

.‰. ש"יש "בדורותיו", בתיבת הפירושים משני ההוראה שדורשים וזוהי ויש לשבח אותו דורשים .
לגנאי": אותו

את  מגלה רש"י שפירוש כיון שניהם, את רש"י מביא ולכן ה', בעבודת הוראה הם הפירושים שני
פליגי, ולא חדא אמר ומר חדא אמר ומר לעיל). (כאמור שלם" בלב ל"ועבדהו המביאה התורה, פנימיות

שונים: מצבים) - אדם באותו (או סוגים לשני הוראות שהן כיון

שאצלו  כיון התיבה", אל גו' ד"בא הענין לכל זקוק שאינו לטעון, יכול - וכו' צדיק אודות כשמדובר
הגמרא  מדברי ובמכלֿשכן הזידונים, מים מלכתחילה שולטת 29אין גיהנם של אור אין חכמים "תלמידי

" אפילו שייך cinlzבהן", אינו (ובמילא עצמו החכם הוא, ובמכלֿשכן בגיהנם), להיות (והמחוייב חכם"
גיהנם). המחייבת שטות לרוח

נח שאפילו - לשבח "בדורותיו" מהפירוש ההוראה ישנה זה ואפילוועל תמים " "צדיק שהיה
התיבה ". אל  גו' ד"בא לענין זקוק היה  "בדורותיו",

הי  הנ"ל צדיק הוראה היה שנח - השני מהפירוש היא אדם בני לרוב ההוראה ואילו כו'; לצדיקים א
לרוב  שייכת צדיק של זו ודרגא המושאל, בשם רק אלא צדיק, ענין אמיתית זה שאין דורו, ערך לפי רק

צדיק" תהי אותו "משביעין שהרי - אדם יש 30בני בודאי אותו", ש"משביעין וכיון אחד, כל על נאמר
שבתניא  צדיק לפירוש ואפילו זאת. לקיים הכח השבועה 31לו את לקיים הכח ישנו זו במדריגה גם הרי -

צדיק  שזהו רשע", תהי "ואל השבועה: של השניה המחצית את לקיים ועלֿכלֿפנים, כו'". צדיק "תהי
המושאל  באריכות.32בשם בתניא כמבואר אחד, כל ביכולת  יש בודאי -

ומתן  משא לו (ושיש דורו בני רוב כי צדיק, בודאי עתה הוא הרי דורו, לפי "בדורותיו", זאת, ומלבד
המבול, ממי ההוראה הגיעה שאליו גופא הא הנה בניֿישראל, בין ואפילו העולם, אומות הם עמהם)

זה. מענין כלל יודעים שאינם שנשבו תינוקות ישנם שהרי לעילוי, כבר נחשב
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א.22) ז, פרשתנו
ו,23) (שם מלמעלה" תכלינה אמה ד"אל לענין שבאים ועד

" ר"ת "אמה" - -dלךnלקינו`טז) מנחם תורת (ראה עולם"
מוגה.רשימת בלתי מהנחה - וש"נ). קעז. ס"ע היומן
(במשנה).24) סע"א לז, סנהדרין
בראשית.25) ר"פ פרש"י
סרנ"ו.26) ס"ה. כש"ט ראה

ו.27) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
רפו).28) (רמז עה"פ יל"ש ראה
וש"נ.29) בסופה. חגיגה
ב.30) ל, נדה
פ"י.31) פ"א.
פ"א.32) שם ראה
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ולא  מהמבול, עצמו את הציל התיבה", אל גו' "בא שקיים עלֿידי שנח, כשם מנח: ללמוד עליו ולכן
שכתוב  כמו העולם, כל את גם אלא עצמו, את שהציל 33רק מזו, ויתירה אתך", בניך ונשי ואשתך "ובניך

הפסוק  בהמשך שכתוב כמו כו', חיים בעלי הכח,34גם מישראל אחד לכל יש גם כך - גו'" החי "ומכל
הרמב"ם  וכפסק העולם, כל ואת עצמו להציל ביכלתו הזידונים, המים על הבט פעולה 35שמבלי שעלֿידי ,

זכות. לכף העולם כל ואת עצמו את מכריע אחת טובה

חדש  עולם שראה איתא שבנח, ולעשות 36וכשם חדש, עולם לבנות מישראל אחד כל של בכחו יש כך ,
יתברך. לו דירה ממנו

***

.Âאלא - תמוה רש"י פירוש גם ישנו הסדרה לסיום שבתחילת בסמיכות פירש"י שעל הוא, שהחילוק
מתעכבים  לעיל) (שנתבאר  לדורשו הסדרה שאפשר בשעה לגנאי" אותו "דורשים מדוע לבאר מפרשים

פירש"י על אבל לבארו.df"לשבח"; שיתעכב מי עתה לעת מצאתי  לא ,

"חצרמות" תיבת שהשם 37על הוא, בזה הפשוט הפירוש אגדה". דברי מקומו, שם "על רש"י: מפרש
מקומו". שם "על הוא גם נקרא ולכן נמצא, היה שבו המקום שם אלא האדם, של שם אינו "חצרמות"

אגדה". ב"דברי מקורו זה שפירוש רש"י, אומר זה ולאחרי

מובן: ואינו

נשיאינו - רבותינו הפליאו כמה עד הידוע לפי השל"ה 1ובפרט שכתב וכמו רש"י, פירוש 38במעלת

ומובא  מופלאים", "ענינים ישנם רש"י" של ודבור דבור ש"בכל אליו), הקודמים גם רש"י 39(וכן אשר
צריכים  בודאי פירושו, על כלֿכך התייגע רש"י ואם התורה; פירוש שכתב קודם תעניות תרי"ג התענה

להתייגע  -אנו

מ'מדרש א) הוהֿליהֿלמימר - משמעות להם שיש השמות לפרש (באם בפירושו? רש"י התכוין מה
"נעמה"40רבה' בשם צריך 41גם שלכן עצמו, האדם של שמו שזהו לפרש הקושי מהו גם) בזה. וכיוצא

ש" ואף - מקומו"? שם "על "דקלה"xvgלפרש הרי למקום, בכללות שייך ועוד 42" עצים. ליער, שייך
כהנה.

זה  לפני מביא שרש"י מה מובן,43בשלמא זה הרי עצמו", ומקטין עניו ש"היה "יקטן", שם על הטעם
הוא  ליקטן בנוגע והפירוש לעיל), (כאמור האדם בעבודת הוראה שהם ענינים בפירושו מביא רש"י כי
המשפחות  כל להעמיד זכה לכך עצמו ומקטין עניו ש"היה לפי שיקטן, שכשם האדם, בעבודת הוראה

במדרש  כדאיתא ביותר, הצעיר שהיה אף משפחות), (י"ג קודם 44הללו" שהיה אף "מקטין", - (ועוד
בפשט  וגם עלֿאחתֿכמהֿוכמה. מתןֿתורה), (ולאחרי עצמו את מקטין שהוא גדול - כו') מתןֿתורה

בניו. ונפרטו נמנו בו שרק - ל"יקטן" בנוגע ביאור דרוש

מפרש  שרש"י מה מובן פירושם 45וכן או מקורם את לפרש בא לא שרש"י [אף פרס" זו - "ותירס
- אגדה] בדברי שנתבארו אלו האומות, בשאר גם זאת לפרש צריך היה כן, דאם האומות, שמות של

זה  לפני רש"י שכתב למה בהמשך בא שזה לבאר 46כיון ובכדי שני", בית יפת מבני שהיה כורש "שבנה
המדרש  דברי את רש"י מביא יפת, מבני כורש היה והרי 47איך פרס", "זו - יפת מבני שהיה - ש"תירס"

פרס  מלך היה .48כורש
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יח.33) ו, פרשתנו
יט.34) שם,
ה"ד.35) פ"ג תשובה הל'
ח.36) פ"ל, ב"ר
כו.37) יו"ד, פרשתנו
א.38) קפא, שבועות מס'
בתחלתו.39) המור צרור בערכו. לחיד"א שה"ג
ג.40) פכ"ג, ב"ר

כב.41) ד, בראשית
כז.42) שם, פרשתנו
כה.43) שם,
ז.44) פל"ז, ב"ר
ב.45) שם,
כז.46) ט, שם
א.47) שם, ב"ר
לדוד.48) משכיל גם ראה
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פירוש, לחפש מכריח מה מובן: אינו - "חצרמות" אודות  המדרש פירוש את מביא שרש"י מה אבל
מזה? ההוראה ומהי

אגדה"ב) "דברי מסיים: שרש"י מה להבין צריך מבלי 49גם הפירוש, את לומר יכול היה רש"י הרי -
. (ש"יש הסדרה בתחלת בפירושו כמו לפירושו. המקור וכן לציין "לגנאי"), או לשבח" אותו דורשים .

הוא  זה שפירוש לציין רש"י צריך כאן דוקא מדוע הפירושים. מקור את מציין שאינו מקומות, בכמה
אגדה"? "דברי

.Ê שהפירוש כיון מקומו", שם "על הוא ש"חצרמות" מפרש שרש"י לומר, אפשר היה בפשטות
הברכה? היפך שהוא שם לתינוק שנותנים היתכן מובן: אינו עצמו) האדם של שם (שזהו כפשוטו

היו  הם שהרי - וכו' ועמורה סדום מלכי של לשמות בנוגע שמתרצים כפי לתרץ אפשר אי וכאן
השם) בוחר שהאב המנהג עלֿפי השם, את הוא נתן הסתם שמן חצרמות, של (אביו יקטן אבל רשעים,
איך  ואםֿכן, הראוי. כפי בעניניו שהתנהג ומובן רש"י), מדברי (כנ"ל עצמו" ומקטין עניו "היה הרי -

כזה? שם שנתן יתכן

ביקטן. תלוי אינו המקום שם והרי מקומו", שם "על שזהו - רבה ממדרש הפירוש רש"י מביא ולכן

שהוא אומר שרש"י מה  מתורץ  אינו זה פירוש שלפי זאת  מלבד השם אבל, הרי - אגדה" מ"דברי
ענין  אפילו זהו ואדרבה, "חצרמות". לא אבל הברכה, היפך הוא - "מות" הברכה: היפך אינו "חצרמות"

הגמרא  כדברי ה', כו'",50בעבודת יודע אדם "וכי השאלה: ונשאלת מיתתך", לפני אחד יום "שוב
בזוהר  איתא יותר) (ועוד וכן כו'". "שוב האדם אצל יהיה שתמיד היא הכוונה שאכן מתרצת, 51והגמרא

ש" בציור הם עומדים ויומא" יומא ש"כל חסידי" nei`ש"זכאי `edd."מיתתך" הוא "

.Á רבה במדרש הם - רש"י שמביא אגדה" אוכלים 52"דברי שהן מות, חצר ששמו הוא "מקום ושם: ,
יום". בכל למיתה ומצפים פפייר כלי ולובשים כרישים

זה שהיה הארץ"mcewואף היו 43ש"נפלגה לא אףֿעלֿפיֿכן - בגשמיות מרובה השפעה היתה שאז ,
ללבו  בנוגע והן לאכילה בנוגע הן בגשמיות, מלשון "מונחים" - (חצר פשוטים דברים אכלו אלא שים,

להיפטר  יוכלו מתי - הנ"ל) (כזוהר  יום" בכל  למיתה ו"מצפים פשוטים, לבושים ולבשו עשב) חציר,
עולםֿהזה  מתאוות .53לגמרי

המוסגר):- מאמר (בתור למעשה והוראה

אחר  - יותר ועוד יקרים, לבושים אחר לרדוף זו, שבמדינה מההנהגה להיפך בדיוק היא זו הנהגה
בחסידות  מבואר מחסידות: מפורשת" "ראיה זה על לו שיש (באמרו הבית יותר 54קישוטי יקר שבית

עבור  בעליֿחוב נעשים זה שבשביל עד גדול), בהידור להיות הבית קישוטי צריכים ובמילא, מלבוש,
הבית. קישוטי לו שיהיו ובלבד עיסקא), בהיתר כי (אם ריבית לאחוזי צמודה הלוואה

ידו" "כמתנת להיות צריכה צדקה נתינת לו. שאין טוען - צדקה אודות ואין 55כשמדובר רכושו, לפי ,
שלו, כסף זה אין - הבית קישוטי עבור נוטל מניין מאי, אלא לו. אין שאכן אמיתית, שטענתו ויתכן לו.

זרים! כספים הם לשלם שמוסיף האחוזים וכן זר, כסף אלא

"חיי רק אלא עולם", "חיי שאינו ענין בשביל לו כדאי זה שעה"56שעה"וכל ב"חיי אפילו ועוד: ,
כי זמני, דבר שעה", "חיי רק זה הרי יהיה שלו שבביתו השכנה, בשביל רק זה הרי לכך שזקוק מה כל

נראה  איך תראה שהשכנה בשעה שהרי זמני, דבר אלא אינו גופא זה וגם השכנה. מבבית יותר "יפה"
חלילה, וחוזר אליו, אחרֿכך יחזור וכך יותר, יפה להיות צריך שאצלה לבעלה, בטענות תבוא ביתו,
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יט.49) ד, בבראשית ועד"ז
א.50) קנג, שבת
א.51) רכ, ח"א
ח.52) שם, ב"ר
(אבות 53) כו'" מת כאילו מאה "בן במרז"ל הידוע כפי'

וש"נ). .187 ע' חי"ב התוועדויות - מנחם תורת וראה ספ"ה.
ובכ"מ.54) ד. צח, ברכה לקו"ת
ראה.55) ס"פ
וש"נ.56) ב. לג, שבת
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חיל" אל מחיל להלוות 57"ילכו ומפסיקים רחמנאֿלצלן, ("קרעדיט") ה"אשראי" את מאבד שהוא עד ,
המוסגר. מאמר כאן עד - לו.

ומבלי  ותאוה, קנאה של ענין כלל אצלם היה שלא - ב"חצרמות" שהיתה מההנהגה ההוראה וזוהי
- הלבושים וגם פשוטים, מאכלים אצלם היו כנ"ל, בגשמיות מרובה השפעה להם שהיתה כך על הבט

פשוטים. היו - דבית המקיף את גם כולל שלבוש

שי  בשעה השאלה: "ויבעט"נשאלת יהיה שלא מבטיחים איך - "וישמן" מרובה, השפעה והמענה 58ש ?
ההנהגה  באופן כשמתנהגים אבל רחמנאֿלצלן, "ויבעט" נעשה אזי "וישמן", של באופן שזה בשעה זה: על

ד"חצרמות". באופן מתנהגים מרובה, השפעה כשיש גם הנה - עצמו" ומקטין עניו "שהיה יקטן, של

שמקומו  מצד הוא זה שם אלא נקרא, היה שבו שם סתם זה אין מקומו": שם "על מפרש שרש"י וזהו
הרמב"ם  שכתב כמו או נהגו, שכך במקום היה (שהרי זו בהנהגה שהתנהג היינו "חצרמות", 59הוא

הדבר  של ומעלתו לערכו היא בזה שהכוונה מקומות, בכמה "מקום" ).60בפירוש

וביטול  בקטנות להיות שצריך מעבר חינוכו שקיבל מיקטן, ללמוד שיש - בעבודתינו הוראה ,61וזוהי
שלפניֿזה  רש"י לפירוש בהמשך בא זה ופירוש כנ"ל. "חצרמות" של בהנהגה בנו , את חינך זו ובדרך

יקטן. על

אדם  של לבו שמושכת אגדה שזוהי אגדה", "דברי - רש"י ("א 62ומסיים ותופס שמושך ענין היינו, ,ַ
כו'. דערנעמט") און ציט וואס ָענין

.Ë:להלכה גם נוגע זה פירוש - אגב דרך

בפרשתנו  כמו בזה, וכיוצא בגטין שם, כתיבת לאופן בנוגע  ספק "אופר":63כשיש או (ביו"ד) "אופיר"
שכתוב  כמו לכתבו צריך בתורה, שנכתב שם הנה - בבי"ת או בוא"ו לכתבו אם "חוילה", או יו"ד), (בלי

בדיעבד  אפילו פסול הגט אחר, באופן נכתב אם רבים, ובמקרים .64בתורה,

לשמות  - שבתורה מקומות ומשמות שבגטין, אנשים לשמות שבתורה אנשים משמות למדים כמובן
הבן. שם שזהו היינו מקרא של שפשוטו מודיעתנו - אגדה" "דברי רש"י והדגשת שבגטין. מקומות

ללמ  יש זה משם על ואםֿכן שללמד לומר שיש אלא עוד ולא למקומות. - הן אנשים, לשמות הן וד
גם  כך מקומו", שם "על הבן, שם פירושים: ב' בו יש "חצרמות" שהשם שכשם - יצא כולו הכלל

המקום. שם על איש, שם אופנים: בב' לפרש יש וכו' ו"חוילה" "אופר" השמות

.È:הקודמת בפרשה רש"י פירוש יתורץ הנ"ל עלֿפי

רש"י  מפרש - ו"אשור" "כוש" והקשה 65על העתיד". שם על המקרא וכתב היו, לא "עדיין :
מקמיה 66המהרש"א  דכתיב חוילה גם הזכיר לא  "למה בב"ר 67: שכתוב וכמו חוילה"?68, גבי כן גם

יתורץ: הנ"ל ועלֿפי

מקומו", שם "על אלא יקטן, עלֿידי ניתן לא ששמו - חצרמות - "יקטן" של מבניו באחד שמצינו כיון
עלֿידי ניתן לא ששמו יקטן), של (בנו ל"חוילה" בנוגע גם הוא שכן לומר אפשר "על ohwiהרי אלא ,

של  שבנו ובשעה בראשית, ימי מששת הוא "חוילה" המקום ששם להיות יכול ובמילא, מקומו". שם
העתיד". שם "על שזהו הכרח אין ואםֿכן, מקומו". שם "על קראוהו שם, התיישב "יקטן"
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ח.57) פד, תהלים - הכתוב לשון
טו.58) לב, האזינו
פ"ח.59) ח"א מו"נ ה"ו. פ"ב יסוה"ת הל'
ואילך).60) סע"ב (עד, להצ"צ החקירה בס' מקום ד"ה וראה
ש"מכל 61) וגו'", החסדים מכל "קטנתי יא) לב, (וישלח וכמ"ש

ס"ב). אגה"ק תניא (ראה ד"קטנתי" הענין אצלו נעשה החסדים"
כמ"ש - בנ"י אצל התמידי הסדר הוא כולנו וכן אבינו "ברכנו

(ראה פניך" באור של כאחד ברכתו  שהמשכת היינו, פל"ב), תניא
(מצד הקב"ה כאחד" "כולנו של ומצב במעמד כשנמצאים היא

וכמאמר והביטול), מצא הקטנות "לא בסופה) (עוקצין המשנה

כלי בלתי הקב"ה (מהנחה השלום" אלא לישראל ברכה מחזיק
מוגה).
וש"נ.62) סע"א. פז, שבת ראה
כט.63) יו"ד,
פתיחה64) לאוואוט) (להרא"ד נקי  קב  כלל ראה שמות לסדר

יח.
יד.65) ב, בראשית
ב.66) יו"ד, כתובות
יא.67) שם,
ב.68) פט"ז,
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מאחיהם באחד מצינו שלא כיון - ו"אשור" ל"כוש " בנוגע ועלֿפי מה ֿשאיןֿכן מקומם, שם על שנקראו
העתיד". שם על המקרא ש"כתב מהם מוכרח לכן הוריהם, עלֿידי בו שנקראו השם זה הרי מקרא של פשוטו 

.‡È כנ"ל שלם" בלב ל"ועבדהו להביא שצריכה זה, רש"י שבפירוש התורה מפנימיות ההוראה - כנ"ל
היא: -

בקנאה צריכ  וכו', הלבושים המאכלים, בתאוות "מונחים" להיות לא - ד"חצרמות" ההנהגה להיות ה
וכו'. פשוטים ולבושים פשוטים מאכלים של בסדר להתנהג אלא וכו',

ומקטין  עניו ש"היה "יקטן", של העבודה להיות צריכה - כזו בדרך שיתנהגו כאלו ילדים לחנך ובכדי
עצמו".

וכדברי  הזה, בעולם פירותיה אוכלין גם - הבא לעולם רוחני שכר שמביאה זאת מלבד - זו והנהגה
הללו". המשפחות כל להעמיד זכה "לכך רש"י:

***

.·È.'גו רבים מים דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È בתניא ברדיו 69השיעור שבתֿקודש במוצאי ללמד ה' בעזרת מא,70שיתחילו פרק התחלת - הוא ,
פעמים. וכמה וכמה זיך"), קאכט מען וועלכן ("אין בלהט עוסקים שבו ענין אודות מדובר ָששם

ובלבבך  בפיך מאד הדבר אליך ש"קרוב איך מבואר שבהם פרקים ארבעים כבר שלמדו לאחרי
בגילוי 71לעשותו" מבוארים שאינם נפלאים, ענינים - ועד חדשים, ענינים נתבארו שבו מא, לפרק מגיעים ,

שלפניו). בפרקים המבואר על חדש דבר בו שיש פרק, בכל הוא כן - (ובכלל הקודמים בפרקים

מלכות  עול וקבלת יראה שזהו ושרשה", ועיקרה העבודה "ראשית לידע שצריך - הוא הפרק התחלת
"מניח  הרי מקום, בכל נמצא שהקב"ה שאףֿעלֿפי - לזה שמביאה ההתבוננות מהי ומבאר שמים.

בכלל". ישראל עמו על מלכותו ומייחד  ותחתונים העליונים

ישנם  שהרי - הדרוש ככל המתבונן) האדם (את עדיין "תופסת" אינה כשלעצמה זו התבוננות אבל
בלעדיו, גם ירבו, כן יהודים, כלֿכך הרבה נוגע ומה יתברך, מלכותו ומייחדים עול עליהם שמקבלים

אחד עוד שהקב"השיהיה בפרט", "ועליו - הזקן רבינו מוסיף זה ועל בפרט? הוא -. מלכותו ."מייחד
hxta eilr ש נוגע ;"`ed.יתברך מלכותו עול עליו יקבל

מכלל  בלבד אחד פרט רק ישראל, מכלל חלק שהוא כפי היינו בפרט" ש"ועליו לחשוב יכולים ועדיין
ביותר, גדול

רק - לא קאי "ומייחד" ותיבת - יחיד מלשון "ומייחד", אומר שהרי כן, אינה הלשון שמשמעות אף
" על גם אלא בכלל", ישראל עמו נוגעe"על יחיד שכל מובן, שמזה - בפרט" envrעליו cvn רק לא ,

מהכלל  חלק שהוא כפי לפרט היא שהכוונה בדוחק לפרש אפשר אבל מהכלל. חלק היותו -מצד

זה), מטעות להוציא וגם לדבריו, (ראיה הזקן אדמו"ר מוסיף להיות ikולכן שצריכה הסיבה -
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סכ"ג 69) דאשתקד מרחשון בדר"ח נח, ש"פ שיחת גם ראה
שם  ואילך). 211 ע' חל"ח התוועדויות - מנחם (תורת ואילך

וש"נ. .119 ע' חל"ט
ע'70) ח"מ התוועדויות - מנחם תורת (ראה ידוע ובהקדמה:

רע, תערובות יש דבר בכל אלא במוחלט, טוב שאין וש"נ) .224
וכן  טוב. יש דבר בכל אלא במוחלט, רע  אין - ובמכ"ש - וכמו"כ
תושבי' שרוב במדינה אנו נמצאים (שהרי ל"עיתונים" בנוגע הוא
ועוד  זמן וביטול לבלבול שגורמים שאע"פ עיתונים), קוראים
גם  בהם שיש מוכרח קיום) להם שיש גופא (מזה הרי וכו', יותר
זה  ש"ק שבמוצאי ב"עיתון" מודעה נדפסה ולדוגמא: טוב.

שלולי  כזה ליהודי גם הדבר יגיע ועי"ז ברדיו, תניא שיעור מתחיל
מנצל  הי' ובמילא זה, לימוד אודות יודע הי' לא בעיתון הקריאה
עבור  לכלֿהפחות או בלתיֿרצויים, ענינים עבור זו שעה מחצית
תניא, שיעור ברדיו ישמע הנ"ל מודעה ע"י ואילו הרשות, עניני
יחד  עליו, הדברים יפעלו ובודאי התעוררות, ודברי חסידות דברי
(ראה  הידוע כהלשון השיעור, אומר על וגם השומעים, כל עם
הדברים  "שיפעלו וש"נ) שנד. ע' ריש היומן רשימת - מנחם תורת

מוגה). בלתי (מהנחה ובהשומעים" בי
יד.71) ל, נצבים
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ש"efהתבוננות משום היא ,aiigולכן העולם", נברא בשבילי לומר שהקב"ה aiiegnאדם להתבונן אחד כל
. מלכותו בפרט"."מייחד עליו .

הוא  - בתניא כאן מביא הזקן שאדמו"ר - העולם" נברא בשבילי לומר אדם "חייב ז"ל רבותינו ציווי
דסנהדרין  ד פרק סוף התניא 24במשנה גליון על ה'צמחֿצדק' אדמו"ר שמציין הנ"ל 72(כפי ובמשנה .(

הזקן  שאדמו"ר ומזה כדלהלן. ישראל) מכלל פרט בתור (ולא יחיד בתור מישראל אחד כל על מדובר
על  מלכותו" "מייחד שהקב"ה היא, שכוונתו להדיא מוכח בפרט", ל"ועליו בקשר המשנה לשון מביא

בתור מבניֿישראל אחד .cigiכל

.„È עולם" הוא מישראל אחד שכל כו'" ללמדך יחידי האדם נברא "לפיכך נאמר: הנ"ל במשנה
העולם". נברא בשבילי לומר חייב ואחד אחד כל "לפיכך ומסיים: מלא",

הדמיון: מהו - מובן אינו ולכאורה

עליונים  על לא לסמוך, מי על לו היה ולא "יחידי", היה שהרי מלא", "עולם היה אכן - הראשון אדם
יהודי  אודות כשמדובר אבל הקב"ה; של מלכותו ענין כל את לפעול לבדו צריך והיה תחתונים, על ולא
הבריאה  כוונת את הממלאים בלעדיו, גם ירבו, כן מישראל, וכמה כמה כשישנם שלאחריֿזה, מהדורות
אחרים? עלֿידי גם להתמלא יכולה הכוונה הרי בשבילו, זה הרי העולם" ש"נברא שמה לומר אפשר איך -

" - ואדרבה הראשון. לאדם אחד כל דומה זה בענין לא! המשנה: ש"נברא jkitlאומרת לכך הסיבה :"
נברא  ובשבילו מלא", "עולם שהוא ידע הבאים מהדורות אחד שכל בכדי "ללמדך", היא יחידי" האדם
נוגעת  אחד כל של עבודתו גם כך יחיד, בתור נוגעת היתה הראשון אדם של שעבודתו וכשם העולם.

מהכלל). חלק היותו מצד רק (ולא יחיד בתור

.ÂË:נוספת הוראה מתקבלת מזה

בחלק רק - אבל יחיד, בתור עבודתו נוגעת שאמנם לחשוב, אדם נוגע elyיכול זה שגם (אלא בעולם
כולו. העולם לגבי לא אבל מהכלל) חלק שהוא לפי רק ולא כיחיד

הראשון: לאדם דומה שהוא אומרים, זה ועל

לעולם בנוגע רק ולא כולו, העולם לכל נוגעת היתה הראשון אדם של שעבודתו לגבי dfכשם אלא ,
בעולמות  גם העולמות, בכל עליה פעל שמים מלכות עול עליו שקיבל שעלֿידיֿזה העולמות, כל
בעולם  ואפילו העולמות בכל ירידה הראשון אדם גרם הדעת עץ חטא עלֿידי ולהיפך, העליונים,

רע"73האצילות  יגורך "לא שבאצילות החטא,74[דאף פעל שם גם מכלֿמקום חטא, שם נוגע מה ואםֿכן, ,
קער") ("א הזזה עלֿידי ואחד: אחד כל בנוגע גם כך - הראשון] באדם תלויים היו העולמות שכל ַכיון
העולמות  כל את מכריע - טובה פעולה עלֿידי גיסא, ולאידך העולמות, בכל ירידה פועל כראוי, שאינה

הרמב"ם  בפסק (וכמרומז זכות עילוי.35לכף בהם ופועל (

.ÊË"עליו נצב הוי' "והנה אשר  שיתבונן  (שם), הזקן רבינו .75וממשיך

שלאחריו  שלפניו, בדורות המחברים (כדרך משתמש הזקן שאדמו"ר לומר, היה אפשר בפשטות
בעצמו, שכתב ענינים על הזקן מאדמו"ר שישנם מהביאורים אבל, מליצה. בדרך הפסוק בלשון ושבדורו)

ובכוונה. בדיוק זה הרי הפסוקים, לשונות מביא שכאשר רואים,

הקודש' 'אגרת על הביאור ישנו הם), מועטים (שבכלל שלו מאמרים על הזקן מרבינו הביאורים בין
האגרת  את וכשלומדים שונים. מפסוקים בלשונות מלאה זו אגרת והסתלקות. פטירה בענין זך, סימן
אמנם  להם יש אלו לשונות האגרת. לתוכן הלשונות פרטי בין השייכות נראית לא הביאור), (ללא עצמה
של  השייכות אבל כו', געשמאק") א ("מיט עריבות מתוך חודר זה הרי לב בשימת וכשלומדים ַַהמשך,
הביאור  את כשלומדים ואילו וכו'. שבהם התיבות בפרטי ולא בכללות, רק נראית האגרת, לתוכן הלשונות
ביאור. בו ומוסיפה שבאגרת הענין לתוכן מתאימה הכתובים, מלשונות תיבה שכל איך רואים האגרת, על
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לז.72) ע' לתניא והערות בקיצורים נדפס
ג.73) פט, מסעי בלקו"ת הובא - האריז"ל בכתבי כדאיתא

וש"נ.74) סע"ג. ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, תהלים
יג.75) כח, ויצא
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שבכתב  לתורה נחשבת היתה לא עלֿכלֿפנים הזקן אדמו"ר שבחיי הקודש', ל'אגרת בנוגע - זה וכל
תורה  היה הזקן אדמו"ר בחיי שגם עצמו, התניא לספר בנוגע ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה החסידות. תורת של

החסידות  תורת של שבמקום 76שבכתב עד בתניא, אות בכל הזקן רבינו דייק כמה עד הידוע לפי ובפרט ,
וא"ו  בלא או (המוסיף) וא"ו עם לכתוב אם שבועות ששה במשך התבונן - מא בפרק הוא אף - .77אחד

להשתמש  שרוצה מפני זה אין עליו", נצב הוי' "והנה הכתוב לשון כאן מביא שכאשר מובן, ומזה
כאן. מדבר שאודותיו בענין ביאור מוסיף שזה מפני אלא פסוק, של  בלשון

.ÊÈ במדרש מצינו עליו", נצב הוי' "והנה הפסוק אמוראים:78על שני עלֿידי שנאמרו פירושים ב'
יעקב". על עליו אמר וחד השמימה"), מגיע ש"ראשו הסולם על ניצב (שהקב"ה סולם על עליו אמר "חד

השני  הפירוש לפי - היא "עליו" בתיבת שכוונתו ברור הרי הסולם, על מדובר לא בתניא שכאן וכיון
המתבונן. האדם על -

חולם  ופרעה  אלקיהם, על מתקיימין "הרשעים שם: במדרש מבואר - יעקב על קאי ש"עליו" הפירוש
היאור  על עומד מתקיימין 79והנה אלקיהם הצדיקים, אבל עליו".80, נצב הוי' והנה שנאמר עליהם,

הוי' "והנה של בהבנה אלקיהם" על מתקיימין "הרשעים של הענין מוסיף מה מובן: אינו ולכאורה
פסוק על המדרש מביאו (שלכן עליו" )?dfנצב

שבפסוק  "עומד" וכמו "עומד", כמו הוא ד"נצב" שהפירוש המדרש מבאר שבכך לומר, צריך כן ועל
היאור": על עומד "והנה

המדרש וכלשון - פרעה וקיום שעמידת הוא, היאור" על עומד ד"והנה מהיאור."oiniiwzn"התוכן היו -

שממנו 81כידוע - מפני היא  לנילוס  עבדו שהמצרים  לכך  שלמעלה שהסיבה ושר מזל - (מהמלאך
באמת  היה כן אלא מרומה, דבר היה לא זה וענין השפעתם. קיבלו "אלקיהם") הנקרא הנילוס) (עלֿידי
האמת  ואילו עצמו, בכח משפיע שהנילוס במחשבתם התבטאה (וטעותם מהנילוס השפעתם שקיבלו -

החוצב). ביד כגרזן אלא שאינו -היא

"צדיקים  יעקב, על כביכול ומתקיים נצב ש"הוי'" - עליו" נצב הוי' ב"והנה הפירוש גם הוא וכן
הצדיקים. על הוא אלקות של כביכול שהקיום עליהם", מתקיימין אלקיהם

מפרשים "אלקיהם82יש  ענין  שמבארים  - בחסידות המובאים מארז"ל - עלֿדרך עליהם" 83מתקיימין

המדרש  מאמר (ועלֿדרך כח" ש"מוסיפין רק זהו אבל מעלה". של בגבורה כח בפירוש 84"מוסיפין -
בהרוכב). עליה (רק) פועלת ש"מרכבה" המרכבה", הן הן ש"האבות - עליו" נצב הוי' "והנה הנ"ל הפסוק
של  כביכול שהקיום (כנ"ל) מובן היאור", על עומד מ"והנה הדוגמא מביא שהמדרש מזה הרי כאן, אבל

מהווה  לשון - צדיקים.85"הוי'" על הוא -

עליו ", נצב הוי' "והנה  הפסוק בלשון הזקן רבינו כאן משתמש של ולכן שהקיום בזה, שכוונתו
מלך  הקב"ה נעשה דוקא עלֿידו שמים. מלכות עול עליו שמקבל יהודי על "עליו", הוא יתברך 86מלכותו

בפועל). כן נעשה - כולו" העולם על "מלוך ובקשתו: תפלתו ֿ ידי (על

דברך הוי' ש"לעולם שזה עליו", נצב הוי' "והנה אלקות 87בשמים"avpוזהו של שהקיום היינו, ,
מלך" "נצב "נצב": תיבת פירוש שזהו - הקב"ה של ומלכותו "88בעולם, זה הרי -eilr."
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וש"נ.76) ואילך. רסא ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
וש"נ.77) רלו. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
ג.78) פס"ט, ב"ר
מקץ.79) ר"פ
(80oiniiwznהוצאת בב"ר גם הוא כן שם - תיאודורֿאלבק

וצילום  תרל"ח (ווילנא, רא"ם בהוצאת אבל ד). פפ"ט, לקמן (וכן
נוסחאות  בחילופי שם כו' תיאודור הוצאת (ראה ועוד ממנה)

"מתקיים". - והערות)
וש"נ.81) .14 ע' חט"ז לקו"ש ראה

כאן.82) מת"כ פי'
לג.83) פ"א, איכ"ר
ו.84) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
רפ"ד.85) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג
מלך"86) עליך תשים "שום ענין ג "כ יז,וזהו שופטים (פ'

להלן), בהפרק שמובא - לו טו אין השימה שלפני - שפירושו
ועתה miynמלך `ed.ד צ, מסעי לקו"ת ראה - מלך עצמו על

פט.87) קיט, תהלים
מח.88) כב, מלכיםֿא
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נברא בשבילי לומר אדם ש"חייב זה, לפני שכתוב למה בהמשך בא זה העולמות mlerdוענין שכל ,"
גם  אלא העולמות, רק שלא מוסיף, ולאחריֿזה בארוכה), (כנ"ל מישראל אחד כל של בעבודתו תלויים

רבה' ב'בראשית כהפירוש וגם מהווה, לשון - עליו".89"הוי'" "נצב - בריותיך" לכל אדון שאתה "הוי' :
ידו  על בעולם ומתקיים עומד כביכול .90הכל

.ÁÈ אם ולב כליות ובוחן עליו "ומביט הוא: גדול ועיקר - ענין עוד הזקן רבינו מוסיף כן לאחרי
ecaerהאדם כיצד להקב"ה כביכול שנוגע היינו, אותו:caerכראוי",

מלכותו  עליו מקבל שהוא בכך תלויים "הוי'", גם ועד העולמות, שכל אמת הן לחשוב: יכול יהודי
מלכותו  עול עליו מקבל שבזה בהתעוררות, ישראל" "שמע אויס") ("שרייט שמכריז בכך די אבל יתברך,

כרצונו. להתנהג יכול ואחרֿכך יתברך,

אם ולב כליות ובוחן עליו "מביט הקב"ה לא! אומרים: זה כעבודת ecaerועל היא עבודתו אם - "
הפסוקים, שבעת כל עם "למנצח" אומר השנה שבראש בכך די לא עניניו. ובכל תמיד שעובד עבד

בשופר" כו' ("שתמליכוני שופר תקיעת עלֿידי הקב"ה את "שמע 91וממליך מכריז הכיפורים ביום ;(
ומכוו  האלקים" הוא "הוי' שם", "ברוך רוקד ישראל", ושמחתֿתורה ובשמיניֿעצרת נפשו; למסור ן

ושעה, שעה ובכל ויום יום בכל הנהגתו על מביטים אלא התורה, עם ושמח

ללבישת- ההכנה להיות צריכה  איך דוגמא ומביא שממשיך תפילין וכפי לבישת והרי ותפילין, טלית
ושמחתֿתורה  בשמיניֿעצרת ולא הכיפורים, ביום לא השנה, בראש לא החול, בימות דוקא -היא

הוי'ecaer"אם - גם ועד העולמות, כל קיום תלוי כו') יום שבכל (העבודה בזה ודוקא כראוי",
עליו". ש"נצב

.ËÈ:נוסף עיקרי ענין הזקן רבינו וממשיך

. מלכותו "מייחד (שהקב"ה ההתבוננות כל של - כן" "ועל - אדם ה"בכן" ש"חייב בפרט"; עליו .
הוא  כראוי") עובדו אם ולב כליות ובוחן עליו "ומביט עליו" נצב ש"הוי' העולם"; נברא בשבילי לומר

וביראה", באימה לפניו לעבוד ש"צריך -

"כעומד - ויראה" "אימה המלך":iptlואיזו

הנמצא כאדם ורקzpicnaלא שבהם enyהמלך, העולמות, בכללות הוא שכן עליו, נקרא המלך של
" ושמים"ecedרק ארץ ,92על

כבודו"- - הארץ כל "מלא לפניֿזה: זה בפרק שכתוב ולא 93וכמו "כבודו", רק יש שבעולם היינו, ,
" שהרי שלו, (כנ"ל)gipnהעצמיות ותחתונים" -העליונים

"כעומד הוא יהודי יתברך,iptlאבל עצמותו לפני המלך",

שסיפר  הסיפור וכידוע לגמרי. אחר באופן היא ויראה האימה אזי - עצמו המלך לפני וכשעומדים
אדמו"ר  מו"ח גדול 94כ"ק פחד עליו נפל המלך, אל הליכתו במחשבתו צייר האחוזה אדון שכאשר ,

שנתעלף. עד כלֿכך

וכידוע  שמחה, גם להיות צריך ויראה, האימה עם יחד בשמחה 95אמנם להיות צריכה ה' שעבודת
גדר" פורצת ש"שמחה ה',96דוקא, לעבודת המפריעות וההגבלות המדידות כל את מסירה שמחה ;

לבב. וטוב ובשמחה כראוי" "עובדו - המלך" "לפני ובעמדו
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ד.89) פי"ז,
(90) "אלקינו הברכות: בנוסח הפירוש ואחר f"ireוכידוע

ד). צא, שם לקו"ת (ראה העולם" מלך זה)
וש"נ.91) סע"א. טז, ר"ה
יג.92) קמח, תהלים

ג.93) ו, ישעי'
ואילך.94) א קסד, ח"א בלקו"ד נדפס
ובכ"מ.95) פכ"ו. תניא בסופן. לולב הל' רמב"ם ראה
ועוד.96) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה



כח

gp zyxt zegiyÎihewl` dgiy eh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
‰·È˙‰ ˙ÈÈ· ÔÓÊ Í˘Ó ÏÚ È˘Â˜‰

נאמר  נח עלֿידי התיבה בניית זמן משך על
וכך 1במדרש  בה", משתדל היה שנה ועשרים ש"מאה

רש"י  התורה 2אומר על .3בפירושו

רב  כה זמן התעכב שנח ייתכן כיצד להבין: יש
ה' ציווי את לקיים הזדרז ולא התיבה, "עשה 2בבניית

להצלתו  זה היה כאשר ובמיוחד גופר...", עצי תיבת לך
כולו? העולם ולקיום

ברמז! אפילו זה, לקושי כלל מתייחס אינו ורש"י

שהרי  כשורה, נח נהג לא זה שבפרט לומר, אין
לפי  ואפילו היה", תמים צדיק "איש עליו מעיד הפסוק

בניית 4הדעה  לגבי הרי "בדורותיו", רק היה שזה
נח "ויעש הפסוק מדגיש אותו lkkהתיבה צוה אשר

עשה" כן ציווי5אלקים קיים שנח איפוא, מובן .df
פרטיו.mlyenבאופן בכל ,

אמר  כבר שה' שכיוון לומר, אין יאריך 6כן שהוא
המבול  דור אנשי יחזרו שמא שנה, ועשרים מאה אפו

בינתיים 7בתשובה  ועורר התיבה, בבניית נח הזדרז לא ,
יחזרו  שאם ידע, כאשר ובמיוחד לתשובה, דורו בני את

המבול  יבוא לא בתשובה, הדור כלל 8אנשי יהיה ולא ,
בתיבה. צורך

א) הבאות: הסיבות מפני מתקבל אינו זה דבר
התיבה ב  צריכה שבו זמן מצויין אין לך..." "עשה ציווי

במהירות  אותה להכין נח על שהיה ומובן מוכנה, להיות
בשלמות, הציווי את קיים שנח וכיוון ביותר, הגדולה

שהוא מסתבר, אפילו dgcאין לך...", "עשה קיום את
לתשובה. דורו בני את כך עלֿידי לעורר כדי

לדחות  נח היה יכול מדוע רק יובן זה הסבר לפי ב)
ולעורר  שנה, ק"כ לסיום לסמוך עד התיבה בניית את
מובן: בלתי עדיין אך לתשובה, דורו בני את בינתיים

התיבה בבניית להתעסק נח צריך היה lkמדוע jyna
onfd שנה ק"כ ?9של

.·
‰·Â˘˙· ‰¯ÊÁ‰Ï ÈÚˆÓ‡ ‡Â‰ ‰ÈÈ·‰ ÌˆÚ

שאומר  כפי לכאורה, הוא, לכך הפשוט ההסבר
המדרש  גם (וכך ציוה 10רש"י שהקב"ה לכך שהסיבה (

והצלה  ריוח ש"הרבה למרות התיבה, את לבנות נח על
שיראוהו  "כדי היא, זה", בבנין הטריחו ולמה לפניו
אותו: ושואלין שנה ק"כ בה עוסק המבול דור אנשי
להביא  הקב"ה עתיד להם: אומר והוא לך? זאת מה

ישובו". אולי לעולם מבול

דור  אנשי והחזרת התיבה, שבניית מכך, יוצא
הם  אלא נפרדים, ענינים שני היו לא בתשובה, המבול
כדי  אמצעי היתה התיבה בניית פעולת עצם הך: היינו

לתשובה. לעוררם

תיבת...", לך "עשה לציווי הטעם היה שזה וכיוון
ממושך  זמן בתיבה נח של שהתעסקותו מובן, הרי
להיפך: אלא הציווי, בקיום זריזות מחוסר נובעת איננה
מטרת  שהרי הציווי, לקיום האמיתי האופן זה דוקא

ישובו". אולי שיראוהו... "כדי היא התיבה עשיית

אנשי  אצל לעורר כדי פשוט: הכל אין עדיין אך
צריך  נח היה לא לך" זאת "מה התמיהה את הדור
היתה  בנויה תיבה גם שהרי התיבה, בבניית להאריך

לך" זאת "מה לשאלה אותם אפוא 11מעוררת חזרה .
הציווי  את לבצע צריך נח היה מדוע למקומה: הקושיה
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(1.3 הערה וראה כו'). הי' תמים (ד"ה בתחלתו פרשתנו טוב לקח
יד.2) ו, פרשתנו
שנה 3) ק"כ  יוסי רבי בשם הונא "א"ר בסופו) (ה פרשתנו בתנחומא

תשובה  עשו שלא כיון תשובה יעשו שמא המבול בדור הקב"ה מתרה הי'
כו' ארזים ונטע תשובה ועשה נח עמד גופר  עצי תיבת לך עשה א"ל
שנה  שהק"כ משמע, הלשון ומפשטות בהן". מתרה והי' כך להן ואומר
(ולהעיר  נח של והתראתו התיבה לבנין שייך ואינו בפ"ע וענין זמן הוא
שההמשך  שמפרש שם, לתנחומא יוסף עץ ראה אבל תכב). אלף מסדה"ד
לפנ"ז  למ"ש פירוש הוא כו'" לך עשה א"ל תשובה עשו שלא "כיון

.9 הערה לקמן וראה כו'"). הקב"ה מתרה (ש"הי'
ר"פ.4) בפרש"י הובא ה. פרשתנו תנחומא א. קח, סנהדרין
כב.5) ו, שם

ג.6) ו, בראשית
שם.7) ופרש"י ות"י ת"א
יב.8) ז, פרשתנו פרש"י וראה
עוסק 9) שהי' הזמן (אריכות) על רק מדובר שם, שבתנחומא להעיר

אומר  תנחומא רבי פכ"ג: ובפדר"א וקציצתן*. וגדילתן הארזים בנטיעות
הדורות  סדר וראה שם). רד"ל (וראה בתיבה נח עשה שנה ושתים חמשים

תרנו. אלף
(באבער)10) תנחומא ב. פ"א, בראשית אגדת – יותר בארוכה

שם. טוב לקח ומדרש פדר"א וראה לז. בראשית
(11" שם שאיתא (שם) בסנהדרין קצת משמע efכן daiz ולא למה".

אתה "מה שם ותנחומא בראשית ".dyerכבאגדת

.d`ad dxrday ziy`xa zcb` d`xe (*
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של זמן במשך לך..." dpy"עשה k"w חוסר של (בשיא
ה' ציווי את לקיים היה יכול אשר בעוד זריזות),

מירב  בזריזות התיבה את בני ולבנות אצל ולעורר ית,
בנויה? תיבה עלֿידי לך" זאת "מה התמיהה את דורו

לך  "עשה הציווי שעצם לומר, אפוא הכרחי
משתמע  כך שנה, ק"כ תימשך שהבניה דורש תיבת..."
שיראוהו  כדי זה בבנין הטריחו "ולמה הלשון מן גם
אותו...", ושואלין שנה ק"כ בה עוסק המבול דור אנשי

בבנייהegixhdשהקב"ה שתימשך igxkdyמלכתחילה
שנה  ויתעוררו 12ק"כ ישאלו, יראו, דורו שאנשי כדי ,

בעצמו שנח ולא בתשובה, בניית jynלחזור את
"שיראוהו... כדי שנה ק"כ של זמן למשך התיבה

ושואלין...".

.‚
‰Î˘Ó ÔÎÏÂ ,ÂÓˆÚ· Á È„ÈŒÏÚ ‰·È˙‰ ˙ÈÈ·

·¯ ÔÓÊ
הוא: בפשטות לכך ההסבר

של jlפירושו dyr,(הוא מקרא של (בפשוטו
לך,13תעשה `dzש  "עשה האברבנאל: שאומר כפי ,

envraכלומר gpy לעשותה יצווה ולא התיבה יעשה
התיבה  את יבנה בעצמו שנח היה, הציווי .14לאחרים".

הרוגוטשובי  שמסביר כפי פי 15יתרֿעלֿכן, עלֿ
מתקיימת  – "עשה" הוא שהביטוי שבמקום ההלכה,

בעצם diyrdהמצוה zlert,עבירה לגבי גם (וכך
את  עוברים "עשיה" בלשון כתוב שהאיסור שבמקום
שנעשה  מה על חיוב ואין ממש, עשיה עלֿידי העבירה

"גרם"). של בדרך

התיבה  בעשיית בעניננו, גם בניית 16כך על הציווי :
בעצם  היא שהמצוה לך", "עשה בלשון נאמר התיבה

העבודה  כל את לבצע נח על היה לפיכך של 17העשיה,
בעצמו.18בניית  התיבה

באמצעות  לעשותה היה יכול לא הוא ההלכה [לפי
הציוויים  את לקיים שניתן נאמר אם אף שהרי, שליח,
נחשבת  שפעולתו שליח, באמצעות "עשה" לשון של

ממש  המשלח ש 19כפעולת ברור אז גם הרי ,gp לא
קיים  אין בניֿנח אצל שהרי שליח, למנות היה יכול

השליחות  "כמותו"].20ענין יהיה ששלוחו זה באופן

על  ה' ציווי את קיים שנח שלמרות ברור, לכן
הדבר  נמשך זאת בכל גדולה, בזריזות התיבה, בניית
גדולה  בניה עבודת כיצד מפליא, ואדרבה: שנה. ק"כ

אצלו ארכה xzeiכלֿכך `l!שנה ק"כ מאשר

.„
‰˙¯ËÓ· ˙ÂÈÂÏ˙ ‰È·‰ ˙ÂˆÓ È·‚Ï ˙ÂÚ„‰ È˙˘

‰·È˙‰ Ï˘
הרוגוטשובי  זה 15בדברי בענין דעות שתי נמצאות

על המצוה היתה התיבה בבניית או zlertהאם הבניה,
בנויה. תיבה שתהא – הבנין" לא המציאות הוה "המצוה

עשיית  על לציווי בטעם תלוי זה שדבר לומר, יש
התיבה:

הרי  המבול, ממי ההצלה רק היא התיבה מטרת אם
ה  פעולת בעצם ענין שום רק dipaשאין אלא ,

התיבה; של במציאותה

"כדי  היתה התיבה בבניית ההתעסקות אם אך
שפעולת  הרי ישובו", אולי ושואלין... שיראוהו...
מעוררת  שהיא כיוון מצוה, היא עצמה הבניה

.21לתשובה 

רש"י  של כוונתו שזוהי להסביר, ניתן זה לפי
הטריחו  ולמה לפניו והצלה ריוח "הרבה בפירושו
בלשונו  רש"י מאריך כאשר שיראוהו...". כדי זה בבנין
להסביר, מתכוון הוא זה" בבנין הטריחו "ולמה ואומר

הקב"ה  בחר מדוע רק איננה זו שהשאלה בדרך דוקא
והצלה", "ריוח של אחרת בדרך ולא להצלה,
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(12" שם טוב לקח במדרש משמע הי'ikוכן שנה ועשרים מאה
בה". משתדל

אתה13) לפרש: אין שכאן רש"י ynzynובפרט (ראה אחר ולא בה
ס"ה. בפנים לקמן ראה אבל – ב) י, בהעלותך

"וכן 14) להציווי וקדמה "לך" נאמר שלא – המשכן במעשה משא"כ
eyrz כל את ועשו גו' לב חכם כל מפורש: ולאח"ז ט) כה, (תרומה "

ואילך. 164 ע' חי"א לקו"ש וראה ו). לא, (תשא צויתך אשר
וש"נ.15) עה"פ. עה"ת צפע"נ
ב).16) נב, סוכה פרש"י (ע"פ בנדו"ד לי' שמספקא בצפע"נ עיי"ש

כן. אינו שבנדו"ד מכריע שם) עה"ת בצפע"נ (הובא שם לסנה' ובצפע"נ
ו. ד, סעיף לקמן וראה

הי'17) בעצמו שנח שס"ל מוכרח אינו האברבנאל בלשון משא"כ
לבנות והוא lkdמוכרח לאחרים לעשותה יצוה שלא בעיקר אלא בעצמו,

יעשה לא .melkבעצמו
ולהעיר 18) המשכן. לבנין בנוגע 183 ע' חי"א מלקו"ש להעיר

ב. (ג, ובמהד"ת כו'", מקדש גבי בזה "והארכתי שם לסנהדרין מצפע"נ
המצוה  דוקא דבמשכן ומקדש משכן בין מחלק כאן) עה"ת בצפע"נ הובא

ואכ"מ. כו'. הבנין העשי', הוא
ממש 19) בעצמו כעושה הוה אם השליחות גדרי מהסברת ולהעיר

ענגל) (להר"י טוב לקח ח. קו"א סרס"ג או"ח אדה"ז שו"ע ראה –
ואכ"מ. יב. סי"א פי"ב במפענצ"פ בהנסמן וראה ובכ"מ. בתחילתו.

שליחות 20) גדר זה "אם כאן ועה"ת שם. לסנהדרין בצפע"נ כ"ה
לקמן ראה אבל ב"נ". 39.גבי ,38 ובהערה ז סעיף

אותם 21) מעורר ובמילא תמי' שמעוררת י"ל עצמה התיבה שגם אף
.24 הערה לקמן ראה – ב') סעיף (כדלעיל לתשובה



ireaydל cenild xefgn t"r ± gp zyxt ± zegiyÎihewl

האמצעי  גדולה: קושיה זאת אין הפשט לפי שהרי
אין  ולכן תיבה, הוא מים ממבול להצלה הטבע בדרך

המדרש  מן מצטט היה 22רש"י לא "וכי המילים את
או  ובדבורו באמונתו נח את להציל הקב"ה יכול

לשמים". להעלותו

"ולמה בעיקר היא השאלה זה:egixhdאלא בבנין
לטרוח צריך נח היה התיבה envraמדוע .23בבניית

מצוה, היא עצמה שהבניה בכך הכוונה מהי כלומר,
בכך? להתעסק בעצמו נח צריך היה כן על ואשר

זו  טרחה – שיראוהו..." "כדי רש"י עונה כך על
מובן  ומכך בתשובה. לחזרה לעורר כדי היא בבנייה

התיבה  בניית בעצם הוא המצוה קיום .24מדוע

.‰
ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ¯„Ò ‡Â‰ È"˘¯ Ï˘ ˘Â¯ÈÙ· Á¯Î‰‰

על  בפירושו מפרש רש"י להבין: צריך עדיין
כן, אם מהו מקרא. של פשוטו לפי gxkddהתורה

hytd"ל היא הכוונה תיבת..." לך ..."egixhdשב"עשה
כאשר  במיוחד בעצמו? התיבה את לבנות צריך שנח  –
של  תיבה לבנות אחד אדם יכול כיצד לתאר קשה

וכו'. אמה מאות שלוש

מפני  שזה לעיל, האמור את לקבל קשה לכאורה,
מקומות  במספר שמוצאים כיוון לך", "עשה הביטוי
של  פשוטו לפי אחרות משמעויות ישנן זה שלביטוי

בשבילך" "לך, משלך"25מקרא: .26"לך,

מסדר  הוא רש"י לפירוש שההכרח לומר, יש
והמשכם  כתוב 27הפסוקים התיבה עשיית על הציווי :

"קץ xg`lמיד המבול דור ועל הפעולה על הסיפור
הארץ" את משחיתם והנני לפני... בא בשר 28iptleכל

הנני "ואני minאתian`הפסוק leand."...29 שם
ההשחתה  תתבצע אופן באיזה מסיק 30מפורט מכך .

לשם  רק איננו תיבת..." לך "עשה שהציווי רש"י

לו  שתהיה כדי התוצאה, בשביל התיבה, של מציאותה
מ" באמצעותה להנצל שיוכל minתיבה lean אלא ,"

התראה  עצמה, בפני מצוה היא הבניה פעולת שעצם
המבול. לדור

.Â
ÏÚ Â˘Â¯ÈÙÓ ‰Â˘ Ò"˘‰ ÏÚ È"˘¯ Ï˘ Â˘Â¯ÈÙ

‰¯Â˙‰
בפירושו  רש"י של שדרכו פעמים, מספר כבר דובר
אמנם  הש"ס. על כבפירושו בדיוק איננה התורה על

"פשוטו" את מפרש הוא אינו 31בשניהם זאת בכל אך ,
וכו', ההלכה לימוד – הש"ס של ה"פשוטו" זהה
הן  אלה הפסוקים. פשט לימוד – מקרא של ל"פשוטו"
סתירה  על להקשות אין לפיכך שונות. לימוד דרכי שתי

הש"ס. על פירושו לבין התורה על רש"י פירוש בין

סוכה  במסכת בעניננו: מודגש זה אומר 32דבר
זה  ומפירוש נח, עם ביחד התיבה את בנה שׁשם ֵרש"י,

הרוגוטשובי  הוא 33מדייק לכך שההכרח ואומר
מן  ההיפך – הבנין" לא המציאות הוה "דהמצוה
בסעיף  (כדלעיל התורה על רש"י מפירוש המשתמע

ד').

רמז  אין מקרא של פשוטו לפי הוא: לכך ההסבר
הפסוק  מן להיפך: לנח. עזר ששם לכך 5בפסוקים

נראה, עשה" כן אלקים אותו צוה אשר ככל נח "ויעש
את  בנה שנח התורה, על בפירושו רש"י שאומר כפי

.envraהתיבה

מהקדמת  שם: הפסוקים להמשך בהתאם גם וזאת
היא  עצמה שהפעולה מובן, תיבה..." לך "עשה הציווי
גם  מוצאים (לפיכך ה'. בסעיף כדלעיל המצוה,

dxezd iyxcna34 היתה התיבה בבניית שההתעסקות
מצוה). היא הבניה עצם – ולכן לתשובה, לעורר כדי

הש"ס  על בפירוש שיטת 35ואילו את רש"י מקבל
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שם.22) באבער תנחומא וראה שם. בראשית אגדת
לב.23) ה, בראשית מפרש"י להעיר
(24– ההצלה בשביל [לא הוא התיבה בנין על שהציווי מכיון כי

לעוררם  נח) (על גברא חובת אלא] – לפניו" והצלה ריוח "הרבה שהרי
של  פעולתו צ"ל כו' לעוררם הפעולה שצ"ל שכ"ז מובן, הרי לתשובה,
– ס"ב) (כנ"ל בנוי' תיבה ע"י כו' ההתעוררות משא"כ התיבה; בבנין נח

אריכות ע"י שמתעוררת להתמי' דומה שאינו שי"ל לזה (נוסף zlertהרי
פעולה בזה אין הנה) כו'.zicinzdהבנין, לההתעוררות הגורמת נח של

עה"פ.25) רד"ק ראה
ובכ"מ.26) ב. כז, סע"א. ט, סוכה שם. בהעלותך פרש"י ראה
עה"פ.27) לפרש"י לדוד ממשכיל להעיר

יג.28) ו,
יז.29) שם,
ז).i"yxורק30) ו, (בראשית לפנ"ז מפרשו
וש"נ.31) בתחלתו, וכו' רש"י כללי מלאכי יד ראה
שם.32) ולסנהדרין עה"ת בצפע"נ הובא צדק, וכהן ד"ה ב נב,
שם.33) לסנהדרין צפע"נ
הנ"ל.34) ותנחומא בראשית אגדת
עצם 35) על רק הוא גו'" תיבת לך "עשה שהציווי עוד, י"ל לכאורה

קציצתן  השקתן ארזים נטיעת – להבני' ההכנות משא"כ התיבה, בנין
[אלא  (שם)* אחר ע"י גם שייעשה אפשר הי' – כו' הקרשים ועשיית

גם zrihplשבנוגע שהרי שם ע"י שהי' לכאורה לומר אא"פ כו' הארזים

zelertd ik ± (my zexecd xcqa f"cre) daiza gp dyr dpy mizye miyng `negpz 'x mya my `"xcta `zi`y dn (my l"cx d`x) ayiil yi ile` f"tr (*
.my epa mr cgia dyr 'ek mifx`d zzixk f"ptl



לי ireayd cenild xefgn t"r ± gp zyxt ± zegiyÎihewl

`xnbd בגמרא שם 36(ההלכה). (א) הדברים: שונים
להם  ואומר בהם מוכיח הצדיק נח "שהיה רק נאמר
ואפילו  התיבה. לבניית קשר ללא תשובה...", עשו
א"ל  למה זו תיבה זקן לו: ("אמרו הגמרא מהמשך

על היתה ששאלתם נראה, efהקב"ה...") daiz על –
התיבה  מציאות שעשיית 37עצם בגמרא מוזכר אין (ב) .

שנים. ק"כ התמשכה התיבה

היתה הש"ס, שיטת שלפי רש"י מוכיח ziipaמכך
daizd המבול דור אנשי והחזרת ההצלה, לצורך רק

ענין היא envrבתשובה ipta.התיבה לעשיית קשר ללא ,
ולכן  התוצאה, התיבה, מציאות על היא המצוה כלומר,
היה  והוא דוקא, בעצמו נח על חלה הבניה חובת אין

וכדומה). (שם אחרים בעזרת לבנותה יכול

.Ê
Ï˘ ÁÈÏ˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ Á Ô· Y ‡¯Ó‚· È"˘¯

ÁŒÔ·
הש"ס  על בפירושו רש"י גם לומר: יש לכך בנוסף
מציאותה, רק ולא התיבה, בניית היא שהמצוה סובר

הפוסקים  כדעת סובר, הוא להיות 38אך יכול נח שבןֿ ,
כמותו  בןֿנח של של 39שליח השתתפותו נחשבת ולכן ,

כבניי  בדיוק התיבה בבניית כי שם בעצמו, נח עלֿידי ה
נח. של בשליחותו זאת עשה שם

לפי  רש"י סובר התורה, על בפירושו זאת, לעומת
`xwn ly eheyt לפעולה מישהו על ציווי חל שכאשר ,

שליח  באמצעות זה ציווי לקיים יכול הוא אין מסויימת
אחר  במקום צריך 40(כמוסבר היה שנח מובן ומכך ,(

בעצמו. התיבה את לבנות

.Á
ÈÂËÈ·‰Â ,"ÍÏ ‰˘Ú"Ï È·Â˘ËÂ‚Â¯‰ ˘Â¯ÈÙ

‰ÎÂÒ‰ ÔÈÚ·
הפירושים  שלכל כך, על רבות פעמים דובר  כבר
על  בעניננו: גם כך ביניהם. קשר יש פסוק אותו על

הרוגוטשובי jl"עשה אומר "15– שנח jlyn"לך ,"
לומר  וצריך מנכסיו. התיבה את לבנות מוכרח היה

שנח dfשפירוש – דלעיל לפירוש קשור לך" ל"עשה
שעצם  מפני בעצמו, התיבה את לבנות צריך היה

המצוה. היא הבנייה

זה, לביטוי שבדומה העובדה, עלֿידי יובן זה דבר
הסוכות חג – סוכה לגבי גם jlנמצא dyrz41.

שמוסבר  כפי קשר, יש אלו ענינים שני [בין
הענין 42בחסידות  כי נח, לתיבת דומה שהסוכה ,

שלום  הוא החיות 43שבשתיהן כל היו נח בתיבת :
ולא  ירעו "לא מעין שלום, שם שרר זאת ובכל ביחד,

ופרוס 44ישחיתו" – שלום הוא הסוכה של ענינה וכך ;
חז"ל  אומרים אשר עד שלומך, סוכת "כל 45עלינו

אחת"]. בסוכה לישב ראויים ישראל

א) – התיבה בבנין הללו שהענינים רואים, אנו
להיות  שצריך ב) מצוה. היא התיבה בניית שעצם
לצורך  היתה התוצאה, שהתיבה, ג) משלך". לך, "עשה

כדלהלן: דומה, באופן בסוכה, גם נמצאים – הצלה

מצוה  היא הסוכה עשיית עצם לפי 46א) אשר עד ,
"47הירושלמי  כך על לברך ב)zeyrlצריך סוכה".

"לך  להיות צריכה כוונת 49משלך"48הסוכה ג) .
"למען  היא בסוכה כי 50הישיבה דורותיכם ידעו
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– לב)] ה, בראשית (פרש"י המבול לפני מאה בן הי' לא הגדול בנו יפת
"וקראו שם: סוכה רש"י בל' מתיישב אינו התיבה oipaע"שyxgאבל

dpay.אביו עם
ואילך.36) סע"א קח, סנהדרין
הצדיק 37) נח "שהי' ב') (בעמוד שם הגמרא מהמשך מזו: ויתירה

היתה  שלו שתוכחה משמע, – לו" אמרו אותו מבזין והיו כו' אותם מוכיח
בפ"ע למה".iptleענין זו "תיבה לו אומרים שהיו

דרבנן 38) ארעא סק"ה. סרמ"ג חו"מ ש"ך סצ"ז. בנימין משאת שו"ת
דמאי  שבירושלמי דאף סי"ד שלוחין הל' מחנ"א וראה ס"ה. א' אות
שהקשה  (כמו וכו' לחבירו שליח להיות יכול עכו"ם דאין משמע ותרומות
מבבלי  הנה שלוחין)), מהל' (רפ"ב ומל"מ סק"ד) סתמ"ח (או"ח המג"א
סקט"ז. ס"ה אה"ע ברכ"י ראה (אבל שליחות דיש משמע ב) (נג, ע"ז
סקי"ג  שם תשובה פתחי שם ברכ"י וראה .(56 הערה 147 ע' חי"א לקו"ש

פוסקים. כמה דעת הוא דכן –
ב"ש 39) שם. (מג"א החולקים לדעת דגם שם דארעא עפרא וראה

וראה  ס"יֿיא. סתמ"ח או"ח אדה"ז דעת וכ"ה ועוד. סקי"ט. שם אה"ע
כללים שד"ח שם. תשובה ופתחי דקודם ברכ"י י"ל – מ') כלל א' מערכת

לחברו. מאדם שליחות דיש שוים כולם ב"נ בגדר דהכל מ"ת
(40.27 הערה 40 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש

יג.41) טז, ראה
הגהות 42) ועם נז, ע' לאזניא אתהלך (סה"מ לאדה"ז פדה כי ד"ה

בזהר". כנז' בינה בבחי' "ששניהן – ואילך) א תרסט, פרשתנו באוה"ת –
" פצ"ה תרל"ז וככה הוא".rcepהמשך אחד ענינם נח ותיבת סוכה כי

(43– המאמרים בספר  (נדפס פ"ד תשל"ו תשבו בסוכות ד"ה וראה
קעז). ע' תשמ"ז) (קה"ת, ח"א מלוקט

ט.44) יא, ישעי'
ב.45) כז, סוכה
"שעשייתה 46) שם) (ט"ז ס"א סתרמ"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה

סתרכ"ה xwiryהמצוהxnbאינה שם אדה"ז ושו"ע רמ"א כו'". המצוה
ח, מכות פרש"י וראה כו'". לידו הבאה מצוה כו' הסוכה לתקן "מצוה

ועוד. ה"ח. פי"א ברכות הל' רמב"ם השתא. ד"ה א
דגם 47) ,56 הערה 188 ע' חי"ז לקו"ש וראה ה"ג. פ"ט ברכות

לברכה. בנוגע רק פליג ולא מצוה הוי להבבלי
חכמים 48) (דעת להלכה גם אלא ב) כז, (סוכה ר"א לדעת רק לא

348 ע' חי"ט לקו"ש – ובארוכה ס"ג. סתרל"ז אדה"ז שו"ע – שם)
ואילך.

כא.49) ו, פרשתנו יקר מכלי להעיר
שם.50) מטושו"ע סתרכ"ה אדה"ז שו"ע
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מארץ  אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות
לבל 51מצרים  לצל בהם שהקיפם כבודו ענני היו הם ,

סוכות  לעשות ציונו לזה ודוגמא ושמש שרב בהם יכה

lvl zeieyrd"52.

היה  התיבה את א) ביניהם: הבדל קיים זאת למרות
למרות  הסוכה, את ואילו לבנות, בעצמו נח דוקא צריך

אחר  מישהו לבנות יכול מצוה, היא 53שעשייתה

–54בשבילו  משלך" "לך להיות מוכרחה התיבה ב) .
חובתו  ידי יוצא "אדם בסוכה ואילו נח, של תיבתו

שאולה) (סוכה חבירו של היא 55בסוכתו "הרי כי ,"

.56כשלו"

.Ë
ÍÎ ÏÚ È˘Â˜‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜È„ˆÏ Á ÔÈ· Ï„·‰‰
הכללית  לעבודה קשורים אלו שדברים לומר, יש

הזוהר  המבול. בענין נח בין 57של ההבדל את מסביר
לא  שנח אחריו, שהיו הצדיקים לבין נח של התנהגותו
ולכן  עלמא", על רחמין בעא "לא דורו על התפלל

המבול  מי תליין,58מכונים הוו "דביה נח", "מי בכינוי
שלא  תלויים, היו (=שבו עלמא" על רחמי בעי דלא
אחריו  שבאו הצדיקים ואילו העולם), על רחמים בקש

שמוצאים  כפי דורם, בני בשביל נפשם את מסרו
אמר  רבינו אשר 59שמשה מספרך נא מחני אין "ואם

כתבת".

אומרים, חז"ל הרי כך: על לשאול ניתן לכאורה

לעיל  ועוררם 60כמצויין דורו בני את הוכיח שנח ,
בעבורם  התפלל לא הוא איפוא ומדוע בתשובה, לחזור

רחמים? עליהם ועורר

נבעה  לא נח של תוכחתו הוא: לכך ההסבר

לקיים  כדי אלא המבול, דור אנשי למען נפשו ממסירות
ה'. ציווי את

חסידות  בספרי נאמר עצמו 61לפיכך נתן "לא שנח ,
לעוררם  עליהם יפעלו והתראותיו תוכחתו אשר זה על

לקיים  בעיקר התכוון הוא שבתוכחתו מפני לתשובה",

ה' ציווי .`eilאת

על  רחמין כמשה) נפש (במסירות בעא "לא ולכן

.62עלמא"

עם  מצב ללבו שנגע רבינו, משה זאת לעומת

את  מסר עצמו, על לו שאיכפת כפי בדיוק ישראל,
שאמר  עד רחמים לעורר התפלל הוא בעבורם, נפשו

כתבת". אשר מספרך נא מחני אין "ואם

.È
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תיבת בין ההבדל גם שקיבל gpוזהו סוכות, לבין
וכו': ומסרה מסיני משה

דורו, בני על רחמים בקש לא שנח הנ"ל, הענין
ממי  (כפשוטה, ההצלה התיבה: בבניית התבטא

נח  לקליטת מיועדת היתה – התיבה בניית – המבול)

עצמה  זו ומסיבה דורו, לבני ולא בלבד, משפחתו ובני
משלך". "לך, – שלו ומנכסיו ידו, על רק הבניה היתה

ישראל  הפכו כאשר תורה, מתן לאחר זאת, לעומת
כאשר 63לציבור  לארץ, שנכנסו לאחר ובמיוחד ,

בערבות  אחת 64התחייבו ל"מציאות הפכו הם ,

האחר.65נצחית" של מציאותו נוגעת יהודי שלכל –

אצלן, גלוי האחדות שענין במצוות ובמיוחד

אז  ח): בסעיף (כדלעיל שלום שענינה סוכה, כמצות
כאילו להחשב אחר יהודי של המצווה מעשה ed`יכול

ממש", כ"שלו נחשבת חברו של סוכה גם זאת: עשה

אחד" "כגוף שהם מפני חובתו, ידי יוצא .66והוא

(e"lyz oeygÎxn g"xc` zgiyn)

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

מג.51) כג, אמור
(וכן 52) זו שכוונה  שם אדה"ז) בשו"ע משמע (וכן בב"ח ועי'

המצוות. שאר ככוונות ולא המצוה מקיום חלק היא ותפלין) בציצית
א'.53) אות סקס"ט לשאילתות שאלה מהעמק להעיר
לאחרים 54) אותה עושה "ואם (סתרמ"א) שם אדה"ז משו"ע להעיר

כו'". עשייתה בשעת שהחיינו יברך בחג בה שישב הסוכה שבעל ראוי הי'
שם.55) סוכה
שם.56) לקו"ש וראה תרלז). (סי' שם אדה"ז שו"ע
ואילך.57) ב יד, ח"ג ב. רנד, ואילך. ב סז, ח"א
שם 58) אוה"ת נח. ר"פ תו"א וראה ט. נד, ישעי' – פרשתנו הפטורת

ואילך. א תרכב, ואילך. א סא,
לב.59) לב, תשא

סח,60) ח"א שם בזהר וגם הנ"ל. ופרש"י ומדרשים שם. סנהדרין
א.

(61.29 ע' ה'ש"ת סה"מ
ואילך.62) 96 ע' לקמן גם ראה – בהנ"ל
צפע"נ 63) ע"ב. ריש סא, נזיר וראה כו'. ב"נ מכלל יצאו אז שהרי

דברים  בצפע"נ המו"נ בגליון וראה מ. ע' פרשתנו עה"ת ב. יג, מהד"ת
וראה  אחד". כלל מהפרטים ונעשו חזרו מ"ת בשעת "ואח"כ תז) (ע'

ב. צ, מהד"ת צפע"נ
כח.64) כט, נצבים פרש"י שם. ובפרש"י ב. מג, סנהדרין ראה
שם.65) מהד"ת ב. אות סקמ"ג (ווארשא) צפע"נ שו"ת
ו 66) שם, חי"ט לקו"ש ש"נ.ראה
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לפסוק  נח...1בקשר לחיי שנה מאות שש "בשנת
השמים  וארובות רבה תהום מעיינות כל נבקעו

הק' בזוהר נאמר שנין 2נפתחו", מאה "ובשית :
ומבועי  לעילא דחכמתא תרעי יתפתחון לשתיתאה
בשביעאה". לאעלא עלמא ויתתקן לתתא דחכמתא
שערי  יפתחו השישי לאלף מאות השש בשנת דהיינו:
יתוקן  והעולם למטה החכמה ומעיינות למעלה חכמה

השביעי. לאלף להכנס שיוכל כדי

לעילא  דחכמתא "תרעי האלה: הענינים שני
בפסוק  (המרומזים לתתא" דחכמתא "נבקעו 3ומבועי :

medzכל zepiirn(לתתא דחכמתא (מבועי רבה"
הם:minyd"וארובות לעילא) דחכמתא (תרעי נפתחו"

(לתתא)) העולם וחכמות (עילא) התורה .4חכמת

בפנימיות  יתירה התגלות היתה ההוא בזמן ואכן
.5התורה 

צדק" ה"צמח אדמו"ר אמר לכך שהקץ,6בקשר ,
ההיא שבשנה  העובדה היה תר"ח, לשנת qtcpשחושב

"מלאה  היא: המשיח ביאת (ותכלית לקוטיֿתורה, ספר
ה'drcהארץ ספר 7את נדפס כן לפני שנים וכמה .(

(בתקצ"ז  התורה 8תורהֿאור פנימיות לימוד כאשר .(
" של מצב מתקיים – כזה באופן (לשון oeqpxtzi"9הוא

לשון  הזוהר, ספר ללימוד ביחס זוהר' ה'תיקוני
"ויפוצו" ובירור), פירוש – מעיינות 10שמשמעותה של

היתה  שהתגלותו ת"ק 11הבעש"ט, לשנת .12קרוב

מיוחד. באופן העולם חכמות גם אז התפתחו כן

היא  התורה פנימיות שהתגלות מובן להבין: וצריך
"מלאה  יהיה המשיח בימות כי השביעי, לאלף הכנה
שהיא  התורה פנימיות וגילוי ה'", את דעה הארץ

לכך  מתאימה הכנה היא המשיח, תורת של .13"מעין"
כהכנה  העולם חכמות התפתחות משמשת כיצד אך

השביעי" לאלף

ב"חדא  הענינים שני את מביא הק' הזוהר ועוד:
התגלות  ביניהם: הדדיות שישנה מובן ולכן מחתא",
"גרמה" המשיח) לימות (כהכנה התורה בחכמת חדשה
מתבסס  מה על להבין ויש העולם, בחכמות להתפתחות
נמוכה  בדרגה הם העולם חכמות והלא ביניהם, הקשר

התורה  חכמת לדרגת באיןֿערוך (לעילא),14(לתתא)
התורה? פנימיות ובמיוחד

.·
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התורה  "בשביל נבראו ותכולתו כולו העולם
ישראל" הקדושֿברוךֿהוא lkו"15ובשביל שברא מה

`l`בעולמו e`xa `l"מובן 16לכבודו כן, ואם .
עלֿידי  מנוצל להיות היא נברא כל ושלימות שתכלית

ה'. בעבודת יהודים

העולם  חכמות לגבי גם הכוונה 17וכך :
התניא  (בלשון הוא בהן 18שבהתפתחותן "להשתמש (

לתורתו" או ה' לעבודת

כל  לא – דא" סביל מוחא כל ש"לאו כיוון [אך
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יא.1) ז, פרשתנו
("וארובות 2) הכתוב סיום הובא לא שלפנינו בדפוסים – א. קיז, ח"א

ראש  בעטרת וכן כאן, לזהר באוה"ח הובא ברא"ג אבל נפתחו"). השמים
הכתוב. סיום גם בזהר שגרסי משמע, א) (נה,

הקודמת.3) שבהערה רא"ג
לזהר.4) תרי"ב) (שאלוניקי, הבוקר אשמורת ס'
רביי 5) אפילו משיחא ליומי קריב יהא וכד א): (קיח, בזהר ועיי"ש

וראה  שם. אמת דרך וראה כו'. דחכמתא טמירין לאשכחא זמינין דעלמא
ואילך. 206 ע' ח"ז לקו"ש תרס"ו. המשך בסוף שנדפסה שיחה בארוכה

(6.237 ע' שלום תורת ראה
החזקה,7) יד ספרו וחותם בסיום רמב"ם – ובארוכה ט. יא, ישעי'

רפ"ט). תשובה הל' (ושם עיי"ש
ובכ"מ.8) טז. ע' יום היום ראה
לזהר:9) מלך מקדש ובהקדמת בסופו). (ת"ו התקו"ז לשון

(לתקו"ז yxetiykיתפרנסון... מלך ובכסא כו'. מאמריו אמיתות להם
כמה  זה אשר) (אף כו' המשיח לימות קרוב דוקא בתראה בדרא שם):

כו' יתפרנסון של) באופן דוקא צ"ל הלימוד (כי כו' שנתגלה שנים מאות
eyxeti'כו זלה"ה האר"י שגילה בהקדמות העמוקים כו'epiaiyמאמריו

דבגיני' הסגולה עכ"ז כו' טוב שכר לו שיש הגם בעלמא גירסא הלומד כי
גם  ראה – כו'. המאמרים פירושי וילמדו כשיתפרנסון היא דרור וקראתם

ההקדמות. לשער הרח"ו הקדמת כן
ובכ"מ.10) יוסף. פורת בן בסו"ס נדפסה – דהבעש"ט אגה"ק
ועוד).11) א. לא, ח"א (לקו"ד תצ"ד שנת
צו.12) ר"פ אוה"ח עיין
רפל"ז.13) תניא ראה
ואילך.14) נז ע' שמיני ואילך. ב תצו, בראשית אוה"ת ראה
ועוד.15) בראשית. ר"פ פרש"י ב'. דרע"ק אותיות
ספ"ו.16) אבות
חכמה 17) בחי' יש פרטי נברא דבכל ע"ב), ריש (סא, מדרמ"צ להעיר

ע"ש. כו', חלקיו לשאר אח"כ נמשך ומחכמה הנברא ראשית שהיא
ספ"ח.18)
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רק  זה ענין שייך אלה, לדרגות להגיע מסוגל אדם
של  טעמו "וזהו הזקן: אדמו"ר כדברי סגולה, ליחידי

ozriqe o"anxde m"anxd שאיננו ואדם בהן" שעסקו
שבנפשו  חב"ד בחי' ומטמא "מלביש לכך מסוגל

].19האלוקית"
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שאין  מאליו, ברור שהדבר למרות להבהיר, יש
באוניברסיטאות  הלימוד לבעיית הנ"ל בכל הכוונה
(וחמירא  וסכנה חמור, איסור ממש שהוא וכיו"ב,

מאיסורא  וההשקפה 20סכנתא האוירה כל שהרי (
בכפירה zihxtdחדורות dgbyda מקובלת הקב"ה. של 

המתערב  כח שום שאין ההנחה מאליו מובן כדבר שם
לימודי  נלמדים המכריע ובחלקם העולם, בחוקי

ע"ז  אמונות ,eke'21כפירה,

וצניעות, בושה גדרי קיימים אינם ככולם וברובם
כל  ולהיפך: אלה, בגדרים המתחשב לכל ולועגים

יותר. נעלה – יותר הפרוץ

mqxetne,בקמפוסים השורר האיום המצב
בדבר  להאריך ואין וכו', הטיול במקומות בפנימיות,

כ"כ. איומה במידה ובמיוחד בכלל, מבהיל

אלא  ינזק לא היא) (או שהוא הטענה מפורסמת
צדיק  שאפילו התשובה, גם ומפורסמת – בנסיון יעמוד
שנת  של האחרון היום בתחילת מהקב"ה מבקש גמור
לידי  תביאנו "אל התפילה: לפני עוד לחייו ה120ֿ

מקומו.22נסיון" כאן אין אך בזה, להאריך וניתן .
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העולם  חכמות התפתחות קשורה שבזוהר כיוון
בעבודת  שתועלתן מובן בשביעאה", ל"אעלא בהכנה
המשיח. לימות הכנה שהוא בענין מתבטאת ה'

כיצד? השאלה: ונשאלת

כי 23הייעוד  יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה
בימות  שיהיו העיקריים הענינים מן הוא דיבר" ה' פי

"מלאה  של באופן רק יהיה לא האלקות גילוי המשיח.
"drcהארץ גם אלא ה'". ה'e`xeאת פי כי בשר כל

דיבר".

ה  ב"עין רק ראיה תהיה (כפי lkyipgexdלא אלא "
האמצעי  אדמו"ר "24שמבאר גם (oira zinyb di`x

zinybd" רק ולא ,"oirאלא inybdגשמית" xyad
הנאמר  מן הנלמד כפי דיבר" ה' פי "כי יראה עצמו

כל ו"ראו ולא בשר" כל "וראו (כמו ipirבפסוק: בשר"
עינינו") .25"ותחזינה

הכנה  לבין העולם חכמות התפתחות בין הקשר
העולם  חכמות ניצול זה: לענין שייך המשיח לימות
של  ל"מעין" בהכנה מועיל לתורתו או ה' לעבודת

ראיה – בשר" כל ziynne"וראו zinyb עבודת בעניני
ה'.

.‰
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שהתגלה  הטבע מכוחות אחד לדבר: דוגמא
מששת  קיים היה כי (אם האחרונות בשנים והתפתח
ידוע  היה לא אדם לבני אך תקפו, בכל בראשית ימי
קול  של מיידית לשמיעה האפשרות הוא כך) על

למקום  מסויים טלפון ממקום (עלֿידי רב. במרחק אחר
מכך  רדיו),26ויותר עלֿידי

תנועותיו. כל וראיית האדם ראיית גם ולאחרונה

ממש  אדם, של והגה הגה כל לשמוע  זו אפשרות
מבהירה  ולראותו, תבל, קצוי בכל נשמע, הוא בו ברגע

ואזן iygenבאופן רואה "עין להבדיל, של הענין את
מיד 27שומעת" לשמוע יכולה שלמטה "אזן" אם ,

בקצה  שנעשה מה לראות) יכולה – שלמטה (ו"עין"
(או  ה"אזן" לגבי זה ענין שקיים קלֿוחומר – העולם
עין  יוצר אם ישמע הלא אוזן ("הנוטע שלמעלה "עין")

יביט" עושה,28הלא שאדם מה כל ח"ו. הגבלות ללא ,(
– ממש רגע באותו – נקלט חדרים, בחדרי ואפילו
"וכל  (וממילא) שומעת" ואזן רואה "עין עלֿידי

נכתבים" בספר .29מעשיך
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וכן 19) לש"ש, העולם חכמות בלימוד שונות דרגות – שם. תניא
חי"ב  בלקו"ש נת' – ז"ל" ורמב"ן הרמב"ם "שיודע... התניא לשון דיוק

ואילך. 197 ע'
א.20) יוד, חולין
כו'21) לקרות שלא הקב"ה צוונו ה"ב: ע"ז, דהל' פ"ב רמב"ם ראה

ובה"ג).xdxdpולא (עיי"ש כו' עבודתה ע"ד תשאל שלא כו'
א.22) קז, סנהדרין וראה ב). ס, (ברכות השחר בברכות
ה.23) מ, ישעי'

פל"ו.24) תניא וראה ואילך. פכ"ה האמונה שער
האמונה 25) שער שם. בתניא (הובא ח נב, ישעי' וראה התפלה. נוסח

ועוד. גו'. יראו בעין עין כי רפכ"ו):
ז.26) סעיף בפנים לקמן ראה
מ"א.27) פ"ב אבות
ועוד.28) ואילך. ב רעט, ח"ב קונט' בסה"מ נת' ט. צד, תהלים
למשלים,29) בנוגע ואילך) ב (רכו, ח"א קונט' סה"מ בארוכה ראה

.44 הערה לקמן וראה עיי"ש. ממש, במוחש היא אלקות השגת שע"י
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מוחשית  הדגמה התבוננותו 25ועלֿידי תהיה זו
ובוחן  עליו ומביט וכו' עליו נצב ה' "והנה של בענין

כראוי" עובדו אם ולב יותר 30כליות הקרוב באופן
עיוני  בשכל השגה של בדרך רק ולא גשמית, לתפיסה
וממילא  בשלימותה), האדם על משפיעה תמיד (שלא

יותר  הדבר מחשבה 31ישפיע ועל שבלב, המדות על
ומעשה. דבור

.Â

¯„‚ÂÓ ˘ÂÓÈ˘Ï ‰ÏÁ˙ÎÏÓ Â‡¯·˘ ÌÈÈÚ Ì˘È
˙ÂÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ÌÂÈ˜·

ובשביל  התורה "בשביל נבראו העולם עניני כל
ומדגישים  מסויימים דברים מציינים חז"ל אך ישראל",

נבראו לענין dligzklnשאלה מסויים לשימוש רק
העולם  היה "לא לדוגמא: ומצוות. תורה של מוגדר
המשכן  בשביל – נברא? ולמה בזהב, להשתמש ראוי

ביהמ"ק" .32ובשביל

ובשביל  התורה "בשביל שנבראו העולם עניני כל
עלֿידי  להתממש בריאתם כוונת יכולה ישראל",
רשות  (דברי העולם בעניני בפועל בהם שמשתמשים

) משיגים ועלֿידיֿזה xzeiוכו'), xge`n תועלת (
ה'. בעבודת

לשימוש  חז"ל, כדברי שנבראו, בענינים כן לא
היה  ש"לא נאמר למשל, "זהב", לגבי ומוגדר, מיוחד
העולם  לעניני ניצולו – בזהב" להשתמש ראוי העולם

היא,dcixiהוא לכתחילה בריאתו מטרת כל כי לגביו,
שכדי  (אלא והמקדש. המשכן לצרכי בו שישתמשו
הזהב  את ה' ברא לכן לאדם, חפשית בחירה שתהיה

בו  להשתמש שאפשר המשכן wxלא33באופן "בשביל
ביהמ"ק"). ובשביל

גם  מתבטא ה"זהב", כדוגמת לעיל, שהובא הרעיון
העולם  חכמות התפתחות נקשרה הק' בזוהר בעניננו.

ש  לכך, הוכחה וזוהי התורה, (פנימיות) התגלות idefעם
lk התפתחותן לתועלת 34כוונת לנצלן (ואפשר .

כנ"ל). חפשית, בחירה שתהיה כדי רק אחרים בענינים

תועלת  העולם מחכמות לקבל שאפשר בכך כלומר,
אין  עדיין ד') בסעיף שנתבאר (כפי ה', בעבודת
(כי  התפתחותן, של האמיתית התכלית מתממשת

שמועיל  רשות של ענין אלא הן אין כזה באופן
ה'). לעבודת

היא  להתפתחותן מלכתחילה האמיתית הכוונה
והפצת  להתגלות ובעיקר תומ"צ, של לענין ניצולן

zeinipt חכמות התפתחות נקשרת בזהר שהרי התורה,
התגלות עם התורה.zeiniptהעולם

.Ê

È˘· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÎÁ· ˘ÂÓÈ˘‰
ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈ· Â˘„ÂÁÈ˘ ÌÈÈÚ‰

ימו  של החידוש מתבסס ד', בסעיף ת כמוסבר
ה' את דעה הארץ "מלאה ענינים: שני על המשיח

כל "וראו של באופן וזאת מכסים", לים ".xyaכמים
להפצת  העולם חכמות את לנצל יש כזה ובאופן
כדי  משיח) של תורתו "מעין" (שהיא התורה פנימיות
לתורתו  כהכנה התורה פנימיות גילוי יהיה שעלֿידיֿזה
דעה" הארץ "מלאה הנ"ל: הענינים בשני משיח של

"מעין". ולפחות בשר", כל ו"וראו

להפיץ  כדי ברדיו משתמשים כאשר לכך: ודוגמא
בפנימיות  הנלמד הענין נשמע התורה, פנימיות את

lazובכלzeinybaהתורה, ievw.

חודרים ברדיו שנלמדים החסידות דברי lkaועוד:
mlerd את שיקלוט רדיו מקלט שם שאין למקום וגם ,

מקום, בכל כידוע, (שמתפשט, ותפקיד lretaהקול ,
לא אך ולעבדו הקול את לקלוט רק הוא ycglהמקלט

קול).

" (א) הענינים: שני של "מעין" ישנו d`lnוכך
ux`d.ומקום מקום בכל הגבלות, ללא – ה'" את דעה

כל "וראו של באופן זה xya(ב) ברגע נשמע הקול – "
.zeinybaממש

.Á

Ï˘ ÌÈÈÚ ÌÈ‡¯ ÔÓˆÚ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÎÁ·
‰¯Â˙‰ ˙ÂÈÓÈÙ

משתמשים  כיצד רק מבהיר הנ"ל, הענין כל
לענין העולם ומצוות.`xgבחכמות תורה של לענין –
העולם בחכמות onvrאך cvn שום רואים איננו

חכמות  בין האמיתית ההתאחדות לקדושה. שייכות
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אדה"ז 30) שו"ע בתחילתו. או"ח רמ"א וראה רפמ"א. התניא לשון
פנ"ב. ח"ג ממו"נ דֿה). סעיף – (ובמהד"ת שם

שהוא 31) מפני ביותר ולהתפעל א): (מה, שם האמונה שער ראה
ע"ש. כו', יותר מקרוב

כיו"ב).32) עוד (ועיי"ש א פל"ה, שמו"ר

כח,33) (שבת מרז"ל אגדה); (מדברי ד א, בראשית מפרש"י ולהעיר
ועוד. ל"תחש". בנוגע ה) כה, תרומה פרש"י ב.

(34192 ע' חי"ט לקו"ש בארוכה ראה – מציאותו כל שזוהי ובמילא
ואילך.
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העולם שבחכמות היא, והתורה ייראו onvraהעולם
התורה  פנימיות של .35ענינים

הפשוטה  האחדות את מגלה התורה של 36פנימיות
לאחדות  סתירה איננו הנבראים ריבוי בעולם, הקב"ה

הקב"ה  של הנבראים 37הפשוטה ריבוי אדרבה, אלא ,

כפי  האלוקות, של הפשוטה האחדות מן דוקא נובע
מקומות  בכמה .38שמבואר

אחדות  היא העולם של האמיתית שהמציאות כיוון
במציאות  גם האחדות מתבטאת אלקות, של פשוטה

"אחדות". תהיה בו שגם עצמו, העולם

אחדות  היא (שבפנימיותה שבעולם זו ו"אחדות"

עלֿידי  ויותר יותר מתגלה אלקות) של פשוטה

העולם. חכמות התפתחות

כוח  הוא הטבע מכוחות אחד שכל חשבו בעבר

envrנפרד ipta מורכב העולם בנוי שממנו והחומר ,
miaxeמיסודות mipey התפתחות שמתקדמת ככל אך ,

והפירוד  שהריבוי בעובדה יותר מכירים העולם, חכמות

אופן  בלבד: חיצוני ענין הוא השונים היסודות שבין
וכו'. וצמצומם התפשטותם חלקיקיהם, שבין הצירוף

מבוססת  המציאות שנקודת למסקנה נוטים ויותר יותר

(חומר zecg`zdעל ואיכות כמות ענינים: שני של
רק  היא פשוטה [אחדות והכוח) (=אנרגיה) הכוח נושא

על 39באלוקות  הנברא מציאות מתבססת ולכן ,
ואיכות  כמות פרטים: שני ].40התאחדות

לבין  העולם חכמות התפתחות בין הקשר וזהו
לאלף  כהכנה התורה פנימות – להבדיל – התגלות

,41השביעי 

ממילא  מביא התורה פנימיות להתפתחות 42גילוי

העולם  זאת חכמות בדרך כי של 43, תורתו "מעין" קיים

באופן  בעולם) הקב"ה של אחדותו את (שמגלה משיח
כל "וראו של הענין "מעין" שהעולם xyaשל – וגו'"

ה"אחדות" את ורואים ה', לאחדות "כלי" נעשה עצמו
עצמו. בעולם

איננה  בעולם האחדות שבעצם, לפתע, מגלים ואז
האלקות  של הפשוטה האחדות (שמתגלה 44אלא

התורה). בפנימיות

" nlr`ועלֿידיֿזה owzzi"בשביעאה לאעלא

ממש. בקרוב

,e"kyz mihtyn t"ye uwn t"y zgiyn)
(f"lyz ,xc` g"ke oeygxn 'c
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אתגליא 35) זמנא ובההוא :(5 הערה (דלעיל הזהר מהמשך להעיר
וגו'. עמים אל אהפוך אז כי ט) ג, (צפני' הה"ד לכולא

הוא 36) ופשוט כלל ריבוי בחי' מבלי הוא אחדות פשוטה, "אחדות
קלד). ע' תרע"ח (סה"מ כו'" כלל התחלקות מבלי

נה,37) תו"א ראה – "יחיד" על ב"אחד" המעלה כידוע – ואדרבה
ועוד. ואילך. פ"ח הק"ש שער אמ"ב ב.

ועוד.38) א. מט, דרמ"צ ראה
(39.473ֿ4 ע' חט"ו בלקו"ש נדפס – מכתב ראה
להורות 40) בתחלה בי"ת ולמה עה"ת: לפי' עזרא אבן הקדמת ראה

יסוה"ת  הל' רמב"ם וראה וצורה. עצם שהם שנים והנבראים אחד ה' כי
ואכ"מ. שם). 19 (וע' שם ובהערות פ"ד קודש מבד ולהעיר סה"א. פ"ד

וכל 41) הצנזור): ע"י (שנשמט ספי"א מלכים הל' מרמב"ם להעיר

כלו  העולם ולתקן המשיח למלך דרך לישר אלא אינן כו' האלו הדברים
בנדו"ד. וק"ו ומכ"ש – בארוכה. עיי"ש כו', ביחד ה' את לעבוד

עבדים 42) (דרושי המלך דסעודת כו') (עצמות השיריים בענין ראה
ועוד). ואילך. סע"ד רצג, סידור – היינו

והנכבד 43) כן): אחר (ד"ה לפיה"מ הרמב"ם מהקדמת להעיר
אלא  אינם החכמות ששאר כו' הקב"ה אחדות לנפשו לצייר שבמושכלות

בארוכה. עיי"ש כו', האלקי לדעת שיגיע עד בהם להרגיל
כו'44) המשלים שע"י ,(29 הערה (דלעיל קונט' מסה"מ להעיר

הדברים  והיינו בעולם, חלקו את הנה"א ומזכך "מברר גשמיים מדברים
מה  והיינו האלקי ענין בהם רואה ה"ה אלקות משיג ע"י אשר הגשמי'
עיי"ש  כו'", ממש אחד דבר שהם ואיך בהמשל הנמשל פרטי שרואה

בארוכה.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc dvia(iying meil)

,dyexid z` ewlig `l oiicre a`d zny oebk ,mda wlgelà éøä£¥¥
åéìâøk,enegzl uegn m`ivedl xeq`e ,g` eze` lyåmilkïéàL §©§¨§¤¥
ïéãçeéî,deya ea miynzyn mlek `l` mig`d on cg`lelà éøä §¨¦£¥¥
milkdL íB÷îkmig`d lkïéëìBäcg` m`e .my zkll mileki - §¨¤§¦

,mexc cvl mkiledl xeq` ,oetv cvl oinegz iaexir dyr mdn
driqt elit` mexc cvl jlil xeq` oetvl axiry g`dy oeik
oeik ,dn` miitl`n xzei oetv cvl mkiledl xeq` oke ,zg`

.my jlil mixeq` mig`d x`yy
,áBè íBé áøòî Bøéáçî éìk ìàBMäilkd oicìàBMä éìâøkla` . ©¥§¦¥£¥¥¤¤§©§¥©¥

ilkd z` l`y m`,áBè íBéaepic,ìéàLnä éìâøkdid elv`y §§©§¥©©§¦
.bgd zqipka ilkddzøáçî äìàML äMàä ïëåaeh meiaïéìáz §¥¨¦¨¤¨£¨¥£¤§¨§¨¦

,dliyaz z` lazl ickådl`y m` okì çìîe íéîjxev,dúqéò §©¦¤©§¦¨¨

elà éøädqirde liyazd -ïäézL éìâøkwx mkiledl xyt`e £¥¥§©§¥§¥¤
epw oilazde glnd minde xg`n ,zkll zeleki odizyy mewnl
liyazd iwlg x`ye ,dli`ynd lv` zeynyd oiaa dziay
mkiledl xyt` i` cgi eaxrzpy oeike ,dzxag lv` dqirde

.jlil dleki dpi` odn zg`y mewnl,íéna øèBt äãeäé éaøoi`y ©¦§¨¥§©¦
,mdilra my lr oi`xwpLnî ïäa ïéàL éðtîmixkip mind oi` - ¦§¥¤¥¨¤©¨

:liyazle dqirl milhae ,liyazae dqira

àøîâ
:`xnbd zl`eyïéúéðúîeznda xqendy da epipyy ,epizpyn - ©§¦¦

,drexd ilbxk `le milrad ilbxk md ixd aeh meia drexl
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המשך ביאור למס' ביצה ליום חמישי דמ' א



לז

בראשית מט, לג – ויכל יעקב לצות את בניו ויאסף 
רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו

קסז

ביאור דיוק לשון הזוהר, ד"יעקב לא מת" )תענית ה.( 
ו"דוד מלך ישראל חי וקיים"

לא  עד  מלכא  דדוד  אתמר  הא  אמר  שמעון  רבי1 

יהב  קדמאה  באדם  בר  כלל,  חיים  ליה  הוו  לא  הוה 

ליה שבעין שנין מדיליה, וכך הוה קיומיה דדוד מלכא 

שבעין שנין הוו, וקיומא דאדם קדמאה אלף שנין חסר 

שבעין, אשתכחו בהני אלף שנין קדמאי אדם הראשון 

ודוד מלכא.

פתח2 ואמר )תהלים כא, ה( חיים שאל ממך נתתה לו 

ארך ימים עולם ועד, חיים שאל ממך, דא דוד מלכא, 

דהא כד ברא קדשא בריך הוא גנתא דעדן, אטיל ביה 

נשמתא דדוד מלכא, ואסתכל ביה, וחמי דלית ליה חיים 

מדיליה כלום, וקיימא קמיה כל יומא, כיון דברא אדם 

הוו  קדמאה  ומאדם  קיומיה,  ודאי  הא  אמר  הראשון, 

שבעין שנין דאתקיים דוד מלכא בעלמא.

וחד, אברהם  חד  כל  ליה מחייהון  תו3 אבהן שבקו 

1( ]תרגום ללה"ק[ רבי שמעון אמר, למדנו שדוד המלך עד שלא הי' 

בעולם לא היו לה חיים כלל, מלבד שאדם הראשון נתן לו שבעים 

וחייו  שנה,  שבעים  המלך  דוד  של  חייו  שנות  היו  וכך  משלו,  שנה 

של אדם הראשון היו אלף שנים חסר שבעים. נמצא כי באלף שנים 

הראשונות מבריאת העולם נכללו אדם הראשון ודוד המלך )ור"ל כי 

אדם הראשון נתגלגל בדוד המלך כדי שיתתקן בו, לכן נתן ע' שנים 

משנותיו לו לעצמו, ממנו אליו ממש(.

2( ]תרגום ללה"ק[ פתח ר' שמעון ואמר חיים שאל ממך נתתה לו ארך 

ימים עולם ועד, פירושו "חיים שאל ממך", דוד שאל חיים מהקב"ה, 

בו  גן העדן עוד קודם בריאת העולם, הטיל  כי כשברא הקב"ה את 

את נשמת דוד המלך, והסתכל דוד בעצמו וראה שאין לו חיים משלו 

כלום, ועמדה נשמת דוד לפניו יתברך כל היום, כיון שברא הקב"ה 

את אדם הראשון אמר הרי זהו ודאי קיומו וחייו של דוד, כי להיות 

שהוא בעצמו יתגלגל בדוד לכן הוא יהי' קיומו ויחוש על עצמו ועל 

בשרו, ויתן לו משלו ממנו אליו ממש, ואין לו גואל קרוב ממנו, הרי 

שמאדם הראשון היו שבעים שנות חיי דוד המלך בעולם.

חלק  ואחד  אחד  כל  לו  השאירו  שהאבות  ועוד  ללה"ק[  ]תרגום   )3

מחייהם, וזה שאמר אברהם ויעקב ויוסף השאירו לו מחייהם, אבל 

יצחק שהי' מושרש בגבורה לא השאיר לו כלום, לפי שדוד המלך בא 

לו חמש שנים,  ודאי שאברהם השאיר  ומפרש  יצחק.  גבורת  מבחי' 

שהי' לו לחיות ק"פ שנים כמו שחי יצחק וחי רק קע"ה שנים וחסרו 

לו חמש לפי שנתנם לדוד המלך. יעקב הי' לו לחיות בעולם כימיו של 

אברהם קע"ה שנים ולא חי אלא קמ"ז שנים, הרי חסרו לו כ"ח, נמצא 

שאברהם ויעקב ביחד השאירו לדוד המלך מחייהם ל"ג שנים. יוסף 

שחי ק"י שנים הי' לו לחיות קמ"ז שנים כימיו של יעקב, וחסרים מהם 

ל"ז שנים, הרי ל"ג ול"ז הם שבעים שנה שהשאירו לדוד המלך שיחי' 

בהם בעולם, ובהם הי' דוד חי בכל אלו השנים שהשאירו לו האבות. 

)רמ"ק ורא"ג ומפרשים(

ויוסף, יצחק לא שבק ליה כלום,  וכן יעקב  שבק ליה, 

בגין דדוד מלכא מסטריה קא אתא, ודאי אברהם שבק 

ותמנין  מאה  לאתקיימא  ליה  דהוה  שנין,  חמש  ליה 

שנין, ואתקיים מאה ושבעין וחמש שנין חסרין חמש. 

יעקב הוה ליה לאתקיימא בעלמא כיומי דאברהם, ולא 

אתקיים אלא מאה וארבעין ושבע שנין, חסרים תמניא 

ועשרין וכו', יוסף דאתקיים מאה ועשר שנין, הוה ליה 

דיעקב,  כיומי  שנין  ושבע  וארבעין  מאה  לאתקיימא 

וחסר מנהון תלתין ושבע שנין, הא שבעין שנין דשבקו 

דוד  אתקיים  ובהו  בהון,  לאתקיימא  מלכא  לדוד  ליה 

בכל אינון שנין דשבקו ליה אבהן.
ספר הזהר חלק א' עמוד קסח ע"א

יעקב הוה לי' לאתקיימא בעלמא.

דקדק לומר ביעקב בעלמא, שלא אמר זה4 באברהם 

ויוסף, וכן5 בדוד אמר לעיל תיבת בעלמא.

הוא, כי באמת יעקב6 לא מת, וכן7 דוד מלך ישראל 

חי וקיים. ועיין בלקוטי תורה בד"ה8 והזה הטהור על 

4( באברהם כתוב )סעיף ג'( “דהוה לי' לאתקיימא מאה ותמנין שנין" 

)שם(.  כתוב  ביוסף  וכן  בעלמא",  לאתקיימא  לה  “דהוה  כתוב  ולא 

ולא  דיעקב"  כיומי  שנין  ושבע  וארבעין  מאה  לאתקיימא  לי'  "הוה 

נקט "הוה לי' לאתקיימא בעלמא וכו'".

5( סוף סעיף ב' “דאתקיים דוד מלכא בעלמא".

6( תענית ה, ב. ראה גם לעיל סימן קטו. לקמן סימן קסח.

7( ר"ה כה, ב. תפלת קידוש לבנה.

8( פרשת חוקת דף סא, ג. וז"ל: והזה הטהור על הטמא ביום השלישי 

יעקב  של  מדתו  הרחמים  מדת  שהוא  תפארת  והנה  השביעי.  וביום 

מן  התיכון המבריח  בריח  בסוד  רבים  רחמים  בחי'  הכתר  עד  עולה 

הקצה אל הקצה בזהר ס"פ תרומה )דף קע"ה ע"ב( וכו'. ולכן ההזאה 

הוא ג"כ ביום השלישי ע"י שמעורר רחמים על נפשו ברחמיך הרבים 

רחם עלינו כו' והוא רחום יכפר עון כו'. ועמ"ש בד"ה ראיתי והנה 

הרבים  ברחמיך  בענין  ב(  לה,  בהעלותך  פרשת  )לקו"ת  זהב  מנורת 

כו'.

וביום השביעי הוא בחי' מלכות והוא בחינת דוד.

שהי'  דוד  ובחי'  שביעי,  הוא  ודוד  הג',  הוא  יעקב  אושפיזין,  ובז' 

מרכבה לבחינת מלכות לפי שהוא בחינת דוד עבדי )מלכים-א יא, יג(, 

והנה כתיב )ויקרא כה, נה( כי לי בני ישראל עבדים פירוש ע"י שיהיו 

בבחינת עבדים עי"ז יהיו לי ממש. וכמ"ש במ"א )לקו"ת פרשת שלח 

כו' שבחינת עבד שהוא הביטול לגמרי  נא  יגדל  ועתה  לט, א( ע"פ 

בלי שום טעם ודעת שרשו גבוה מאד והיינו שממשיך מבחינת כתר 

לי ממש  והוא בחינת  והוא בחינת מלכות דא"ס  שלמעלה מהחו"ב 

ע"ד המבואר במ"א )לקו"ת פרשת במדבר ח, ד( ע"פ וארשתיך לי 

לעולם כו' שבבחינה זו אין שייך שינויים כו'.

דתהו  מלכין  ז'  הכלים  משבירת  נמשך  מת  טומאת  שרש  הנה  וגם 

שמתו כו' )בראשית לו, לב( בלע הוא בחינת הדעת כו' וזהו ג"כ ענין 

עץ הדעת טוב ורע. משא"כ בחכמה עילאה כתיב )איוב ד, כא( ימותו 

ולא בחכמה עץ החיים. וכש"כ בבחינת כתר כו' חיי החיים כו' וזה 

נמשך ע"י הביטול שלמעלה מהדעת שהוא בחינת ביום השביעי כו'. 

ילקוט לוי יצחק על התורה



לח

הטמא ביום השלישי וביום השביעי ע"ש.

קחו  בד"ה  ד(  פט,  ויקהל  פרשת  אור  )תורה  ויקהל  בפרשת  ועמ"ש 

מאתכם תרומה, בענין ועד אין לו הפסק כו' ע"ש וזהו ענין דוד חי 

וקיים.

לא מת שהוא  אבינו  יעקב  ה:(  )תענית  רז"ל  ביעקב אמרו  גם  והנה 

ס"פ  הזהר  מאמר  ע"פ  במ"א  וכמבואר  מהשבירה  שלמעלה  מבחי' 

ויגש ע"פ ויברך יעקב את פרעה כו' ועמש"ל )תורה אור כו, ג( בפ' 

וישלח ע"פ ויאבק כו' בענין כי לא יכול לו כו' ולכן ההזאה לטהרת 

וביום  השלישי  ביום  דייקא  הוא  הטומאה  רוח  להעביר  מת  טמא 

המן,  את  ויאכילך  ע"פ  ג(  יג,  עקב  פרשת  )לקו"ת  ועמ"ש  השביעי 

ע"ש.

ומספר  אתקיימו,  כמה  לומר  בהם  שייך  לא  א"כ 

שנותיהם, כי הרי הם חיים וקיימים גם עתה. ומה שיתכן 

לומר בהם מספר שנותיהם הוא בקיומם בעולם בפועל 

ממש, דהיינו בערך העולם ולא בערך עצמם, לכן דקדק 

בהם לומר תיבת בעלמא.
 לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד קל
"ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק בראשית סימן מז"

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  א' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...ובנוגע לבנותיו תחי' הנה צריך הי' לדעתי לבוא בדברים עם משרד של שדכן, מבלי שידעו 
בנותיו תחי' עד"ז, להודיע להשדכן הפרטים ע"ד בנותיו תחי' ולבקשו להתעסק במרץ בחיפוש שידוכים 
המתאימים בשבילן ואף שלזווג זיווגים זהו ענינו של הקב"ה, הרי בכ"ז צריך להיות לכל דבר ודבר 
אחיזה גם בטבע, ונכון הוא שיתן בכל יום - מימות החול - קודם תפלת שחרית ח"י סענט לצדקה בעד 

בנותיו תחי' וכל ב"ב שיחיו, וזה ישמש כלי להמשכת וקבלת ברכות השי"ת בכל הנ"ל.

וידוע מרז"ל  אינו כותב במכתבו במה הוא עסקו עתה, אם באומנות השו"ב או בענין אחר, 
גם  ישנו  כן  בגשמיות  השחיטה  ענין  שישנו  כמו  אשר  ומשך,  אלא  ושחט  אין  ב(  ל,  )חולין  תנד"א 
מרשות  שבאדם  הבהמה  את  למשוך  היינו  כפשוטו,  ומשך  הוא  ברוחניות  השחיטה  וענין  ברוחניות, 
הרבים היינו מתאוות ורצונות הרבים ומרובים, לרשות היחיד, יחידו של עולם, ותלוי זה באופן חיותו, 
אינה  המשיכה  היינו  השחיטה,  הרי  חיותי'  זוטר  אם  אשר  ורצונות,  תאוות  אין  פארקאכטקייט  די 
יזכהו להשפיע על  וכו' והשי"ת  צריכה להיות גדולה כ"כ, ואם נפיש חיותי' הרי צ"ל שחיטה גדולה 

סביבתו להמשיכם לתורה ומצות לתורה אחת הנתונה לכולנו ממלך יחיד חי העולמים,

בברכה - המחכה לבשו"ט.

 ב"ה,  א' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם נתקבל זה עתה המברק שלו אשר נולדה להם בת למזל טוב... שמח הנני לראות שכרו 
לאבינו  ישראל  ובנות  בני  של  לבם  לקרב  הכשר  חינוך  בשדה  התעסקותם  בעד  שיחיו  זוגתו  ושכר 
שבשמים, אשר כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו, אשר במילא מובן שזהו 

סגולה להולדת בנים ובנות, ויה"ר שיקויים בהם במשך הזמן בת תחלה סימן יפה לבנים.

בברכת מז"ט ובהצלחה.



לט מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת נח
ו, ט – אלה תולדת נח נח איש צדיק וגו'

א. אלה תולדות, ו' פרשיות מתחילין ראשי פרקים בא' 
אלה  בחוקותי,  אם  פקודי,  אלה  נח[,  תולדות  ]אלה  כמו 
ו' פרשיות שפסוק  וכן  נצבים,  מסעי, אלה הדברים, אתם 
וישלח מסיימת אלוף, פרשת  האחרון מתחיל בא' פרשת 
בהר סיני מסיימת את שבתותי, אם בחקותי מסיים אלה 
אלה  מסיים  מסעי  אלה  ה',  אני  מסיים  לך  שלח  המצות, 
אלפים  ו'  להודיעך  ידו,  כמתנת  איש  מסיים  ראה  המצות, 

שנה הווה העולם.
ד' פרשיות מתחילין באלה וב' מתחילין אם, אתם, להודיעך 
ד' אלפי תורה וימות המשיח שילמדו תורה וב' אלפים תוהו 
בלא תורה כן ב' פרשיות פסוק אחרון מתחילין אלה והד' ענין 
ו' פרשיות הם אלה אלה אם אלה  וכשתמנה התחלת  אחר, 
אלה אתם בגימטריא עדו"ת נאמנ"ה )עיין תהלים יט, ח( לומר 

עדות ה' נאמנה על זה שו' אלפא הוה העולם.
פירוש הרוקח

נח  לחיי  שנה  מאות  שש  בשנת   – יא  ז, 
ביום  לחדש  יום  עשר  בשבעה  השני  בחדש 
וארובות  רבה  תהום  מעינות  כל  נבקעו  הזה 

השמים נפתחו

ב. מבואר בדרושי חסידות ש"בתיבת נח הי' דוגמת ומעין 
וכל הבהמות  כל החיות  היו  נח  לבוא, שהרי בתיבת  לעתיד 
יחד, ועכ"ז לא עשו רעה זה לזה כלל ולא השחיתו זה לזה, 
 .  . יחד בתיבה  . הכל   . גר זאב עם כבש  שנמצא גם עכשיו 
קדשי1,  הר  בכל  ישחיתו  ולא  ירעו  שלא  לבוא  לעתיד  מעין 
"תיבת נח היא מ"ם סתומה שבפסוק2 לםרבה המשרה, ולכן 
שם ולשלום אין קץ, וגר זאב עם כבש כו'"3, היינו, שפרשת 

נח קשורה עם תכלית השלימות דלעתיד לבוא.
ועל פי זה יש לומר, שמה שכתוב במדרש4 שנח "עולם 
כפשוטו,  העולם  חידוש  על  רק  )לא  קאי   – ראה"  חדש 
לבוא,  דלעתיד  החידוש  על  גם  אלא(  המבול,  לאחרי 
"השמים החדשים והארץ החדשה", וכדאיתא במדרש5 על 
הכתוב6 "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם גו'", 

"כימי עולם כימי נח".
מאתי  חדשה  “תורה  בתורה,  החידוש  גם   – זה  ולפני 

תצא":
על הפסוק7 "בשנת שש מאות שנה לחיי נח וגו' נבקעו 
כל מעיינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו" – איתא 
תרעי  יתפתחון  לשתיתאה  שנין  מאה  "ובשית  בזהר8: 
דחכמתא לעילא ומבוע דחכמתא לתתא וכו' וסימנך בשנת 

1( המשך וככה תרל"ז פרק צה.

2( ישעי' ט, ו.

3( אור התורה פרשתנו )כרך ג תרע, א.

4( בראשית רבה פרשתנו פ"ל, ח.

5( ויקרא רבה פ “ז, ד. איכה רבה בסופו. ועוד.

6( מלאכי ג, ד.

7( פרשתנו ז, יא.

8( חלק א קיז, א.

המבול  שהתחלת  היינו,  וגו'",  נח  לחיי  שנה  מאות  שש 
)"נבקעו כל מעינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו"( 
האחרונים,  בדורות  התורה  פנימיות  גילוי  להתחלת  רומז 
לאחרי חצות דאלף הששי, "כמ"ש האריז"ל דדוקא בדורות 
עד  החכמה"9,  זאת  לגלות  ומצוה  מותר  האחרונים  אלו 
לגילוי באופן ד"יתפרנסון"10, הבנה והשגה, בתורת חסידות 
לשלימות  עד  חוצה",  מעיינותיך  ד"יפוצו  ובאופן  חב"ד, 

ההפצה חוצה בדורנו זה.
 – התורה  דפנימיות  הגילוי  לשלימות  נעשה  זה  וענין 
"תורה חדשה מאתי תצא", לימוד פנימיות התורה על ידי 
דעה  הארץ  מלאה  "כי  היעוד  יקויים  שאז  צדקנו,  משיח 
את ה' כמים לים מכסים"11, די"ל, שדוגמת זה הי' גם בזמן 
בהתחלת  )כמו  במים  מכוסה  הי'  כולו  שהעולם  המבול, 
הבריאה שהי' "כל העולם כולו מים במים"12(, ע"ד ובדוגמת 

תכלית השלימות ד"כמים לים מכסים" לעתיד לבוא13.
ספר השיחות ה'תשמ"ח

לראות  מאתו  היונה  את  וישלח   – ח  ח, 
הקלו המים מעל פני האדמה

הפרשה  זאת  כל  כן  גם  רמזו  וגו'.  היונה  את  וישלח  ג. 
על העתיד וכן אמרו במדרש הנעלם )תקו"ז תכ"א מה, ב( 
כי בענין היונה רמוזים הגליות וכנסת ישראל היא משולה 
ליונה דכתיב )שיר השירים ב, יד( יונתי בחגוי הסלע, ובעונה 
)ירמי' טו, א( שלח מעל פני.  ונתגרשה כדכתיב  נשתלחה 
וזהו וישלח את היונה מאתו בגלות בבל ולא מצאה היונה 
מנוח לכף רגלה שהכביד מלך בבל עולו עליהם וכתיב שם 

)ירמי' יג, טז( ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף.
ותשב אליו אל התיבה שחזרה בתשובה וקבלה. וזהו וישלח 
ידו ויקחה כדכתיב )יחזקאל א, ח( וידי אדם מתחת כנפיהם, 
יון.  בגלות  היונה  את  שלח  ויוסף  כבראשונה  לחטוא  חזרה 
ותבא אליו היונה לעת ערב שחזרה בתשובה. ולפי שגלות יון 
החשיך פניהם של ישראל כשולי קדירה, אמר לעת ערב לפי 
שחשך עליהם היום וערבה כל שמחה. והנה עלה זית טרף בפי' 
שהם  זית  בשמן  המשוחים  הכהנים  רוח  השם  שהעיר  לולי 

חשמונאי ובניו כמעט אבדה שארית ישראל...
הוא  רביעי  גלות  וגלתה  כבראשונה  לחטוא  חזרה  אח"כ 
את  וישלח  אחרים  ימים  שבעת  עוד  וייחל  וזהו  אדום,  גלות 
היונה בגלות אדום ולא יספה שוב אליו עוד היא מעצמה אלא 
את  אקים  כדכתיב  מעפרה  ויקימה  אותה  יעורר  שהקב"ה 
סוכת דוד הנופלת. וזהו נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל 
שפירושו לא תוסיף קום מעצמה אלא שהקב"ה יסייעה ויתן 
לה יד. וזהו אקים את סוכת דוד, וזהו ולא יספה שוב אליו עוד 

מעצמה לפי כובד הגלות והשעבוד עד שהשם יסייעה.
צרור המור14

9( אגרת הקודש סימן כו )קמב, ב(.

10( תקו"ז ת"ו בסופו. ראה לקוטי שיחות חלק כד עמוד 631 הערה 53. וש"נ.

11( ישעי' יא, ט. רמב"ם סיום וחותם ספר הי"ד.

12( בראשית רבה פ"ה, ב. וראה שם, א. לקוטי שיחות חלק ל ע' 61.

13( ראה בארוכה לקוטי שיחות שם ס"ה ואילך.

14( ר' אברהם סבע ז"ל, ממגורשי ספרד.
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i"yx£˜Ècˆ LÈ‡ Á ,Á ˙„ÏBz ‰l‡∑ הֹואיל ≈∆¿……«…«ƒ«ƒִ
ּבׁשבחֹו סּפר ׁשּנאמר:והזּכירֹו, י), צּדיק (משלי "זכר ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַ

ּתֹולדֹותיהם  ׁשעּקר ללּמד אחר: ּדבר ׁשל לברכה". ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
טֹובים  מעׂשים קח)∑ÂÈ˙¯„a.צּדיקים, יׁש(סנהדרין ֲִִִִַַ¿……»ֵ

היה  ׁשאּלּו ּכלֿׁשּכן לׁשבח, אֹותֹו ּדֹורׁשים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמרּבֹותינּו
אֹותֹו ׁשּדֹורׁשים ויׁש יֹותר. צּדיק היה צּדיקים, ְְְִִִִֵֵֶַַָָּבדֹור

ׁשל ,לגנאי  ּבדֹורֹו היה ואּלּו צּדיק, היה ּדֹורֹו לפי ְְְְִִִִֶַַָָָָ
לכלּום  נחׁשב היה לא ‡˙ÌÈ‰Ï‡‰Œ.אברהם, ְְֱִֶַָָָָָֹ∆»¡…ƒ

ÁŒCl‰˙‰∑ אֹומר:ּובאברהם כד)הּוא "אׁשר (לקמן ƒ¿«∆…«ְְֲֵֶַָָ

אבל  לתמכֹו, סעד צרי היה נח לפניו", ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹהתהּלכּתי
מאליו  ּבצדקֹו ּומהּל מתחּזק היה ∑‰˙‰Cl.אברהם ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָƒ¿«∆

ּבלׁשֹון עבר לׁשֹון  ל', ׁשל ׁשּמּוׁשֹו וזהּו מׁשּמׁשת ּכבד , ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
אחד: ּבלׁשֹון ּולׁשעבר יג)להּבא התהּל",(שם "קּום ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

לׁשעבר. נח", התהּל" יב)להּבא. א "התּפּלל (שמואל ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ
להּבא. ,"עבדי ח)ּבעד א אל (מלכים והתּפּלל "ּובא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

ׁשּבראׁשֹו ׁשהּוי"ו אּלא עבר, לׁשֹון הּזה", הֹופכֹוהּבית ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
.להּבא  ְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ctwzz'a zxb` ,i jxk ycew zexb`)

ּבזה  [ר]ז"ל ודרׁשּו ּבדֹורֹותיו", היה "צּדיק הּכתּוב čְְִֶַַַָָָָָָעל
ּב'ּתֹורה  הקׁשה וכן והקׁשה אברהם, ׁשל ּבדֹורֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
לֹומר  יׁש – נ"ח. ּבן אברהם היה נח ּכׁשּמת ׁשהרי ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשלמה',

ּבּדֹור "ּבדֹורֹותיו" דהּכּונה ׁשּלֹוׁשּלֹוּבזה הּפרנס ׁשהּוא הינּו , ְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
וכּו' ּופרנסיו ּדֹור רז"ל וכלׁשֹון פס"ו)ּומנהיגֹו, .(ויק"ר ְְְְְִִַַַַָָ

‰Â‰ט  ÌÈÏL È‡kÊ ¯·b Á Á ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«…«…«¿«««¿ƒ¬»
:Á CÈl‰ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a È‰B¯„a¿»ƒ¿««¿»«¿»«ƒ…«
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מי gp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(gp zyxt eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

לבין  נח ׁשל התנהגּותֹו ּבין ההבדל את מסּביר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹהזֹוהר
אח  ׁשהיּו ּבעא הצדיקים "לא דֹורֹו על התּפלל לא ׁשנח ריו, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

נח", "מי ּבכינּוי המּבּול מי מכּונים ולכן עלמא", על ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָֹרחמין
היּו (=ׁשּבֹו עלמא" על רחמי ּבעי דלא ּתלין, הוּו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹ"ּדביּה

הצדיקים  ואילּו העֹולם), על רחמים ּבקׁש ׁשלא ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹּתלּויים,
ּכפי  דֹורם, ּבני ּבׁשביל נפׁשם את מסרּו אחריו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּבאּו
מּספר נא מחני אין "ואם אמר רּבינּו ׁשמׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשמֹוצאים

ּכתבּת". ְֲֶָָָאׁשר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 19 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

gp lW Fzwcv¦§¨¤Ÿ©

ּבדרתיו  היה ּתמים צּדיק איׁש ְִִִַַָָָָֹֹֹֽנח
היה  ׁשאּלּו ּכל־ׁשּכן לׁשבח, אֹותֹו ּדֹורׁשים מרּבֹותינּו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיׁש
לגנאי, אֹותֹו ׁשּדֹורׁשים ויׁש יֹותר. צּדיק היה צּדיקים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבדֹור
היה  לא אברהם ׁשל ּבדֹורֹו היה ואּלּו צּדיק, היה ּדֹורֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֹלפי

לכלּום רש"י)נחׁשב ובפירוש ט. (ו, ְְִֶָ
טעמייהּו מאי להבין: צרי לגנאי' ּדֹורׁשים ה'יׁש ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָּבדעת
ּבהמה  ּבגנּות ׁש"אפילּו ּובפרט לׁשבח, ולא לגנאי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּדדרׁשינן
לא  ׁשהּתֹורה ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה הּכתּוב" ּדּבר לא ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹטמאה

נח? ׁשל ּבגנּותֹו ְְִֵֶַַֹּתדּבר
ּבלׁשֹון  מדּברת אינּה ׁשהּתֹורה - זה ּכלל ּבזה: הּטעם לֹומר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָויׁש
הלכה, ּבדבר מה־ּׁשאין־ּכן הּתֹורה; לסּפּורי רק מתיחס - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻמגּנה

ׁשהיא  הגם ּביֹותר, הּברּורה ּבּלׁשֹון הּתֹורה מׁשּתּמׁשת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשם
הּברּורה  ּבּלׁשֹון להאמר צרי הלכה ּפסק ּכי נקּיה, ּבלּתי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָלׁשֹון

למעׂשה. ּבנֹוגע לטעֹות מקֹום יהיה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹּביֹותר,
- "ּבדֹורֹותיו" הּתבה ּבהֹוספת ּבּנּדֹון־ּדידן, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָועל־ּדר־זה
ּבפעל: להנהגה ּבנֹוגע טעּות לׁשלל הּתֹורה מתּכּונת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלגנאי,
לא  ׁשּצדקתֹו ּכ על הּמֹורים נח ּבהנהגת ענינים ּכּמה ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹמצינּו

ּבׁשלמּות ז)היתה ז, ובפרשתנו ט. ו, רש"י בפירוש ולכן,(ראה , ְְְִֵֵָָָ
היה  נח, ׁשל צדקתֹו ּבתאּור מסּתּפקת היתה הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאם
ּומּׁשּום  הּבלּתי־רצּויֹות, אּלּו מהנהגֹות וללמד לטעֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹמקֹום
ׁשהנהגֹות  לנּו להֹורֹות "ּבדֹורֹותיו", ּתבת הּכתּוב מֹוסיף ְְְִִֵֶַַַָָָָָהכי

מהן. ללמד ואין רצּויֹות, ּבלּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֹאּלּו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 279 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dqpxRd zFcxHn dlSd©¨¨¦¦§©©§¨¨

ּבדרתיו  היה ּתמים צּדיק איׁש ְִִִַַָָָָֹֹֹֽנח
צּדיק, היה ּדֹורֹו לפי לגנאי. אֹותֹו ׁשּדֹורׁשין יׁש - ְְְְִִִִֵֶַַָָָּבדֹורֹותיו

לכלּום נחׁשב היה לא אברהם ׁשל ּבדֹורֹו היה ט.ואּלּו (ו, ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ
רש"י) ובפירוש

לא  טמאה ּבהמה "ּבגנּות אפילּו הרי הּדבר: ּתמּוּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָֹלכאֹורה
הּכתּוב" א)ּדּבר קכג, בתרא בבא ּבּתֹורה (ראה נכּתבה ּומּדּוע ְְִִֶַַַַָָָ

נח? ׁשל ְֶַֹ"ּגנּותֹו"
ללּמדנּו הּכתּוב ּבא ּגּופא ׁשּבזה לֹומר צרי על־ּכרח ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא

למעׂשה. הּנֹוגע ְְֲִֵֶַַַָענין
אדמּו"ר  מבאר הּתבה" אל "ּבא הּפסּוק על הּדברים: ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבאּור

אֹור" "ּתֹורה ּבּספר אׁשר (פרשתנו)הּזקן ּכאן מרּמז ׁשהּכתּוב , ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּפרנסה  "טרדֹות על הרֹומזים הּמּבּול, מּמי להּנצל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּכדי
אל  ולּכנס "לבֹוא" צרי הּזה" עֹולם ׁשּבעניני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהּמחׁשבֹות

והּתפּלה. הּתֹורה ּתבֹות - ְְִֵֵַַַָָָה"ּתבה"
ׁשּנכנס  ידי על הּמּבּול מּמי נּצל ׁשּנח זה לחׁשב: האדם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹעלּול
ׁשּנמצא  מי א ּתמים, צּדיק היֹותֹו מּפני הּוא הּתבה, ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאל
מ"ּמי  להּנצל יכֹול הּוא ׁשּגם יאמר מי נחּותה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבדרּגה

והּתפּלה? הּתֹורה לתיבֹות "ּכניסה" על־ידי ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָהּמּבּול"
היה  "לא אברהם ׁשל ׁשּבדֹורֹו לגנאי, נח את ּדרׁשּו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹולכן
ּבדרּגת  אינֹו אם ּגם אחד, ׁשּכל להׁשמיענּו לכלּום", ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנחׁשב
ּכניסה  על־ידי הּזידֹונים הּמּבּול מּמי להּנצל יכֹול ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ"צּדיק",

והּתפּלה. הּתֹורה ְְְִֵַַָָלתיבֹות

(é)ìL çð ãìBiå-úàå íç-úà íL-úà íéðá äL ©¬¤−Ÿ©§¨´¨¦®¤¥−¤¨¬§¤
:úôé̈«¤

(àé)õøàä àìnzå íéýìûä éðôì õøàä úçMzå©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤
:ñîç̈¨«

ÈÂ˙י  ÌÁ ˙È ÌL ˙È ÔÈ· ‡˙Ïz Á „ÈÏB‡Â¿ƒ…«¿»»¿ƒ»≈»»¿»
:˙ÙÈ»∆

ÈÏÓ˙‡Â‡˙יא  ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡Â¿ƒ¿«»««¿»√»¿»¿ƒ¿¿ƒ«
:ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡«¿»¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.úôé úàå íç úà íL úà (é)d`xPd ¤¥¤¨§¤¨¤©¦§¤
xn`PW ,lFcBd `Ed zti iM ,il ¥̀©¦¤¤©¨¤¤¡©

(`"k 'i oNdl)zti ig`mpni oke .lFcBd §©¨£¦¤¤©¨§¥¦§¥
dNgY zti ipA mzFclFzMmW)('a mW. §§¨§¥¤¤§¦¨¨¨

xn` xW`M ,mNkA ohTd `Ed mgemW) §¨©¨¨§ª¨©£¤¨©¨

(c"k 'h.ohTd FpA Fl dUr xW` z` rcIe©¥©¥£¤¨¨§©¨¨
miCwd la`mWxiMfde .Fzlrn xEarA £¨¦§¦¥©£©£¨§¦§¦

mgxg`zp dPde .EclFp ok iM ,eixg` ¨©£¨¦¥§§¦¥¦§©¥
.ztiztie mW" xnFl aEzMd dvx `le ¤¤§Ÿ¨¨©¨©¥§¤¤

xcqM `NW mixMfp mNk Eid iM ,"mgë¨¦¨ª¨¦§¨¦¤Ÿ§¥¤

lHaiW dlrn ztil oi`e ,mzFclFY§¨§¥§¤¤©£¨¤§©¥
FzF` miCwd mW la` ,FxEarA xcQd©¥¤©££¨¥¦§¦
xg`n `EdW iR lr s` ,Fzlrn xEarA©£©£¨©©¦¤§ª¨

zFclFYd xERqA(`"k 'i oNdl)ipA oke . §¦©¨§©¨§¥§¥
l`rnWie wgvi mdxa`(g"k '` `"idc), ©§¨¨¦§¨§¦§¨¥



gpמב zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£˙ÁMzÂ∑ ערוה ּכֹוכביםלׁשֹון נז)ועבֹודת ,(סנהדרין «ƒ»≈ְְֲִֶַַָָ

ּכמֹו:( ּכֹוכבים: ועבֹודת ּדרּכֹו", את ּבׂשר ּכל הׁשחית "ּכי ערוה: אחרים: ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָספרים

ז) ּתׁשחיתּון"(דברים ÒÓÁ.)"ּפן ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ∑ספרים (ּגזל ְִֶַ«ƒ»≈»»∆»»ְִֵָָ

ׁשּנאמר: ג)אחרים: ּבכּפיהם"(יונה אׁשר החמס .)"ּומן ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

(áé)-ék äúçLð äpäå õøàä-úà íéýìû àøiå©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§¨®¨¦«
:õøàä-ìò Bkøc-úà øNa-ìk úéçLä¦§¦¯¨¨¨²¤©§−©¨¨«¤

i"yx£¯NaŒÏk ˙ÈÁL‰ŒÈk∑ נזקקין - ועֹוף חּיה ּבהמה, מינן אפּלּו .לׁשאינן ƒƒ¿ƒ»»»ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

(âé)éðôì àa øNa-ìk õ÷ çðì íéýìû øîàiå©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´§¨©½
íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä äàìî-ék¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦«§¦¬©§¦−̈

:õøàä-úà¤¨¨«¤
i"yx£¯NaŒÏk ı˜∑ זנּות מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ּכל ≈»»»ְֵֶַָָָ

ּבאה  אנּדרלמּוסיא ּכֹוכבים, והֹורגת ועבֹודת לעֹולם ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָ
ורעים  ÒÓÁ.טֹובים ı¯‡‰ ‰‡ÏÓŒÈk∑ נחּתם לא ְִִָƒ»¿»»»∆»»ְֶַֹ

ּדינ  על ם ּגזר קח)הּגזלאּלא ∑‡˙ı¯‡‰Œ.(סנהדרין ְִֵֶַַַָָָ∆»»∆

לֹו: ודֹומה הארץ, מן ט)ּכמֹו את (שמות "ּכצאתי ְְְִִֵֶֶֶָָ
טו)העיר", א מן (מלכים רגליו", את "חלה העיר. מן ְִִִִֶַָָָָָ

ׁשאף  הארץ, עם הארץ", "את אחר: ּדבר ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָרגליו.
ׁשל  טפחים ונּטׁשטׁשּוג' נּמֹוחּו הּמחרׁשה .עמק ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ

(ãé)äázä-úà äNòz íép÷ øôâ-éöò úáz Eì äNò£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−©«£¤´¤©¥¨®
:øôka õeçîe úéaî dúà zøôëå§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−©«Ÿ¤

i"yx£˙·z EÏ ‰NÚ∑ ולּמה לפניו. והּצלה רוח הרּבה ¬≈¿≈«ְְְְֵֶַַַָָָָָָ
הּמּבּול  ּדֹור אנׁשי ׁשּיראּוהּו ּכדי זה? ּבבנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָהטריחֹו
'מה  אֹותֹו: וׁשֹואלין ׁשנה ועׂשרים מאה ּבּה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָעֹוסק
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  'עתיד להם: אֹומר והּוא ?'ל ְְִֵֶַָָָָֹּזאת

יׁשּובּו אּולי לעֹולם', מּבּול ּכÙ‚ŒÈˆÚ∑¯.להביא ְִַַָָָָ¬≈…∆ָ
ּגפרית  ׁשם על זה? מּמין ולּמה עליהם ,ׁשמֹו, ׁשּנגזר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבֹו ּבהמה ∑˜ÌÈp.להּמחֹות לכל מדֹורים, מדֹורים ְִָƒƒְְְְִִֵָָ
ּבּגמרא ∑Ùka¯.וחּיה  ּומצינּו ארּמי, ּבלׁשֹון זפת ְַָ«…∆ְְֲִִִֶֶַַָָָ

ּתׁשים  הּמים ׁשהיּו עלֿידי מׁשה, ׁשל ּבתבתֹו ,'ּכפרא'. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ
מּבחּוץ  וזפת מּבפנים ּבחמר ׁשּלא ּדּיּה ּכדי ועֹוד , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ

ּכאן  אבל זפת, ׁשל רע ריח צּדיק אֹותֹו מּפני יריח ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּומחּוץ  מּבית זּפתּה הּמים, .חזק ְִִִִִֶַַַָֹ

‡¯Èיב  ˙ÏaÁ˙‡ ‡‰Â ‡Ú¯‡ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»«¿»¿»ƒ¿«»«¬≈
:‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡ ˙È L‡ ‡¯Òa Ïk eÏÈaÁ«ƒ»ƒ¿»¡«»»¿≈««¿»

lÚ˙יג  ‡¯Òa ÏÎ„ ‡v˜ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«ƒ»¿»ƒ¿»««
ÔÓ ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡ ˙‡ÈÏÓ˙‡ È¯‡ ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬≈ƒ¿¿ƒ««¿»¬ƒƒ
ÔB‰ÏaÁÓ ‡‡ ‡‰Â ‡iLÈa ÔB‰È„·BÚ Ì„√̃»»≈ƒ«»¿»¬»¿«∆¿

:‡Ú¯‡ ÌÚƒ«¿»

ÔÈ¯B„Óיד  ÌB¯„˜c ÔÈÚ‡„ ‡˙B·z CÏ „·ÈÚƒ≈»≈»¿»ƒ¿«¿¿ƒ
‡¯aÓe ÂbÓ d˙È ÈtÁ˙Â ‡˙B·z ˙È „aÚz«¿≈»≈»¿∆¿≈»«ƒ»ƒ»»

:‡¯ÙÎa¿»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

eUr z`e awri z` wgvil oY`e oke§¥¨¤¥§¦§¨¤©£Ÿ§¤¥¨
('c c"k rWFdi):`i dxez §ª©

.Bkøc úà øNa ìk úéçLä ék (áé)¦¦§¦¨¨¨¤©§
Wxtp m`xUA lM,FrnWnM ¦§¨¥¨¨¨§©§¨

sFre dIge dndA ENt`W xn`pe§Ÿ©¤£¦§¥¨§©¨¨
,opin opi`Wl wwGdl mMxC EzigWd¦§¦©§¨§¦¨¥§¤¥¨¦¨

xn`p ,i"Xx WxRW FnMd`ln iM §¤¥©©¦Ÿ©¦¨§¨
,mdipRn qng ux`dmNM ipRn `l ¨¨¤¨¨¦§¥¤Ÿ¦§¥ª¨

mc`d Wpr xRqe ,mzvTn ipRn `N ¤̀¨¦§¥¦§¨¨§¦¥Ÿ¤¨¨¨
dfA mB ExnW `NW xn`PW F` .FCal§©¤Ÿ©¤Ÿ¨§©¨¤
lke ztxFh dndA lM dzide ,mYclFY©§¨§¨§¨¨§¥¨¤¤§¨
:qng miUFr md mB dPde .qxFC sFrd̈¥§¦¥©¥¦¨¨

ìòåhWRd KxCxUA lM,mc`d lM df §©¤¤©§¨¨¨¨¤¨¨¨¨
FA xW` xUA lM Wxti dHnlE§©¨§¨¥¨¨¨£¤

ExmiIg g(e"h 'f oNdl)lMnE igd lMnE , ©©¦§©¨¦¨¨©¦¨

xUA(h"i wEqR oNdl)la` ,sEBA ig lM , ¨¨§©¨¨¨©©£¨
o`kAxUA lMlk `Fai oke ,mc`d lM §¨¨¨¨¨¨¨¨§¥¨¨

iptl zegYWdl xUA(b"k e"q dirWi)oke , ¨¨§¦§©£Ÿ§¨©§©§¨§¥
Fxra didi iM xUa(c"k b"i `xwIe):bi dxez ¨¨¦¦§¤§Ÿ©¦§¨

.÷Lòäå ìæbä àeä ñîç (âé)ozpe ¨¨©¤¤§¨¤§¨©
xiMfd `le qngA mrHd gpl§Ÿ©©©©¤¨¨§Ÿ¦§¦
`hgd `Ed qngd iM ,KxCd zzgWd©§¨©©¤¤¦¤¨¨©¥§
Exn` EpizFAxe .mqxtnde rEcId©¨©§©§ª§¨§©¥¨§

(.g"w oixcdpq).mpiC xfB mYgzp eilrW ©§¤§¦¤¨¨¦§©¥§©¦¨
oi` zlMUn devn `EdW ipRn mrHde§©©©¦§¥¤¦§¨ª§¤¤¥
`EdW cFre ,xidfn `iapl Kxv DA mdl̈¤¨Ÿ¤§¨¦©§¦§¤
gpl ricFd dPde .zFIxAle minXl rx©©¨©¦§©§¦§¦¥¦©§Ÿ©
:dxitSd riBd uTd `A eilrW `hgd©¥§¤¨¨¨©¥¦¦©©§¦¨

.õøàä úà íúéçLî éððäåon FnM §¦§¦©§¦¨¤¨¨¤§¦
xird z` iz`vM oke ,ux`d̈¨¤§¥§¥¦¤¨¦

(h"k 'h zFnW)eilbx z` dlg ,(b"k e"h `"n). §¨¨¤©§¨
,xg` xaC,ux`d z`s`W ,ux`d mr ¨¨©¥¤¨¨¤¦¨¨¤¤©

oFWl ,EgOp dWxgn lW migth dWlW§¨§¨¦¤©£¥¨¦Ÿ§
dAx ziW`xAn i"Xx('f `"l)iAxe . ©¦¦§¥¦©¨§©¦

zNOW xn` mdxa`mzigWnzkWFn ©§¨¨¨©¤¦©©§¦¨¤¤
,DOr zxg`e DnvrmzigWn ippde ©§¨§©¤¤¦¨§¦§¦©§¦¨

zigWnEux`d z`: ©§¦¤¨¨¤
ìòåminXd z` FnM `Ed zn`d KxC §©¤¤¨¡¤§¤©¨©¦

didY ux`d iM ,ux`d z`e§¤¨¨¤¦¨¨¤¦§¤
,EzgWi ux`d zzgWdAW ,dzgWdA§©§¨¨¤§©§¨©¨¨¤¦¨£
KxcM ,`Ad mlFrA mizgWp mPde§¦¨¦§¨¦¨¨©¨§¤¤

FAl l` aSrzIe('e wEqR lirl)Efnx dfle . ©¦§©¥¤¦§¥¨§¨¤¨§
dAx ziW`xaA('f `"l)Fc` oaldzidW o ¦§¥¦©¨§¤¨¤¨§¨

dzid gxFq didW onf lM dwipn Fl¥¦¨¨§¨¤¨¨¥©¨§¨
:'Eke ziCxp FYwipnci dxez ¥¦§¦§¥§



מג gp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 34 cenr ,eh jxk zegiyÎihewla oiieri)

daYd zIUr onf KWn¤¤§©£¦©©¥¨

וגו' עצי־גפר ּתבת ל יד)עׂשה (ו, ְֲֲֵֵֵֶַֹ
ּבּה מׁשּתּדל היה ׁשנה ועׂשרים פרשתנו מאה טוב (לקח ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

בתחלתו)

,ּכל־ּכ רב זמן מׁש ּבעׂשּיתּה התעּכב מּדּוע להבין: ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָצרי
ּובפרט  גפר" עצי ּתבת ל "עׂשה הּצּוּוי ּבקּיּום נזּדרז ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹולא

ּכּלֹו? העֹולם וקּיּום הּצלתֹו ּתלּויה ְְִֶֶַָָָָָָֻׁשּבזה

ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש
ּבעצמֹו ׁשּנח והינּו גֹו'", ּתבת ל "עׂשה היה הּקּב"ה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹצּוּוי
מּובן  לבד, הּכל לעׂשֹות צרי היה ואם הּתבה. את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹיבנה
ׁשהסּפיק  הּדבר מפלא ואדרּבה, הּזמן. אריכּות טעם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻהיטב
ּתֹו ּבעצמֹו הּכל וכּו' אר אּמה מאֹות ׁשלׁש ּתבת ְְְְְִֵֵֶַַַַָֹֹֹלבנֹות

מיּדי. קׁשה ולא לבד, ׁשנה ועׂשרים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹמאה

(åè)ìL dúà äNòz øLà äæåCøà änà úBàî L §¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´©À̈µŸ¤
ìLe daçø änà íéMîç äázä:dúîB÷ änà íéL ©¥½̈£¦¦³©¨Æ¨§½̈§¦¬©−̈«¨¨«

(æè)øäö|äìòîìî äplëz änà-ìàå äázì äNòz ´Ÿ©©«£¤´©¥À̈§¤©¨Æ§©¤´̈¦§©½§¨
ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa äázä çúôeíéL ¤¬©©¥−̈§¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−

:äNòz©«£¤«¨
i"yx£¯‰ˆ∑,חּלֹון אֹומרים: אבן יׁש אֹומרים: ויׁש …«ְְְִִֵֵֶֶַ

להם הּמאירה שם)טֹובה רבה plÎz‰.(בראשית ‰n‡ŒÏ‡Â ְִֶַָָָ¿∆«»¿«∆»
‰ÏÚÓÏÓ∑ קצר ׁשהּוא עד ועֹולה מׁשּפע ּכּסּויּה ƒ¿«¿»ְְִֶֶַָָָָֻ

ּכדי  אּמה, על ועֹומד למּטה מלמעלה הּמים ׁשּיזּובּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּומּכאן אינֹו(מּכאן אחרים ÌÈNz.)ּבספרים dcˆa∑ ׁשּלא ְֲִִִִִֵֵָָָ¿ƒ»»ƒֶֹ
הּגׁשמים  ÌÈLÏLe.ּבּהיּפלּו ÌiL ÌizÁz∑ׁשלׁש ְְִִַָָ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒָֹ

למדֹור, אמצעים לאדם, עליֹונים זֹו, ּגב על זֹו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָעלּיֹות
לזבל .(שם)ּתחּתּיים ְְִִֶֶַ

(æé)õøàä-ìò íéî ìeanä-úà àéáî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤
ìíéîMä úçzî íéiç çeø Ba-øLà øNa-ìk úçL §©¥´¨¨À̈£¤Æ´©©¦½¦©−©©¨¨®¦

:òåâé õøàa-øLà ìk¬Ÿ£¤¨−̈¤¦§¨«
i"yx£‡È·Ó È‰ È‡Â∑ עם מּוכן הנני להסּכים «¬ƒƒ¿ƒ≈ƒְְְִִִִַָ

ּכבר:אֹותם  לפני ואמרּו ח)ׁשּזרזּוני "מהֿאנֹוׁש(תהלים ְְְְְֱִֵֶַָָָָָ
את ∑ÏeaÓ.ּכיֿתזּכרּנּו" ׁשּבלּבל הּכל, את ׁשּבּלה ְְִִֶ«ְִִֵֶֶֶֶַָֹ

לּנמּו הּגבֹוּה מן הּכל את ׁשהֹוביל לׁשֹון .הּכל, וזהּו ְְִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ

והביאם  הּכל את ׁשהציף 'טֹופנא', ׁשּתרּגם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאּונקלֹוס,
ׁשם  ׁשּננערּו ׁשנער, נקראת לכ עמּקה, ׁשהיא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֻלבבל

מּבּול, מתי ּב'חכמת (ּכל מהרׁש"ל הּגיּה וכן מימי, אחרים: ספרים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

ׁשּבת  ּבמּסכת .)ׁשלמה' ְְֶֶַַָֹֹ

(çé)äzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦¨®¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈
éðáeéðá-éLðe EzLàå E:Czà E ¨¤²§¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«

i"yx£È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑(רבה היה (בראשית ּברית : «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְִָָ
הּפרֹות  על יהרגּוהּוׁשּלא צרי וׁשּלא ויעפׁשּו, ירקבּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשּבּדֹור  EzL‡Â.רׁשעים EÈ·e ‰z‡∑ לבד האנׁשים ְִֶַָ«»»∆¿ƒ¿¿ְֲִַָָ
ׁשּנאסרּו מּכאן לבד, הּמּטהוהּנׁשים .(שם)ּבתׁשמיׁש ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ

‡¯k‡טו  ÔÈn‡ ‰‡Ó ˙Ïz d˙È „aÚ˙c ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈»«¿»¿»«ƒ»¿»
ÔÈn‡ ÔÈ˙Ï˙e dÈ˙t ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ ‡˙B·˙„¿≈»«¿ƒ«ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ

:dÓe¯«

Ó‡Ïe˙‡טז  ‡˙B·˙Ï „ÈaÚz ¯B‰≈«¿≈¿≈»¿«¿»
d¯ËÒa ‡˙B·˙„ ‡Ú¯˙Â ‡lÚlÓ dpÏÏÎLz¿«¿¿ƒ«ƒ¿≈»¿«¿»¿≈»¿ƒ¿«
ÔÈ‡˙ÈÏ˙e ÔÈÈz ÔÈÚ¯‡ ÔÈ¯B„Ó ÈeLz¿«ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ

:dp„aÚz«¿¿ƒ«

ÏÚיז  ‡iÓ ‡ÙBË ˙È È˙ÈÓ ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»«¿≈»»»«»«
ÈiÁ„ ‡Áe¯ d· Èc ‡¯Òa Ïk ‡ÏaÁÏ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»»ƒ¿»ƒ≈»¿«≈

:˙eÓÈ ‡Ú¯‡· Èc Ïk ‡ÈÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»…ƒ¿«¿»¿

‡zיח  ‡˙B·˙Ï ÏBÚ˙Â CnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»ƒƒ»¿≈¿≈»«¿
:CnÚ CÈ· ÈLe C˙z‡Â CÈ·e¿»¿ƒ¿»¿≈¿»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ìeanä úà àéáî éððä éðàå (æé)©£¦¦§¦¥¦¤©©
Exn`W ozF` mr miMqn ippd¦§¦©§¦¦¨¤¨§

EPxMfz iM WFp` dn iptl('d 'g miNdY), §¨©¨¡¦¦§§¤§¦¦

dAx ziW`xAn i"Xx oFWl(e"h `"l). §©¦¦§¥¦©¨
`Ede mdOr miMqn Ki`de DnY ip`e©£¦¨¥©§©¥©§¦¦¨¤§
dlFcB dhltl zix`W mdl xi`Wn©§¦¨¤§¥¦¦§¥¨§¨
.lFgM mrxf zFAxdl ig lke eipaE gpA§Ÿ©¨¨§¨©§©§©§¨©

lngi `NWM mYrcl dnMqd `id ilE`©¦©§¨¨§©§¨§¤Ÿ©§Ÿ
:mdilr£¥¤

ìòå,zn`d,ip`emkz` iYxQie FnM §©¨¡¤©£¦§§¦©§¦¤§¤
ip` s`(g"k e"k `xwIe)dPd ip` oke , ©¨¦©¦§¨§¥£¦¦¥
KY` izixa('c f"i oNdl)izixA z`f ip`e , §¦¦¦¨§©¨©£¦Ÿ§¦¦

(`"k h"p dirWi)ici didY ip` s` ,xn`i , §©§¨Ÿ©©£¦¦§¤¨¦
KklE ,ux`d z` EzigWdW lr mdÄ¤©¤¦§¦¤¨¨¤§¨

xn`(a"i 'h oNdl)xW` zixAd zF` z`f ¨©§©¨Ÿ©§¦£¤
dpiRxY eicie ugni .ozp ip`(g"i 'd aFI`). £¦Ÿ¥¦§©§¨¨¦§¤¨¦

:oiai liMUOdegi dxez §©©§¦¨¦
.éúéøa úà éúî÷äå (çé)iAx xn` ©£¦Ÿ¦¤§¦¦¨©©¦

Fl rAWp mXd iM zF`l mdxa ©̀§¨¨§¦©¥¦§©
`l m`e .eipaE `Ed lEAOA zEni `NW¤Ÿ¨©©¨¨§¦Ÿ
Ep`vn xW`M ,Wxtn dNgY aYkp¦§©§¦¨§Ÿ¨©£¤¨¨



gpמד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"k oey`x meil inei xeriy

(èé)-ìà àéáz ìkî íéðL øNa-ìkî éçä-ìkîe¦¨Â¨©Â¦¨¨º̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤
:eéäé äá÷ðe øëæ Czà úéçäì äázä©¥−̈§©«£´Ÿ¦¨®¨¨¬§¥−̈¦«§«

i"yx£ÈÁ‰ŒÏkÓe∑טז)ׁשדיםאפּלּו ÏkÓ.(חגיגה ÌÈL∑ ׁשּבהם הּפחּות מּׁשנים,מן ּפחתּו ואחד לא זכר אחד ƒ»»«ֲִִֵ¿«ƒƒ…ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
.נקבה  ְֵָ

(ë)Nîø ìkî dðéîì äîäaä-ïîe eäðéîì óBòäî¥«¨´§¦¥À¦©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤
éìà eàáé ìkî íéðL eäðéîì äîãàä:úBéçäì E ¨«£¨−̈§¦¥®§©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«

i"yx£e‰ÈÓÏ ÛBÚ‰Ó∑(רבה ּבאּו(בראשית ּומאליהם ּדרּכם. הׁשחיתּו ולא ּבמיניהם, ׁשּדבקּו ו אֹותן ׁשהּתבה , כל ≈»¿ƒ≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבּה הכניס .קֹולטּתּו ְְִִַָ

(àë)zôñàå ìëàé øLà ìëàî-ìkî Eì-ç÷ äzàå§©¨´©§À¦¨©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈
éìà:äìëàì íäìå Eì äéäå E ¥¤®§¨¨¬§²§¨¤−§¨§¨«

ÏÈÚzיט  ‡lkÓ ÔÈ¯z ‡¯Òa ÏkÓ ÈÁc ÏkÓeƒ»¿«ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ…»»≈
:ÔB‰È ‡a˜Â ¯Îc CnÚ ‡Ói˜Ï ‡˙B·˙Ï¿≈»¿«»»ƒ»¿«¿»¿»¿

ÏkÓeכ  dÊÏ ‡¯ÈÚa ÔÓe È‰BÊÏ ‡ÙBÚÓ≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ…
ÔeÏÚÈ ‡lkÓ ÔÈ¯z È‰BÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁƒ̄¬»¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ…»≈¬

:‡Ói˜Ï C˙ÂÏ¿»»¿«»»

LBÎ˙Âכא  ÏÎ‡˙Óc ÏÎÈÓ ÏkÓ CÏ ·Ò z‡Â¿«¿«»ƒ»≈«ƒƒ¿¬≈¿ƒ¿
:ÏÎÈÓÏ ÔB‰Ïe CÏ È‰ÈÂ C˙ÂÏ¿»»ƒ≈»¿¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dxFY dpWnA(a"k '` mixaC)dglWp §¦§¥¨§¨¦¦§§¨
zNnE .Epiptl miWp`,iznwdemIw`W £¨¦§¨¥¦©©£¦Ÿ¦¤£©¥

zixAd z`GW il` aFxTde .izrEaW§¨¦§©¨¥©¤Ÿ©§¦
xace dnMqd ,zixA mrhe .zWTl fnx¤¤©¤¤§©©§¦©§¨¨§¨¨

mkl ExA zxfBn ,mipW ExgAWf"i `"y) ¤¨£§©¦¦§¥©§¨¤
('gziaW oke ,zxkEnaE KEnqA dNOde ,§©¦¨§¨§§¨§¥§¦

awrid"t miNdY)('aziaXA eizpaE ,xAcOA) ©£Ÿ§¦¦§Ÿ¨©§¦©¦§¨

(h"k `"klEaB zixA iM mixnF` Wie .§¥§¦¦§¦§
:eixaC EN` lM .zExM̈¨¥§¨¨

øúBéåoipr iM hWRd KxcA oFkp §¥¨§¤¤©§¨¦¦§©
izixA z` iznwdexn`l ©£¦Ÿ¦¤§¦¦¥Ÿ

znIw zixA didY lEAOd `aIW zrA§¥¤¨Ÿ©©¦§¤§¦©¤¤
LziaE dY` daYd l` `aYW ,LY ¦̀§¤¨Ÿ¤©¥¨©¨¥§
xnFlM ,zFigdl xUAd lMn mipWE§©¦¦¨©¨¨§©£§©
mXn z`vl EnIwzze mW EigYW¤¦§¨§¦§©§¨¥¦¨
xfbIWM mXd xaC `Ed zixAde .miIgl§©¦§©§¦§©©¥§¤¦§Ÿ
xiMfde .mIwie xEIWe i`pY `lA xnŸ̀¤§Ÿ§©§¦¦©¥§¦§¦
`Ede ,mIw didIW xiMfde ,zixAd©§¦§¦§¦¤¦§¤©¨§
mdilr micEdId ElAwe EnIw oFWlM¦§¦§§¦§©§¦£¥¤

mrxf lre(f"k 'h xYq`)mdilr ElATW , §©©§¨¤§¥¤¦§£¥¤
:mIw FzFidl xaC̈¨¦§©¨

ìòå,`id mlFrn zixAd ,zn`d KxC §©¤¤¨¡¤©§¦¥¨¦
`xA ziW`xA on zxfbp dNOde§©¦¨¦§¤¤¦§¥¦¨¨

dPde .midl`izixA,izIxA FnM ¡Ÿ¦§¦¥§¦¦§§¦¨¦
dkEnq `id iM ,dkEnq FnM dNOde§©¦¨§§¨¦¦§¨
mEwYW dEvi .Epiptl EidW minlFrl̈¨¦¤¨§¨¥§©¤¤¨
miwn ippd ip`e oke ,wiCSd mr didze§¦§¤¦©©¦§¥©£¦¦§¦¥¦

mkY` izixA z`('h 'h oNdl)izixA , ¤§¦¦¦§¤§©¨§¦¦
FY` dzid('d 'a ik`ln)liMUOde . ¨§¨¦©§¨¦§©©§¦

:oiaihi dxez ¨¦
.'Bâå øNa ìkî (èé)zFIgd iM rEci ¦¨¨¨§¨©¦©©

militM c`n zFlFcB odnE ,c`n zFAx©§Ÿ¥¤§§Ÿ§¦¦
lr UnFxd Unxde ,mzlEfe min`xke§¦§¥¦§¨¨§¤¤¤¨¥©
mipin minXd sFrn mB .c`n ax ux`d̈¨¤©§Ÿ©¥©¨©¦¦¦
Exn`W FnkE ,xRqn mdl oi` miAx©¦¥¨¤¦§¨§¤¨§

EpizFAx(:b"q oiNg)ipin mixUre d`n ©¥ª¦¥¨§¤§¦¦¥
oin mNke gxfOA Wi mi`nh zFtFr§¥¦¥©¦§¨§ª¨¦
.xRqn oi` mixFdh zFtFrlE ,md dI ©̀¨¥§§¦¥¦§¨
EcilFIW mNMn `iadl Kxhvi dPde§¦¥¦§¨¥§¨¦¦ª¨¤¦
lk`n mNkl sq`Y xW`ke .mzFnM§¨§©£¤¤¡Ÿ§ª¨©£¨

kY `l ,dninY dpWl lk`i xW`li £¤¥¨¥§¨¨§¦¨Ÿ¨¦
`vFIM xUr `le ,z`Gd daYd mzF`¨©¥¨©Ÿ§Ÿ¤¤©¥
z` hrn wifgd ,qp `Ed la` .DÄ£¨¥¤¡¦ª¨¤

:dAxnd©§ª¤
íàålr Knqie dPhw dPUri xn`Y §¦Ÿ©©£¤¨§©¨§¦§Ÿ©

KxAzi mXd d`x .dGd qPd©¥©¤¨¨©¥¦§¨©
ipA DzF` E`xIW icM dlFcB DzFUrl©£¨§¨§¥¤¦§¨§¥
ExAcie dilr ExRqie DA Ednzie FxFC§¦§§¨¦©§¨¤¨¦©§
dIgde dndAd qEPke lEAOd oiprA§¦§©©©§¦©§¥¨§©©¨
cFre .daEWY EUri ilE` ,DkFzl sFrde§¨§¨©©£§¨§
ok iM ,qPA hrnl ,dlFcB DzF` EUr̈¨§¨§©¥©¥¦¥
F` dxFYAW miQPd lkA KxCd©¤¤§¨©¦¦¤©¨
mc` ciAX dn zFUrl mi`iaPA©§¦¦©£©¤§©¨¨

.minW iciA didi x`Xde ,zFUrl©£§©§¨¦§¤¦¥¨¨¦
ìàåxn`l dYRzYwEqR oNdl r"a`x d`x) §©¦§©¤¥Ÿ§¥§©¨¨

(f"hzFO` zF`n WlW Eid iM¦¨§¥©
oM m`W ,lFcB dide ,gp Wi` zFO`A§©¦Ÿ©§¨¨¨¤¦¥
dIgd mB ,milFcB miWp`d mB Eid̈©¨£¨¦§¦©©©¨
cr milFcB mdd zFxFCA zFtFrde§¨©¨¥§¦©
zFO`d iM cFre .lEAnA mlFrd dwNW¤¨¨¨¨§©§¦¨©

:dPd dxFYd zFO ©̀©¨¥¨
.Czà úéçäì äázä ìà àéázEdEv ¨¦¤©¥¨§©£Ÿ¦¨¦¨

mzqipkA `Ed mzF` xfrie wQrzIW¤¦§©¥§©£Ÿ¨¦§¦¨¨
xW`M ,EigIW mdA lCYWie ,daYA©¥¨§¦§©¥¨¤¤¦§©£¤

:FWtpA lCYWik dxez ¦§©¥§©§
éìà eàáé ìkî íéðL (ë).úBéçäì E §©¦¦Ÿ¨Ÿ¥¤§©£

eiptl E`Fai mnvrn iM FricFd¦¦¥©§¨¨§¨¨
cEvl `Ed Kxhvi `le ,mipW mipW§©¦§©¦§Ÿ¦§¨¥¨
m`iai `Ede ,miI`aE mixdA mzF`¨¤¨¦¨¦¦§§¦¥
E`AW ,WxR dUrOaE .ok ixg` daYA©¥¨©£¥¥©©£¤¥©¤¨

dawpE xkf('h 'f oNdl).mllkA did dfe . ¨¨§¥¨§©¨§¤¨¨¦§¨¨
EdEv ok ixg`dndAd lMn gTIW ©£¥¥¦¨¤¦©¦¨©§¥¨

,draW draW dxFdHd`l dN`aE ©§¨¦§¨¦§¨§¥¤Ÿ
gTi `EdW `N` eil` E`aIW xn`̈©¤¨Ÿ¥¨¤¨¤¦©
mdl zFIglE lvPdl mi`Ad iM ,mzF`¨¦©¨¦§¦¨¥§©¨¤
mi`Ad la` ,mdil`n mi`A rxf¤©¨¦¥£¥¤£¨©¨¦
mnvrn E`aIW xfB `l zFlFr aixwdl§©§¦Ÿ¨©¤¨Ÿ¥©§¨
d`ESd iM ,gp mgwl la` ,hgXdl§¦¨¥£¨§¨¨Ÿ©¦©©¨¨
gp lkEIW icM dzid draW draW lW¤¦§¨¦§¨¨§¨§¥¤©Ÿ©

:oAxw odn aixwdl§©§¦¥¤¨§¨
,äøBähä íòèåWxR `Ed KExA WFcTd §©©©§¨©¨¨¥©

aEzMd la` .dxdh ipniq Fl¦¨¥¨¢¨£¨©¨
.dxFYd iR lr dxFdHd xnFl xSwi§©¥©©§¨©¦©¨
dxFdh zFidl dcizrW z` azM i"Xxe§©¦¨©¤¤£¦¨¦§§¨
dPde .dxFY gp cnNW cOln ,l`xUil§¦§¨¥§©¥¤¨©Ÿ©¨§¦¥

`NW o`Mngp ipA zFpAxwA ExWkd ¦¨¤Ÿª§§§¨§§§¥Ÿ©
oke ,xFdh sFre dxFdh dndA `N ¤̀¨§¥¨§¨§¨§¥

ladA xn`('c 'c lirl)Fp`v zFxkAn ¨©§¤¤§¥¦§ŸŸ
mixFdHd oipiOd lM la` ,odalgnE¥¤§¥¤£¨¨©¦¦©§¦

aizkcM ,mdA mixWM('k 'g oNdl)gTIe §¥¦¨¤§¦§¦§©¨©¦©
sFrd lMnE dxdhd dndAd lMn¦Ÿ©§¥¨©§Ÿ¨¦Ÿ¨
siqFde .gAfOA zlr lrIe xFdHd©¨©©©ŸŸ©¦§¥©§¦
mzFpAxw lM EidIW ,devnA l`xUil§¦§¨¥§¦§¨¤¦§¨¨§§¨



מה gp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"k ipy meil inei xeriy

(áë):äNò ïk íéýìû Búà äeö øLà ìëk çð Nòiå©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«
i"yx£Á NÚiÂ∑ ּבנין קח)הּתיבהזה .(סנהדרין «««…«ְִֵֶַַָ

ß ixyz g"k ipy mei ß

æ(à)-ìà Eúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−¤
:äfä øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék äázä©¥¨®¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬©¤«

i"yx£˜Ècˆ È˙È‡¯∑ ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ׁשל ׁשבחֹו מקצת ׁשאֹומרים מּכאן ּתמים". "צּדיק נאמר ולא »ƒƒ«ƒְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ
.(ב"ר)ּבפניו ְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - d"nyz gp t"ye ,n"yz dxy iig zyxt w"yven zgiy t"r)

aiY"d l` `FaldPOn z`vle - "d ¨¤©¥¨§¨¥¦¤¨

הּתיבה אל ּבית וכל אּתה א)ּבא (ז, ְְֵֵֶַַָָָֹ
זה ּפסּוק על הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת היא (הובא מפּורסמת ְְִֵֶֶֶַַַַַָ

ובכ"מ) ואילך. ס"ח טוב' שם ל'כתר רֹומז בהוספות "ּתיבה" אׁשר ,ֲֵֵֶָ
הּוא  הּתיבה" אל "ּבא והּפירּוׁש והּתפּלה, הּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹלתיבֹות
ּתיבֹות  ּבתֹו עצמֹו את ּולהכניס "לבֹוא" צרי ְְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשּיהּודי

והּתפּלה. ְְִַַָָהּתֹורה
הּפרׁשה ּבהמׁש ּדהרי ּפלא, הּדבר טז)ולכאֹורה מצּוה (ח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּולפירּוׁש הּתיבה"! מן "צא - לנח ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהּקּב"ה
אי - ּותפּלה ּדתֹורה הּקדֹוׁשֹות הּתיבֹות על קאי ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁש"ּתיבה"

הּדבר? ִֵַָָָייּתכן
הּכּונה  ׁשּמּצד האדם, ּבעבֹודת הּסדר הּוא ּכ ׁשּבאמת ֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאּלא

מהתּבֹודדּותֹו לצאת הּוא נדרׁש ּבתחּתֹונים" "ּדירה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָׁשל
אל  ּולהביא והּתפּלה, הּתֹורה ּתיבֹות עם ּבחדרֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוהסּתּגרּותֹו

הּקדּוׁשה. אֹור את ּכּולֹו ְֶַָָָהעֹולם
ּכלֹומר: הּתיבה". אל "ּבא ׁשל ההכנה מּוכרחת זה, עם ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹיחד
ה"ּתיבה" ּבתֹו עצמֹו את להׁשקיע יהּודי צרי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹראׁשית־ּכל
ּתמימה" "ׁשנה ׁשל זמן מׁש ׁשם ולהיֹות ּותפּלה, ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּדתֹורה

יד), ח, פרשתנו הּזמּנים (פרש"י ׁשינּויי ּכל את ּבתֹוכּה ְְִִֵֶֶֶַַַָָהּכֹוללת
ּובכל  ּובּתפּלה ּבּתֹורה הּוא חדּור ּכאׁשר ואז, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהאפׁשרּיים;

יׁש ׁשּיֹוצא הּפרטים, - הּתיבה" מן ּד"צא לעבֹודה הּכח ּבידֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
."יתּבר לֹו "ּדירה להיֹות ּומקּדׁשֹו הּתחּתֹון ְְְְְִִִֵַַַָָָָלעֹולם

(á)ìkî|äòáL äòáL Eì-çwz äøBähä äîäaä ¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈¦©§²¦§¨¬¦§−̈
àåä äøäè àì øLà äîäaä-ïîe BzLàå Léà¦´§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â´Ÿ§Ÿ̈¬¦²

:BzLàå Léà íéðL§©−¦¦¬§¦§«

Ú·„:כב  Ôk ÈÈ d˙È „ÈwÙ Èc ÏÎk Á „·ÚÂ«¬«…«¿…ƒ«≈»≈¿»≈¬»

C˙Èaא  L‡ ÏÎÂ z‡ ÏeÚ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…««¿¿»¡«≈»
‡¯„a ÈÓ„˜ È‡kÊ È˙ÈÊÁ C˙È È¯‡ ‡˙B·˙Ï¿≈»¬≈»»¬≈ƒ««√»«¿»»

:ÔÈ„‰»≈

Ú·L‡ב  ‡Ú·L CÏ ·qz ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÏkÓƒ…¿ƒ»«¿»ƒ«»«¿»«¿»
‡ÈÎ„ ‡‰˙È‡ ‡Ïc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡a˜Â ¯Îc¿«¿»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»»«¿»

:‡a˜Â ¯Îc ÔÈ¯z ‡È‰ƒ¿≈¿«¿»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

onE mixFYd on o`Sd onE xwAd on¦©¨¨¦©Ÿ¦©¦¦
mrhe .dpFId ipA,minXd sFrn mB §¥©¨§©©©¥©¨©¦

KWnp aEzMd iM ,xFdHd©¨¦©¨¦§¨
:dlrnl`k dxez §©§¨

Búà äeö øLà ìëk çð Nòiå (áë)©©©Ÿ©§Ÿ£¤¦¨Ÿ
.íéäìàsq`e daYd z` dUrW ¡Ÿ¦¤¨¨¤©¥¨§¨©

xn`l aEzMd Kxce .lk`Odoke ,UrIe ©©£¨§¤¤©¨¥Ÿ©©©§¥
,dUrlMn xaC liRd `l iM x`al ¨¨§¨¥¦Ÿ¦¦¨¨¦¨

:dEv xW`` dxez £¤¦¨
.çðì 'ä øîàiå (à)iM ,mXd FricFd ©Ÿ¤§Ÿ©¦©¥¦

z`e FzF` hNni mingx zCnA§¦©©£¦§©¥§¤
mrh dfe ,zFxFcl rxf mdn dIgie FziA¥¦©¤¥¤¤©§§¤©©

ux`d lk ipR lr rxf zFIglwEqR oNdl) §©¤©©§¥¨¨¨¤§©¨¨

('bxn` dNgYn iM ,KY` zigdllirl) ¦¦§¦¨¨©§©£Ÿ¦¨§¥

(h"i 'elr mingx zCnA dYr Fl fnxe .§¨©©¨§¦©©£¦©

l` drWIW FzF` ricFdl ,oAxTd©¨§¨§¦©¤¦§¤¤
`le mlFrd mIwi FpAxw zEkfaE ,FpAxẅ§¨¦§¨§¨§©¥¨¨§Ÿ

n cFr zxMie .lEAOd in ipRoM lr ¦¨¥¦§¥¥©©§©¥
oipr lkA iM ,cgind mXd FA xiMfn©§¦©¥©§ª¨¦§¨¦§©
xW`M ,"midl`" xiMfi `l zFpAxTd©¨§¨Ÿ©§¦¡Ÿ¦©£¤

xiMf`('h '` `xwIe)zxfrA mWl iriBdA ©§¦©¦§¨§©¦¦§¨§¤§©
:mXd©¥

.äázä ìà Eúéa ìëå äzà àadUr Ÿ©¨§¨¥§¤©¥¨¨¨
mcw miAx mini daYd z` gpŸ©¤©¥¨¨¦©¦Ÿ¤
WcgA lEAOd zr axw xW`ke ,lEAOd©©§©£¤¨©¥©©©Ÿ¤
`aIW EdEve xfg ,Wcgl xFUrA ipXd©¥¦¤¨©Ÿ¤¨©§¦¨¤¨Ÿ
Fl xn`W `Ed .daiYA FziA lke `Ed§¨¥©¥¨¤¨©

dpFW`xA(g"i 'e lirl)LYW`e LipaE dY` ¨¦¨§¥©¨¨¤§¦§§
FCal FzEkfA iM FricFde .Lipa iWpE§¥¨¤§¦¦¦§§©
izi`x mkz`" xn` `NW ,ElvPi¦¨§¤Ÿ¨©¤§¤¨¦¦

`iaie `Ed gTIW dEve ."iptl miwiCv©¦¦§¨©§¦¨¤¦©§¨¦
xFdHd sFrd onE dxFdHd dndAd on¦©§¥¨©§¨¦¨©¨
FAW lEAOd mFi FricFde .draW draW¦§¨¦§¨§¦©©¤
mFId mvrAW ,dUr oke .daYd l` `aïŸ¤©¥¨§¥¨¨¤§¤¤©

gp `A dGd(b"i wEqR oNdl)ipRn mrh Edfe . ©¤¨Ÿ©§©¨¨§¤©©¦§¥
lEAOd in('f wEqR oNdl): ¥©©§©¨¨

é"Møådid dpn` iPhTn gp s` azM §©¦¨©©Ÿ©¦§©¥£¨¨¨¨
EdEtgCW cr daYl qpkp `le§Ÿ¦§©©¥¨©¤§¨

dAx ziW`xA oFWlE .miOd('e a"l) ©©¦§§¥¦©¨
EriBdW ilEN` ,did dpEn` xQgn§ª¨¡¨¨¨¦¥¤¦¦
.daYl qpkp did `l eiNqxw cr miOd©©¦©©§ª¨Ÿ¨¨¦§©©¥¨
ExaBW cr mW qpkp `NW ,xn`i oM m ¦̀¥Ÿ©¤Ÿ¦§©¨©¤¨§
iM d`xe ux`d lM ipR EQke miOd©©¦§¦§¥¨¨¨¤§¨¨¦

:rAhia dxez ¦§©



gpמו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"k ipy meil inei xeriy
i"yx£‰¯B‰h‰∑למדנּו ליׂשראל, טהֹורה להיֹות ּתֹורההעתידה נח יח)ׁשּלמד Ú·L‰.(עירובין ‰Ú·L∑ ּכדי «¿»ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹƒ¿»ƒ¿»ְֵ

ּבצאתֹוׁשּיקריב  קרּבן .מהם ְְְִֵֵֶֶַָָ

(â)äá÷ðe øëæ äòáL äòáL íéîMä óBòî íb©´¥¯©¨©²¦¦§¨¬¦§−̈¨¨´§¥¨®
:õøàä-ìë éðt-ìò òøæ úBiçì§©¬¤−©©§¥¬¨¨¨«¤

i"yx£'B‚Â ÌÈÓM‰ ÛBÚÓ Ìb∑ ּולמד מדּבר, הּכתּוב - הּמפרׁשּבּטהֹורים מן .סתּום «≈«»«ƒ¿ְְְְִִֵַַַַַָָָֹ

(ã)õøàä-ìò øéèîî éëðà äòáL ãBò íéîéì ék¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ©§¦´©¨½̈¤
íe÷éä-ìk-úà éúéçîe äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨¦À¦¤¨©§Æ

:äîãàä éðt ìòî éúéNò øLà£¤´¨¦½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‰Ú·L „BÚ ÌÈÓÈÏ Èk∑(קח ׁשבעת (סנהדרין אּלּו ƒ¿»ƒƒ¿»ְִֵַ

הּצּדיק  מתּוׁשלח ׁשל אבלֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿ,ימי ׁשחס ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשנֹותיו  וחׁשב צא הּפרענּות. את ועּכב ּכבֹודֹו על ְְְְֲִֵֵֶַַַָָֹֻהּוא
מאֹות  ׁשׁש ּבׁשנת ּכלים ׁשהם ותמצא מתּוׁשלח, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשל

נח  לחּיי BÚ„.ׁשנה ÌÈÓÈÏ Èk∑ אחר זמן עֹוד? מהּו ְֵַַָָֹƒ¿»ƒְַַַַ
ׁשנה  ועׂשרים מאה על נֹוסף זה, ÌBÈ.זמן ÌÈÚa¯‡∑ ְְְִֵֶֶַַָָָָ«¿»ƒ

לצּור  ליֹוצרם להטריח ׁשּקלקלּו הּולד, יצירת ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּכנגד
ממזרים  .צּורת ְִֵַַ

(ä):ýåýé eäeö-øLà ìëk çð Nòiå©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«
i"yx£Á NÚiÂ∑ לּתבה ּביאתֹו .זה «««…«ִֵֶַָָ

(å)íéî äéä ìeanäå äðL úBàî LL-ïa çðå§¾Ÿ©¤¥¬¥−¨¨®§©©´¨½̈©−¦
:õøàä-ìò©¨¨«¤

(æ)äázä-ìà Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð àáiå©¨´Ÿ½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²¦−¤©¥¨®
:ìeanä éî éðtî¦§¥−¥¬©©«

i"yx£ÂÈ·e Á∑ לפי לבד, והּנׁשים לבד האנׁשים …«»»ְְְְֲִִִַַַָָָ
הּמּטה  ּבתׁשמיׁש ּבצער ׁשּנאסרּו ׁשרּוי ׁשהעֹולם .מּפני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

Ïean‰ ÈÓ ÈtÓ∑ מאמין היה, אמנה מּקטּני נח אף ƒ¿≈≈««ְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ

עד  לּתבה נכנס ולא הּמּבּול, ׁשּיבא מאמין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹואינֹו
הּמים  .ׁשּדחקּוהּו ְִֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr k jxk zegiy ihewl)

ּבצער ׁשרּוי ׁשהעֹולם ז)מּפני ז, (רש"י ְְִֵֶַַָָָ
ּבחרּבן  עֹוסק הקּב"ה יהא ׁשּלא אחר: טעם אמרּו ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֻּבתנחּומא
ּבפׁשּוטֹו ּכלל מכרח זה טעם אין אבל ּבֹונה. והּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻהעֹולם
על  ענׁש היה הּמּבּול ואדרּבה: רׁש"י. ׁשיטת מקרא, ְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשל
ּכן  ואם ּדרּכֹו, את ּבׂשר ּכל הׁשחית ּכי הארץ, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהׁשחתת

,ּכרח ועל הארץ. על ּדרּכן את להיטיב הּברּיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָצריכים
לעיל  ּברׁש"י ועּין ּבצער. ׁשרּוי ׁשהעֹולם מּפני הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּטעם

כד־כה) ד, עׂשּו(בראשית אּתם . . לּבהלה יֹולדֹות אנּו מה :ְֲֶֶַַָָָָ
ׁשּלֹו. את יעׂשה והּוא ְְְֲִֶֶֶֶַַמצותכם,

(ç)äpðéà øLà äîäaä-ïîe äøBähä äîäaä-ïî¦©§¥¨Æ©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬¥¤−¨
:äîãàä-ìò Nîø-øLà ìëå óBòä-ïîe äøäè§Ÿ̈®¦̧¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©¨«£¨¨«

Îc¯ג  ‡Ú·L ‡Ú·L ‡iÓL„ ‡ÙBÚÓ Û‡«≈»ƒ¿«»«¿»«¿»¿«
:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡a˜Â¿»¿»¿«»»«¿»««≈»«¿»

ÁÓ˙ד  ‡‡ ‡Ú·L „BÚ ÔÈÓBÈ ÔÓÊÏ È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ«¿»¬»»≈
ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡¯ËÓƒ¿»««¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÏÚÓ ˙„·Ú È„ ‡Óe˜È Ïk ˙È ÈÁÓ‡Â ÔÂÏÈÏ≈»»¿∆¿≈»»¿»ƒ«¿≈≈«

:‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»

ÈÈ:ה  d„wÙ Èc ÏÎk Á „·ÚÂ«¬«…«¿…ƒ«¿≈¿»

iÓ‡ו  ‰Â‰ ‡ÙBËÂ ÔÈL ‰‡Ó zL ¯a ÁÂ¿…««ƒ¿¿»¿ƒ¿»»¬»«»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

dnÚז  È‰B· ÈLe d˙z‡Â È‰B·e Á Ï‡ÚÂ¿»…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒƒ≈
:‡ÙBË ÈÓ Ì„˜ ÔÓ ‡˙B·˙Ï¿≈»ƒ√»≈»»

ÈÏ˙‰‡ח  Èc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡ÈÎc ‡¯ÈÚa ÔÓƒ¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ≈»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯ Èc ÏÎÂ ‡ÙBÚ ÔÓe ‡ÈÎc«¿»ƒ»¿…ƒ»≈««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ïîe äøBähä äîäaä ïî (è-ç)¦©§¥¨©§¨¦
.äøäè äpðéà øLà äîäaä©§¥¨£¤¥¤¨§Ÿ̈

.çð ìà eàa íéðL íéðLi"Xx WxR §©¦§©¦¨¤Ÿ©¥©©¦
Eid zEgRd on ,df oipnA EeWd oNMª¨ª§§¦§¨¤¦©¨¨

Exn` mixg`e .mipW(w"cx)WExR iM §©¦©£¥¦¨§©©¦¥
f mi`A EidW xnFl ,zFbEf mipWxk §©¦©¤¨¨¦¨¨



מז gp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"k ipy meil inei xeriy

(è)äá÷ðe øëæ äázä-ìà çð-ìà eàa íéðL íéðL§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤©¥−̈¨¨´§¥¨®
:çð-úà íéýìû äeö øLàk©«£¤²¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©

i"yx£Á Ï‡ e‡a∑ מאליהן.ÌÈL ÌÈL∑ זה ּבמנין הׁשוּו ׁשנים:ּכּלם היּו הּפחּות מן , »∆…«ֲֵֵֶ¿«ƒ¿«ƒְְְְִִִֶַַָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - d"nyz gp t"y zgiy itÎlr)

`liOn KxcA§¤¤¦¥¨

ּכאׁשר  ּונקבה זכר הּתיבה אל נח אל ּבאּו ׁשנים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשנים
נח  את אלקים ֱִִֶַָֹֹצּוה

מאליהן" - נח אל רש"י)"ּבאּו ט. (ז, ֲֵֵֶֶַָֹ
הם  אּלא הּתבה, אל ּבעלי־החּיים ּבהבאת התעּסק לא ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹנח
ּכפי  הּתיבה, את הכין ׁשּנח ׁשּלאחר והיינּו, "מאליהן". ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבאּו
ּבעלי־החּיים  ּכל ּובאּו התקּבצּו - הּקּב"ה על־ידי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָׁשּנצטּוה

נח. ׁשל מּצידֹו הׁשּתּדלּות ּבלי מּמילא, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹּבדר
נפלאה: הֹוראה מּכאן ְְְִִַָָָָָָולמדנּו

לׁשּמׁש נבראתי "אני ׁשליחּותֹו, ּבמילּוי לעסֹוק נדרׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָיהּודי
קֹוני" קידושין)את הענינים (סוף לׁשאר לדאֹוג לֹו ואין ; ְְְְִִִִִֵֶָָָ

ׁשאר  יפעלּו ׁשליחּותֹו, את ממּלא הּוא ּכאׁשר ּכי  - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָהּנדרׁשים
מּצידֹו. מיּוחדת הׁשּתּדלּות ללא מּמילא, ּבדר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹהענינים

נצר ׁשּפעם הּבעל־ׁשם־טֹוב, על הּידּוע הּסיּפּור ְְְִִֵֶַַַַַַַַַַַָּובדּוגמת
ּובלי  החּלֹון, על והקיׁש הּבּתים לאחד הל מסּוים, ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָלדבר
את  לֹו ונתנּו אליו ּבאּו ואחר־ּכ) לביתֹו חזר למענה ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָלחּכֹות
על  סֹומ הּוא אם - מּמה־ּנפׁש אֹותֹו: ּוכׁשׁשאלּו ְְְֲִִֵֶַַַָָָמבּוקׁשֹו).
ּברצֹונֹו ואם החּלֹון?. על להקיׁש עליו ּבכלל מּדּוע ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָהּנס,

לֹו! ׁשּיענּו עד לחּכֹות עליו הרי הּטבע, ּבדר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָלפעֹול
ׁשּיהּודי  הּוא הּקּב"ה ׁשל רצֹונֹו ּכי הּבעל־ׁשם־טֹוב, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוהׁשיב
אפילּו להיֹות יכֹולה זֹו ּופעּולה טבעית, ּפעּולה "ּכלי", ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָיעׂשה
עׂשה  מּצידֹו ׁשהּוא ּולאחר ּבחּלֹון; נקיׁשה ּכמֹו קטּנה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּפעּולה
הענינים  ּכל ּוׁשאר לביתֹו, לחזֹור ּכבר הּוא יכֹול ׁשּלֹו, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָאת

מעצמם!... ְְֲִֵַָיפעלּו

(é)ì éäéå:õøàä-ìò eéä ìeanä éîe íéîiä úòáL ©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´©©½¨−©¨¨«¤

(àé)LL úðLaéðMä Lãça çð-éiçì äðL úBàî- ¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½
ãçì íBé øNò-äòáLa-ìk eò÷áð äfä íBia L §¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©´©¤À¦§§Æ¨

:eçzôð íéîMä úaøàå äaø íBäz úBðéòî©§§Æ§´©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦¦§¨«
i"yx£ÈM‰ L„Áa∑,מרחׁשון זה אֹומר: אליעזר רּבי «…∆«≈ƒְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

אּיר זה אֹומר: יהֹוׁשע קח)רּבי להֹוציא ∑eÚ˜·.(סנהדרין ְִִֵֶַַָֻƒ¿¿ְִ
¯a‰.מימיהן  ÌB‰z∑חטאּו הם מּדה, ּכנגד מּדה ֵֵֶ¿«»ְְִִֵֶֶָָָ

רּבה" ּב"ּתהֹום ולקּו האדם", רעת .ּב"רּבה  ְְְִַַַָָָָָָָ

(áé)íéòaøàå íBé íéòaøà õøàä-ìò íLbä éäéå©§¦¬©¤−¤©¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−
:äìéì̈«§¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ÌLb‰ È‰ÈÂ∑:אֹומר הּוא ּולהּלן «¿ƒ«∆∆«»»∆ְֵַָ
ּברחמים, הֹורידן ּכׁשהֹורידן, אּלא הּמּבּול", ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ"ויהי

למּבּול  היּו חזרּו ּוכׁשּלא ּברכה, ּגׁשמי יהיּו יחזרּו .אם ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
'B‚Â ÌBÈ ÌÈÚa¯‡∑ לפי הּמנין, מן ראׁשֹון יֹום אין «¿»ƒ¿ְְִִִִֵַָ

Îc¯ט  ‡˙B·˙Ï Á ˙ÂÏ elÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z¿≈¿≈«¿«…«¿≈»¿«
:Á ˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‡a˜Â¿»¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…«

‰BÂי  ‡ÙBË ÈÓe ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÔÓÊÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«ƒ¿«ƒ≈»»¬
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

Á¯Èa‡יא  Á ÈiÁÏ ÔÈL ‰‡Ó zL ˙Laƒ¿«ƒ¿¿»¿ƒ¿«≈…«¿«¿»
‡ÓBÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Ú·La ‡Èzƒ¿»»¿ƒ¿««¿»»¿«¿»¿»
ÈeÎÂ ‡a¯ ‡ÓB‰z ÈÚeaÓ Ïk eÚÊa˙‡ ÔÈ„‰»≈ƒ¿¿»»«≈¿»«»¿«≈

:eÁzt˙‡ ‡iÓL¿«»ƒ¿«»

‡¯ÔÈÚaיב  ‡Ú¯‡ ÏÚ ˙Á ‡¯ËÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈««¿»«¿¿ƒ
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

E`AW ,did oMW iYrC lre .cgi dawpE§¥¨©©§©©§¦¤¥¨¨¤¨
gpe ,mnvrn dawpE xkf mipW mNMn¦ª¨§©¦¨¨§¥¨¥©§¨§Ÿ©
,zFbEf dXW mixFdHd on `iadl siqFd¦§¨¦¦©§¦¦¨
xW`e ,mnvrn E`A lvPdl mi`Ad iM¦©¨¦§¦¨¥¨¥©§¨©£¤
xn`p ok iM ,devOA gxh oAxw Kxvl§Ÿ¤¨§¨¨©©¦§¨¦¥¤¡©

.Fl
'ä eäeö øLà ìëk çð Nòiå íòèå§©©©©©Ÿ©§Ÿ£¤¦¨

('d wEqR lirl)ziW`xaA Exn` , §¥¨¨§¦§¥¦

dAx('d a"l)dndA qEpikl oikIW df ©¨¤©¨¦§¦§¥¨
gxHW ,mixFdHd xnFlM ,sFre dIge§©¨¨§©©§¦¤¨©
aEzMde .FziA l` mgwlE mdixg` `Ed©£¥¤§¨¨¤¥§©¨

ziWilW mrR xn`WdEv xW`M ¤¨©©©§¦¦©£¤¦¨
,gp z` midl`xW`M dUrW xnFl ¡Ÿ¦¤Ÿ©©¤¨¨©£¤

KWnp `Ed iM ,daYd zqipkA EdEv¦¨¦§¦©©¥¨¦¦§©
:mr dlrnl,gp `aIegp `AW xnFl §©§¨¦©¨ŸŸ©©¤¨Ÿ©

onE daYd l` eipa iWpE FYW`e eipaE¨¨§¦§§¥¨¨¤©¥¨¦

mipW mipW Unxde sFrde dndAd©§¥¨§¨§¨¤¤§©¦§©¦
,FY` E`A mNke ,daYd l` eil` E`AW¤¨¥¨¤©¥¨§ª¨¨¦
xW`M ,lEAOd in ipRn daYA EqpkPW¤¦§§©¥¨¦§¥¥©©©£¤
Wcgd WxtE xfge .midl` FzF` dEv¦¨¡Ÿ¦§¨©¥©©Ÿ¤
xn`e .`A cvike ,lEAOd `AW mFIde§©¤¨©©§¥©¨§¨©
l` gp `AW `Ed mFId FzF` mvrA iM¦§¤¤©¤¨Ÿ©¤
mcw `l ,igd xUAd lM FOre ,daYd©¥¨§¦¨©¨¨©©ŸŸ¤

:okli dxez ¨¥



gpמח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k iyily meil inei xeriy
ּכל  נבקעּו הּזה "ּבּיֹום ּכתיב: ׁשהרי עּמֹו, לילֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשאין
ּבכסלו  ּבכ"ח ּכלים יֹום ארּבעים נמצאּו ְְְְְְְְִִִִֵַַָָמעינֹות",

מלא  אחד ּכסדרן, נמנין ׁשהחדׁשים אליעזר, ְְְְֱֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָלרּבי
מּכסלו  וכ"ח מּמרחׁשון, י"ב הרי חסר, .ואחד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

(âé)çð-éða úôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöòa§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤§¥®Ÿ©
ìLe çð úLàå:äázä-ìà ízà åéðá-éLð úL §¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈¤©¥¨«

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ּבני ׁשהיּו הּכתּוב, לּמד ¿∆∆««∆ְְִֵֶֶַָָ
לּתבה  נכנס אֹותֹו רֹואים אנּו 'אּלּו אֹומרים: ,ּדֹורֹו ְְִִִִֵַָָָ

אֹותּה ׁשֹוברין הּקדֹוׁשּֿברּוֿאנּו אמר אֹותֹו', והֹורגין ְְְִִַַָָָָָ
יקּום' מי ּדבר ונראה ּכּלם, לעיני מכניסֹו 'אני .הּוא: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ

(ãé)dðéîì äîäaä-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨©§¥¨Æ§¦½̈
óBòä-ìëå eäðéîì õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëå§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤§¦¥®§¨¨´

ðk-ìk øBtö ìk eäðéîì:ó §¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«
i"yx£Ûk Ïk ¯Btˆ∑ הּוא מיןּדבּוק ּכל ׁשל צּפֹור חגבים, לרּבֹות ּכמֹו:(ּכנף, נֹוצה, לׁשֹון זה, א)ּכנף אֹותֹו(ויקרא "וׁשּסע ƒ»»»ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָ

נֹוצה  מראית מין ּכל צּפֹור, ּכאן אף עֹולה. נֹוצתּה ׁשאפּלּו .)ּבכנפיו", ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָ

(åè)-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨
:íéiç çeø Ba-øLà øNaä©¨½̈£¤−¬©©¦«

(æè)äeö øLàk eàa øNa-ìkî äá÷ðe øëæ íéàaäå§©¨¦À¨¨̧§¥¨³¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬
:Bãòa ýåýé øbñiå íéýìû BúàŸ−¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−©«£«

i"yx£B„Úa '‰ ¯bÒiÂ∑ עליו הּקיף הגן ׁשברּוה, ׁשּלא «ƒ¿…«¬ְִִֵֵֶָָָָֹ
ּבהם. הֹורגים והיּו ואריֹות ּדּבים ׁשל הּתבה ּופׁשּוטֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ

ּכנגּדֹו סגר ׁשּבּמקרא,מקרא: "ּבעד" ּכל וכן הּמים. מן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
הּוא: 'ּכנגד' כ)לׁשֹון ּכלֿרחם",(בראשית ב "ּבעד  (מלכים ְְְֶֶֶֶַָ

ּבני",ד) ּובעד ב)"ּבעד עֹור",(איוב ּבעד (תהלים "עֹור ְְֲִֵַַַַָ
ּבעדי",ג) יב)"מגן א ּכנגד (שמואל ,"עבדי ּבעד "התּפּלל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ

עבדי. ֲֶָ

ß ixyz h"k iyily mei ß

(æé)íénä eaøiå õøàä-ìò íBé íéòaøà ìeanä éäéå©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨¨®¤©¦§´©©À¦
:õøàä ìòî íøzå äázä-úà eàNiå©¦§Æ¤©¥½̈©−̈¨¥©¬¨¨«¤

ÙÈÂ˙יג  ÌÁÂ ÌLÂ Á Ï‡Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îaƒ¿«»»≈»…«¿≈¿»»∆∆
ÔB‰nÚ È‰B· ÈL ‡˙Ï˙e Á ˙z‡Â Á Èa¿≈…«¿ƒ«…«¿»»¿≈¿ƒƒ¿

:‡˙B·˙Ï¿≈»

dÊÏיד  ‡¯ÈÚa ÏÎÂ dÊÏ ‡˙ÈÁ ÏÎÂ Ôep‡ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«
ÏÎÂ È‰BÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿ƒ¿»

:Á¯Ùc Ïk ¯tˆ Ïk È‰BÊÏ ‡ÙBÚ»ƒ¿ƒ…ƒ«»¿»»

ÏkÓטו  ÔÈ¯z ÔÈ¯z ‡˙B·˙Ï Á ÌÚ elÚÂ¿«ƒ…«¿≈»¿≈¿≈ƒ»
:ÈÈÁ„ ‡Áe¯ d· È„ ‡¯Naƒ¿»ƒ≈»¿«≈

Ók‡טז  elÚ ‡¯Na ÏkÓ ‡a˜Â ¯Îc ‡iÏÚÂ¿»«»¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»«¿»
:È‰BÏÚ (d¯ÓÈÓa) ÈÈ Ô‚‡Â ÈÈ d˙È „È˜t È„ƒ«ƒ»≈¿»«¬≈¿»¿≈¿≈¬ƒ

‡¯Ú‡יז  ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ‡ÙBË ‰Â‰Â«¬»»»«¿¿ƒƒ««¿»
ÏÚÓ ˙Ó¯z‡Â ‡˙B·z ˙È eÏËe ‡iÓ e‡È‚Òe¿ƒ«»¿»»≈»¿ƒ»»«≈«

:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(åè)mrhe.daYd l` gp l` E`aIe §©©©¨Ÿ¤Ÿ©¤©¥¨
llM eil` Etq`p `NW ricFdl§¦©¤Ÿ¤¤§¥¨§¨
didW `Edd mFId mvr cr E`A `le§Ÿ¨©¤¤©©¤¨¨
`Ed l`d iM ,daYA `Ed `aE ,mWBd©¤¤¨©¥¨¦¨¥
rbxA ovAw `Ed FgExe ,dEv¦¨§¦§¨§¤©

:cg`fh dxez ¤¨
(æè)mrhelMn dawpE xkf mi`Ade §©©§©¨¦¨¨§¥¨¦¨

.E`A xUAKFY l` mi`Ad iM ¨¨¨¦©¨¦¤
gp mqipkdW dawpE xkf Eid daYd©¥¨¨¨¨§¥¨¤¦§¦¨Ÿ©

xn` KklE ,oM DkFzAFzF` dEv xW`M §¨¥§¨¨©©£¤¦¨
,midl`mqipkIW eilr dEvn `Ed iM ¡Ÿ¦¦§©¤¨¨¤©§¦¥
:DkFzl§¨

úòãåiM ,mdxa` iAxaIeeipaE gp ` §©©©¦©§¨¨¦©¨ŸŸ©¨¨
daYd l` FY` eipa iWpE FYW`e§¦§§¥¨¨¦¤©¥¨

('f wEqR lirl)`N` ,DkFzA Eqpkp `l , §¥¨Ÿ¦§§§¨¤¨
,ipXd Wcgl xFUrA mNM eil` E`AW¤¨¥¨ª¨¤¨©Ÿ¤©¥¦
mrhe .did daYd l` aFxw FziA iM¦¥¨¤©¥¨¨¨§©©

,lEAOd in ipRn.lEAOd in cgRn ¦§¥¥©©¦©©¥©©
Etq`pe ,lEAOd in did minId zraWlE§¦§©©¨¦¨¨¥©©§¤¤§
oi`e .xdSde gzRd xbqe daYA mNMª¨©¥¨§¨©©¤©§©Ÿ©§¥

:mipFkp eixaC§¨¨§¦
ïëzéåiM'd EdEv xW` lkM gp UrIe §¦¨¥¦©©©Ÿ©§Ÿ£¤¦¨

,dpW zF`n WW oA gpe§Ÿ©¤¥¥¨¨
:cr miwEqRde,dpW zF`n WW zpWA §©§¦©¦§©¥¥¨¨

:la` ,dUrn mixRqn mpi`gp UrIe ¥¨§©§¦©£¤£¨©©©Ÿ©
,EdEv xW` lkM,xn`i .FNM oiprd llki §Ÿ£¤¦¨¦§Ÿ¨¦§¨ªŸ©

lMn liRd `l ,dEhvp xW` lkM dUrW¤¨¨§¨£¤¦§©¨Ÿ¦¦¦¨
,lk`Od sq`e daYd dUr ,xaC oiprd̈¦§¨¨¨¨¨©¥¨§¨©©©£¨
mixFdHd sFrde dndAd on gwle§¨©¦©§¥¨§¨©§¦
.FzF` dEv xW` mFIA draW draW¦§¨¦§¨©£¤¦¨
lEAOde dpW zF`n WW oA did xW`ke§©£¤¨¨¤¥¥¨¨§©©
mre FziA mr `A ux`d lr cxï©©¨¨¤¨¦¥§¦
daYd l` igd lke zFxFdHd zFndAd©§¥©§§¨©©¤©¥¨

oM xg`e .midl` EdEv xW`M'i wEqRn) ©£¤¦¨¡Ÿ¦§©©¥¦¨

(d`ldedUrnA xRqminId zraWl idie ¨¨§¨¦¥§©£¤©§¦§¦§©©¨¦
,zF`n WW zpWA:oiprd xnbefi dxez ¦§©¥¥§¨©¨¦§¨



מט gp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k iyily meil inei xeriy
i"yx£ı¯‡‰ ÏÚÓ Ì¯zÂ∑ היתה ּבּמים,מׁשּקעת מקצתּה הּמׁשּוּקעת טעּונה ּכספינה אּמה, אחתֿעׂשרה ּבּמים «»»≈«»»∆ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

יֹוכיחּו ׁשּלפנינּו .ּומקראֹות ְְִִֵֶָָ

(çé)äázä Cìzå õøàä-ìò ãàî eaøiå íénä eøaâiå©¦§§¬©©²¦©¦§¬§−Ÿ©¨¨®¤©¥¬¤©¥−̈
:íénä éðt-ìò©§¥¬©¨«¦

i"yx£e¯a‚iÂ∑ מאליהן. «ƒ¿¿ֲֵֵֶ

(èé)eqëéå õøàä-ìò ãàî ãàî eøáb íénäå§©©À¦¨«§²§¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¤©§ªÀ
:íéîMä-ìk úçz-øLà íéäábä íéøää-ìk̈¤«¨¦Æ©§Ÿ¦½£¤©−©¨©¨¨«¦

(ë)eqëéå íénä eøáb äìòîìî änà äøNò Lîç£¥̧¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©¨®¦©§ª−
:íéøää¤«¨¦«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ‰n‡ ‰¯NÚ LÓÁ∑ ההרים ּכל ּגבּה ּכל ׁשל ההרים ,למעלה לראׁשי הּמים ׁשהׁשוּו .לאחר ¬≈∆¿≈«»ƒ¿«¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

(àë)øNa-ìk òåâiå|óBòa õøàä-ìò Nîøä ©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©¨À̈¤¨³
ìëå õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëáe äiçáe äîäaáe©§¥¨Æ©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤§−Ÿ

:íãàä̈«¨¨«

(áë)øLà ìkî åétàa íéiç çeø-úîLð øLà ìk¿Ÿ£¤Á¦§©¸©©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬
:eúî äáøça¤¨«¨−̈¥«

i"yx£ÌÈiÁ Áe¯Œ˙ÓL∑ חּיים נׁשימה רּוח Áa¯·‰.ׁשל ¯L‡∑ ׁשּבּיםולא קח)ּדגים .(סנהדרין ƒ¿«««ƒְִִֶַַָ¬∆∆»»»ְִֶַָָֹ

(âë)íe÷éä-ìk-úà çîiå|øLà|äîãàä éðt-ìò ©¦¹©¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈
eçniå íéîMä óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî¥«¨¨³©§¥¨Æ©¤̧¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−

:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàä-ïî¦¨¨®¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«
i"yx£ÁÓiÂ∑ וּיפעל וּיּפעל,הּוא,לׁשֹון לׁשֹון ואינֹו «ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָ

מּגזרת  ּתבה והּוא ּכל "וּיבן". ה"א,"וּיפן", ׁשּסֹופּה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
יּו"ד  וי"ו נֹותן ּכׁשהּוא קנה, מחה, ּבנה, ְְֵֶָָָָָָָּכגֹון:

הּיּו"ד  ּתחת ּבחירי"ק נקּוד Á.ּבראׁשּה, C‡∑ לבד ְְִִַַַָָֹ«…«ְַ

אּגדה: ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו ּדם (ב"ר)נח, וכֹוהה ּגֹונח ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
מזֹונֹות  ׁשאחר אֹומרים ויׁש והחּיֹות. הּבהמֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹמּטרח

נאמר: ועליו והּכיׁשֹו, יא)לארי, ּבארץ (משלי צּדיק "הן ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
.יׁשּלם" ְַֻ

‡¯Ú‡יח  ÏÚ ‡„ÁÏ e‡È‚Òe ‡iÓ eÙÈ˜˙e¿ƒ«»¿ƒ«¬»««¿»
:‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡˙B·˙ ‡Îl‰Óe¿«¿»≈»««≈«»

‡¯Ú‡יט  ÏÚ ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜z ‡iÓe«»¿ƒ«¬»«¬»««¿»
Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓ¯ ‡i¯eË Ïk e‡ÈÙÁ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ»«»»«»ƒ¿»

:‡iÓL¿«»

iÓ‡כ  eÙÈ˜z ‡lÚÏÓ ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁ¬≈«¿≈«ƒƒ¿≈»¿ƒ«»
:‡È¯eË e‡ÈÙÁ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ«»

ÙBÚa‡כא  ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡¯Na Ïk ˙ÈÓeƒ»ƒ¿»¿»≈««¿»¿»
ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡˙ÈÁ·e ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿«¿»¿»ƒ¬»¿»≈«

:‡L‡ ÏÎÂ ‡Ú¯‡«¿»¿…¬»»

È‰BÙ‡aכב  ÔÈiÁc ‡Áe¯ ‡˙ÓL Èc Ïk…ƒƒ¿¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ
:e˙ÈÓ ‡zLaÈa Èc ÏkÓƒ…ƒ¿«∆¿»ƒ

‡¯Ú‡כג  Èt‡ ÏÚ Èc ‡Óe˜È Ïk ˙È ‡ÁÓe¿»»»¿»ƒ««≈«¿»
‡ÙBÚ „ÚÂ ‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó≈¬»»«¿ƒ»«ƒ¬»¿«»
¯a ¯‡zL‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ e‡ÈÁÓ˙‡Â ‡iÓL„Ì ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»¿ƒ¿»«¿«

:‡˙B·˙a dnÚ È„Â Á…«¿ƒƒ≈¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(èé-çé)mrhemiOde .miOd ExAbIe §©©©¦§§©©¦§©©¦
.ExaBiM ,c`n EAxzPW ¨§¤¦§©§Ÿ¦

oke ,dxEaB oFWNd `xwi lFcBd iEAxl̈¦©¨¦§¨©¨§¨§¥
ExAbzi iM mdirWtE('h e"l aFI`)EAx , ¦§¥¤¦¦§©¨¦©

ei`xi lr FCqg xaB ,c`n(`"i b"w miNdY), §Ÿ¨©©§©§¥¨§¦¦

dpW mipFnW zxEabA m`e oke ,lcBmW) ¨©§¥§¦¦§Ÿ§¦¨¨¨

('i 'vA ,:lFcB iEAx §¦¨
ïëzéåmrh iM,ExAbIemi`A EidW §¦¨¥¦©©©¦§§¤¨¨¦

miliRnE zFpli`d mixwFre shWA§¤¤§§¦¨¦¨©¦¦
xEarA ,dxEaB E`xwi gkl iM ,mipipAd©¦§¨¦¦§Ÿ©¦§§§¨©£

lig ExaB mB oke ,gkA dxEaBd iMaFI`) ¦©§¨§Ÿ©§¥©¨§¨¦¦

('f `"kcg` rEaW miAxl zixA xiAbde ,§¦§¦§¦¨©¦¨©¤¨
(f"k 'h l`ipC)oFWlE .wfgA EPcinri , ¨¦¥©£¦¤§Ÿ¤§

minkg(.'a ziprY)ipRn ,minWB zxEaB £¨¦©£¦§©§¨¦¦§¥
dGn didIW xWt`e .dxEabA oicxFIW¤§¦¦§¨§¤§¨¤¦§¤¦¤
Eid m`W ,dpW mipFnW zFxEabA m`e§¦¦§§¦¨¨¤¦¨

gM lrA `Ede miwfg FtEbe eizFnvr©§¨§£¨¦§©©Ÿ©
WExR didi oM m`e .mipFnW digiExaB ¦§¤§¦§¦¥¦§¤¥¨§

ux`d lrlr s` mNM mzxEabA EidW ©¨¨¤¤¨¦§¨¨ª¨©©
mithFWe midFaBd mixdd¤¨¦©§¦§§¦

:mzF`k dxez ¨
ìò øLà íe÷éä ìk úà çîiå (âë)©¦©¤¨©§£¤©

.äîãàä éðtxn`W xg`rebIe §¥¨£¨¨©©¤¨©©¦§©
,xUA lMxn`e,Ezn daxgA xW` lMn ¨¨¨§¨©¦Ÿ£¤¤¨¨¨¥



gpנ zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 35 'r d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zEgilXd zcFarA dlEtM d`xFd¨¨§¨©£©©§¦

נח  א ִֶַַַָֹוּיּׁשאר
ּגֹונח  היה אּגדה: ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו נח, לבד - נח א"ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ּדם" רש"י)וכֹוהה כג. (ז, ְֵָ
ּב' רׁש"י מביא - ּדם" וכֹוהה "ּגֹונח נח ׁשהיה ְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּבּטעם
מזֹונֹות  "איחר ב) והחּיֹות". הּבהמֹות "מּטֹורח א) ְְְִִִֵֵֵַַַַּפירּוׁשים:

יׁשּולם". ּבארץ צּדיק הן נאמר ועליו והּכיׁשֹו, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלארי
ה': ּבעבֹודת ּדר הם מֹורים אּלּו, ּפירּוׁשים ּבב' דייקת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַוכד
מּטֹורח  ּדם וכֹוהה "ּגֹונח היה ׁשּנח הראׁשֹון, ְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּפירּוׁש
להתמּסר  יהּודי צרי ּכּמה עד מלּמדנּו - והחּיֹות" ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּבהמֹות
ּבׁשפל  הּנמצאים לאּלּו ּולסּייע להׁשּפיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָלׁשליחּותֹו,
נדמים  הרּוחני מּצבם ׁשּמּצד לכאּלּו ואפילּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמדרגה,
ּכדי  עד רב, ּבטֹורח ּכרּו הּדבר אם ּגם ו"חּיֹות"; ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָּכ"ּבהמֹות"
את  ּולקיים להמׁשי עליו ר"ל, ּדם" וכֹוהה "ּגֹונח ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּצב

ויהי־מה. ְִִִַׁשליחּותֹו,

להתחּׁשב  ׁשּלא עצמֹו את מרּגיל יהּודי ּדכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹאיברא,
ּבכל  הּקּב"ה ׁשל לׁשליחּותֹו להתמּסר אּלא והּקֹוׁשי, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבּטֹורח
על  לוּתר מּוכן ׁשהּוא ּכׁשם ּכי לחׁשֹוב, הּוא עלּול - ְְְִֵֵֶַַַַָָָמּצב
זּולתֹו עם ּגם ינהג ּכ הּגׁשמּיים, ּוצרכיו ׁשּלֹו הּגּוף ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָמנּוחת

ׁשּלֹו; צרכיו על ׁשּיוּתר מּמּנּו ויתּבע יד" ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ּבחֹוזק
מּׁשּום  רק נענׁש ׁשּנח הּׁשני, הּפירּוׁש ׁשּקא־מׁשמע־לן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹוזהּו

לאר  מזֹונֹות לדאֹוג "ׁשאיחר יׁש הּזּולת לצרכי ּכי והיינּו י", ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
- מאחרים רק אפילּו אֹו ּבכ מחסירים ואם ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָּבׁשלימּות,

חס־וׁשלֹום. עֹונׁש ּכ על ְִֶַַַַָָמּגיע
ׁשל  נעלֹות מדרגֹות לתּבֹוע אּתה צרי מעצמ ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהוי־אֹומר:

אּולם הּזּולת"אתּכפיא"; את ּבׁשביל להעמיד אּתה צרי ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ
לרּוץ  ועבד עליו לרּכב סּוס "אפילּו ,צרי ּׁשהּוא מה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּכל

ּובזמּנֹו! ּבעּתֹו ְְְִִַָָלפניו",

(ãë)ä eøaâiå:íBé úàîe íéMîç õøàä-ìò íén ©¦§§¬©©−¦©¨¨®¤£¦¦¬§©−«

ç(à)-úàå äiçä-ìk úàå çð-úà íéýìû økæiå©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ§¤
çeø íéýìû øáòiå äáza Bzà øLà äîäaä-ìk̈©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧¡Ÿ¦¬¸©Æ

:íénä ekLiå õøàä-ìò©¨½̈¤©¨−Ÿ©¨«¦
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑,הּוא הּדין מּדת הּׁשם, זה «ƒ¿…¡…ƒִִֵֶַַַ

הּצּדיקים, ּתפּלת עלֿידי רחמים למּדת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָונהפכה
למּדת  רחמים מּדת הֹופכת רׁשעים ׁשל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָורׁשעתם

ׁשּנאמר: ו)הּדין, האדם (בראשית רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָ
רחמים  מּדת ׁשם והּוא אמחה" ה' וּיאמר kÊiÂ¯.וגֹו' ְְְֲִִֵֶֶֶַַַֹ«ƒ¿…

'B‚Â Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡∑ זכּות לּבהמֹות? להם ּזכר מה ¡…ƒ∆…«¿ְְֵֶַַַָָ

ÔÈLÓÁÂכד  ‰‡Ó ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓ eÙÈ˜˙e¿ƒ«»««¿»¿»¿«¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

Ïkא  ˙ÈÂ ‡˙ÈÁ Ïk ˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»…«¿»»«¿»¿»»
ÏÚ ‡Áe¯ ÈÈ ¯aÚ‡Â ‡˙B·˙a dnÚ Èc ‡¯ÈÚa¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»¿«¿«¿»»«

:‡iÓ eÁÂ ‡Ú¯‡«¿»¿»«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xn`l siqFde,gnIezFtEBd EgnPW §¦¥Ÿ©¦©¤¦§©
mixOd in l` dgnE oiprM ,minl EidIe©¦§§©¦§¦§©¨¨¤¥©¨¦

(b"k 'd xAcOA)ixacM oigzFx miOd Eid iM , ©¦§¨¦¨©©¦§¦§¦§¥
EpizFAx(:g"w oixcdpq)Eidi oM m` la` . ©¥©§¤§¦£¨¦¥¦§

Exn`W FnM did ilE`e .mizn mibCd©¨¦¥¦§©¨¨§¤¨§
dAx ziW`xaA(h"i a"l)xW` lMn ¦§¥¦©¨¦Ÿ£¤

,daxgAmixnF` Wie ,mIAW mibC `le ¤¨¨¨§Ÿ¨¦¤©¨§¥§¦
EgxAW `N` oitq`p llkA od s ©̀¥¦§©¤¡¨¦¤¨¤¨§

.mibCd ElFSp mFwn lMnE .qEpiw`l̈ª§¨¦¨¨¦©¨¦
éðLeokYi iM ,miIxWt` EN`d zFrCd §¥©¥¨¥¤§¨¦¦¦¦¨¥

Eaxrzi migzFxd lEAOd iniOW¤¥¥©©¨§¦¦§¨§
,calA mId ipFilr EnOgie ,miOIA©©¦¦©§¤§¥©¨¦§©

e zFNvnd iwnrA E`Fai mibCdeEigi §©¨¦¨§¦§¥©§ª§¦§
ibC EidW mixnF` Wi ixacM F` ,mẄ§¦§¥¥§¦¤¨§¥
mdn miaFxTd ux`d KFzAW miOId©©¦¤§¨¨¤©§¦¥¤
zgizx mWiBxdA mW migxFA qEpiw`l̈ª§¨§¦¨§©§¦¨§¦©
m` ENt`e .mW mdn oilFSpe ,miOd©©¦§¦¦¥¤¨©£¦¦
qEpiw`A dbCd ziAxn dPd ,mNM EzEnïª¨¦¥©§¦©¨¨¨ª§¨

xn`PW FnM ,lEAn cxi `l mWe ,`id¦§¨Ÿ¨©©§¤¤¡©
(a"i wEqR lirl),ux`d lr mWBd idie §¥¨©§¦©¤¤©¨¨¤

iM ,lEAOd ixg` mibCd Exfgi mXnE¦¨©§§©¨¦©£¥©©¦
mWe ,miOId lM mi`vFi Eid mId on¦©¨¨§¦¨©©¦§¨
ElFSp llMd lre .zkll miaW md¥¨¦¨¤¤§©©§¨¦
daYA mdn Eqpkp `l ixdW ,mibCd©¨¦¤£¥Ÿ¦§§¥¤©¥¨

zixAA xn`pe ,rxf zFIgl('iÎ'h 'h oNdl) §©¤©§¤¡©©§¦§©¨

lM z`e mkY` izixA z` miwn ippd¦§¦¥¦¤§¦¦¦§¤§¥¨
dndAaE sFrA mkY` xW` dIgd Wtp¤¤©©¨£¤¦§¤¨©§¥¨
i`vi lMn mkY` ux`d zIg lkaE§¨©©¨¨¤¦§¤¦ŸŸ§¥

:mId ibC xiMfd `le ,daYd©¥¨§Ÿ¦§¦§¥©¨
.õøàä ïî eçniåxnFl ,ltMd EWxR ©¦¨¦¨¨¤¥§©¥¤©

.rxf mdl oi`W mrxf gMWp iM¦¦§©©§¨¤¥¨¤¤©
,lMd EzOW xg` oM xn`l KxS dnE©Ÿ¤¥Ÿ¥©©¤¥©Ÿ
,uxXd zvTnE zFtFrd ipRn ilE`©¦§¥¨¦§©©¤¤
lkA miviA mdA x`Wp `NW xn`l¥Ÿ¤Ÿ¦§©¨¤¥¦§¨

:EgOp lMd iM ux`d zgY F` ur¥©©¨¨¤¦©Ÿ¦Ÿ
ïëzéåaEzMd xErW `dIWz` gnIe §¦¨¥¤§¥¦©¨©¦©¤

,dnc`d ipR lr xW` mEwid lMiM ¨©§£¤©§¥¨£¨¨¦
sFr cre Unx cr dndA cre mc`n¥¨¨§©§¥¨©¤¤§©

minXdwx x`Wp `l ,ux`d on EgFOp ©¨©¦¦¦¨¨¤Ÿ¦§©©
EWxC EpizFAxe .gp(.g"w oixcdpq)gnIe Ÿ©§©¥¨§©§¤§¦©¦©

,dGd mlFrA,ux`d on EgOIeon ¨¨©¤©¦¨¦¨¨¤¦
o`M zxMfPd ux`d EUr .`Ad mlFrd̈¨©¨¨¨¨¤©¦§¤¤¨

DcFq iYfnx xakE .miIgd ux`'` lirl) ¤¤©©¦§¨¨©§¦¨§¥

(b"i 'e ,e"k:ck dxez

kæiå (à)ìk úàå çð úà íéäìà ø ©¦§Ÿ¡Ÿ¦¤Ÿ©§¥¨
.äîäaä ìk úàå äiçäDxikGd ©©¨§¤¨©§¥¨©§¦¨

Fl zxke minY wiCv didW ipRn gpA§Ÿ©¦§¥¤¨¨©¦¨¦§¨©
xW` Frxf llki gpe .FliSdl zixA§¦§©¦§Ÿ©¦§Ÿ©§£¤
.ElFSp FzEkfA iM mxiMfd `le ,mW FY ¦̀¨§Ÿ¦§¦¨¦¦§¦
dndAaE dIgA xn`W DxikGd la £̀¨©§¦¨¤¨©©©¨©§¥¨
zEkf Wtp ilraA oi`W ,zEkfA Dpi ¥̀¨¦§¤¥§©£¥¤¤§
la` .FCal mc`A izlEf daFg F`¨¨¦¨¨¨§©£¨
FWcw xaC z` xkf iM ,mdA DxikGd©§¦¨¨¤¦¨©¤§©¨§
Fl xW` oFvxde ,mlFrd dide xn`W¤¨©§¨¨¨¨§¨¨£¤



ני gp zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k iyily meil inei xeriy
לכן  קדם ּדרּכם הׁשחיתּו ּבּתבה ׁשּלא ׁשּמׁשּו וׁשּלא ,. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

Áe¯ ÌÈ‰Ï‡ ¯·ÚiÂ∑ ּתנחּומין עברה רּוח והנחה ««¬≈¡…ƒ«ְְֲִַַַָָָָ
‰‡¯ı.לפניו  ÏÚ∑ הארץ עסקי ּכמֹו:∑ekLiÂ.על ְָָ«»»∆ְִֵֶַָָ«»…ְ

ב) חמ (אסתר חמה "ּכׁשֹו הנחת לׁשֹון ,"הּמל .ת ְְֲֲֵֶֶַַַָָ

(á)àìkiå íéîMä úaøàå íBäz úðéòî eøëqiå©¦¨«§Æ©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ©¨¨®¦©¦¨¥¬
:íéîMä-ïî íLbä©¤−¤¦©¨¨«¦

i"yx£˙ÈÚÓ e¯ÎqiÂ∑ ּכל" ּכתיב: ּכׁשּנפּתחּו «ƒ»¿«¿¿…ְְְְִִֶָ
מהם  ׁשּנׁשּתּירּו לפי "ּכל", ּכתיב אין וכאן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמעינֹות",

לעֹולם  צר ּבהם ׁשּיׁש וכּיֹוצא אֹותן טבריא חּמי ּכגֹון , ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכמֹו:∑ÏkiÂ‡.ּבהן  מ)וּיּמנע, תכלא (תהלים "לא ֶָ«ƒ»≈ְְִִַַָָֹ
,"כג)רחמי מּמ"(בראשית יכלה ."לא ְְֲִִֶֶַֹ

(â)eøñçiå áBLå CBìä õøàä ìòî íénä eáLiå©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´¨®©©§§´
:íBé úàîe íéMîç äö÷î íénä©©½¦¦§¥¾£¦¦¬§©−«

i"yx£ÌBÈ ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ‰ˆ˜Ó∑ לחסר ,התחילּו ƒ¿≈¬ƒƒ¿«ְֲִִַֹ
ּפסקּו ּבכסלו ּבכ"ז - ּכיצד? ּבסיון, אחד ְְְְְְִִֵֵֶַָָָוהּוא

ל"ב, הרי מּטבת, וכ"ט מּכסלו ג' הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָהּגׁשמים,
ואּיר  וניסן ואדר ק"נ ּוׁשבט הרי קי"ח, -. ְְְֲֲִִֵַָָָָ

(ã)íBé øNò-äòáLa éòéáMä Lãça äázä çðzå©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬−
:èøøà éøä ìò Lãçì©®Ÿ¤©−¨¥¬£¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ L„Áa∑ לכסלו ׁשביעי והּוא סיון, «…∆«¿ƒƒְְְְִִִִֵָ
הּגׁשמים  ּפסקּו ÌBÈ.ׁשּבֹו ¯NÚ ‰Ú·La∑ מּכאן ְְִֶַָָ¿ƒ¿»»»ִָ

אחתֿעׂשרה  ּבּמים מׁשּקעת הּתבה ׁשהיתה למד ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֻאּתה

נראּו לחדׁש ּבאחד "ּבעׂשירי ּכתיב: ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאּמה,
למרחׁשון  עׂשירי ׁשהּוא אב זה ההרים", ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָראׁשי
ההרים  על ּגבהים היּו והם ּגׁשמים, ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹלירידת

iÓL‡ב  ÈeÎÂ ‡ÓB‰˙ ÈÚeaÓ e¯ÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿»«≈¿»¿«≈¿«»
:‡iÓL ÔÓ ‡¯ËÓ ÈÏk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«»

e¯ÒÁÂג  ÔÈ·È˙Â ÔÈÏÊ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·˙Â¿»«»≈««¿»»¿ƒ¿»¿ƒ«¬»
:ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ÛBqÓ ‡iÓ«»ƒ¿»¿«¿ƒƒ

Ú·La˙ד  ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ‡˙B·z ˙ÁÂ¿»«≈»¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«
:ec¯˜ È¯eË ÏÚ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ¯NÚ¬«»¿«¿»«≈«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dvxe eiptl dlr mlFrd z`ixaA¦§¦©¨¨¨¨§¨¨§¨¨
,FA `xA xW` oipiOA mlFrd mEIwA§¦¨¨©¦¦£¤¨¨
Elki `NW m`ivFdl dYr d`x dPde§¦¥¨¨©¨§¦¨¤Ÿ¦§
iM ,uxXde sFrd xiMfd `le .daYA©¥¨§Ÿ¦§¦¨§©¤¤¦
eilr ciBie ,mdOr deW dIgd zxikf§¦©©©¨¨¨¦¨¤§©¦¨¨

:Frxa dxez ¥
éòéáMä Lãça äázä çðzå (ã)©¨©©¥¨©Ÿ¤©§¦¦

.Lãçì íBé øNò äòáLaazM §¦§¨¨¨©Ÿ¤¨©
zrTWn dzidW cnl dY` o`Mn i"Xx©¦¦¨©¨¨¥¤¨§¨§ª©©
aEzMd oFAWgd itM ,dO` `"i miOA©©¦©¨§¦©¤§©¨

dAx ziW`xaA oM `Ede .eiWExtAb"l) §¥¨§¥¦§¥¦©¨
('bzFnFwOA wCwcn i"XxW oeiM la` ,£¨¥¨¤©¦§©§¥©§

x`al gxFhe zFcBdd iWxcn ixg ©̀£¥¦§§¥©©¨§¥©§¨¥
zFUrl EpzF` dWxd ,`xwOd ihWR§¨¥©¦§¨¦§¨¨©£
miWxcnE .dxFYl mipR miraW iM ,oM¥¦¦§¦¨¦©¨¦§¨¦

:minkgd ixacA miwElg miAx©¦£¦§¦§¥©£¨¦
øîBàåExn`W dGd oFAWgd oi`W ip` §¥£¦¤¥©¤§©¤¤¨§

m` iM ,aEzMd oFWlA zF`p̈¦§©¨¦¦
Wxtl lAqpWcgA daYd gpYe ¦§Ÿ§¨¥©¨©©¥¨©Ÿ¤

,iriaXdFA `lMW xMfPd dGd mFIl ©§¦¦©©¤©¦§¨¤¨¨
KFld ux`d lrn miOd EaWe mWBd©¤¤§¨©©¦¥©¨¨¤¨
xMfPd ipXd Wcgd oipnM `NW ,xFqge§¨¤Ÿ§¦§©©Ÿ¤©¥¦©¦§¨

dWxRd zNgzA(`"i 'f)xEn`d oipnkE , ¦§¦©©¨¨¨§¦§©¨¨
dWxRd sFqA(c"i 'g)xfgIW okYi Ki` , §©¨¨¨¥¦¨¥¤©£Ÿ

Wcgd cr xn`ie ipXd wEqRA cIn¦¨©¨©¥¦§Ÿ©©©Ÿ¤
ixiUrd didIW ,xg` oipnl ixiUrd̈£¦¦§¦§¨©¥¤¦§¤¨£¦¦

:minWBd zcixil¦¦©©§¨¦
äéàøäådW daYd onzrTWn dzi §¨§¨¨¦©¥¨¤¨§¨§ª©©

oFxQg ozFPW ipRn miOA©©¦¦§¥¤¥¦¨
dpi` ,mini 'cl dO` ,minId lkl deẄ¤§¨©¨¦©¨§¨¦¥¨
iM ,miOd oFxqgA rEcId on iM ,di`x§¨¨¦¦©¨©§¤§©©¦¦
FzNgzA xqgi xW`M lFcBd lgPd©©©©¨©£¤¤§©¦§¦¨
zFO` 'c FtFqA xqgi ,mini 'cl dO ©̀¨§¨¦¤§©§©
dGd oFAWgd itl ixde .cg` mFil§¤¨©£¥§¦©¤§©¤
,mixdd iW`x E`xp a` Wcgl cg`A§¤¨§Ÿ¤¨¦§¨¥¤¨¦
dPde ,miOd Eaxg ixWzA cg`aE§¤¨§¦§¥¨§©©¦§¦¥
mixdd Dab lM Exqg mFi miXWA§¦¦¨§¨Ÿ©¤¨¦

:dO` mitl` dOM mdW midFaBd©§¦¤¥©¨£¨¦©¨
,ãBòåmFi xUr draWA dpFId glW iM §¦¨©©¨§¦§¨¨¨

lM ipR lr miOde ,lEl` Wcgl§Ÿ¤¡§©©¦©§¥¨
Eaxg dPde ,miQkn zFpli`de ux`d̈¨¤§¨¦¨§ª¦§¦¥¨§
KxC lre .mini xUr mipWA mNMª¨¦§¥¨¨¨¦§©¤¤
`"i miOA zrTWn dzid m` ,`xaQd©§¨¨¦¨§¨§ª©©©©¦
,DznFw WilXn xzFi `Ede ,dO ©̀¨§¥¦§¦¨¨
dHnln dagx DzFid xEarA ,rAhY¦§©©£¡¨§¨¨¦§©¨
,zFpitQd Ktd `id iM ,dO` l` DNke§¦¨¤©¨¦¦¥¤©§¦

:dlFcB zEcaM DA Wie§¥¨§¥§¨
äàøpäåmiXng iM ,hWRd KxcA §©¦§¤§¤¤©§¨¦£¦¦

miOd zxAbzA mixEn`d mFi z`nE§©¨£¦§¦§Ÿ¤©©¦
,mWBd zcixi lW mFi mirAx` Ellki¦§§©§¨¦¤§¦©©¤¤
dPde .zExABzde iEAxd xTr mdA iM¦¨¤¦©¨¦§¦§©§§¦¥
gpYe ,oqipA xUr draWA xqgl ENgd¥¥©£Ÿ§¦§¨¨¨§¦¨©¨©
hxx` ixd lr mFi miWlW xg` daYd©¥¨©©§¦©¨¥£¨¨
`Ed ,xI` Wcgl mFi xUr draWA§¦§¨¨¨§Ÿ¤¦¨
ixg`e .mWBd zcixil iriaXd Wcgd©Ÿ¤©§¦¦¦¦©©¤¤§©£¥
Wcgd `Ed ,a` Wcgl cg`A mini b"r¨¦§¤¨©Ÿ¤¨©Ÿ¤
.mixdd iW`x E`xp ,dcixil ixiUrd̈£¦¦¦¦¨¦§¨¥¤¨¦
:aEzMd oFWlA hrn oETY EPwY dPde§¦¥¦©¦ª¨¦§©¨

ïBëpäåmFi z`nE miXng iM ,ipirA §©¨§¥©¦£¦¦§©
Wcgl mFi xUr draXn Eid̈¦¦§¨¨¨©Ÿ¤
draW cr ,oeWgxn Wcg `Ed ,ipXd©¥¦Ÿ¤©§¤§¨©¦§¨
Wcg `Ed ,iriaXd Wcgl mFi xUr̈¨©Ÿ¤©§¦¦Ÿ¤
f` iM ,daYd gFpn mFi `Ede ,oqip¦¨§¨©¥¨¦¨
dliNd lM dGr micw gEx mXd xiard¤¡¦©¥©¨¦©¨¨©©§¨
,c`n ExqgW ,daxgl miOd z` mUIe©¨¤¤©©¦¤¨¨¨¤¨§§Ÿ

`xde .daYd gpYexn` `l iM ,di ©¨©©¥¨§¨§¨¨¦Ÿ¨©
WcgA miOd ExqgIe" o`kA aEzMd©¨§¨©©§§©©¦§Ÿ¤
KFld miOd Eide ipFlR mFiA ipFlR§¦§§¦§¨©©¦¨
daYd gpYe iriaXd Wcgd cr xFqge§¨©©Ÿ¤©§¦¦©¨©©¥¨
xg`d oFxQgA xn` xW`M ,"'Fbe§©£¤¨©©¦¨¨©¥
mFiA iM ,mixdd iW`x FA E`xPW¤¦§¨¥¤¨¦¦§

:daYd dgp oFxQgd©¦¨¨¨©¥¨
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אחד  עד ּבסיון אחד מּיֹום וחסרּו אּמה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחמׁשֿעׂשרה
אּמה  הרי יֹום, לׁשּׁשים אּמה חמׁשֿעׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָּבאב
אּלא  חסרּו לא ּבסיון ׁשּבט"ז נמצא ימים, ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹלארּבעה

למדּת, הּמחרת. ליֹום הּתבה ונחה אּמֹות, ְְְְֳֵַַַַַַָָָָָָָארּבע
ראׁשי  ׁשעל ּבּמים אּמה אחתֿעׂשרה מׁשּקעת ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻׁשהיתה

.ההרים  ִֶָ

(ä)éøéNòä Lãçä ãò øBñçå CBìä eéä íénäå§©©À¦¨Æ¨´§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®
:íéøää éLàø eàøð Lãçì ãçàa éøéNòä«£¦¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«

i"yx£ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯ e‡¯ 'B‚Â È¯ÈNÚa∑,אב זה »¬ƒƒ¿ƒ¿»≈∆»ƒֶָ
ּתאמר  ואם הּגׁשם. ׁשהתחיל למרחׁשון עׂשירי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשהּוא

אלּול  ׁשאּתה ,הּוא ּכׁשם הּגׁשם, ׁשּפסק לכסלו ועׂשירי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשביעי  והּוא סיון, הּׁשביעי", "ּבחדׁש ְְְִִִִִֵֶַַָֹאֹומר:

אפׁש אי אי להפסקה. ׁשביעי ,ּכרח על ּכן, לֹומר ר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ארּבעים  ּכלּו לא ׁשהרי להפסקה, אּלא מֹונה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאּתה

ּתגּברת  ׁשל וחמּׁשים ּומאה ּגׁשמים, ירידת ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹיֹום
לירידה, ׁשביעי אֹומר אּתה ואם ּבסיון, אחד עד ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָהּמים

סיון  זה לירידה,אין אּלא למנֹות אפׁשר אי והעׂשירי . ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָ
מֹוצא  אּתה אי אלּול, והּוא להפסקה אֹומר אּתה ְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאם
הארץ", מעל הּמים חרבּו לחדׁש ּבאחד ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּבראׁשֹון
ׁשלח  ההרים, ראׁשי מּׁשּנראּו ארּבעים, מּקץ ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהרי

Á¯È‡ה  „Ú ÔÈ¯ÒÁÂ ÔÈÏÊ‡ BÂ‰ ‡iÓe«»¬»¿ƒ¿»¿ƒ««¿»
e‡ÈÊÁ˙‡ ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡¯ÈNÚa ‰‡¯ÈNÚ¬ƒ»»«¬ƒ»»¿«¿«¿»ƒ¿¬ƒ

:‡i¯eË ÈLÈ≈̄≈«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

øãqäåmWBd zcx mFiA iM ,dGd oiprA §©¥¤¨¦§¨©¤¦§¤¤©¤¤
EgYtpe mFdY zFpirn Erwap¦§§©©§§§¦§§
mirAx` mWBd cxie minXd zFAx £̀ª©¨©¦§¨©©¤¤©§¨¦
dxUr Wng miOd ExaB mdaE ,mFi¨¤¨§©©¦£¥¤§¥
sFqA mWBd wqtpe .dlrnNn dO ©̀¨¦§©§¨§¦§©©¤¤§
mFdY zFpirn Ex`Wpe ,mirAx`d̈©§¨¦§¦§£©©§§
xie`d dide ,zFgEzR minXd zFAx`e©£ª©¨©¦§§¨¨¨£¦
mpi`e ,min d`ln ux`d lke c`n gl©§Ÿ§¨¨¨¤§¥¨©¦§¥¨
.mlFrl EWai `le ,cxFOA mixxbp¦§¨¦©¨§Ÿ¨§§¨
mFi p"w z`ln cr mzxabA ok Ecnre§¨§¥¦§ª¨¨©§Ÿ

:mWBd zcixil¦¦©©¤¤
æàåminXA c`n wfg gEx mXd xiard §¨¤¡¦©¥©¨¨§Ÿ©¨©¦

iM ,mFdY zFpirn ExkQIe ux`aE¨¨¤©¦¨§©©§§¦
mnFwn l` mdn miraFPd miOd Exfg̈§©©¦©§¦¥¤¤§¨
didW FnM mFdYd `Nnzp xW` cr©£¤¦§©¥©§§¤¨¨
eizFpirn igzR ExBqpe ,dNgzA¦§¦¨§¦§§¦§¥©©§¨
xie`d WaiIe ,ExBqp minXd zFAx`e©£ª©¨©¦¦§§©¦©¨£¦
ux`A xW` miOde ,WAind gExA c`n§Ÿ¨©©§©¥§©©¦£¤¨¨¤
mFIA dAxd miOd Exqg dPde .dkgl¦£¨§¦¥¨§©©¦©§¥©
zrTWn dzidW daYd gpYe ,`Edd©©¨©©¥¨¤¨§¨§ª©©
xg`e .zFO` WlWe miYWM miOA©©¦¦§©¦§¨©§©©
Wcgl cg`A mFi WlWe miraW¦§¦§¨§¤¨©Ÿ¤
iW`x E`xp ,fEOY Wcg `Ed ,ixiUrd̈£¦¦Ÿ¤©¦§¨¥
iYWrA ,mFi mirAx` uTnE .mixdd¤¨¦¦¥©§¨¦§©§¥
gp gzR ,Wcgl dxUrA Wcg xUr̈¨Ÿ¤©£¨¨©Ÿ¤¨©Ÿ©
zFrEaW WlW ixg`e ,daYd oFNg©©¥¨§©£¥¨¨
mFi miWlW xg`e .FY`n dpFId dkld̈§¨©¨¥¦§©©§¦

:daYd dqkn xiqd¥¦¦§¥©¥¨
.õøàä ìò çeø íéäìà øáòiå íòèå§©©©©£¥¡Ÿ¦©©¨¨¤
d`vFi wfge dlFcB gEx didW¤¨¨©§¨§¨¨§¨
ztgxnE mFdYd ipR lr ux`d ohAn¦¤¤¨¨¤©§¥©§§©¤¤
`l iM ,mFdY zFpirn FA ExkQIe ,miOA©©¦©¦¨§©©§§¦Ÿ
lr gEx midl` xarIe" aEzMd xn`̈©©¨©©£¥¡Ÿ¦©©

."miOd©©¦

,íénä ekLiåFp EidWmFdYd on oira ©¨Ÿ©¨¦¤¨§¦¦©§
KlOd znge oFWNn ,EgEpIe©¨¦§©£©©¤¤

dkkW('i 'f xYq`)xYqd oFWl F` .dgPW , ¨¨¨¤§¥¤¨¨§¤§¥
in ErlaPW cOll ,FrlAde xaCd©¨¨§¦¨§§©¥¤¦§§¥
xcqA df xn` Kke .mnFwnA mFdYd©§¦§¨§¨¨©¤§¥¤

mlFr('c)daBp dlrnl milFrd miOd ¨©©¦¨¦§©§¨¦§¨
Erlap dHnl micxFIde ,gExd mzF`¨¨©§©§¦§©¨¦§§

:mnFwnA¦§¨
.íéîMä ïî íLbä àìkiå íòèå`NW §©©©¦¨¥©¤¤¦©¨¨¦¤Ÿ

on mz`v cr mWB cFr cxï©¤¤©¥¨¦
lfxaM dGd gExA minXd Eid iM ,daYd©¥¨¦¨©¨©¦¨©©¤§©§¤
WaiIe ,llM xhnE lh EcixFd `le§Ÿ¦©¨¨§¨©¦©
lEAOd mWB iM ,miOd Eaxge xie`d̈£¦§¨§©©¦¦¤¤©©

:mirAx`d mFIn dlM xaM§¨¨¨¦¨©§¨¦
.áBLå CBìä õøàä ìòî íénä eáLiå©¨ª©©¦¥©¨¨¤¨¨
hrn hrn mixqg EidW xn`iŸ©¤¨£¥¦§©§©

:dnc`d ipR EaxgW crmiOd ExqgIe ©¤¨§§¥¨£¨¨©©§§©©¦
.mFi z`nE miXng dvwnmr waCgpYe ¦§¥£¦¦§©¨¥¦©¨©

,daYdoFxQg `Edd mFIA ExqgW xnFl ©¥¨©¤¨§©©¦¨
xW`M ,daYd FA dgPW lFcB̈¤¨¨©¥¨©£¤

:iYWxRd dxez ¥©§¦
ãò øBñçå CBìä eéä íénäå (ä)§©©¦¨¨§¨©

.éøéNòä Lãçä,qxqn Fnrh ©Ÿ¤¨£¦¦©£§Ÿ¨
iW`x E`xPW cr xFqge KFld EidW¤¨¨§¨©¤¦§¨¥
Wcg `Ed ,ixiUrd WcgA mixdd¤¨¦©Ÿ¤¨£¦¦Ÿ¤
b"rA ExqgW aEzMd EpricFde .fEOY©§¦¥©¨¤¨§§
oFxQgd la` .dO` dxUr Wng mFi£¥¤§¥©¨£¨©¦¨
Eprci `l daYd gFpnl dNgYn xW £̀¤¦§¦¨§¨©©¥¨Ÿ¨©§
ricFdl aEzMd Kxvd `l iM ,did dOM©¨¨¨¦Ÿª§©©¨§¦©

:oFxQgd `le rETXd©¦©§Ÿ©¦¨
äàøpäådzid iM ,daYd hEWA iYrcl §©¦§¤§©§¦§©¥¨¦¨§¨

on miraFp miOd zFid ipRn¦§¥¡©©¦§¦¦
ixacM migzFx cFr mzFide ,zFnFdYd©§¤¡¨§¦§¦§¥
ipR lr KlY oM xEarA iM ,EpizFAx©¥¦©£¥¥¥©§¥

zrAhp dzid df ipRn `l m`e .miOd©©¦§¦Ÿ¦§¥¤¨§¨¦§©©
,DkFzA xW` miAx iM DzEcakA¦§¥¨¦©¦£¤§¨
.c`n dAxd did dwWOde lk`Ode§©©£¨§©©§¤¨¨©§¥§Ÿ

kW xW`keF` ,mzriaPn miOd Ek §©£¤¨§©©¦¦§¦¨¨
cIn ,gExA Exqge ,oM mB mzgizxn¥§¦¨¨©¥§¨§§©¦¨
cakA miOd KFY l` daYd dqpkp¦§§¨©¥¨¤©©¦§Ÿ¤

:xdd lr gpYe D`Vn©¨¨©¨©©¨¨
ìòåmiWxtnd zrC,'b wEqtA r"a`xd) §©©©©§¨§¦¨§¨

(c"k 'f lirl w"cxdezxAbzA xRqOd , §¨©©§¥©¦§¨§¦§Ÿ¤
,daYd gFpnE ,mFi z`nE miXng miOd©©¦£¦¦§©¨©©¥¨
mFi mirAx`e ,mixdd iW`x zI`xE§¦©¨¥¤¨¦§©§¨¦
,d`EaPd KxcA Eprci lMd ,oM ixg ©̀£¥¥©Ÿ¨©§§¤¤©§¨
gp la` ,oM EpzF` ricFn aEzMd iM¦©¨¦©¨¥£¨Ÿ©
,daYd dgp iM WiBxdWM wx ,rci `lŸ¨©©§¤¦§¦¦¨¨©¥¨
ENw iM aWgW onf FYrC itl oiYnde§¦§¦§¦©§§¨¤¨©¦©

:miOd©©¦
äpäåEpizFAx ixacl mB Epixacl mB §¦¥©¦§¨¥©§¦§¥©¥

hxx` ixd Eidi miWxtnd lke§¨©§¨§¦¦§¨¥£¨¨
lM zgY xW` midaBd mixdd" on¦¤¨¦©§Ÿ¦£¤©©¨

"minXd(h"i 'f lirl)mdilr miOd EidW ©¨¨¦§¥¤¨©©¦£¥¤
rEcId iM ,df dWwi okle ,dO` e"h©¨§¨¥¦§¤¤¦©¨©
,c`n dAxd mdn DaBW ipeId xdÄ¨©§¨¦¤¨Ÿ©¥¤©§¥§Ÿ
aFxTd xEcMd ltWA hxx` ux`e§¤¤£¨¨§¤¤©©©¨
oFxQgd did iM xn`p ilE`e .laal§¨¤§©Ÿ©¦¨¨©¦¨
e"hn c`n lFcB iriaXd Wcgl f"iA§©Ÿ¤©§¦¦¨§Ÿ¦
mixdd iW`x E`xp okl mcwe ,dO ©̀¨§Ÿ¤¨¥¦§¨¥¤¨¦
dxwn xTie ,hxx` ixd `l ,midFaBd©§¦Ÿ£¥£¨¨§¦¨¦§¥
WcgA hxx` ux`A dzidW daYd©¥¨¤¨§¨§¤¤£¨¨©Ÿ¤
:mdd mixdd iW`x lr gpYe ,iriaXd©§¦¦©¨©©¨¥¤¨¦¨¥

äpäådid mWBd dlMW zrn gp §¦¥Ÿ©¥¥¤¨¨©¤¤¨¨
FzF` xbFqe oFNgd gzFR¥©©©§¥
daYd gFpOn mFi b"r xg`e .FpFvxM¦§§©©¦¨©©¥¨
ixd iW`x Fl E`xpe oFNgd on giBWd¦§¦©¦©©§¦§¨¥¨¥
aEzMd ciBde .FzF` xbqe xfge ,hxx £̀¨¨§¨©§¨©§¦¦©¨
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הרי  הּיֹונה, ּבׁשליחּות הֹוחיל יֹום וכ"א העֹורב, ְְֲִִִֵֵֶַָָאת

ההרים  ראׁשי מּׁשּנראּו יֹום ּפני ׁשּׁשים ׁשחרבּו עד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשחרבּו נמצא נראּו, ּבאלּול ּתאמר ואם ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹהאדמה.

אּלא  זה ואין ראׁשֹון אֹותֹו קֹורא והּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָּבמרחׁשון
יהֹוׁשע  ּולרּבי עֹולם, לבריאת ראׁשֹון ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶַַַָֻּתׁשרי,

ניסן  .הּוא ִָ

(å)ïBlç-úà çð çzôiå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦¾¦¥−©§¨¦´®©¦§©´½Ÿ©¤©¬
:äNò øLà äázä©¥−̈£¤¬¨¨«

i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ∑ההרים מּׁשּנראּו NÚ‰.ראׁשי ¯L‡ ‰·z‰ ÔBlÁ ּפתח (ב"ר)לצהר∑‡˙ זה ולא , ƒ≈«¿»ƒְִִִֵֶֶָָ∆««≈»¬∆»»ְְֶֶַַֹֹ
ויציאה  לּביאה העׂשּוי .הּתבה ְִִִֵֶַָָָָ

(æ)úLáé-ãò áBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©§¬¤
:õøàä ìòî íénä©©−¦¥©¬¨¨«¤

i"yx£·BLÂ ‡BˆÈ∑ ולא הּתבה, סביבֹות ּומּקיף הֹול »»ְְִִֵֵַַָֹ
ּכמֹו זּוגֹו, ּבת על חֹוׁשדֹו ׁשהיה ּבׁשליחּותֹו, ְְְִִֶַַַָָָהל

חלק' ּב'אּגדת קח)ׁשּׁשנינּו ‰ÌÈn.(סנהדרין ˙L·È „Ú∑ ְִֵֶֶַַָָ«¿…∆««ƒ
היה  מּוכן אּגדה: מדרׁש אבל ּכמׁשמעֹו, ְְְְֲִַַַָָָָָָָּפׁשּוטֹו

ּגׁשמים  ּבעצירת אחרת, לׁשליחּות ּבימי העֹורב ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּנאמר יז)אלּיהּו, א מביאי (מלכים "והעֹורבים לֹו: ם ְְְֱִִִִֵֶֶַָָ

ּובׂשר" .לחם ֶֶָָ

(ç)íénä el÷ä úBàøì Bzàî äðBiä-úà çlLéå©§©©¬¤©−̈¥«¦®¦§Æ£©´©©½¦
:äîãàä éðt ìòî¥©−§¥¬¨«£¨¨«

i"yx£‰Bi‰Œ˙‡ ÁlLÈÂ∑ ׁשהרי ימים, ׁשבעה לסֹוף «¿««∆«»ְְֲִִֵֶָָ
זה  מּכלל אחרים". ימים ׁשבעת עֹוד "ויּיחל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָּכתיב:
ימים  ׁשבעה הֹוחיל ּבראׁשֹונה ׁשאף למד .אּתה ְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ÁlLÈÂ∑ ׁשליחּות לׁשֹון זה ׁשּלּוח,,אין לׁשֹון אּלא «¿««ְְְִִֵֶֶַָ
הּמים, קּלּו אם יראה ּובזֹו לדרּכּה, ללכת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּלחּה

אליו  ּתׁשּוב לא מנֹוח, ּתמצא .ׁשאם ְִִֵֶַָָָָֹ

(è)åéìà áLzå dìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî-àìå§Ÿ¨«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈©¨³¨¥¨Æ
Bãé çìLiå õøàä-ìë éðt-ìò íéî-ék äázä-ìà¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨¨®¤©¦§©³¨Æ

:äázä-ìà åéìà dúà àáiå äçwiå©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«

È˙ו  Á Á˙Ùe ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒƒ¿«…«»
:„·Ú Èc ‡˙B·z ˙ek««≈»ƒ¬»

Ú„ז  ·È˙Â ˜tÓ ˜Ùe ‡a¯Ú ˙È ÁlLÂ¿««»»¿»¿«ƒ«¿«ƒ«
:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ eLÈaÈc¿«ƒ«»≈««¿»

‰˜e‡Èlח  ÈÊÁÓÏ d˙ÂlÓ ‰BÈ ˙È ÁlLÂ¿««»»ƒ¿»≈¿∆¬≈¬«ƒ
:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ‡iÓ«»≈««≈«¿»

¯‚dÏט  ˙Ò¯ÙÏ ÁÓ ‰BÈ ˙ÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿««»¿«¿«¿««¿«
ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡iÓ È¯‡ ‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ ˙·˙Â¿»«¿»≈¿≈»¬≈«»««≈»
d˙È ÏÈÚ‡Â d·ÒÂ d„È ËÈLB‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿≈¿»¿«¿»≈»«

:‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ¿»≈¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,axFrd glW mFi mirAx` xg` iM¦©©©§¨¦¨©¨¥
ipFlR WcgA idie" aEzMd xn` `le§Ÿ¨©©¨©§¦§Ÿ¤§¦

xn`e ,"gp gYtIe ipFlR mFiaEidie §§¦©¦§©Ÿ©§¨©©§¦
,mFi mirAx` uTnzrn iM ciBdl ¦¥©§¨¦§©¦¦¥¥

oiYnd mixdd iW`x gpl E`xPW¤¦§§Ÿ©¨¥¤¨¦¦§¦
onGAW FAlA aWg iM ,mFi mirAx ©̀§¨¦¦¨©§¦¤©§¨
,zFpli`d Elbpe milCbOd E`xp dGd©¤¦§©¦§¨¦§¦§¨¦¨
xW`A gFpn mdl zFtFrd E`vnie§¦§§¨¨¤¨©©£¤
.axFrd glWl oFNgd gztE ,dpiPwY§©¤¨¨©©©¦§Ÿ©¨¥
,ixWY Wcg `Ed ,oFW`xd WcgaE©Ÿ¤¨¦Ÿ¤¦§¥
Wcg `Ed ,ipXd WcgaE .miOd Eaxg̈§©©¦©Ÿ¤©¥¦Ÿ¤
dWai FA mixUre draWA ,oeWgxn©§¤§¨§¦§¨§¤§¦¨§¨
dPde .daYd on E`vi mFIA FaE ,ux`d̈¨¤©¨§¦©¥¨§¦¥

:FrnWnE FhEWtM dWxRd oipn lM̈¦§©©¨¨¨¦§©§¨

,òãåixWzAW EniMqdW ixg` iM §©¦©£¥¤¦§¦¤§¦§¥
df" EpTY xW`M ,mlFrd `xap¦§¨¨¨©£¤¦§¤
mFil oFxMf LiUrn zNgY mFId©§¦©©£¤¦¨§
rxf ,miPnGd xcq `Ed oke ,"oFW`x¦§¥¥¤©§©¦¤©
mipXd W`x didi ,mge xwe xivwe§¨¦§Ÿ¨Ÿ¦§¤Ÿ©¨¦
,mipnp md EPOn miWcgd oke .ixWYn¦¦§¥§¥©¢¨¦¦¤¥¦§¦
dEv f`e ,mixvn z`ivil EprBdW cr©¤¦©§¦¦©¦§©¦§¨¦¨
oipn miWcgA zFpnl `Ed KExA WFcTd©¨¨¦§©¢¨¦¦§¨

xn`PW ,xg`('a a"i zFnW)dGd Wcgd ©¥¤¤¡©§©Ÿ¤©¤
mkl `Ed oFW`x miWcg W`x mkl̈¤Ÿ¢¨¦¦¨¤
lkA Kli`e mXnE .dpXd iWcgl§¨§¥©¨¨¦¨¨¥¨§¨
,iriaXd Wcgd ixWY dpni aEzMd©¨¦§¤¦§¥©Ÿ¤©§¦¦
,EPOn oFAWgd mipWA x`Wp oicre©£©¦¦§¨§¨¦©¤§¦¤

aizkC(a"k c"l zFnW)ztEwY siq`d bge ¦§¦§§©¨¨¦§©

l`iGr oA ozpFi mBxY Kke .dpXd©¨¨§¨¦§¥¨¨¤ª¦¥
Wcgd `Ed bgA mipz`d gxiA"§¤©¨¥¨¦¤¨©Ÿ¤

"iriaXd('a 'g `"n)`gxiA xn` , ©§¦¦¨©§©§¨
orkE d`ncw `gxi dil oxwC `IwiYrC§©¦©¨¦§©¥©§¨©§¨¨§©

`zliknaE .d`riaW `gxi `Ed'` `A) ©§¨§¦¨¨¦§¦§¨Ÿ

('gmc` FA dpn `le ,mkl dGd Wcgd©Ÿ¤©¤¨¤§Ÿ¨¨¨¨
:oFW`xde dxez ¨¦

.çBðî äðBiä äàöî àìå (è)bdpn oi` §Ÿ¨§¨©¨¨©¥¦§¨
mixdd iW`xA gEpl zFtFrd̈¨©§¨¥¤¨¦
s` ,mW oli` oi`e ux`d lr midFaBd©§¦©¨¨¤§¥¦¨¨©
okle ,ux`d lM ipR lr miOd zFidA iM¦¦§©©¦©§¥¨¨¨¤§¨¥
,Dl ahii xW` gFpn dpFId d`vn `lŸ¨§¨©¨¨©£¤¦©¨
,DWtpl dkld zFpli`d zF`xd zraE§¥¥¨¨¦¨¨§¨§©§¨

:dPPwY mdizFIlcA iMi dxez ¦§¨¦¥¤§©¤¨



gpנד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k iyily meil inei xeriy

(é)çlL óñiå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiå©¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬
:äázä-ïî äðBiä-úà¤©−̈¦©¥¨«

i"yx£ÏÁiÂ∑וכן המּתנה, כט)לׁשֹון ויחּל(איוב ׁשמעּו "לי ּבּמקרא : יׁש והרּבה .ּו", «»∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

(àé)úéæ-äìò äpäå áøò úòì äðBiä åéìà àázå©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬£¥©−¦
:õøàä ìòî íénä el÷-ék çð òãiå äéôa óøè̈¨´§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦¥©¬¨¨«¤

i"yx£‰ÈÙa Û¯Ë∑קֹוראֹו לכן היה, ׁשּזכר אני אֹומר »»¿ƒ»ְֲִֵֵֶָָָָָ
ׁשּכל  לפי נקבה, לׁשֹון ּופעמים זכר לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָּפעמים

נקבה  לׁשֹון ׁשּבּמקרא ּכמֹויֹונה ה), השירים "ּכיֹונים (שיר : ְְְְְִִֵֶַָָָ
רֹוחצֹות", מים אפיקי ז)על הּגאיֹות (יחזקאל "ּכיֹוני : ְֲֲִִֵֵֵַַַָ

הֹומֹות", ז)ּכּלם ּפֹותה"(הושע "ּכיֹונה :.Û¯Ë∑ חטף, ְָָָֻ»»ַָ

ודרׁשּו מזֹון, לׁשֹון אּגדה: יח)ּומדרׁש ּבפיה,(עירובין : ְְְְְִִַַָָָָָ
מאמר  ּבידֹולׁשֹון ּכּזית מרֹורין מזֹונֹותי 'יהיּו אמרה: . ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָ

ּבידי  ּכדבׁש מתּוקין ולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִִִֵֶַָָָֹׁשל
.ּבׂשרֿודם' ָָָָ

ÛÈÒB‡Âי  ÔÈ¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿ƒ
:‡˙B·z ÔÓ ‰BÈ ˙È ÁlL««»»ƒ≈»

Û¯Ëיא  ‡‰Â ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‰BÈ d˙ÂÏ ˙˙‡Â«¬«¿»≈»¿ƒ««¿»¿»¿«
È¯‡ Á Ú„ÈÂ dÓeÙa ˙ÈÁ ¯È·z ‡˙ÈÊ≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«…«¬≈

:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡ÈÓ e‡Èl«̃ƒ«»≈««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

øè úéæ äìò äpäå (àé).äéôa ó §¦¥£¥©¦¨¨§¦¨
`NW d`xi df wEqR lW FhEWRn¦§¤¨¤¥¨¤¤Ÿ
iM ,lEAOA Egnp `le zFpli`d Exwrp¤¤§¨¦¨§Ÿ¦§©©¦
iM xEarA ,shFW lgp mW did `lŸ¨¨¨©©¥©£¦
la` .min mlFrd lM `Nnzp¦§©¥¨¨¨©¦£¨

dAx ziW`xaA('h b"l)okidn Exn` ¦§¥¦©¨¨§¥¥¨
xdn ,xn` iel iAx ,FzF` d`iad¥¦¨©¦¥¦¨©¥©
`rx` zth `lC FzF` d`iad dgWOd©¦§¨¥¦¨§¨§©©§¨
WFcTdW `Ed ,`lEAnC `InA l`xUiC§¦§¨¥§©¨§©¨¤©¨
xn` mc` oA :l`wfgil xn` `Ed KExÄ¨©¦¤§¥¤¨¨¡¨
DnWB `l `id dxdhn `l ux` Y` Dl̈©§¤¤Ÿ§Ÿ¨¨¦Ÿª§¨

mrf mFiA(c"k a"k l`wfgi),xn` ixiA iAx . §¨©§¤§¥©¦¥¦¨©
:FzF` d`iade ocr oB ixrW Dl EgYtp¦§§¨©£¥©¥¤§¥¦¨
Egnpe zFpli`d ExwrPW mzpEM dPde§¦¥©¨¨¨¤¤¤§¨¦¨§¦§
dlrd didi iM s`e ,lEAOd zFnFwnA¦§©©§©¦¦§¤¤¨¤

Exn` oke .lap('g 'l x"a)ENt` ¨¥§¥¨§£¦
,lEAOA EgOp migix lW oilFAxhv ¦̀§§ª¦¤¥©¦¦Ÿ©©

min EwgW mipa` FA EWxce(h"i c"i aFI`): §¨§£¨¦¨£©¦¦

íøîàîel`xUiC `rx` zth `lC" ©£¨¨§¨§©©§¨§¦§¨¥
did `NW ,"`lEAnC `InA§©¨§©¨¤Ÿ¨¨
,DnXB `l aizkcM ,lEAOd mWB dilr̈¤¨¤¤©©§¦§¦Ÿª§¨
,dAx mFdY zFpirn DA EgYtp `le§Ÿ¦§§¨©©§§©¨
EQke mlFrd lkA EhXRzp miOd la £̀¨©©¦¦§©§§¨¨¨§¦
lM zgY xW` midFaBd mixdd lM̈¤¨¦©§¦£¤©©¨

Wxtn aEzMW FnM ,minXd(h"i 'f lirl), ©¨©¦§¤¨§Ÿ¨§¥

aMrl xcB l`xUi ux` aiaq oi`e§¥¨¦¤¤¦§¨¥¨¥§©¥
.DA E`ai `NW miOd©©¦¤Ÿ¨Ÿ¨

Cëåxfril` iAx iwxtA Exn`(b"k wxR), §¨¨§§¦§¥©¦¡¦¤¤¤¤

in dilr cxi `l l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥Ÿ¨©¨¤¨¥
miOd ElBlBzp `N` minXd on lEAOd©©¦©¨©¦¤¨¦§©§§©©¦
oA xn`PW ,DkFzl Eqpkpe zFvx`d on¦¨£¨§¦§§§¨¤¤¡©¤
,iel iAx zrcl dPde .Dl xn` mc`̈¨¡Ÿ¨§¦¥§©©©¦¥¦

mWBd `idd ux`A cxi `NW ipRn¦§¥¤Ÿ¨©¨¤¤©¦©¤¤
zFAx` dilr EgYtp `le shFXd©¥§Ÿ¦§§¨¤¨£ª
lkaE ,zFpli`d DA Ex`Wp ,minXd©¨©¦¦§£¨¨¦¨§¨
zFxhnE lEAOA Exwrpe ExAWp mlFrd̈¨¦§§§¤¤§©©¦§

:FGrª
éðàåm` ,"ocr oBn" mxn`n lr DnY ©£¦¨¥©©©£¨¨¦©¥¤¦

lrn miOd ENTW gp rci `l oM¥Ÿ¨©Ÿ©¤©©©¦¥©
.lEAOd in Eqpkp `l mW iM ,ux`d̈¨¤¦¨Ÿ¦§§¥©©
EqpMi `NW mixEbq eixrW Eid ilE`e§©¨§¨¨§¦¤Ÿ¦¨§
.EgYtp miOd ENw xW`ke ,miOd mẄ©©¦§©£¤©©©¦¦§§

mW Exn` Ff mYrCnE('c e"l x"a)rHIe ¦©§¨¨§¨©¦©
mxM('k 'h oNdl)xn` ,Fl did okidnE , ¨¤§©¨¥¥¨¨¨¨©

daYl FzqipkA `pdM xA `A` iAx©¦©¨©©£¨¦§¦¨©¥¨
mixEgi zFrihpl zFxFnf FOr qipkd¦§¦¦§¦§¦¦¦

:mizifl zFItExB mip`zl¦§¥¦§¦§¥¦
.äéôa óøèxkGW ip` xnF` i"Xx azM ¨¨§¦¨¨©©¦¥£¦¤¨¨

minrR FzF` `xFw KklE did̈¨§¨¥§¨¦
itl ,dawp oFWl minrtE xkf oFWl§¨¨§¨¦§§¥¨§¦
.`Ed dawp oFWl `xwOAW dpFi lMW¤¨¨¤©¦§¨§§¥¨

,sxh,"oFfn" oFWl dcB` WxcnE .shg ¨¨¨©¦§©©¨¨§¨
EWxceditAEidi dxn` ,xn`n oFWl §¨§§¦¨§©£¨¨§¨¦§

WFcTd lW FciaE zifM oixExn izFpFfn§©§¦§©¦§¨¤©¨
ciA WacM miwEzn Eidi l`e `Ed KExÄ§©¦§§¦¦§©§©

:mc`̈¨
ïéàåxkf zxfg iM ,ipirA oFkp df lM §¥¨¤¨§¥©¦£¨©¥¤

cg` mFwnA xkfl dawPn mipFId©¦¦§¥¨§¨¨§¨¤¨
oFWNd m`e ,mrh FA oi` dWxRd on¦©¨¨¨¥©©§¦©¨
dPW dOl zFawPd mWA mNM `xwl¦§Ÿª¨§¥©§¥¨¨¦¨
EUrIW `l ,dcBdA mWxcn oke .o`kA§¨§¥¦§¨¨©©¨¨Ÿ¤©£

ditAmWxcn la` ,llM xn`n oFWl §¦¨§©£¨§¨£¨¦§¨¨
xn`p m` iM ,dGd dlrd d`iadW ipRn¦§¥¤¥¦¨¤¨¤©¤¦¦Ÿ©

FzF` WxR mPg lr `l ,oM rx`W¤¥©¥Ÿ©¦¨¥©
dlr dPde xnFl Fl did iM ,aEzMd©¨¦¨¨©§¦¥£¥
zFpli`d on `A EPpi` ziGde .ditA sxḧ¨§¦¨§©©¦¥¤¨¦¨¦¨
zFtFrd FA EpMWIW c`n midFaBd©§¦§Ÿ¤¦§§¨
dfA did iM Exn` KklE .eizFIlC Kx`l§Ÿ¤¨¦¨§¨¨§¦¨¨¨¤
mzFpFfn zFidl mdl gp zFtFrdW fnx¤¤¤¨Ÿ©¨¤¦§§¨
`Ed KExA WFcTd ciA dprlM mixn̈¦§©£¨§©©¨¨
oMW lke ,mc` iciA miaFh EidIW `le§Ÿ¤¦§¦¦¥¨¨§¨¤¥

dl mpFvx oi`W mc`d ipAdf qpxRz §¥¨¨¨¤¥§¨§¦§©§¥¤
:dGn¦¤

ìeïBLdAx ziW`xA('h b"l)iAx xn` §§¥¦©¨¨©©¦
d`iad ocr oBn EN` ,EdA ©̀¨¦¦©¥¤¥¦¨
dNrn xaC `iadl Dl did `l FzF`Ÿ¨¨¨§¨¦¨¨§ª¤
dfnx fnx `N` ,oFnqlFRR F` oFnPw F`¦¨©§§¤¨¤¤¨§¨
WFcTd lW Fci zgYn dGn xn gp ,FlŸ©©¦¤¦©©¨¤©¨
la` .Lci zgYn wFzn `le `Ed KExÄ§Ÿ¨¦©©¨§£¨

`xnBA(:g"w oixcdpq)rnWn i`n EtiqFd ©§¨¨©§¤§¦¦©©§¨
i`dCsxhaizkC ,`Ed ipFfnC `pWl §©¨¨¦§¨¦§¥¦§¦

('g 'l ilWn)ipRn iM ,iTg mgl iptixhd ¦§¥©§¦¥¦¤¤ª¦¦¦§¥
oFWNn ,Knq dfl EUr Epxn`W mrHd©©©¤¨©§¨¨¤¤¤¦§
dlr dPde xn` EN`M fnxi ,"iptixhd"©§¦¥¦¦§Ÿ§¦¨©§¦¥£¥

:ditA sxh zif©¦¤¤§¦¨
BèeLôeFA EWxR `xwn lW,qElwp`) §¤¦§¨¥§ª§§

(w"cxde ,r"a`xdx`Y `EdW ¨§¨©©¤Ÿ©
,dlrl.ditA sExh zif dlr dPdeKnqe §¨¤§¦¥£¥©¦¨§¦¨§¤¤

la` ,FhRWn ok iM uEnw `EdW xaCl©¨¨¤¨¦¥¦§¨£¨
sxh `Ed iM ,zExfA mdn `vnp¦§¨¥¤§¨¦¨¨
z` aiWde ,('` 'e rWFd) Ep`Rxie§¦§¨¥¥©§¥¦¤

lfB xW` dlfBd(b"k 'd `xwIe)FzbbW lr , ©§¥¨£¤¨¨©¦§¨©¦§¨
bbW xW`(g"i mW mW)mzlEfe , £¤¨¨¨¨§¨¨

:miAxai dxez ©¦



נה gp zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iriax meil inei xeriy

(áé)äðBiä-úà çlLéå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiiå©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ¤©½̈
:ãBò åéìà-áeL äôñé-àìå§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

i"yx£ÏÁiiÂ∑ וּיחל וּיתּפעל: לׁשֹון וזה וּיפעל לׁשֹון ׁשּזה אּלא וּיחל, לׁשֹון וּיתמּתן הּוא וּיּיחל, וּימּתן. ,. «ƒ»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

(âé)ãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´
äñëî-úà çð øñiå õøàä ìòî íénä eáøç Lãçì©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©Ÿ̧©Æ¤¦§¥´

:äîãàä éðt eáøç äpäå àøiå äázä©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£ÔBL‡¯a∑ניסן הּוא יהֹוׁשע ּולרּבי ּתׁשרי, הּוא אליעזר יב)לרּבי השנה טיט,∑e·¯Á.(ראש ּכמין נעׂשה »ƒְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֻ»¿ְֲִִַָ

מעלה  ׁשל ּפניה .ׁשּקרמּו ְְֶֶֶַָָָָ

(ãé)äLáé Lãçì íBé íéøNòå äòáLa éðMä Lãçáe©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−©®Ÿ¤¨«§−̈
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ ‰Ú·La∑,ּבי"ז הּׁשני ּבחדׁש וירידתן ¿ƒ¿»¿∆¿ƒְִִִֵֶַַָָֹ
ׁשּמׁשּפט  הּלבנה, על יתרה ׁשהחּמה ימים י"א ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלּו

היה  ּתמימה ׁשנה הּמּבּול ּגריד ∑L·È‰.ּדֹור נעׂשה ְִַַָָָָָ»¿»ֲִַָָ
.ּכהלכתּה ְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq zxaeg zeniyx)

היה תמימה ׁשנה הּמּבּול ּדֹור יד)ׁשּמׁשּפט ח, (רש"י ְְִִֶַַַָָָָָ
חדׁשים  ׁשּׁשה חּיה אינּה עצם ּבּה ׁשאין ׁשּברּיה רז"ל, ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאמרּו

חדׁש י"ב מתקּימת ג)ואינּה פ"א, שבת ירושלמי א. נח, .(חולין ְְִֵֶֶֶַָֹ
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּבּתבה. אּלּו ּברּיֹות התקּימּו אי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָוקׁשה,
אם  ׁשהרי החדׁשים, ּובקּדּוׁש הּמּזלֹות ּבסיבּוב ּתלּוי זה ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָּדבר

חדׁש ּגם חדׁשים, י"ג ּכזֹו ּברּיה מתקּימת הּׁשנה, ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹנתעּברה
סקכ"ד)העּבּור פ"ד יו"ד לא (פמ"ג הּמּבּול ׁשּבׁשנת ּומּכיון . ְִִִֵֶַַַָָֹ

לגּבי  עֹולם ׁשני למסּפר נכנסה לא זֹו וׁשנה הּמּזלֹות, ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּמׁשּו
זה. לענין ּגם לׁשנה נחׁשבה לא - ּדברים ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹּכּמה

ß ixyz 'l iriax mei ß

(åè)éå:øîàì çð-ìà íéýìû øaã ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ

(æè)éðáe EzLàå äzà äázä-ïî àöéðá-éLðe EE ¥−¦©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−
:Czà¦¨«

i"yx£'B‚Â EzL‡Â ‰z‡∑ הּמּטה ּתׁשמיׁש להם הּתיר ּכאן ואׁשּתֹו, .איׁש «»¿ƒ¿¿¿ְְְִִִִִִֶַַָָָ

(æé)äîäaáe óBòa øNa-ìkî Ezà-øLà äiçä-ìk̈©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈¨¯©§¥¨²
eöøLå Czà àöéä õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤©§¥´¦¨®§¨«§´

:õøàä-ìò eáøå eøôe õøàá̈½̈¤¨¬§¨−©¨¨«¤
i"yx£‡ˆÂ‰∑" קרי "היצא" ּכתיב, "היצא",הֹוצא" . «¿≈ְְְְִִֵֵֵַַ

לצאת, רֹוצים אינם אם "הֹוצא", ׁשּיצאּו. להם ְֱִִֵֵֵֵֶֶָָָֹאמר
אּתה  ·‡¯ı.הֹוציאם eˆ¯LÂ∑ מּגיד ּבּתבה, ולא ִֵַָ¿»¿»»∆ְִֵַַָֹ

ּבתׁשמיׁש נאסרּו והעֹוף הּבהמה .ׁשאף ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָ

(çé):Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð-àöiå©¥−¥®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«¨−̈¦«

ÁlLÂיב  ÔÈ¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‰Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿««
:„BÚ d˙ÂÏ ·ezÓÏ ˙ÙÈÒB‡ ‡ÏÂ ‰BÈ ˙È»»¿»≈«¿ƒ¿»≈

Áa„יג  ‰‡Ó„˜a ÔÈL „ÁÂ ‰‡Ó zLa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ¿«¿»»¿«
˙È Á ÈcÚ‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·e‚ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»¿«»≈««¿»¿«¿ƒ…«»
Èt‡ e·e‚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡˙B·˙c ‰‡ÙBÁ»»¿≈»«¬»¿»¿«≈

:‡Ú¯‡«¿»

ÓBÈ‡יד  ‡Ú·LÂ ÔÈ¯NÚa ‡Èz ‡Á¯È·e¿«¿»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿ƒ¿»»
:‡Ú¯‡ ˙LÈaÈ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»«ƒ««¿»

ÓÈÓÏ¯:טו  Á ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…«¿≈»

ÈLeטז  C·e C˙z‡Â z‡ ‡˙B·z ÔÓ ˜etƒ≈»«¿¿ƒ¿»¿»¿≈
:CnÚ C·¿»ƒ»

ÙBÚa‡יז  ‡¯Na ÏkÓ CnÚc ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»ƒƒ»ƒ»ƒ¿»¿»
‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿»≈««¿»
ÔebÒÈÂ ÔeLtÈÂ ‡Ú¯‡a Ôe„lÈ˙ÈÂ CnÚ ˜Èt‡«≈ƒ»¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

·È‰Bיח  ÈLe d˙z‡Â È‰B·e Á ˜Ùe¿«…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ
:dnÚƒ≈



gpנו zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iriax meil inei xeriy

(èé)NîBø ìk óBòä-ìëå Nîøä-ìk äiçä-ìk̈©«©À̈¨¨¤̧¤Æ§¨¨½−Ÿ¥´
:äázä-ïî eàöé íäéúçtLîì õøàä-ìò©¨¨®¤§¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦©¥¨«

i"yx£Ì‰È˙ÁtLÓÏ∑ ּבמינן לּדבק עלֿמנת עליהם .קּבלּו ¿ƒ¿¿…≈∆ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(ë)ìkî çwiå ýåýéì çaæî çð ïáiå|äøähä äîäaä ©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ©§¥¨´©§Ÿ̈À
:çaæna úìò ìòiå øBähä óBòä ìkîe¦ŸÆ¨´©¨½©©¬©Ÿ−Ÿ©¦§¥«©

i"yx£‰¯‰h‰ ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑,ׁשבעה ׁשבעה מאּלּו להכניס הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לי צּוה לא ּכדי אּלא אמר: ƒ…«¿≈»«¿…»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
מהם קרּבן ל"ד)להקריב ופרשה כ"ו פרשה רבה, .(בראשית ְְְִֵֶַָָ

(àë)Baì-ìà ýåýé øîàiå ççépä çéø-úà ýåýé çøiå©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À
íãàä øeáòa äîãàä-úà ãBò ìl÷ì óñà àì́ŸÂŸ¦Â§©¥̧³¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈
úBkäì ãBò óñà-àìå åéøòpî òø íãàä áì øöé ékÂ¦¥¤́¥¯¨«¨¨²©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬

:éúéNò øLàk éç-ìk-úà¤¨©−©«£¤¬¨¦«¦
i"yx£ÂÈ¯ÚpÓ∑" מּמעי לצאת מּׁשּננער ּכתיב, מנעריו" ƒ¿À»ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

הרע  יצר ּבֹו נּתן ‡ÛÒ.אּמֹו, ‡Ï∑"ּכפל ."ולאֿאסף ִִֵֶַָָ……ƒְִַָֹֹ
לׁשבּועה  ׁשּכתּובהּדבר הּוא נד), נׁשּבעּתי (ישעיה "אׁשר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

נח" מי ׁשּכפל מעבר זֹו, אּלא ׁשבּועה ּבּה מצינּו ולא , ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ּדרׁשּו וכן ׁשבּועה, והיא ּבמּסכת ּדבריו, חכמים ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ

לו)ׁשבּועֹות .(דף ְ

(áë)õé÷å íçå ø÷å øéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦
:eúaLé àì äìéìå íBéå óøçå̈²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ

i"yx£e˙aLÈ ‡Ï 'B‚Â ı¯‡‰ ÈÓÈŒÏk „Ú∑ עּתים ו' …»¿≈»»∆¿…ƒ¿…ִִ
ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו ואחד, אחד לכל חדׁשים ׁשני ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָָָהּללּו,
ּכסלו  חצי זרע. ּכסלו, וחצי ּומרחׁשון ּתׁשרי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָחצי

ׁשבט  וחצי קֹור וטבת מציעא', ּב'בבא קו:)וכּו', (דף ְְְְְֲִִֵֵַָָָָ
ּכמֹו( ּתמיד, ּכלֹומר ּכלֿימי", "עד אחרים: יט)ספרים טמאתֹו(במדבר "עֹוד ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֻ

מחרף.∑˜¯.)ּבֹו" ׂשעֹורים ∑Û¯Áקׁשה זרע עת …ֵֶֶָֹ…∆ְִֵֶַ
מהר  להתּבּׁשל החריפין ׁשבט וקטניֹות, חצי הּוא קר, . ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָֹ

ניסן וחצי וחצי (מהרש"ל)ואדר ואּיר ניסן חצי קציר, . ְֲֲֲֲִִִִִִִַַַָָָָָ
ׁשּמיּבׁשים ∑˜ıÈ.סיון  ּוזמן ּתאנים לקיטת זמן הּוא ִָ«ƒְְְְְְִִִֵֶַַַַ

ּכמֹו קיץ, ּוׁשמֹו ּבּׂשדֹות, טז)אֹותן ב "והּלחם (שמואל : ְְְִֶֶַַַָָ
הּנערים"והּקיץ החּמה,∑ÌÁÂ.לאכל ימֹות סֹוף הּוא ְְֱִִֶַַַָֹ»…ְַַָ

חם  ׁשהעֹולם ּתׁשרי, וחצי ואלּול אב ּביֹותר,חצי ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
קיטא  'ׁשלהי יֹומא: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו קׁשי ּכמֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

e˙aLÈ.מּקיטא' ‡Ï ‰ÏÈÏÂ ÌBÈÂ∑ׁשּׁשבתּו מּכלל ְִַָ¿»«¿»…ƒ¿…ְְִֶָָ
ׁשּמׁשּו ׁשּלא הּמּבּול, ימֹות ּבין ,הּמּזלֹות ּכל נּכר ולא ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹ

לילה ּובין ל"ד)יֹום ופרשה כ"ה פרשה רבה e˙aLÈ.(בראשית ‡Ï∑ ְֵַָ…ƒ¿…
יּפסקּו אּלה לא ּכסדרן ּכל .מּלהתנהג ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

LÁ¯cיט  Ïk ‡ÙBÚ ÏÎÂ ‡LÁ¯ Ïk ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»»ƒ¬»¿»»…¿»≈
:‡˙B·z ÔÓ e˜Ù ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»¿«¿¬»¿¿»ƒ≈»

ÏkÓכ  ·ÈÒe ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Á ‡·e¿»…«ƒ¿¿»√»¿»¿ƒƒ…
ÔÂÏÚ ˜Èq‡Â ÈÎ„ ‡ÙBÚ ÏkÓe ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»«¿»ƒ…»¿≈¿«≈¬»»

:‡Áa„Óa¿ƒ¿¿»

ÈÈכא  ¯Ó‡Â da¯e˜ ˙È ‡ÂÚ¯a ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¬»»¿»≈«¬«¿»
‡Ú¯‡ ˙È „BÚ ËÏÈÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï d¯ÓÈÓa¿≈¿≈»≈¿≈«»«¿»
‡L‡„ ‡aÏ ‡¯ˆÈ È¯‡ ‡L‡ È·BÁ ÏÈ„a¿ƒ≈¡»»¬≈ƒ¿»ƒ»∆¡»»
Ïk ˙È ÈÁÓÓÏ „BÚ ÛÒB‡ ‡ÏÂ d¯ÈÚfÓ LÈaƒƒ¿ƒ≈¿»≈¿ƒ¿≈»»

:˙È„·Ú„ ‡Ók ÈÁc¿«¿»¿»»ƒ

B˜Â¯‡כב  ‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ‡Ú¯‡ ÈÓBÈ Ïk „BÚ»≈«¿»¿»«¬»»¿»
‡Ï ‡ÈÏÈÏÂ ÌÓÈÂ ‡Â˙ÒÂ ‡ËÈ˜Â ‡ÓBÁÂ¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ»¿≈¿»»

:ÔeÏË·Èƒ¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Baì ìà 'ä øîàiå (àë)dNB `l ©Ÿ¤¤¦Ÿ¦¨
wx ,`Edd onGA `iapl xaCd©¨¨§¨¦©§¨©©
dxFYd zaizkA dWn z` FzFEv mFiA§©¤¤¦§¦©©¨
FpAxw gp aixwd xW`M iM ,eil` dNB¦¨¥¨¦©£¤¦§¦Ÿ©¨§¨

xfbe ,oFvxl eiptl dlrsiqFi `NW ¨¨§¨¨§¨§¨©¤Ÿ¦
.ig lM z` zFMdldfA iYazM xakE §©¤¨©§¨¨©§¦¨¤

('e 'e lirl)mrhe .l"f EpizFAxl fnxp cFq §¥¦§¨§©¥§©©
.mc`d xEarAm`e ,EWprp FxEarA iM ©£¨¨¨¦©£¤¤§§¦

lr s` oilFSp md Eid `hg `l mc`̈¨Ÿ¨¨¨¥¦¦©©

:mMxC md mB EzigWdW iR¦¤¦§¦©¥©§¨
.åéøòpî òø íãàä áì øöé ékcOln ¦¥¤¥¨¨¨©¦§ª¨§©¥

zclFzA mzxivIW zEkf mdilr£¥¤§¤§¦¨¨§¨©
,dpwGd iniA `le mixErPd iniA drẍ¨¦¥©§¦§Ÿ¦¥©¦§¨
ipRn ig lM z` zFMdl oi` oM m`e§¦¥¥§©¤¨©¦§¥
iM m"Od mrhe .dN`d minrHd ipW§¥©§¨¦¨¥¤§©©©¥¦
FnM ,mdA `Ed mixErPd zNgYn¦§¦©©§¦¨¤§

Exn`W(a"i c"l x"a)z`vl xrpPXn ¤¨§¦¤¦§©¨¥

:rxd xvi FA ozp FO` irOn¦¥¥¦¨©¥¤¨©
BàxnFlM ,mixErPd on iM xn`iŸ©¦¦©§¦§©

,mc`A xvId zrx didY mzngn¥£¨¨¦§¤¨©©¥¤¨¨¨
`EdW mixnF` Wie :FzF` E`ihgi mdW¤¥©£¦§¥§¦¤
oa` mEU mxHn EdFnke ,eixErpA FnM§¦§¨§¨¦¤¤¤¤

'd lkidA oa` l`(e"h 'a iBg)z`f oke , ¤¤¤§¥©©©§¥Ÿ
ihaWl dlgPn EliRY xW` ux`d̈¨¤£¤©¦¦©£¨§¦§¥

l`xUi(h"k g"n l`wfgi):ak dxez ¦§¨¥§¤§¥
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ã ycew zegiyn zecewp ã(254 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ּביֹותר חם ׁשהעֹולם ּתׁשרי, וחצי ואלּול אב (רש"י חצי ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
כב) ח,

ּכחּה ּתׁשׁש ואיל ּבאב עׂשר ׁשּמחמּׁשה רז"ל ּׁשאמרּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּומה
ׁשּכבר  (לפי ּביֹותר חם ׁשהעֹולם לֹומר, יׁש - חּמה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

- עליו ׁשעבר הּקיץ ּבחם הּברּיֹות וגּוף האויר ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנתחּמם
זריחת  ׁשל החם ואּלּו שילהי), ד"ה א כט, יומא ְְִִִֶַַַֹרׁש"י
ּכפי  ,ואיל ּבאב עׂשר מחמּׁשה נחלׁש ּכׁשּלעצמּה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּׁשמׁש

ּבּמציאּות. ְִִֶַׁשרֹואים

è(à)íäì øîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû Cøáéå©§¨´¤¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤¨¤²
:õøàä-úà eàìîe eáøe eøt§¬§−¦§¬¤¨¨«¤

(á)ìòå õøàä úiç-ìk ìò äéäé íëzçå íëàøBîe©«£¤³§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−
äîãàä Nîøz øLà ìëa íéîMä óBò-ìk̈´©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²

:eðzð íëãéa íiä éâc-ìëáe§¨§¥¬©−̈§¤§¤¬¦¨«
i"yx£ÌÎzÁÂ∑"חתת "ּתראּו ּכמֹו: ו)ואימתכם, .(איוב ¿ƒ¿∆ְְְְֲִֵֶַַ

חּיּות לׁשֹון קנא)ואּגדה: שבת צח ׁשהּתינֹוק (סנהדרין זמן ׁשּכל , ְְְִִֶֶַַַָָָ
העכּברים. מן לׁשמרֹו צרי אּתה אין חי, יֹומֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבן

העכּברים, מן לׁשמרֹו צרי מת, הּבׁשן מל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָעֹוג
יהיה  אימתי - יהיה" וחּתכם "ּומֹוראכם ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּנאמר:

חּיים  ׁשאּתם זמן ּכל החּיֹות? על .מֹוראכם ְֲִֶֶֶַַַַַַַָ

(â)÷øék äìëàì äéäé íëì éç-àeä øLà Nîø-ìk̈¤̧¤Æ£¤´©½¨¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́
:ìk-úà íëì ézúð áNò¥½¤¨©¬¦¨¤−¤«Ÿ

i"yx£‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑(נט הרׁשיתי (סנהדרין ׁשּלא : »∆ƒ¿∆¿»¿»ְִִֵֶֹ
הראׁשֹון עׂשב ּבׂשר,)לאכֹול (לאדם ירק -אּלא ולכם , ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

לכם  "נתּתי הראׁשֹון, לאדם ׁשהפקרּתי עׂשב ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכירק
."אתּֿכל  ֶֹ

(ã):eìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cà©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«
i"yx£BÓ„ BLÙa ¯Na∑,החי מן אבר להם אסר »»¿«¿»ִֵֶַַַָָָ

ּבֹו, ׁשּנפׁשֹו זמן ּכל הּבׂשר ּכלֹומר ּתאכלּו BLÙa.לא ְְְְֶַַַַָָָֹֹ¿«¿
BÓ„∑ּבֹו נפׁשֹו ˙‡eÏÎ.ּבעֹוד ‡Ï BLÙa ¯Na∑ »ְְַ»»¿«¿……≈

החי  מן אבר תאכלּו"הרי לא דמֹו "ּבנפׁשֹו ואף , ְְְֲִֵֵֵַַַַָָֹֹ
החי  מן ּדם .הרי ֲִֵַַָ

(ä)äiç-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc-úà Càå§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨©−̈
Løãà åéçà Léà ãiî íãàä ãiîe epLøãà¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½¤§−

:íãàä Lôð-úà¤¤¬¤¨«¨¨«
i"yx£ÌÎÓc ˙‡ C‡Â∑ לכם ׁשהּתרּתי אףֿעלּֿפי ¿«∆ƒ¿∆ְִִִֶֶַַַָ

אדרׁש" ּדמכם "את ּבבהמה, נׁשמה מהּׁשֹופנטילת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
עצמֹו עצמֹו∑ÌÎÈ˙LÙÏ.ּדם החֹונק אףֿעלּֿפי אף , ְַַ¿«¿…≈∆ְִֵַַַַַ

ּדם  מּמּנּו יצא iÁ‰.ׁשּלא Ïk „iÓ∑ׁשחטאּו לפי ִֶֶָָָֹƒ«»«»ְְִֶָ
הּמ ּבהן,ּדֹור לׁשלט רעֹות חּיֹות למאכל והפקרּו ּבּול ְְְְְֲִֶַַַַַָָֹֻ
מט)ׁשּנאמר לפיכ(תהלים נדמּו", ּכּבהמֹות "נמׁשל : ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָ

ÔB‰Ïא  ¯Ó‡Â È‰Ba ˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»…«¿»¿ƒ«¬«¿
:‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe e‚Òe eLet¿¿»«¿»

ÂÁ˙ב  Ïk ÏÚ È‰z ÔBÎ˙ÓÈ‡Â ÔBÎ˙ÏÁ„Â¿«¬«¿¿≈«¿¿≈«»≈«
Èc ÏÎa ‡iÓL„ ‡ÙBÚ Ïk ÏÚÂ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»ƒ¿«»¿…ƒ
ÔB‰È ÔBÎ„Èa ‡nÈ Èe ÏÎ·e ‡Ú¯‡ LÈÁ¯«̇¿ƒ«¿»¿»≈«»¿∆¿¿

:ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ

ÏÎÈÓÏג  È‰È ÔBÎÏ ÈÁ ‡e‰c ‡LÁ¯ Ïk»ƒ¬»ƒ«¿¿≈¿≈»
:‡lk ˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡aNÚ ˜B¯Èkƒƒ¿»¿»ƒ¿»…»

˙ÔeÏÎ:ד  ‡Ï dÓc dLÙa ‡¯Na Ì¯a¿«ƒ¿»¿«¿≈¿≈»≈¿

iÓ„ה  Úa˙‡ ÔBÎÈ˙LÙÏ ÔBÎÓc ˙È Ì¯·e¿«»ƒ¿¿«¿»≈∆¿«ƒ«
¯·b „iÓ ‡L‡ „iÓe dpÚa˙‡ ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ«¡»»ƒ«¿«
‡LÙ ˙È Úa˙‡ È‰BÁ‡„ ‡Óc ˙È „BLÈc¿≈»¿»«¬ƒ∆¿«»«¿»

:‡L‡„∆¡»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.éç àeä øLà Nîø ìk (â)fnxi ¨¤¤£¤©¦§Ÿ
ibcl mbe sFrle dIglE dndal¦§¥¨§©¨§¨§©¦§¥
aizkcM ,Unx mi`xwp mNM iM ,mId©¨¦ª¨¦§¨¦¤¤§¦§¦

(`"k '` lirl)xW` zUnxd dIgd Wtp lM §¥¨¤¤©©¨¨Ÿ¤¤£¤
:miOd EvxWc dxez ¨§©©¦

.Bîc BLôða øNa Cà (ä-ã)azM ©¨¨§©§¨¨©
xUA .FA FWtp cFrA i"Xx©¦§©§¨¨

,igd on xai` ixd ,Elk`z `l FWtpA§©§ŸŸ¥£¥¥¨¦©©
.igd on mC ixd ,Elk`z `l mC s`e§©¨ŸŸ¥£¥¨¦©©
`l Fnce FWtpA xUA xn`i oM m ¦̀¥Ÿ©¨¨§©§§¨Ÿ
itlE ,oFkp EPpi` hWRd itM dfe .Elk`zŸ¥§¤§¦©§¨¥¤¨§¦
ipA EEhvp `NW ,zn` EPpi` WxcOd©¦§¨¥¤¡¤¤Ÿ¦§©§¥
ixacM igd on xai` lr `N` gpŸ©¤¨©¥¨¦¨©§¦§¥

minkg(.h"p oixcdpq)igd on mC lr `l , £¨¦©§¤§¦Ÿ©¨¦©©

l`ilnB oA `pipg iAx ixacM(mW)la` . §¦§¥©¦£¦¨¤©§¦¥¨£¨
FWExR,FWtpA xUA K``idW`l ,FnC ¥©¨¨§©§¤¦¨Ÿ

,Elk`z:`Ed FnC xUA lM Wtp iM Ÿ¥¦¤¤¨¨¨¨
íëîc.mkizWtpl,mkizFWtp mknC ¦§¤§©§Ÿ¥¤¦§¤©§¥¤

KxcM ,mkizFWtp `EdW mknC xnFlM§©¦§¤¤©§¥¤§¤¤
oMWOd ilM lkl(h"i f"k zFnW)oke , §Ÿ§¥©¦§¨§§¥

mFlWa`l iWlXd('a 'b `"idc)Wie . ©§¦¦§©§¨§¥



gpנח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iriax meil inei xeriy
החּיֹות  את עליהן להזהיר הצר.Ì„‡‰ „iÓe∑ ְְְֲִֵֶֶַַַַֻƒ«»»»

אדרׁש אני עדים, ואין ּבמזיד ההֹורג ‡LÈ.מּיד „iÓ ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַֹƒ«ƒ
ÂÈÁ‡∑ׁשֹוגג,)מי (מּיד והרגֹו ּכאח לֹו אֹוהב ׁשהּוא »ƒְֲִִֵֵֶַַָָ

ׁשאף  לּמחל, עונֹו על ויבּקׁש יגלה לא אם אדרׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹאני

ּגלּות, לחּיבֹו עדים אין ואם ּכּפרה. צרי ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּׁשֹוגג
ּכמֹו מּמּנּו, ּדֹורׁש הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נכנע, אינֹו ְְְִִֵֵֶַָָָוהּוא
ּבמּסכת  לידֹו" אּנה "והאלהים רּבֹותינּו: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּדרׁשּו
וכּו' אחד לפּונדק מזּמנן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא .'מּכֹות': ְְְְְֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr i jxk zegiy ihewl)

עצמֹו ּדם ה)הּׁשֹופ ט, הּפׁשט (רש"י ּדר ׁשעל־ּפי הינּו ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָ
על־ידי־זה  יבֹוא ׁשּלא אף עצמֹו, ּדם לׁשּפ לאדם לֹו ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹאסּור
ׁשהּוא  תאכלּו", לא "דמֹו ׁשל האּסּור (ּוכמֹו למיתה אֹו ְְְִִִֵֶֶָָָֹֹֹלחלי
את  אבינּו אברהם מל לא מּדּוע מּובן זה לפי החי). מן ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּדם

ׁשּלא  עד הּתֹורה ּכל את ּׁשּקּים אף ׁשּנצטּוה, קדם ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹעצמֹו
ׁשהרי - ּדֹוחה נצטּוה נּתנה ׁשּזה ּופׁשּוט ּדמֹו, לׁשּפ לא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

הּמילה, על ּכׁשּנצטּוה מה־ּׁשאין־ּכן נּתנה. ׁשּלא מצוה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹקּיּום
עצמֹו. ּדם ׁשֹופ ׁשל האּסּור את ּדֹוחה זה צּוּוי ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָהרי

(å)íìöa ék CôMé Bîc íãàa íãàä íc CôLŸ¥Æ©´¨«¨½̈¨«¨−̈¨´¦¨¥®¦ µ§¤´¤
:íãàä-úà äNò íéýìû¡Ÿ¦½¨−̈¤¨«¨¨«

i"yx£CÙMÈ BÓc Ì„‡a∑המיתּוהּו עדים יׁש אם »»»»ƒ»≈ֲִִִֵֵ
וגֹו'"אּתם, ּבצלם "ּכי ‰‡„Ì.לּמה? ˙‡ ‰NÚ∑ ְְִֶֶֶַָָ»»∆»»»

את  העֹוׂשה עׂשה להיֹות: וצרי חסר, מקרא ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָזה
ּבּמקרא  הרּבה וכן .האדם, ְְְִֵֵַַָָָָ

(æ):dá-eáøe õøàá eöøL eáøe eøt ízàå§©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤§¨«

i"yx£e·¯e e¯t Ìz‡Â∑(ה ּפׁשּוטֹו(כתובות לפי לברכה : הראׁשֹונה ׁשאינֹו, מי להּקיׁש מדרׁשֹו, ּולפי לצּוּוי. וכאן ¿«∆¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָָָ
ּדמים לׁשֹופ ּורבּיה ּבפרּיה סג)עֹוסק  .(יבמות ְְְִִִִֵֵָָָ

ÓÈÓ¯ו  ÏÚ ÔÈ„‰Òa ‡L‡„ ‡Óc „BLÈc¿≈¿»∆¡»»¿«¬ƒ«≈«
˙È „·Ú ÈÈ„ ‡ÓÏˆa È¯‡ „LzÈ dÓc ‡iic«»«»¿≈ƒ¿»¬≈¿«¿»«¿»¬«»

:‡L‡¡»»

e‚Òeז  ‡Ú¯‡· e„ÈÏÈ˙‡ e‚Òe eLet Ôez‡Â¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿
:d·«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

WxtlmkizWtpl mknC z` §¨¥¤¦§¤§©§Ÿ¥¤
FnC xUA lM Wtp iM ,mkizFWtpA§©§¥¤¦¤¤¨¨¨¨

`Ed FWtpa(c"i f"i `xwIe)mC lke Ednke , §©§©¦§¨§¨Ÿ§¨¨
sFrl mkizaWFn lkA Elk`z `lŸŸ§§Ÿ§Ÿ¥¤¨

dndAle(e"k 'f mW)F` sFrA FpFxzR , §©§¥¨¨¦§¨
:dndAA©§¥¨
ïBëpäåmkA Wtpl `EdW mCd xn`IW §©¨¤Ÿ©©¨¤§¤¤¨¤

`Ed mCd iM ciBd .Wxc ¤̀§Ÿ¦¦¦©¨
`Ed WtPd KtFW lr iM fnxe ,WtPd©¤¤§¨©¦©¥©¤¤
oi`W mixai`d mC lr `l ,dzin aIgn§©¥¦¨Ÿ©©¨¥¨¦¤¥

EpizFAxe .mdA diElY dnWPd(:`"v w"a) ©§¨¨§¨¨¤§©¥
mknC z` ,Fnvr z` bxFd FA EWxC̈§¥¤©§¤¦§¤

:Wxc` mkizFWtPn¦©§¥¤¤§Ÿ
.epLøãà äiç ìk ãiîm` ,ip` DnY ¦©¨©¨¤§§¤¨¥©£¦¦

dIgd cIn ,DrnWnM dWixCd©§¦¨§©§¨¨¦©©©¨
oi`e ,xaCA Wpr zFidl mc`d cIn FnM§¦©¨¨¨¦§Ÿ¤©¨¨§¥
.xkU lAwYW F` WprYW zrC dIgA©©¨©©¤¥¨¥¤§©¥¨¨
,FCal mc`d mC oiprA oM didi ilE`e§©¦§¤¥§¦§©©¨¨¨§©
iM sxHY FzF` sxhYW dIgd lMW¤¨©©¨¤¦§Ÿ¦¨¥¦
lwQi lFwq :mrh dfe ,`id Kln zxfB§¥©¤¤¦§¤©©¨¦¨¥

FxUA z` lk`i `le xFXd`"k zFnW) ©§Ÿ¥¨¥¤§¨§

(g"k,oFnnA eilrA z` Wiprdl EPpi`e ,§¥¤§©£¦¤§¨¨§¨
dzin aIg xAcOd xFW ENt` iMw"a) ¦£¦©¦§¨©¨¦¨

(:c"n:l`xUiaM gp ipaA oM dEve .e dxez §¦¨¥¦§¥Ÿ©¦§¦§¨¥

(å)mrh didie.mc`d mC KtWlM §¦§¤©©Ÿ¥©¨¨¨¨
FnC dPde ,mc` oiA dIg oiA ,KtFW¥¥©¨¥¨¨§¦¥¨

:minW iciaE oiC ziaA Wxcp¦§¨§¥¦¦¥¨¨¦
ïëzéåmrh didIW,dIg lM cIndidYW §¦¨¥¤¦§¤©©¦©¨©¨¤¦§¤

,dIg lM cIn mCd KtFWA dnwPd©§¨¨§¥©¨¦©¨©¨
lkA miltM 'd cIn dgwl iM FnM§¦¨§¨¦©¦§©¦§¨

diz`Hg('a 'n dirWi),xn`e .mknC K` ©Ÿ¤§©§¨§¨©©¦§¤
Wxc`iM ,dIg lM ciA FzF` mwp`e ¤§§¤§Ÿ§©¨©¨¦

gNW`e ux`d zIg lM gvFxA glW ¤̀§©§¥©¨©©¨¨¤©£©©
EdFnke ,mcIn lvPi `le mc`d mB FA©¨¨¨§Ÿ¦¨¥¦¨¨§¨

dRxg iziid ixxv lMn(a"i `"l miNdY) ¦¨Ÿ§©¨¦¦¤§¨§¦¦

midl`n rWx mc` wlg df ,mcIn¦¨¨¤¥¤¨¨¨¨¥¡Ÿ¦
l`n Fxn` zlgpe(h"k 'k aFI`)ilE`e : §©£©¦§¥¥¦§©

sxhY `NW `id dIgd cIn dWixCd©§¦¨¦©©©¨¦¤Ÿ¦§Ÿ
.mrahA mU ok iM ,mc`d̈¨¨¦¥¨§¦§¨

ãBñåmc`l ozp dxivid zrA iM ,oiprd §¨¦§¨¦§¥©§¦¨¨©¨¨¨
lM z`e rxf rxFf aUr lM z ¤̀¨¥¤¥©¤©§¤¨
ozpe ,dlk`l ur ixR FA xW` urd̈¥£¤§¦¥§¨§¨§¨©
xn`e ,dlk`l aUr wxi lM z` dIgl©©¨¤¨¤¤¥¤§¨§¨§¨©

aEzMd('l '` lirl)mrah `Ed iM ,ok idie ©¨§¥©§¦¥¦¦§¨
mc`A xn` xW`M dYre .mbdpnE¦§¨¨§©¨©£¤¨©¨¨¨
rahA mUEde miIgd ilrAd hgWIW¤¦§Ÿ©©£¥©©¦§©§¤©
dfl df miIgd ilrA EidIW bdpnA F`§¦§¨¤¦§©£¥©©¦¤¨¤
x`W EidIW zFEvl Kxvd ,dlk`l§¨§¨ª§©§©¤¦§§¨

,mdiPWl sxh mc` ipal miIgd ilrA©£¥©©¦¦§¥¨¨¤¤§¦¥¤
xn`e .mdA Etxhi `le mdn E`xii mde§¥¦§¥¤§Ÿ¦§Ÿ¨¤§¨©

,mkizWtpl mknC z` K`eiM fnxl §©¤¦§¤§©§Ÿ¥¤¦§Ÿ¦
oM m` ,DYxag cIn dIg mC Wxci `lŸ¦§©©¨¦©£¤§¨¦¥

:Ff z` Ff sxhl mdA x`Wp¦§¨¨¤¦§Ÿ¤
äæåminC zkitW xEQ` FxiMfd mrh §¤©©©§¦¦§¦©¨¦

didW dhigXd xYd ipRn o`kA§¨¦§¥¤¥©§¦¨¤¨¨
EpizFAx zrC lr iM ,mC KRWl bdpOd©¦§¨¦§Ÿ¨¦©©©©¥

(:e"p oixcdpq)oFW`xd mc` xidfd xaM ©§¤§¦§¨¦§¦¨¨¨¦
xnFl Kxvd dhigXd ipRn la` ,dfÄ¤£¨¦§¥©§¦¨ª§©©
izlEf ig lM mC KRWl mkl iYxYd¦©§¦¨¤¦§Ÿ©¨©¨¦
miIgd lklE mkl xEq` didIW mknC¦§¤¤¦§¤¨¨¤§¨©©¦
KRWl rah mdl didi `NW¤Ÿ¦§¤¨¤¤©¦§Ÿ

:FzF`f dxez

.eáøe eøt ízàå (æ)FWxcnM FhEWR §©¤§§§§¦§¨
mc`A xEn`d iM ,devn `idWlirl) ¤¦¦§¨¦¨¨¨¨¨§¥

(g"k '`gp ipaA mB('` 'h mW)Kxaie" mr ©¦§¥Ÿ©¨¦©§¨¤
xn`PW oiprM ,dkxA "midl` mzŸ̀¨¡Ÿ¦§¨¨¨¦§¨¤¤¡©

mibcA(a"k '` mW)x`WA xACW xEaraE . §¨¦¨©£¤¦¥¦§¨
ExtE ux`A EvxWe" xn`e dIgd WtPd©¤¤©©¨§¨©§¨§¨¨¤¨

"ux`d lr Eaxe(f"i 'g mW)o`M xn` §¨©¨¨¤¨¨©¨
,mY`e,mc`dEaxE ExRxn`e :EvxW §©¤¨¨¨§§§¨©¦§

.Da EaxE ux`a,wEGgl devOd lRki iM ¨¨¤§¨¦¦§Ÿ©¦§¨§¦
F` .mYlki lkA DA EwQrzIW xnFl©¤¦§©§¨§¨§¨§¨



נט gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` iying meil inei xeriy

ß oeygxn '` iying mei ß

(ç):øîàì Bzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−¥«Ÿ

(è)íëòøæ-úàå íëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå©£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®§¤©§£¤−
:íëéøçà©«£¥¤«

i"yx£È‰ È‡Â∑ ּדֹואג נח ׁשהיה ,עּמ אני מסּכים «¬ƒƒ¿ƒְְֲִִִֵֶַַָָֹ
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשהבטיחֹו עד ּורבּיה, ּבפרּיה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹלעסק

עׂשה. וכן עֹוד, העֹולם לׁשחת ׁשּלא ּובאחרֹונה הּוא ְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּברית  וחֹוזק קּיּום לעׂשֹות מסּכים הנני לֹו: ְְְְֲִִִִִֶַַַָאמר
אֹות  ל ואּתן .להבטחתי, ְְְְִֵֶַָָ

(é)äîäaa óBòa íëzà øLà äiçä Lôð-ìk úàå§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½¨¯©§¥¨²
ìëì äázä éàöé ìkî íëzà õøàä úiç-ìëáe§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈§−Ÿ

:õøàä úiç©©¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎz‡ ı¯‡‰ ˙iÁ∑ עם הּמתהּלכים הם ««»»∆ƒ¿∆ְְִִִֵַַ

‰z·‰.הּברּיֹות  È‡ˆÈ ÏkÓ∑ ׁשקצים להביא ְִַƒ……¿≈«≈»ְְִִָָ
‰‡¯ı.מׂשים ּור  ˙iÁ ÏÎÏ∑ ׁשאינן הּמּזיקין, להביא ְִָ¿…««»»∆ְִִִֵֶַַָָ

הּברּיֹות  עם הּלּוכן ׁשאין אּתכם', אׁשר ה'חּיה .ּבכלל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

(àé)øNa-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨¨¨²
ì ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanä énî ãBò:õøàä úçL −¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−§©¥¬¨¨«¤

i"yx£È˙Ó˜‰Â∑ לבריתי קּיּום והֹולאעׂשה ׁשּמסּים ּכמֹו הּקׁשת", "את קּיּומֹו? ּומהּו ,. «¬ƒ…ƒְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ

(áé)ïúð éðà-øLà úéøaä-úBà úàæ íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ«©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À
úøãì íëzà øLà äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ

:íìBò¨«
i"yx£ÌÏBÚ ˙¯„Ï∑ ׁשּלא ּדֹורֹות ׁשּיׁש חסר, נכּתב ¿……»ְִֵֵֶֶַָֹ

לאֹות  ּדֹורֹו,הצרכּו ּכמֹו היּו, ּגמּורים ׁשּצּדיקים לפי ְְְְְְִִִִֶַָֻ
ּבן  ׁשמעֹון רּבי ׁשל ודֹורֹו יהּודה מל חזקּיהּו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָׁשל

רבה)יֹוחאי .(בראשית ִָ

ÓÈÓÏ¯:ח  dnÚ È‰B·ÏÂ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«¿ƒ¿ƒƒ≈¿≈»

ÌÚÂט  ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜Ó ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ
:ÔBÎÈ¯˙a ÔBÎÈa¿≈«¿≈

ÙBÚa‡י  ÔBÎnÚc ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÌÚÂ¿ƒ»«¿»«¿»¿ƒ¿¿»
ÏkÓ ÔBÎnÚc ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··ƒ¿ƒ»¿»≈««¿»¿ƒ¿ƒ…

:‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎÏ ‡˙B·˙ È˜Ù«¿≈≈»¿…≈««¿»

ÏÎיא  ÈˆÈzLÈ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿≈≈»
‡ÙBË „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡ÙBË ÈnÓ „BÚ ‡¯Naƒ¿»ƒ≈»»¿»¿≈»»

:‡Ú¯‡ ‡ÏaÁÏ¿«»»«¿»

ÔÈaיב  ·‰È ‡‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»¿»ƒ¬»»≈≈
Èc ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈≈≈»«¿»«¿»ƒ

:‡ÓÏÚ È¯„Ï ÔBÎnÚƒ¿¿»≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xW`M ,ux`d lM aEXiA mEvIW¤§©¥§¦¨¨¨¤©£¤
ziW`xA xcqA iYWxR('k '`): ¥©§¦§¥¤§¥¦

é"MøådpFW`xd FhEWR itl azM §©¦¨©§¦§¨¦¨
itlE ,iEEvl o`ke dkxal¦§¨¨§¨§¦§¦
dIxtA wqFr Fpi`W in WiTdl FWxcn¦§¨§©¦¦¤¥¥¦§¦¨
`l dGd WxcOde .minC KtFWl dIaxE§¦¨§¥¨¦§©¦§¨©¤Ÿ
la` ,mikEOQd on `N` FzF` E`ivFd¦¤¨¦©¦¦£¨
dpFW`xde ,aYkp devnl `xwOd©¦§¨§¦§¨¦§©§¨¦¨
dIaxE dIxR ixde Exn` Kke .dkxal¦§¨¨§¨¨§©£¥§¦¨§¦¨

aizkC gp ipal dxn`PWExR mY`e ¤¤¤§¨¦§¥Ÿ©¦§¦§©¤§
EaxEoixcdpqA `zi`cM ,'Eke §§¦§¦¨§©§¤§¦
(:h"p):g dxez

(ç)mrhel`e gp l` midl` xn`Ie §©©©Ÿ¤¡Ÿ¦¤Ÿ©§¤

.FY` eipA`l eipA iM ,mdia` ici lr ¨¨¦©§¥£¦¤¦¨¨Ÿ
zlrnl mg riBd `le ,mi`iap Eid̈§¦¦§Ÿ¦¦©¨§©£©

fg` l` 'd xn`Ie oke .d`EaPddirWi) ©§¨§¥©Ÿ¤¤¨¨§©§¨

('i 'foxd` l`e dWn l` 'd xn`Ie oke ,§¥©Ÿ¤¤¤§¤©£Ÿ
('g 'f zFnW)M ,EpizFAx ixac('` `xwIe k"z) §§¦§¥©¥©¦§¨

oke ,oxd`l xn`IW xn` dWn l ¤̀¤¨©¤Ÿ©§©£Ÿ§¥
gp l` midl` xn`Ie sFQA WxRoNdl) ¥©©©Ÿ¤¡Ÿ¦¤Ÿ©§©¨

(f"i wEqR:h dxez ¨

éðà øLà úéøaä úBà úàæ (æé-áé)Ÿ©§¦£¤£¦
.ïúðdGd zF`d on rnWOd Ÿ¥©©§¨¦¨©¤

,ziW`xA dUrOn oprA zWw did `NW¤Ÿ¨¨¤¤¤¨¨¦©£¥§¥¦
zWw zFUrl dWcg 'd `xA dYre§©¨¨¨£¨¨©£¤¤
zF`d mrhA Exn`e .opr mFiA minXA©¨©¦§¨¨§¨§§©©¨

eilbx didIW F`Ur `l zWTd iM ,dGd©¤¦©¤¤Ÿ£¨¤¦§¤©§¨
mixFn minXd on EN`M d`xIW dlrnl§©§¨¤¥¨¤§¦¦©¨©¦¦

ux`A mvitie eiSg glWIe ,FAg"i miNdY) ©¦§©¦¨©§¦¥¨¨¤§¦¦

(e"hzF`xdl dGn KtdA F`Ur la` ,£¨£¨§¥¤¦¤§©§
KxC oke ,minXd on FA ExFi `NW¤Ÿ¦©¨©¦§¥¤¤
xW`M dkM mciA FzF` Ktdl minglPd©¦§¨¦©£Ÿ§¨¨¨¨©£¤
oi`W cFre .mCbpMW inl mFlWl E`xwi¦§§§¨§¦¤§¤§¨§¤¥

:eilr miSg opFkl xzi zWTl©¤¤¨¥§¥¦¦¨¨
eðçðàåmipeId ixacl oin`p EpgxM lr ©£©§©¨§¥©£¦§¦§¥©§¨¦

gNd xie`A WnXd hdNOW¤¦©©©¤¤©£¦©©
iptl min ilkA iM ,dclFzA zWTd didi¦§¤©¤¤§¨¨¦¦§¦©¦¦§¥
xW`ke ,zWTd d`xnM d`xi WnXd©¤¤¥¨¤§©§¥©¤¤§©£¤
iM ,oM oiap aEzMd oFWlA cFr lMYqp¦§©¥¦§©¨¨¦¥¦



gpס zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 31 cenr ,dl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

i"AWx lW FxFce EdIwfg lW FxFC¤¦§¦¨§¤©§¦

עֹולם: לדרת . . אֹות־הּברית יב)זאת (ט, ְְִַָֹֹֹֽֽ
ל  ּדֹורֹות, לׁשני ּפרט ּכתיב, ודֹורֹולדרת . . חזקּיה ׁשל דֹורֹו ְְְְְְְִִִִֵֶָָֹֹ

יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ב)ׁשל לה, פרשה רבה (בראשית ְִִִֶֶַָ
הּקׁשת: נראתה לא אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק הּטעם לפרׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיׁש

ז"ל חכמינּו ח)אמרּו ל, פרשה רבה נח (בראשית הּמּבּול ׁשאחרי ְֲֲֵֵֶַַַַַָָֹ
ונתעּלה  העֹולם נטהר הּמּבּול ׁשעל־ידי חדׁש", "עֹולם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָראה

חדׁש". "עֹולם ׁשּנקרא עד מאד, ּגבֹוהה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹלמדרגה
עֹוד  יהיה ׁש"לא להראֹות הּקׁשת אֹות ׁשל ענינּה ּגם ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוזהּו
הארץ  נטהרה הּמּבּול על־ידי ּכי - הארץ" לׁשחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּבּול
ּכזה  ׁשפל ּבמּצב יהיה ׁשהעֹולם עֹוד ׁשאי־אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבאפן

לתּקנֹו. מּבּול ּדרּוׁש ְְְִֶֶַַָׁשּיהיה

ּבּכתּובים נאמר לבא, העתידה הּגאּולה על ּגם (ישעיה והּנה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
כב) החדׁשה".סו, והארץ החדׁשים "הּׁשמים יהיּו ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשאז

"עֹולם  ּכמֹו ׁשּיהיה עד מאד ּגבֹוהה לבחינה יתעּלה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהעֹולם
ָָחדׁש".

ורּבי  חזקּיהּו ּבדֹורֹות ׁשּדוקא ׁשּזה לֹומר יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה
ׁשניהם  ּכי הּוא, הּקׁשת לאֹות הצרכּו לא יֹוחאי ּבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹֻׁשמעֹון

העתידה. לּגאּלה ְֲִִַַָָָָֻׁשּיכים
ז"ל חכמינּו אמרּו - א)חזקּיהּו צד, הּקּב"ה (סנהדרין "ּבּקׁש ְְֲִִִֵֵַַָָָָָ

ספר  חּבר - יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי מׁשיח". חזקּיהּו ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות
ּברחמי" גלּותא מן ּביּה "יפקּון אׁשר נשא הּזהר מהימנא (רעיא ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹ

ב) .קכד,

(âé)éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðòa ézúð ézL÷-úà¤©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−
:õøàä ïéáe¥¬¨¨«¤

(ãé)úLwä äúàøðå õøàä-ìò ïðò éððòa äéäå§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬©¤−¤
:ïðòa¤«¨¨«

i"yx£ÔÚ ÈÚa∑ להביא לפני ּבמחׁשבה לעֹולם ּכׁשּתעלה ואבּדֹון חׁש. ¿«¿ƒ»»ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

˜ÌÈיג  ˙‡Ï È‰˙e ‡Úa ˙È·‰È ÈzL˜ ˙È»«¿ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ¿»¿»
:‡Ú¯‡ ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈«¿»

ÈÊÁ˙˙Âיד  ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡Ú È˙eÚa È‰ÈÂƒƒ«¬»ƒ¬»»««¿»¿ƒ¿¬≈
:‡Úa ‡zL«̃¿»«¬»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xn`,oprA iYzp iYWw z`xn` `le ¨©¤©§¦¨©¦¤¨¨§Ÿ¨©
xn` xW`M ,oprA "ozFp ip`"zF` z`f £¦¥¤¨¨©£¤¨©Ÿ

.ozp ip` xW` zixAdzNnEiYWw ©§¦£¤£¦Ÿ¥¦©©§¦
okle .dNgY zWTd Fl dzidW dxFn¨¤¨§¨©¤¤§¦¨§¨¥
oprA iYzp xW` zWTd ,aEzMd Wxtp§¨¥©¨©¤¤£¤¨©¦¤¨¨
dGd mFId on didY d`ixAd mFIn¦©§¦¨¦§¤¦©©¤
lMW ,mkipiaE ipiA zixA zF`l d`ldë¨§¨§§¦¥¦¥¥¤¤¨
ipiA mFlW zixA iM xiMf` DP`x`W onf§¨¤¤§¤¨©§¦¦§¦¨¥¦

:mkipiaE¥¥¤
íàåzFidl zWTA mrH dn WTaY §¦§©¥©©©©¤¤¦§

lBd cr mrhM `Ed dPd ,zF`¦¥§©©¥©©
daSOd dcre dGd(a"p `"l oNdl)iM oke . ©¤§¥¨©©¥¨§©¨§¥¦

xEarA icIn gTY zUaM raW z ¤̀¤©§¨Ÿ¦©¦¨¦©£
dcrl iN didY('l `"k oNdl)xaCd lM iM , ¦§¤¦§¥¨§©¨¦¨©¨¨

mxiMfdl mipW iptl mUEIW d`xPd©¦§¤¤©¦§¥§©¦§©§¦¨
lke ,zF` `xTi mdipiA xEcp oipr¦§¨¨¥¥¤¦¨¥§¨
dide xn` dliOA oke ,zixA dnMqd©§¨¨§¦§¥©¦¨¨©§¨¨

mkipiaE ipiA zixA zF`l(`"i f"i oNdl) §§¦¥¦¥¥¤§©¨

rxf lM ElEnIW dnMqdd xEarA©£©©§¨¨¤¨¨¤©
iM ,cFre :cg` mkW FCarl mdxa ©̀§¨¨§¨§§¤¤¨§¦
xkf didi xMfPd KERdA d`xY xW`M©£¤¦§¤©¦©¦§¨¦§¤¥¤

didYW oiaE .EpazM xW`M mFlXl©¨©£¤¨©§¥¤¦§¤
,raHA mlFrn dzidW oiA dYr zWTd©¤¤©¨¥¤¨§¨¥¨©¤©

:`Ed cg` DAW zF`A mrHd©©©¨¤¨¤¨
ìáàcFq z`Gd dWxRA EpizFAxl Wi £¨¥§©¥©¨¨¨©Ÿ

dAx ziW`xaA Exn` .mlrpd"l) ¤¡¨¨§¦§¥¦©¨
('b,oprA iYzp iYWw z`xaC ,izFXw ¤©§¦¨©¦¤¨¨©¦¨¨

oiWw `N` ,oM xWt` .il WwFn `EdW¤¥¦¤§¨¥¤¨©¦
.`ixtC,opr ipprA didemWA ocEi iAx §¦§¨§¨¨§©§¦¨¨©¦¨§¥

cg`l lWn ,xnF` oFniq 'xA dcEdi 'x§¨§¦¥¨¨§¤¨
FpA lr FpYl WTaE gzFx zlq FciAW¤§¨Ÿ¤¥©¦¥¦§©§

.FCar lr FpzpE§¨©©§
íLåcFr('c mW)oprA zWTd dzide §¨¨§¨§¨©¤¤¤¨¨

oiA mlFr zixA xMfl dizi`xE§¦¦¨¦§Ÿ§¦¨¥
,midl`oiaE dlrn lW oiCd zCn Ff ¡Ÿ¦¦©©¦¤©§¨¥

ux`d lr xW` xUA lkA dIg Wtp lM̈¤¤©¨§¨¨¨£¤©¨¨¤
lW oiCd zCn ,dHn lW oiCd zCn Ff¦©©¦¤©¨¦©©¦¤
.dtx dHn lW oiCd zCnE dWw dlrn©§¨¨¨¦©©¦¤©¨¨¨

mxn`n Yrci xakE(.h"i dbibg)lMYqOA §¨¨©§¨©£¨¨£¦¨©¦§©¥
iE`x FpFw cFaM lr qg `NW lM zWTA©¤¤¨¤Ÿ¨©§¨

:mlFrl `A `NW Fl¤Ÿ¨¨¨
íàåWExR iM rcY mdixaC oiadl zikf §¦¨¦¨§¨¦¦§¥¤¥©¦¥

,oM aEzMdiYWw z`oiCd zCn `idW ©¨¥¤©§¦¤¦¦©©¦
dpEzPdoprAdidY oiCd zrAzF`l ©§¨¤¨¨§¥©¦¦§¤§

zixA: §¦
.õøàä ìò ïðò éððòa äéäåx`i `NW §¨¨§©§¦¨¨©¨¨¤¤Ÿ¨¥

diaWFi zF`Hgn dil` eipR 'd¨¨¥¤¨¥©§§¤¨
xMf`e ,oprA iNW oiCd zCn dz`xpe§¦§£¨¦©©¦¤¦¤¨¨§¤§Ÿ
lr lng`e ,mingxd xkfA zixAd z ¤̀©§¦§¥¤¨©£¦§¤§Ÿ©

dPde .ux`A xW` sHdzF`ddGd ©©£¤¨¨¤§¦¥¨©¤
zixAdezixAde dliOd zF` `Ed §©§¦©¦¨§©§¦

c`n zF`p zF`xwOd oFWlE ,DAW¤¨§©¦§¨¨§Ÿ
.oiprl̈¦§¨
äpäåEWxRmidl` oiAlW oiCd zCn §¦¥¥§¥¡Ÿ¦¦©©¦¤

,dxEaBd `idW dlrnlr xW`e ©§¨¤¦©§¨©£¤©
ux`ddCn `idW ,dHn lW oiCd zCn ¨¨¤¦©©¦¤©¨¤¦¦¨

iM ,mingxd mr ux`d zbdpn dgFp¨©§¤¤¨¨¤¦¨©£¦¦
wx ux`A xW` xn` `llr xW` Ÿ¨©£¤¨¨¤©£¤©

,ux`diYfnx xakE(b"i 'e lirl)mcFq ¨¨¤§¨¨©§¦§¥¨
oiCd zCn oiA azM i"Xxe .ux`d mWA§¥¨¨¤§©¦¨©¥¦©©¦
`l EpizFAx la` ,mkipiaE dlrn lW¤©§¨¥¥¤£¨©¥Ÿ

:EpEMzp Kklgi dxez §¨¦§©§



סי gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(35 'nr dl jxk zegiyÎihewl)

לעֹולם  ואבּדֹון חׁש להביא לפני ּבמחׁשבה ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכׁשּתעלה
יד) ט, (רש"י

הּקׁשת, ׁשּנראה ּפעם ׁשּכל לֹומר אפׁשר ּכלּום לתמּה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹיׁש
חס־ למּבּול, ראּוי ׁשהּוא ּכזה ירּוד ּבמּצב הּוא  ְְֶֶַַַָָָָָָהעֹולם
אּלא  ענׁש, ּבגדר היה לא הּמּבּול ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוׁשלֹום?

ּוכדכתיב  האדם, ּבריאת עצם על ּכביכֹול, חרטה, ׁשל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּבּטּוי
- "וּימח" מחלט ּבֹו ּכּונת אּבּוד ׁשאין לֹומר, יׁש זה לפי . ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

אחד  מקֹום להׁשחתת אּלא ּכּלֹו, העֹולם להׁשחתת ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֻרׁש"י
ּבתֹור הּמּבּול) ּכדֹור אדם ּבני מתנהגים (ׁשּבֹו חׁשּבעֹולם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ענׁש.ואבּדֹון  ּבתֹור ולא מחלט), (אּבּוד ְְְֲִֶַַָֹֹֻ

(åè)-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨
ìeaîì íénä ãBò äéäé-àìå øNa-ìëa äiç Lôð¤¬¤©−̈§¨¨¨®§Ÿ¦«§¤̧³©©̧¦Æ§©½

ì:øNa-ìk úçL §©¥−¨¨¨«

(æè)íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðòa úLwä äúéäå§¨«§¨¬©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈
øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû ïéa¥´¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£‰iÁ LÙ Ïk ÔÈ·e ÌÈ‰Ï‡ ÔÈa∑ הּדין מּדת ּבין ≈¡…ƒ≈»∆∆«»ִִֵַַ

ּובין  ּביני לכּתב: לֹו ׁשהיה ּוביניכם, מעלה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשל
הּדין  מּדת ּכׁשּתבא מדרׁשֹו: זהּו אּלא חּיה, ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכלֿנפׁש

עליכם אתכם)(לקטרג ונזּכר לחּייב האֹות את רֹואה אני ,. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

(æé)øLà úéøaä-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«©§¦Æ£¤´
:õøàä-ìò øLà øNa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê∑ ׁשאמרּתי האֹות הרי לֹו: ואמר הּקׁשת, .הראהּו …«¿ƒְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ß oeygxn 'a iyiy mei ß

(çé)úôéå íçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´¨¨®¤
:ïòðë éáà àeä íçå§¾̈−£¦¬§¨«©

i"yx£ÔÚÎ È·‡ ‡e‰ ÌÁÂ∑?ּכאן לֹומר הצר למה ¿»¬ƒ¿»«ְַַָָָֻ
נח, ׁשל ּבׁשכרּותֹו ּובאה עסּוקה ׁשהּפרׁשה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹלפי
ּכתב  לא ועדין ּכנען, נתקּלל ועלֿידֹו חם ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹׁשּקלקל

הצר ,לפיכ ּבנֹו. ׁשּכנען ידענּו ולא חם ְְְְְְְִֶַַַַָָָֹֻּתֹולדֹות
כנען" אבי הּוא "וחם ּכאן: .לֹומר ְְֲִַַָָָ

ÔBÎÈÈ·eטו  È¯ÓÈÓ ÔÈ· Èc ÈÓÈ˜ ˙È ‡¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»¿»ƒƒ≈≈¿ƒ≈≈
È‰È ‡ÏÂ ‡¯Na ÏÎa ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e≈»«¿»«¿»¿»ƒ¿»¿»¿≈

:‡¯Na ÏÎ ‡ÏaÁÏ ‡ÙBËÏ ‡iÓ „BÚ«»¿»»¿«»»»ƒ¿»

˜ÌÈטז  ¯k„ÓÏ dpÊÁ‡Â ‡Úa ‡zL˜ È‰˙e¿≈«¿»«¬»»¿≈¬ƒ«¿ƒ¿«¿«
‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÏÚ»»≈≈¿»«¿»≈»«¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯Na ÏÎa¿»ƒ¿»ƒ««¿»

ÔÈaיז  ˙ÈÓ˜‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«»»¿»ƒ¬≈ƒ≈
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯Na Ïk ÔÈ·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ««¿»

ÌÁÂיח  ÌL ‡˙B·z ÔÓ e˜Ù Èc Á È· BÂ‰Â«¬¿≈…«ƒ¿»ƒ≈»≈¿»
:ÔÚÎ„ È‰e·‡ ‡e‰ ÌÁÂ ˙ÙÈÂ»»∆¿»¬ƒƒ¿»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ïòðë éáà àeä íçå (çé)i"Xx WxR §¨£¦§¨©¥©©¦
d`aE dwEqr dWxRdW itl§¦¤©¨¨¨£¨¨¨
lre ,mg DA lwlTW gp lW FzExkWA§¦§¤Ÿ©¤¦§¥¨¨§©
azM `l oicre ,orpM lNwzp Fcï¦§©¥§¨©©£©¦Ÿ¨©
`Ed mgW xnFl Kxvd ,mg zFclFY§¨ª§©©¤¨

:orpk ia £̀¦§¨©
éaøåciBde d`x mg iM xn` mdxa` §©¦©§¨¨¨©¦¨¨¨§¦¦

`l ,drx Fl dUr orpkE ,eig`l§¤¨§¨©¨¨¨¨Ÿ
xW` z` :mrh dfe ,aEzMd DzF` dNB¦¨¨©¨§¤©©¥£¤
ohTd `Ed orpM iM ,"ohTd FpA" Fl dUr̈¨§©¨¨¦§¨©©¨¨

mzF` dpni xW`M mgl('e 'i oNdl)ipaE , §¨©£¤¦§¤¨§©¨§¥
de .orpkE hEtE mixvnE WEM mgafr dP ¨¦§©¦§¨©§¦¥¨©

`xwOd ihEWtA FMxC mdxa` iAx©¦©§¨¨©§¦§¥©¦§¨
:mixwW `aPdl lgde§¥¥§¦¨¥§¨¦

ïBëpäågpl ohTd `Ed mg iM ipirA §©¨§¥©¦¨©¨¨§Ÿ©
xcQd W`xA iYWxR xW`M©£¤¥©§¦§Ÿ©¥¤

('i 'e lirl).mgl lFcBd oAd `Ed orpkE , §¥§¨©©¥©¨§¨
hEtE mixvnE WEM mg ipaE xn` xW`e©£¤¨©§¥¨¦§©¦
ozp micar carl xMnp ixg` ,orpkE§¨©©£¥¦§©§¤¤£¨¦¨©
rx` xW`ke ,eilr dlrn eig` lkl§¨¤¨©£¨¨¨§©£¤¥©
rxf mgl did `l gpl dGd dUrOd©©£¤©¤§Ÿ©Ÿ¨¨§¨¤©
ia`" mg `xIe mrh Edfe ,orpM izlEf¨¦§©©§¤©©©©§¨£¦

"orpk(a"k wEqR oNdl),xg` oA Fl oi` iM , §©©§©¨¨¦¥¥©¥
m`e .Frxf lNw eia`l `hg xW`ke§©£¤¨¨§¨¦¦¥©§§¦

`l ,"didi micar car mg xEx`" xn`̈©¨¨¤¤£¨¦¦§¤Ÿ
clFp xaMW rxGd iM ,FtEbl wx wiGi©¦©§¦©¤©¤§¨©
gwl `le cilFi `l ilE`e ,FllkA EPpi ¥̀¤¦§¨§©Ÿ¦§Ÿ¨©
didI dn rcFi in iM ,Fznwp EPOn¦¤¦§¨¦¦¥©©¦§¤
m`e ,Fl didW oAd lNw oM lr ,eixg ©̀£¨©¥¦¥©¥¤¨¨§¦
lke xFkAd FpA lNwIW iC d`n cilFi¦¥¨©¤§ª©§©§§¨

:FY` Frxf©§¦
äpäåeia` zexr mg d`xW `hgd §¦¥©¥§¤¨¨¨¤§©¨¦

iE`x didW ,cFaM FA bdp `le§Ÿ¨©¨¤¨¨¨
`NW ,FpFlw zFQklE Fzexr zFQkl Fl§©¤§¨§©§¤Ÿ
xaCd ciBd `Ede ,eig`l mB EPciBi©¦¤©§¤¨§¦¦©¨¨
,eilr birldl miAx iptA eig` ipWl¦§¥¤¨¦§¥©¦§©§¦¨¨



gpסב zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iyiy meil inei xeriy

(èé)ìL:õøàä-ìë äöôð älàîe çð-éða älà äL §¨¬¥−¤§¥®Ÿ©¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤

(ë):íøk òhiå äîãàä Léà çð ìçiå©¨¬¤−Ÿ©¦´¨«£¨¨®©¦©−¨«¤
i"yx£ÏÁiÂ∑(רבה חּלין עׂשה (בראשית לֹועצמֹו ׁשהיה , «»∆ְִֶַָָָָֻ

אחרת  ּבנטיעה ּתחּלה ‰‡„Ó‰.לעסק LÈ‡∑ אדֹוני ְְֲִִִֶֶַַָָֹƒ»¬»»ֲֵ
ּכמֹו א)האדמה, "איׁש(רות Ì¯k.נעמי": ÚhiÂ∑ ְֲֳִִָָָָ«ƒ«»∆

זמֹורֹות  עּמֹו הכניס לּתבה ּתאנים ויחּורי ּכׁשּנכנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָ
רבה) .(בראשית

(àë):äìäà CBúa ìbúiå økLiå ïéiä-ïî zLiå©¥¬§§¦©©−¦©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ

i"yx£Ïb˙ÈÂ∑ וּיתּפעל ּכתיב,"∑‡‰Ï‰.לׁשֹון אהלה" «ƒ¿«ְְִֵַָ»√…ְֳִָָ
ׁשֹומרֹון  ׁשם על ׁשּנקראּו הׁשבטים לעׂשרת ,רמז ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָ

ׁשּנאמר הּיין, עסקי על ׁשּגלּו "אהלה", (עמוס ׁשּנקראת ְְֱֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
יין"ו) ּבמזרקי "הּׁשֹותים :. ְְְִִִֵַַ

(áë)ãbiå åéáà úåøò úà ïòðë éáà íç àøiå©©À§¨µ£¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬
ì:õeça åéçà-éðL ¦§¥«¤−̈©«

i"yx£ÔÚÎ È·‡ ÌÁ ‡¯iÂ∑(רבה מרּבֹותינּו(בראשית יׁש ««¿»¬ƒ¿««ֵֵֵַ
על  הזּכר לכ לאביו, והּגיד ראה ּכנען ְְְְְְִִִִַַַַָָָָֻאֹומרים:

ונתקּלל  ‡·ÂÈ.הּדבר ˙Â¯Ú ˙‡ ‡¯iÂ∑ אֹומרים :יׁש ְְִֵַַָָ««¿≈∆¿«»ƒְִֵ
ע)סרסֹו רבעֹו,(סנהדרין אֹומרים: רבה)ויׁש .(בראשית ְְְְִֵֵָ

(âë)íëL-ìò eîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ©§¤´
íäéáà úåøò úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´£¦¤®

:eàø àì íäéáà úåøòå úépøçà íäéðôe§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ¨«
i"yx£˙ÙÈÂ ÌL ÁwiÂ∑"וּיּקח" אּלא 'וּיקחּו' ּכתיב אין «ƒ«≈»∆∆ְְִִִֵֶַַַָ

ע) מּיפת,(סנהדרין יֹותר ּבּמצוה ׁשּנתאּמץ ׁשם על לּמד ,ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
לקבּורה  זכה ויפת ציצית, ׁשל לטּלית ּבניו זכּו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָלכ

ׁשּנאמר לט)לבניו, קבר",(יחזקאל מקֹוםֿׁשם לגֹוג "אּתן : ְְְֱֵֶֶֶֶֶַָָָ
ּבזרעֹו נאמר אביו, את ׁשּבּזה כ)וחם ינהג (ישעיה "ּכן : ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָ

נערים  ּכּוׁש, ואתּֿגלּות מצרים ׁשבי את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָמלֿאּׁשּור
ויחף  ערֹום וגֹו'"ּוזקנים ׁשת Ì‰ÈÙe.וחׂשּופי ְְְֲִֵֵֵֵַָָ¿≈∆

˙Èp¯Á‡∑ׁשּכׁשּקרבּו מלּמד ׁשנּיה? ּפעם נאמר לּמה ¬…«ƒְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּפניהם  הפכּו לכּסֹותֹו, עצמם להפ והצרכּו ְְְְְְְְֲֵֶֶַַַָָֹֻאצלֹו

.אחֹורּנית  ֲִַ

Ïkיט  e¯ca˙‡ ÔÈl‡Óe Á Èa ÔÈl‡ ‡˙Ïz¿»»ƒ≈¿≈…«≈ƒ≈ƒ¿«»»
:‡Ú¯‡«¿»

Ó¯k‡:כ  ·Èˆe ‡Ú¯‡a ÁÏt ¯·b Á È¯LÂ¿»≈…«¿«»«¿«¿»¿ƒ«¿»

B‚aכא  ÈÏb˙‡Â ÈÂ¯e ‡¯ÓÁ ÔÓ È˙Le¿ƒƒ«¿»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
:dkLÓ«¿¿≈

È¯Ú˙‡כב  ˙È ÔÚÎ„ È‰e·‡ ÌÁ ‡ÊÁÂ«¬»»¬ƒƒ¿««»∆¿¿»
:‡˜eLa È‰BÁ‡ ÔÈ¯˙Ï ÈeÁÂ È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒƒ¿≈¬ƒ¿»

Û˙kכג  ÏÚ eÈeLÂ ‡˙eÒk ˙È ˙ÙÈÂ ÌL ·ÈÒe¿≈≈»∆∆»¿»¿«ƒ«¿«
‡˙È¯Ú ˙È e‡ÈÙÁÂ ÔÈ¯fÁÓ eÏÊ‡Â ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈«¬»¿«¿ƒ«¬ƒ»∆¿¿»
ÔB‰e·‡„ ‡˙È¯ÚÂ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰Èt‡Â ÔB‰e·‡„«¬¿«≈¿«¿ƒ¿∆¿¿»«¬

:BÊÁ ‡Ï»¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

qElwp` mBxY oke ,"uEgA" mrh dfe§¤©©©§¥¦§¥ª§§
dUr" xW` z` rcIe mrhe ."`wEWA"§¨§©©©¥©¥£¤¨¨
WFA dide ,miAxl FzRxg dNBW ,"Fl¤¦¨¤§¨§©¦§¨¨

`hg eilr EtiqFd EpizFAxe .xaCAoIr) ©¨¨§©¥¦¨¨¥§©¥

(.'r oixcdpq:hi dxez ©§¤§¦

.äîãàä Léà (ë)ipFc` i"Xx WxR ¦¨£¨¨¥©©¦£¥
inrp Wi` FnM ,dnc`d('b '` zEx). ¨£¨¨§¦¨¢¦

,zEWi` oFWl ,inrp Wi` iM ,oM Fpi`e§¥¥¦¦¨¢¦§¦
FYW`e Wi` FnM('a 'f lirl)mixg`e . §¦§¦§§¥©£¥¦

Exn`(miWxXd xtqA w"cxd)dnc`d lFcB ¨§¨©©§¥¤©¨¨¦§¨£¨¨
oA oFrcB Fl minFC E`iade ,DW`xe§Ÿ¨§¥¦¦¦§¤

l`xUi Wi` W`Fi(c"i 'f mihtFW)ipA mB , ¨¦¦§¨¥§¦©§¥
Wi` ipA mB mc`('b h"n miNdY)`Fld , ¨¨©§¥¦§¦¦£

l`xUiA KFnk inE dY` Wi`e"k `"y) ¦©¨¦¨§¦§¨¥

(e"h:mYrC itl miAxe ,§©¦§¦©§¨
ìòå,l`xUi Wi` W`Fi oA oFrcB ,iYrC §©©§¦¦§¤¨¦¦§¨¥

Wi` `ld .il`xUi Wi` ,qEgi¦¦¦§§¥¦£Ÿ¦
EwGgzd oke ,l`xUiA KFnM oi`W dY ©̀¨¤¥¨§¦§¨¥§¥¦§©§

miWp`l Eide('h 'c `"y)Eidi `NW , ¦§©£¨¦¤Ÿ¦§
ipFlR ,Wi` ipA mB mc` ipA mB ,miWpM§¨¦©§¥¨¨©§¥¦§¦

la` .FzlrnA rEcIddnc`d Wi`FnM ©¨©§©£¨£¨¦¨£¨¨§
xird iWp`('c h"i oNdl)FzFid xEarA , ©§¥¨¦§©¨©£¡

dpicnE xir dpA `l ,dnc`d lkA xC̈§¨¨£¨¨Ÿ¨¨¦§¦¨
dcU Wi` oke ,dil` qgizIWd"k oNdl) ¤¦§©¥¥¤¨§¥¦¨¤§©¨

(f"k.cinY mFId lM mW cnFrd ,¨¥¨¨©¨¦
dpWOaE('c '` zFa`)Wi` xfrFi oA iqFi ©¦§¨¨¦¤¤¤¦

:milWExi Wi` opgFi oA iqFie dcxv§¥¨§¦¤¨¨¦§¨©¦
Bàrxfl ,dnc`d z` carl FAl ozPW¤¨©¦©£Ÿ¤¨£¨¨¦§Ÿ©

.dnnW ux`d F`vn xEarA ,rhple§¦§Ÿ©©£¨§¨¨¤§¨¨
xird iWp` .oM `xTi xaCl lCap lMW¤¨¦§¨©¨¨¦¨¥¥©§¥¨¦

('c h"i oNdl)ceC iWp`e .diaWFi md ,`"y) §©¨¥§¤¨§©§¥¨¦
('b b"kmidl`d Wi`e .eicar ,b"l mixaC) £¨¨§¦¨¡Ÿ¦§¨¦

('`Exn` Kke .FzcFarA cgind ,©§ª¨©£¨§¨¨§
dAx ziW`xaA('e e"l),dnc`d Wi` ¦§¥¦©¨¦¨£¨¨

Exn`e .zExbxEA mWl xbxEA(mW)didW §¥§¥§¨§¨§¨¤¨¨
:qEgi `Ed dPde ,dnc`d xg` hEdl̈©©¨£¨¨§¦¥¦

.ìçiå íòèå,minxM rhpl lgd `Ed iM §©©©¨¤¦¥¥¦§Ÿ©§¨¦
`Ede ,otB Erhp mipFW`xd iM¦¨¦¦¨§¤¤§

xEW miAx miptB rhpl lgdzFxEW zF ¥¥¦§Ÿ©§¨¦©¦
`xwPd,mxMrhp `l oiIA FzFvxA iM ©¦§¨¤¤¦¦§©©¦Ÿ¨©

dUre ,zFpli`d x`WM otBd©¤¤¦§¨¨¦¨§¨¨
:mxM`k dxez ¤¤



סג gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iyiy meil inei xeriy

(ãë)Bða Bì äNò-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨−§¬
:ïèwä©¨¨«

i"yx£ÔËw‰ Ba∑ מט)ּכמֹווהּבזּוי,הּפסּול ּבזּוי (ירמיה ּבּגֹוים נתּתי קטן "הּנה :". ¿«»»ְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

(äë):åéçàì äéäé íéãáò ãáò ïòðk øeøà øîàiå©−Ÿ¤¨´§¨®©¤¬¤£¨¦−¦«§¤¬§¤¨«

i"yx£ÔÚk ¯e¯‡∑ לי ּגרמּת ּבן אּתה אֹוליד ׁשּלא »¿»«ְִִֵֶַַָָָֹ
לׁשּמׁשני, אחר מׁשּמׁשרביעי להיֹות רביעי ּבנ ארּור ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָ

טרח  עליהם ׁשהּטל הּגדֹולים אּלּו ׁשל זרעם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻאת
ׁשּסרסֹו חם ראה ּומה מעּתה. להם עבֹודתי אמר ? ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

זה  והרג לֹו, היּו ּבנים ׁשני הראׁשֹון אדם ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָלאחיו:
ׁשלׁשה  לֹו יׁש ואבינּו העֹולם, ירּׁשת ּבׁשביל זה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻאת

רביעי?! ּבן מבּקׁש ועֹודּנּו .ּבנים ְְְִִִֵֵֶַָ

(åë)ãáò ïòðë éäéå íL éäìà ýåýé Ceøa øîàiå©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤
:Bîì̈«

i"yx£ÌL È‰Ï‡ '‰ Ce¯a∑לזרעֹו הבטחתֹו לׁשמר ּכנען ,ׁשעתיד ארץ את להם ּכנען ∑È‰ÈÂ.לתת להם »¡…≈≈ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒƒְֶַַָ
עֹובד  .למס ְֵַ

(æë)ïòðë éäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì íéýìû zôé©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©
:Bîì ãáò¤¬¤¨«

i"yx£˙ÙÈÏ ÌÈ‰Ï‡ zÙÈ∑'ירחיב' יפּת, .מתרּגם: «¿¿¡…ƒ¿∆∆ְְְְְִַַָֻ
ÌLŒÈÏ‰‡a ÔkLÈÂ∑ּומדרׁש ּביׂשראל. ׁשכינתֹו יׁשרה ¿ƒ¿…¿»√≈≈ְְְְְִִִֵֶַַָָ

ׁשּבנה חכמים: ליפת", אלהים ׁש"ּיפּת אףֿעלּֿפי ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבֹו ׁשרתה לא - ׁשני ּבית יפת, מּבני ׁשהיה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכרׁש,

ׁשּבנה  ראׁשֹון ּבמקּדׁש ׁשרתה? והיכן ׁשלמה,ׁשכינה, ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹֹ
ׁשם  מּבני Ú·„.ׁשהיה ÔÚÎ È‰ÈÂ∑מּׁשּיגלּו ּבני אף ְִֵֵֶָָƒƒ¿««∆∆ְְִִֵֶַ

ּכנען  מּבני עבדים להם יּמכרּו .ׁשם, ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

(çë)ìL ìeanä øçà çð-éçéåíéMîçå äðL úBàî L ©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈©«£¦¦−
:äðL̈¨«

dÏכד  „·Ú Èc ˙È Ú„ÈÂ d¯ÓÁÓ Á ¯Úz‡Â¿ƒ¿«…«≈«¿≈ƒ«»ƒ¬«≈
:‡¯ÈÚÊ d¯a¿≈¿≈»

È‰Èכה  ÔÈ„·Ú ÁÏt „·Ú ÔÚk ËÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«∆∆»««¿ƒ¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

ÔÚÎכו  È‰ÈÂ ÌLc d‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»≈¿≈ƒ≈¿««
:ÔB‰Ï ‡„·Ú«¿»¿

dkLÓaכז  dzÈÎL È¯LÈÂ ˙ÙÈÏ ÈÈ ÈzÙÈ«¿≈¿»¿∆∆¿«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿¿≈
:ÔB‰Ï ‡„·Ú ÔÚÎ È‰ÈÂ ÌLc¿≈ƒ≈¿«««¿»¿

ÔÈLÓÁÂכח  ‰‡Ó ˙Ïz ‡ÙBË ¯˙a Á ‡ÈÁÂ«¬»…«»«»»¿«¿»¿«¿ƒ
:ÔÈL¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Bîì ãáò ïòðë éäéå (åë)iAx WxR ¦¦§©©¤¤¨¥©©¦
iM mdxa`Fnlcar orpM didIW ©§¨¨¦¨¤¦§¤§©©¤¤

carl EPgixki `Ed iM ,mWlE midl`l¥Ÿ¦§¥¦©§¦¤©£Ÿ
ztil car didIW WxR ipXaE .l`d̈¥©¥¦¥¥¤¦§¤¤¤§¤¤
dPde `A eiaiF` awl gp oM m`e .mWlE§¥§¦¥Ÿ©¨Ÿ§¨¨§¦¥
.midl`l car orpM didIW KxA mkxA¥§¨¨¥¤¦§¤§¨©¤¤¥Ÿ¦

é"MøåazM,mW idl` 'd KExAcizrW §©¦¨©¨¡Ÿ¥¥¤¨¦
mW lW Frxfl Fzghad xnWl¦§Ÿ©§¨¨§©§¤¥
orpM mdl idie ,orpM ux` mdl zzl̈¥¨¤¤¤§¨©¦¦¨¤§©©
zxg` mrR oM xifgde .caFr qnl§©¥§¤¡¦¥©©©¤¤
mdl ExMni mW ipA ElbIXn s` xnFl©©¦¤¦§§¥¥¦§§¨¤

:orpM ipAn micar£¨¦¦§¥§©©
ïBëpäåFzF` lNw dNgYn iM ,ipirA §©¨§¥©¦¦§¦¨¦¥

lkl micar car didIW¤¦§¤¤¤£¨¦§¨

iM ,FA cari F`vFn lM dide ,mlFrd̈¨§¨¨¨§©£Ÿ¦
mrheig`loiprM ,mc` ipA lkl ©©§¤¨§¨§¥¨¨¨¦§¨

EdrxA Wi` mc`d lM z` gNW`e©£©©¤¨¨¨¨¦§¥¥
('i 'g dixkf)Wi`A Wi` mrhM ,('d 'b dirWi). §©§¨§©©¦§¦§©§¨

F`eig`lE`xTi eia` ig` iM ,ztie mW §¤¨¥§¤¤¦©¥¨¦¦¨§
eig` dAWp iM mrhM ,eig`(c"i c"i oNdl). ¤¨§©©¦¦§¨¨¦§©¨

mixnF` Wie(w"cxde ,r"a`xd)eig`lipA §¥§¦¨§¨©©§¤¨§¥
eia` ipal car FzFid ixg` iM ,eia`̈¦¦©£¥¡¤¤¦§¥¨¦
:mlFrd lkl car `Ed dPd ztie mWlE§¥¨¤¤¦¥¤¤§¨¨¨

Cøáedidi iM FricFd ,mW idl` dNgY ¥©§¦¨¡Ÿ¥¥¦¦¦§¤
didi orpkE ,midl`d caFr mW¥¥¨¡Ÿ¦§©©¦§¤
mW lW Frxfl fnxi "Fnl"e .Fl caFr¥§¨¦§Ÿ§©§¤¥

didIW okYie .miAx mdWFnlmB xfFg ¤¥©¦§¦¨¥¤¦§¤¨¥©
zti KxaE xfge .mixMfPd eig`l§¤¨©¦§¨¦§¨©¥©¤¤

midl`d oMWA mWe ,lEaBd zagxdA§©§¨©©§§¨¦§Ÿ¨¡Ÿ¦
didIWe ,eild`AFnl car orpM §¨¢¨§¤¦§¤§©©¤¤¨

ipW mWl orpM ciard dPde .mdipWl¦§¥¤§¦¥¤¡¦§©©§¥§¥
lke Fvx` lgpi `Ed iM fnx ,minrR§¨¦¨©¦¦§©©§§¨
FAx dpw car dpTX dn iM ,Fl xW £̀¤¦©¤¨¨¤¤¨¨©

(:g"t migqR): §¨¦

äázëðåricFdl dWxRd z`fiM §¦§§¨Ÿ©¨¨¨§¦©¦
mlFr car orpM did F`hgA§¤§¨¨§©©¤¤¨
oiId oipr aYkpe .Fvx`A mdxa` dkfe§¨¨©§¨¨§©§§¦§©¦§©©©¦
xzFi EPOn dxdf` FA Wi iM gpA§Ÿ©¦¥©§¨¨¦¤¥
xW` minY wiCSd iM ,zExifp zWxRn¦¨¨©§¦¦©©¦¨¦£¤
`ihgd FzF` mB ,mlFrd lM liSd Fwcv¦§¦¦¨¨¨©¤¡¦
zllwe oFiGA icil FzF` `iade oiId©©¦§¥¦¦¥¦¨§¦§©

:Frxffk dxez ©§



gpסד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iyiy meil inei xeriy

(èë)íéMîçå äðL úBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ¨½̈©«£¦¦−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

é(à)eãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬
:ìeanä øçà íéða íäì̈¤²¨¦−©©¬©©«

(á):ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨´̈§ª¨®¤−¤§¦¨«
i"yx£Ò¯È˙Â∑רבה)ּפרסזֹו .(בראשית ¿ƒ»ָָ

(â):äîøâúå úôéøå æðkLà øîb éðáe§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−§«Ÿ©§¨«

(ã):íéðããå íézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−§«Ÿ̈¦«

(ä)ìì Léà íúöøàa íéBbä éià eãøôð älàîBðL Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈¦−¦§Ÿ®
:íäéBâa íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«

(å):ïòðëe èeôe íéøöîe Lek íç éðáe§¥−¨®¬¦§©−¦¬§¨«©

(æ)àëzáñå äîòøå äzáñå äìéåçå àáñ Leë éðáe§¥´½§¨Æ©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§¨®
:ïããe àáL äîòø éðáe§¥¬©§−̈§¨¬§¨«

ÔÈLÓÁÂכט  ‰‡Ó ÚLz Á ÈÓBÈ ÏÎ BÂ‰Â«¬»≈…«¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈL¿ƒƒ

ÙÈÂ˙א  ÌÁ ÌL Á Èa ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿≈…«≈»»»∆
:‡ÙBË ¯˙a ÔÈa ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»«»»

Ï·e˙Âב  ÔÂÈÂ È„Óe ‚B‚Óe ¯ÓBb ˙ÙÈ Èa¿≈∆∆∆»»«¿»»¿»
:Ò¯È˙Â CLÓe∆∆¿ƒ»

Ó¯‚B˙Â‰:ג  ˙ÙÈ¯Â ÊkL‡ ¯ÓBb È·e¿≈∆«¿¿«¿ƒ«¿«¿»

ÌÈ„„Â:ד  ÌÈzk LÈL¯˙Â ‰LÈÏ‡ ÔÂÈ È·e¿≈»»¡ƒ»¿«¿ƒƒƒ¿…»ƒ

ÔB‰Ú¯‡aה  ‡iÓÓÚ ˙Â‚ eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Ó≈ƒ≈ƒ«¿»«¿««¿«»¿«¿¬
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ dLÈÏÏ ¯·b¿«¿ƒ»≈¿«¿¬»¿¿«¿≈

ÔÚÎe:ו  ËeÙe ÌÈ¯ˆÓe Lek ÌÁ È·e¿≈»ƒ¿«ƒ¿»«

ÓÚ¯Â‰ז  ‰z·ÒÂ ‰ÏÈÂÁÂ ‡·Ò LeÎ È·e¿≈¿»«¬ƒ»¿«¿»¿«¿»
:Ô„„e ‡·L ‰ÓÚ¯ È·e ‡Îz·ÒÂ¿«¿¿»¿≈«¿»¿»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(à)mrhexg` mipA mdl EclEie §©©©¦¨§¨¤¨¦©©
.lEAOdEidW iR lr s` iM fnxl ©©¦§Ÿ¦©©¦¤¨

KxC iM ,lEAOd mcw mipal miiE`x§¦§¨¦Ÿ¤©©¦¤¤
EN` ,miXW ipaM cilFdl mdd zFxFCd©¨¥§¦¦§¥¦¦¥
xg` wx d`nl wx mdl EclFp `lŸ§¨¤©§¥¨©©©
`NW mpirn z` mXd WaM iM ,lEAOd©©¦¨©©¥¤©©§¨¤Ÿ
KxhvIW F` ,lEAOA Eca`ie EcilFi¦§Ÿ§©©¤¦§¨¥
lkl dUr oke .daYA miAx liSdl§©¦©¦©¥¨§¥¨¨§¨
xg`zp Knl iM ,z`Gd dgRWOd©¦§¨¨©Ÿ¦¤¤¦§©¥
,eizFa`A miltMn xzFi gp zFclFzA§§Ÿ©¥¦¦§©¦©£¨
WExtA df xMfd xakE .c`n dAxd gpe§Ÿ©©§¥§Ÿ§¨ª§©¤§¥

i"Xx(a"l 'd lirl)dAx ziW`xAne"k) ©¦§¥¦§¥¦©¨
('a:a dxez

.øîb úôé éða (á)`Ed iM EPOn lgd §¥¤¤Ÿ¤¥¥¦¤¦
dvx iM ,mg eixg` ozpe .xFkAd©§§¨©©£¨¨¦¨¨
zFIWxRd ipW axwl mW zclFY xg`l§©©¨©¥§¨¥§¥©¨¨¦
zFclFzA Kix`dl Wi iM eizFclFzA§§¨¦¥§©£¦§§

:mdxa`b dxez ©§¨¨
(ä)mrhemiFBd iI` Ecxtp dN`n §©©¥¥¤¦§§¦¥©¦

.mzvx`AiI` iaWFi zti ipA iM §©§Ÿ¨¦§¥¤¤§¥¦¥
i`A eipAn cg` lM ,micxtp mde mId©¨§¥¦§¨¦¨¤¨¦¨¨§¦
Ff zFwFgx mzFvx`e ,FCal aWFi xg ©̀¥¥§©§©§¨§

Yti xn`W mdia` zMxA `ide ,FGn¦§¦¦§©£¦¤¤¨©©§§
iagxnA miAx EidIW ,ztil midl ¡̀Ÿ¦§¤¤¤¦§©¦§¤§£¥
iaWFi miaFxw mNM mg ipA la` .ux`d̈¨¤£¨§¥¨ª¨§¦§¥
iprpMd lEaB idie xn` okle ,zFvx`d̈£¨§¨¥¨©©§¦§©§©£¦

'Fbe ociSn(h"i wEqR oNdl),mzvx`A xn`e ¦¦Ÿ§§©¨¨§¨©§©§Ÿ¨
mdiFbA:mW ipaA oke .('k wEqR) §¥¤¨§¥¦§¥¥

øtñåricFdl dvx iM ,dN` lM aEzMd §¦¥©¨¨¥¤¦¨¨§¦©
zFclFze ,mXn mdxa` qEgi¦©§¨¨¦¥§§
mdxa` dkGW miOrd ricFdl ,mg̈§¦©¨©¦¤¨¨©§¨¨
mB xRq okle .mzFa` oFrA mvx`A§©§¨©££¨§¨¥¦¥©
iEPW zAq ricFdl dbltde ztiA§¤¤§©§¨¨§¦©¦©¦
onfl ux`d ievwA mxEGtE zFpFWNd©§¦¨§©§¥¨¨¤¦§¨
ricFdl cFre .oFW`xd mc` ixg` hrnª¨©£¥¨¨¨¦§§¦©
`l iM gpl zixAd FxnWe mXd iCqg©§¥©¥§¨§©§¦§Ÿ©¦Ÿ

:mzF` dNM¦¨¨
áøäåmikFaPd dxFnA xn`('p 'b)iM §¨©¨©§¥©§¦¦

WECg mirnFXl zn`i df¤¥¨¥©§¦¦
Epia` mdxa` iM ,zn` df mbe .mlFrd̈¨§©¤¡¤¦©§¨¨¨¦
cirie eixg` FziA z`e eipA z` dEvi§©¤¤¨¨§¤¥©£¨§¨¦
Eide lEAOd E`xW eipaE gp lr mdl̈¤©Ÿ©¨¨¤¨©©§¨
oiprA cr iRn cr `Ed dPde ,daYA©¥¨§¦¥¥¦¦¥§¦§©
iM ,dxivi lr iriax cre ,lEAOd lM̈©©§¥§¦¦©§¦¨¦

,oFW`xd mc` d`xW eia` d`x gpŸ©¨¨¨¦¤¨¨¨¨¨¦
,lEAOA crd mW E`x awrie wgvie§¦§¨§©£Ÿ¨¥¨¥©©
mB ,mixvn icxFil df lM ciBn awrie§©£Ÿ©¦¨¤§§¥¦§©¦©
xFC lkA miWp`de .FxFC iWp`e drxtl§©§Ÿ§©§¥§¨£¨¦§¨
dXnge drAx` mzFa`n mircFi§¦¥£¨©§¨¨©£¦¨
mdiUrn miciBn ,zFxFC©¦¦©£¥¤

:mdizFclFzee dxez §§¥¤
.äìéåçå àáñ Leë éðáe (æ)dN` Eid §¥§¨©£¦¨¨¥¤

ipW Eid dnrx ipaE ,zFO` iW`ẍ¥ª§¥©£¨¨§¥
lr ,mF`l did `l cFxnp la` ,miO`l§ª¦£¨¦§Ÿ¨¨§©

KM xg` azM oM,cxnp z` cli WEke ¥¨©©©¨§¨©¤¦§Ÿ
`aqE cxnp WEk ipaE" xn` `le§Ÿ¨©§¥¦§Ÿ§¨
`le cg` iFbl did hEt la` ."dliege©£¦¨£¨¨¨§¤¨§Ÿ
,orpkE mixvnM zFpFW zFO` EPOn Eid̈¦¤ª§¦§©¦§©©

:aEzMd Fxifgd `l oM lr©¥Ÿ¤¡¦©¨
úéLàøááedAx('a f"l)Wiwl Wix xn` ¦§¥¦©¨¨©¥¨¦

drlaPW mixEaq Epiid̈¦§¦¤¦§§¨
,WxtE l`wfgi `aE ,hER lW FYgRWn¦§©§¤¨§¤§¥¥©

axrd lke cEle hERl`wfgi)('d 'liM . §§¨¨¤¤§¤§¥¦
Epiid aEzMd Fxifgd `NW ipRn¦§¥¤Ÿ¤¡¦©¨¨¦
`le ,orpM ipaA Frxf axrzPW mixEaq§¦¤¦§¨¥©§¦§¥§©©§Ÿ
`xTYW ux` mdl EWxi `le dO` Eid̈ª¨§Ÿ¨§¨¤¤¤¤¦¨¥



סה gp zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iyiy meil inei xeriy

(ç)øab úBéäì ìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½¦«§¬¦−Ÿ
:õøàä¨«¤

i"yx£¯Bab ˙BÈ‰Ï∑ הּפּלגה להמריד ּדֹור ּבעצת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, על העֹולם .ּכל ƒ¿ƒְְֲִַַַַַַַָָָָָָָ

(è)øîàé ïk-ìò ýåýé éðôì ãéö-øab äéä-àeä«¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½
:ýåýé éðôì ãéö øBab ãøîðk§¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£„Èˆ ¯Bab∑ ּומטען ּבפיו, ּברּיֹות ׁשל ּדעּתן צד ƒ«ƒְְְְִִֶַַָָָ
ּבּמקֹום  ‰'.למרד ÈÙÏ∑ ּפניו מתּכּון על .להקניטֹו ְִַָֹƒ¿≈ְְְִִֵַַַָָ
¯Ó‡È Ôk ÏÚ∑,ּפנים ּבעּזּות מרׁשיע אדם ּכל על «≈≈»«ְְִִַַַַָָָָ

ּכנמרד  'זה יאמר: ּבֹו, למרד ּומתּכּון רּבֹונֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹיֹודע
ציד' רבה)ּגּבֹור .(בראשית ִִַ

(é)äðìëå ãkàå Cøàå ìáa Bzëìîî úéLàø éäzå©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½§¤−¤§©©´§©§¥®
:øòðL õøàa§¤−¤¦§¨«

(àé)äåðéð-úà ïáiå øeMà àöé àåää õøàä-ïî¦¨¨¬¤©¦−¨¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½
:çìk-úàå øéò úáçø-úàå§¤§Ÿ¬Ÿ¦−§¤¨«©

i"yx£ı¯‡‰ŒÔÓ∑ מּתֹוכם יצא הּמגּדל, לבנֹות ּבּמקֹום ּומֹורדין לנמרד ׁשֹומעין ּבניו את אּׁשּור ׁשראה ּכיון ƒ»»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
רבה) .(בראשית

(áé):äìãbä øéòä àåä çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´¨®©¦−¨¦¬©§Ÿ¨«
i"yx£‰Ï„b‰ ¯ÈÚ‰∑ ג)ׁשּנאמרנינוה,היא לאלהים (יונה ּגדֹולה עיר היתה "ונינוה :". »ƒ«¿…»ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ÈÂ‰ÓÏח  È¯L ‡e‰ „¯Ó ˙È „ÈÏB‡ LeÎÂ¿ƒ»ƒ¿…»≈¿≈¬≈
:‡Ú¯‡a ÛÈwz ¯a‚ƒ««ƒ¿«¿»

Ó‡˙È¯ט  Ôk ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÛÈwz ¯a‚ ‰Â‰ ‡e‰¬»ƒ««ƒ√»¿»«≈ƒ¿««
:ÈÈ Ì„˜ ÛÈw˙ ¯ab „¯Ók¿ƒ¿…ƒ««ƒ√»¿»

k‡Â„י  C¯‡Â Ï·a d˙eÎÏÓ LÈ¯ ‰Â‰Â«¬»≈«¿≈»∆¿∆∆¿««
:Ï··„ ‡Ú¯‡a ‰ÏÎÂ¿«¿≈¿«¿»¿»∆

(יא  ‡Ú¯‡ ÔÓ נ"א‰‡¯e˙‡ ˜Ù ‡È‰‰ (‰ˆÈÚ ƒ«¿»≈»«ƒ¿«¬»»
) ˙·Á¯ ˙ÈÂ ‰ÂÈ ˙È ‡·e נ"א‡z¯˜ (È·BÁ¯ ¿»»ƒ¿≈¿»¿……¿≈«¿»
:ÁÏk ˙ÈÂ¿»»«

˜¯z‡יב  ‡È‰ ÁÏk ÔÈ·e ‰ÂÈ ÔÈa ÔÒ¯ ˙ÈÂ¿»∆∆≈ƒ¿≈≈»«ƒ«¿»
:‡˙a«̄¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lazE icnE bFbnA mB la` .mnW lr©§¨£¨©§¨¨©ª¨
xiMfd `l zti ipA qxize KWnE¤¤§¦¨§¥¤¤Ÿ¦§¦
mW ipaA oke ,mzFclFzA zFgRWn¦§¨§§¨§¥¦§¥¥
iW`x ,cEle cWkRx`e xEX`e mlir¥¨§©§©§©§©§¨¥
lM iM ,zFclFY mdl xiMfd `le ,zFO ª̀§Ÿ¦§¦¨¤¨¦¨
cilFd `le ux`A cg` iFbl did cg ¤̀¨¨¨§¤¨¨¨¤§Ÿ¦

:zFpFW zFO`g dxez ª
.õøàa øab úBéäì ìçä àeä (ç)¥¥¦§¦Ÿ¨¨¤
mlFrd lM cixndl i"Xx azM̈©©¦§©§¦¨¨¨
xFC zvrA `Ed KExA WFcTd lr©©¨¨©£©
xg` "lgd `Ed" oM m`e .dbltd©§¨¨§¦¥¥¥©©
.lgEd WFp` xFC iniA iM ,lEAOd©©¦¦¥¡©
dbltd xFcA lgEd iM xn`PW xWt`e§¤§¨¤¤¡©¦©§©§¨¨
,xF` icxFnA Eid `l WFp` iniaE ,cxn¤¤¦¥¡Ÿ¨§§¥

:mixg` midl`l mB Ecar la`h dxez £¨¨§©¥Ÿ¦£¥¦
.'ä éðôì ãéö øBab äéä àeä (áé-è)¨¨¦©¦¦§¥
eitA zFIxA lW oYrC cv̈©§¨¤§¦§¦
lr xn`i oM lr .mFwOA cxnl orhnE©§¨¦§Ÿ©¨©¥¥¨©©
rcFie mipR zEGrA riWxn mc` lM̈¨¨©§¦©§©¨¦§¥©

df xn`i FA cxnl oEMznE FpFAx¦¦§©¥¦§Ÿ¥¨©¤
EpizFAx zrC oke ,i"Xx oFWl .cFxnpM§¦§§©¦§¥©©©¥

(.b"p oiaExr): ¥¦

éaøåKxC lr oiprd Ktd WxR mdxa` §©¦©§¨¨¥©¤¤¨¦§¨©¤¤
xFAB zFidl lgd `Ed iM ,FhEWR§¦¥¥¦§¦

WxtE .ozF` cEvl zFIgd lr'd iptl ©©©¨¨¥©¦§¥
zFIgd z` dlrnE zFgAfn dpFA didW¤¨¨¤¦§§©£¤¤©©
,oi`xp eixaC oi`e .mXd iptl dlFrl§¨¦§¥©¥§¥§¨¨¦§¦
EpizFAx iM ,rWx wiCvn `Ed dPde§¦¥©§¦¨¨¦©¥

:dlAwA FrWx Ercï§¦§§©¨¨
ïBëpäåzFidl lgd `Ed iM ,ipirA §©¨§¥©¦¥¥¦§

,miWp`d lr FzxEabA lWFn¥¦§¨©¨£¨¦
`l eini cr iM ,dNgY KlFOd `Ede§©¥§¦¨¦©¨¨Ÿ
xabe ,Kln Kln `le zFngln Eid̈¦§¨§Ÿ¨©¤¤§¨©
,mdilr KlOW cr laA iWp` lr dNgY§¦¨©©§¥¨¤©¤¨©£¥¤
FpFvxM dUre xEX` l` `vi oM xg`e§©©¥¨¨¤©§¨¨¦§
FRwzA zFxEvA mixr mW dpaE ,liCbde§¦§¦¨¨¨¨¦§§¨§

xn`W Edfe ,FzxEabaEziW`x idYe ¦§¨§¤¤¨©©§¦¥¦
on .dplke cM`e Kx`e laA FYklnn©§©§¨¤§¤¤§©©§©§¥¦

.`edd ux`d,dilr FklnA.xEX` `vi ¨¨¤©¦§¨§¨¤¨¨¨©
ipAn xEX` iM ,xEX` l` `vi FpFxzR¦§¨¨¤©¦©¦§¥
xC` xvg `vie oFWlM Edfe ,did mW¥¨¨§¤¦§§¨¨£©©¨

dpnvr xare('c c"l xAcOA)bFr `vIe , §¨©©§Ÿ¨©¦§¨©¥¥
irxc` Epz`xwl oWAd Kln'b mixaC) ¤¤©¨¨¦§¨¥¤§¤¦§¨¦

('`lFcB WEkxA Fvx` aWie ,`"i l`ipC) §¨Ÿ©§¦§¨¨¦¥

(g"kxEX` ux` `xTY KklE .oM miAxe ,§©¦¥§¨¦¨¥¤¤©
xn`PW FnM ,"cFxnp ux`"('d 'd dkin) ¤¤¦§§¤¤¡©¦¨

cFxnp ux` z`e axgA xEX` z` Erxe§¨¤©©¤¤§¤¤¤¦§
depip l` fnxi "cFxnp ux`"e ,digztA¦§¨¤¨§¤¤¦§¦§Ÿ¤¦§¥

:glM l`e xir zagx l`e§¤§ŸŸ¦§¤¨©
øtñå,FzxEabA cFrciv xFAB `Ed iM §¦¥¦§¨¦¦©¦

cEvle zFIgd lr mB xABzdl§¦§©¥©©©©§¨
xn`e .ozF`'d iptloi` iM ,biltdl ¨§¨©¦§¥§©§¦¦¥

oke ,dxEabA EdFnM minXd lM zgY©©¨©¨©¦¨¦§¨§¥
midl`d iptl ux`d zgXYe'e lirl) ©¦¨¥¨¨¤¦§¥¨¡Ÿ¦§¥

(`"i,EzgWp ux`A eiptl xW` lM iM ,¦¨£¤§¨¨¨¨¤¦§£
iptNn `idd WtPd dzxkpe oiprM`xwIe) §¦§©§¦§§¨©¤¤©¦¦§¨©©¦§¨

('b a"k:eiptl `Ed mFwn lkA iM ,bi dxez ¦§¨¨§¨¨
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(âé)íéáäì-úàå íéîðò-úàå íéãeì-úà ãìé íéøöîe¦§©¿¦¨©º¤¦¯§¤£¨¦²§¤§¨¦−
:íéçzôð-úàå§¤©§ª¦«

i"yx£ÌÈ·‰Ï∑ ּדֹומים .ללהב ׁשּפניהם ¿»ƒְְִֵֶֶַַ

(ãé)íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút-úàå§¤©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²
ìt:íéøzôk-úàå íézL §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«

i"yx£ÌMÓ e‡ˆÈ ¯L‡ ÌÈÁÏÒk ˙‡Â ÌÈÒ¯˙t«¿Àƒ¿∆«¿Àƒ¬∆»¿ƒ»
ÌÈzLÏt∑ וכסלחים ּפתרסים ׁשהיּו יצאּו, מּׁשניהם ¿ƒ¿ƒְְְְְִִִֵֶֶַַָָֻֻ

נׁשֹותיהם  מׁשּכב לאּלּו,מחליפין מהם אּלּו ויצאּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
.ּפלׁשּתים  ְְִִ

(åè):úç-úàå Bøëa ïãéö-úà ãìé ïòðëe§©À©¨©²¤¦¬Ÿ§Ÿ−§¤¥«

(יג  È‡¯ˆÓe'הס È˙בכל „ÈÏB‡ (ÌÈ¯ˆÓe ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ»
:È‡ÁezÙ ˙ÈÂ È‡·‰Ï ˙ÈÂ È‡ÓÚ ˙ÈÂ È‡„eÏ»≈¿»«»»≈¿»¿»»≈¿»«¿»≈

e˜Ùיד  Èc È‡ÁeÏÒk ˙ÈÂ È‡Òe¯˙t ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»«¿»≈ƒ¿»
:È‡˜Ëet˜ ˙ÈÂ È‡zLÏt ÔnzÓƒ«»¿ƒ¿»≈¿»«¿»≈

Á˙:טו  ˙ÈÂ d¯Îa ÔB„Èˆ ˙È „ÈÏB‡ ÔÚÎe¿««ƒ»ƒ»¿≈¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ãìé íéøöîe (ãé-âé)mixvnl xiMfi ¦§©¦¨©©§¦§¦§©¦
maWFn xiMfd `le eizFclFY§¨§Ÿ¦§¦¨¨
zti ipaA iM ,mixg`A xiMfdW FnM§¤¦§¦©£¥¦¦¦§¥¤¤
xrpW ux` WEM ipaaE ,miI` xiMfd¦§¦¦¦¦§¥¤¤¦§¨
inEgY xiMfd orpM ipaaE ,xEX`e§©¦§¥§©©¦§¦§¥
mixvn iM df dide .mW ipaA oke ,mvx ©̀§¨§¥¦§¥¥§¨¨¤¦¦§©¦
lr z`xwp `id iM rEci FaWFn ux ¤̀¤¨¨©¦¦¦§¥©
zFaiaq miaWFi eipA lM Eide ,FnW§§¨¨¨¨§¦§¦
iM ,mnWM oM mB mvx` mWe ,mixvn¦§©¦§¥©§¨©¥¦§¨¦
`ide ,qxzR ux` miqxztl Epivn ok¥¨¦§©§ª¦¤¤©§Ÿ§¦

aEzMW FnM ,mixvn ux` llMnl`wfgi) ¦§©¤¤¦§©¦§¤¨§¤§¥

(c"iÎb"i 'lmixvn ux`A d`xi iYzpe§¨©¦¦§¨§¤¤¦§¨¦
mzxEkn ux` lr qFxzR z` izOWde©£¦Ÿ¦¤©§©¤¤§¨¨

(c"i h"k mW)zFaiaq axrd lke cEl oke , ¨§¥§¨¨¤¤§¦
mixvn('dÎ'c 'l mW)mvx` mWe mnWE , ¦§©¦¨§¨§¥©§¨

oke ,zWlR mvx` miYWlR oke ,deẄ¨§¥§¦§¦©§¨§¤¤§¥
aEzM(c"i e"h zFnW):zWlR iaWi ¨§§¥§¨¤
øîàåzFnW dN` iM mdxa` iAx §¨©©¦©§¨¨¦¥¤§

dpicnE dpicn lkaE zFpicn§¦§¨§¦¨§¦¨
oFWl mNM md oM lre ,zg` dgRWn¦§¨¨©©§©¥¥ª¨§

dxEnBd di`xde .miAxE`vi xW` ©¦§¨§¨¨©§¨£¤¨§
mXn.mFwOl fnx df iM ¦¨¦¤¤¤©¨

eàöé øLà íòèåmiWxtnd zrC lr §©©£¤¨§©©©©§¨§¦
E`vi Livlgn oFWlM ,mcilFdW¤¦¨§¨¥£¨¤¥¥

(`"i d"l oNdl),E`vi mdipXn i"Xx azke , §©¨§¨©©¦¦§¥¤¨§
mitilgn miglqke miQxzRd EidW¤¨©©§ª¦§©§ª¦©£¦¦
miYWlR E`vie dfl df mdizFWp§¥¤¤¨¤§¨§§¦§¦

dAx ziW`xA ,mdipiAn('d f"l): ¦¥¥¤§¥¦©¨
ìòåmiglqM Eid hWRd KxcA iYrC §©©§¦§¤¤©§¨¨©§ª¦

e ,oM DnXW xir iaWFidzid §¥¦¤§¨¥§¨§¨
mixFYtM mW xW` xFYtM ux` llMn¦§©¤¤©§£¤¨©§¦
mixFYtMd on mXn E`vie ,mdig £̀¥¤§¨§¦¨¦©©§¦
xEzl Eklde miglqM rxGn md xW £̀¤¥¦¤©©§ª¦§¨§¨

mdig`l ux`d EgiPde dgEpn mdl̈¤§¨§¦¦¨¨¤©£¥¤
,zWlR DnXW ux` mdl EWake§¨§¨¤¤¤¤§¨§¤¤
mW lr ,miYWlR KM xg` E`xwpe§¦§§©©¨§¦§¦©¥

aEzMX dn `Ede ,ux`d(b"k 'a mixaC) ¨¨¤§©¤¨§¨¦

mcinWd xYtMn mi`vId mixYtM©§Ÿ¦©Ÿ§¦¦©§Ÿ¦§¦ª
iaWFi miglqM ipAn mde ,mYgz EaWIe©¥§©§¨§¥¦§¥©§ª¦§¥

:xFYtM ux`eh dxez ¤¤©§
.Bøëa ïãéö úà ãìé ïòðëe (åè)dN` §©©¨©¤¦Ÿ§Ÿ¥¤

EpYPW orpM ipA minnr dxUr£¨¨£¨¦§¥§©©¤¦§
Epia` mdxa`l(`"kÎh"i e"h oNdl)lM iM , §©§¨¨¨¦§©¨¦¨

mde ,mlFr carl xMnp orpM rxf¤©§©©¦§©§¤¤¨§¥
mAxA mXd sNgzp la` ,Fl EpYPW¤¦§£¨¦§©¥©¥§ª¨
mWA EaYkp o`kA iM ,mdxa` iniA¦¥©§¨¨¦§¨¦§§§¥
ixg`e ,mclEd mFiA mdia` m`xTW¤§¨¨£¦¤§¦¨§¨§©£¥
E`xwp mdiiFbl mzFvx`A EcxtPW¤¦§§§©§¨§¥¤¦§§
mW mdl Elrd ilE` ,mixg` zFnWA§¥£¥¦©¤¡¨¤¥

EpWxRW FnM ,ux`d mW lr(b"i wEqtA), ©¥¨¨¤§¤¥©§§¨

ixgd xirU oke('k e"l oNdl)xird mW §¥¥¦©Ÿ¦§©¨¥¨¦
iwxrd EcilFdW F` .miAx oke ,xirU¥¦§¥©¦¤¦¨©§¦
mdipaE ,mdn Ezxkpe zFgRWn ipiQde§©¦¦¦§¨§¦§§¥¤§¥¤
Eide ,lWn KxC lr ifipwE ipiw Eid̈¥¦§¦¦©¤¤¨¨§¨
mnWA dO`d `xTY zFa` iYA iW`xl§¨¥¨¥¨¦¨¥¨ª¨¦§¨

:l`xUi ihaWA bEdPM©¨§¦§¥¦§¨¥
äpäåiniA mdl didW mXA m`xw §¦¥§¨¨©¥¤¨¨¨¤¦¥

,xaCl di`xE .FzpYnA mdxa ©̀§¨¨§©¨¨§¨¨©¨¨
xMfp EPpi` o`kA xMfPd iEgd iM¦©¦¦©¦§¨§¨¥¤¦§©
.mdn did `Ede ,mdxa` lW FzpYnA§©¨¨¤©§¨¨§¨¨¥¤

xn`PW('` 'f mixaC)miAx miFB lWpe ¤¤¡©§¨¦§¨©¦©¦
ixFn`de iWBxBde iYgd LipRn¦¨¤©¦¦§©¦§¨¦§¨¡¦
draW ,iqEaide iEgde ifixRde iprpMde§©§©£¦§©§¦¦§©¦¦§©§¦¦§¨
mr iprpMd dpnie .mFwn lkA oke .miFB¦§¥§¨¨§¦§¤©§©£¦¦
cg` iM dxUr wx odA dpni `le ,eipÄ¨§Ÿ¦§¤¨¤©£¨¨¦¤¨
eig` mr `xwpe ,eig`M xaB `l eipAn¦¨¨Ÿ¨©§¤¨§¦§¨¦¤¨

FxFkA oFciv didW okYie .eia` mWA§¥¨¦§¦¨¥¤¨¨¦§
`n cg` mr "iprpM" `xwPd`NW eig ©¦§¨§©£¦¦¤¨¥¤¨¤Ÿ

:iFbl did̈¨§
ìàådzidW miYWlR ux` Lilr dWwi §©¦§¤¨¤¤¤§¦§¦¤¨§¨

aizkcM ,mdxa`l('b e"k oNdl)xEB §©§¨¨§¦§¦§©¨

z` oY` LrxflE Ll iM z`Gd ux`Ä¨¤©Ÿ¦§§©§£¤¥¤
iM ,mixvn ipAn mde l`d zvx`d lM̈¨£¨Ÿ¨¥§¥¦§¥¦§©¦¦
zWng aWgY iprpMl xn` aEzMd©¨¨©©§©£¦¥¨¥£¥¤

miYWlt ipxq('b b"i rWFdi)EWaM iM , ©§¥§¦§¦§ª©¦¨§
.DA EaWie ux`d zvTn¦§©¨¨¤§¨§¨

ïàëáeociSn iprpMd lEaB iM d`xY §¨¦§¤¦§©§©£¦¦¦Ÿ
dN`e dGr cr dxxB dk`FA£¨§¨¨©©¨§¥¤
xxB Kln Klnia` iM ,miYWlR ixr̈¥§¦§¦¦£¦¤¤¤¤§¨

cg` dGrl oke ,`id izGrl dGre`"y) §©¨§©¨¦¦§¥§©¨¤¨
(f"i 'eaizkC ,miYWlRl oFcive ,b"i rWFdi) §¦©§¦§¦¦§¦§ª©

('eipA ipRn mWixF` ikp` mipciv lM̈¦Ÿ¦¨Ÿ¦¦¥¦§¥§¥
aEzke ,dlgpA dlRd wx l`xUil`Fi) ¦§¨¥©©¦¤¨§©£¨§¨¥

('c 'clke oFcive xv il mY` dn mbe§©¨©¤¦Ÿ§¦§Ÿ
ux` x`W ilE`e .zWlR zFlilB§¦§¨¤§©§¨¤¤
EN` cal ,l`xUil dzid `l miYWlR§¦§¦Ÿ¨§¨§¦§¨¥§©¥

:mdipxq zWng£¥¤©§¥¤
òãåf`n dizFlEabl orpM ux` iM §©¦¤¤§©©¦§¤¨¥¨

l`xUil diE`x `id iFbl dzid̈§¨§¦§¨§¦§¨¥
xn`PW FnM ,mzlgp lag `idemixaC) §¦¤¤©£¨¨§¤¤¡©§¨¦

('g a"lipA FcixtdA miFB oFilr lgpdA§©§¥¤§¦§©§¦§¥
ipA xRqnl miOr zlEaB aSi mc`̈¨©¥§Ÿ©¦§¦§©§¥
`Ed KExA WFcTd Dpzp la` ,l`xUi¦§¨¥£¨§¨¨©¨¨
car FzFid ipRn ,orpkl dbltd zrA§¥©§¨¨¦§©©¦§¥¡¤¤
ciwtOW mc`M ,l`xUil DzF` xnWl¦§Ÿ¨§¦§¨¥§¨¨¤©§¦
dMfie lCbIW cr FCarl oFc`d oA iqkp¦§¥¤¨¨§©§©¤¦§©§¦§¤
zxfrA x`a` cFre .carA mbe miqkPA©§¨¦§©¨¤¤§£¨¥§¤§©

dNrzi l`d(b"k 'a mixaC):fh dxez ¨¥¦§©¤§¨¦
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(æè):éLbøbä úàå éøîàä-úàå éñeáéä-úàå§¤©§¦Æ§¤¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«

(æé):éðéqä-úàå é÷øòä-úàå éeçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−§¤©¦¦«

(çé)øçàå éúîçä-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤©«£¨¦®§©©´
:éðòðkä úBçtLî eöôð̈½Ÿ¦§§−©§©«£¦«

i"yx£eˆÙ ¯Á‡Â∑נפצּו הרּבה מאּלה .מׁשּפחֹות ¿««»…ְְִֵֵֵֶַָָֹ

(èé)äfò-ãò äøøâ äëàa ïãévî éðòðkä ìeáb éäéå©§¦º§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®
ì-ãò íéBáöe äîãàå äøîòå äîãñ äëàa:òL «Ÿ£º̈§¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²§©§¨¬§¦−©¨«©

i"yx£Ïe·b∑ וקצה סֹוף לׁשֹון "ּגבּול" ּכל ארצֹו, לחברֹו:∑Î‡a‰.סֹוף האֹומר ּכאדם נראה, ולי ּדבר. ׁשם ¿ְְְְֶַָָ…¬»ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
ּפלֹוני''ּגבּול  למקֹום ּתבא אׁשר עד מּגיע .זה ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

(ë)ìì íúçtLîì íç-éðá älàíúöøàa íúðL ¥´¤§¥½̈§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈
:íäéBâa§«¥¤«

i"yx£Ì˙ˆ¯‡a Ì˙LÏÏ∑ הם חם ּבני ּכּלם וארצֹות, ללׁשֹונֹות ׁשּנחלקּו .אףֿעלּֿפי ƒ¿……»¿«¿…»ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

(àë)ìeúôé éçà øáò-éða-ìk éáà àeä-íb ãlé íL §¥¬ª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤£¦−¤¬¤
:ìBãbä©¨«

i"yx£¯·ÚŒÈaŒÏk È·‡∑ ׁשם הּנהר היה -.ÈÁ‡ ¬ƒ»¿≈≈∆ֵַָָָָ¬ƒ
ÏB„b‰ ˙ÙÈ∑?ׁשם אם הּגדֹול, יפת אם יֹודע איני ∆∆«»ִִִֵֵֵֶֶַַָ

אחר  ׁשנתים וגֹו' ׁשנה ּבןֿמאת "ׁשם אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשהּוא
מאֹות  חמׁש ּבן ׁשהרי הּגדֹול, יפת אֹומר הוי ֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּמּבּול",
ּבׁשנת  היה והּמּבּול להֹוליד, ּכׁשהתחיל נח היה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹׁשנה

היה  ּבבניו ׁשהּגדֹול נמצא, [לנח]. ׁשנה מאֹות ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹׁשׁש
ׁשנה  מאה למאהּבן הּגיע לא וׁשם אחר , ׁשנתים עד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ÙÈ˙.הּמּבּול  ÈÁ‡∑ ׁשניהם ׁשאּלּו חם, אחי ולא ַַ¬ƒ∆∆ְְֲִֵֵֶֶָֹ
ּבּזהּו וזה אביהם, את .ּכּבדּו ְְֲִִִֶֶֶָ

(áë):íøàå ãeìå ãLëtøàå øeMàå íìéò íL éða§¥¬¥−¥¨´§©®§©§©§©−§¬©«£¨«

(âë):Lîå øúâå ìeçå õeò íøà éðáe§¥−£¨®¬§−§¤¬¤¨©«

È‡Lb¯b:טז  ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ È‡Òe·È ˙ÈÂ¿»¿»≈¿»¡»≈¿»ƒ¿»»≈

‡È‡ÒBz:יז  ˙ÈÂ È‡˜¯Ú ˙ÈÂ È‡eÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»«¿»≈¿»«¿»≈

e·˙¯יח  È‡˙ÓÁ ˙ÈÂ È‡¯Óˆ ˙ÈÂ È‡„Â¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»≈¿»¿»»≈¿»¬»»≈»«
:È‡Úk ˙ÈÚ¯Ê e¯ca˙‡ Ôk≈ƒ¿«»«¿¬«¿«¬»≈

Ï‚¯¯יט  ÈËÓ ÔB„ÈvÓ È‡Úk ÌeÁz ‰Â‰Â«¬»¿¿«¬»≈ƒƒ»≈ƒ¿»
‰Ó„‡Â ‰¯BÓÚÂ ÌB„ÒÏ ÈËÓ ‰fÚ „Ú««»»≈ƒ¿«¬»¿«¿»

:ÚLÏ „Ú ÌÈB·ˆe¿ƒ«»«

ÔB‰LÈÏÏכ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÁ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡a¿«¿»¿¿«¿≈

Èaכא  ÏÎc ÔB‰e·‡ ‡e‰ Û‡ „ÈÏÈ˙‡ ÌLÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¬¿»¿≈
:‡a¯ ˙ÙÈc È‰eÁ‡ ¯·Ú≈∆¬ƒ¿∆∆«»

eÏÂ„כב  „LÎt¯‡Â ¯eM‡Â ÌÏÈÚ ÌL Èa¿≈≈≈»¿«¿«¿«¿«¿
:Ì¯‡Â«¬»

LÓÂ:כג  ¯˙‚Â ÏeÁÂ ıeÚ Ì¯‡ È·e¿≈¬»¿¿∆∆»«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìe (àë).àeä íb ãlé íLxEarA §¥ª©©©£
zFclFY xg`WxRqe mW ¤¦¥§¥§¦¥

`l EN`M ,EPOn ohTd eig` zFclFY§¨¦©¨¨¦¤§¦Ÿ
o`kA xn` mipA Fl did:`Ed mBmrhe ¨¨¨¦¨©§¨©§©©

.xar ipA lM ia`iaWFi lM ia` `EdW £¦¨§¥¥¤¤£¦¨§¥
,mdxa` qEgi mFwn `EdW ,xdPd xar¥¤©¨¨¤§¦©§¨¨
mW dGd mFwOA xar didIW okYi `le§Ÿ¦¨¥¤¦§¤¥¤©¨©¤¥

blR ia` Wi`dzFnW r"a`xde ,w"cxd t"k) ¨¦£¦¤¤¨©©§¨§

('a `"k:eil` ozF` qgi dOl iM ,¦¨¨¦¥¨¥¨
.ìBãbä úôé éçàqgil aEzMd KxC £¦¤¤©¨¤¤©¨§©¥

clFPd l` `le eig`A lFcBd l` ohTd©¨¨¤©¨§¤¨§Ÿ¤©©
oxd` zFg` d`iaPd mixn oke ,eixg ©̀£¨§¥¦§¨©§¦¨£©£Ÿ

('k e"h zFnW)xnFl ,llM df xiMfdl mrhe . §§©©§©§¦¤§¨©
,FcFakA eil` deW cAkPd ig` `Ed iM¦£¦©¦§¨¨¤¥¨¦§
mg zlrn ipRn FzF` xg` `NW ciBdl§©¦¤Ÿ¦¥¦§¥©£©¨

:eilr̈¨
äàøpäådidIW il`lFcBd,mWl x`Y §©¦§¤¥©¤¦§¤©¨Ÿ©§¥

lW lFcBd g`d `EdW xnFl©¤¨¨©¨¤
miCwd m`e ,mNMn ohw mg iM zti¤¤¦¨¨¨¦ª¨§¦¦§¦
,FA xAcnl x`Y mFwn lkA oke .FzF`§¥§¨¨Ÿ©©§ª¨

`iaPd uFn` oa EdirWi oFbM('` 'k a"n), §§©§¨¤¨©¨¦
`iaPd xEGr oa dippg('` g"k dinxi)aagl , £©§¨¤©©¨¦¦§§¨§Ÿ¨

dWn ozg ipicOd l`Erx oA'i xAcOA) ¤§¥©¦§¨¦Ÿ¥¤©¦§¨

(h"k:
é"MøåazMzti ig`,mg ig` `le §©¦¨©£¦¤¤§Ÿ£¦¨

dfe mdia` EcAM mdipW EN`W¤¥§¥¤¦§£¦¤§¤
wiCSd ig` `EdW xnFl df mB .EdGA¦¨©¤©¤£¦©©¦
dpnPW iR lr s` rWxd ig` `le§Ÿ£¦¨¨¨©©¦¤¦§¨

:eixg`ak dxez ©£¨



gpסח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b ycew zayl inei xeriy

(ãë):øáò-úà ãìé çìLå çìL-úà ãìé ãLëtøàå§©§©§©−¨©´¤¨®©§¤−©¨©¬¤¥«¤

(äë)åéîéá ék âìt ãçàä íL íéðá éðL ãlé øáòìe§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´¨«¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ
:ïè÷é åéçà íLå õøàä äâìôð¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−¨§¨«

i"yx£‰‚ÏÙ∑,הּבקעה מן ונפצּו הּלׁשֹונֹות נתּבלּבלּו ƒ¿¿»ְְְְְְִִִַַַָָֹ
ׁשּקרא  נביא, עבר ׁשהיה למדנּו העֹולם. ּבכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָונתּפּלגּו
ׁשּבסֹוף  עֹולם', ּב'סדר וׁשנינּו העתיד, ׁשם על ּבנֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשם

נתּפּלגּו ימיו ,ימיו ּבתחּלת ּתאמר יקטן ׁשאם הרי , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
לכן, קדם מׁשּפחֹות ּכּמה והֹוליד מּמּנּו צעיר ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹאחיו

כ  "ויהי ואחרּֿכ וגֹו'", ילד "ויקטן הארץ ׁשּנאמר: ל ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לסּתם  הּכתּוב ּבא לא ימיו, ּבאמצע ּתאמר ואם ְְְְְִִֶַַַָָָָֹֹֹוגֹו'".
נתּפּלגּו ּפלג מֹות ׁשּבׁשנת למדּת, הא לפרׁש, .אּלא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ÔË˜È∑ ּומקטין ענו להעמיד עצמֹו,ׁשהיה זכה לכ »¿»ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
הּללּו הּמׁשּפחֹות .ּכל ְִַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr dk jxk zegiy ihewl)

העתיד ׁשם על ּבנֹו ׁשם ׁשּקרא נביא, עבר (י,ׁשהיה ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
כה)

ּבעל  ׁשל ענינֹו את מבּטא ׁשּׁשם הכרח אין הּפׁשט ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבדר
- אברהם ּכמֹו זאת, מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק אם (רק ְְְְִִֵַַַַַַָָָֹהּׁשם
ׁשּׁשם  הּפׁשט ּבדר הכרח יׁש אּלא־אם־ּכן ּגֹוים), המֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאב

ּברׁש"י  מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו ׁשּלכן הּׁשם, לבעל ׁשּי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָזה
דברי־ לרׁש"י הּמיחס ּפרּוׁש ּוראה ׁשמֹות'. ּד'מדרׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֻהענין
אחרים  ׁשמֹות אבל עבר, היה ּגדֹול נביא כג: א, ֲֲִִֵֵֵֶָָָָָהימים־א

לּדרׁש. נּתנּו ְִִֵָֹלא

(åë)-úàå óìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤§¤
:çøé-úàå úåîøöç£©§−̈¤§¤¨«©

i"yx£˙ÂÓ¯ˆÁ∑ ׁשם אּגדהעל ּדברי רבה)מקֹומֹו, .(בראשית ¬«¿»∆ְְִֵֵַַָָ

(æë):äì÷c-úàå ìæeà-úàå íøBãä-úàå§¤£¨¬§¤−̈§¤¦§¨«

(çë):àáL-úàå ìûîéáà-úàå ìáBò-úàå§¤¨¬§¤£¦«¨¥−§¤§¨«

(èë)éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåç-úàå øôBà-úàå§¤¦¬§¤£¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬
:ïè÷é̈§¨«

(ì):íãwä øä äøôñ äëàa àLnî íáLBî éäéå©§¦¬«¨−̈¦¥¨®«Ÿ£¨¬§−̈¨©¬©¤«¤

(àì)ìì íúçtLîì íL-éðá älàíúöøàa íúðL ¥´¤§¥¥½§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈
:íäéBâì§«¥¤«

(áì)älàîe íäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî älà¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®¥¥¹¤
:ìeanä øçà õøàa íéBbä eãøôð¦§§¯©¦²¨−̈¤©©¬©©«

ß oeygxn 'b ycew zay ß

àé(à)ë éäéå:íéãçà íéøáãe úçà äôN õøàä-ì ©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤¨®§¨¦−£¨¦«

‡ÈÏB„כד  ÁÏLÂ ÁÏL ˙È „ÈÏB‡ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«ƒ»»«¿∆«ƒ
:¯·Ú ˙È»≈∆

Ït‚כה  „Á ÌeL ÔÈa ÔÈ¯z e„ÈÏÈ˙‡ ¯·ÚÏe¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆
È‰eÁ‡ ÌeLÂ ‡Ú¯‡ ˙‚ÈÏt˙‡ È‰BÓBÈa È¯‡¬≈¿ƒƒ¿¿ƒ««¿»¿¬ƒ

:ÔË˜È»¿»

ÈÂ˙כו  ÛÏL ˙ÈÂ „„BÓÏ‡ ˙È „ÈÏB‡ ÔË˜ÈÂ¿»¿»ƒ»«¿»¿»»∆¿»
:Á¯È ˙ÈÂ ˙ÂÓ¯ˆÁ¬«¿»∆¿»»«

Ï˜c‰:כז  ˙ÈÂ ÏÊe‡ ˙ÈÂ Ì¯B„‰ ˙ÈÂ¿»¬»¿»»¿»ƒ¿»

L·‡:כח  ˙ÈÂ Ï‡ÓÈ·‡ ˙ÈÂ Ï·BÚ ˙ÈÂ¿»»¿»¬ƒ»≈¿»¿»

‡ÔÈlכט  Ïk ··BÈ ˙ÈÂ ‰ÏÈÂÁ ˙ÈÂ ¯ÙB‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¬ƒ»¿»»»ƒ≈
:ÔË˜È Èa¿≈»¿»

eË¯ל  ¯ÙÒÏ ÈËÓ ‡LnÓ ÔB‰·˙BÓ ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ≈»»≈ƒ¿«
:‡ÁÈ„Ó»ƒ¿»

ÔB‰LÈÏÏלא  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌL Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡Ï¿«¿»¿¿«¿≈

ÔB‰˙„Ïe˙Ïלב  Á Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈…«¿¿»¿
‡iÓÓÚ eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Óe ÔB‰ÈÓÓÚa¿«¿≈≈ƒ≈ƒ«¿»«¿«»

:‡ÙBË ¯˙a ‡Ú¯‡a¿«¿»»«»»

Á„:א  ÏÏÓÓe „Á ÔLÈÏ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‰Â‰Â«¬»»«¿»ƒ»»«¿«»



סט gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b ycew zayl inei xeriy
i"yx£˙Á‡ ‰ÙN∑ הּקדׁשלׁשֹון.ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯·„e∑ »»∆»ְֶַֹ¿»ƒ¬»ƒ

את  לֹו ׁשּיבר הימּנּו ּכל לא ואמרּו: אחת ּבעצה ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּבאּו
ּדבר  מלחמה. עּמֹו ונעׂשה לרקיע נעלה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהעליֹונים.

יחידֹו על "ּודברים אחר: אחר: ּדבר עֹולם. ׁשל ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

חּדים (אחדים", ּדברים אחרים: לאלף )ספרים אחת אמרּו: . ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבימי  ׁשעׂשה ּכׁשם מתמֹוטט, הרקיע ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָותרנ"ו

סמֹוכֹות לֹו ונעׂשה ּבאּו רבה)הּמּבּול. .(בראשית ְֲֶַַַָֹ

(á)øòðL õøàa äò÷á eàöîiå íãwî íòñða éäéå©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²§¤¬¤¦§−̈
:íL eáLiå©¥¬§¨«

i"yx£Ì„wÓ ÌÚÒa∑ ּכדכתיב ׁשם, יֹוׁשבים ׁשהיּו ¿»¿»ƒ∆∆ְְְִִִֶָָ
י)למעלה: ונסעּו(לעיל הּקדם" הר וגֹו' מֹוׁשבם "ויהי ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָ

מקֹום  להם לתּור מצאּומּׁשם ולא ּכּלם, את להחזיק ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֻ
ׁשנער  .אּלא ְִֶָָ

(â)íéðáì äðaìð äáä eäòø-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§º¦´¤¥¥À¨µ¨¦§§¨´§¥¦½
øîçäå ïáàì äðálä íäì éäzå äôøNì äôøNðå§¦§§−̈¦§¥¨®©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈

:øîçì íäì äéä̈¨¬¨¤−©«Ÿ¤
i"yx£e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡∑ לאּמה לכּוׁש,:אּמה מצרים ƒ∆≈≈ְְְִִַָָֻֻ

לכנען  ּופּוט לפּוט, עצמכם.∑‰·‰.וכּוׁש הזמינּו ְְְִַַ»»ְְְִֶַַ
עצמן  ׁשּמכינים הּוא, הזמנה לׁשֹון 'הבה', ְְְְִִֶַַָָָָָָּכל

למּׂשא  אֹו לעצה, אֹו למלאכה, ∑‰·‰.ּומתחּברים ְְְְְִִִֵַַָָָָ»»

ּבלע"ז  אפקרליי"ר אבנים ∑ÌÈ·Ï.הזמינּו, ׁשאין ְְִַַַ¿≈ƒֲִֵֶָ
ּבקעה  ׁשהיא Ù¯NÏ‰.ּבבבל, ‰Ù¯NÂ∑ עֹוׂשין ּכ ְְִִֶֶָָ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈»ִָ

בלע"ז טוול"ׁש ׁשּקֹורים דאכשטיינע)הּלבנים, ,(ציגעל ְִִֵֶַ
ּבכבׁשן  אֹותן הּקיר ∑ÓÁÏ¯.ׂשֹורפים .לטּוח ְְְִִָָ«…∆ִַַָ

(ã)äáä eøîàiå|BLàøå ìcâîe øéò eðl-äðáð ©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ§Ÿ´
:õøàä-ìë éðt-ìò õeôð-ït íL eðl-äNòðå íéîMá©¨©½¦§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬¨¨¨«¤

i"yx£ıeÙŒÔt∑להפיצנּו מּכה ׁשּום עלינּו יביא .מּכאן ׁשּלא ∆»ֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

(ä)øLà ìcânä-úàå øéòä-úà úàøì ýåýé ãøiå©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤©¦§¨®£¤¬
:íãàä éða eðä−§¥¬¨«¨¨«

eÁkL‡Âב  ‡˙ÈÓ„˜a ÔB‰ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿¿«¿≈»¿«¿»
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ï··„ ‡Ú¯‡a ‡˙Ú˜aƒ¿¬»¿«¿»¿»∆ƒƒ«»

ÔÈ·Ïג  ÈÓ¯ e·‰ d¯·ÁÏ ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
) ‡z„˜BÈ ‡¯ea ÔepÙ¯NÂ נ"י˙Â‰Â (‡¯ea ¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»¿»«¬«

ÔB‰Ï ‰Â‰ ‡¯ÓÈÁÂ ‡·‡Ï ‡z·Ï ÔB‰Ï¿¿ƒ¿»¿«¿»¿≈»»¬»¿
:ÚÈLÏ¿ƒ«

Ïc‚Óe‡ד  ‡z¯˜ ‡Ï È· e·‰ e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿≈»»«¿»«¿¿»
‡Ï „ÈaÚÂ ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ dLÈ¯Â¿≈≈»≈«≈¿«»¿«¿≈»»
:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯ca˙ ‡ÓÏÈc ÌeLƒ¿»ƒ¿««««≈»«¿»

˜¯z‡ה  È„·BÚ ÏÚ ‡Ú¯t˙‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»«»≈«¿»
:‡L‡ Èa B· Èc ‡Ïc‚Óe«¿¿»ƒ¿¿≈¬»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íãwî íòñða (á)EidW i"Xx WxR §¨§¨¦¤¤¥©©¦¤¨
dlrnl aEzMM ,mW miaWFi('l 'i) §¦¨©¨§©§¨

xd dxtq dk`A `WOn maWFn idie©§¦¨¨¦¥¨Ÿ£¨§¨¨©
mFwn mdl xEzl mXn Erqpe ,mcTd©¤¤§¨§¦¨¨¨¤¨

gOd.xrpW `N` E`vn `le mzF` wif ©©£¦¨§Ÿ¨§¤¨¦§¨
md oCal mW zFclFY iM ,oFkp df oi`e§¥¤¨¦§¥§©¨¥
dbltd qgi dOle ,oM mdilr xn`PW¤¤¡©£¥¤¥§¨¨¦¥©§¨¨
.mdn miAx mg ipaE zti ipA iM ,mdilr£¥¤¦§¥¤¤§¥¨©¦¥¤
`WOn did mzFvx`A maWFn iM ,cFre§¦¨¨§©§¨¨¨¦¥¨
mxh dzid dbltde ,mcTd xd cr©©©¤¤§©§¨¨¨§¨¤¤
zti ipA E`A `l iM ,maWFn didW¤¨¨¨¨¦Ÿ¨§¥¤¤
ux`A xW` drwAd l` mId iI`n¥¦¥©¨¤©¦§¨£¤§¤¤
lr mXd mvitd dbltdA la` .xrpW¦§¨£¨§©§¨¨¥¦¨©¥©
mzFvx`A EaWEd f`e ux`d lM ipR§¥¨¨¨¤§¨§§©§¨

:mdiiFbl§¥¤
éaøåhxx` ixd iM WxR mdxa` §©¦©§¨¨¥©¦¨¥£¨¨

md iM ,xn` dtie ,gxfOA©¦§¨§¨¤¨©¦¥

a"n) xn`PW ,xEX`l miaFxw gxfOA©¦§¨§¦§©¤¤¡©
gpe .hxx` ux` Ehlnp dOde (f"l h"i§¥¨¦§§¤¤£¨¨§Ÿ©
mdd zFvx`A aXizp xdd on FYcxA§¦§¦¨¨¦§©¥¨£¨¨¥
mXn Erqp EAx xW`ke ,eizFclFze `Ed§§¨§©£¤¨¨§¦¨

:FGd drwAd l ¤̀©¦§¨©
éLðàåEpizFAx ixaC lr dbltdoixcdpq) §©§¥©§¨¨©¦§¥©¥©§¤§¦

(.h"witcFxe .m`xFaA micxFn§¦§§¨§§¥
hWRd(w"cxde ,r"a`xd)`NW mixnF` , ©§¨§¨©©§¦¤Ÿ

mixAgn cgi EidIW `N` mYrC did̈¨©§¨¤¨¤¦§©©§ª¨¦
`le ,"uEtp oR" mYrC aEzMd ciBd iM¦¦¦©¨©§¨¤¨§Ÿ
mdixacM m`e .xg` oipr mdilr xRq¦¥£¥¤¦§¨©¥§¦§¦§¥¤
zg` xir didY Ki` iM ,miWRh Eidi¦§¦§¦¦¥¦§¤¦©©
.mlFrd ipA lkl wiRqn cg` lCbnE¦§¨¤¨©§¦§¨§¥¨¨
`NWe Exti `NW miaWFg Eid `OW F`¤¨¨§¦¤Ÿ¦§§¤Ÿ

:zxMi mirWx rxfe ,EAxi¦§§¤©§¨¦¦¨¥
ìáàdn mzpEM oiai ,mW WExR rcFId £¨©¥©¥¥¨¦©¨¨¨©

Exn`X,mW Epl dUrpedOM rcie ¤¨§§©£¤¨¥§¥©©¨

oiaie ,FzFUrl lCbOA EnfIW xErXd©¦¤¨§©¦§¨©£§¨¦
,drx daWgn EaWg iM ,oiprd lM̈¨¦§¨¦¨§©§¨¨¨¨
mcixtdl mdilr `AW Wprde§¨Ÿ¤¤¨£¥¤§©§¦¨

zFpFWNA,dCn cbpM dCn zFvx`aE ©§¨£¨¦¨§¤¤¦¨
zFrihPA mivvFw Eid iMdf :c"i dbibg)x ¦¨§¦©§¦£¦¨Ÿ©

(.d"r o`M`hgl dnFC m`hg dPde . ¨§¦¥¤§¨¤§¥§
EWxC df liaWA `OWe ,mdia`x"a) £¦¤§¤¨¦§¦¤¨§

(a"i g"l(.'d wEqR) mc`d ipA EpA xW`, £¤¨§¥¨¨¨¨
ipA `Ixng ipA dn dikxA iAx xn`̈©©¦§©§¨©§¥¨§©¨§¥
.'Eke d`ncw mc`C iFpA `N` ,`IlnB©§©¨¤¨§§¨¨©§¨¨§

ìkzñäåxiMfd lEAOd oipr lkA iM §¦§©¥¦§¨¦§©©©¦§¦
dbltd oipr lkaE ,"midl`"¡Ÿ¦§¨¦§©©§¨¨
xEarA lEAOd iM ,cgind mXd xiMfd¦§¦©¥©§ª¨¦©©©£
xEarA dbltde ,ux`d zzgWd©§¨©¨¨¤§©§¨¨©£
FnWA miWEpr mPde ,zFrihPA EvSTW¤¦§©§¦§¦¨£¦¦§

dcixid mrh dfe ,lFcBd('f wEqR)oke , ©¨§¤©©©§¦¨¨§¥
:oiai liMUOde .mFcq zCnAb dxez §¦©§§©©§¦¨¦



gpע zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b ycew zayl inei xeriy
i"yx£˙B‡¯Ï '‰ „¯iÂ∑ ּבא אּלא ,לכ הצר לא «≈∆ƒ¿ְְֶַָָָֹֻ

ויבינּו. ׁשּיראּו עד הּנּדֹון ירׁשיעּו ׁשּלא לּדּינים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹללּמד
ּתנחּומא  רּבי ‰‡„Ì.ּבמדרׁש Èa∑,מי ּבני אּלא ְְְִִַַַָ¿≈»»»ְִֵֶָ

הראׁשֹון  אדם ּבני אּלא ּוגמּלים? חמֹורים ּבני ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּמא

ואמר: הּטֹובה את ג)ׁשּכפה נתּתה (לעיל אׁשר "האּׁשה ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשהׁשּפיעם  ּבמי למרד ּבּטֹובה ּכפּו אּלּו אף ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹעּמדי".

הּמּבּול  מן ּומּלטם .טֹובה ְִִַַָָ

(å)ílëì úçà äôNå ãçà íò ïä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¥´©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈
øLà ìk íäî øöaé-àì äzòå úBNòì ílçä äæå§¤−©«¦¨´©«£®§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ£¤¬

:úBNòì eîæé̈«§−©«£«
i"yx£„Á‡ ÌÚ Ô‰∑ ׁשעם עּמהן, יׁש זֹו טֹובה ּכל ≈«∆»ִֵֶֶַָָָ

לעׂשֹות  החּלּו זה ודבר לכּלם, אחת וׂשפה הם .אחד ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ÌlÁ‰∑ עׂשֹותם אמרם, לעׂשֹות ,ּכמֹו: הם .להתחיל «ƒ»ְְְְֲֲִֵַַָָָ

˙BNÚÏ 'B‚Â Ì‰Ó ¯ˆaÈŒ‡Ï∑"יּבצר" ּבתמיהה, …ƒ»≈≈∆¿«¬ְִִִֵָָ
רּוח  "יבצר לֹו: ודֹומה ּכתרּגּומֹו. מניעה, ְְְְְְִִֶַַָֹלׁשֹון

עו)נגידים" .(תהלים ְִִ

(æ)eòîLé àì øLà íúôN íL äìáðå äãøð äáä̈µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½
:eäòø úôN Léà¦−§©¬¥¥«

i"yx£‰„¯ יתרה ∑‰·‰ מענותנּותֹו נמל ּדינֹו .ּבבית »»≈¿»ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
נבנה",∑‰·‰ "הבה אמרּו: הם מּדה, ּכנגד מּדה »»ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ

ואמר  מדד ּכנגּדם נרדה"והּוא "הבה :.‰Ï·Â∑ ְְְְְֵֶַַָָָָָָ¿»¿»

אחרֹונה  וה"א רּבים, ּבלׁשֹון מׁשּמׁש נּו"ן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָּונבלּבל,
נרדה יתרה  ׁשל eÚÓLÈ.ּכה"א ‡Ï∑ לבנה ׁשֹואל זה ְְְֵֵֵֶָָ…ƒ¿¿ְֵֵֶָ

עליו  עֹומד וזה טיט, מביא מחֹווזה את .ּופֹוצע ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

(ç)eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìò íMî íúà ýåýé õôiå©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈©§¥´¨¨¨®¤©©§§−
:øéòä úðáì¦§¬Ÿ¨¦«

i"yx£ÌMÓ Ì˙B‡ '‰ ıÙiÂ∑ׁשלמה ׁשאמר הּוא עליהם. נתקּים נפּוץ" "ּפן ּׁשאמרּו: מה הּזה, (משלי ּבעֹולם «»∆»ƒ»ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
תבֹואּנּוי) היא רׁשע "מגֹורת :". ְְִֶַָָ

(è)úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷ ïk-ìò©¥º¨¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´
:õøàä-ìk éðt-ìò ýåýé íöéôä íMîe õøàä-ìk̈¨¨®¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−¨¨¨«¤

i"yx£ÌˆÈÙ‰ ÌMÓe∑ לעֹולם חלק להם ׁשאין לּמד ƒ»¡ƒ»ִֵֵֵֶֶֶָָָ
ּדֹור  ׁשל אֹו הּמּבּול, ּדֹור ׁשל קׁשה: זֹו אי וכי ְִֵֶֶַַַָָָהּבא.
יד  ּפׁשטּו ואּלּו ּבעּקר, יד ּפׁשטּו לא אּלּו ְְְִֵֵַַָָָָָָָָֹהּפּלגה,
מן  נאבדּו לא ואּלּו נׁשטפּו ואּלּו ּבֹו, להּלחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹּבעּקר

מריבה  והיתה ּגזלנים היּו הּמּבּול ׁשּדֹור אּלא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָהעֹולם?
ורעּות  אהבה נֹוהגים היּו ואּלּו נאבדּו. לכ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהם,
למדּת אחדים", ּודברים אחת "ׂשפה ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּביניהם,

הּׁשלֹום  וגדֹול הּמחלקת .ׁשּׂשנאּוי ְֲֶֶַַַָָָֹ
ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr bk jxk zegiy ihewl)

הּבא לעֹולם חלק להם ׁשאין ט)למד יא, (רׁש"י ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּבא, לעֹולם חלק להם יׁש העֹולם אּמֹות ׁשחסידי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמׁשמע,
הרמּב"ם ׁשּכתב ספ"ח)ּוכפי מלכים לדּיק (הלכות יׁש ולכאֹורה . ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

מהּמׁשנה להרמּב"ם ּכן הּמׁשניֹות ּפרּוׁש ּוראה חלק. ר"פ (סנהדרין ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

וׁשםׁשם) כו'. ּבלעם הדיֹוטֹות, ארּבעה סע"ב): ּדֹור (קז, : ְְְְִֶַָָָָָ
כו'. סדֹום אנׁשי . . הּפּלגה ּדֹור . . ְְֵַַַַַָָהּמּבּול

(é)ãìBiå äðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈©−¤
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà-úà¤©§©§¨®§¨©−¦©©¬©©«

i"yx£‰L ˙‡Ó Ôa ÌL∑ אחר ׁשנתים ארּפכׁשד את .הּמּבּול ּכׁשהֹוליד ≈∆¿«»»ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָ

(àé)Lîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

ÔB‰lÎÏו  „Á ÔLÈÏÂ „Á ‡nÚ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»«»«¿ƒ»«¿»¿
ÔB‰pÓ ÚÓzÈ ‡Ï ÔÚÎe „aÚÓÏ eÈ¯Lc ÔÈ„Â¿≈¿»ƒ¿∆¿»¿«»ƒƒ¿«ƒ¿

:„aÚÓÏ e·ÈMÁc Ïk…ƒ«ƒ¿∆¿»

Ïc‡ז  ÔB‰LÈÏ Ônz ÏaÏ·e ÈÏb˙ e·‰»ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«»ƒ»¿ƒ»
:d¯·Á ÔLÈÏ L‡ (¯·b) ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿«¡«ƒ««¿≈

‡¯Ú‡ח  ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔnzÓ ÔB‰˙È ÈÈ ¯c·e««¿»»¿ƒ«»««≈»«¿»
) È·ÓÏ eÚÓe נ"י(È·ÓlÓ eÚÓ˙‡Â ¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈

:‡z¯«̃¿»

ÈÈט  ÏaÏa Ôn˙ È¯‡ Ï·a dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»∆¬≈«»«¿≈¿»
Èt‡ ÏÚ ÈÈ Ôep¯ca ÔnzÓe ‡Ú¯‡ Ïk ÔLÈÏƒ«»«¿»ƒ«»«»ƒ¿»««≈

:‡Ú¯‡ Ïk»«¿»

ÔÈLי  ‰‡Ó ¯a ÌL ÌL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«≈≈«¿»¿ƒ
¯˙a ÔÈL ÔÈz¯z „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»«¿«¿»«¿≈¿ƒ»«

:‡ÙBË»»

LÓÁיא  „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÌL ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»«¿«¿»¬≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»



עי gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b ycew zayl inei xeriy

(áé)ìLe Lîç éç ãLëtøàåãìBiå äðL íéL §©§©§©´©½¨¥¬§¦−¨¨®©−¤
:çìL-úà¤¨«©

(âé)ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøà éçéåL ©§¦´©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå íéðL̈¦½§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ãé)ìL éç çìLå:øáò-úà ãìBiå äðL íéL §¤¬©©−§¦´¨¨®©−¤¤¥«¤

(åè)ìL øáò-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåíéðL L ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(æè)ìLe òaøà øáò-éçéå:âìt-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤¨«¤

(æé)ìL âìt-úà BãéìBä éøçà øáò-éçéåäðL íéL ©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(çé)ìL âìô-éçéå:eòø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«

(èé)íéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîe¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ë)ìLe íézL eòø éçéå:âeøN-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦´§½§©¬¦§¦−¨¨®©−¤¤§«

(àë)íéðL òáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø éçéå©§¦´§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©¨¦−
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîe¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(áë)ìL âeøN éçéå:øBçð-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦¬§−§¦´¨¨®©−¤¤¨«

(âë)äðL íéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN éçéå©§¦´§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦¨¨®
ñ :úBðáe íéða ãìBiå©¬¤¨¦−¨«

(ãë):çøz-úà ãìBiå äðL íéøNòå òLz øBçð éçéå©§¦´¨½¥¬©§¤§¦−¨¨®©−¤¤¨«©

(äë)äøNò-òLz çøz-úà BãéìBä éøçà øBçð éçéå©§¦´¨À©«£¥Æ«¦´¤¤½©§©¤§¥¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîe äðL̈−̈§©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(åë)-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéòáL çøú-éçéå©«§¦¤−©¦§¦´¨¨®©¸¤Æ¤©§½̈¤
:ïøä-úàå øBçð̈−§¤¨¨«

ÔÈLיב  LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«¬»¿»ƒ«¬≈¿ƒ
:ÁÏL ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»«

ÁÏLיג  ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „LÎt¯‡ ‡ÈÁÂ«¬»«¿«¿«»«¿ƒ»∆«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ú·¯:יד  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ ÁÏLÂ¿∆«¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈∆

‡¯Úaטו  ¯·Ú ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏL ‡ÈÁÂ«¬»∆«»«¿ƒ»≈∆«¿«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙טז  „ÈÏB‡Â ÔÈL Úa¯‡Â ÔÈ˙Ïz ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆¿»ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»
:‚Ït»∆

‡¯Úaיז  ‚Ït ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆»«¿ƒ»∆∆«¿«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

¯eÚ:יח  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿

Ô˙‡Óיט  eÚ¯ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¿»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙כ  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz¯˙Â ÔÈ˙Ïz eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿ƒ»
:‚e¯N¿

Ô˙‡Óכא  ‚e¯N ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»¿»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

BÁ¯:כב  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‚e¯N ‡ÈÁÂ«¬»¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»

Ô˙‡Óכג  ¯BÁ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚e¯N ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»»»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙כד  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÚL˙e ÔÈ¯NÚ ¯BÁ ‡ÈÁÂ«¬»»«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
:Á¯z»«

Ó‡‰כה  Á¯z ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ¯BÁ ‡ÈÁÂ«¬»»»«¿ƒ»∆«¿»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ¯NÚ ÚL˙e¿«¬«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡·¯Ìכו  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚ·L Á¯˙ ‡ÈÁÂ«¬»∆«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»
:Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ ˙È»»¿»»»
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(æë)íøáà-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤©§½̈
:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçð-úà¤¨−§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«

(çë)ãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìò ïøä úîiåBz ©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−
:íécNk øeàa§¬©§¦«

i"yx£ÂÈ·‡ Á¯z ÈtŒÏÚ∑אביו רבה)ּבחּיי .(בראשית «¿≈∆«»ƒְִֵַָ
ׁשּקבל  מת, אביו ׁשעלֿידי אֹומרים יׁש אּגדה: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּומדרׁש
צלמיו, את ׁשּכּתת על נמרד לפני ּבנֹו אברם על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּתרח
אם  ּבלּבֹו: ואֹומר יֹוׁשב והרן האׁש, לכבׁשן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָוהׁשליכֹו
מּׁשּלֹו, אני נֹוצח נמרד ואם מּׁשּלֹו, אני נֹוצח ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאברם

אמר  אּתה? מי מּׁשל להרן: לֹו אמרּו אברם, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּוכׁשּנּצל
האׁש לכבׁשן הׁשליכּוהּו אני. אברם מּׁשל הרן: ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָלהם
ּפרׁש סרּוק] [ּבן ּומנחם ּכׂשּדים". "אּור וזהּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָונׂשרף,

וכן ּבקעה. כד)אּור, וכן(ישעיה ה'", ּכּבדּו "ּבארים (שם : ְְְְִִֵֵַָָֻ
אּור יא) קרּוי עמק ּובקע חֹור ּכל צפעֹוני". "מאּורת :. ְְִִֶַַָָָֹ

‡·¯Ìכז  ˙È „ÈÏB‡ Á¯z Á¯z ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«∆«∆«ƒ»«¿»
:ËBÏ ˙È „ÈÏB‡ Ô¯‰Â Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ ˙È»»¿»»»¿»»ƒ»

Ú¯‡a‡כח  È‰e·‡ Á¯z Èt‡ ÏÚ Ô¯‰ ˙ÈÓeƒ»»««≈∆«¬ƒ¿«¿»
:È‡cÒÎ„ ‡¯e‡a d˙e„lÈ„¿«»≈¿»¿«¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

õøàa åéáà çøz éðt ìò (çë)©§¥¤©¨¦§¤¤
.BzãìBîKxcM ,i"Xx azM ©§¨©©¦§¤¤

EpizFAx ixaC(b"i g"l x"aA)lr law gxY ¦§¥©¥§¤©¨©©
zxiaW lr cFxnp iptl FpA mxa ©̀§¨§¦§¥¦§©§¦©
aWi oxde ,oWakl EdkilWde einlv§¨¨§¦§¦¨§¦§¨§¨¨¨©
m`e ,FNW ip` gvFp mxa` m` xn`e§¨©¦©§¨¥©£¦¤§¦
mxa` lSPWkE ,FNW ip` gvFp cFxnp¦§¥©£¦¤§¤¦©©§¨
mdl xn` ,dY` in lXn Fl Exn`̈§¦¤¦©¨¨©¨¤
oWaMl EdEkilWd ,ip` mxa` lXn¦¤©§¨£¦¦§¦©¦§¨

Edfe ,sxUpe.miCUM xE`WxR mgpnE §¦§©§¤©§¦§©¥¥©
,xE`EcAM mix`A oM lr oke ,drwA¦§¨§¥©¥¨ª¦©§

'd(e"h c"k dirWi)ipFrtv zxE`n oke ,mW) §©§¨§¥§©¦§¦¨

('g `"i:xE` `xTi wnr rwaE xFg lM ,¨¤©¨Ÿ¦¨¥
ïéðòäå`Ed dfA EpizFAx ElATW §¨¦§¨¤¦§©¥¨¤

.FzF` x`an ip`e ,zn`d̈¡¤©£¦§¨¥
,miCUM ux`A clFp `l Epia` mdxa ©̀§¨¨¨¦Ÿ©§¤¤©§¦
lke miCUke ,Eid mW ipA eizFa` iM¦£¨§¥¥¨§©§¦§¨
aEzMde .mg ipA zFvx` xrpW ux ¤̀¤¦§¨©§§¥¨§©¨

ixard mxa`l cBIe xn`(b"i c"i oNdl), ¨©©©¥§©§¨¨¦§¦§©¨

aizkE ,iCUMd `l('a c"k rWFdi)xarA Ÿ©©§¦§¦§ª©§¥¤
dia` gxY mlFrn mkizFa` EaWi xdP ©¨¨¨§£¥¤¥¨¤©£¦

dxFY mlFrn zNnE .xFgp ia`e mdxa ©̀§¨¨©£¦¨¦©¥¨¤
aizkE ,f`n eizFclFY mXn iMwEqR mW) ¦¦¨§¨¥¨§¦¨¨

('bgT`e`xarn mdxa z` mkia` z` ©¨¤©¤£¦¤¤§¨¨¥¥¤
oxgA xFgp iM ,xaCl di`xE .xdPd©¨¨§¨¨©¨¨¦¨§¨¨
miCUM xE` gxY mFwn did m`e ,did̈¨§¦¨¨§¤©©§¦
Fz`vA iM xRq aEzMde ,xrpW ux`A§¤¤¦§¨§©¨¦¥¦§¥
mxa` wx FY` gwl `l miCUM xE`n¥©§¦Ÿ¨©¦©©§¨
,FzNM ixUe FpA oA oxd oA hFle FpA§§¤¨¨¤§§¨©©¨
:miCUM ux`A x`Wp xFgp did oM m ¦̀¥¨¨¨¦§©§¤¤©§¦

ìáàmx` ux` mYclFn ux` zn`A £¨¤¡¤¤¤©§¨¤¤£¨
zlgPn `ide ,xdPd xarA `id¦§¥¤©¨¨§¦¦©£©
ipaA xnF` aEzMde ,mlFrn eizFa £̀¨¥¨§©¨¥¦§¥

mW('l 'i lirl)dk`A `WOn maWFn idie ¥§¥©§¦¨¨¦¥¨Ÿ£¨

,llFM mW `Ede ,mcTd xd dxtq§¨¨©©¤¤§¥¥
aizkcM(`"l wEqR mW).mdiFbl mzvx`A §¦§¦¨¨§©§Ÿ¨§¥¤

aEzke('f b"k xAcOA)wla ipgpi mx` on §¨©¦§¨¦£¨©§¥¦¨¨
`Ed dPde ,mcw ixxdn a`Fn Kln¤¤¨¥©§¥¤¤§¦¥

:mlFrn `idd ux`d on mzFa`e©£¨¦¨¨¤©¦¥¨
eðéöîecEnlYA(.`"v a"a)mdxa` iM ¨¦©©§¦©§¨¨

xird z`fe ,`zEkA WAgp¤§©§¨§Ÿ¨¦
aizkC ,miCUM ux`A DPpi`(c"k f"i a"n) ¥¤¨§¤¤©§¦¦§¦

`ErnE `zEMnE laAn xEX` Kln `aIe©¨¥¤¤©¦¨¤¦¨¥©¨
aEzke ,zngnE('l mW)EUr laa iWp`e ¥£¨§¨¨§©§¥¨¤¨

z` EUr zEk iWp`e zFpA zFMq z ¤̀ª§§©§¥¨¤
xarA xir `id iM d`xi la` ,lbxp¥§¨£¨¦§¤¦¦¦§¥¤
mW oxg iM ,mixdp mx` ux`A xdPd©¨¨§¤¤£©©£©¦¦¨¨¥

aizkC ,mixdp mx` ux`A xiroNdl) ¦§¤¤£©©£©¦¦§¦§©¨

('i c"kxir l` mixdp mx` l` KlIe©¥¤¤£©©£©¦¤¦
Eprcie Epxwg cFre .oxg `idW xFgp̈¤¦¨¨§¨©§§¨©§
iaWFi EidW miAx micinlY iR lr©¦©§¦¦©¦¤¨§¥
oiA dlFcB xir `zEM iM ,`idd ux`d̈¨¤©¦¦¨¦§¨¥

A zpicOn dwFgx xEX` oiaE oxg,la ¨¨¥©§¨¦§¦©¨¤
la` ,mini dXW FnM oxg oiaE DpiaE¥¨¥¨¨§¦¨¨¦£¨
dzFid xEarA xdPd xarA zllkp `id¦¦§¤¤§¥¤©¨¨©£¡¨
lEaB zxR xdp oiaE mixdp mx` oiA¥£©©£©¦¥§©§¨§
zncw KlFdd lwCg oiaE ,l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥¦¤¤©¥¦§©

.xEX ©̀
äpäåmilFcBd eipA cilFd gxY §¦¥¤©¦¨¨©§¦

xdPd xarA xFgpe mdxa ©̀§¨¨§¨§¥¤©¨¨
FpA mdxa` mr Fl Klde ,eizFa` ux ¤̀¤£¨§¨©¦©§¨¨§
ohTd FpA Fl clFp mWe miCUM ux` l ¤̀¤¤©§¦§¨©§©¨¨
xdPd xarA FpA xFgp x`Wpe ,oxd̈¨§¦§©¨§§¥¤©¨¨
F` `idd xirA clFPW F` ,oxg xirA§¦¨¨¤©¨¦©¦

mrh dfe .`zEMn DA aXizPWux`A ¤¦§©¥¨¦¨§¤©©§¤¤
,miCUM xE`A FYclFnFYclFn mW iM ©§§©§¦¦¥©§

:FCal oxd lW¤¨¨§©
ïéðòäåxtqA oM mB `vnp dGd lAwnd §¨¦§¨©§ª¨©¤¦§¨©¥§¥¤

dxFnA axd azMW FnM miFBd ipFncw©§¥©¦§¤¨©¨©§¥
mikFaPd(h"k 'b)xtQA FxiMfd iM , ©§¦¦¦§¦©¥¤

mxa` iM "mixvOd mixM`d zcFar"£©¨¦¨¦©¦§¦¦©§¨
oFndd zrC lr wlg `zEkA clFp xW £̀¤©§¨¨©©©©¤¨
FzF` KlOd ozpe ,WnXd micaFr EidW¤¨§¦©¤¤§¨©©¤¤
zFgkFzA mdOr dide xdQd ziaA§¥©Ÿ©§¨¨¦¨¤§¥
KlOd cgR KM xg` ,mW miAx minï¦©¦¨©©¨¨©©¤¤
mc`d ipA xiqie Fvx` eilr zigWIW¤©§¦¨¨©§§¨¦§¥¨¨¨
ux` dvw l` FzF` Wxbe mzpEn`n¥¡¨¨§¥¥¤§¥¤¤

.FpFd lM gwNW xg` orpM§©©©©¤¨©¨
äpäåux`A `Edd mFwOA mipR lM lr §¦¥©¨¨¦©¨©§¤¤

mdxa`l qp dUrp miCUM©§¦©£¨¥§©§¨¨
FzF` alA ozPW ,xYqp qp F` ,Epia`̈¦¥¦§¨¤¨©§¥
`ivFde EPzini `NWe FliSdl KlOd©¤¤§©¦§¤Ÿ§¦¤§¦
qp F` ,FWtpl KlIW xdQd ziAn FzF`¦¥©Ÿ©¤¥¥§©§¥
lSpe W`d oWakl FkilWdW mqxtn§ª§¨¤¦§¦§¦§©¨¥§¦©

:EpizFAx ixacM§¦§¥©¥
ìàåeizFiWwA mdxa` iAx LzF` dYti §©§©¤§©¦©§¨¨§ª§¨

df aEzMd xRq `NW xnF`W¤¥¤Ÿ¦¥©¨¤
di`xE mrh Ll oY` cFr iM ,`lRd©¤¤¦¤¥§©©§¨¨

FA `vFIkaE dfA(e"h e"n oNdl)miFBd la` . ¨¤§©¥§©¨£¨©¦
mdW itl mxtqA df ExiMfd `l mdd̈¥Ÿ¦§¦¤§¦§¨§¦¤¥
FQpA miaWFg Eide ,FYrC lr miwlFg§¦©©§§¨§¦§¦

tWM dUrn `EdWEpAx dWn oiprM mi ¤©£¥§¨¦§¦§©¤©¥
df ipRnE .eiUrn zNgzA mixvOd mr¦©¦§¦¦§¦©©£¨¦§¥¤
did iM dGd qPd aEzMd cFr xiMfd `lŸ¦§¦©¨©¥©¤¦¨¨
eilr miwlFgd ixaC xiMfdl Kixv̈¦§©§¦¦§¥©§¦¨¨
,mixvn inEhxg ixaC xiMfd xW`M©£¤¦§¦¦§¥©§¥¦§©¦
mdOr mdxa` ixaC Ex`Azp `le§Ÿ¦§¨£¦§¥©§¨¨¦¨¤
:sFQA EpAx dWn ixaC Ex`Azp xW`M©£¤¦§¨£¦§¥¤©¥©

aEzMd xn`W Edfe('f e"h oNdl)'d ip` §¤¤¨©©¨§©¨£¦
Ll zzl miCUM xE`n Liz`vFd xW £̀¤¥¦¥©§¦¨¤§
zNn iM ,DYWxl z`Gd ux`d z ¤̀¨¨¤©Ÿ§¦§¨¦¦©
xn` `l iM ,qp lr cOlY "Liz`vFd"¥¦§©¥©¥¦Ÿ¨©
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(èë)íøáà-úLà íL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤©§¨Æ
äkìî-éáà ïøä-úa äkìî øBçð-úLà íLå éøN̈½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬£¦«¦§−̈

:äkñé éáàå©«£¦¬¦§¨«
i"yx£‰kÒÈ∑ ׂשרה ׁשסכתה ,זֹו ׁשם הּקדׁש,על ּברּוח ƒ¿»ְְֵֶֶַַַָָָָֹ

ּביפיּה סֹוכין ׂשרי (וׁשהּכל אֹותּה "וּיראּו ׁשּנאמר ּכמֹו אחרים: ספרים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

נסיכּות)פרעה" לׁשֹון "יסּכה", ועֹוד: ל"ט . בסנהדרין הוא (וכן ְְְְְִִַָֹ
ׂשר להדיא) ּכמֹו ׂשררה . לׁשֹון .ה, ְְְָָָָ

(ì):ãìå dì ïéà äø÷ò éøN éäzå©§¦¬¨©−£¨¨®¥¬−̈¨¨«

(àì)ïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³¤¨¨Æ
eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸
eàáiå ïòðk äöøà úëìì íécNk øeàî ízà¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ

:íL eáLiå ïøç-ãò©¨−̈©¥¬§¨«
i"yx£Ìz‡ e‡ˆiÂ∑ וׂשרי לֹוט עם ואברם ּתרח .וּיצאּו «≈¿ƒ»ְְְְִֵֶַַַַָָ

(áì)úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç çøú-éîé eéäiå©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨
øça çøzÑ:* ¤−©§¨¨«

(*423 ועמ' ,63 עמ' חט"ו לקו"ש ע"פ

‡z˙כט  ÌeL ÔÈL ÔB‰Ï ¯BÁÂ Ì¯·‡ ·ÈÒe¿ƒ«¿»¿»¿¿ƒƒ«
Ô¯‰ ˙a ‰kÏÓ ¯BÁ ˙z‡ ÌeLÂ È¯N Ì¯·‡«¿»»»¿ƒ«»ƒ¿»«»»

:‰kÒÈ„ ‡‰e·‡Â ‰kÏÓ„ ‡‰e·‡¬»¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»

ÏÂ„:ל  dÏ ˙ÈÏ ‰¯˜Ú È¯N ˙Â‰Â«¬«»«¬»»≈»¿»

a¯לא  ËBÏ ˙ÈÂ d¯a Ì¯·‡ ˙È Á¯z ¯·„e¿«∆«»«¿»¿≈¿»«
Ì¯·‡ ˙z‡ d˙lk È¯N ˙ÈÂ d¯a ¯a Ô¯‰»»«¿≈¿»»««»≈ƒ««¿»
ÏÊÈÓÏ È‡cÒÎ„ ‡¯e‡Ó ÔB‰nÚ e˜Ùe d¯a¿≈¿»ƒ¿≈»¿«¿»≈¿≈«
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ô¯Á „Ú B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»««¬«»»ƒƒ«»

ÈÓe˙לב  ÔÈL LÓÁÂ Ô˙‡Ó Á¯˙ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈∆«»»«¬≈¿ƒƒ
Ù Ù Ù :Ô¯Áa Á¯z∆«¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

la` ,"miCUM xE`n LiYgwl xW`"£¤§©§¦¥©§¦£¨
xBqOn `ivFdW ,"Liz`vFd" xn`̈©¥¦¤¦¦©§¥
ux`n Liz`vFd xW` FnM ,xiq`̈¦§£¤¥¦¥¤¤

mixvn('a 'k zFnW). ¦§©¦§

øîàåz`Gd ux`d z` Ll zzl §¨©¨¥§¤¨¨¤©Ÿ
FzF` F`ivFd zrn iM ,DYWxl§¦§¨¦¥¥¦
dNrzi eiptl oFvxd did miCUM xE`n¥©§¦¨¨¨¨§¨¨¦§©¤
,`idd ux`d z` Fl oYie EPlCbIW¤§©§¤§¦¥¤¨¨¤©¦
on mAlA did mdxa`e eia` gxze§¤©¨¦§©§¨¨¨¨§¦¨¦
orpM ux` l` EklIW lSPW `Edd mFId©©¤¦©¤¥§¤¤¤§©©
,KlOd cgRn miCUM ux`n wgxzdl§¦§©¥¥¤¤©§¦¦©©©¤¤
dtUe cg` mre ,mdl aFxw oxg iM¦¨¨¨¨¤§©¤¨§¨¨
,mdipWl zinx` oFWl iM ,mNkl zg ©̀©§ª¨¦§£¨¦¦§¥¤
rnWi `l xW` mr l` zkll Evxe§¨¨¤¤¤©£¤Ÿ¦§©

:FOre `Edd KlOd FpFWl§©¤¤©§©
eäæåmrhmiCUM xE`n mY` E`vIe §¤©©©¥§¦¨¥©§¦

,oxg cr E`aIe orpM dvx` zkll̈¤¤©§¨§©©©¨Ÿ©¨¨
mdizFa`e mdizFgRWn mW xW £̀¤¨¦§§¥¤©£¥¤
mW EaMrzpe mdipiA EaWie ,mlFrn¥¨§¨§¥¥¤§¦§©§¨
mdxa` dEhvp mWe .miAx minï¦©¦§¨¦§©¨©§¨¨
dvx` zkll FYrcA dlrX dn zFUrl©£©¤¨¨§©§¨¤¤©§¨
oxgA mW znE ,eia` z` afre orpM§©©§¨©¤¨¦¥¨§¨¨

oA hFle FYW` mr Kld `Ede ,Fvx ©̀§§¨©¦¦§§¤
aEzMd xn`W Edfe .orpM dvx` eig`̈¦©§¨§©©§¤¤¨©©¨

('b c"k rWFdi)z` mkia` z` gT`e §ª©¨¤©¤£¦¤¤
lkA FzF` KlF`e xdPd xarn mdxa ©̀§¨¨¥¥¤©¨¨¨¥§¨

p xdPd xarA iM ,orpM ux`,dfA dEhv ¤¤§¨©¦§¥¤©¨¨¦§©¨¨¤
:orpM ux` lkA FkilFde Fgwl mXnE¦¨§¨§¦§¨¤¤§©©

äpäådidi EpizFAx zrC lrxE` §¦¥©©©©¥¦§¤
miCUMizFng oFWNn ,FhEWtM ©§¦¦§¦§£¦

xE` izi`x(f"h c"n dirWi)Exn`e .E`vIe ¨¦¦§©§¨§¨§©¥§
,miCUM xE`n mY`on `vi `l gxze ¦¨¥©§¦§¤©Ÿ¨¨¦

F` .xTr `Ed mxa` la` ,oWaMd©¦§¨£¨©§¨¦¨
FnM .qPd xEarA oM `xwp mFwOd©¨¦§¨¥©£©¥§
de`Yd zxawaE dQnaE dxrazaE§©§¥¨§©¨§¦§Ÿ©©£¨

(a"k 'h mixaC)iM aEzMd fnxie .mzlEfe , §¨¦§¨¨§¦§Ÿ©¨¦
mdl EgxA oWaMd on mxa` z`vA§¥©§¨¦©¦§¨¨§¨¤

:mXn mNMª¨¦¨
Leøôe'd EcAM mix`A(e"h c"k dirWi) ¥¨ª¦©§§©§¨

md iM mdixacM iYrC lr©©§¦§¦§¥¤¦¥
zFxF` miUFr mXW midFaBd mixdd¤¨¦©§¦¤¨¦
zFWcgd ricFdl zF`EVn oi`iVnE©¦¦©§¦©©£¨

xn` xW`M ,miTgxnA xdn(mW)iI`A ©¥§¤§©¦©£¤¨©¨§¦¥
,oiprde ,l`xUi idl` 'd mW mId©¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥§¨¦§¨

`lRde qPd mlFrd lkA EricFIW¤¦§¨¨¨©¥§©¤¤
zxE`n oke .mXd cFakl mdl dUrPd©©£¨¨¤¦§©¥§¥§©

ipFrtv('g `"i dirWi)mXW ,FNW xFgd , ¦§¦§©§¨©¤¤¨
`xFTW FnM ,lFcBd FzEninge FxF`©£¦©¨§¤¥
inEw" WxcOA izi`xe ."sxU" FzF`¨¨§¨¦¦©¦§¨¦

"ixF`(`"k `wqR k"xC `zwiqR)oM lr ¦§¦§¨§¦§¨©¥
,FzF` oicAkn dOA ,'d EcAM mixE`Ä¦©§©¤§©§¦
,`IqpR oili`A xn` `pdM xA `A` 'x©¨©©£¨¨©§¦¥¦§©¨
iYaA oiwilcOW zFIWWrd oFbM od¥§¨£¨¦¤©§¦¦§¨¥
,mId iI`A ENt` ,mFwn lkA ,zFIqpM§¥¦§¨¨£¦§¦¥©¨
"mix`A" oiUFrW ixd .mXd cFakl¦§©¥£¥¤¦¨ª¦

:FhEWtM W` oFWNnhk dxez ¦§¥¦§
.íécNk øeàî ízà eàöiå (àì)©¥§¦¨¥©§¦
,eia`n cAkp mxa` iM xEarA©£¦©§¨¦§¨¥¨¦
xn` ,Ekli FxEaraE FzvrA miklFdde§©§¦©£¨©£¥§¨©

aEzMd.mY` E`vIexn`W iR lr s`e ©¨©¥§¦¨§©©¦¤¨©
,gxY gTIexEarA ixUe hFl la` ©¦©¤©£¨§¨©©£

iM ,mY` Ekld mxa`ixg` mBcxtPW ©§¨¨§¦¨¦©©£¥¤¦§©
:FY` Ekld eia`n mxa`al dxez ©§¨¥¨¦¨§¦

.ïøça çøz úîiå (áì)mxa` `vIWM ©¨¨¤©§¨¨§¤¨¨©§¨
dOle ,dAxd gxY zFpXn Ex`Wp¦§£¦§¤©©§¥§¨¨
gxY lW Fzzin aEzMd miCwd¦§¦©¨¦¨¤¤©



gpעד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ô¯Áa Á¯z ˙ÓiÂ∑ מחרן אברם ׁשּיצא לאחר «»»∆«¿»»ְְֵֶַַַָָָָָ

ׁשנה, מּׁשּׁשים יֹותר ׁשם והיה ּכנען, לארץ ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּובא
ּכתיב: יב)ׁשהרי וׁשבעים (לקמן ׁשנים חמׁש ּבן "ואברם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

היה  ׁשנה ׁשבעים ּבן ותרח מחרן", ּבצאתֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשנה
אברם  ּכׁשּיצא לתרח קמ"ה הרי אברם, ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּנֹולד
הקּדים  ולּמה הרּבה, מּׁשנֹותיו נׁשארּו עדין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָמחרן.

ל  ּתרח ׁשל מיתתֹו ׁשּלא הּכתּוב אברם? ׁשל יציאתֹו ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לּכל  מפרסם הּדבר אברם יהא קּים לא ויאמרּו: ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹֻ
קראֹו ,לפיכ לֹו. והל זקן ׁשהּניחֹו אביו, ּכּבּוד ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָאת

מת. ועֹוד (הּכתּוב אחרים: ּבחּייהם )ספרים אף ׁשהרׁשעים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
חּיים, קרּויים ּבמיתתן אף והּצּדיקים מתים, ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָקרּויים

חי" איׁש ּבן יהֹוידע ּבן "ּובניהּו ∑Ô¯Áa.ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָ¿»»
הפּוכה  ׁשל הּנּו"ן אף חרֹון אברם, עד :ל לֹומר , ְְֲֲֶַַַַַָָ

:מקֹום  ָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּבחרן ּתרח לב)וּימת לֹו(יא, והל זקן (רׁש"י)ׁשהּניחֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבּגמרא ב)איתא לג, מּפני (קידושין לעמד מהּו רּבֹו, והּוא ּבנֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָֹ
זה  ויעמדּו הּוא, ּדאֹורייתא ּוספיקא הרא"ש: וכתב ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹאביו.
ׁשעלה  ׁשּמּיֹום מרֹוטנּבּורג, מאיר רּבנּו על אמרּו זה. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
אליו, יבא ׁשאביו רצה ולא אביו ּפני הקּביל לא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֹֻלגדּלה

אברהם  ׁשהרי אברהם, ׁשל ּתלמידֹו היה ּתרח והּנה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעכ"ל.
רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי ּבה', להאמין אֹותֹו טו)לּמד טו, לך (לך ְְֲִִִִֵֶַַַַָ

את  אברהם עזב ׁשּלכן לֹומר ויׁש ּתׁשּובה. עׂשה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתרח
מּפניו. לעמד יצטר ׁשּלא ּכדי ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹאביו,

נח פרשת חסלת

סימן. לו"ט יסכ"ה אב"י סימן. בצלא"ל פסוקים, קנ"ג

å øåáéöì äøèôääú"åîùìçñø ¯ æñø íéãåîò ïî÷ì

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xaCd `di `NW ,mxa` lW Fz`ivil¦¦¨¤©§¨¤Ÿ§¥©¨¨
mxa` mIw `l Exn`ie lMl mqxtn§ª§¨©Ÿ§Ÿ§Ÿ¦¥©§¨
,Fl Klde owf FgiPdW m`e a` cEAM¦¨¨¥¤¦¦¨¥§¨©
mirWxd s`W cFre ,zn F`xw Kkitl§¦¨§¨¥§¤©¨§¨¦
,i"Xx oFWl .mizn mi`Exw mdiIgA§©¥¤§¦¥¦§©¦

dAx ziW`xaaE('f h"l)DnY ip`e .`Ed ¦§¥¦©¨©£¦¨¥©
aEzMd lM bdpn dGW ,mdixaC lr©¦§¥¤¤¤¦§©¨©¨
,FzzinE oAd FcilFde a`d iIg xRql§©¥©¥¨¨§¦©¥¦¨
lkA ,oAd oiprA ligzn KM xg`e§©©¨©§¦§¦§©©¥§¨
Fnvr gpe .miaEzMd Ebdp KM zFxFCd©¨¨£©§¦§Ÿ©©§
mWe ,ig EPcFr mxa` lW einiA dPd¦¥§¨¨¤©§¨¤©§¥

:ig did mdxa` ini lM FpA§¨§¥©§¨¨¨¨©
ïëzéådPXW ipRn dGd WxcOl E`AW §¦¨¥¤¨©¦§¨©¤¦§¥¤¦¨

dWxRd xcq gxzA aEzMd©¨§¤©¥¤©¨¨¨
`l mNM eizFclFze mWA iM ,DNMª¨¦§¥§§¨ª¨Ÿ
llke xfg `le ,dzin aEzMd xiMfd¦§¦©¨¦¨§Ÿ¨©§¨©

xcQd Utze xfg o`kaE ,mipXd©¨¦§¨¨©§¨©©¥¤
mc`n miAxd mipXd ilraAW oFW`xd̈¦¤§©£¥©¨¦¨©¦¥¨¨
,znIe gxY ini lM EidIe :llke ,gp cre§©Ÿ©§¨©©¦§¨§¥¤©©¨¨
dziOd mFwn cFr xiMfdl siqFde§¦§©§¦§©¦¨
.mdxa`l xiMfdW mFwOd ,oxgA didW¤¨¨§¨¨©¨¤¦§¦§©§¨¨
ilAn d`xIW icM df lMW EWxC KklE§¨¨§¤¨¤§¥¤¥¨¤¦§¦
iM cFre .FOr mW mdxa` didW oEIr¦¤¨¨©§¨¨¨¦§¦
mdxa` oiprA ligzd xaMW ipRn¦§¥¤§¨¦§¦§¦§©©§¨¨
miCUM xE`n eia` mr `vIW xRqe§¦¥¤¨¨¦¨¦¥©§¦
mdipirA dWwi ,orpM dvx` zkll̈¤¤©§¨§©©¦§¤§¥¥¤
xcQd lr FzzinE eiIg xCq `NWM§¤Ÿ¦¥©¨¦¨©©¥¤

:DPnfA DzF` aYkie§¦§Ÿ¨¦§©¨
øLàåcFr Exn`(mW x"aA)dY` dNgzA ©£¤¨§§¨¦§¦¨©¨

oiiExw mdiIgA mirWxdW WxFC¥¤¨§¨¦§©¥¤§¦
xaMW ,ipirA `Ed DnY oM mB ,mizn¥¦©¥¨¥©§¥©¤§¨

EWxC('c c"l x"aA)`FaY dY`e wEqRn ¨§§¦¨§©¨¨

mFlWA Liza` l`(e"h e"h oNdl)FxVA , ¤£Ÿ¤§¨§©¨¦§
ilE`e .`Ad mlFrl wlg eia`l WIW¤¥§¨¦¥¤¨¨©¨§©
,dzin zrWA daEWY dUrW mzpEM©¨¨¨¤¨¨§¨¦§©¦¨
iExw dide rWxA mNM Eid eini la £̀¨¨¨¨ª¨§¤©§¨¨¨
gxY dUrW LcOl ,i"Xx oFWlE .zn¥§©¦¦¤§¤¨¨¤©
Fl Wi `OW F` .dzin zrWA daEWY§¨¦§©¦¨¤¨¥
zEkfA l"fg Exn`W `Ad mlFrl wlg¥¤¨¨©¨¤¨§£©¦§
did `l `EdW ,dxFUAd `ide .FpA§§¦©§¨¤Ÿ¨¨
xn`W zrA KkA xVAzPW cr rcFi¥©©¤¦§©¥§¨§¥¤¨©
oke .mFlWA Liza` l` `FaY dY`e Fl§©¨¨¤£Ÿ¤§¨§¥

WxcOA iz`vn('a 'c `xwIe ,h"wl)lM ¨¨¦©¦§¨©¦§¨¨
,otB lWe zif lXn uEg oixWM mivrd̈¥¦§¥¦¦¤©¦§¤¤¤
EliSd .gAfn iAbl oiaxw oiIde onXdW¤©¤¤§©©¦§¥¦§©¥¦§¥©¦¦
mdxa`A Epivn oke .zFpli`d zFxRd©¥¨¦¨§¥¨¦§©§¨¨
`aY dY`e xn`PW ,gxY z` liSdW¤¦¦¤¤©¤¤¡©§©¨¨Ÿ

:mFlWA LizFa` l ¤̀£¤§¨

gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ô¯Áa Á¯z ˙ÓiÂ∑ מחרן אברם ׁשּיצא לאחר «»»∆«¿»»ְְֵֶַַַָָָָָ

ׁשנה, מּׁשּׁשים יֹותר ׁשם והיה ּכנען, לארץ ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּובא
ּכתיב: יב)ׁשהרי וׁשבעים (לקמן ׁשנים חמׁש ּבן "ואברם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

היה  ׁשנה ׁשבעים ּבן ותרח מחרן", ּבצאתֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשנה
אברם  ּכׁשּיצא לתרח קמ"ה הרי אברם, ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּנֹולד
הקּדים  ולּמה הרּבה, מּׁשנֹותיו נׁשארּו עדין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָמחרן.

ל  ּתרח ׁשל מיתתֹו ׁשּלא הּכתּוב אברם? ׁשל יציאתֹו ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לּכל  מפרסם הּדבר אברם יהא קּים לא ויאמרּו: ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹֻ
קראֹו ,לפיכ לֹו. והל זקן ׁשהּניחֹו אביו, ּכּבּוד ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָאת

מת. ועֹוד (הּכתּוב אחרים: ּבחּייהם )ספרים אף ׁשהרׁשעים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
חּיים, קרּויים ּבמיתתן אף והּצּדיקים מתים, ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָקרּויים

חי" איׁש ּבן יהֹוידע ּבן "ּובניהּו ∑Ô¯Áa.ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָ¿»»
הפּוכה  ׁשל הּנּו"ן אף חרֹון אברם, עד :ל לֹומר , ְְֲֲֶַַַַַָָ

:מקֹום  ָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּבחרן ּתרח לב)וּימת לֹו(יא, והל זקן (רׁש"י)ׁשהּניחֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבּגמרא ב)איתא לג, מּפני (קידושין לעמד מהּו רּבֹו, והּוא ּבנֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָֹ
זה  ויעמדּו הּוא, ּדאֹורייתא ּוספיקא הרא"ש: וכתב ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹאביו.
ׁשעלה  ׁשּמּיֹום מרֹוטנּבּורג, מאיר רּבנּו על אמרּו זה. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
אליו, יבא ׁשאביו רצה ולא אביו ּפני הקּביל לא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֹֻלגדּלה

אברהם  ׁשהרי אברהם, ׁשל ּתלמידֹו היה ּתרח והּנה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעכ"ל.
רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי ּבה', להאמין אֹותֹו טו)לּמד טו, לך (לך ְְֲִִִִֵֶַַַַָ

את  אברהם עזב ׁשּלכן לֹומר ויׁש ּתׁשּובה. עׂשה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתרח
מּפניו. לעמד יצטר ׁשּלא ּכדי ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹאביו,

נח פרשת חסלת

סימן. לו"ט יסכ"ה אב"י סימן. בצלא"ל פסוקים, קנ"ג

å øåáéöì äøèôääú"åîùìçñø ¯ æñø íéãåîò ïî÷ì
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EWxC('c c"l x"aA)`FaY dY`e wEqRn ¨§§¦¨§©¨¨

mFlWA Liza` l`(e"h e"h oNdl)FxVA , ¤£Ÿ¤§¨§©¨¦§
ilE`e .`Ad mlFrl wlg eia`l WIW¤¥§¨¦¥¤¨¨©¨§©
,dzin zrWA daEWY dUrW mzpEM©¨¨¨¤¨¨§¨¦§©¦¨
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WxcOA iz`vn('a 'c `xwIe ,h"wl)lM ¨¨¦©¦§¨©¦§¨¨
,otB lWe zif lXn uEg oixWM mivrd̈¥¦§¥¦¦¤©¦§¤¤¤
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:mFlWA LizFa` l ¤̀£¤§¨

gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ô¯Áa Á¯z ˙ÓiÂ∑ מחרן אברם ׁשּיצא לאחר «»»∆«¿»»ְְֵֶַַַָָָָָ

ׁשנה, מּׁשּׁשים יֹותר ׁשם והיה ּכנען, לארץ ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּובא
ּכתיב: יב)ׁשהרי וׁשבעים (לקמן ׁשנים חמׁש ּבן "ואברם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

היה  ׁשנה ׁשבעים ּבן ותרח מחרן", ּבצאתֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשנה
אברם  ּכׁשּיצא לתרח קמ"ה הרי אברם, ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּנֹולד
הקּדים  ולּמה הרּבה, מּׁשנֹותיו נׁשארּו עדין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָמחרן.

ל  ּתרח ׁשל מיתתֹו ׁשּלא הּכתּוב אברם? ׁשל יציאתֹו ְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

לּכל  מפרסם הּדבר אברם יהא קּים לא ויאמרּו: ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹֻ
קראֹו ,לפיכ לֹו. והל זקן ׁשהּניחֹו אביו, ּכּבּוד ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָאת

מת. ועֹוד (הּכתּוב אחרים: ּבחּייהם )ספרים אף ׁשהרׁשעים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
חּיים, קרּויים ּבמיתתן אף והּצּדיקים מתים, ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָקרּויים

חי" איׁש ּבן יהֹוידע ּבן "ּובניהּו ∑Ô¯Áa.ׁשּנאמר: ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָ¿»»
הפּוכה  ׁשל הּנּו"ן אף חרֹון אברם, עד :ל לֹומר , ְְֲֲֶַַַַַָָ

:מקֹום  ָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּבחרן ּתרח לב)וּימת לֹו(יא, והל זקן (רׁש"י)ׁשהּניחֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבּגמרא ב)איתא לג, מּפני (קידושין לעמד מהּו רּבֹו, והּוא ּבנֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָֹ
זה  ויעמדּו הּוא, ּדאֹורייתא ּוספיקא הרא"ש: וכתב ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹאביו.
ׁשעלה  ׁשּמּיֹום מרֹוטנּבּורג, מאיר רּבנּו על אמרּו זה. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
אליו, יבא ׁשאביו רצה ולא אביו ּפני הקּביל לא ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹֹֻלגדּלה

אברהם  ׁשהרי אברהם, ׁשל ּתלמידֹו היה ּתרח והּנה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָעכ"ל.
רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי ּבה', להאמין אֹותֹו טו)לּמד טו, לך (לך ְְֲִִִִֵֶַַַַָ

את  אברהם עזב ׁשּלכן לֹומר ויׁש ּתׁשּובה. עׂשה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתרח
מּפניו. לעמד יצטר ׁשּלא ּכדי ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹאביו,

נח פרשת חסלת

סימן. לו"ט יסכ"ה אב"י סימן. בצלא"ל פסוקים, קנ"ג

å øåáéöì äøèôääú"åîùìçñø ¯ æñø íéãåîò ïî÷ì
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:mFlWA LizFa` l ¤̀£¤§¨

וכבש יצרו". ועדי כדי כך שבעל תשובה “צועק ונענה מיד20, שנאמר21 והי' טרם יקראו ואני 
אענה".

וכאשר יהודי )ובכלל זה ילד קטן( מחזיר פניו ושב להקב"ה בכל לבו, ולאח"ז מתחיל 
לעבוד עבודתו באופן הרגיל הנ"ל – “שיר המעלות", אזי ממלא הקב"ה את כל בקשותיו22.

20( שם, ה"ז.
21( ישעי' סה, כד.

22( משיחת ז"ך אייר )ל"צבאות ה'( ה'תשד"מ.

המשך ביאור מזמור קכ מתוך "תהילות מנחם" מדמוע ג



עה

יום ראשון - כ"ז תשרי
פרק כ, מפרק קכ
עד סוף פרק קלד

יום רביעי - ל' תשרי
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שני - כ"ח תשרי
פרק כ, מפרק קלה
עד סוף פרק קלט

יום חמישי - א' מרחשון
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שלישי - כ"ט תשרי
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קמד

יום שישי - ב' מרחשון
מפרק י

עד סוף פרק יז

שבת קודש - ג' מרחשון
פרק כ, מפרק יח עד סוף פרק כב

לשבוע פרשת נח תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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íéàøápa Laìúîe¦§©¥©¦§¨¦

,íúBéçäì`ed okle - §©£¨
oeyln ,"dpiky" `xwp
"d`zz `ni`"e ,"okey"
miqgiiznd ,"`zipexhn"e
"`n`" `idy dpigal
z` dignd "dkln"e
miqegd z`e dicli

,daxwaìáeïBL ¦§
íLa àø÷ð íéìa÷îä©§ª¨¦¦§¨§¥
øác" íL ìò ,"úeëìî"©§©¥§©

"ïBèìL Cìî22ék , ¤¤¦§¦
Búeëìî âéäðî Cìnä©¤¤©§¦©§
íéîòè ãBòå ,Bøeaãa§¦§§¨¦
éòãBéì íéòeãé íéøçà£¥¦§¦§§¥

.ïç-gdnkp.(dlawd zxez) dxzq,úàæ úòãeîerecie - ¥©©Ÿ
,xacdék,oky .zeax zebxc opyi ,'d xac ,"zekln" zpigaa - ¦

,"úeìéöàc úeëìî" úâøãîe úðéça Lé"zekln"d zxitq - ¥§¦©©§¥©©§©£¦
,"zeliv`"d mler ly"äàéøác úeëìî" úðéçáezxitq - §¦©©§¦§¦¨

,"d`ixa"d mler ly "zekln"d.'eëå"'d xac" zpigaay ixd - §
,zeax zebxc opyi"'ä øác" àeä ,"úeìéöàc úeëìî" Leøôe¥©§©£¦§©

úeìéöà úðéçaî ïäL úBìBãbä úBîLð äeäîe äiçîä, ©§©¤§©¤§¨©§¤¥¦§¦©£¦
Ba øîàpL ,ïBLàøä íãà úîLð Bîk23,"'eë åétàa çtiå" : §¦§©¨¨¨¦¤¤¡©©¦©§©¨

ef dnyp gtp `edÎjexaÎyecwdy xnelk - "miig znyp -

,"zeliv`" zpigaaàöBiëå íéàéápäå úBáàä úBîLð Bîëe§¦§¨¨§©§¦¦§©¥
ïäa- mi`iapd ly mzlrn `hazn dna yxtn owfd epaxe - ¨¤

Lnî 'äì äákøî eéäL)24,åéìà úeàéöna Lnî íéìèáe , ¤¨¤§¨¨©©¨§¥¦©¨¦§¦¥¨
,`edÎjexaÎyecwd l` -ì"æø øîàîk25úøaãî äðéëL : §©£©©©§¦¨§©¤¤

.äLî ìL BðBøb CBzî- ¦§¤Ÿ¤
dyn ly elehia ,xnelk
,jk lk lecb did
zaygp dpi` ez`eapy
dn xacnd `ed eli`k

`edÎjexaÎyecwdy
`l` ,xacl eilr deevn
xacn dligzklny
envr `edÎjexaÎyecwd
,dyn ly epexb zervn`a
éìòáe íéàéápä ìk ïëå§¥¨©§¦¦©£¥

çeøìB÷ äéä ,Lãwä ©©Ÿ¤¨¨
Laìúî ïBéìòä øeaãå§¦¨¤§¦§©¥
,Lnî íøeaãå íìB÷a§¨§¦¨©¨
é"øàä áúkL Bîk§¤¨©¨£¦
úeëìî"e .(ì"æ©©§
øác" àeä ,"äàéøác¦§¦¨§©
äeäîe äiçîä "'ä©§©¤§©¤
íéëàìnäå úBîLpä©§¨§©©§¨¦
,äàéøaä íìBòaL¤§¨©§¦¨

íúìòî ïéàL- ¤¥©£¨¨
,mzbixcneúìòîk- §©£©

zbixcne.'eëå úeìéöàä̈£¦§
mler ly "zekln"y -
ly mixvepd z` digne dednd "'d xac"d `id "dxivi"d

,"dxivi"d mler,"äiNòc úeëìî"ely "zekln"d zpiga - ©§©£¦¨
,"diyr"d mleríìBò úà äeäîe äiçnä "'ä øác" àeä§©©§©¤§©¤¤¨

å ,øôòä ãBñé ãò ,Bììëa äfäok -úçzî øLà íénä ©¤¦§¨©§¤¨¨§©©¦£¤¦©©
õøàì26lr xy` mi`xapd lk zeedzdy ,xen`l m`zda - ¨¨¤

dn ,"dpiky"d zpigan `id dnc`d iptzelbzdÎyecwd ly
mipipr mze` mi`xap cvik ,ztqep dxaqd dyexc ,`edÎjexa
owfd epaxe - iwl`d xe`d "cbp"ky "zetilw"n mdy mlera

:xiaqn
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ùã÷ä úøâà
äðäå
ì"æø ïåùìá äðéëù íùá '÷ð 'ä øáã éë ç"éì òãåð
ô"øá èøôáå øäæä ïåùìá àúéðåøèîå äàúú àîéàå
ïåùìáå íúåéçäì íéàøáðá ùáìúîå ïëåùù éôì àøàå
ïåèìù êìî øáã ù"ò úåëìî íùá '÷ð íéìáå÷îä
íéøçà íéîòè ãåòå åøåáéãá åúåëìî âéäðî êìîä éë
'ìî úâéøãîå 'éçá ùé éë úàæ úòãåîå ç"éì íéòåãé
úåìéöàã 'ìî 'éôå .'åëå äàéøáã 'ìî 'éçáå úåìéöàã
ïäù úåìåãâä úåîùð äåäîå 'éçîä 'ä øáã àåä

àðù ø"äãà úîùð åîë úåìéöà 'éçáîåéôàá çôéå åá '
åéäù) ïäá àöåéëå íéàéáðäå úåáàä úåîùð åîëå 'åë
åéìà úåàéöîá ùîî íéìèáå ùîî 'äì äáëøî
ïëå äùî ìù åðåøâ êåúî úøáãî äðéëù ì"æøàîë
ïåéìòä øåáãå ìå÷ äéä ÷"äåø éìòáå íéàéáðä ìë
'ìîå (ì"æéøàä ù"îë ùîî íøåáãå íìå÷á ùáìúî
'éëàìîäå úåîùðä äåäîå äéçîä 'ä øáã àåä äàéøáã
'åëå 'éöàä úìòîë íúìòî ïéàù äàéøáä íìåòáù
æ"äåò úà äåäîå äéçîä 'ä øáã àåä äéùòã úåëìîå
.õøàì úçúî øùà íéîäå øôòä ãåñé ãò åììëá
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ד.22. ח, ז.23.קהלת ב, ובכ"מ.24.בראשית רפמ"ו. ועוד.25.ב"ר א. רלד, זח"ג ד.26.ראה כ, יתרו - הכתוב לשון



עז ixyz g"k ipy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éøùú ç"ë éðù íåé
,278 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåöøàáù àìà),nw 'nr cr:((íäîò

úBnàä úBöøàaL àlà),ux`l uega -úeiçäxac"n - ¤¨¤§©§¨ª©©
,mlerd z` my dignd "'díéøN úeLaìúä éãé-ìò àeä©§¥¦§©§¨¦

õBöéð ãøBiL ,eðéäc .úBnà íéòáL ìò íépîîä íéðBöéçä©¦¦©§ª¦©¦§¦ª§©§¤¥¦
,"äiNòc úeëìî" íLa àø÷pä ,"'ä øác"î"'d xac"ny - ¦§©©¦§¨§¥©§©£¦¨

,cala uevip `a envr
íéøOä ìò øéàîe- ¥¦©©¨¦

,mik`lndäìòî ìL¤©§¨
éwî úðéçáaó ¦§¦©©¦

,äìòîlîyxtn `ede - ¦§©§¨
aeyLaìúî Bðéà Cà©¥¦§©¥

CLîð àlà ,Lnî íää¤©¨¤¨¦§¨
Bæ äøàäî úeiç íäì̈¤©¥¤¨¨
äìòîlî íäéìò øéànL¤¥¦£¥¤¦§©§¨

éwî úðéçáa.ó ¦§¦©©¦
íéøOäîe,mik`lndn - ¥©¨¦

,úBnàì úeiç òtLð¦§©©¨ª
úBôBòå úBiç úBîäáìå§¦§¥©§

,íäéúBöøàaLuega - ¤§©§¥¤
dligza ,xnelk ;ux`l
zene`a zeigd zrtyp
,"xacnd oin" ,onvr
zendaa okn xg`le

,igd oin ,dneckeåoinlÎ §
,mnecd,úéîLbä õøàì̈¨¤©©§¦

íäL íéiîLbä íéîMìå§©¨©¦©©§¦¦¤¥
íélbìbä27àlà)miiw - ©©§©¦¤¨

mi`xapd oia lcad
,mnvrõøàå íéîML¤¨©¦¨¨¤

úBôBòå úBiçå úBîäáe§¥§©§
íéòtLð ¯ íéøBäè- §¦¦§¨¦

mzeige mrty milawn
å ,dâð útìwîilraÎ ¦§¦©Ÿ©§

miigdå íéàîhäúBnàä úBLôðmzeig milawn -øàMî ©§¥¦§©§¨ª¦§¨
.(úBtì÷wxt "`ipz"d xtq ly '` wlga zekix`a xaqenk - §¦

'b" x`y oial ,rxe aeh zaxernd "dbep ztilw" oia lcadd ,'e
.rx oleky "ze`nhd zetilwøLà ìëå õøàå íéîL ,äpäå§¦¥¨©¦¨¨¤§¨£¤

éáéLç Lnî àìk ílk ¯ úBnàä úBöøàa íäamiaygp - ¨¤§©§¨ªª¨§¨©¨£¦¥
,melkkíéøOä éaâì,mik`lnd -.íîei÷å íúeiç íäL §©¥©¨¦¤¥©¨§¦¨

éáéLç Lnî àìk íéøOäå,ynn melkk miaygp -éaâì §©¨¦§¨©¨£¦¥§©¥
íäéìò øéànä "'ä øác"î õBöépäî íäì CLîpä úeiçä©©©¦§¨¨¤¥©¦¦§©©¥¦£¥¤

.äìòîlî,"siwn" ly ote`a -úeiçä ,ïë-ét-ìò-óàå ¦§©§¨§©©¦¥©©
íëBúì CLîpä,mipeilrd mixyae mik`lna -Bæ äøàäî ©¦§¨§¨¥¤¨¨

íéàø÷ð ïëlL ,íëBúa úeìb úðéçáa àeäly mixyd - ¦§¦©¨§¨¤¨¥¦§¨¦

,miebdàäìà" :déì eø÷å ,"íéøçà íé÷ìà" íLa§¥¡Ÿ¦£¥¦§¨¥¡¨¨
"àiäìàc28,ly dwel`d `edÎjexaÎyecwdl mi`xew mde - ¤¡¨©¨

,("miwl`"k ,mnvrl ,miaygp md mby xnelk) zeiewl`díbL¤©
.úe÷ìà úðéça ïä ,íä.mzeyiae mzybxda -ïëìåoeeik - ¥¥§¦©¡Ÿ§¨¥

zene` ly zeigdy
xy` lke) mlerd
dx`ddn `id (mzeyxa
mixya dxi`nd ziwl`d
ok` md `lina ,mipeilrd
okle ,mdn mzeig milawn

íäî íéòtLpä íéBbä- ©¦©¦§¨¦¥¤
,mipeilrd mixydníä¥

äøæ-äãBáò éãáBò§¥£¨¨¨
,õ÷ úò ãò ,Lnîly - ©¨©¥¥

,dcizrd dle`bdòláiL¤§ª©
,àøçà-àøèqäå úånä©¨¤§©¦§¨££¨

,zetilwd -Ctäà æà"å§¨¤§Ÿ
àø÷ì 'eë íénò ìà¤©¦¦§Ÿ

"'ä íLa ílë29.epax - ª¨§¥
dnl o`k xfeg owfd
iwl`d uevipdy xiaqdy
mixyd z` dignd
z` mkxce ,mipeilrd
,dxfÎdcear micaerd

:xne`e ,zelba `edåÎ §
icaer ly mzeigd
zeigd iciÎlr dxfÎdcear

,ziwl`dïk íb àø÷ð¦§¨©¥
,"äðéëMä úeìb" íLa§¥¨©§¦¨
øLà äæ úeiçL øçàî¥©©¤©¤£¤
,íëBúa "úeìb" úðéçáa¦§¦©¨§¨
,lirl xaqedy itk -
àø÷pä "'ä øác"î õBöépäî íäì úëLîpä äøàäî àeä¥¤¨¨©¦§¤¤¨¤¥©¦¦§©©¦§¨

"äðéëL" íLa"dpiky" `xwp "'d xac"y lirl xen`k - §¥§¦¨
ixd ,jk m` :dl`yd zxxerzn ,mxa .l"f epizeax oeyla
mixacd lk mr mlerd z`ixa f`n ,cinz did zelbd oipry

:lebir i`vga owfd epax xiaqn - ?eay mi`nhdäæ úeìâå)- §¨¤
,"'d xac"n uevip iciÎlr zetilwd ly ozeig llba mxbpd

,Cìéàå úòcä-õò àèçî CLîð`hg iciÎlry ,recik - ¦§©¥¥§¥©©©¨¥¨
,`hgd iptl mdl dzid `ly zetilwl zeig dkynp zrcdÎur

- j`.äMã÷c ãáì íéøBçà úðéça àeäåuevipd ,xnelk - §§¦©£©¦§©¦§ª¨
cvdn ,cala "miixeg`" zpigan `ed mixyl f` jynpd

,zewl`e dyecw ly ipevigde oezgzdìàøNé eìbLk Cà©§¤¨¦§¨¥
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ùã÷ä úøâà
úåùáìúä éãé ìò àåä úåéçä â"åòä úåöøàáù àìà)
ãøåéù åðééäã úåîåà 'ò ìò 'éðåîîä 'éðåöéçä íéøù
øéàîå äéùòã úåëìî íùá àø÷ðä 'ä øáãî õåöéð

é÷î 'éçáá äìòî ìù íéøùä ìòåðéà êà äìòîìî ó
äøàäî úåéç íäì êùîð àìà ùîî íäá ùáìúî

é÷î 'éçáá äìòîìî íäéìò øéàîù åæíéøùäîå ó
íäéúåöøàáù úåôåòå úåéç úåîäáìå â"åòì úåéç òôùð
íéìâìâä íäù íééîùâä íéîùìå úéîùâä õøàìå
íéøåäè úåôåòå úåéçå úåîäáå õøàå íéîùù àìà)
â"åòä úåùôðå íéàîèäå äâåð úôéì÷î 'éòôùð
íäá øùà ìëå õøàå íéîù äðäå .(úåôéì÷ øàùî
íéøùä éáâì éáéùç ùîî àìë íìåë â"åò úåöøàá
éáâì éáéùç ùîî àìë íéøùäå .íîåé÷å íúåéç íäù
íäéìò øéàîä 'ä øáãî õåöéðäî íäì êùîðä úåéçä
åæ äøàäî íëåúì êùîðä úåéçä ë"ôòàå äìòîìî
'é÷ìà íùá 'éàø÷ð ïëìù íëåúá úåìâ 'éçáá àåä
'éçá ïä íä íâù àéäìàã àäìà äéì åø÷å íéøçà
ãò ùîî æ"òò íä íäî íéòôùðä â"åòä ïëìå úå÷ìà
íéîò ìà êåôäà æàå à"èñäå úåîä òìåáéù õ÷ úò
úåìâ íùá ïë íâ àø÷ðå 'ä íùá íìåë àåø÷ì 'åë
íëåúá úåìâ 'éçáá øùà äæ úåéçù øçàî äðéëùä
àø÷ðä 'ä øáãî õåöéðäî íäì úëùîðä äøàäî àåä

íùáàåäå êìéàå ã"äò àèçî êùîð äæ úåìâå) äðéëù
ïéáì ìàøùé åìâùë êà äùåã÷ã ãáì íééøåçà 'éçá
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פ"ג.27. יסוה"ת הל' רמב"ם שם.28.ראה מהרש"א ובחדא"ג א. קי, ט.29.מנחות ג, צפני'



ixyzעח 'lÎh"k iriaxÎiyily mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éøùú è"ë éùéìù íåé
éøùú'ì-è"ëéòéáø-éùéìùíåé ,nw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éë óà äðäå,nw 'nr cr:ì"æ é"øàä

éòéáø íåééøùú 'ì
,nw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íãàä ùôð äðäå,280 'nr cr:øåáã àìá

úæéçàå ,úBnàä ïéáì§¥¨ª©£¦©
àeä íLøLå ìàøNé¦§¨¥§¨§¨
íéðBéìòä íéðt úðéçáa¦§¦©¨¦¨¤§¦
Îyecwd ly zeiniptd -

,`edÎjexaàéä Bæ äpä¦¥¦
,äîìL úeìbmb ,oky - ¨§¥¨

zewl` ly zeiniptd

ly mixya dkynp
xaqenk ;zene`d
zxb`"a lirl hexhexta
oiir ,'e wxt "daeyzd

,myeøîà äæ ìòå§©¤¨§
ì"æø30¯ íBãàì eìb" : ©©¨¤¡

:(("íänò äðéëL§¦¨¦¨¤

"ãçà BîLe ãçà 'ä" ék óà ,äpäå31eðéäc ,`ed enyy - §¦¥©¦¤¨§¤¨§©§
LBãwä øäfa äpëîä "åét çeø"å Bøeac32àeä "BîL" íLa ¦§©¦©§ª¤©Ÿ©©¨§¥§

-ìò-óà ¯ ãçéîe ãéçé̈¦§ª¨©©
äøàää ,ïë-ét¦¥©¤¨¨
úeiçä úëLîäå§©§¨©©©
"åét çeø"î úëLîpä©¦§¤¤¥©¦
ú÷lçúî Cøaúé¦§¨¥¦§©¤¤
úBâøãî äòaøàì§©§¨¨©§¥
äòaøà ïäL ,úBðBL¤¥©§¨¨
,úeìéöà :úBîìBò¨£¦
.äiNò äøéöé ,äàéøa§¦¨§¦¨£¦¨

éepéMäårax` oia - §©¦
,zebixcndúîçî àeä¥£©

íéëñîe íéîeöîö¦§¦§¨¦
øBàä íöîöì ,(íéaø)©¦§©§¥¨
àlL ,Bøézñäìe úeiçäå§©©§©§¦¤Ÿ
Ck-ìk øéàî àäé§¥¥¦¨¨

Bîk äàéøaä íìBòa- §¨©§¦¨§
xi`n `edyíìBòa§¨

íìBòáe ,úeìéöàä̈£¦§¨
àeä äøéöéämixzqen zeigde `ed -íéîeöîö éãé-ìò ©§¦¨©§¥¦§¦

.'eëå øúBé íéëñîe;"diiyr"d mlera jkn xzeie -ìáà- §¨¦¥§£¨
,xen`d lk zexnlíBìLå-ñç éepL íeL ïéàici lr - ¥¦©§¨

,mikqnde minevnvd
,äðéëMä úeîöòa§©§©§¦¨
çeø"å "'ä øác" àéäL¤¦§©§©
úðéçáa íâå ."åét¦§©¦§¦©
úëLîäå äøàää©¤¨¨§©§¨©

,úeiçäzkynpd - ©©
,"'d xac"näøàää äpä¦¥©¤¨¨

úò÷Ba úeìéöàaL¤©£¦©©
úLaìúîe Cñnä©¨¨¦§©¤¤
äàéøaî ïëå ,äàéøaa¦§¦¨§¥¦§¦¨
äøéöéîe äøéöéì¦¦¨¦¦¨
-ïéà øBà ïëìå ,äiNòì©£¦¨§¨¥¥
àeä-Ceøa óBñ¨
ïk-íb àeä úeìéöàaL¤©£¦©¥

äiNòaefn dxizie - ©£¦¨
,éøîçä äfä íìBòáe¨¨©¤©¨§¦

BúeLaìúä éãé-ìòly - ©§¥¦§©§
,"seq oi` xe`"úeëìîa§©§

ì"æ é"øàä éáúëa ìkä øàáîk ,äiNò-äøéöé-äàéøác33: ¦§¦¨§¦¨£¦¨©§Ÿ¨©Ÿ§¦§¥¨£¦©

,íãàä Lôð ,äpäå,icedid -øNòî äìeìk àéäL ìkì òeãé §¦¥¤¤¨¨¨¨©©Ÿ¤¦§¨¥¤¤
å úòc-äðéa-äîëç :úBøéôñ.'eë'` wlg "`ipz"a x`eank - §¦¨§¨¦¨©©§

,'b wxtïlkL óàålk - §©¤ª¨
cbpky zegekd dxyr
mi`a ,zexitqd xyr
,Cøaúé "åét çeø"î¥©¦¦§¨¥

:áéúëãk:aezky enk - §¦§¦
,"'eë åétàa çtiå"- ©¦©§©¨

zeigde gexdn d`a dnypdy dxen "gtie" oeyld ,"miig znyp
'` wlg "`ipz"a hexhexta xaqenk ,miptan migtepy miiniptd
,'d wxt 'b wlge 'a wxt

íB÷î-ìkîoia xyw yi - ¦¨¨
zegekd dxyrn cg` lk
xyrn zg` lk oial

,dlrnly zexitqdCøc¤¤
úòc-äðéa-äîëç ¯ èøt§¨¨§¨¦¨©©

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íéðô 'éçáá àåä íùøùå ìàøùé úæéçàå úåîåàä
åìâ ì"æøà æ"òå äîéìù úåìâ àéä åæ äðä íéðåéìòä

:((íäîò äðéëù íåãàì

äðäåçåøå åøåáã åðééäã ãçà åîùå ãçà 'ä éë óà
ãéçé àåä åîù íùá ÷"äåæá äðåëîä åéô
çåøî úëùîðä úåéçä úëùîäå äøàää ë"ôòà ãçåéîå
'ã ïäù úåðåù úåâøãî 'ãì ú÷ìçúî êøáúé åéô
íéëñîå íéîåöîö úîçî àåä éåðéùäå ò"éáà úåîìåò
àäé àìù åøéúñäìå úåéçäå øåàä íöîöì (íéáø)
úåìéöàä íìåòá åîë äàéøáä íìåòá ë"ë øéàî
'åëå øúåé íéëñîå íéîåöîö é"ò àåä 'éöéä íìåòáå
øáã àéäù äðéëùä úåîöòá å"ç éåðéù íåù ïéà ìáà
äðä úåéçä úëùîäå äøàää 'éçáá íâå åéô çåøå 'ä
äàéøáá úùáìúîå êñîä úò÷åá úåìéöàáù äøàää
ñ"à øåà ïëìå äéùòì äøéöéîå äøéöéì äàéøáî ïëå
é"ò éøîåçä æ"äåòáå äéùòá ë"â àåä úåìéöàáù ä"á
éáúëá ìëä øàåáîë ò"éáã úåëìîá åúåùáìúä

:ì"æ é"øàä

äðäåñ"éî äìåìë àéäù ìëì òåãé íãàä ùôð
áéúëãë 'úé åéô çåøî ïìåëù óàå 'åëå ã"áç
ïä åùôðáù ã"áç èøô êøã î"î 'åë åéôàá çôéå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ובכ"מ.30. מא. יב, בא מכילתא ב. כט, ט.31.מגילה יד, ב).32.זכרי' (סו, תכ"ב תקו"ז ובכ"מ.33.ראה פ"ד. שמ"ב ע"ח ראה



עט oeygxn '` iying mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïåùçøî 'à éùéîç íåé
,280 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùé æ"åòìæ äðäå,280 'nr cr:úåìòîä

,úBøéôñ øNòaL úòc-äðéa-äîëçì àîâec ïä BLôðaL¤§©§¥§¨§¨§¨¦¨©©¤§¤¤§¦
,dlrnly -;"ànà"å "àaà" íLa úBpëîäaezky enk - ©§ª§¥©¨§¦¨

zeliv`c dnkgy xdefa
"dpia"e ,"`a`" z`xwp
zxitqe ,"`ni`" z`xwp
,odizyn zllkp "zrc"d
,zeciqga xaqend itk
äàøéå äáäà úBcîe¦©£¨§¦§¨

BLôðaL 'eëåly - §¤§©§
- icediàîâec ïä¥§¨

øNòaL úBcnì©¦¤§¤¤
,úBøéôñ,zeliv`c -çëå ;"ïétðà øéòæ" íLa úBàø÷pä §¦©¦§¨§¥§¥©§¦§Ÿ©

íLa àø÷pä ,ïBéìòä øeacì àîâec BLôðaL øeacä©¦¤§©§§¨©¦¨¤§©¦§¨§¥
,"äðéëL"e "úeëìî".lirl xaqedy itk -ïëìåoeeik - ©§§¦¨§¨¥

`ed icedi ly exeaicy
,dlrnly xeaicl `nbec

,dpikyléøác øaãnLk§¤§©¥¦§¥
øeac øøBòî ¯ äøBz¨§¥¦
,äðéëMä ãçéì ïBéìòä̈¤§§©¥©§¦¨
ïì-àîé÷ éëä íeMîe34 ¦¨¦©§¨¨

,miwqet ep` okle -
úkøáe òîL úàéø÷a¦§¦©§©¦§©
¯ äøBz éøáãå ïBænä©¨§¦§¥¨

:øeac àìa øeäøäa àöé àìŸ¨¨§¦§§Ÿ¦

,äpäåzegek dxyre zexitqd xyr opyi dyecway myk - §¦¥
mb jk ,ziwl`d ytpd,äæ únòì äæ","miwl`d dyr - ¤§ª©¤

`xhq"a ,icbpd cva dnbec dpyi dyecwa oipr lk cbpky
,"`xg`áàñîc éøúk äøNò Léàúe35,on mixzk dxyr - ¥£¨¨¦§¥¦§¨£¨

opyiy myk ,d`nehd
,dyecwa zexitq xyr
úBLôð úBëLîð ïäîe¥¤¦§¨©§
úBìeìk ïk-íb ,úBnàä̈ª©¥§
elà úBðéça øNòî¥¤¤§¦¥
úàæ úòãeîe .Lnî©¨©©Ÿ

,õøàalr xacd recie - ¨¨¤
,laz iptáeúkM äî©¤¨

íéìebìbä øôña36ìò §¥¤©¦§¦©
÷eñt37èìL øLà" : ¨£¤¨©

,"Bì òøì íãàa íãàä̈¨¨§¨¨§©
úeìb ãBñ àeäL¤¨
,úBtìwä CBúa äðéëMä©§¦¨§©§¦
íèéìLäìe íúBéçäì§©£¨§©§¦¨

,úeìbä ïîæadf - ¦§©©¨
hly xy`" zernyn
mc`y ,"mc`a mc`d
hley dtilwdny lrila

,dyecwdny mc`aìáà£¨
.'eëå "Bì òøì" àeä- §©§

xtq"a xaqend itk
.dtilwdn dyecwd ivevip xxal ick dfy ,my "mileblbdïëìå§¨¥

úBnàä úBLôð úBéäì ,ìàøNé ìò ïéèìBL eéä úBnàä- ¨ª¨§¦©¦§¨¥¦§©§¨ª

ze`aúeìb úðéçáa úLaìúî äðéëMä øLà úBtìwäî¥©§¦£¤©§¦¨¦§©¤¤¦§¦©¨
.íëBúa:mkqn owfd epaxe .zehleyd dpiidz ody ick -,äpäå §¨§¦¥

äfL óà,zetilwd jeza zelba dpikyd zeyalzd ote` - ©¤¤
éøöéà áçø øeàa C.àeä ïk úîàä íB÷î-ìkî ,äîe C ¨¦¥¨¨¥©¦¨¨¨¡¤¥

,ïë-ét-ìò-óàL àlà¤¨¤©©¦¥
úBnàäå úBtìwä ïéà¥©§¦§¨ª
úeiç íéìa÷îe íé÷ðBé§¦§©§¦©
úëLîpä äøàäî àlà¤¨¥¤¨¨©¦§¤¤
íéøBçà úðéçaî íäì̈¤¦§¦©£©¦
éãLc ïàîk ,äMã÷c¦§ª¨§©§¨¦

,déôúk øúaink - ¨©©§¥
ixeg`n l` jilyny
xaqend itk) etzk
wxt '` wlg "`ipz"a

,(a"kúàæ íb óàåxac - §©©Ÿ
`a envr dféãé-ìò©§¥

íéaø íéëñîe íéîeöîö¦§¦§¨¦©¦
äLaìúpL ãò ,íéîeöòå©£¦©¤¦§©§¨
íìBò úeiøîça Bæ äøàä¤¨¨§¨§¦¨
úBnàì úòtLîe ,äfä©¤©§©©¨ª
ìëå ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨
-äî .íéiîLb íéâeðòz©£¦©§¦¦©
íé÷ðBé ,ìàøNé ïk-ïéàM¤¥¥¦§¨¥§¦

,mzeig -íéðt úðéçaî¦§¦©¨¦
,íéðBéìòäzeiniptdn - ¨¤§¦

,`edÎjexaÎyecwd lyáeúkL Bîk38éìà åéðt 'ä øàé" :,"E §¤¨¨¥¨¨¥¤
:úBìònä íeø ãò BúîLð LøL éôì ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨§¦Ÿ¤¦§¨©©©£

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåãîå à"åà íùá úåðåëîä ñ"éáù ã"áçì àîâåã
ñ"éáù úåãîì àîâåã ïä åùôðáù 'åëå äàøéå äáäà
øåáãì àîâåã åùôðáù øåáãä çëå à"æ íùá úåàø÷ðä
øáãîùë ïëìå äðéëùå úåëìî íùá àø÷ðä ïåéìòä
éëä íåùîå äðéëùä ãçéì ïåéìòä øåáã øøåòî ú"ã
:øåáã àìá øåäøäá àöé àì ú"ãå æ"îäáå ù"÷á ì"éé÷

äðäåïäîå àúåáàñîã éøúë äøùò ùé æ"åòìæ
øùòî úåìåìë ë"â â"åòä úåùôð úåëùîð
øôñá ù"î õøàá úàæ úòãåîå ùîî åìà 'éçá
åì òøì íãàá íãàä èìù øùà ô"ò íéìåâìâä
íúåéçäì úåôéì÷ä êåúá äðéëùä úåìâ ãåñ àåäù
ïëìå 'åëå åì òøì àåä ìáà úåìâä ïîæá íèéìùäìå
â"åòä úåùôð úåéäì ìàøùé ìò ïéèìåù åéä â"åòä
úåìâ 'éçáá úùáìúî äðéëùä øùà úåôéì÷äî
äîå êéà áçø øåàéá êéøö äæù óà äðäå íëåúá
úåôéì÷ä ïéà ë"ôòàù àìà àåä ïë úîàä î"î
úëùîðä äøàäî àìà úåéç íéìá÷îå íé÷ðåé â"åòäå
øúá éãùã ïàîë äùåã÷ã íééøåçà 'éçáî íäì
íéáø íéëñîå íéîåöîö é"ò úàæ íâ óàå 'éôúë
íìåò úåéøîåçá åæ äøàä äùáìúðù ãò íéîåöòå
íéâåðòú ìëå ãåáëå øùåò â"åòì úòôùîå äæä
íéðåéìòä íéðô 'éçáî íé÷ðåé ìàøùé ë"àùî .íééîùâ
ùøù éôì ãçàå ãçà ìë êéìà åéðô 'ä øàé ù"îë

:úåìòîä íåø ãò åúîùð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

הי"ב.34. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ס"ג. סקפ"ה ס"ג. סס"ב אדה"ז שו"ע ובכ"מ.35.ראה ב. מא, ב.36.זח"ג ט.37.פרק ח, נשא 38.קהלת
כה. ו,



oeygxnפ 'a iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïåùçøî 'á éùéù íåé
,280 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîàäå íéøáãä øçàå,`nw 'nr cr.àáåè â"äëå

,ìkì íéòeãéå íééeìbä älàä úîàäå íéøácä øçàå§©©©§¨¦§¨¤¤¨¥¤©§¦¦¦©Ÿ
,ïBLàø ïéðòì øæçð,ef zxb`a xaecn ezece` -ïéðòa ©£Ÿ§¦§¨¦§¦§©

,àîìòc élîa eðéäå ,äøæ-äãBáò ãáBòk àeäL ñòkä©©©¤§¥£¨¨¨§©§§¦¥§©§¨
,mlerd ipipra -úàøiî õeç íéîL éãéa ìkä" ék¦©Ÿ¦¥¨©¦¦¦§©

"íéîL39,oeeikne - ¨©¦
Îyecwd icia lkdy
dn oi`y ixd ,`edÎjexa
okÎoi`yÎdn ,qerkl
yi miny z`xi ipipra

,qrkd oiprl mewnïëìå§¨¥
éLeøôàì àiîLc élîa§¦¥¦§©¨§©§¥

àøeqàî40xaecnyk - ¥¦¨
zecdi ly mipipra
yixtdl ,miny z`xie
,xeqi` zeyrln icedi

iL àìàîòè éàä C Ÿ©¨©©£¨
,ïøîàcjiiy `l - §©¨¨

,lirl xn`py mrhd
mdy ,mlerd ipipra
ÎjexaÎyecwd ly eicia
dn oi` okl xy` ,`ed
el mxby in lr qerkl

,dnecke wfpd z`Bîëe§
áeúkL41óö÷iå" : ¤¨©¦§Ÿ

íeMî eðéäå ,"äLî- Ÿ¤§©§¦
,iptnäø÷ä 'ä ék¦¦§¨

,Bæ äåöî åéðôì§¨¨¦§¨
,àøeqàî éLeøôàì- §©§¥¥¦¨

,xeqi`n yextléãk§¥
:BúBkæìynn jtidd - §©

wfp iabl xacdy itkn
itk ,mlerd ipipra

.lirl xaqend
eäæ Cà,xaecn df lk -úBçîì Bãéa LiLkz` `ipdle - ©¤§¤¥§¨¦§

exag;Bøáç ìò Bñòëå Btö÷amipipra qerkl el xzen f` - §¦§§©£©£¥
,epax dyna xacd didy itk ,miny z`xie zecdi lyìáà£¨

ïBâk ,úBçîì Bãéa ïéàLk,lynl enk -éøëð,ieb -øaãîä §¤¥§¨¦§§¨§¦©§©¥
ïk íà ,Búlôúa Bìaìáîe,dl`yd zxxerzn -úàf äî §©§§¦§¦¨¦¥©Ÿ

,Bì 'ä äNò,ezltza el rixti ieby -éãk íà-ék úàæ ïéà ¨¨¥Ÿ¦¦§¥
äðeëáe álä ÷îòa ,Búlôúa øúBé õnàúéå øabúiL¤¦§©¥§¦§©¥¥¦§¦¨§Ÿ¤©¥§©¨¨

.éøëpä éøeac òîLé àlL ãò ,Ck ìk äìBãb`ed ,oky - §¨¨¨©¤Ÿ¦§©¦¥©¨§¦
dyrpd z` llk rney `ed oi`y ,ezltza rewy jk lk didi

.eaiaqéøö Bæ äâøãîlL Cà.äîeöòå äaø úeøøBòúä C ©¤§©§¥¨¨¦¦§§©¨©£¨
éä äöòåî àéä ,Bæ úeøøBòúäì äöeòÎa zeppeazdd -ïéðò §¥¨©§¨§¦§§¦¥¦§¨

äðéëMä úãéøé ïéðò ïðBaúéå Baì ìà íéNiLk ,Bîöò äæ¤©§§¤¨¦¤¦§¦§¥¦§©§¦©©§¦¨
"íéàìt ãøzå" ,ìBëéák42dúøàäî õBöéð Laìúäì ,- ¦§¨©¥¥§¨¦§¦§©¥¦¥¤¨¨¨

,zetilwd jezaúBtìwä CBúa úeìb úðéçáa àéä øLà£¤¦¦§¦©¨§©§¦
,íúBéçäì ììk Cøcjeza zelba `id ef dx`d illk ote`a - ¤¤§¨§©£¨

,ozeigdl ick ,zetilwd
õBöéð íòtä äzòå§©¨©©©¦
Laìúî dúøàä¤¨¨¨¦§©¥
èøt Cøc úeìb úðéçáa¦§¦©¨¤¤§¨
øaãîä ,äæ éøëð øeaãa§¦¨§¦¤©§©¥
íéìaìáîä íéøác§¨¦©§©§§¦
úðek àéä ,'ä úãBáò£©¦©¨©

,älôzäiebd oevxay - ©§¦¨
,ef dltzl rixtdlBîëe§

äæ" ék ,ìéòì øàaúpL¤¦§¨¥§¥¦¤
,"'eëå äæ únòìdyr - §ª©¤§

,miwl`dïBéìòä øåaãå§¦¨¤§
ïBzçzä øeaca Laìúî¦§©¥©¦©©§

,'eëåzpiga xnelk - §
dlrnly xeaicd
dpezgz dbxca zyalzn
ici lre ,xeaica
zcxei `id zelylzyd
,zetilwd z` zeigdl cr
èìL øLà" Lnî eäæå§¤©¨£¤¨©

"Bì òøì íãàa íãàä- ¨¨¨§¨¨§©
iebdy ,df dxwna ,xnelk
,zelb zpigaa ,ea yi
lvpn ,dyecw ly uevip
rixtdl uevipd z`
df ixd ,ezltza icedil
'dtilw'y itk ynn
z`fe ,dyecwa zhley
drya ixd .dpeek xzia lltzdl ,dyecwa zeig siqedl ick
,zelba dpikyd ly d`ltpde dlecbd dcixia opeazi mc`y
- ezltza el rixtnd iebd ly envr df oipra cgeina `idy
didzy ,dpeek xzia lltzdl mc`d z` envr df xac xxeri

:owfd epax oeylae ,dpikyd zle`b xakäæ-éãé-ìòL eðéäc- §©§¤©§¥¤
,xen`d lka zeppeazdd ici lrìltúäì íãàä øøBòúî¦§¥¨¨¨§¦§©¥

,àaìc à÷îòî äðeëa øúBé,ald wnern -òîLé àlL ãò ¥§©¨¨¥¨§¨§¦¨©¤Ÿ¦§©
.åéøeacaehÎmyÎlrad ixac mixaqen xen`d lkn .iebd ly - ¦¨

icedi ly ezltz zrya xacnd iebdy ,"y"aixd z`eev"a
lkl ,oky - dfa zeyalzda `id dpikyd ixd ,jka el rixtne
jeza zelb ly avna `ede ,dyecw ly uevip yi mlera xac
icedid z` `iadl ,iaeig oeekn jka yi - efn dxizie ,iebd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

ùã÷ä úøâà
øçàåìëì íéòåãéå íéåìâä äìàä úîàäå íéøáãä

ãáåòë àåäù ñòëä ïéðòá ïåùàø ïéðòì øåæçð
õåç íéîù éãéá ìëä éë àîìòã éìéîá åðééäå æ"ò
àì àøåñéàî éùåøôàì àéîùã éìéîá ïëìå ù"éî
åðééäå äùî óåö÷éå ù"îëå ïøîàã àîòè éàä êééù
àøåñéàî éùåøôàì åæ äåöî åéðôì äø÷ä 'ä éë íåùî

:åúåëæì éãë
êàåøéáç ìò åñòëå åôö÷á úåçîì åãéá ùéùë åäæ

øáãîä â"åò ïåâë úåçîì åãéá ïéàùë ìáà
úàæ ïéà åì 'ä äùò úàæ äî ë"à åúìôúá åìáìáîå
áìä ÷îåòá åúìôúá øúåé õîàúéå øáâúéù éãë à"ë
êà â"åòä éøåáã òîùé àìù ãò ë"ë äìåãâ äðååëáå
äöòå .äîåöòå äáø úåøøåòúä êéøö åæ äâøãîìù
íéùéùë åîöò äæ ïéðòî àéä åæ úåøøåòúäì äöåòéä
ãøúå ìåëéáë äðéëùä úãéøé ïéðò ïðåáúéå åáì ìà
'éçáá àéä øùà äúøàäî õåöéð ùáìúäì íéàìô
íòôä äúòå íúåéçäì ììë êøã úåôéì÷ä êåúá úåìâ
øåáãá èøô êøã úåìâ 'éçáá ùáìúî äúøàä õåöéð
àéä 'ä úãåáò íéìáìáîä íéøáã øáãîä äæ â"åò
øåáãå 'åëå äæ úîåòì äæ éë ì"ùîëå äìôúä úðååë
øùà ùîî åäæå 'åëå ïåúçúä øåáãá ùáìúî ïåéìòä
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àìù ãò àáìã à÷îåòî äðååëá øúåé ììôúäì íãàä
ïéåëì òãé àì äúøù è÷ìîä ù"îå .åéøåáéã òîùé
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ב.39. לג, ב.40.ברכות מ, יד.41.שבת לא, ט.42.מטות א, איכה ע"פ



פי oeygxn 'b ycew zay mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïåùçøî 'â ùãå÷ úáù íåé
,`nw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íúñéôúù éì äîåãîëå,anw 'nr cr:éô éøîà

dpikyd zelba zeppeazdl.dpeek xzia dlitzleáúkM äîe©¤¨©
èwìîä,"y"aixd z`eev" ly -"äúøL"dpikydy - ©§©¥¨§¨

,ieba "dzxy"lä ïeëì òãé àì-íL-ìòaä ék ,÷ec÷ãa ïBL Ÿ¨©§©¥©¨§¦§¦©©©¥
ìa äøBz éøác øîBà äéä ì"æ áBèìa àìå Léãéà ïBLïBL ©¨¨¥¦§¥¨§¨¦¦§Ÿ¦§

,Lãwäazek' okle - ©Ÿ¤
,ycewd oeyla 'zexezd
`le okezd z` wx azk
ÎmyÎlrad ly epeyl z`
iehiaa drh `ede ,aeh
ote`d xe`iz ly oekpd
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àøáð Càìîuevip `l - ©§¨¦§¨
,dpikyd lyíLa àø÷ð¦§¨§¥
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weqta43l` 'c` xn`ie" :

,"jcar lrn xearz `p
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.zenewn daxda jkl dnecae -
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áBè-íL-ìòaä éøác Løôì ÷ø éúàa àì ék ;ïúeiîLbî¦©§¦¨¦Ÿ¨¦©§¨¥¦§¥©©©¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

à"ìá ú"ã øîåà äéä ì"æ è"ùòáä éë ÷åã÷ãá ïåùìä
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íùá àø÷ð äðéëù úøàä ïî õåöéð íà äåîúì ïéàå
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àáåè â"äëå 'åëå äéìà øáåãä
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oeygxnפב 'b ycew zay mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.ì"æ é"øàä úìa÷ ét ìò åéãéîìúå ì"æíbLadxizi mbe - ©§©§¦¨©¦©¨©¨£¦©§¤©
`id zn`dy ,efnäæ ïéðòLlka `vnp `edÎjexaÎyecwdy - ¤¦§¨¤

,xzeia zekenpd zebxca mb ,dbixcn lkae mewnúîëçî Bðéà¥¥¨§©
"eðé÷ìà 'äì úøzñpä"îe äìawä46eðì úìâpä"î íà-ék , ©©¨¨¥©¦§¨Ÿ©¡Ÿ¥¦¦¥©¦§Ÿ¨

ïéîàäì ,"eðéðáìe§¨¥§©£¦
àø÷îa äîìL äðeîà¡¨§¥¨¤¦§¨

áeúkä øacL àìî47: ¨¥¤¦¤©¨
úàå íéîMä úà àìä"£Ÿ¤©¨©¦§¤
íàð ,àìî éðà õøàä̈¨¤£¦¨¥§ª
àöBé àø÷î ïéàL ,"'ä¤¥¦§¨¥

.BèeLt éãéî- ¦¥§
`ln `edÎjexaÎyecwdy
mbe minya mb `vnpe
mipipra mb ,ux`a
mipipra mbe miipgexd

,miinybdàéä íâå§©¦
äèeLt äðeîà- ¡¨§¨

zlaewnúeììk ízña¦§©§¨
íãéa äøeñîe ,ìàøNé¦§¨¥§¨§¨¨
íéLBãwä íäéúBáàî¥£¥¤©§¦

úeîéîúa eëìäL- ¤¨§¦§¦
,dninz dpen`a,'ä íò¦

éLBðà ìëNa ø÷çì éìa§¦©£Ÿ§¥¤¡¦
oiadl -úe÷ìàä ïéðò¦§©¨¡Ÿ

äìòîì àeä øLà£¤§©§¨
,õ÷ ïéà ãò ìëOäî¥©¥¤©¥¥

òãéì,lkya -éààeä C ¥©¥
÷ø ."õøàä ìë àìî"§Ÿ¨¨¨¤©
eàa áBøwî íéLãçL¤£¨¦¦¨¨

ø÷çì,lkya -äøé÷ça ©£Ÿ©£¦¨
,Bæz` `ln zewl` ji` -

,mlerd lkà÷åc àlà ìëOä ìà íäì áø÷ì øLôà éàå§¦¤§¨§¨¥¨¤¤©¥¤¤¨©§¨
úBèLôî ,ì"æ é"øà éáúkî úBçe÷ì úBîc÷ä ét-ìò©¦©§¨§¦¦§¥£¦©ª§¨

.ïãò-íúîLð éúBaøî ézòîML éôëe ,ïúeiîLbîÎlradn - ¦©§¦¨§¦¤¨©§¦¥©©¦§¨¨¥¤

,mdicinlze cibnd axdn ,aehÎmyäæ øàáì øLôà éà Cà©¦¤§¨§¨¥¤
älâñ éãéçéì ,úòîBL ïæàì ätî íà-ék ,ázëîa áèéä¥¥§¦§¨¦¦¦¤§Ÿ¤©©¦¦¥§ª¨

àøB÷ 'ä øLà íéãéøOìå48:áéúëãk ,aezky enk -49: §©§¦¦£¤¥§¦§¦
'eë òîBL äzà ïä ììkîe ,"ìë eðéáé 'éåä éL÷áîe"50.- §©§¥£©¨¦Ÿ¦§©¥©¨¥©

mpi`y dl`y ,e`l
mpi` 'd z` miyxec
oiadl oky ,oiadl mileki
wx mileki dl` mipipr
,'d z` miyxecy dl`
dzlbzpy zewl` oiadl
,llka dxezd zeinipta
ly ote`a dbyda d`ae

"oeqpxtzi"51zxeza
.zeciqgd

íúéàø ízà ,äpä- ¦¥©¤§¦¤
icbpnl owfd epax azek

,zeciqgd zxezLeøt¥
íéøôqî ãçà øîàî©£¨¤¨¦§¨¦

,íéòeãéäzxez ly - ©§¦
,zeciqgdàîâeãì§§¨

ìk íb ék ,úBàìe§¦©¨
íéäeîzä íéøîànä- ©©£¨¦©§¦

,zeiyew mdilr miywnye
øeàáe Leøt íäì Lé¥¨¤¥¥

.ïç éòãBéì áèéä- ¥¥§§¥¥
gdnkpzxez) dxzq

.(dlawdee÷é àì Cà©Ÿ§©
íúìòîowfd epax dpet - ©£¨¨

,ceaka mdil`øàáì éìà¥©§¨¥
ék ,ázëîa ìkä íäì̈¤©Ÿ§¦§¨¦
äãák äëàìî àéä¦§¨¨§¥¨
íkî eçlL eöøz íà ÷ø ,ïôà íeLa øLôà éàå ,äaøîe§ª¨§¦¤§¨§Ÿ¤©¦¦§¦§¦¤
,'ä äöøé íà Ba øaãà ät ìà äôe ,äãòaL ãçéîe ãçà¤¨§ª¨¤¨¥¨¤¤¤£©¤¦¦§¤

:"éô éøîà ïBöøì eéäé"å ,éôéhäa ét íò äéäé 'äå©¦§¤¦¦§©¦¦§¦§§¨¦§¥¦
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ùã÷ä úøâà
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úåîéîúá åëìäù íéùåã÷ä íäéúåáàî íãéá äøåñîå
øùà úå÷ìàä ïéðò éùåðà ìëùá øå÷çì éìá 'ä íò
àìî àåä êéà òãéì õ÷ ïéà ãò ìëùäî äìòîì àåä
äøé÷çá øå÷çì åàá áåø÷î íéùãçù ÷ø õøàä ìë
é"ôò à÷åã àìà ìëùä ìà íäì áø÷ì à"àå åæ
éôëå ïúåéîùâî úåèùôåî ì"æéøàëî úåçå÷ì úåîã÷ä
áèéä äæ øàáì à"à êà ò"ð éúåáøî éúòîùù
äìåâñ éãéçéì úòîåù ïæàì äôî íà éë áúëîá
åðéáé 'éåä éù÷áîå áéúëãë àøå÷ 'ä øùà íéãéøùìå

.'åë òîåù äúà ïä ììëîå ìë
äðäíéòåãéä íéøôñî ãçà øîàî 'éô íúéàø íúà

íéäåîúä íéøîàîä ìë íâ éë úåàìå àîâåãì
íúìòî åå÷é àì êà .ç"éì áèéä øåàéáå 'éô íäì ùé
äãéáë äëàìî àéä éë áúëîá ìëä íäì øàáì éìà
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כח.46. כט, נצבים כד.47.ע"פ כג, ה.48.ירמי' ג, ה.49.יואל כח, יט.50.משלי יא, עקב ספרי ת"ו.51.ראה תקו"ז ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc dvia(iyily meil)

,xfril` iax zhiya lirl `xnbdúaL éàöBîì ïézîî àlà¤¨©§¦§¨¥©¨
,øBîâéåy oeiky,zayd eilr dkyg wx ,zay zlik`l dcgi `l §¦§

lek`l el xzen zay i`vena okle ,mlerl xyrna aiigzp `l
zaydy ,xyrl jixv zaya epnn lke` m` mpn` ,xyrn ila
ixaca dxizq oi`y `vnp .ezk`ln dxnbp `ly xaca mb zraew

.xfril` iax
* * *
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המשך ביאור למס' ביצה ליום שלישי דמ' א



פג היום יום . . . 

ה'תש"דכז תשרייום שלישי

חומש: נח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והנה נודע . . . 278 לארץ.

תֹו, ּוַמֲעִמידֹות אֹותֹו  ֻקּדָ ֶטן ִאּמֹו ַעד ֵעת ּפְ יחֹו ִמּבֶ י ָהָאָדם ִמּיֹום ּגִ יפֹות ֶאת ַחּיֵ ְצֹות ַמּקִ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
ין  ם ּבֵ א ּגַ קֹום ֶאּלָ ין ָאָדם ַלּמָ רֹות לֹא ַרק ּבֵ ִריא ּוְבִקְנָין ִמּדֹות ַנֲעלֹות ְוַהְנָהגֹות ְיׁשָ ֶכל ּבָ ׂשֵ ֶקֶרן אֹוָרה ּבְ ּבְ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ ִרים ּבְ ָ ים ְמֻאּשׁ י ַהּתֹוָרה ְוהֹוָראֹות ַחַז"ל הּוא ַחי ַחּיִ ְתַנֵהג ַעל ּפִ י ַהּמִ ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ּכִ

ה'תש"דכח תשרייום רביעי

חומש: נח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: )אלא שבארצות . . . עמהם(.

ין  דּוׁשִ ַעת ַהּקִ ְצֹות ֵהם ַטּבַ ם".. ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַהּמִ ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ ׁשְ י ּגִ ֵלכּו ּגֹו' ְוָנַתּתִ ֻחּקַֹתי ּתֵ "ִאם ּבְ
ב ָלזּון אֹוָתם ּוְלַפְרְנָסם. ָרֵאל ְלִהְתַחּיֵ רּוְך־הּוא ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש־ּבָ ׁש ַהּקָ ֶהם ִקּדֵ ּבָ ׁשֶ

ה'תש"דכט תשרייום חמישי

חומש: נח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והנה . . . האר"י ז"ל.

ֶזה. ִקים ּבָ ֵיׁש ְמַפְקּפְ ת, ְוֹלא ּכְ ׁשֶ ת ַהּקֶ ְרּכַ ְמָבְרִכים ּבִ

איינער פון די מעזיבוזשער בעלי בתים הָאט געהַאט א מחלוקת מיט נָאך א בעל 
הבית, און זייענדיג ַאמָאל בא דעם בעש"ט אין שוהל הָאט ער געשריען, ַאז ער ווָאלט 

זיין בר פלוגתא קורע כדג זיין.
דער בעש"ט הָאט געהייסען די תלמידים געבען איינע די אנדערע די הענט, און 
זיך שטעלען לעבען אים מיט צוגעמַאכטע אויגען. דער בעש"ט הָאט ארויפגעלייגט 
זיין הייליגע הענט אויף די אקסלען פון די צוויי תלמידים, וועלכע זיינען געשטַאנען 
לעבען אים, ּפלוצלונג הָאבען די תלמידים ָאנגעהויבען שרייען פון גרויס שרעק: זיי 

הָאבען געזעהן ווי דער בעל הבית איז קורע כדג זיין בר פלוגתא.
ָאדער אין  יעדער כח איז פאראן א פועל דבר:  פון  בַאווייזט קלָאהר, אז  דָאס 
א לבוש חומרי, ָאדער א רוחני ווָאס מי קָאן אים ָאנעמען נָאר מיט העכערע און 

איידעלערע געפילען.

ַעם  ִית', ּוִבְהיֹותֹו ּפַ ַעל ּבַ ל ָהִעיר מֶעִזיּבּוז' ָהְיָתה לֹו ְמִריָבה ִעם עֹוד 'ּבַ ים' ׁשֶ ּתִ ּבָ ֲעֵלי  ֶאָחד ֵמַה'ּבַ
ָדג". ָהָיה "קֹוֵרַע ֶאת ְיִריבֹו ּכְ ֶנֶסת הּוא ָצַעק, ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ם־טֹוב ּבְ ַעל־ׁשֵ ֵאֶצל ַהּבַ

ֵעיַנִים  ּבְ ְלָידֹו  ב  ּוְלִהְתַיּצֵ ֲחֵבירֹו,  ִעם  ֶאָחד  ל  ּכָ ָיַדִים  ֵלב  ְלׁשַ ְלִמיָדיו  ּתַ ֶאת  ה  ִצּוָ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ֵאָליו.  ָסמּוְך  ּבְ ָעְמדּו  ׁשֶ ְלִמיִדים  ַהּתַ ֵני  ׁשְ ְתֵפי  ּכִ ַעל  דֹוׁשֹות  ַהּקְ ָיָדיו  יַח  ִהּנִ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ֲעצּומֹות. 
ְיִריבֹו  ֶאת  קֹוֵרַע  ִית'  ַעל־ַהּבַ 'ּבַ יַצד  ּכֵ ָראּו  ֵהם  דֹוָלה:  ּגְ ֵאיָמה  ִמּתֹוְך  ִלְצעֹוק  ְלִמיִדים  ַהּתַ ֵהֵחלּו  ְלֶפַתע 

ָדג! ּכְ

ר ְלָתְפסֹו ַרק  ֶאְפׁשָ ְלבּוׁש ָחְמִרי, אֹו רּוָחִני ׁשֶ ָבר: ִאם ּבִ נֹו ּפַֹעל ּדָ ל ּכַֹח ֶיׁשְ ּכָ ּמִ ֵברּור, ׁשֶ ֶזה מֹוִכיַח ּבְ
ים ַנֲעִלים ַוֲעִדיִנים יֹוֵתר. חּוׁשִ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . פד

ה'תש"דל תשרי, א דר"חיום ששי

חומש: נח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: והנה נפש . . . 280 בלא דבור.

ָיִחיד. –  ְלִלים ּבְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ סּוִקים "יֹאַמר ָנא", ְוַגם ּכְ ל ֶאָחד ֵמַהג' ּפְ ל: ּכֹוְפִלין "הֹודּו ַלה'" ַאַחר ּכָ ַהּלֵ
ָעִמים. ְמֵרִני כּו'" – ג' ּפְ "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּגֹו' ְזַבְדָיה ִיׁשְ

ה'תש"דא חשון, שר"חשבת

חומש: נח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה זלעו"ז . . . המעלות.

ָרא ה' ֶאל ַאְבָרם גו'. סּוק ַוּיֵ ָרֵאל ִמּפָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה - קֹוִרין ְלִיׂשְ בּוַע ַהּבָ ׁשָ י ּדְ ִני ַוֲחִמיׁשִ ׁשֵ ִמְנָחה - ְוֵכן ּבְ ּבְ

רּוְך־  דֹוׁש־ּבָ ָאַמר ַהּקָ "ּב[ ָאַמר ְלֶאָחד ַעל ְיִחידּות: ֵמָאז ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ
ה",  ְגּבָ ע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּסַ לֹום "ֶלְך־ְלָך ֵמַאְרְצָך ּגֹו'" ּוְכִתיב "ַוּיִ ָ הּוא ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו־ַהּשׁ
יצֹוצֹות  ר ַהּנִ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ָעיו ּבַ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ָהָאָדם הֹוֵלְך ְלַמּסָ ּגָ ֵזַרת ַהַהׁשְ י ּגְ רּוִרים. ְוַעל ּפִ ֻהְתַחל סֹוד ַהּבֵ

ָתם. ים ִלְגֻאּלָ ֵרר ַעל־ָידֹו ְמַחּכִ ִריִכים ְלִהְתּבָ ַהּצְ

ְוהֹוְלִכים  ָלֶהם  ים  ְמַחּכִ ֶהם  ּלָ ׁשֶ רּוִרים  ַהּבֵ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ֵהם  רֹוִאים  ה,  ְרִאּיָ ֲעֵלי  ּבַ ֵהם  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ב  ְמַסּבֵ ּבֹות  ַהּסִ ל  ּכָ ת  ְוִסּבַ ָהִעּלֹות  ל  ּכָ ִעיַלת  ה  ִהּנֵ ֵמֶהם[,  חּוץ  ים  ]=ְוַהֲאָנׁשִ ר  ּבַ ּדֶ א  ְוַעּמָ ַעְצָמם.  ּבְ ה  ּמָ ׁשָ

רּוִרים. ֲעבֹוַדת ַהּבֵ ָלה ֲעֵליֶהם ָהֲעבֹוָדה ּבַ ם ֻהּטְ ר ׁשָ קֹום ַההּוא, ֲאׁשֶ בֹואּו ַלּמָ ּיָ ה ִעּלֹות ְוִסּבֹות ׁשֶ ּמָ ּכַ

ה'תש"דב חשוןיום ראשון

חומש: לך לך, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואחר . . . קמא טובא.

משיחת אאמו"ר מוצש"ק לך לך תרנ"א: אין די ערשטע יָאהרען פון זיינע נשיאות 
הָאט דער אלטער רבי געזָאגט ברבים "מען בעדארף לעבן מיט דער צייט". דורך זיין 
ברודער מהרי"ל הָאבען זקני החסידים אויסגעפונען, אז דער רבי מיינט אז מ'דארף 
לעבען מיט דער פרשת השבוע און פרשת היום פון דער סדרה פון דער ווָאך. ניט 

נָאר לערנען די פרשת השבוע יעדען טָאג, נָאר לעבען מיט איר.

יאּותֹו  ְנׂשִ נֹות  ׁשְ ּבִ תרנ"א:  ְלָך  ֶלְך  ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ מֹוָצֵאי  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יַחת  ִמּשִׂ
ֶאְמָצעּות ָאִחיו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב  ַמן". ּבְ ים "ֵיׁש ִלְחיֹות ִעם ַהּזְ ַרּבִ ֵקן ּבָ נּו ַהּזָ ָהִראׁשֹונֹות ָאַמר ַרּבֵ
ת ַהּיֹום  בּוַע ּוָפָרׁשַ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ׁש 'ִלְחיֹות' ִעם ּפָ ּיֵ י ִהיא ׁשֶ ַנת ָהַרּבִ ּוָ ּכַ ְררּו ִזְקֵני ַהֲחִסיִדים, ׁשֶ ְיהּוָדה ֵלייּב[ ּבֵ

ּה. א 'ִלְחיֹות' ִעּמָ ל יֹום, ֶאּלָ בּוַע ּכָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ בּוַע. לֹא ַרק ִלְלֹמד ֶאת ּפָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ִמּפָ

ה'תש"דג חשוןיום שני

חומש: לך לך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: וכמדומה . . . קמב אמרי פי.

)המשך שיחת הנ"ל(: בראשית איז א פרייליכע סדרה, אפילו דער סוף איז ניט גָאר 
אזוי געשמַאק. נח איז דער מבול, ָאבער א פרייליכער סוף ווָאך - געבָארען געווָארען 
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פה היום יום . . . 
אברהם אבינו. די אמת פרייליכע ווָאך איז פרשת לך לך, אלע טעג פון דער ווָאך 
לעבט מען מיט אברהם אבינו, דער ערשטער וועלכער הָאט זיך מוסר נפש געווען אויף 
מפרסם זיין ג-טליכקייט אויף דער וועלט, און זיין מסירת נפש הָאט אברהם אבינו 

איבערגעגעבען בירושה צו אלע אידען.

ְך ָנִעים; ֹנַח הּוא  ל ּכָ ַהּסֹוף ֵאינֹו ּכָ ֵמָחה, ַלְמרֹות ׁשֶ ה ׂשְ ָרׁשָ ית ִהיא ּפָ ֵראׁשִ "ל( : ּבְ יָחה ַהּנַ ְך ׂשִ )ֶהְמׁשֵ
ת "ֶלְך ְלָך".  ָרׁשַ ֱאֶמת הּוא ּפָ ֵמַח ּבֶ בּוַע ַהּשָׂ ָ ֵמַח – ַאְבָרָהם ָאִבינּו נֹוַלד; ַהּשׁ בּוַע ׂשָ ּבּול, ַאְך סֹוף ׁשָ ַהּמַ
עֹוָלם. ְוֶאת  ְרסּום ֱאלֹקּות ּבָ ַסר ַנְפׁשֹו ַעל ּפִ ּמָ ים' ִעם ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָהִראׁשֹון ׁשֶ בּוַע 'ַחּיִ ָ ל ְימֹות ַהּשׁ ּכָ

הּוִדים. ה ְלָכל ַהּיְ ירּוׁשָ ּלֹו הֹוִריׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבִ ֶפׁש ׁשֶ ְמִסירּות ַהּנֶ

אגרות קודש

 ב"ה,  א' מרחשון, ה'תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

 הנהלת הישיבות בלוד ובתל-אביב, 
ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על שאלתם על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצצ"ב וכו' מהור"ש שי' גורארי' בענין 
היחס שבין שתי הישיבות בלוד ובתל-אביב.

הנה כבר מלתי אמורה, ששתיהן צריכות להתקיים, ואין לבטל בשום אופן הישיבה בתל-אביב.

אבל לאידך גיסא, צריכה תכנית הלימודים שבשתי הישיבות להיות מסודרת באופן שיתאימו, 
והן  וכיון, שכנראה, מיטב הכחות, הן בהמשפיעים  ביניהן.  בלי הפסק  ויהי' המשך מאחת לחברתה 
ולהמשיך  לעבור  התלמידים  יוכלו  בתל-אביב  מהישיבה  אשר  לסדר,  יש  בלוד,  הוא  בהתלמידים, 

לימודם בהישיבה בלוד באופן ישר.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

מ. שניאורסאהן

 ב"ה,  אדר"ח מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...וזאת למודעי, אשר כנראה שכמה מאנ"ש טועים הם ומפרשים דעתי נגד העתקה מצרפת 
שכוונתי היא לתועלת קיום המוסדות ולשמירתם ולוותר על התועלת הפרטית של האישים, ואין זה 
מתאים כלל וכלל, כי דעתי, ולדאבוני ראיתי זה במוחש עד עתה, שבההעתקה הרי כמעט רובם ככולם 
האט מען אנגעווארן ברוחניות ולעו"ז האט מען ניט פארדינט בגשמיות ואינני רואה עדיין לע"ע סיבות 
שישתנה זה בעתיד הקרוב, ובמילא תמיהני על אלו הרוצים בהעתקה דוקא, ובקשר לכל הנ"ל הנה 
מה שמדגיש כל אחד במכתבו שבהעתקתו לא יהי' היזק להמוסדות שלנו, הנה אינו שייך להענין, כיון 

שהחשש הוא במניעת היזק מההעתקה להנוסע והמעתיק גופא.
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ה'תשפ"ב  תשרי כ"ז ראשון יום לאיש' הסמוך 'מופלא

:„Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ‡È ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰íézL ïa ïè÷̈¨¤§¥
,íBéå äðL äøNò úçà úa äpè÷e ,ãçà íBéå äðL äøNò¤§¥¨¨§¤¨§©¨©©©¤§¥¨¨§

ì eòãé íà :ïúBà ïéìàBLå ïúBà ïé÷ãBa ...eøãpL Bà eòaLpLíL ¤¦§§¤¨§§¦¨§£¦¨¦¨§§¥
ìL ïa ïaä àöîpL ,äfä ïîfä øçàå ...ïéîi÷ ïäéøãð ...eøãð éîL ¦¨§¦§¥¤©¨¦§©©©§©©¤¤¦§¨©¥¤§Ÿ

ãçà íBéå äðL äøNò íézL úa úaäå ,ãçà íBéå äðL äøNò¤§¥¨¨§¤¨§©©©§¥¤§¥¨¨§¤¨
ì ïéòãBé eðà ïéà' :eøîàL ét ìò óà ¯íäéøãð ...eðøãð éî íL ©©¦¤¨§¥¨§¦§¥¦¨©§¦§¥¤

úðBò' àéä Bæå .úBøòN ézL eàéáä àlL ét ìò óà ,íéøãð§¨¦©©¦¤Ÿ¥¦§¥§¨§¦©
àìônäL ,äøBz éøácî äæ øáãå ...íB÷î ìëa äøeîàä 'íéøãpä©§¨¦¨£¨§¨¨§¨¨¤¦¦§¥¨¤©ª§¨

.íéøãð åéøãð ...Léàì Ceîqä©¨§¦§¨¨§¨¦
הרגוצ 'ובי  הגאון  כאן)מבאר פענח הרמב "ם(צפנת לדעת :

לאיש ' הסמוך  התורה)'מופלא  מן נדר או(שנדרו י"ג בבן  רק  הוא

ואילו שערות. שתי  הביאו שלא  אף  הוא  והחידוש  י "ב , בבת

לשם ידעו  אם  שנדרו, י"א  בת  וקטנה  י "ב  בן  קטן של הדין

'עונת זו  ואין  עצמו  בפני דין  הוא קיימין, נדריהן  נדרו מי

מדרבנן)נדרים ' רק חל .(והנדר

רש "י לשיטת  א)אמנם  סה, 'עונת(גיטין - ראשונים  ועוד 

קטן  הגדלות , שלפני שנה מתחילה  a"iנדרים' oa וקטנהza
`"i.נדרו מי  לשם  יודעים אם  נבדקים  שנדריהם 

כאשר דווקא  היא  נדרים ' ש 'עונת  הרמב "ם  נקט  ומדוע 

גדלות  לשנות  סימנים)הגיעו הביאו שלא ?(ורק

לבאר : ויש 

דבר להתפיס הכוח ליהודי ניתן – נפלא  חידוש  יש  בנדרים 

מזו, ויתירה  קדושה . עליו ותחול כקרבן  נאסר  שיהא  המותר 

מה למזבח, ראויים מסוימים  מינים  ורק הגבלות  קיימות  בקרבנות 

הנדור ). בדבר  שמתפיס  (ובלבד אלו  הגבלות  אין בנדרים כן  שאין 

מצוות מבשאר  כוח תוספת  נדרשת  שבהם בנדרים  ודווקא 

קטן שאפילו התורה  המצוות)אומרת לשאר שייך הוא(שאינו אם –

לומד  ולכן הקדושה . את לפעול  יכול – לאיש ' הסמוך 'מופלא 

גדלות לשנות  כבר  שהגיע  לקטן בנוגע לחידוש  שדיו הרמב "ם

שבן יותר , גדול חידוש  לומר ולא  הסימנים , לו  שחסרים  אלא

כזו. קדושה  לפעול  יוכלו  שנה  י "א  ובת  שנה  י"ב

(`r 'nr ipy wlg ,zekln oii ,mgpn zxez)

ה'תשפ"ב  תשרי כ"ח שי יום אחת  בבת והפרה קיום

:·Î ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰,øôeîe íi÷' :dì øîà̈©¨©¨¨
.íi÷ äæ éøä ¯ 'úçà úáa§©©©£¥¤©¨

ב)הגמרא סט, "המקדש(נדרים המשנה  לדין  זו  הלכה מדמה

מקודשת " לא  מהן  אחת  אפילו – אחת  בבת  אחיות  שתי

ב) נ, גם(קדושין חל אינו זה  אחר  בזה לחול  יכול  שאינו כל כי

אחותה את  יקדש  כך  ואחר אישה  המקדש  והרי  אחת, בבת

אינם אחת  בבת  בקידושין  גם  וכך האחות , קידושי  חלים  לא 

אחותה . קידושי את מונעת אחת  כל  כי  חלים 

הר "ן  שם):ופירש  אחת(נדרים אף אחיות  שבקידושי כשם 

בתו, או  אשתו נדר  את  ומפר  המקיים  גם  כך מקודשת  אינה

הקמה אחר  הפרה אין  כי חלים  אינם  ההפרה וגם  ההקמה  גם

להקים או להפר  יכול הבעל  או והאב  הפרה , אחר  הקמה ואין

כרצונו. הנדר את 

כא הרמב "ם  דברי  על הר"ן הקשה  זה  שהמקייםולפי ן 

אינה שההפרה  כשם  הרי  – קיים " זה  "הרי אחת  בבת ומפר 

ההקמה תחול  לא  גם כך אותה , סותרת  שההקמה  כיון  חלה

אותה ! סותרת  ההפרה  כי

הפרה ולא  הקמה  לא כאן  שאין  כיון משנה ': ה 'כסף  ופירש 

הנדר שותק, האב  או  הבעל כאשר  כי  קיום , כאן יש  ממילא 

קיים .

אברהם' א)וה 'דבר  מלואים טז, סי' של (ח"א ביאורו את  הביא 

מקוטנא : הגר "י 

מצד  אבל  הפרה , ולא  הקמה  לא  כאן  אין  אכן הדיבור מצד

רק לחול צריכה להפר , והן  לקיים הן  שחשב  הלב  מחשבת 

קיים" זה  הרי  בלבו "המקיים כי הי"ט)ההקמה, ואילו(לעיל ,

הפרה  אינה  בלב  ה"ז)ההפרה  .(לעיל

ביאר : מבריסק  והגר"ח

לחול  יכולה  הקמה  לאחר  ישנוze`ivnaההפרה שהרי  ,

לחול  יכולה אינה  אך oicdנדר , cvnאת שהקים  לאחר  כי 

חלה אינה  הפרה לאחר  הקמה  אבל  להפר . רשות לו  אין הנדר 

אבלze`ivnaכי  להקים , מה  ואין נדר  oicdאין cvn היה (אילו

במציאות) ומאחרנדר ההפרה. לאחר תחול  שההקמה יתכן

ההקמה אחר חלה  אינה  הדין)שההפרה  שאינו(מצד "כל  הרי

היתה ההקמה  אבל אינו" אחת בבת  אפילו – זה אחר בזה 

ההפרה אחר לחול הדין)יכולה  'בבת(מצד הם  כאשר  ולכן 

להקים  נדר כאן  יש  ההקמה)אחת ', לפני היתה לא ההפרה (שהרי

"קיים הרמב "ם פסק  ולכן  ההקמה , את  סותרת  אינה  וההפרה 

קיים " זה  הרי אחת  בבת  ליך הלוי)(חידושי ומופר  חיים .רבינו

ה'תשפ"ב  תשרי כ"ט שלישי יום יום  בכל - המשיח ביאת זמן

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰øéæð éðéøä' :øîBàä̈¥£¥¦¨¦
.íìBòì øeñà äæ éøä ,øãð ìça íà ¯ 'Bá àa ãåc ïaL íBia©¤¤¨¦¨¦§Ÿ¨©£¥¤¨§¨

כי חלה  הנזירות  דוד , בן משיח בביאת  נזירותו את  המתנה 

ביום . בו משיח יבוא  שמא לחשוש  יש  החול מימות  יום  בכל

אבן ' ה 'טורי  ב)והקשה  יא, :(ר"ה

אליעזר רבי שם)לדעת  ממצרים(ר"ה ישראל נגאלו בניסן  ,

ixyzae, יהושע רבי  ולדעת  להיגאל, עתידיםoqipaעתידים 

ימות בכל נזירות  דיני עליו חלים  מדוע כן, ואם  להיגאל.

נזירות דיני עליו לחול יכולים  אליעזר רבי  לדעת  והרי  החול,

ניסן ? בחודש  רק יהושע  רבי ולדעת  תשרי, בחודש  רק 

ותירץ :

א)בגמרא  צח, לוי(סנהדרין בן  יהושע  רבי  של  ביאורו  הובא 

בעתה ה ' "אני העתידה  הגאולה  על האומר הפסוק  על 

משמע – 'בעתה' כי סתירה , כאן  יש  שלכאורה  אחישנה",
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משמע ו 'אחישנה' מראש , שנקבע  בזמן תהיה  שהגאולה 

הכתוב אלא זמנה, לפני הגאולה בוא  את  ימהר  שהקב"ה 

- זכו  שאם זכו`dpyigאומר  לא  ואם לבוא , תמהר והגאולה ,

–dzra.

'לא כאשר הם  בניסן או בתשרי הגאולה זמני גם  זה  ולפי 

יום , בכל  לבוא  משיח יכול יזכו , ישראל  אם  אבל זכו ',

הגמרא  בהמשך בן(שם)כמבואר  יהושע  לרבי  אמר שמשיח

שי ככתובלוי  'היום ', ה)בוא  צו, בקולו(תהלים אם  - "היום 

חלה נזירותו  בא , דוד שבן  ביום  נזירות  הנודר  ולכן, תשמעו ".

הגאולה . זמן  והגיע  'זכו' שישראל יתכן כי 

מאהבה ' ריא)וב 'תשובה  סי' ביאר :(ח"א

כפי הגאולה , שלימות  אינה עדיין דוד בן  משיח ביאת 

הרמב "ם  אֿד)שכתב  הל' פי"א מלכים את(הל' יבנה שהמשיח 

בדרך  לילך ישראל כל ויכוף  ישראל, נדחי  ויקבץ  המקדש 

כל  ונצח והצליח עשה  "אם ה', מלחמות וילחם  התורה

משיח  זה הרי במקומו... מקדש  ובנה  שסביביו  האומות 

אף יום  בכל  להיות יכולה משיח  ביאת ולכן, בודאי".

בניסן. או בתשרי  תהיה  השלמה  שהגאולה

ה'תשפ"ב  תשרי ל' רביעי יום שערה  של חשיבותה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰,úBøòN ézL çépäå çlb¦©§¦¦©§¥§¨
úåöî ïàk ïéà ¯ úçà çlâå úçà äøLð ...Blk BLàø çnöå§¦©Ÿª¨§¨©©§¦©©©¥¨¦§©

.çelb¦©
בגמרא  מבואר הדין א)טעם  קה, שלבסוף(ב"ק אע"פ  כי  ,

חובה ידי  יצא  לא  הראשון בגילוח שערותיו , כל את גילח

מהן, אחת  שנשרה  ולאחר  שערות , שתי בראשו נותרו  שהרי 

חלה המצוה  אין כי הנותרת בשערה  המצוה את  מקיים  אינו

כאן". אין גילוח  "מצות  ולכן אחת, שערה  על 

שערו את  ולגדל לחזור  עליו כי שכתבו, מהראשונים  ויש 

הגילוח מצות  את  לקיים  שם)כדי המאור ובעל .(רמב"ן

והשאיר שגילח נזיר  שלגבי לדייק  יש  הרמב "ם  בדברי אך

כתב  שערות , בה"ו)שתי  מצות(לעיל קיים  ולא  כלום, עשה  "לא 

ומשמע גילוח", מצות  כאן  "אין רק כתב כאן  ואילו גילוח",

כדי שיער  ולגדל לחזור  צריך  ואינו חובה  ידי  יצא  שבדיעבד

המצוה  את שם)לקיים ב"ק שלמה של ים משנה, .(לחם

ביחד  השוות  אגודות  שתי  שהגוזל שם  בגמרא  נאמר ועוד

להשיב ועליו כאן " אין  השבה "מצות  – מהן אחת  והשיב  פרוטה

בפחות נוהגת  גזלה  השבת  מצות  שאין ואף  השנייה, את  גם

לגמרי. לקיימה  עליו במצוה התחייב  וכבר  מאחר  מפרוטה,

המהרש "ל שם)וכתב  שלמה של מדברי(ים המדויק שלפי  ,

מה גם  לכתחילה, רק  היינו גילוח" מצות  כאן ש "אין הרמב "ם

שמים , ידי לצאת  רק  היינו כאן " אין  השבה  "מצות שאמרו 

חובתו. ידי  יצא  בדיעבד אך 

ולא מאחר  ביאור : צריך הרמב"ם  של טעמו לכאורה  אך

לא ולמה  עליו , מוטלת  עדיין היא  הרי הגילוח מצות  את קיים

יקיימה ?

מהתורה אסור הראש  כל גילוח  כלל בדרך שביארו: ויש 

ראשכם") פאת תקיפו והאיסור("לא בגילוח מצוה יש  בנזיר  ורק  ,

יצא האם  ספק  יש  וכאן תעשה ', לא דוחה  'עשה  כדין נדחה 

ומכל  כאן ", אין גילוח  "מצות  מספק ולכן לא , או חובה  ידי 

התקיימה כן  והמצוה  יתכן שהרי ולגלח לחזור  לו  אין  מקום 

ולגלח`xeqוממילא  לחזור  שם)לו ב"ק הצבי .(אמרי

ה'תשפ"ב  חשון א' חמישי יום הבית' ל'בדק הגוי נדבת

:·ÈŒ‡È ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰éBb
lì ìôBð Bðéàå ;Bøãð éôk ïúBð ...'éìò éîc' :øîàLïéàL ,äkL ¤¨©¨©¨©¥§¦¦§§¥¥©¦§¨¤¥

÷ãa Bà úéaä ÷ãa ÷fçì øãð Bà äáãð íééBbä ïî ïéìa÷î§©§¦¦©¦§¨¨¤¤§©¥¤¤©©¦¤¤
¯ ìàøNé úòc ìò øãð íà ...?ïäa äNòi äîe ..íéìLeøé§¨©¦©¥¨¤¨¤¦¨©©©©¦§¨¥
÷ãáe úéaä ÷ãaî õeç ,ïäì äàøiM äîa ïéc úéa eäeàéöBé¦¥¦§©¤¥¨¤¨¤¦¤¤©©¦¤¤

ðbé ,'ézøãð íéîMì' :øîà íàå ;íéìLeøé.eæ §¨©¦§¦¨©©¨©¦¨©§¦¦¨§
משנה ': ה 'לחם והקשה 

הגוים " מן  מקבלים  "שאין כאן  הרמב "ם  דברי  לכאורה ,

מתנות בהלכות לדבריו  סותרים  ולירושלים , הבית  לבדק נדבה 

ה"ח)עניים  ממנו(פ"ח מקבלים  אין  הבית  לבדק  שהתנדב "גוי :

מסוים הדבר  היה  לו. מחזירין  אין ממנו לקחו  ואם  לכתחילה ,

מסוים דבר להם יהא  שלא כדי לו , מחזירין  אבן  או  קורה  כגון

מהגוי ! מקבלים אין מסוים  דבר  שרק  היינו  במקדש ",

' הגוי אמר  שאם  הרמב "ם כתב  כאן נדרתי ',minylועוד:

הבית 'בדק שאינם  לדברים  בנדבותיו להשתמש  אפשר  שאי  כיון

כתב מדוע  להקשות יש  זה ולפי  יגנזו, – ירושלים ' ובדק 

מעילה הט"ו)בהלכות  הבית(פ"ה לבדק  אם  גוים , "קדשי :

בערכין  הגמרא מדברי והרי בהם ", מועלין ב)הקדישו  עולה(ה, ,

כדברי ואם  בהם , מועלין  אין להגנז שדינם גוי נדבת שדמי

בהם ? מועלין  מדוע  יגנזו, הקדש  לשם הגוי שנדרי  כאן  הרמב "ם

וביאר :

ואינו ומעריך נודר  שהגוי באופן  הרמב "ם מדבר  כאן

אנו ואין ישראל" דעת  על "נדר  אלא מטרה  לאיזה  מפרט

מהגוי מונעת  שהתורה  כיון הבית  לבדק  שכוונתו אומרים 

הבית  לבדק  וגו'")לנדב  לבנות ולנו לכם ממנו("לא מקבלים ולכן  ,

מוציאים דין ובית מסוים' שאינו 'דבר  והן מסוים ' 'דבר  הן

ירושלים . ובדק הבית  מבדק  חוץ להם , שיראה  דבר לכל אותו 

ב "גוי מדובר  עניים  מתנות  בהלכות  ziadאבל wcal acpzdy"

בדיעבד  אך כלל, ממנו  מקבלים אין לכתחילה  ואז במפורש 

מסוים ' 'שאינו  ודבר  לו , מחזירים מסוים ' 'דבר  ממנו לקחו  אם 

וזכרון וצדקה  חלק אין "ולכם  שנאמר  אף  כי מחזירים, אין 

להתיר . יש  ניכר, אינו וה 'זכרון' שה 'חלק' כיון  בירושלים",

מועלים גוי  שקדשי מעילה, בהלכות  הרמב "ם  שכתב  ומה 

הבית לבדק  היא  שנתינתו  פירש  כאשר  רק  זה  הרי  - בהם

אלא נגנזת  אינה נתינתו  שאז מסוים ', 'שאינו  ובדבר

בה . מועלים ולכן הבית  לבדק  בה משתמשים 



v"ndqeפח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"ב  חשון ב' שישי יום לשינויים  נתון שערכו חפץ הערכת

:ÎŒËÈ ˙ÂÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰äéä̈¨
¯ Bæ äøt ...íéøbzä eøîàå ,úBiìbøîe íéãáòå äîäa íéñëpa©§¨¦§¥¨©£¨¦©§¨¦§¨§©©¨¦¨¨
.ïäì ïéòîBL ïéà ...äøNò úçaLî ,ñìèàì da eðézîz íà¦©§¦¨¨©§¨§©©©£¨¨¥§¦¨¤
,àeäL änk ,BúòLáe BîB÷îa ìkä ïéøëBî ?ïéNBò ãöék àlà¤¨¥©¦§¦©Ÿ¦§¦§¨©¨¤
ïéà ..."'äì Lã÷ ,àeää íBia Ekøòä úà ïúðå" :øîàpL¤¤¡©§¨©¤¨¤§§©©Ÿ¤©¥
ïéìèìhîa ?íéøeîà íéøác äna .BúòLe BîB÷î àlà ,Lc÷äì§¤§¥¤¨§§¨©¤§¨¦£¦§¦©§§¦
ïéôeöø íBé íéML ïäéìò ïéæéøëî ¯ úBò÷øwä ìáà ;íéãáòå©£¨¦£¨©©§¨©§¦¦£¥¤¦¦§¦

.ïúBà ïéøëBî Ck øçàå ,áøòáe ø÷aa©Ÿ¤¨¤¤§©©¨§¦¨
לזמן מזמן  לשינויים  נתון  שערכו נכס  הערכת  על מדובר 

מקומו אלא  להקדש  "אין הלכה: ונפסקה  למקום, ממקום  או

החפץ . של העתידי  בשוויו  מתחשבים  ואין ושעתו"

ולא במטלטלין רק  אמורה  זו שהלכה  הרמב "ם  וכתב 

התוספות  כתבו וכן  א)בקרקעות , כד, ביארו(ערכין הדבר  ובטעם 

את להשהות אין  ולכן יגנבו  שמא  חשש  קיים  שבמטלטלין

להשהות יש  גניבה , חשש  בהן שאין  בקרקעות  אך מכירתם ,

בעתיד. ערכן את  לממש  כדי המכירה  את 

הרא "ש  לדעת  שם)אך ערכין מקובצת בשיטה בקרקעות(הובא גם

אלא יותר , גבוה  מחיר  להשיג כדי  המכירה  את להשהות  אין 

ההקדש . בשעת  שוויין כפי למוכרן  יש 

לדעת החפץ : של האמיתי ערכו  מהו  שנחלקו ונראה 

במקום או  בעתיד  ממנו  להפיק  שניתן הגבוה  המחיר הרמב "ם

על  מוותרים שבמטלטלין  אלא  האמיתי, המחיר  הוא  אחר

בינתיים , שיגנבו מחשש  האמיתי השווי למימוש  האפשרות 

את לממש  כדי ממתינים  גניבה  חשש  בהן שאין בקרקעות אך

נקבע החפץ  של  שוויו  הרא "ש  לדעת  ואילו  האמיתי. שוויין

הע הערך לפי  ולא ושעתו מקומו לפי תידי.רק 

קידושין: לגבי  מחלוקתם  את לבאר  יש ובכך

מקום ומכל  מקודשת , אינה  מפרוטה  בפחות אשה המקדש 

הרמב"ם  הי"ט)פוסק פ"ד אישות –(הל' כסף  בשווה  מקדש  שאם 

ספק היא  הרי מקום , באותו פרוטה  שווה  אינו אם  אף 

אך  אחר . במקום  פרוטה  שווה הוא  שמא  מחשש  מקודשת

אם ואף  מקודשת , אינה  בוודאי שמדאורייתא  כתב הרא "ש 

אלא להקדש  ש "אין כשם הרי  אחר  במקום פרוטה  שווה  הוא 

מדרבנן ורק  וממכר, מקח  ענייני בכל כך  ושעתו", מקומו

מקודשת . כספק להחשיבה  החמירו 

של  ערכו הרמב"ם  לדעת  לשיטתם . הולכים  הם  והרי 

ואם בעבורו, להשיג שניתן הגבוה  המחיר  לפי  נקבע  החפץ 

כשווה נחשב  הוא  אחר , במקום  בעבורו  פרוטה להשיג ניתן

לפי נקבע  שוויו הרא "ש  לדעת אך מקודשת , והאשה  פרוטה

במקום אם  ואף  ועכשיו, כאן בעבורו  להשיג  שניתן  המחיר 

מעיקר כך, שווה  אינו  וכאן  מאחר  פרוטה , שווה  הוא  אחר

מקודשת . אינה הדין 

(c ,ci oiyeciw mixeriy iqxhpew)

ה'תשפ"ב  חשון ג' קודש שבת לעולם  בא שלא בדבר נדר

:‡Ï ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰ét ìò óà©©¦
éìò éøä øîà íà ,íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà ïéàL¤¥¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨¦¨©£¥¨©
;øãð íeMî ,íìBòì àBáiLk BLéc÷äì áiç äæ éøä ¯ BLéc÷äì§©§¦£¥¤©¨§©§¦§¤¨¨¨¦¤¤

ì øçàú àì" íeMî øáBò äæ éøä ¯ Léc÷ä àì íàåàì"å "BîlL §¦Ÿ¦§¦£¥¤¥¦Ÿ§©¥§©§§Ÿ
."äNòé ,åétî àöiä ìëk" íeMîe "Bøác ìçé©¥§¨¦§¨©Ÿ¥¦¦©£¤

משנה ': ה 'לחם והקשה 

הים , מן מצודתי שתעלה "מה  האומר הרמב"ם , לדעת

"לא – חרם " הפירות , מן  זו שדה שתוציא  "מה או קודש "

לעולם בא  שלא  דבר  מקדיש  אדם  אין כי כלום ", (לעיל אמר 

כו) "הל' האומר  אבל ,ilr ixd וצריך כנדר, זה הרי הקדש "

מכירה  בהלכות  כן  אם  מדוע  לתמוה: ויש  נדרו . (פכ"ב לקיים 

טו) בהמתי הל' שתלד  מה "כל אמר  אם  שגם ycwdכתב didi"

להקדישו") עלי "הרי היוצא(ולא ככל שנאמר דברו , לקיים  "חייב

יעשה "? מפיו 

המלך' ה 'יד שם)ומבאר  מכירה :(הל'

הוא יכול לעולם, בא  שלא  דבר  מקדיש  אדם שאין אף 

שיכול  כשם לעולם , בא  שלא  דבר גם בנדר  עצמו על לאסור

ברשותו  שאינן אף  חברו  פירות עצמו  על  א)לאסור מז, .(נדרים

"מה שהאומר  מכירה בהלכות שבדבריו  לומר יש  זה  ולפי 

בהמתי ycwdשתלד  didiכוונת אין אכן  דברו, לקיים חייב  "

שאינו לפי  מתקדש  "שאינו כיון להקדישו, שחייב  הרמב "ם

בדבר התפסה היא הקדש ' 'יהיה  שאמירתו אלא  בעולם",

ה"ט)הנדור פ"א נדרים הל' עלי'(ראה אסור  'יהיה  כאומר  זה והרי  ,

בסמיכות) מביא לעולם(שהרמב"ם בא  שלא  דבר  גם  וכך נדר, שהוא 

עליו". להיאסר  יכול

נוסף : דיוק יובן  ובזה

עלי 'הרי  שהאומר הרמב "ם  כתב  ערכין , בהלכות  כאן,

הקדיש לא ואם לעולם , כשיבוא  להקדישו חייב  להקדישו '

מפיו היוצא  ו 'ככל דברו' יחל  'לא  תאחר', 'בל על עובר 

דברו, לקיים  ש "חייב  רק  כתב מכירה  בהלכות  ואילו  יעשה '

יעשה "! מפיו  היוצא  ככל שנאמר ,

כיון להקדישו', עלי 'הרי באומר שכאן, הוא  ההבדל  וטעם

ולכן להקדש , כקנוי נחשב  לעולם " כשיבוא  להקדישו ש "חייב 

תאחר ' 'בל הציוויים  שלשת  על עובר להקדש  נותנו אינו אם 

הקדש ' 'יהיה  האומר אבל יעשה', מפיו היוצא ו'ככל יחל' 'לא 

נאסר שהדבר  אלא  להקדישו  חייב  אינו  עלי' אסור  'יהיה  או

'לא או תאחר' 'בל משום  לחייבו שייך לא  כן ואם  בנדר עליו

מהדבר ליהנות ולא דברו" לקיים ש "חייב  אלא דברו', יחל

בנדר . עצמו על  שאסר 
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עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האיסור,1) זמן נמשך מתי עד שונים בזמנים התלויים נדרים

עונת  לאירועם, קבע שאין זמניים, במאורעות נדרו תלה
הנודר. בלשון הגשמים

.‡¯eÒ‡ BÈ‡ - ÌBi‰ ÌÚBË ÈÈ‡L ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰«≈«ƒ¿»∆≈ƒ≈«≈»
CLÁzL „Ú ‡l‡2¯eÒ‡ - „Á‡ ÌBÈ ÌÚBË ÈÈ‡L . ∆»«∆∆¿«∆≈ƒ≈∆»»

B¯„ ˙ÚMÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ3CÎÈÙÏ .4ÌÚBË È‡L ¯„Bp‰ , ≈≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ»«≈∆¬ƒ≈
¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰5ÏÎ‡È ‡Ï - CLÁzMÓ6 «««ƒ∆À»ƒ∆∆¿«……«

Ï‡MiL „Ú CLÁzMÓ7Ú·MÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÌÎÁÏ ƒ∆∆¿««∆ƒ»≈¿»»¿≈»∆»ƒ»«
ÍLÁzMÓ ÏÎ‡ÈÂ „Á‡ ÌBÈ ˙¯Á‡ ÌÚt8ÔÈ‡ È¯‰L , «««∆∆∆»¿…«ƒ∆∆¿«¿∆¬≈≈

.‰ÊÏ ‰Ê ÔÈaL L¯Ù‰ ÌÈÚ„BÈ ÌÚ‰ Ïk»»»¿ƒ∆¿≈∆≈∆»∆

היום.2) נגמר היום 3)שאז בחצי הנדר בשעת עמד ואם
היום. חצי עד למחר לטעום לו נדר 4)אסור ואם הואיל

לעת. מעת אסור אחד" תורה.5)"יום מדברי 6)מדין
נדרו.7)חכמים. לו לאכול 8)להתיר לו שאסור בעוד

לעת. מעת שלם יום הדין מצד

.·ÌBÈ ÌÚBË È‡L ¯„9˜ÙÒ È¯‰ -10˙ÚÓ ¯eÒ‡Â , »«∆¬ƒ≈¬≈»≈¿»≈≈
- ‰ÎLÁL ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈ ¯ÓB‡k ˙ÚÏ¿≈¿≈∆»¿ƒ»«««∆»≈»

‰˜BÏ BÈ‡11BÊ ˙aL ÌÚBË È‡L .12¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ≈∆∆¬ƒ≈«»¬≈∆»
˙aM‰ ÌBÈ·e ˙aM‰ ÈÓÈ ¯‡La13¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â , ƒ¿»¿≈««»¿««»«¬≈À»

˙aLa „Á‡Ó14˙Á‡ ˙aL ÌÚBË È‡L .15‰Ê È¯‰ - ≈∆»««»∆¬ƒ≈«»««¬≈∆
‡ÏÂ Ì˙Ò ˙aL ¯Ó‡ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯eÒ‡»ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈»««»¿»¿…
‰Ú·L ¯eÒ‡Â ,˜ÙÒ È¯‰ - BÊ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‡Ï L¯t≈≈…««¿…¬≈»≈¿»ƒ¿»
,‰˜BÏ BÈ‡ - ˙aL ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ»ƒ≈≈¿≈¿ƒ»««««»≈∆

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

"היום".9) אמר אסור 10)ולא ואינו "כהיום" דינו אם
לעת. מעת ואסור אחד" כ"יום דינו או שתחשך עד אלא

(11- תורה איסור שהוא נדר ובאיסור נפשטה, שלא בעייא
הספק. על לוקים שאין לוקה, אינו אבל להחמיר, הולכים

זה.12) השבוע.13)שבוע ימי גמר שהוא שלאחריהם,
שעמד  כגון אלא אמורים, הדברים אין הרדב"ז: וכתב
שלא  ונדר בשבת עומד היה אבל החול, בימי נדרו בשעת
בלבד  שבת יום באותו אלא אסור אינו זו בשבת יין ישתה
הבא. לשבוע זו שבת קורא השבת ביום העומד שאין

לעת.14) מעת ימים שבעה עדיין עברו שלא פי על אף
עצמו 15) אסר שלא וכגון עלי, תיאסר אחת שבת טעימת

טעימת  עצמו אסר אם כי וכדומה, יין כגון אחד, ממין אלא
להתקיים  לו אפשר שאי חל, נדרו אין שבעולם, המינים כל
שווא  נדר זה והרי שהיא, כל טעימה ללא ימים שבעה

חל. שאינו

.‚L„Á‰ ÈÓÈ ¯‡La ¯eÒ‡ - ‰Ê L„Á ‰˙BL È‡L16, ∆¬ƒ∆…∆∆»ƒ¿»¿≈«…∆

¯zÓ ‰È‰È L„Á L‡¯ ÌBÈa Ï·‡17Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿……∆ƒ¿∆À»««ƒ
‰È‰L18¯ÒÁ L„Á19¯eÒ‡ - „Á‡ L„Á ÌÚBË È‡L . ∆»»…∆»≈∆¬ƒ≈…∆∆»»

- Ì˙Ò L„Á ¯„ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒ≈≈¿≈»«…∆¿»
.˜ÙqÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯eÒ‡»¿ƒ≈≈¿≈ƒ»≈

השוטף.16) החודש החודש 17)של ימי עם נמנה שהוא
הבא.18)הבא. יום.19)החודש ותשעה עשרים בן

שכן  מלא. הוא נדרו בשעת בו עומד שהוא שהחודש נמצא
בחודש  ועושים חסר, ואחד מלא אחד החדשים רוב דרך
הראשון  היום שלמעשה חודש, ראש ימים שני הבא חסר
לשתות  לנודר מותר זאת בכל שעבר, החודש למלאות הוא
- חודש ראש זה יום נקרא אדם בני ובלשון הואיל בו,
יותר  זה, פירוש לפי אולם אדם. בני לשון אחר הלך ובנדרים
מלא" החודש שהיה פי על "אף כתוב: היה אילו נוח היה
יקרה, שלפעמים אחרת, בדרך שמח" ה"אור פירש ולפיכך
חודש, ראש שלאחר בלילה יחול הירח של החדש שהמולד
החודש  כאשר רק ייתכן זה ודבר זקן" "מולד נקרא וזה
אחד  יום אלא לו אין הבא החודש שאז חסר, היה שעבר,
בחודש  יין לשתות לא שהנודר אומר, והייתי חודש, ראש
הבא, חודש ראש ביום גם לשתות אסור יהיה זה, חסר
מפני  אולם המולד, שלפני הישנה, ללבנה שייך כולו שהוא
ראש  לו: קוראים והם אדם בני לשון אחר הלך שבנדרים

ומעלה. חודש מראש לו מותר לפיכך חודש,

.„ÔÓ ¯‡L ‡Ï elÙ‡ ,BÊ ‰L ¯Oa ÏÎB‡ È‡L∆¬ƒ≈»»»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ
„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ‰M‰20,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - «»»∆»∆»≈»∆»«

‡e‰ ÌÈ¯„Ï ‰M‰ L‡¯Â .¯zÓ ‰M‰ L‡¯ ÌBÈ·e¿…«»»À»¿…«»»ƒ¿»ƒ
È¯Lz L„Á L‡¯ ÌBÈ21È¯‰ - ˙Á‡ ‰L ÏÎB‡ È‡L . ……∆ƒ¿≈∆¬ƒ≈»»««¬≈

ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê22‰¯aÚ˙ Ì‡Â .23 ∆»»»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»
d¯eaÚ·e da ¯eÒ‡ - ‰M‰24‰L ÏÎB‡ È‡L .25- «»»»»¿ƒ»∆¬ƒ≈»»

BÓk ,˜ÙqÓ ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈¿
.e¯‡aL∆≈«¿

באלול.20) בכ"ט שעמד לקרוא 21)כגון אדם בני שדרך
השנה. ראש שנדר.22)תשרי יום באותו אחרת שנה עד

שני.23) אדר לה בבשר 24)שהוסיפו אסור זה נמצא
על  אלא דעתו הייתה לא אומרים ואין חודש. עשר שלושה
לשון  אחר הלך בנדרים כי חודש, י"ב שהיא פשוטה שנה

שנה. נקראת מעוברת ובין פשוטה ובין אדם ולא 25)בני
זו. ולא אחת לא פירש,

.‰‰Ê Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L26ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ∆¬ƒ∆«ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈
‰hÓM‰ ˙L·e Úe·M‰27L‡¯Ó ‡l‡ ¯zÓ BÈ‡Â , «»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈À»∆»≈…

Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰«»»∆»≈¿ƒƒ∆¬ƒ∆«ƒ»«
:¯Ó‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙B¯eÓb ÌÈL Ú·L ¯eÒ‡ - „Á‡∆»»∆«»ƒ¿ƒ¿»«

‰Ê Ï·BÈ28ÌÈMÓÁ ˙L·e Ï·Bi‰ ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ≈∆»ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿«¬ƒƒ
dÓˆÚ29. «¿»

שנים.26) שבע שהוא שמיטה, של שהיא 27)מחזור
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השבוע, סוף הוא השבת שיום כשם העבר. לשבוע שייכת
שעברה. השמיטה מחזור סוף היא השמיטה שנת כך

שנה.28) חמישים של מחזור החמישים 29)שהוא ששנת
הבא. לשבוע ולא שעבר ליובל נמנית

.Â‰L ‰˙È‰ Ì‡ ,¯„‡ L‡¯ „Ú ÔÈÈ ‰˙BL È‡L∆¬ƒ∆«ƒ«…¬»ƒ»¿»»»
¯eÒ‡ BÈ‡ - ¯„pLk ˙¯aÚÓ ‡È‰L Ú„È ‡ÏÂ ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿…»«∆ƒ¿À∆∆¿∆»«≈»

ÔBL‡¯ ¯„‡ L„Á L‡¯ „Ú ‡l‡30ÛBÒ „Ú ¯„ Ì‡Â . ∆»«……∆¬»ƒ¿ƒ»««
ÈL ¯„‡ ÛBÒ „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡31Ú„È Ì‡Â . ¬»¬≈∆»«¬»≈ƒ¿ƒ»«

L‡¯ „Ú ¯eÒ‡ - ¯„‡ L‡¯ „Ú ¯„Â ˙¯aÚÓ ‰M‰L∆«»»¿À∆∆¿»««…¬»»«…
ÈL ¯„‡32. ¬»≈ƒ

לשבט.30) הסמוך לאדר אלא נתכוון נתכוון 31)שלא כי
שני. אדר סוף וזהו אדר הנקרא כל סוף רבי 32)עד כדעת

סתם". אדר כותב - שני "אדר האומר: שם מאיר

.Ê„Ú' ¯Ó‡L ÔÈa ,ÁÒt‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰»≈«¿¿»»««∆«≈∆»««
‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - 'ÁÒt‰ „Ú' ¯Ó‡L ÔÈa 'ÁÒt‰ Èt¿≈«∆«≈∆»«««∆«≈»∆»

„·Ïa ÚÈbiL „Ú33ÁÒt‰ ‰È‰iL „Ú :¯Ó‡ Ì‡Â .34- «∆«ƒ«ƒ¿«¿ƒ»««∆ƒ¿∆«∆«
„Ú B‡ ¯Èˆw‰ „Ú :¯Ó‡ .ÁÒt‰ ‡ˆiL „Ú ¯eÒ‡ È¯‰¬≈»«∆≈≈«∆«»«««»ƒ«
- ¯Èˆw‰ B‡ ¯Èˆa‰ ‰È‰iL „Ú :¯Ó‡L B‡ ,¯Èˆa‰«»ƒ∆»««∆ƒ¿∆«»ƒ«»ƒ

.ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡≈»∆»«∆«ƒ«

הפסח.33) הווה.34)לפני שהוא זמן כל משמעו:

.ÁÚe·˜ BpÓfL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê35ÂÈ„Ú ¯„Â36ÔÈ‡ - ∆«¿»…∆¿«»«¿»«»»≈
È¯‰ - ‰È‰iL „Ú ¯„ Ì‡Â ;ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡»∆»«∆«ƒ«¿ƒ»««∆ƒ¿∆¬≈

Úe·˜ ÔÓÊ BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ .‡ˆiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê37ÔB‚k , ∆»«∆≈≈¿…∆≈¿«»«¿
„Ú ¯„pL ÔÈa ÂÈ„Ú ¯„pL ÔÈa ,¯Èˆa‰Â ¯Èˆw‰ ÔÓÊ¿««»ƒ¿«»ƒ≈∆»«»»≈∆»««

ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰È‰iL38. ∆ƒ¿∆≈»∆»«∆«ƒ«

התורה 35) בו שקבעה פסח כגון קבוע, זמן להמשכו שיש
ימים. זמנו.36)שבעה הגיע זמן 37)עד להמשכו שאין

הקציר  ימי למשך קבוע זמן שאין בציר או קציר כגון קבוע
לפי  מרובים ופעמים מעטים הקציר ימי שלפעמים והבציר,

השנים. עצמו 38)ברכת את להכניס הנודר בדעת שאין
ולא  שיגיע עד כוונתו ובוודאי לו ידוע בלתי זמן באיסור

יותר.

.ËıÈw‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰39„Ú ¯eÒ‡ È¯‰ - »≈«¿¿»»«««ƒ¬≈»«
˙BlkÏk ÒÈÎ‰Ï Ba ¯„pL ÌB˜n‰ ÈL‡ eÏÈÁ˙iL40 ∆«¿ƒ«¿≈«»∆»«¿«¿ƒ«¿»

ÌÈ‡z41¯Èˆ˜ ¯ˆ˜Ï ÌÚ‰ eÏÈÁ˙iL „Ú - ¯Èˆw‰ „Ú . ¿≈ƒ««»ƒ«∆«¿ƒ»»ƒ¿…¿ƒ
ÌÈ¯BÚO ¯Èˆ˜ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈhÁ42„Ú :¯Ó‡Â L¯t . ƒƒ¬»…¿ƒ¿ƒ≈≈¿»««

eÏtÎiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ıÈw‰ ¯·ÚiL43·¯ ÌÚ‰ ∆«¬…««ƒ¬≈∆»«∆¿«¿»»…
‰ˆ˜naL ˙B‡ÏˆÁn‰44ÌÈ‡z Ì‰ÈÏÚ ÔÈLaÈnL ««¿¿»∆«À¿∆∆¿«¿ƒ¬≈∆¿≈ƒ

˙B¯‚B¯b Ì˙BOÚÏ ÌÈ·ÚÂ45ÌÈ˜enˆÂ46ÈÙÏ Ïk‰ . «¬»ƒ«¬»¿¿¿ƒƒ«…¿ƒ
.¯„B ÏL B¯„ ÌB˜Ó¿ƒ¿∆≈

ביד.39) אותן שקוצרים לפי קיץ, ונקרא תאנים, לקיטת זמן
אסור 41)סלים.40) אינו הקיץ, שיהיה עד אמר: ואפילו

השדה. מן להכניסם שיתחילו עד פי 42)אלא על אף
קציר  נקרא אינו חיטים, לקציר קודם הוא שעורים שקציר

חשיבותו. לרוב חיטים, קציר אלא יקפלו.43)סתם

פירות.44) בו לשמור הבית שמאחורי בחצר מיוחד מקום
יבשות.45) שמכניסים 46)תאנים ואחרי מיובשות. ענבים

הבאה. לשנה לשמרן המחצלות מקפלים הפירות

.È„Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯Ò‡Â ‰Ú˜aa ¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»««ƒ¿»¿»««¿¿»»«
¯‰Ï ‰ÏÚÂ ,ıÈw‰47ÌB˜Ó ÏL ıÈwa ÏkzÒÓ BÈ‡ - ««ƒ¿»»¿«≈ƒ¿«≈««ƒ∆»

ıÈwa ‡l‡ ,ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡ ÚÈb‰ Ì‡ ‰zÚ Ba ‡e‰L∆«»ƒƒƒ«ƒ…ƒƒ«∆»««ƒ
CÓBÒ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ ,Ba ¯„pL ÌB˜Ó ÏL48Ïk ÔÎÂ . ∆»∆»«¿»»≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik49. «≈»∆

מקדים 47) בבקעה שהקיץ ידוע, והדבר תאנים. קציצת בזמן
על 48)להגיע. אף לעמקים וירד בגליל הקיץ עד "הנודר

בגליל". הקיץ שיגיע עד אסור בעמקים הקיץ שהגיע פי
ולהקל. להיפך הדין הורגלו 49)והוא נדרו במקום שאם

אינו  הקציר עד ונדר סתם" "קציר שעורים לקציר לקרוא
שעורים. קציר לקצור שיתחילו עד אלא אסור

.‡È¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌLb‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰»≈«¿¿»»««∆∆¬≈∆»
L„Á L‡¯ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡e‰L ,ÌÈÓLb‰ ÔÓÊ „Ú«¿««¿»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈……∆

ÂÏÒk50e„¯È ÔÈa ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ . ƒ¿≈ƒƒ«¿««¿»ƒ¬≈∆À»≈»¿
¯OÚ ‰Ú·MÓ ÌÈÓL‚ e„¯È Ì‡Â .e„¯È ‡Ï ÔÈa ÌÈÓL‚¿»ƒ≈…»¿¿ƒ»¿¿»ƒƒƒ¿»»»

ÔÂLÁ¯Óa51¯zÓ ‰Ê È¯‰ -52„Ú :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«¿∆¿»¬≈∆À»¿ƒ»««
ÌÈÓLb‰53‡e‰Â .ÌÈÓLb‰ e„¯iL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - «¿»ƒ¬≈∆»«∆»¿«¿»ƒ¿

‰iL ‰ÚÈ·¯ ÔÓfÓ e„¯iL54Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡e‰L , ∆»¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÂLÁ¯Óa ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏMÓ dÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙BÓB˜Óe¿«¿ƒ»ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«¿∆¿»

CÏÈ‡Â55- ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙiL „Ú :¯Ó‡Â L¯t Ì‡Â . ¿≈≈¿ƒ≈≈¿»««∆ƒ¿¿«¿»ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÁÒt‰ ¯·ÚiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰56 ¬≈∆»«∆«¬…«∆«¿∆∆ƒ¿»≈

d˙BÓk Ì‰L ˙BÓB˜n·e57. «¿∆≈¿»

הגשמים 50) עונת בכירה בשנה אבל מאוחרת, בשנה
עד  שנדר וזה בסמוך. כמבואר מרחשון, בי"ז מתחילה
שלא  ואפילו הגשמים ירידת זמן שיגיע עד משמעו, - הגשם
הרביעה  שהוא ביותר המאוחר לזמן וכוונתו בפועל ירדו

כסלו. חודש ראש שזמנה עונת 51)השלישית שזוהי
בכירה. בשנה אינם 52)הגשמים בפועל ירדו וכבר הואיל

שמותר. ירדו, ולא שלישית רביעה זמן מהגיע גרועים
שנייה 53) מרביעה שירדו וגם ממש גשמים לירידת כוונתו

- רבים ומיעוט רבים, משמעה "גשמים" שלשון ואילך,
(בשנה 54)שניים. "הבכירה הם: רביעה זמני שלושה

בשלושה  - הבינונית במרחשון; עשר בשבעה - מוקדמת)
רביעה  כסלו. חודש בראש (המאוחרת) האפילה בו; ועשרים
רובץ: תרגום ומרביצו. העפר משכיב שהמטר שם על -

עדיין 55)רובע. במרחשון בי"ז גשמים ירדו אם אבל
שנייה  לרביעה כוונתו הגשמים" "עד ואמר: הואיל אסור,
הרביעה  זמן והגיע גשמים ירדו לא אם זאת ובכל כנ"ל.
אין  כי מותר, זה הרי כסלו, חודש ראש שהא השלישית
עד  בפירוש: אמר אם אלא הפסח שיעבור עד לאסרו

הגשמים". כליל.56)"שיפסקו הגשמים פסקו שאז
ופירש 57) בהם הנודר ישראל, ארץ כמו לגשמים שצריכים

ובבל, מצרים למעט הפסח, שיעבור עד אסור זה הרי כנ"ל,
קודם  מותר יהיה בהם הנודר כך, כל למים צריכים שאינם
ט  הלכה לעיל נתבאר וכבר פסיקתם. לזמן בהתאם  לכן
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על  שאף להעיר, וראוי הנודר". של נדרו מקום לפי ש"הכל
ראשונה  רביעה שזמן יוסי, כרבי רבינו פוסק נדר שלעניין פי
הגשמים  את שואלים אין ולדבריו, מרחשון, בי"ז הוא

במרחשון. מי"ז אלא ומטר") טל "ותן (תפילת:

.·ÈÔÈ‡L :dÏ ¯Ó‡Â ÔÂLÁ¯Óa BzL‡ ˙‡ ¯Èc‰L ÈÓƒ∆ƒƒ∆ƒ¿¿«¿∆¿»¿»«»∆≈
ÈÏ ˙È‰ z‡58Ô‡kÓ59˙È·Ï ÈÎÏz Ì‡ ÁÒt‰ „ÚÂ «¿∆¡≈ƒƒ»¿««∆«ƒ≈¿ƒ¿≈

BÏ ˙B‰Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ˙BkÒ „ÚÂ ÌBi‰Ó CÈ·‡»ƒ≈«¿«À¬≈¬»≈»
„iÓ60CÏz ‡nL ‰¯Êb ,61ÁÒt‰ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â . ƒ»¿≈»∆»≈≈¿ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÁÒt‰ ÈÙÏ d˙B‡ ‰p‰Ó ‡e‰ È¯‰Â62. «¬≈¿«∆»ƒ¿≈«∆«¬≈∆∆
ÁÒt‰ ¯·Ú63È‡z‰ CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,64‰Ê È¯‰ - »««∆«««ƒ∆»««¿«¬≈∆

B¯„a ÔÈlÁ ‚‰Ï ¯eÒ‡65‰‰˙Â CÏzL dÁÈp‰Ïe66, »ƒ¿…Àƒ¿ƒ¿¿«ƒ»∆≈≈¿≈»∆
¯„pL BÓk ‚Á‰ „Ú ¯eq‡ da ‚‰B ‡l‡67ÏÚ Û‡Â , ∆»≈»ƒ«∆»¿∆»«¿««

¯·ÚL ÔÓÊ ¯eq‡a ¯„p‰ ‰ÏzL Èt68‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆»»«∆∆¿ƒ¿«∆»«¿≈…«≈
ÁÒt‰ ¯Á‡ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â .‰Êa69‰¯eÒ‡ dÈ‡ - »∆¿ƒ»¿»«««∆«≈»¬»
BÏ ˙B‰lÓ70. ƒ≈»

לא 60)מעכשיו.59)משלי.58) שעדיין פי על אף
יחל.61)הלכה. לא משום: למפרע עובר בעלה ונמצא

מהנה 62) אם נדרו על ועובר הדירה שהרי לוקה בעלה
כלל. נדרה לא שהרי לוקה אינה היא אבל אותה,

אותה.63) והינה הפסח לפני שהלכה העונש 64)אחרי
הפסח. לפני להנהותה שלא עליה שהדירה 65)שהטיל

הסוכות. עד אביה לבית לילך נדרו 66)לא שחילל מאחר
אביה  לבית לילך להניחה לא עליו נאסר הפסח, לפני והנהה
גם  אותה יהנה שלא שנייה, כפיה לה לפסוק ועליו החג, עד
אמצעי  כי יחל", "לא על ויעבור תלך שלא כדי הפסח, אחרי
עליה, הנאתו איסור אלא מהליכתה, למנעה בידו אין אחר
לעבור  שלא חובתו ידי יצא עליה, נודר שהוא זה, ובנדר

יחל. לא על תלך.67)עוד לפני 68)שלא הנאה איסור
איסור  לנהוג עליו ועדיין נדרו, את פוטר זה אין הפסח,

על 69)בנדרו. עבר שלא נמצא הפסח, קודם הנהה ולא
תנאו. את חילל ולא אסורה 70)נדרו, שעדיין פי על אף

שנית  לכפותה עליו מחמירים אין נדרו, מחמת החג עד לילך
ע  ולא הואיל לו, תיהנה ולא שלא הראשונה, הכפייה על בר

הפסח. לפני הנהה
.‚ÈdÏ ¯Ó‡71‚Á‰ „Ú ÈÏ ˙È‰ z‡ ÔÈ‡L :72Ì‡ »«»∆≈«¿∆¡≈ƒ«∆»ƒ

„iÓ ˙B‰Ï ‰¯eÒ‡ - ÁÒt‰ „Ú CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz73. ≈¿ƒ¿≈»ƒ««∆«¬»≈»ƒ»
d˙B‡ ‰p‰Ó ‡ˆÓÂ ÁÒt‰ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â74È¯‰ - ¿ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«¿ƒ¿»¿«∆»¬≈

‚Á‰ „Ú B˙È‰a ‰¯eÒ‡Â .‰˜BÏ ‰Ê75CÏÈÏ ˙¯zÓe . ∆∆«¬»«¬»»«∆»À∆∆≈≈
ÁÒt‰ ÚÈb‰MÓ ‰È·‡ ˙È·Ï76. ¿≈»ƒ»ƒ∆ƒƒ««∆«

הפסח.71) לפני 73)הסוכות.72)לפני תלך שמא גזירה
יחל. לא משום למפרע עובר ונמצא בידיו 74)הפסח

תנאי.75)ובהסכמתו. על עברה פי 76)שהרי על אף
לילך  אסורה אינה הפסח, לפני והלכה תנאו על שעברה
ומשהגיע  הפסח, עד אלא לילך הדירה לא כי הפסח, אחרי
שלא  לילך, למנעה מקום ואין ואיננו נדרו זמן עבר הפסח
שלא  הדירה הקודמת שבהלכה בעוד בנדרו חולין ינהוג
להניחה  בנדרו חולין לנהוג לו ואסור הסוכות, חג עד לילך
הלך  תנאו שזמן פי על אף הסוכות, עד אביה לבית לילך

ונגמר.

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מתי 1) עד קיים, נדרו מאימתי נדר למי ויודע שנדר קטן

שומרת  נדריה, מפיר מי מאורסה נערה בתו, נדרי מפיר האב
חכמים  תלמידי דרך נדריהן, מפיר מי האב בחיי ויתומה יבם

בנותיהם. נדרי בהפרת

.‡˙a ‰pË˜e ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL Ôa ÔË»̃»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»¿«»«
ÔÈa ,e¯„ B‡ eÚaLpL ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈»»¿∆»∆ƒ¿¿»¿≈

¯q‡ È¯„2Lc˜‰ È¯„ ÔÈa3ÔÈ˜„Ba -4ÔÈÏ‡BLÂ Ô˙B‡ ƒ¿≈ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ»¿¬ƒ
e¯„ ÈÓ ÌLÏ ÔÈÚ„BÈ Ì‡ .Ô˙B‡5eLÈc˜‰ ÈÓ ÌLÏe »ƒ¿ƒ¿≈ƒ»¿¿≈ƒƒ¿ƒ

Lc˜‰ ÔLc˜‰Â ÌÈÓi˜ Ô‰È¯„ - eÚaLÂ6‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿¿ƒ¿≈∆«»ƒ¿∆¿≈»∆¿≈¿ƒ…
ÌeÏk Ì‰È¯·„·e Ì‰È¯„a ÔÈ‡ - eÚ„È7ÔÈÎÈ¯ˆe . »¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿¿ƒƒ

dlk ‰M‰ Ïk ‰˜È„a8‰¯OÚ ÌÈzL ˙L ‡e‰L , ¿ƒ»»«»»À»∆¿«¿≈∆¿≈
.ÔË˜Ï ‰¯OÚ LÏL ˙Le ,‰pË˜Ïƒ¿«»¿«¿∆¿≈¿»»

ycew zegiyn zecewp

dxyrÎzg` za dphwe ,cg` meie dpy dxyrÎmizy oa ohw"
."'ek ...oze` oil`eye oiwcea excp e` eraypy ,cg` meie dpy

יודעין  ונמצאו זו שנה בתחילת נבדקו שאם כתב, ובהמשך
שנה. באותה שוב נדרו אם להבדק צריכין נדרן, ונתקיים

בגמרא  והלא זה, דין לרמב"ם מניין משנה' ה'כסף והקשה
ידעה  ולא דבדקינא "היכא שרק משמע מה:) (נדה
צריך  אין ידעה אם אבל שוב, אותה בודקין להפלות"
"היכא  היתה בגמרא הרמב"ם שגירסת ומתרץ שוב. לבדוק
המשניות  מפירוש אבל הרדב"ז, תירץ וכן וידעה" דבדקינא
"ולא  אכן היא הרמב"ם לפני שהיתה שהגירסא רואים
לקח  מהיכן לדוכתה' קושיא 'הדרא ואם־כן ידעה",
מי  לשם יודעים אם בדיקה צריכין וקטנה שקטן הרמב"ם

זו. שנה בתוך שידרו פעם בכל נדרו
פירוש  של בתרא' 'מהדורא נדפסה האחרונות בשנים
"ומצאנום  הגירסא נדפסה אכן ושם לרמב"ם, המשניות
כגירסת  לבסוף סבר שהרמב"ם כך על המעידה מבינים"

להפלות". ידעה "...ולא הגמרא
נקט  קמא' שב'מהדורא מזה להבין: צריך זאת ובכל
הגירסא  והיא להפלות" ידעה "ולא בגירסא הרמב"ם
גם  מקום שיש מובן ישראל, בתפוצות שהתפרסמה
ב'מהדורא  בו חזר מדוע להבין צריך וא"כ זו, לגירסא

בתרא'.
בנוסח  המהדורות, שתי שבין שינוי עוד בהקדים ויבואר
ובת  שתים־עשרה בן על כתב קמא' שב'מהדורא הנפוץ
מקום, בכל אליה הרמוז נדרים עונת היא "זו אחת־עשרה
ואז  הגדלות שלפני בשנה מתחילה הנדרים שעונת כלומר
שעונת  כתב בתרא' ב'מהדורא משא"כ נבדקין. נדריהן
מגיל  ולנקבה והלאה שלוש־עשרה מגיל לזכר היא הנדרים
הגירסאות  ששתי לומר יש ועל־פי־זה שתים־עשרה,
מהי  - השיטות בשתי תלויות ו'בתרא' קמא' שב'מהדורא

נדרים. עונת
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חזקה  כי ה"קטן" בדעת חזקה אין הרמב"ם, שיטת לפי
אין  הקטן אצל אבל ישאר, שכך מוחזק שהדבר פירושה
בכך  דעת בר שהוא היא מתכונותיה שאחת שכלית דעת
במוחש  שרואים וכפי משתנה, אינה השכלית שמסקנתו
"ואין  פסק ולכן בנקל, לשנות אפשר הקטן של דעתו שאת
צריכין  אין שנה בתחילת יודעין ונמצאו הואיל אומרים
שבין  והחילוק כולה". השנה כל אותן בודקין אלא בדיקה,
להפלות" "וידעה או להפלות" ידעה "ולא הגירסאות שתי

מהי - השיטות בשתי הנדרים.תלוי עונת
להפלות" ידעה ולא דבדקינא... .. "סד"א בגמרא הגירסא
לקטנה, י"ב "שנת הוא נדרים שעונת לשיטה מתאימה
בדין  גדול יותר חידוש יש זו שיטה לפי כי לקטן" י"ג ושנת
ש"נמצאו  אע"פ השנה" כל אותן "בודקין מקודמו: זה
הוא  נדרים שעונת לשיטה משא"כ השנה". בתחילת יודעין
הרמב"ם), (כמסקנת לזכר וי"ג לנקבה שתים־עשרה אחר
להפלות" ידעה ולא "בדקינא שאם לקס"ד מקום שאין הרי
נדרים  עונת שזוהי ומכיון לבדוק, יצטרכו לא שוב
הלא  הגירסא לנקוט הרמב"ם מוכרח בתרא') (ל'מהדורא

להפלות". וידעה דבדיקנא... "סד"א.. נפוצה
('f oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

כלשון 2) להם, המותרים דברים לאכול עצמם על שאסרו
לעיל  וכמבואר נפשו" על אסר "לאסר ג) ל, (במדבר הכתוב

ה"א. בו,3)פ"א, חייבים שאינם בקרבן עצמם שחייבו
וכמבואר  עולה, קרבן להביא עלי הרי הקטן שאמר כגון

ה"ב). (שם לידור 5)חוקרים.4)לעיל צריך שהנודר
לה'". נדר ידור כי "איש שם): (במדבר ככתוב שמים, לשם
אחד, בתינוק "מעשה אמרו: ד ל, מטות פ' זוטא ובספרי
אמר  קרדומי. הקדשתי רבי! לו: אמר עקיבא. ר' לפני שבא
אל  רבי! לו: אמר הקדשת, וללבנה לחמה שמא בני, לו:
צא  לי: אמר אלה, את שברא למי אלא הקדשתי לא תתיגע,

נדרים". נדריך שאין 6)בני, ואע"פ מה: נדה במס' משנה
הבת  ואין אחד, ויום שנה י"ג לו שיהיו עד גדול נעשה הבן
אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה בת שתהיה עד גדולה נקראת
תורה, גילתה נדרים לענין ה"א? פ"ב, אישות בהל' כמבואר
כגדולים  הם הרי להתבגרותם סמוך זה לגיל הגיעו שאם
נדר". יפליא כי "איש ב) כז, (ויקרא שנאמר קיים, ונדרם
נדר  מי לשם (לפרש) להפלות יודע שאם חכמינו : קיבלו
שבתורה, מצוות לשאר גדול אינו שעדיין אע"פ קיים, נדרו

ב:). ותמורה סב. (נזיר ה"ד בסמוך שהרי 7)וכמבואר
שם). (נדה הם ה"ב.8)קטנים בסמוך כמבואר

.·BÊ ‰L ˙lÁ˙a eLÈc˜‰ B‡ e¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk9, ≈«¬≈∆»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»»
Ô˙B‡ eÏ‡LÂ10e¯„Â ,Ô¯„ Ìi˜˙Â ,ÔÈÚ„BÈ e‡ˆÓÂ ¿»¬»¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»¿

¯Á‡Â ‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ - BÊ ‰L ÛBÒa elÙ‡ ,¯Á‡ ¯„∆∆«≈¬ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ»¿««
ÔÈÚ„BÈ e‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .Ìi˜˙È Ck»ƒ¿«≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÔÈ˜„Ba ‡l‡ ;‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰M‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««»»≈¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿ƒ

dlk Bf‰ ‰M‰ Ïk ˙‡ Ô˙B‡11. »∆»«»»«À»

לקטנה.9) ואחתֿעשרה לקטן, ידעו 10)שתיםֿעשרה אם
נדרו. מי במשנה 11)לשם לשינוי בקשר שם, נדה

נבדקה  שאפילו בגמ': הסבירו שתיםֿעשרה", כל "ובודקים
רבינו  וגירסת השנה. סוף עד בדיקה צריכה השנה בתחילת
כגירסת  ולא להפלות", וידעה שלשים דבדקנא "היכא שם:

(רדב"ז). להפלות" ידעה "ולא שלפנינו הספרים

.‚e‡ ÔÈÚ„BÈ :e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓf‰ Ì„…̃∆«¿««∆««ƒ∆»¿¿ƒ»
¯„ Ô‰È¯„ ÔÈ‡ - eLc˜‰ ÈÓ ÌLÏe e¯„ ÈÓ ÌLÏ¿≈ƒ»«¿¿≈ƒƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆∆∆

Lc˜‰ ÔLc˜‰ ÔÈ‡Â12Ôa‰ ‡ˆÓpL ,‰f‰ ÔÓf‰ ¯Á‡Â . ¿≈∆¿≈»∆¿≈¿«««¿««∆∆ƒ¿»«≈
ÌÈzL ˙a ˙a‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa∆¿∆¿≈»»¿∆»¿«««¿≈
e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»¿∆»««ƒ∆»¿≈»
Ô‰È¯·c - eLc˜‰ ÈÓ ÌLÏe e¯„ ÈÓ ÌLÏ ÔÈÚ„BÈ¿ƒ¿≈ƒ»«¿¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿≈∆

ÔÈÓi˜13ÌÈ¯„ Ô‰È¯„Â Lc˜‰ ÔLc˜‰Â ,14ÏÚ Û‡Â . «»ƒ¿∆¿≈»∆¿≈¿ƒ¿≈∆¿»ƒ¿««
˙B¯ÚO ÈzL e‡È·‰ ‡lL Èt15‡È‰ BÊÂ .16ÌÈ¯„ ˙BÚ ƒ∆…≈ƒ¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰17. »¬»¿»»

שבועות 12) הל' ולעיל שם). נדה (משנה הם קטנים שהרי
טעם  ויודעים שנשבעו "קטנים רבינו: כתב ה"ז פי"ב,
לעמוד  אותם כופים חייבים שאינם אע"פ השבועה,
קלות  ינהגו שלא כדי עליהם ולאיים לחנכם כדי בדבריהם,
רלג  יו"ד בשו"ע כמבואר בנדרים, הדין וכן בשבועה". ראש

א. כשוטים 13)סעיף נחשבים ואינם הם גדולים שכבר
שוטה  ואין דעת, לכלל לבוא סופם כי נדר) נדרם (שאין
נדה  (משנה וכו' הקברות בבית והלן כסותו המקרע אלא

וברש"י). מהבן,14)שם, להתבגר ממהרת הבת נמצאת
שנתן  מלמד, - הצלע את ה' "ויבן שם: בגמרא דרשו וכן
בפירוש  ורבינו מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקב"ה
פחותות  נדרים לעונת הנקבה "ושני מוסיף: שם המשנה
ברוב". האיש מחיי קצרים חייהן להיות הזכר, משני

(לשון 15) שיער" להבאת הידועים במקומות בגוף, "למטה
הרע"ב  שדעת להעיר ויש ה"א). פ"ב, אישות, בהל' רבינו
שתי  כשהביאו אלא קיימים נדריהם שאין שם, במשנה
שתי  הביא לא "אם שם: הגמרא לשון וכמשמעות שערות,
שם, למשנה בפירושו רבינו דעת היא וכן הוא" קטן שערות,
ונראה, הם". קטנים עדיין שערות, שתי יביאו "אם האומר:
לוקה  הנודר שאין עונש, לעניין אלא שם רבינו נתכוון שלא
בדבריו  וכמבואר שערות, שתי שיביא עד נדרו חילול על
שלא  אע"פ קיים, הוא הרי נדרו תחולת לעניין אבל שם,
בזה  נמשך ורבינו המשנה). (מרכבת שערות שתי הביא

מיאון. בהלכות הלכותֿגדולות בעל גם 16)אחרי מוסב
הנזכרים  אחתֿעשרה, בת וקטנה שתייםֿעשרה, בן קטן על

ה"א. שם:17)לעיל פירש ורש"י קה: ויבמות סה. בגיטין
וכו'. נבדקים" נדריה נערותה לפני אחת שנה נדרים, "עונת
אלא  אמור, נדרים" "עונת המונח שאין מדבריו, משמע
י"ב  לשנת משהגיעה אבל גדלותה. לשנות הגיעה כשלא
נדרים" "עונת מטעם ולא הגדולות, כשאר קיים נדרה

מיוחדת.

.„ÏÈ‡B‰18,ÔÈÓi˜ Ô‰È¯„ - ÌÈÏB„b‰ ÈLÏ eÚÈb‰Â ƒ¿ƒƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆«»ƒ
eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÔÈÓÈÒ e‡È·‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…≈ƒƒ»ƒ«¬«ƒ…«¬
‡ÏÙn‰L ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â .¯·c ÏÎÏ ÌÈÏB„‚19 ¿ƒ¿»»»¿»»∆ƒƒ¿≈»∆«À¿»
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LÈ‡Ï CeÓq‰20BLc˜‰21¯„ B¯„Â Lc˜‰22ÏÚ Û‡ . «»¿ƒ∆¿≈∆¿≈¿ƒ¿∆∆««
eÚaL B‡ Ô¯„ eÏlÁ Ì‡ ,ÔÈÓi˜ Ô‰È¯„pL Ètƒ∆ƒ¿≈∆«»ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿
ÈzL e‡È·ÈÂ eÏÈc‚iL „Ú ,ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - eÙÈÏÁ‰Â¿∆¡ƒ≈»ƒ«∆«¿ƒ¿»ƒ¿≈

˙B¯ÚO23. ¿»

התחלת 18) כאן אין התימנים, בכת"י וכן ר"מ רומי, בדפוס
המתחילה  הקודמת, ההלכה דברי עם מחובר אלא הלכה.

וכו'. נדרים עונת היא וזו לפרק 19)במילים: שהגיע מי
הכתוב  מלשון נודרים, מי לשם ולפרש להפלות הראוי זמן
לבן  י"ג במלאות וזה נדר". יפליא כי "איש ב) כז, (ויקרא

להפלות. עדיין יודע שאינו אע"פ לבת, סמוך 20)וי"ב
שערות. שתי הביא לא שעדין גדול, בדפוס 21)לכלל

הקדש. הקדשו מה 22)ר"מ: - יפליא כי "איש מו. נדה
יודע  שאינו שאע"פ שנה, י"ג בן לרבות איש? לומר תלמוד
יודע  - מופלא מפרש: שם ורש"י קיימים". נדריו להפליא,
לכלל  לבוא סמוך שהוא - לאיש סמוך נדר, מי לשם לפרוש
שערות, להביא ראוי שהוא זמן קודם אחת שנה גדול,
והשוה  י"ג. שנת כל - ובתינוק י"ב, שנת כל - בתינוקות

הט"ו. פ"א, ערכין הל' גדולים 23)לקמן נעשים אינם כי
וכמבואר  שערות, שתי ויביאו שיגדלו עד עונשים לענין

מו:. בנדה

.‰eLÈc˜‰L Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰Â ÏB„b‰ ‡·e eLÈc˜‰ƒ¿ƒ»«»¿∆¡»ƒ«∆¿≈∆ƒ¿ƒ
‰˜BÏ -24BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯„ Ì‰È¯„pL ÌeMÓ , ∆ƒ∆ƒ¿≈∆¿»ƒƒ«»¿

e¯‡aL25. ∆≈«¿

ומשלם 24) שלוקה בזדון ההקדש מן הנהנה כל כדין שם,
מ"לא  ואזהרתו ה"ג, פ"א מעילה בהל' כמבואר שפגם, מה
יב, (דברים תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול תוכל
הקדשים, מן לנהנה אזהרה שזוהי חכמינו קיבלו - יז)

שם. הסמוך 25)כמבואר שהמופלא הקודמת, בהלכה
כט:. נזיר וראה תורה. מדין הקדש הקדישו לאיש

.ÂÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙aL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿≈∆¿≈»»¿
·‡‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ ‡lLa ?ÔÈÓi˜ ‰È¯„ „Á‡26B‡ ∆»¿»∆»«»ƒ¿∆…»¿»ƒ¿»»

elÙ‡ ,·‡‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÚa‰ ˙eL¯aƒ¿«««¬»ƒ»¿»ƒ¿»»¬ƒ
‰¯Ú ‡È‰ È¯‰Â ‰ÏÈc‚‰27¯ÙÓ ‰È·‡ -28‰È¯„ Ïk ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ«¬»»ƒ»≈≈»¿»∆»

Ïk :¯Ó‡pL ;BÚÓL ÌBÈa Ú·MzL ˙BÚe·L ÏÎÂ¿»¿∆ƒ»«¿»¿∆∆¡«»
.¯ÓB‚Â d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Èk ,¯ÓB‚Â ‰È¯Ò‡Â ‰È¯„¿»∆»∆¡»∆»¿≈ƒ≈ƒ»ƒ»…»¿≈

לקמן 26) כמפורש ונתגרשה, שנשאת או שבגרה כגון
בסמוך.27)הכ"ה. שערות 28)מפורש שתי משהביאה

חדשים  ששה עד נערה תקרא שנה, שתיםֿעשרה בת והיא
ומעלה, חדשים הששה תשלום יום ומתחילת גמורים,

ה"ב). פ"ב, אישות (הל' בוגרת תיקרא

.Ê¯b·zL „Ú ?¯ÙÓ ‰È·‡ È˙Ó „ÚÂ29BÈ‡ - ‰¯‚a . ¿«»«»ƒ»≈≈«∆ƒ¿«»¿»≈
dÏ ¯ÙÓ30‰ÓÏ‡ ¯„k ‰È˙BÚe·Le ‰È¯„ Ïk È¯‰Â , ≈≈»«¬≈»¿»∆»¿∆»¿≈∆«¿»»

dLÙ ÏÚ ‰¯Ò‡ ¯L‡ Ïk :Ô‰a ¯Ó‡pL ,‰Le¯‚e¿»∆∆¡«»∆…¬∆»¿»««¿»
.¯ÓB‚Â¿≈

בית 29) "בנעוריה יז) ל, (במדבר ככתוב ע. בנדרים משנה
שם). (רש"י בבגרותה ולא - בנעוריה יקום 30)אביה"

עליה.

.Á?‰È˙BÚe·Le BzL‡ È¯„ ÏÚa‰ ¯ÙÓ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«≈≈«««ƒ¿≈ƒ¿¿∆»
‰tÁÏ ÒkzMÓ31‰pL¯‚iL „Ú ÌÏBÚÏ ¯ÙÓ ‡e‰Â . ƒ∆ƒ»≈«À»¿≈≈¿»«∆¿»¿∆»
d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbÈÂ32˜ÙqÓ ˙L¯‚Ó ‰˙È‰ .33¯ÙÈ ‡Ï - ¿«ƒ««≈¿»»»¿»¿…∆∆ƒ»≈…»≈

dÏ34È‡z ÏÚ Ëb dÏ Ô˙ .35ÔÓÊ ¯Á‡Ï B‡36‡Ï - »»«»≈«¿«¿««¿«…
ÌÈ˙ÈaL ÌÈÓia ¯ÙÈ37dÏÚa ˙nL ‰ÚÓML ÈÓ ÔÎÂ . »≈«»ƒ∆≈»«ƒ¿≈ƒ∆»¿»∆≈«¿»

Ìi˜ dÏÚa È¯‰Â ˙‡OÂ38da ‡ˆBiÎÂ39ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ¿ƒ»«¬≈«¿»«»¿«≈»≈«««
‰È¯„ ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰40È·iÁÓ ‰˙È‰ . »ƒ¿…»«¬¿≈ƒ¿»∆»»¿»≈«»≈

ÔÈÂ‡Ï41È·iÁÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,42‰È¯„ ¯Ù‰Â ,‰OÚ »ƒ¿≈»ƒ«≈«»≈¬≈¿≈≈¿»∆»
ÔÈ¯ÙeÓ el‡ È¯‰ -43. ¬≈≈»ƒ

הוא 31) זה ויחוד עמה, ויתייחד ביתו, לתוך שיביאנה
שנינו  וכן ה"א). פ"י, אישות (הל' לחופה כניסה הנקרא
לרשותו", שתיכנס עד מיפר הבעל "אין עג:) (נדרים במשנה
נדרה... אישה בית "ואם יאֿיג) ל, (במדבר בתורה כמפורש

הפרם". לא 32)אישה ועדיין שליח בידי שלחו שאם
רלד  ליו"ד (ש"ך לה להפר בעלה עוד יכול לידה, הגט הגיע

ו). קרוב 33)ס"ק ספק הרבים, ברשות גט לה שזרק כגון
הי"ג. פ"ה, גירושין בהל' כמבואר לה. קרוב ספק לו

שם,34) החכמים כדעת עד. בגיטין הברייתא ממשמעות
כיון  מנמק: והרדב"ז מגורשת". ואינה "מגורשת האומרים:
להפר, יכול ואינו תתגנה אם לו איכפת לא גט, לה שנתן
כמבואר  נפש, עינוי בו שאין נדר כל להפר יכול שאינו כשם

ה"א. פי"ב, מגורשת,35)לקמן תהיה התנאי כשיתקיים
ה"א. פ"ח, גירושין הל' ראה נתקיים. לא ועדיין

לאחר 36) אלא בו תתגרשי ולא גיטך, זה הרי לה: שאמר
יום. הסופית 37)שלשים לתחולתו הגט נתינת שבין
עד.). ודינה 38)(גיטין לפנינו חי בא הראשון שבעלה

ה"ה. פ"י, גירושין בהל' כמבואר ומזה, מזה לצאת
בטל 39) הראשון מבעלה גיטה ונמצא לאחר, שנשאת כגון

ה"ז). פירשו 40)(שם צ: שם ובגמרא פז: ביבמות משנה
כדי  אלא אינו הבעל ע"י נדרים הפרת עיקר שכל הטעם,
ותתגנה. תתגנה זה ובמקרה בעלה, על תתגנה שלא

אישות 41) בהל' המנויות חברותיה ושאר לכהן, גרושה כגון
ה"ז. ואדומי 42)פ"א, מצרי או גדול, לכהן בעולה כגון

הקידושין  אלה ובכל ה"ח) (שם שני ודור ראשון דור
בהן  תופסין קידושין שאין כריתות לחייבי בניגוד תופסין,
וי"ד. הי"ב, פ"ד, אישות הל' ראה אשתו, נקראות ואינן

זוטא"43) ב"ספרי אמרו וכן ה"ג. פ"ב, יבמות תוספתא
לומר? תלמוד מה יפרנו, ואישה יקימנו "אישה יד מטות
וכו'. הדיוט" לכהן גרושה... גדול, לכהן אלמנה לרבות
כיון  דיבורֿהמתחיל פט: ביבמות התוספות דברי והשווה
שאין  אע"פ ב"שניות" אבל שם. הדיבור בסוף ירתי, דלא
אמרו  ה"ו) פ"א, אישות (הל' סופרים מדברי אלא איסורן
כתובה... לה אין דבר, לכל כאשתו "אינן שם : בתוספתא
נדריה". בהפרת ולא במציאתה.... לא זכאי (בעלה) ואין
תורה, משל יותר לדבריהם חיזוק עשו חכמים כי והטעם,
היפר  ואפילו כלל, אישות דין להן אין ה"שניות" ולפיכך

כריתות. חייבי כדין מופר, נדרה אין בדיעבד, לה

.Ë‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú44ÌÚ ·‡‰ ‡l‡ ‰È¯„ ¯ÙÓ ÔÈ‡ - «¬»¿…»»≈≈≈¿»∆»∆»»»ƒ
ÏÚa‰45BÈ‡ - Bc·Ï „Á‡‰ ¯Ù‰ Ì‡Â .„Á‡k «««¿∆»¿ƒ≈≈»∆»¿«≈
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¯ÙeÓ46Ì„˜ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ ,Bc·Ï ÏÚa‰ ¯Ù‰ . »≈≈«««¿«¿»¿»«ƒ¿»…∆
‰˜BÏ dÈ‡ - ·‡‰ ¯ÙiL47. ∆»≈»»≈»»

לחופה.44) נכנסה לא ועדיין הארוס.45)שנתקדשה
איש 46) "בין אמרו: סח. שם ובגמרא סז. בנדרים משנה

מאורסה  לנערה מכאן - יז) ל, (במדבר לבתו אב בין לאשתו
משמע  שם: הרא"ש ומפרש נדריה" מפירים ובעלה שאביה
והבעל  האב שרשות מדבר, הכתוב אחת שבאשה להם,
שותפים  ששניהם מפירים, כאחד ושניהם עליה, שולטים
"בנעוריה  הפסוק: בסוף כמודגש מדבר, הכתוב ובנערה בה,

שם. לרבינו המשנה פירוש והשווה אביה". שם 47)בית
הנדר, מכל האיסור חצי ומסיר הנדר, מקליש שהבעל סח.
שם  הסוגיא מסקנת וכן כבתחילה. חמור הנדר נשאר ולא
אם  הואֿהדין סח. שם הר"ן וכתב הלל, בית עלֿפי סט.

לוקה. אינה נדרה, על ועברה לבדו האב היפר

.È¯czL ÏÎÂ .‰È·‡ ˙eL¯Ï ‰¯ÊÁ - Òe¯‡‰ ˙Ó48- ≈»»»¿»ƒ¿»ƒ»¿…∆ƒ…
Ò¯‡˙zL Ì„˜ ‰È‰Lk ¯ÙÓ ·‡‰49¯Á‡ ·‡‰ ˙Ó . »»≈≈¿∆»»…∆∆ƒ¿»≈≈»»««

¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - B˙BÓ ¯Á‡ ‰¯„Â ,‰Ò¯‡˙pL50; ∆ƒ¿»¿»¿»¿»««≈«««≈≈
‰tÁÏ ÒkzL „Ú BzL‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L51. ∆≈«««≈≈ƒ¿≈ƒ¿«∆ƒ»≈«À»

הארוס.48) מות והואֿהדין 49)לאחר ה"ו. לעיל כמבואר
ומת  ושתק, הארוס ושמע הארוס שמת קודם נדרה אפילו
כמבואר  לבדו, להפר ויכול לאב רשות נתרוקנה ביום, בו
ל, (במדבר שנאמר ע. בנדרים מבואר והטעם הט"ז. להלן
במשמע, (קידושין) הוויות שתי לאיש" תהיה היו "ואם ז)
האירוסין  שלפני כשם לראשונה, שניה, הויה קודמי השווה
השניים, האירוסין קודמי אף לבדו, מיפר האב הראשונים
נדרים  ואפילו לבדו, מיפר האב הראשון, הארוס כשמת

שם. כמבואר הראשון, לארוס הארוס 50)שנראו "שאין
ע. ובנדרים הי"ח). (להלן האב = בשותפות" אלא מיפר
שנאמר: לבעל", רשות נתרוקנה לא האב "מת אמרו:
מרשות  תצא לא - נערה שהיא זמן כל אביה, בית בנעוריה
(ר"ן  אביה בית אלא לה נשאר ולא האב מת ואפילו אביה,

מיפר 51)שם). הבעל אין מותו, "אחר התימנים: ובכת"י
שאין  ה"כ, להלן וראה לחופה" שתיכנס עד רשתו נדרי

שנשאת. אחר ארוסתו נדרי מיפר הבעל

.‡È‰Òe¯‡ ‰¯Ú52ÚÓL ‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL «¬»¬»∆»¿»¿»«»ƒ»¿…»«
Ba ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ,ÌBia Ba ‰L¯b˙Â ,dÒe¯‡¬»¿ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»¿«≈

ÌBia53ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ dÏÚ·e ‰È·‡ - ‰‡ÓÏ elÙ‡ , «¬ƒ¿≈»»ƒ»«¿»»«¬¿≈ƒ
‰˙‡ˆÈ ‡lL ÈtÓ ;ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ‰È¯„¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈∆…»»¬»
,·‡‰ ˙eL¯a ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙Á‡ ‰ÚL dÓˆÚ ˙eL¯Ïƒ¿«¿»»»««∆¬«ƒƒƒ¿»»

‰¯Ú ‡È‰L ÈtÓ54. ƒ¿≈∆ƒ«¬»

ביום 52) לה מיפר היה לבדה אביה נתארסה, לא ואילו
מז. אות לעיל כמבואר למחר,53)שמעו, נתארסה אם כי

פי"ב, לקמן וראה שמעו. יום למחרת להפר יכול האב אין
זה 54)הי"ז. וכל עב.). (נדרים לאחר נישאה לא וגם

ארוסה  שמע אבל נדרה, את הראשון הארוס שמע כשלא
הארוס  בשותפתו אפילו להפר יכול האב אין ונתגרשה,
לה, היפר ולא ששמע אחר הארוס גירשה אם כי האחרון.
אין  ארוסה לה ומשהקים נדרה, לה הקים כאילו הוא הרי

לא  ואם הי"ז. להלן וכמבואר כלום, מועילה אביה הפרת
לפני  נדרה את שמע אפילו מת, אלא הראשון הארוס גירשה
להלן  כמבואר לה, להפר לבדו אביה יכול ושתק, מותו
מפירים  האחרון וארוסה אביה ביום, בו נתארסה ואם הט"ז.
לאיש  תהיה היו "ואם שנאמר עא. בנדרים כמבואר נדרה,
יכולים  ראשון, לארוס שנראו נדרים אפילו עליה" ונדריה

(כסףֿמשנה). לה להפר האחרון וארוסה אביה

.·ÈdÏ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ‰¯„pL ‰‡eOp‰ ‰M‡‰ Ï·‡¬»»ƒ»«¿»∆»¿»¿…≈≈»
BÈ‡ - ÌBia Ba d¯ÈÊÁ‰Â ,ÌBia Ba dL¯‚Â ,dÏÚa«¿»¿≈¿»«¿∆¡ƒ»«≈

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ55¯Á‡ dÓˆÚ ˙eL¯Ï ‰˙‡ˆÈ È¯‰L ; »¿»≈∆¬≈»»¬»ƒ¿«¿»««
‰¯„pL56‰zÚ ‡È‰Â B˙eL¯a ‰¯„pL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»¿»««ƒ∆»¿»ƒ¿¿ƒ«»

- ÌÈ˙Èa dÓˆÚ ˙eL¯Ï ‰˙vÈÂ ÏÈ‡B‰ ,B˙eL¯·ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿»≈»«ƒ
‰È¯„ eÓi˜˙57. ƒ¿«¿¿»∆»

להלן 55) (ראה הם כשתיקה גירושין תאמר אם ואפילו
יכול  אינו אחת, שעה עצמה לרשות שיצאה מכיון - הי"ז)

בפעם 56)להפר. שמשנישאה להפר, יכול אינו אביה וגם
שהוסברה  וכפי פט. בנדרים (משנה מרשותו יצאה הראשונה

עב.). שם שקדמו 57)בגמרא נדריה מיפר הבעל ואין
(כסףֿמשנה). לנישואיו

.‚È‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓL ‡ÏÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿…»«»ƒ»¿…
¯Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ‰L¯b˙Â ,dÏÚa«¿»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»«¬≈ƒ¬ƒ¿««
ÔÈ¯ÙÓ - ÔB¯Á‡‰ ÏÚa‰Â ·‡‰ ÚÓLiLk ,ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿«»»¿«««»«¬¿≈ƒ
ÚÓL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔBL‡¯‰ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ‰È¯„¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒƒ¿…»«

ÔBL‡¯‰ Òe¯‡‰ Ì˙B‡58. »»»»ƒ

שיש 58) ידע לא שהרי הנדר, כהיקם נידונים הגירושין אין
לה  להפר יכולים שמע, לא אביה וגם והואיל להפר, לו
עב. נדרים הש"ס כדברי ימים, כמה לאחר אפילו כשישמעו
שמח, (אור נמי" ימים מאה לאחר "אפילו שמע: לא אם
אם  אבל מה), ס"ק רלד ליו"ד הגר"א בביאור קדמו וכבר
ימים. כמה לאחר לה להפר יוכל לא כשנדרה, האב שמע
הט"ו. פי"ב, לקמן וכמבואר שמיעה, ביום אלא הפרה שאין

.„È¯Ù‰Â Bc·Ï ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿»«»ƒ»¿«¿≈≈
dÏ59ÚÓLiL Ì„˜ Òe¯‡‰ ˙Óe ,60Ba ‰Ò¯‡˙Â , »≈»»…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿»

ÌBia61ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ dÒe¯‡Â ‰È·‡ - ‰‡ÓÏ elÙ‡ , «¬ƒ¿≈»»ƒ»«¬»»«¬¿≈ƒ
‰È¯„62Ì„˜ ˙nL ,ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»ƒ∆≈…∆

ÚÓLiL63. ∆ƒ¿«

ה"ט,59) לעיל בביאורנו כמבואר כולו, הנדר את החליש
כך. ע"י נגרע הארוס של חלקו שחלקו 60)ואפילו נמצא

לאביה, להורישו ראוי שאינו עד מאד, קלוש הארוס של
הנדר. על כלל שמע לא למחר,61)שהרי תתארס אם כי

מיפר  הבעל שאין האחרון, הארוס עם להפר האב יוכל לא
הי"ז. פי"ב, לקמן וכמבואר האב, שמוע ביום אלא

אם 62) אפילו להפר, יכול אינו לבדו האב אבל עא. נדרים
נתרוקנה  הבעל "מת בזה: אומרים ואין כלל. נתארסה לא
נחלשה  הבעל, בחיי והפר האב וקדם הואיל כי לאב", רשות
סט. שם כמבואר לאב, להורישו חשובה ואינה הבעל זכות
ממלא  הוא הרי שני, ארוס כשישנו אבל ביתֿהלל. עלֿפי
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עא. שם (ר"ן קיים הראשון וכאילו הראשון, הארוס מקום
ברדב"ז). לאחר 63)וכן הארוס מת אם לומר צורך ואין

הוא  וכדאי הארוס חלק כלֿכך נחלש שלא ושתק, ששמע
לעיל  (לחםֿמשנה שיפרוהו האחרון ולארוס לאב להורישו

הי"א).

.ÂË˙ÓÂ ¯Ù‰Â ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÚÓL64ÚÓL Ck ¯Á‡Â , »«»ƒ¿≈≈»≈¿««»»«
ÌBia Ba ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ,·‡‰65Òe¯‡‰ ÌÚ ‰È·‡ - »»¿ƒ¿»¿»¿«≈«»ƒ»ƒ»»

ÔB¯Á‡‰66.‰È¯„ ÔÈ¯ÙÓ »«¬¿≈ƒ¿»∆»

ההפרה 64) כל נגמרה שלא כיון הבעל, הפרת נתבטלה
הנדר 65)בימיו. ששמע האב אין למחר, נתארסה אם כי

שמיעה, ביום אלא הפרה אין כי מחר, לה להפר יכול היום
התארסה  אפילו אזי למחר, עד אביה שמע לא אילו אבל
(רדב"ז). נדריה מפירים האחרון הארוס עם אביה למחר,

להלן 66) כמבואר נדריה, להפר יכול אינו לבדו האב אבל
עא.) (נדרים ביתֿהלל בדברי ומקורו רבינו. בדברי הי"ט
להפר  יכול שאינו רבינו וסובר להפר". יכול "אין שאמרו:
האב  ואין הנדר, הוקלש הבעל, ע"י שהופר שאחרי לבדו.
עם  אבל זכיה. בו תפסה לא קלישותו שמרוב לירשו, יכול
מקום  כממלא השני את שרואים מיפר, הוא שני ארוס
נראה  וכן נט. אות לעיל כאמור חי, הוא וכאילו הראשון

ל. ס"ק רלד יו"ד הגר"א ביאור מדברי

.ÊËÌBia Ba ˙Óe ,Òe¯‡‰ ÚÓL ‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓL»«»ƒ»¿…»«»»≈«
¯Ù‰Â Òe¯‡‰ Ìb ÚÓML B‡ ,Òe¯‡‰67˜˙ML B‡68 »»∆»««»»¿≈≈∆»«

ÌBia Ba ˙Óe69‰˜B¯˙ -70·‡Ï ˙eL¯71ÏBÎÈ ·‡‰Â , ≈«ƒ¿¿»¿»»¿»»»
¯Ù‰Ï72Ìi˜Â Òe¯‡‰ ÚÓL .73B‡ ,ÌBia Ba ˙Óe ¿»≈»«»»¿ƒ≈≈«

ÂÈ¯Á‡lL ÌBia ˙Óe ˜˙LÂ ÚÓML74ÏBÎÈ ·‡‰ ÔÈ‡ - ∆»«¿»«≈«∆¿«¬»≈»»»
¯Ù‰Ï75. ¿»≈

ביום.67) קיים.68)בו ולא היפר הספיק 69)לא ולא
מפר  היה קיים היה אילו ויתכן, שמת. עד דעתו לה לגלות

לו. גרמה שמיתתו אלא יום, התימנים:70)באותו בכת"י
מה  כל לחברו ונותן שקו המריק כאדם = נתרוקנה חזרה.
שהיתה  זכות כל לאב והוריש ריק נשאר הבעל כן שבתוכו,

סח.). לנדרים (רא"ש בה סח.71)לו נדרים ברייתא
(ביאור 72) הארוס שמת לפני ושמע הואיל לבדו, אפילו

כשלא  הקודמת, בהלכה אבל לא). ס"ק רלד ליו"ד הגר"א
הואיל  לבדו, להפר יכול אינו הארוס מות לאחר האב שמע
כדי  בו אין הארוס, בחיי להפרה ראוי זה נדר היה ולא

סח:). שם הרא"ש, (ע"פ לאב זכותו אישר.73)להוריש
שהרי 74) בנדרה, לו ונוח בהפרתו, רוצה שאינו דעתו גילה

ולא  היום שעבר ומכיון שמעו, ביום אלא להפר איֿאפשר
קיומו. זהו - הפרת 75)היפר ואין הארוס, קיימו שהרי

ואפילו  סח:). (נדרים הארוס הקמת במקום מועילה האב
לאחר  מועילה, הפרתו אין שמעו, ביום אתמול האב היפר

היום. סוף עד שתיקתו ע"י הארוס הקמת שהתבררה

.ÊÈÌ‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÚÓML ¯Á‡ Òe¯‡‰ dL¯b≈¿»»»««∆»«¬≈∆»≈ƒ
ÔB¯Á‡‰ ÏÚa‰ ÌÚ ·‡‰ ¯ÙÈÂ ‰˜È˙Lk ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ«««»«¬

ÌBia Ba Ò¯‡iL76Òe¯‡ ÌiwL BÓk ÔÈLe¯b‰ B‡ , ∆≈»≈««≈ƒ¿∆ƒ≈»
ÔBL‡¯77ÌÈ¯„p‰ eÓi˜˙ ¯·kL ,78. ƒ∆¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ

רשות 76) נתרוקנה שהרי ביום, בו תתארס כשלא לבדו, או
(לחםֿמשנה). יוכל 77)האב שלא הארוס שיודע מכיון

זה  הרי הגירושין, קודם היפר ולא הגירושין, אחר לה להפר
ובר"ן). עא: (נדרים קיים האב 78)כאילו הפרת ואין

נפשטה  לא זו שבעיה ומתוך הארוס, קיום במקום מועילה
ואפילו  להחמיר, בו והולכים תורה ספק זה הרי שם, בגמרא
ספק  מכח עמו, להפר יכול האב אין ביום בו הארוס החזירה
גירשה, ואח"כ כששמע זה וכל שם. בגמרא כמבואר זה,

הי"ג. לעיל דינה מבואר שמע, ואח"כ גירשה אבל

.ÁÈÚÓL79ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,·‡‰ ˙Óe dÏ ¯Ù‰Â ·‡‰ »«»»¿≈≈»≈»»¿««»»«
·‡‰ ˙eÓiL Ì„˜ ÏÚa‰ ÚÓL elÙ‡ ,ÏÚa‰80‡Ï - «««¬ƒ»««««…∆∆»»»…

¯Á‡ ÌÏBÚÏ ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÏÚaÏ ˙eL¯ ‰˜B¯˙ƒ¿¿»¿«««¿≈»¿»≈¿»««
˙eÙzLa ‡l‡ ¯ÙÓ Òe¯‡‰ ÔÈ‡L ;·‡‰ ˙BÓ81. »»∆≈»»≈≈∆»¿À»

ארוסה.79) שהיה 80)בהיותה אע"פ להפר, הספיק ולא
שעה. באותה להפר סח:).81)ראוי (שם ובחייו האב עם

לבעל, רשות נתרוקנה ולא הפרתו, בטלה האב שמת ומכיון
שאביה  אע"פ אביה, בית - אביה" בית "בנעוריה שנאמר:
מיפר  בעלה לחופה, משנכנסה אבל ע.). (שם קיים אינו
לעיל  כמבואר נערה, היא ואפילו כך, אחר שתדור נדריה

האב. מרשות מוציאים שהנישואין ה"ח,

.ËÈÚÓL Ck ¯Á‡Â ,˙Óe dÏ ¯Ù‰Â Òe¯‡ ÚÓL»«»¿≈≈»≈¿««»»«
·‡‰82¯Ù‰Â ·‡‰ ÚÓML B‡ ;83Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Óe ,dÏ »»∆»«»»¿≈≈»≈«««…∆

ÚÓLiL84,el‡ ÌÈ¯„ ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ Bc·Ï ·‡‰ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿«≈»»¿«»¿»≈¿»ƒ≈
ÔBL‡¯ Òe¯‡Ï e‡¯pL85Òe¯‡ ˙eÙzLa ‡l‡ , ∆ƒ¿¿»ƒ∆»¿À»»

ÔB¯Á‡‰86ÌBia Ba ‰Ò¯‡˙ Ì‡ ,87e¯‡aL BÓk ,88. »«¬ƒƒ¿»¿»«¿∆≈«¿

הט"ו.82) לעיל הנדר,83)מבואר את החליש הפרתו ועם
כך. ידי על נגרע הבעל של חלקו צורך 84)ואפילו ואין

להורישו  הוא יכול שבוודאי מת, ואח"כ שמע אם לומר
ס. אות לעיל וכמבואר השני, כיון 85)לארוס עא. נדרים

ולהורישם  להתפיסם כדי בהם אין האב, הפרת עם שנחלשו
לאב". רשות "נתרוקנה כאן: אומרים אין ולפיכך לאב,

הראשון.86) מקום כממלא נידון האחרון הארוס שם.
הי"ד. לעיל יוכל 87)וכמבואר לא למחר, נתארסה אם כי

ההפרה  כל להיות שצריכה להפר, הארוס עם להצטרף אביה
עם  היום הארוס הפרת תצטרף ואיך אחיד, שמיעה ביום
שמע  ואפילו הי"ז, פי"ב, לקמן ראה אתמול, האב הפרת
אלא  הפרה שאין היום, להפר יוכל לא ושתק, אתמול האב

(רדב"ז). שמיעה והט"ו.88)ביום הי"ד לעיל

.ÎÒe¯‡‰ ÚÓL ‡ÏÂ ,Bc·Ï ‰È·‡ dÏ ¯Ù‰Â ‰¯„»¿»¿≈≈»»ƒ»¿«¿…»«»»
„ÚB˙eL¯Ï ‰ÒÎpL89ÔÈ‡L ;¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - «∆ƒ¿¿»ƒ¿≈»¿»≈∆≈

Ì„˜ ‡l‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ B˙Òe¯‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰«««≈≈ƒ¿≈¬»««∆ƒ»∆»…∆
·‡‰ ˙eÙzLa ¯ÙnL ‡e‰ B˙eL¯Ï ÒkzL90. ∆ƒ»≈ƒ¿∆≈≈¿À»»»

CÎÈÙÏ91‡ˆ˙ ‡lL „Ú ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯„ ‰È‰ ¿ƒ»»»∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ«∆…≈≈
ÌÈ¯„ Ïk :dÏ ¯ÓB‡ B˙eL¯Ó Bza92CB˙a z¯„pL ƒ≈¿≈»»¿»ƒ∆»«¿¿¿

‰ È˙Èa.ÔÈ¯ÙeÓ Ô‰ È¯ ≈ƒ¬≈≈»ƒ

לו.89) ונשאת מרשות 90)לחופה יצאה כבר ומשנשאת
ואילך, מנישואין שתידור מה אלא לה מיפר ואינו אביה,
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ה"ח. לעיל הפרה 91)כמבואר לה תועיל ולא הואיל
אביה. מרשות משיצאה נשואיה, אלה 92)לאחר אפילו

הכ"א. בסמוך וכמבואר כלל, עליהם שמעתי שלא

.‡ÎÔÎÂ93ÏÚa‰94¯ÓB‡ B˙eL¯Ï Òkz ‡lL „Ú , ¿≈««««∆…ƒ»≈ƒ¿≈
dÏ95ÈÒkz ‡lL „Ú CÈzÒ¯‡MÓ z¯„pL ÌÈ¯„ Ïk : »»¿»ƒ∆»«¿¿ƒ∆≈«¿ƒ«∆…ƒ»¿ƒ

ÔÈ¯ÙeÓ Ô‰ È¯‰ È˙Èa CB˙a96È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰L . ¿≈ƒ¬≈≈»ƒ∆«««≈≈ƒ¿≈
Ì˙B‡ ÚÓL ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BzL‡97. ƒ¿««ƒ∆…»«»

מחובר 93) והכל הלכה, התחלת כאן אין התימנים בכת"י
תקנה  אין הבעל הפרת בלי שהרי ובצדק, הקודמת, להלכה

ת"ח.94)לנדריה. מה 95)כשהוא א"כ לומר. דרכו
וגם  אביה על גם מוסב חכמים" תלמידי "דרך רבינו: שכתב

בעלה. עב:96)על נדרים כמבואר 97)משנה האב, וכן
תמצא  "אם עג. שם שאמרו ממה גם שם. הגמרא בסוגיית
היא  שכך משמע וכו' שמיעה" בלא מיפר בכל לומר
תמצא  אם שאמרו: מקום שכל הגאונים, כשיטת ההלכה,
פי"ב  לקמן וראה (רדב"ז). ההלכה, שכך סימן וכו' לומר

(פר  לשמוע שהראוי מעכבת הי"ג, השמיעה אין לחרש) ט
בו.

.·ÎÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰ CÏ‰98ÈÁeÏL eÎÏ‰L B‡ »«»»ƒ¿≈«««∆»¿¿≈
ÔÈ¯ÙÓ dÏÚ·e ‰È·‡ ÔÈ„Ú - ÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰»»ƒ¿≈«««¬«ƒ»ƒ»«¿»¿≈ƒ

‰È¯„99ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰ ¯ÒÓ .100e¯ÒnL B‡ ¿»∆»»«»»ƒ¿≈«««∆»¿
,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ·‡‰ ÔÈ‡ - ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰ ÈÁeÏL¿≈»»ƒ¿≈«««≈»»»¿»≈

B˙eL¯Ó ˙‡ˆÈ È¯‰L101¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ÏÚa‰ ‡ÏÂ ,102, ∆¬≈»»≈¿¿…«««»¿»≈
ÔÈÓ„Bwa ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L103e¯‡aL BÓk ,104. ∆≈«««≈≈«¿ƒ¿∆≈«¿

בעלה.98) לבית להביאה או 99)שבאו שהאב עוד שכל
פט.). (נדרים מרשותו יצאה לא עדיין עמה, שלוחיו

עמה.100) הלך אין 101)ולא ושוב לשלוחיו, כשמסרה
לה  מיפר לבדו בעלה בדרך, נדרה ואם (שם). בה זכות לו

ה"ב. פכ"ב, אישות הל' והשווה נדריה 102)(רדב"ז).
מסירתה. לפני נישואיה.103)שנדרה קודם שנדרה מה

אין 104) והחזירה וגירשה עכשיו נדרה אם וכן ה"כ. לעיל
"הרי  מט. כתובות וראה הי"ב. לעיל כמבואר הפרה, לה
נתגרשה... או בדרך ונתארמלה הבעל... לשלוחי האב שמסר
יכול  אינו שוב אביה, מרשות אחת שעה שיצאתה כיון
התוספות  וכפירוש לאב, רשות נתרוקנה לא כלומר, להפר"

שם.

.‚ÎÌ·È ˙¯ÓBL105¯Ó‡Ó dÓ·È da ‰OÚ elÙ‡ ,106, ∆∆»»¬ƒ»»»¿»»«¬»
˙Á‡ ‰Ó·ÈÏ „Á‡ Ì·È elÙ‡Â107È¯„ ¯ÙÓ BÈ‡ - «¬ƒ»»∆»ƒ»»««≈≈≈ƒ¿≈

‰ÈÏÚ ‡B·iL „Ú BzÓ·È108. ¿ƒ¿«∆»»∆»

לאחיו 105) זקוקה והיא בנים בלא בעלה שמת אשה
על 106)להתייבם. היבם יבוא שלא סופרים, "מדברי

וזהו  בפרוטה... עדים שני בפני אותה שיקדש עד יבמתו
ה"א). פ"ב, יבום בהל' רבינו (לשון מאמר" הנקרא

נשים 107) שם אין וכן זה, יבם אלא אחרים אחים שם שאין
ליבם  בהחלט זקוקה שהיא באופן זו, אלא להתייבם אחרות

"שאין 108)זה. עקיבא רבי וכדעת עד. נדרים משנה
כשם  מיתה) יתחייב עליה הבא (שזר ליבם גמורה היבמה
חייב  רעהו, ארוסת על (שהבא לאישה" גמורה שהארוסה

יניא  אישה שמוע ביום "ואם בה: קורא אני ואין מיתה),
- למאמר ואשר אישה. זה שאין נדרה", את והפר אותה

הבאה. בהלכה בסמוך מבואר

.„ÎÂÈÁ‡Ï ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú BzÓ·È ‰˙È‰109Ìi˜ ‰È·‡Â »¿»¿ƒ¿«¬»¿…»»¿»ƒ¿»ƒ»«»
˙Á‡k ‰È¯„ ÌÈ¯ÙÓ ‰È·‡Â Ì·i‰ ÔÈ‡ -110‡l‡ , ≈«»»¿»ƒ»¿≈ƒ¿»∆»¿««∆»

¯czL Ïk ¯ÙnL ‡e‰ Bc·Ï ·‡‰111da ‰OÚ elÙ‡Â . »»¿«∆≈≈»∆ƒ…«¬ƒ»»»
¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L ;‰Ò¯‡Ó ‰¯Úk dÈ‡ - ¯Ó‡Ó Ì·i‰«»»«¬»≈»¿«¬»¿…»»∆≈««¬»

¯eÓb ÔÈ˜ dÓ·Èa ‰B˜112e¯‡aL BÓk ,113. ∆«¿»»ƒ¿»»¿∆≈«¿

לחופה.109) לכנסה הספיק שלא נערה 110)המת, כדין
אביה 111)המאורסה. לרשות וחזרה הארוס מת שהרי

שלא  מתוך קיים, שהיבם ואע"פ ה"י. לעיל וכמבואר לגמרי,
רשות  ונתרוקנה שאינו, כמי זה הרי גמור, קנין עדיין קנאה
אביה  יכול שלא הזכירו לא שם שבמשנה תדע, לאביה.
דיבורֿהמתחיל  עה. שם בר"ן וראה (כסףֿמשנה). לה להפר
אבל  לאחיו, מאורסה כשהיתה זה וכל בזה. שנסתפק כשם,
אביה, מרשות לגמרי יצאה שכבר ומת, לאחיו נשואה היתה
כמבואר  נערה, היא ואפילו לעולם לרשותו חוזרת אינה

הכ"ה. לפטרה 112)בסמוך או נדריה, להפר או ליורשה
אלא  התורה מן ביבמה קנין שאין חליצה, בגט אח"כ

ליבמות 113)בביאה. ברש"י וראה ה"א. פ"ב יבום בהל'
לא  והתורה אח, באשת תופסין קידושין אין "שהרי נב.
המצוות, כסדר אלא נכרית כאשה ליעשות לו היתירתה

רחמנא". בה כתבה וביאה

.‰Î‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰¯Ú114B‡ ‰ÓÏ‡˙Â «¬»∆ƒƒ»»ƒ»¿ƒ¿«¿¿»
ÈiÁa ‰ÓB˙Èk BÊ È¯‰ - ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»ƒ«ƒƒ¬≈ƒ»¿«≈

·‡‰115Èt ÏÚ Û‡Â ‰È¯„ ¯ÙÓ ‰È·‡ ÔÈ‡Â , »»¿≈»ƒ»≈≈¿»∆»¿««ƒ
‰¯Ú ‡È‰ ÔÈ„ÚL116. ∆¬«ƒƒ«¬»

לגמרי.114) אביה מרשות חוזרת 115)יצאה ואינה
נדריה. להפרת אביה פט:116)לרשות בנדרים משנה

אם  "וכן הי"ב: פ"ג אישות הל' והשווה שם. ובגמרא
אין  אביה... בחיי נתגרשה או ונתאלמנה אביה השיאה

לעולם. בה רשות לאביה

.ÂÎ‰È·‡ ‰È¯„ eÚÓL ‡ÏÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿…»¿¿»∆»»ƒ»
‰¯‚aL „Ú dÏÚ·e117ÈiÁa ‰ÓB˙È ˙ÈOÚpL „Ú B‡ «¿»«∆»¿»«∆«¬≈¿»¿«≈

·‡‰118‰È¯„ È¯‰ -119ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈÓi˜120ÏBÎÈ »»¬≈¿»∆»«»ƒ¿≈«««»
‰È·‡ ˙eL¯Ó ˙‡ˆÈ È¯‰L ,¯Ù‰Ï121BnÚ ¯ÙÓ ‡e‰L ¿»≈∆¬≈»»≈¿»ƒ»∆≈≈ƒ

˙eÙzLa122ÏÚa‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,123. ¿À»«¬«ƒ…ƒ¿¿»ƒ¿«««

ה"ז.117) לעיל כמבואר אביה, מרשות מוציאה ובגרות
והרי 118) נתקדשה, ושוב ונתגרשה לאחר או לו שנשאת

ארוסה. עכשיו ועכשיו 119)היא נערה, בהיותה שנדרה
אביה. בחיי יתומה שנעשתה לפני נדרה או בגרה,

האחרון.120) נישואיה.121)ארוסה או התבגרותה עם
לבדו.122) להפר הארוס ביד כח בשעה 123)ואין

הבעל  אין הבעל, לרשות עכשיו כשנכנסה ואפילו שנדרה.
(משנה  ה"כ לעיל כמבואר שנשאת, אחר ארוסתו נדרי מיפר
א  עמ' שם אמרו וכן שם). רבינו וכפירוש פט: נדרים
החזירה  ביום בו ונתגרשה ביום בו "נדרה הקודמת: במשנה
שמשנה  עב. שם בגמרא והעמידו להפר" יכול אינו ביום, בו
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ושוב  אביה מרשות ויצאה הנישואין, מן בגרושה מדברת זו
בשותפות  אלא מיפר שאינו להפר, יכול הארוס אין נתארסה

רלד  ליו"ד הגר"א (ביאור לה).האב ס"ק

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
מפיר,1) שהבעל הנדרים וטיב מפיר שהאב הנדרים סוג

הפרת  לבינה, שבינו לדברים נפש עינוי נדרי בין ההבדל
או  האב שתיקת בהם, נאסרה ולא חלו לא שעדיין נדרים

שמיעתו. כיום הנדר ידיעת יום לצערה, כדי הבעל

.‡ÌÈ¯„p‰ Ïk2;BÚÓL ÌBÈa ¯ÙÓ ·‡‰ ˙BÚe·M‰Â »«¿»ƒ¿«¿»»≈≈¿»¿
‰È¯Ò‡Â ‰È¯„ Ïk :¯Ó‡pL3ÏBÎÈ BÈ‡ ÏÚa‰ Ï·‡ . ∆∆¡«»¿»∆»∆¡»∆»¬»«««≈»

LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ˙BÚe·Le ÌÈ¯„ Ïk ‡l‡ ¯Ù‰Ï4, ¿»≈∆»»¿»ƒ¿∆≈»∆ƒ∆∆
dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a Ô‰L B‡5B‡ ‰ÚaLpL ÔB‚k , ∆≈ƒ¿»ƒ∆≈¿≈»¿∆ƒ¿¿»

ÏÁÎz ‡lL ‰¯„6ËM˜˙z ‡lL B‡7ÔÈa :¯Ó‡pL ; »¿»∆…ƒ¿…∆…ƒ¿«≈∆∆¡«≈
BzL‡Ï LÈ‡8. ƒ¿ƒ¿

האב 2) שבין דברים ואינם נפש, עינוי בהם אין ואפילו
חילק 3)לבתו. ולא יקום". לא נפשה, על אסרה "אשר

האשה  נדרי בהפרת שהדגיש כדרך לנדר, נדר בין הכתוב
נפש, לענות . . . נדר "כל יד): (שם, בה שנאמר בעלה ע"י
ז. אות להלן בביאורנו וראה יפרנו". ואישה יקימנו אישה

וכדומה.4) יין תשתה לא או היום תאכל שלא נדרה כגון
עט:).5) לנדרים (רא"ש לבינה בינו איבה הגורמים דברים
"כחלת 6) מ) כג, (יחזקאל ככתוב כחול, בצבע עיניה את

עדי". ועדית מנוולת.7)עיניך תיראה שלא מקפיד ובעלה
עט:).8) (נדרים לבינה" שבינו נדרים מיפר שהבעל "מלמד

ב'ירושלמי' וכן קנה, אות מטות פ' שב'ספרי' להעיר, וראוי
- לבתו אב בין לאשתו איש "בין דרשו: ה"א, פי"א  נדרים
נפש  עינוי בהם שיש נדרים אלא מיפר אינו הבעל מה
שיש  נדרים אלא מיפר אינו האב אף לבינה, שבינו ונדרים
סותר  זה ולכאורה לבינה". שבינו ונדרים נפש עינוי בהם
ללא  בתו נדרי כל את להפר יכול שהאב רבינו, דעת את
זה  שדרש השיב: לוני"ל לחכמי בתשובתו ורבינו הגבלה,
שמעון" רבי 'ספרי' ש"סתם שמעון, רבי לפי אלא אינו
כך, סובר היה התלמוד ואם יחיד, דברי והם פו.) (סנהדרין
משני  באחד מקום בשום מצינו ולא זה, מזכיר היה
בהפרת  אלא זה חילוק שיזכירו בתוספתא ולא התלמודים
שדבר  מציין, משנה' ה'כסף ומרן האב. בהפרת ולא הבעל
ב'ירושלמי' אמרו בפירוש שהרי בהשגחה, שלא נכתב זה
שבינו  ודברים נפש עינוי נדרי אלא מיפר האב שאין (הנ"ל)
שדרשת  רבינו, את מצדיק המשנה' וב'מרכבת לבינה.
מאורסה, נערה על מכוונת הנ"ל הירושלמי וכן ה'ספרי',
הכתוב, הקישם זה ולענין נדריה, מפירים וארוסה שאביה
להפר. יכול לא אביה אף להפר, יכול הארוס שאין נדר שכל
אביה  ברשות והיא ארוסה שאינה בנערה מדבר רבינו אבל
הרא"ש  דעת אולם נדריה. כל מיפר הוא ולפיכך לגמרי,
בזה, שוים והבעל שהאב סח.) (שם הר"ן וכן עט.) (נדרים
וראה  לבינה, ובינו נפש עינוי נדרי אלא מפירים שאינם

קיֿקיא. ס"ק רלד סי' ליו"ד הגר"א בביאור

.·ÌÈ¯·„Ï LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„ ÔÈa ‰Óe«≈¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆ƒ¿»ƒ
¯ÙÓ - LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„p‰L ?dÈ·Ï BÈaL∆≈¿≈»∆«¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆≈≈

ÌÈ¯Á‡ Ï‡Â BÓˆÚ Ï‡9BÓˆÚÏ - dÈ·Ï BÈaLÂ ; ∆«¿¿∆¬≈ƒ¿∆≈¿≈»¿«¿
¯ÙÓ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡ÏÂ ,¯ÙÓ10. ≈≈¿«¬≈ƒ≈≈≈

מופר.9) נדרה לאחרים, ונשאת בעלה גירשה שאפילו
ולאחרים". לעצמו "מיפר התימנים: נדרים 10)ובכת"י

להלן. וכמבואר ב. עט,

.‚¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL ‰¯„ ?„ˆÈk11,dÏ ¯ÙÓ - ≈«»¿»∆…∆¡…»»≈≈»
ÌÏBÚÏ Ì„‡ Ïk ÌÚ ÏÎ‡Ï ˙¯zÓ ‰È‰˙Â12‰¯Ò‡ . ¿ƒ¿∆À∆∆∆¡…ƒ»»»¿»»¿»

LÈÓLz ‰ÈÏÚ13B˜ÏÁ ¯ÙÈ - ÌÏBÚaL Ì„‡ Ïk14, »∆»«¿ƒ»»»∆»»»≈∆¿
‡È‰ È¯‰ - ‰pL¯‚È B‡ ˙eÓiLÎe ,ezLnLÓ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¿««¿¿∆»¿»¿∆»¬≈ƒ

Ì„‡ Ïk LÈÓL˙a ‰¯eÒ‡15‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .16. ¬»¿«¿ƒ»»»¿≈…«≈»∆

נפש.11) עינוי בו שיש נדר זה לאחר 12)הרי אפילו
זה. מבעלה תתאלמן או והרי 13)שתתגרש אישות, חיי

לבינה. שבינו דבר ה"ט.14)זה להלן ראה
נמצאת 15) לאחרים, מיפר אינו לבינה שבינו שבדברים

נדרה. את חכם לה יתיר לא אם להנשא אסורה זו אשה
הם  אישות חיי אם נפשטה, שלא בעיה - ב פא, בנדרים
בה  הולכים ומספק נפש, עינוי או לבינה שבינו דברים
ב  עט, שבנדרים להעיר וראוי הי"ז). לקמן (רדב"ז להחמיר
בעלה  לה הפר אם לבינה, שבינו בדברים שאפילו סיכמו, -
דעתו  שוודאי מופר, נדרה הרי - החזירה ואח"כ וגירשה
רבינו  מדברי נראה וכן אשתו, שתהיה זמן כל לה להפר
אסורה  ותהיה יגרשנה שמא להפר "צריך שכתב: ה"י, להלן
מותרת  תהיה מתחילה לה יפר אם מזה משמע לו", לחזור

(מעשהֿרוקח). ויחזירה כשיגרשנה אפילו כגון 16)לו
רקמה. תלבש לא או תכחול שלא נדרה

.„ÏB„b ÈepÚ „Á‡17ÔË˜ ÈepÚ „Á‡Â18ÈepÚ „Á‡Â , ∆»ƒ»¿∆»ƒ»»¿∆»ƒ
‰ÚL ÈÙÏ B‡ ‰a¯Ó ÔÓÊÏ ‡e‰L19¯ÙÓ Ïk‰ - ∆ƒ¿«¿À∆¿ƒ»»«…≈≈

.ÏÚa‰«««

שתיה.17) או רחיצה וקישוט,18)כגון כיחול כגון
ה"ה. בסמוך -19)כמבואר ב פ, בנדרים שאמרו כמו

הרי  היום", ארחץ אם לעולם, עלי רחיצה "הנאת שאמרה:
ולפיכך  ניוול, אצלה נחשבת אחד יום רחיצת מניעת שאפילו
לזמן  אחד יום בין הבדל שאין ומכאן להפר, יכול בעלה

(לחםֿמשנה). שעה לפי לעינוי והואֿהדין מרובה,

.‰B‡ ,ÌBi‰ ıÁ¯z ‡lL ‰ÚaL B‡ ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿¿»∆…ƒ¿««
L·c ÌBi‰ ÏÎ‡z ‡lL B‡ ,ÌBi‰ ÔÈÈ ‰zLz ‡lL20; ∆…ƒ¿∆«ƒ«∆……««¿«

LaÏz ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÁÎz ‡lL ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»∆…ƒ¿…«∆…ƒ¿«
‰Ó˜¯21elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÙÓ - ÌBi‰ ƒ¿»«≈≈¿≈…«≈»∆¬ƒ

Ú¯ ÏÎ‡nÓ ‰¯„22B˙B‡ ‰ÓÚË ‡lL ÔÈnÓ B‡ »¿»ƒ«¬»«ƒƒ∆…»¬»
¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÓiÓ23. ƒ»∆»¬≈∆»≈

גדול.20) עינוי נחשבים אלה צבעונין,21)כל אריג
הם  השנים ואלה רקמה". "ואלבישך י) טז, (יחזקאל ככתוב
(לחםֿ ה"א לעיל כמבואר לבינה, שבינו דברים בכלל

ובריא 22)משנה). טוב והוא לבריאותה, ומזיק רע שהוא
רע  שהוא דבר אבל לאכלו, משתוקקת והיא לאחרים,
סי' ליו"ד (ט"ז נפש עינוי זה אין - בו רוצה ואינה בעיניה
לה. רע שהוא כתוב: סא, סעיף שם ובשו"ע נא). ס"ק רלד
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אלא 23) בביתה לה אין שלפעמים מ"ג, פ"ז נדרים תוספתא
שם). דוד', ('חסדי ותצטער לאכלו תוכל ולא בלבד, זה מין
השו"ע  סתם וכן נפש, עינוי בהם יש אלו נדרים שני נמצאו

סא. סעיף רלד סי' ביו"ד

.ÂÈepÚ dÏ LÈ ˙Á‡a ,˙B¯kk È˙MÓ ‰¯„24˙Á‡·e »¿»ƒ¿≈ƒ»¿««≈»ƒ¿««
ÈepÚ dÏ ÔÈ‡25¯ÙÓ BÈ‡Â ,da ‰pÚ˙nL BÊÏ ¯ÙÓ - ≈»ƒ≈≈¿∆ƒ¿«»»¿≈≈≈

.ÈepÚ dÏ ÔÈ‡L BÊÏ¿∆≈»ƒ

ממנה 24) תאכל לא ואם נקיה, פת היתה שאחת כגון
לא  תאכלנה לא אם שאפילו סובין פת היתה ואחת תתענה,
ככרות  שתי כיֿאם לאכול אחרת פת לה שאין או תתענה,
במניעת  עוד תתענה ולא תשבע, מהן אחת תאכל ואם אלו,

וברא"ש). פב: (נדרים השניה שאין 25)אכילת מכיון
נדרה  אין וגם לה, מועילה הבעל הפרת אין עינוי, בשניה
אומרים  ואין יוחנן), כרבי (שם, הראשונה בהפרת לה מופר
בהתרה  שאומרים כדרך כולו, הופר מקצתו שהופר נדר
טעות  הנדר את עושה החכם התרת כי ה"ח), פ"ח, (לעיל
היה  שלא כולו, הותר מקצתו והותר והואיל מתחילתו,
הפרת  אבל קיים, הנדר כל שיהא אלא נדרו בשעת בדעתו
והשאר  הופר, שהופר מה ולהבא, מכאן אלא אינה הבעל

ה"י. פי"ג, לקמן והשווה שם). (רא"ש עומד באיסורו

.Ê¯ÙÈ - BÊ ‰È„Ó ÏL ÌÈ‡z ÏÎ‡z ‡lL ‰¯„»¿»∆……«¿≈ƒ∆¿ƒ»»≈
BÏ ‡e‰ ÏB„b ˜ÒÚL ;dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·c ÌeMÓƒ¿»ƒ∆≈¿≈»∆≈∆»

Ïth‰Ï26˙¯Á‡ ‰È„nÓ dÏ ‡È·‰Ïe27CÎÈÙÏ .28Ì‡ , ¿ƒ«≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ»ƒ
˙B¯tÓ ¯Á‡ LÈ‡ dÏ ‡È·‰L B‡ ,dL¯‚ B‡ ˙Ó≈≈¿»∆≈ƒ»ƒ«≈ƒ≈
¯ÙÓ BÈ‡L ;‰ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰È„Ó d˙B‡»¿ƒ»¬≈≈¬ƒ»∆»∆≈≈≈

dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a ÌÈ¯Á‡Ï29. «¬≈ƒƒ¿»ƒ∆≈¿≈»

יכולה 27)לטרוח.26) שהרי נפש, עינוי זה אין אבל
יוסי  וכרבי עט: נדרים (משנה, אחרת מדינה מפירות לאכול

שבינו 28)שם). דבר אלא נפש עינוי זה ואין הואיל
בנדרים 29)לבינה. הסוגיא וכסתימת ה"ב. לעיל כמבואר

נפש, עינוי משום להפר יכול "אינו יוסי: רבי לפי - ב פב,
לבינה". שבינו נדרים מפר אבל

.Á˙Bi¯aÏ ˙B‰Ï ‡lL ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ30Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»¿»∆…≈»«¿ƒ««ƒ
ÏÏka ÏÚa‰ ÔÈ‡L31ÌÈ¯·c ÌeMÓ ¯Ù‰Ï BÏ LÈ - ∆≈««««¿»≈¿»≈ƒ¿»ƒ

dÈ·Ï BÈaL32BlMÓ dÏÈÎ‡‰Ï ˜e˜Ê ‰È‰È ‡lL , ∆≈¿≈»∆…ƒ¿∆»¿«¬ƒ»ƒ∆
‰n‡ ÏÚ d˙‡‰ ‰¯Ò‡ Ì‡ ÔÎÂ .„·Ïa33ÔB‚k ,(dlÎ) ƒ¿«¿≈ƒ»¿»¬»»»«À»À»¿

.¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ Ïk B‡ ÌÈ„e‰i‰ [Ïk]»«¿ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆»≈

הבריות.30) הנאתה 31)מן לאסור נתכוונה שלא הבריות,
ממנו. ליהנות מותרת זו הרי - לה יפר לא ואפילו ממנו,

להפר",32) יכול "אינו כתוב: ושם ב. פג, נדרים משנה,
הוא  מיפר אבל נפש, עינוי משום מיפר אינו רבינו וסובר
אזי  לה, יפר לא ואם (כסףֿמשנה). לבינה בינו משום
תוכל  ולא לו, גם מליהנות אסורה תהיה כשתתגרש
רב  לפי שם בגמרא כמבואר ההפקר, מן אלא להתפרנס

ה"י. פ"ז לעיל והשווה מדוקדק,33)נחמן, אינו הלשון
אבל  (כסףֿמשנה). כולה מאומה הנאתה כתוב: היה וכאילו
אפילו  זה אין בלבד, אחד מאדם הנאתה אלא נדרה לא אילו

רבי  לפי כלל, להפר יכול ואינו לבינה שבינו דברים בכלל
(נדרים  האומר לשמואל בניגוד כמותו, פוסק שרבינו יוסי,
שמא  נפש, עינוי משום מיפר", - עלי פלוני "הנאת פב.):
רישא  אלא דיבורֿהמתחיל שם בר"ן וראה אליו. תצטרך

(לחםֿמשנה).

.Ë‰¯eÒ‡ ÈLÈÓLz ˙‡‰ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¬»««¿ƒƒ¬»
¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - EÈÏÚ34?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . »∆≈»ƒ¿»≈»¿»∆∆

˙B¯t‰ ÏÚa ÏÚ B¯·Á ˙B¯t ¯ÒB‡Ï35‡e‰ ÔÎÂ . ¿≈≈¬≈««««≈¿≈
¯Ó‡ ‡Ï - CÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ÈLÈÓLz ˙‡‰ :dÏ ¯ÓB‡L∆≈»¬»««¿ƒƒ¬»»«ƒ…»«

„aÚLÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÌeÏk36¯‡La dÏ37˙eÒk ¿ƒ¿≈∆¿À¿»»ƒ¿≈¿
‰BÚÂ38˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,39·‡ .Ì‡ Ï ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ¬»ƒ

CÈ¯ˆ - ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ELÈÓLz ˙‡‰ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»¬»««¿ƒ¿¬»»«»ƒ
ÔÈ‡L ;dLnLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯Ù‰ ‡Ï Ì‡Â .¯Ù‰Ï¿»≈¿ƒ…≈≈¬≈∆»¿«¿»∆≈

BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó40. «¬ƒƒ∆»»»»»»»

שם).34) וברש"י טו: (נדרים להנאתו לו היא שמשועבדת
שאינו 35) בדבר חבירו אוסר אדם אין כי חל, הנדר שאין

ה"ג. פ"ה, לעיל כמבואר מתחייב.36)שלו,
אישות.38)מזונותיה.37) וכן 39)חיי ה"ב. פי"ב,

שם. לאסור 40)בנדרים, הרשות לה יש כי ב. טו, שם
ה"ו, פי"ד אישות הל' והשווה עצמה. על תשמישה הנאת
עלי  גופך יאסר לו: שאמרה כאן: ומדובר ה"ל. פ"א, ולעיל
ממש  בו שאין דבר היא תשמישך" "הנאת כי מתשמיש,
בר"ן  וראה ה"י. פ"ג, לעיל כמבואר עליו, חל הנדר ואין

מן. והא דיבורֿהמתחיל ב טו, לנדרים

.ÈÔ‰ÈOBÚÏ È„È eLc˜È :‰¯Ó‡41‡lL ‰¯„pL B‡ , »¿»ƒ¿¿»«¿≈∆∆»¿»∆…
ÈtÓ ,‰È„È ‰OÚÓa ¯Ò‡ BÈ‡ - ‰È„È ‰OÚÓa ‰‰È≈»∆¿«¬≈»∆»≈∆¡»¿«¬≈»∆»ƒ¿≈

BÏ ÔÈ„aÚLÓ ‰È„iL42e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡L .43: ∆»∆»¿À¿»ƒ∆««ƒ∆»¿
Lc˜‰‰Â ıÓÁ‰Â ¯e¯ÁM‰44,„eaÚM‰ ÔÈÚÈ˜ÙÓ «ƒ¿¿∆»≈¿«∆¿≈«¿ƒƒ«ƒ¿

ÏÚa‰ „eaÚLÏ ˜efÁ eOÚ ÌÈÓÎÁ45‰ÏBÎÈ dÈ‡L ¬»ƒ»ƒ¿ƒ¿«««∆≈»¿»
Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ÈtÓ ,BÚÈ˜Ù‰Ï46‡e‰ CÈ¯ˆ Ï·‡ . ¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿≈∆¬»»ƒ

‰pL¯‚È ‡nL ,¯Ù‰Ï47BÏ ¯ÊÁÏ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â48. ¿»≈∆»¿»¿∆»¿ƒ¿∆¬»«¬…

את 41) להקדיש ונתכוונה שבראן, להקדושֿברוךֿהוא
מהם. ליהנות לבעלה אסור וממילא להקדש, ידיה מעשי

אישות 42) בהל' כמבואר בו, זוכה שהבעל ידיה, למעשה
בעלי. על בעלי פירות יאסרו כאומרת: זו נמצאת ה"ד, פי"ב

ב.43) פו, ונדרים ב. נט, ששיעבד 44)כתובות לווה כגון
זה  הרי - למזבח והקדישו ממנו, חובו לגבות למלוה שורו
שיעבד  אם וכן אחר, ממקום חובו גובה והמלוה קדוש,
חמץ  איסור הפסח, והגיע חובו בעל לנכרי חמצו ישראל
והחמץ  הואיל בהנאה, ונאסר הנכרי משעבוד מפקיעו בפסח
שחרור: וכן בפסח, ביערו ולא ישראל של ברשותו נשאר
וחזר  חובו, תמורת למלוה הכנעני עבדו את הלווה שיעבד
חובו  גובה והמלוה משוחרר עבדו הרי ושחררו, הלווה

אחר. אשתו.45)ממקום ידי  מעשה מדברי 46)על
תורה, משל יותר לדבריהם חיזוק עשו וחכמים חכמים,

נט:). (כתובות ה"ט פ"ג, לעיל יחול 47)כמבואר ואז
ידיה. למעשה לו משועבדת אינה שמשגירשה נדרה,

שלא 48) להזהר לו ואיֿאפשר ידיה, במעשה שנאסר לפי
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שהאשה  אחרת מלאכה לו תעשה או לו תאפה ושלא תטחן
שם). ובר"ן פה. נדרים (משנה, לבעלה לעשות חייבת
בכל  לעולם, עדיין בא שלא דבר אוסר אדם שאין ואע"פ
אע"פ  לבעלה, ידיה מעשה הנאת לאסור האשה יכולה זאת
כדבר  קדוש הוא נדר איסור כי כלום. עשתה לא שעדיין
לו  אין הנדר גם כי פדיון, לו שאין מזבח, קדושת המתקדש
על  גם חל הוא ולפיכך עליו, שנאסר למי ניתר ואינו פדיון
בסמוך  וכמבואר נט:), (כתובות לעולם עדיין בא שלא דבר
חכמים  תיקנו בעלה, עם שהיא עוד שכל אלא, זו. אות בסוף
אבל  הבעל, שעבוד את לחזק כדי הנדר, יחול שלא
שהרי  עליו, ידיה מעשי נאסרו - אחת שעה משנתגרשה
בכתובות  הגמרא סוגיית ע"פ (כסףֿמשנה שעבודו נפקע
הקדיש  שאם ה"ח, פט"ו הקרבנות מעשה הל' וראה שם).
עדיין  בא לא שהדבר אע"פ חל ההקדש מזבח, לקדושת דבר
זכר  תלד אם ואמר: מעוברת, בהמה לו "היתה שאם לעולם,
שעובר  אע"פ עולה" יקרב זכר ילדה . . . עולה הוא הרי
מכירה  בהל' מלשונו כמבואר לעולם, בא שלא דבר נחשב
לעולם, בא שלא כמי הוא הרי עובר, "ואפילו ה"י: פכ"ב,
הקדש  ולענין רוקח'). ('מעשה קנה" לא - לעובר והמזכה
הל' לקמן ראה לעולם, בא שלא דבר על חל הוא אם דמים,

כח. הכ"ו, פ"ו, ערכין

.‡Èda ‰‰È ‡lL ‰¯„ B‡ ‰ÚaL49dÏÚa È·‡ ‡Ï ƒ¿¿»»¿»∆…≈»∆»…¬ƒ«¿»
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÂÈ·B¯˜ ¯‡Le ÂÈÁ‡ ‡ÏÂ50ÔÎÂ . ¿…∆»¿»¿»≈»¿»≈¿≈

EzÓ‰a ÈÙÏ ÌÈÓ Ôz‡ ‡lL :‰¯„ Ì‡51ÈÙÏ Ô·˙Â ƒ»¿»∆…∆≈«ƒƒ¿≈¿∆¿¿¿∆∆ƒ¿≈
E¯˜a52,LÙ ÈepÚ Ô‰a ÔÈ‡L ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆≈»∆ƒ∆∆

˙BÎ‡ÏnÓ ÌÈ‡Â ,dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·cÓ ÌÈ‡Â¿≈»ƒ¿»ƒ∆≈¿≈»¿≈»ƒ¿»
Ô‰a ˙·iÁ ‡È‰L53.¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ«∆∆»∆¬≈∆≈»¿»≈

ידיה.49) ממעשה או א.50)ממנה, פה, נדרים משנה,
אישות 51) בהל' כמבואר תבן, לה ליתן חייבת שהיא אע"פ

השקאת  שסתם מים, לה ליתן חייבת אינה ה"ה, פכ"א
חוץ  לצאת הנשים דרך ואין במעיין, או בנהר היא בהמה

(כסףֿמשנה). בהל'52)לביתן כמבואר בו, חייבת שאינה
שהבהמה  שם, בביאורנו מפורש והטעם, שם. אישות,
צרכי  כשאר תבן, לה ליתן חייבת ולכן לרכיבה, לו מיוחדת
לצורך  שאינה לחרישה, העומד בקרו אבל בעלה, של הגוף
ברש"י  וראה תבן. לו ליתן חייבת אינה - הבעל של גופו
להעיר, וראוי בהמתו. דיבורֿהמתחיל: סא: לכתובות
הנוסח: רבינו, דברי מקור שהיא - ב פא, בנדרים שבברייתא
אלא  בקרך", לפני ומים בהמתך, לפני תבן אתן "שלא
לפני  ותבן בהמתך, לפני מים אתן "שלא שם: גורס שרבינו
פ"ה, בכתובות הרי"ף גירסת אחר בזה ונמשך בקרך".
לבהמתו  אלא לבקרו תבן ליתן חייבת האשה אין שלפיה,

רלד). סי' סוף ליו"ד יוסף' ('בית מלאכה 53)בלבד על כי
לו, משועבדת והיא הואיל חל, נדרה אין בה, חייבת שהיא
רבות, שפחות לו והכניסה ביותר עשירה שהיא לא אם
נדרה  ואז ה"ו) פכ"א אישות הל' (ראה בה חייבת שאינה

ב. פא, לנדרים בר"ן כמבואר חל,

.·ÈeÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ¯„ ¯Ù‰Ï ·‡ÏÂ ÏÚaÏ LÈ≈«««¿»»¿»≈¿»ƒ∆¬«ƒ…»
Ô‰a ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ54¯eÒ‡ ÔÈi‰ :‰¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿…∆∆¿»»∆≈«¿∆»¿»««ƒ»

ÏÚ Û‡ ,¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ‡ Ì‡ ÈÏÚ»«ƒ≈≈ƒ¿¿ƒ¬≈∆≈≈««

‰¯Ò‡ ‡ÏÂ ‰ÎÏ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt55‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¬«ƒ…»¿»¿…∆∆¿»¿≈…«≈
‰Êa56. »∆

צ,54) דף ושם שם. נתן כרבי ולא כחכמים, - ב פט, נדרים
מחשבות  "מפיר יב) ה, (איוב מהפסוק לכך סמך הביאו - א
טרם  בלבד למחשבה אפילו הפרה שיש הרי ערומים",

חל. אין 55)שהמעשה חכם, ע"י הנדר התרת לענין אבל
הי"ד. פ"ו, שבועות בהל' כמבואר הנדר, שיחול עד לו מתיר

איזה 56) אעשה אם בעלי, הנאת עלי תיאסר שאמרה: כגון
ולא  עשתה שלא אע"פ מיפר זה הרי לאבי, או לאביו שירות

הי"זֿיח. פי"ג, לקמן והשווה פט:). שם (משנה, נאסרה

.‚ÈÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ÏÚa‰ B‡ ·‡‰57.ÔÈ¯ÙÓ ÌÈ‡ - »»«««∆≈¿ƒ≈»¿≈ƒ
ÔÚÓL ‡lL ÌÈ¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡58Èe‡¯‰ , ««ƒ∆«««≈≈¿»ƒ∆…¿»»»»
Ba ˙·kÚÓ ‰ÚeÓM‰ ÔÈ‡ ÚÓLÏ59. ƒ¿…«≈«¿»¿«∆∆

שומעים.57) ואינם שמדברים חרשים שאומר:58)שהם
מופרים. יהיו שמעתים), לא (אפילו אשתי שנדרה נדרים כל
בלא  מיפר שהאב והואֿהדין הכ"א. פי"א, לעיל וכמבואר

ה"כ. שם כמבואר ואינו 59)שמיעה, חרש שהוא זה אבל
"ושמע  עג.) (נדרים אמרו וכן מיפר, אינו - לשמוע ראוי
אמרו: מטות, פרשת וב'ספרי' חרש". לאשת פרט - אישה
פ"ד  יבום הל' והשווה החרש". את להוציא - אביה "ושמע

ה"ו. פי"ז, הקרבנות מעשה והל' הי"ג,

.„È¯ÙÓ BÈ‡ ‰ËBM‰60ÔÈ‡ ÔËw‰ .ÏÚa ÔÈa ·‡ ÔÈa , «∆≈≈≈≈»≈«««»»≈
˙eLÈ‡ BÏ61È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰Â .¯ÙÓ BÈ‡ CÎÈÙÏ , ƒ¿ƒ»≈≈≈¿«««≈≈ƒ¿≈
ÂÈL ÈzL˙Á‡k62ÂÈ˙Ba ÈzL È¯„ ¯ÙÓ ·‡‰ ÔÎÂ . ¿≈»»¿««¿≈»»≈≈ƒ¿≈¿≈¿»

˙Á‡k63. ¿««

וכן 60) (רדב"ז). כלום מעשיו אין דעת, לו שאין כיון
ובהל' מיפר. השוטה שאין - א עג, לנדרים ברא"ש הוסכם
מן  לעדות פסול "השוטה רבינו: כותב ה"ט, פ"ט עדות
ערום  מהלך שהוא שוטה ולא מצוות. בן שאינו לפי התורה,
ונמצאת  דעתו שנטרפה מי כל אלא בלבד, . . . כלים ומשבר

וכו'. תמיד" משובשת חכמים 61)דעתו לו תיקנו לא
כשיגדל  גמורים, נישואין לידי לבוא וסופו הואיל נישואין,
אבל  ב. קיב, ביבמות וכמבואר ה"ו), פי"א, אישות (הל'
שמופלא  כיון להפר, יכול היה כשלעצמה, קטנותו משום
הואֿ ה"ד) פי"א, לעיל (ראה נבדקים נדריו לאיש הסמוך
את  שקונה קטן ויבם אשתו, נדרי להפר ראוי שהיה הדין
הי"ח, פ"ה יבום ובהל' יט. קידושין (ראה התורה מן יבמתו
ונערה  שמח'). ('אור התורה מן שמיפר ודאי שם), ובביאורנו
לאשת  והואֿהדין (רדב"ז). נדריה מיפר אביה לקטן, נשואה
אין  לשוטה שגם נדריה, מפר אביה נערה, והיא שוטה

שם. ביבמות כמבואר מופר 62)אישות, לשתיהן: שאומר
ואם 63)לכן. "אותה": בהם: שנאמר אע"פ א. עג, נדרים

"אותה" יניא אישה שמוע ביום - "אותה" אביה הניא
אותה  ולא - לבדה "אותה" אומרים אין ט), ו, ל, (במדבר
וכן  כאחת. שתיהן ואפילו דוקא, לאו "אותה" אלא וחברתה,
חמש  לו שהיו "או מ"א: פ"ו, נדרים בתוספתא מפורש
הרמב"ן  ודעת מופרים". כולן מופר, ואמר כולן ונדרו נשים,
שתי  להפר יכול הבעל שאין - א עג, לנדרים בר"ן הובאה
וראה  וחברתה. אותה ולא הוא, דוקא "ואותה" כאחת, נשיו
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כאחת, סוטות שתי משקים "אין ה"ב: פ"ד סוטה בהל'
מפני  הטעם עיקר ששם אלא הכהן", אותה והעמיד שנאמר:
ולא  תפחד לא חברתה צוות ומפני בחברתה", גס "שלבה

(לחםֿמשנה). שם בנדרים כמבואר תודה,

.ÂË˙ÚÏ ˙ÚÓ dÈ‡Â ,ÌBi‰ Ïk - ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰64. ¬»«¿»ƒ»«¿≈»≈≈¿≈
d˙B‡ Ïk ¯ÙÓ È¯‰ - ÈL ÏÈÏ ˙lÁ˙a ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿ƒ«≈≈ƒ¬≈≈≈»»

ÈL ÌBÈ ÏÎÂ ‰ÏÈl‰65ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÈL ÌBÈa ‰¯„ . ««¿»¿»≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿ƒ««
ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ¯ÙÓ -66ÌÚ ÌBi‰ ÛBÒa ‰¯„ .67 ≈≈»«»¿»¿«ƒ

Ì‡Â ;¯ÙeÓ - CLÁz ‡lL „Ú dÏ ¯Ù‰ Ì‡ :‰ÎLÁ¬≈»ƒ≈≈»«∆…∆¿«»¿ƒ
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÎLÁL „Ú dÏ ¯Ù‰ ‡Ï68. …≈≈»«∆»≈»≈»¿»≈

שהן 64) שעה, באותה למחר עד זה ביום שמיעה משעת
שעות. וארבע הלילה 65)עשרים אחר הולך שהיום

יום  בוקר, ויהי ערב "ויהי ה) א, (בראשית ככתוב שלפניו,
שלאחריו.66)אחד". בלילה לא סמוך 67)אבל

ואין 68)לחשיכה. הבא, ליום נחשב שלאחריו שהלילה
עו:). נדרים (משנה, שמעו" "ביום זה

.ÊË?'ÌBÈ Ï‡ ÌBiÓ' ‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê e‰Óe69 «∆∆»«»ƒ∆
‰ÏÈla ¯ÙnL ,„nÏÓ70¯ÙÓ ÔÎÂ ‰ÏÈla ‰¯„ Ì‡ ¿«≈∆≈≈««¿»ƒ»¿»««¿»¿≈≈≈

ÌBi‰ Ïk71e¯‡aL BÓk ,72ÌÈÓÈ ‰nk ‰˙‰LÂ ‰¯„ . »«¿∆≈«¿»¿»¿»¬»«»»ƒ
ÌBÈa ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ ÚÓL Ck ¯Á‡Â¿««»»«»»«««¬≈∆≈≈¿

dÚÓML ˙Úa ‰¯„ el‡Îe ,BÚÓL73ÌBÈa :¯Ó‡pL ; »¿¿ƒ»¿»¿≈∆¿»»∆∆¡«¿
„·Ïa d¯„ ÌBÈa ‡Ï ,BÚÓL74. »¿…¿»¿»ƒ¿«

תחילת 69) בין שיש שיעור לעת", "מעת לכאורה שמשמעו
שעות  וארבע עשרים דהיינו אחר, יום לתחילת אחד יום

שם). ולא 70)(ר"ן בלילה, אפילו שלם יום שמשמעו
בלילה  ולא ביום שמעו" "ביום של הפשוטה כמשמעות

שם). הוא 71)(גמרא יכול הלילה, בתחילת נדרה שאפילו
שלאחריו. היום סוף עד וראה 72)להפר הקודמת. בהלכה

שם. ובביאורנו ה"ח, פי"ג וצריך 73)לקמן סופר, טעות
ששמע. התימנים: בכת"י הוא וכן ששמע. וכן 74)להיות:

והאב  מיפר והבעל "הואיל קנג: מטות, פ' ב'ספרי' אמרו
אף  נדר, כיום ושמיעה חרישה בו עשה הבעל מה מיפר,

נדר". כיום ושמיעה חרישה בו נעשה האב

.ÊÈ,¯Ù‰Â ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿»«»ƒ»¿≈≈
ÔÈ‡ - BÚÓL ÌBÈa ¯Ù‰Â Òe¯‡‰ ÚÓL ÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe¿««»ƒ»«»»¿≈≈¿»¿≈
ÌBÈa d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL .¯ÙeÓ ‰Ê∆»∆∆¡«¿ƒ≈ƒ»ƒ»…»¿
,‰ÈÏÚ ‰È¯„e LÈ‡Ï ‰È‰˙ BÈ‰ Ì‡Â .¯ÓB‚Â BÚÓL»¿¿≈¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒ¿»∆»»∆»
¯Á‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .¯ÓB‚Â BÚÓL ÌBÈa dLÈ‡ ÚÓLÂ¿»«ƒ»¿»¿¿≈»»«¿»∆««
ÌBÈa ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Òe¯‡‰ ÚÓLÂ ·‡‰ ¯Ù‰L∆≈≈»»¿»«»»¬≈∆≈≈¿

·‡‰ ÚBÓL75,¯Ù‰Â Òe¯‡ ÚÓL Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿«»»¿«ƒƒ»«»¿≈≈
- BÚÓL ÌBÈa ¯Ù‰Â ·‡‰ ÚÓL ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Â¿«««»»ƒ»«»»¿≈≈¿»¿
·e˙k‰ ‰Ò¯‡Ó ‰¯ÚaL ÔÈpÓe .¯ÙeÓ BÈ‡L∆≈»ƒ«ƒ∆¿«¬»¿…»»«»

?¯a„Ó76dLÈ‡ ˙Èa Ì‡Â :‰hÓÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ¿«≈∆¬≈≈¿«»¿ƒ≈ƒ»
¯ÓB‚Â dÏ LÈ¯Á‰Â dLÈ‡ ÚÓLÂ ,¯ÓB‚Â ‰¯„77. »»»¿≈¿»«ƒ»¿∆¡ƒ»¿≈

ÏÏkÓ78BÓk ,Òe¯‡ ‰ÏÚÓÏ ¯eÓ‡‰ dLÈ‡L ƒ¿»∆ƒ»»»¿«¿»»¿
e¯‡aL79. ∆≈«¿

הכוונה 75) - בארוס האמור שמעו" ש"ביום רבינו סובר
ביום  היתה הארוס ששמיעת כלומר, האב, שמיעת ליום

(לחםֿמשנה). האב הכתוב:76)שמוע משמעות אולי
גמורה. לנשואה לאיש" תהיה היו זה 77)"ואם ופסוק
לה. מיפר לבד שבעלה מדבר, אתה 78)בנשואה מכאן

וב'ירושלמי'79)למד. א. סז, בנדרים חכמינו דרשוהו וכך
שם. ובביאורנו ה"א, פי"א לעיל והשווה ה"א. פ"י נדרים
שאין  רבינו, לדברי ראיה מביא רמב, ל"ת מצות  ובסמ"ג
אחד, ביום שניהם כששמעו אלא מפירים והאב הארוס
(הראשון) הארוס שמע "כשלא א: עב, נדרים הש"ס מדברי
מכאן  מיפר, (השני) הארוס (יכול) מצי ביום ובו האב ושמע
להיות  צריכה שניהם ששמיעת הרי מיפר", מצי לא ואילך
האב  "ושמע היא: שלפנינו הש"ס שגירסת אלא יום. באותו
מיפר  כשהוא האב על מוסב וזה וכו', מיפר" מצי ביום דבו
חולק  הרמב"ן ואמנם עמו. מיפר השני כשהארוס ולא לבדו,
אחד, ביום שניהם שמעו לא אפילו ולדעתו רבינו, דברי על
ס"ה, רלד סי' יו"ד בשו"ע וראה שמעו. ביום מיפר אחד כל
"יש  בשם: הרמב"ן ודעת סתמית, כדעה רבינו דעת שהביא

אומרים".

.ÁÈd¯ÚˆÏ È„k ˜˙LÂ ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ ÚÓL80Û‡ , »«»»«««¿»«¿≈¿«¬»«
¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,d¯„ Ìi˜Ï BaÏa ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿»«

Ïha ‡ÏÂ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÌBi‰81‰È¯„ eÓi˜˙ -82‰¯„ . «¿…≈≈¿…ƒ≈ƒ¿«¿¿»∆»»¿»
¯Ù‰L ‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â ,ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ dÏ ¯Ù‰Â¿≈≈»»»«««¿ƒ…»¿»∆≈≈
BÊ È¯‰ - ÔB„Êa d˙Úe·L ÏÚ B‡ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ¿»¿»«ƒ¿»«¿»»¿»¬≈

‰¯eËt83ek˙pL Èt ÏÚ Û‡Â .ÏÈ‡B‰ ,¯eq‡Ï ‰ ¿»¿««ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒƒ
¯z‰‰ ‰OÚÂ84ÁÏÒÈ '‰Â :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰¯eËt - ¿«¬»«∆≈¿»¿«∆∆¡««ƒ¿«

d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Èk ,dÏ85˙kÓ d˙B‡ ÔÈkÓe . »ƒ≈ƒ»ƒ»…»«ƒ»««
˙ec¯Ó86.¯eq‡Ï ‰ek˙pL ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»¿ƒ

ycew zegiyn zecewp

dxare xtidy drci `l `ide lrad e` a`d dl xtde dxcp"
dze` oikne ...dxeht ef ixd ,oecfa dzreay lr e` dxcp lr

."xeqi`l dpeekzpy iptn zecxn zkn

(בתו), ישראל לכנסת (האב) הקב"ה של אהבתו גודל מצד
בעניין  נכשל יהודי כאשר וגם אותה", אביה ש"הניא בוודאי
פטורה". זו ו"הרי לה" יסלח "ה' - בזדון ואפילו רצוי לא
ב. הדיין. עיני לפי א: היא מרדות, מכת אותה שמכין ומה
לה" יסלח ש"ה' יודע הדיין כאשר ולכן השעה, צורך כפי
ש"מכין  שנפסק אע"פ הרי ומלאה, גמורה סליחה היינו
הכי  בדבר שדי הדיין יראה בוודאי מרדות" מכת אותה
שנמצאים  חשבון הדיין שיעשה ועל־אחת־כמה־וכמה קטן.
עוסקים  ואעפ"כ הגלות זמן של ומכופל כפול בחושך
דוחק  מצד רק זה הרי נכשל ח"ו ואם ומצוות, תורה בענייני
שרצונו  הרמב"ם פסק־דין על־פי ובפרט וכו'. השעה
הוא  "יצרו ורק המצוות" כל "לעשות יהודי כל של הפנימי

יחטא. ולא הבן יעשה ומה שתקפו",
('g oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

מתכוון 80) אינו והוא נדרה, לקיים שדעתו סבורה, שתהא
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ובר"ן). עח: (נדרים מכאן לאחר לה שיפר אלא לכך,
עליה,81) אותו שאסרה הדבר לעשות אותה כפה שלא

ה"ה. פי"ג, להלן א.82)כמפורש עט, שם הסוגיה מסקנת
יכול  אינו שוב לאלתר, לקיים עלֿמנת שתק שם: הר"ן וכתב

ביום. בו ואפילו שעברה.84)ממלקות.83)להפר, לפני
דברים 85) "והרי שם: ומסיים זה, פסוק על מטות פ' 'ספרי'

קלֿ סליחה, צריכים המופרים נדרים אם ומה קלֿוחומר,
אמרו: - א כג, ובנזיר מופרים". שאינם לנדרים וחומר
ומה  בוכה. היה זה, פסוק אצל עקיבא רבי מגיע "כשהיה
טלה  בשר בידו ועלה חזיר, בשר בידו לעלות שנתכוון מי
חזיר, בשר בידו לעלות המתכוין וסליחה, כפירה טעון -

עלֿאחתֿכמהֿוכמה". – חזיר בשר בידו מכות 86)ועלה
שם  נזיר (משנה, מזידה תהא שלא להוכיחה כדי מדרבנן,
עיני  מראה כפי מקום, בכל האמורה מרדות ומכת וברש"י).
רידוי  - מרדות שם). (רע"ב השעה צורך וכפי הדיין
שיקבל  עד אלא קצבה לה ואין בזה ירגיל שלא בתוכחה,

קמא.). לחולין (רש"י עליו

.ËÈB‡ ‰È·‡ dÏ ¯ÙiL Ì„˜ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ ‰¯„»¿»¿»¿»«ƒ¿»…∆∆»≈»»ƒ»
È¯‰ - dÏ ¯Ù‰Â ÌBia Ba ÚÓML Èt ÏÚ Û‡ ,dÏÚa«¿»««ƒ∆»««¿≈≈»¬≈

Ba ‰¯·ÚL ¯·c ÏÚ ˙·iÁ BÊ87˙e˜ÏÓ Ì‡ ;88- «∆∆«»»∆»¿»ƒ«¿
Ôa¯˜ Ì‡Â ,˙e˜ÏÓ89.Ôa¯˜ - «¿¿ƒ»¿»»¿»

מכאן 87) הותר אלא מעיקרו הנדר נעקר לא הבעל שבהפרת
כא: (נזיר באיסור נדרה על עברה זו נמצאת ולהבא,
הט"ו. פי"ג לקמן והשווה כב.) שם הסוגיה וכמסקנת

דברו".88) יחל "לא משום: לוקה זו הרי נדרה, על שעברה
ה"ה. פ"א, לעיל שבועת 89)כמפורש שנשבעה כגון

קרבן, חייבת זו הרי - ואכלתו פלוני מין תאכל שלא ביטוי,
ה"ג  פ"א, שבועות בהל' נזירה כמבואר להיות שנדרה או .

ספר'). ('קרית טמא נזיר קרבנות להביא שצריכה ונטמאה,
מהככר  בשוגג כשאכלה הכוונה, שמח' ה'אור ולדעת
בהל' רבינו כדברי מעילה, קרבן חייבת זו הרי ממנה, שנדרה

בנדרים". מעילה "יש ה"ט: פ"ד, מעילה

.Î·‡Ï LiL Ú„BÈ ‰È‰ ‡lL ÈtÓ ˜˙LÂ d¯„ ÚÓL»«ƒ¿»¿»«ƒ¿≈∆…»»≈«∆≈»»
¯Ù‰Ï ÏÚaÏ B‡90Ï·‡ ¯Ù‰Ï Ì‰Ï LiL Ú„iL B‡ , «««¿»≈∆»«∆≈»∆¿»≈¬»

‰¯Ù‰ CÈ¯ˆ ‰Ê ¯„pL Ú„È ‡Ï91ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,92Ú„È …»«∆∆∆∆»ƒ¬»»¿««¿«»«
¯„p‰ ˙ÚL ‡È‰ el‡k B˙ÚÈ„È ˙ÚLe .¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿««∆∆

B˙ÚeÓL ˙ÚL B‡93.ÌBi‰ Ïk ¯ÙÈÂ , ¿«¿»¿»≈»«

לבינה.90) בינו של ולא נפש עינוי של לא נדר, שום
להפרתו.91) וזקוק גמור נדר כמה 92)שהוא לאחר אפילו

לנדרה. ביום 93)ימים הפיר אם אבל ב. פז, נדרים משנה,
הפרה. הפרתו אין הפרה, צריך זה שנדר ידע ולא שמעו,
נדר, שזה ידע שלא ומתוך ידיעה, אינה ידיעה שמקצת

(רדב"ז). כלום ואינה לנדר קודמת הפרתו נמצאת

.‡ÎBza ‡È‰L ¯e·ÒÂ ,BzL‡ ‰¯„94ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â , »¿»ƒ¿¿»∆ƒƒ¿≈≈»«
¯ÈÊa ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ ;Bza ‡È‰L ˙Úc95¯e·ÒÂ , ««∆ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿»ƒ¿»

Ôa¯˜a ‰¯„pL96;Ôa¯˜ ‰¯„pL ˙Úc ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â , ∆»¿»¿»¿»¿≈≈»«««∆»¿»»¿»
[dÓˆÚ ‰¯Ò‡L] ¯e·ÒÂ ,ÌÈ‡˙a dÓˆÚ ‰¯Ò‡»¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»∆»¿»«¿»
[dÓˆÚ] ¯Ò‡Ï ‰¯„pL ˙Úc ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â ,ÌÈ·Úa«¬»ƒ¿≈≈»«««∆»¿»∆¡…«¿»

˙¯„Bp‰Â ¯„p‰ Ú„iLk ¯Ù‰Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ·Úa«¬»ƒ»ƒ«¬…¿»≈¿∆≈««∆∆¿«∆∆
‰f‰ ¯„p‰ ÌLÏe ˙‡f‰ ˙¯„Bp‰ ÌLÏ97‡Ï :¯Ó‡pL . ¿≈«∆∆«…¿≈«∆∆«∆∆∆¡«…

d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰98˙¯„BpÏ -99ÚÓLÂ :¯ÓB‡Â .dÓˆÚ ≈ƒ»ƒ»…»«∆∆«¿»¿≈¿»«
LÈÂ .‰¯„ ¯„ ‰Ê È‡ Ú„iL „Ú - d¯„ ˙‡ ‰È·‡»ƒ»∆ƒ¿»«∆≈«≈∆∆∆»¿»¿≈

‰ÚÈ„È‰ ÌBÈ Ïk B˙B‡ ¯Ù‰Ï BÏ100. ¿»≈»«¿ƒ»

נדרה.94) בתו לו: נזירה.95)שאמרו להיות
כקרבן 96) עליה שיהיה ואמרה זה, יין עצמה על שאסרה

פו:). לנדרים שאם 97)(ר"ן ומובן, ב. פו, נדרים משנה,
טעותו  על והעמידוהו להפרתו, דיבור כדי תוך הודיעוהו
כדי  ש'תוך ולהפר, לחזור צריך אינו הקודמת, בהפרתו ורצה
(לחםֿ א. פז, שם בסוגיה כמבואר דומה, כדיבור דיבור'

ה"ח. פ"ח, אבל הל' והשווה התימנים,98)משנה). בכ"י
בפסוק. וכן אינה. זו פ'99)תיבה וב'ספרי' ב. פו, נדרים

שאם  לה, מתכוון שיהא - אביה" לה "והחריש דרשו: מטות
ויפר". יחזור זה הרי - שאשתי הייתי כסבור ואמר בתו נדרה

ה"כ.100) לעיל כאמור שמועתו, כיום ידיעתו שיום

á"ôùú'ä éøùú ç"ë éðù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שבין 1) ההבדל אותו, מבטלים וכיצד נדר מפירים כיצד

בהפרת  שליחות בשבת, נדרים הפרת להפרתו, נדר ביטול
בהפרה  שהולכים כולו, הופר אם מקצתו שהופר נדר נדרים,
הנדר  הקמת תחולתו, שעת אחר ולא הנדר קבלת זמן אחר
נחשב  הוא מתי נדר הנודר בלבד, בלב הפרתו ודין בלב

ומשובח. לזריז

.‡Ìi˜Ó B‡ Ì„‡ ¯ÙÓ2ÏÎa Bza B‡ BzL‡ È¯·c ≈≈»»¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»
ÔBLÏ3‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙¯kÓ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , »¿««ƒ∆≈»«∆∆∆≈»ƒ»

Ìeiw‰ B‡ ‰¯Ù‰‰ ÚÓLÏ ‰ÎÈ¯ˆ4. ¿ƒ»ƒ¿…««¬»»«ƒ

הסכמתו.2) את 3)מביע לה שהפירו ידעה לא שאפילו
פטורה" ההיתר ונעשה "הואיל נדרה על ועברה נדרה

הפר. לשון באיזו הקפדה אין קיימו 4)ומעתה שאפילו
אין  בלבד, במחשבה קיום ומועיל והואיל קיום. זה הרי בלב

הקיום. לשון על להקפיד

.·¯„ ÔÈ‡ B‡ ,ÏËa B‡ ,¯ÙeÓ :¯ÓB‡ ?¯ÙÓ „ˆÈÎÂ¿≈«≈≈≈»»≈≈∆∆
ÌeÏk ‰Ê5¯„p‰ ˙¯È˜Ú ÌÈÚL ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»¬ƒ««∆∆

‰È¯Á‡Ï ÔÈa ‰ÈÙa ÔÈa .B¯wÚÓ6:dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ»≈¿»∆»≈¿«¬∆»¬»ƒ»«»
ÈLÙ‡ È‡7È¯czL8‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯„ Ô‡k ÔÈ‡ B‡ , ƒ∆¿ƒ∆ƒ…ƒ≈»∆∆¬≈∆…

¯Ù‰9B‡ ,CÈÏ ÏeÁÓ :Bz·Ï B‡ BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ≈≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ
CÈÏ Èe¯L B‡ ,CÈÏ ¯zÓ10‡Ï - ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik ÏÎÂ , À»ƒ»ƒ¿…«≈¿ƒ¿»∆…

¯ÈzÓ ÏÚa‰Â ·‡‰ ÔÈ‡L ;ÌeÏk ¯Ó‡11,ÌÎÁ‰ BÓk »«¿∆≈»»¿««««ƒ¿∆»»
B¯ÙÓe B˙lÁzÓ ¯„p‰ ¯˜BÚ ‡l‡12. ∆»≈«∆∆ƒ¿ƒ»¿≈

סותר 5) זה ולכאורה כלום". אמר לא נדר זה "אין שנינו:
שיש  אלא, זו, בלשון מופר שהנדר הסובר רבינו דברי את
ולפיכך  נדר, כאן אין שמשמעו, נדר", זה "אין בין הבדל
כלום" זה נדר ל"אין - נדר, כאן יש שהרי כלום, אמר לא
מבטלו. שהוא לפי כלום שאינו אלא נדר, שהוא שמשמעו,

בפניה".6) שלא בין בפניה "בין התימנים: יד בכתב
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רוצה.7) שכבר 8)איני לנדרים וכוונתו עבר, במקום עתיד
ברורה.9)נדרה. הפרה לשון זו של 10)שאין לשונות

חכם. ידי על נדר ונימוק.11)התרת טעם ידי על הנדר
שמשמעם,12) מאוד, תמוהים אלה רבינו דברי טעם. בלא

ואילו  ולהבא מכאן אלא הנדר את מתיר אינו החכם כאילו
הבעל  אין שלהלכה בעוד מתחילתו, הנדר את עוקר הבעל
מעיקרו  הנדר את עוקר החכם ואילו ולהבא, מכאן אלא מפר
שאין  מנת על אשה קידש עד: כתובות במסכת כמבואר
מנת  על מקודשת, - והתירה חכם אצל והלכה נדרים עליה
וריפאה  רופא אצל והלכה מומים בה והיו מומים בה שאין

מקודש  הנדר אינה את עוקר חכם לרופא? חכם בין "מה ת,
שהחכם  הרי ולהבא". מכאן אלא מרפא אינו ורופא מעיקרו,
שיש  מגדיר, ספר" וב"קרית מיסודו, הנדר את ועוקר מתיר
[=החכם] הראשון כי הבעל, להפרת החכם התרת בין חילוק
חכם  היתר כי עונש, קצת הנודר על יש ועדיין הנדר מתיר
מועט, רמז על נשען באוויר פורח אלא בתורה, מפורש אינו
התורה, ברשות הנדר את להפר מוסמכים והאב הבעל ואילו
ולא  וכו' יפרנו" "ואישּה יפר" הפר "ואם מפורש: שכתבה
שהבעל  רבינו, כוונת וזוהי הנודרת, על עונש שום נשאר
רושם, שום בו נשאר שלא ולהבא) (מכאן הנדר את עוקר
לא  אבל הנדר, את מתיר אלא שאינו לחכם, בניגוד ועונש.
מתרץ: משנה" ה"כסף ומרן עונש. ללא כליל מבטלו
ששואל  חרטה, פתח ידי על אלא להתיר יכול אינו שהחכם
כך, כל שתצטער נדרך, בשעת יודע היית אילו הנודר, את
שהנודר  ואחרי נודר, היית כלום וכך, כך לך שיארע או
הנדר  עליו חל שלא נמצא כך, מנת על נדר שלא מצהיר,
הוראה, מורה מתירו, אלא הנדר את עוקר אינו והחכם כלל,
מעולם. עליו חל ולא כלל, נדר כאן אין הנודר חרטת שלאור
עוקרו  הבעל אלא חרטה, ידי על אינה הבעל הפרת אבל
לבטלו  הבעל זכאי מתחילה, חל שהוא למרות לרצונו:
שהפרה, נמצא כבעל, סמכותו בתוקף ולהבא) (מכאן
הנמקה  ללא - הנדר תחולת אחרי - עקירה פירושה:

הנודרת. מאשתו חרטה ושמיעת

.‚ÈÎÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡iL ÔB‚k ?Ìi˜Ó „ˆÈÎÂ13B‡ , ¿≈«¿«≈¿∆…«»«»ƒƒ
È˙ÈÈ‰ z¯„ ‡Ï el‡ B‡ ,C˙BÓk ÔÈ‡ B‡ ,z¯„ ‰ÙÈ»∆»«¿¿≈¿≈ƒ…»«¿¿»ƒƒ
¯„a ‰ˆ¯L ÔÚÓLnL ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,C¯ÈcÓ«ƒ≈¿…«≈ƒ¿»ƒ∆«¿»»∆»»¿∆∆

.‰Ê∆

ָלך.13)

.„¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Bza B‡ BzL‡ È¯„ Ïh·Ó‰«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ≈»ƒ«
ÌeÏk14.ÌÈ¯„p‰ Ïk eÏha˙Â , ¿¿ƒ¿«¿»«¿»ƒ

בליבו 14) הפר ואם בשפתיו להוציא שצריך למפר, בניגוד
מופר. אינו

.‰‰¯Ò‡L ¯·c ˙BOÚÏ d˙B‡ ÛÎiL ?Ïeha‰ e‰Óe««ƒ∆»…»«¬»»∆»¿»
B˙B‡15¯ÙÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ‰ÙBk BÈ‡ ‰¯Ù‰‰ Ï·‡ .¬»«¬»»≈∆»∆»≈≈
dÏ16dÈ‡ - ‰˙ˆ¯ Ì‡Â ,‰OBÚ - ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,dÁÈpÓe »«ƒ»ƒ»¿»»¿ƒ»¿»≈»

.‰OBÚ»

לה 15) אומר ואינו ממנו, שנדרה דבר לאכול לה שנותן
לך.16)כלום. מופר לה: שאומר

.Â‡lL B‡ ÏÎ‡z ‡lL ‰ÚaL B‡ ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿¿»∆……«∆…
CÏ ¯ÙeÓ :dÏ ¯Ó‡Â ,‰zLz17˙¯zÓe ,¯Ù‰ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿∆¿»«»»»¬≈∆≈≈À∆∆

ÈÏË :dÏ ¯Ó‡Â ,dÏ Ô˙Â ÏË .˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿»«¿»«»¿»«»¿ƒ
¯„p‰Â ,‰˙BLÂ ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - È˙Le ÈÏË ,ÈÏÎ‡Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿»¿«∆∆

ÂÈÏ‡Ó ÏËa18. »≈≈≈»

כלום.17) זה נדר אין או בטל, לה: שאמר על 18)או אף
הפרה. לשון שום לה אמר שלא פי

.Ê‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ - BzL‡ B‡ Bza È¯„ ¯Ùn‰«≈≈ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
ÂÈ˙ÙOa19¯ÙeÓ BÈ‡ - BaÏa ¯Ù‰ Ì‡Â .20Ï·‡ . ƒ¿»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈»¬»

Ïh·Ó ‡l‡ ,ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ïh·Ó‰«¿«≈≈»ƒ¿ƒƒ¿»»∆»¿«≈
˙BOÚÏ d˙B‡ ‰ÙBÎÂ ,„·Ïa BaÏa21‰˙OÚ ÔÈa . ¿ƒƒ¿«¿∆»«¬≈»¿»

¯„p‰ ÏËa - ‰˙OÚ ‡Ï ÔÈa22. ≈…»¿»»≈«∆∆

לך.19) מופר לה: שמעו 20)לומר ביום שתק שאם כיוון,
להוציא  צריך להפר כשרוצה בהכרח הרי הנדר, קיום זה הרי
שתיקה. מכלל יוציאו שהדיבור כדי בשפתיו, הפרתו

זה 21) ומעשה ממנו. שנדרה דבר לאכול לפניה שמניח
בדיבור. כהפרה שתיקה, מידי ביטול 22)מוציאו נמצא

הברייתא  דברי על מיוסד וזה לחוד. והפרתו לחוד, נדר
בטל  והנדר ושתי טלי ואכלי, טלי לה "אומר עז: בנדרים
שהביטול  הרי בליבו" שיבטל וצריך יוחנן ר' אמר - מאליו
ולדעת  בשפתיו. אלא אינה שההפרה בעוד בלב, הוא
דרך  שום ואין להפרה, ביטול בין הבדל שום אין הראב"ד
והפרה  ביטול דרך הנדר את מיפר אלא האשה , את לכוף
בטל  והנדר ... ואכלי טלי לה "אומר וכשאמרו: אחד. שהם
כדרך  לה יפר שלא בשבת, מפר כשהוא אלא זה אין מאליו"
בליבו  ומבטלו בלשונו משנה אלא בחול, לה מפר שהוא
כי  להפרה, ביטול בין הבדל שום אין ולמעשה הפרה, דרך
מבעבדים  בנשים "חומר אמרו ובפירוש הוא. אחד שניהם
נזירותה. להפר אשתו" את כופה ואינו עבדו את כופה שהוא
לכופה  לומר נתכוון שלא יראה רבינו, בדברי המעיין אולם
בין  לעשות אותה "וכופה כתב: בפירוש שהרי לאכול, ממש
אלא  זו כפייה שאין הרי הנדר" בטל עשתה לא בין עשתה
אוכל  בהנחת המתבטא הכפייה מעשה עצם כי בדיבור.
רצונו  את מגלה זה הרי ואכלי, טלי באמירתו: או לפניה

מזו. יותר מפורשת הפרה לך ואין הנדר, בהפרת

.Á˙aM‰ C¯ˆÏ ÔÈa ,˙aLa ÌÈ¯„ ÔÈ¯ÙÓ23‡lL ÔÈa ¿≈ƒ¿»ƒ¿«»≈¿…∆««»≈∆…
˙aM‰ C¯ˆÏ24,'CÈÏ ¯ÙeÓ' ˙aLa dÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ . ¿…∆««»¿……«»¿«»»ƒ

ÏBÁa ¯ÓB‡L C¯„k25:dÏ ¯ÓB‡Â BaÏa Ïh·Ó ‡l‡ , ¿∆∆∆≈¿∆»¿«≈¿ƒ¿≈»
È˙Le ÈÏË ,ÈÏÎ‡ ÈÏË26.‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆

מתכשיטין.23) או מאכילה שנדרה יפר 24)כגון לא שאם
שבת. למוצאי לה להפר יוכל לא שוב שמעו ביום היום לה
לצורך  הנדרים היו אם אלא בשבת לחכם נשאלים אין אבל

בחול.25)שבת. מדרכו בשבת לשנות צריך כי
כי 26) בטל, שהנדר בחול, זה לשון לה אמר אם הדין והוא

אלא  בשבת, אפילו אמירתו מועילה הייתה לא אחרת,
משנה. ובשבת לך, מופר לומר: רגיל הוא שבחול

.ËÈ¯czL ÌÈ¯„p‰ Ïk :Bz·Ï B‡ BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿¿ƒ»«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ
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Ô‡kÓ27B‡ ÔÈÓi˜ Ô‰ È¯‰ ÈBÏt ÌB˜ÓÓ ‡B·‡L „ÚÂ ƒ»¿«∆»ƒ»¿ƒ¬≈≈«»ƒ
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÔÈ¯ÙeÓ Ô‰ È¯‰28ÁÈÏL ‰OÚ . ¬≈≈»ƒ…»«¿»»»ƒ«

dÏ ¯Ù‰Ï29:¯Ó‡pL ;ÌeÏk BÈ‡ - dÏ Ìi˜Ï B‡ ¿»≈»¿«≈»≈¿∆∆¡«
ep¯ÙÈ dLÈ‡Â epÓÈ˜È dLÈ‡30BÓˆÚa - ·‡‰ ÔÎÂ . ƒ»¿ƒ∆¿ƒ»¿≈∆¿≈»»¿«¿

BÁeÏLa ‡ÏÂ31. ¿…ƒ¿

מכאן.27) שאצא שעה לא 28)מאותה שעדיין נדרים כי
כי  בטעות, הוא קיומו שהרי לקיימם, יכול אינו לעולם, באו
הדין  והוא בקיומם. ירצה שלא כאלה, נדרים לה יהיו אולי
נדרים  הפר אם וחומר: קל אומרים (ואין להפרם בידו שאין
באו  שלא נדרים יפר לא חלו, שכבר איסור, לכלל שבאו
את  - יפרנו" ואישה יקימנו "אישה שנאמר איסור). לכלל
(שלא  היקם לכלל בא לא היפר, לכלל בא היקם לכלל שבא

היפר. לכלל בא לא עדיין) נדרה,29)חל שכבר נדרים
לה". הפר נדרה, לי כראוי שלא תראה "אם לו: ואמר

כאן 30) כמותו, אדם של שלוחו התורה, שבכל פי על אף
שדווקא  יפרנו", "ואישה שנית פעם באמרו הכתוב גילה

השליח. ולא ולא 31)הבעל אביה אותה" אביה הניא "כי
השליח.

.ÈÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡˙a dÓˆÚ ‰¯Ò‡»¿»«¿»ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ≈¿∆∆≈
‰¯Ó‡L ÔÈa ÔÈn‰ ÏÎa dÓˆÚ ‰¯Ò‡L ÔÈa ,‰Úe·Laƒ¿»≈∆»¿»«¿»¿»«ƒ≈∆»¿»
B‡ ,ÌÈ·ÚÏ ¯Ù‰Â ÌÈ‡zÏ Ìi˜Â ,el‡ ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z¿≈ƒ«¬»ƒ≈¿ƒ≈«¿≈ƒ¿≈≈»¬»ƒ
‰Óe ,Ìi˜ ÌiwM ‰Ó - ÌÈ‡zÏ ¯Ù‰Â ÌÈ·ÚÏ ÌiwL∆ƒ≈»¬»ƒ¿≈≈«¿≈ƒ«∆ƒ≈«»«
ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÙeÓ ¯Ù‰M∆≈≈»¿≈…«≈»∆¿≈¿ƒ
C¯„k ,Blk ¯Ùe‰ - B˙ˆ˜Ó ¯Ùe‰L ¯„ :‰¯Ù‰a«¬»»∆∆∆«ƒ¿»«À¿∆∆

‰¯z‰a ÔÈ¯ÓB‡L32. ∆¿ƒ¿«»»

מעיקרו,32) טעות הנדר נעשה הנדר, מתיר כשהחכם כי
בדעתו  היה שלא כולו, ממילא הותר מקצתו, והותר והואיל
אלא  אינה הבעל הפרת אבל קיים, כולו הנדר שיהא אלא
באיסורו. עומד והשאר הופר, - שהופר מה ולהבא, מכאן

.‡ÈBÓˆÚ ÒÈt˙‰Â ÚÓLÂ BzL‡ ‰¯„pL ÈÓ33d¯„a ƒ∆»¿»ƒ¿¿»«¿ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿»
dÏ Ìi˜ È¯‰L ,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -34‰ ¯„ .‡e ≈»¿»≈∆¬≈ƒ≈»»«

B¯„a dÓˆÚ ‰ÒÈt˙‰Â35dlL ˙‡ ¯ÙÓ -36BlLÂ , ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿ƒ¿≈≈∆∆»¿∆
Ìi˜37. «»

כמותך.33) אני גם שמסכים 34)שאמר: רצונו גילה
קיום. שנקרא בליבו מקיום גרוע זה ואין לנדרה

"ואני".35) לנדרו: דיבור כדי בתוך שהרי 36)שאמרה
נדרה. לקיים שרוצה דעתו גילה תלוי 37)לא נדרו שאין

בנדרה.

.·ÈÈÈ¯‰' ÔÈ¯ÓB‡ Bza B‡ BzL‡ ÚÓL ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ
'È‡Â' ¯Ó‡Â ,'‰¯ÈÊ38Ì‰ÈLe ,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»¿»««¬ƒ≈»¿»≈¿≈∆

‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰ÚÓLÂ ,'¯ÈÊ ÈÈ¯‰' ‡e‰ ¯Ó‡ .ÌÈ¯ÈÊ¿ƒƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
dÏ ¯ÙÓ - 'È‡Â'39Ìi˜ BlLÂ ,40.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬ƒ≈≈»¿∆«»¿≈…«≈»∆

ישאל 38) אם זאת ובכל כקיום, זה הרי "ואני" שאמר: כיוון
לה. ומפר חוזר הקמתו, על נדר 39)לחכם "לנדור שנאמר

מפר  האב נדרים מה לנדרים, נזירות מקיש - לה' להזיר נזיר
נזירות  מפר האב נזירות אף אשתו, נדרי מפר ובעל בתו נדרי

אשתו. נזירות מפר ובעל לחכם 40)בתו שישאל עד
ויתירנו.

.‚ÈB˙BÓk d¯Èc‰Â ,BÓˆÚÏ ¯„41BaÏa ¯Ó‚Â ,42 »«¿«¿¿ƒƒ»¿¿»«¿ƒ
ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â ,d¯Èc‰Ï43¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -44. ¿«ƒ»¿»¿»»≈¬≈∆≈»¿»≈

BÓk ,daÏa ‰Ó Ú„ÈÏ ‰Ï‡L C¯c d¯Èc‰Â ,¯„ Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒƒ»∆∆¿≈»≈««¿ƒ»¿
?‡Ï B‡ È˙BÓk ˙BÈ‰Ï ‰Ê ¯„a Èˆ¯˙‰ :dÏ ¯Ó‡L∆»«»¬ƒ¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿¿ƒ…

dÏ ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â45. ¿»¿»»≈¬≈∆≈≈»

כמוני.41) ואת נזיר הריני הוודאות 42)שאמר: דרך על
אבל 43)וההחלט. הנדר. לקבלת הסכמתה הביעה בזה

כורחה. בעל להדירה יכול אינו אמן אמרה לא אם
חלקו 44) גם האשה חלק יפר ואם בנדרה, נדרו שתלה מפני

דברו". יחל "לא על עובר ונמצא תלה 45)יופר, לא כאן
על  עבר ולא נדרו. תבטל לא נדרה יופר ואפילו בנדרה נדרו

דברו". יחל "לא

.„Èz‡Â ,¯ÓBÏk ,z‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»¬≈ƒ»ƒ»«¿¿«¿«¿
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â ,È˙BÓk ‰¯ÈÊ46¯Ó‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»≈≈»¿»≈»«

?È˙BÓk ‰¯ÈÊ z‡‰ ,È¯Ó‡z ‰Óe ,¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :dÏ»¬≈ƒ»ƒ«…¿ƒ««¿¿ƒ»¿ƒ
¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â47dÏ ¯Ù‰ Ì‡Â .48BlL - ¿»¿»»≈¬≈∆»≈¿ƒ≈≈»∆

:BÏ ‰¯Ó‡ .d¯„a B¯„ ‰ÏzL ÈÓk ‰fL ;ÏËa»≈∆∆¿ƒ∆»»ƒ¿¿ƒ¿»»¿»
¯Ó‡Â ,‰z‡Â ‰¯ÈÊ ÈÈ¯‰¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÓ‡49. ¬≈ƒ¿ƒ»¿«»¿»«»≈≈»¿»≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

רשאי 46) "ואינו בטל חלקו גם נמצא נדרה את יפר שאם
מבוטל". נדרו להיות דבר נדרו 47)לגרום תלה שלא

כל  על נזיר הוא יישאר נזירות תקבל לא שאפילו בנדרה,
שאמר:48)פנים. ההלכה תחילת דברי אל חוזר זה דבר

שאם  מפני יפר, לא שלפיכך כמותי, נזירה ואת נזיר הריני
נדרה  ואם בנדרה, נדרו תלה שהרי בטל, חלקו גם יהיה יפר
זה  תלויים ושניהם הואיל בטל נדרו גם בהכרח הרי בטל
לעצמו  ולגרום חלקה להפר לו אסור לכתחילה אמנם בזה,
ממילא  הרי והפר עבר אם אבל דברו", יחל "לא על לעבור

מופר. לה.49)חלקו קיים שהרי

.ÂËBÓˆÚ ÒÈt˙‰Â ¯Á‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»««≈¿ƒ¿ƒ«¿
d¯„a50¯Ù‰Â dÏÚa B‡ ‰È·‡ ÚÓLÂ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â ¿ƒ¿»¿»««¬ƒ¿»«»ƒ»«¿»¿≈≈

·iÁ BÓˆÚ ÒÈt˙‰L ‰ÊÂ ,¯ÙeÓ dlL - dÏ51. »∆»»¿∆∆ƒ¿ƒ«¿«»

דיבורה.50) כדי בעייא 51)בתוך כא: שם בנזירות,
מכאן  אלא מעיקרו הנדר את עוקר הבעל שאין שנפשטה,
עומד. בחיובו בנדרה עצמו שהתפיס זה ולפיכך ולהבא,
הראשון  וכשהותר מעיקרו עוקרו הנדר כשמתיר החכם אבל

בו. הנתפסים כל ממילא הותרו

.ÊË,·‡ ˙eL¯a dÈ‡Â ÏÚa dÏ ÔÈ‡L ‰M‡‰»ƒ»∆≈»««¿≈»ƒ¿»
,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰ È¯‰ :‰¯Ó‡Â¿»¿»¬≈«»»»»«¿««¿ƒ
ÏÁL ‰ÚMaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙‡OÂ¿ƒ»¿¿ƒ««ƒ∆¿»»∆»
;¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÏÚa‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ ¯„p‰«∆∆¬≈ƒƒ¿«««≈»¿»≈
:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .B˙eL¯a ‰˙È‰ ‡Ï ¯„p‰ ˙ÚLaL∆ƒ¿««∆∆…»¿»ƒ¿¿«∆∆¡«

¯ÓB‚Â ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡ ¯„Â52˙Ò¯‡Ó ‰˙È‰ elÙ‡Â . ¿≈∆«¿»»¿»¿≈«¬ƒ»¿»¿…∆∆
¯„p‰ ˙ÚLa BÏ53ÔÈÓ„Bwa ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L ;54BÓk , ƒ¿««∆∆∆≈«««≈≈«¿ƒ¿
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נישאת 52) לא שאם עליה, יקום נפשה על אסרה אשר כל
אלא  לה, יפר מי כי עליה", "יקום לומר: צורך אין כן אחרי

מדבר. הכתוב שנדרה לאחר כשנשאת שאין 53)וודאי
לרשותו. שתיכנס עד לבדו מיפר שנדרה 54)הבעל מה

נישואיה. קודם

.ÊÈ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰ ‰È‰iL dÏÚa ˙Áz ‰¯„»¿»«««¿»∆ƒ¿∆«»»»»∆»
ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ‰¯ÈÊ ‰È‰zL B‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»¿««¿ƒ
ÌÈLÏL CB˙a dL¯‚ B‡ ˙ÓÂ ,dÏÚa dÏ ¯Ù‰Â ,ÌBÈ¿≈≈»«¿»»≈≈¿»¿¿ƒ
‡È‰ È¯‰ ÏeÁÏ ¯„pÏ ‰È‰L ‰ÚMaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ««ƒ∆¿»»∆»»«∆∆»¬≈ƒ
dÏ ¯Ù‰ ¯·kL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡ B‡ ‰Le¯‚¿»«¿»»¬≈À∆∆∆¿»≈≈»

‰Ê ¯„55. ∆∆∆

שעת 55) אחר ולא הנדר אמירת שעת אחרי הולך שהכל
תחולתו.

.ÁÈÔÈÈa ‰¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ :‰¯Ó‡L ‰Le¯‚ B‡ ‰ÓÏ‡«¿»»¿»∆»¿»¬≈ƒ¬»¿«ƒ
‡Op‡Lk56¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ˙‡OÂ ,57. ¿∆∆»≈¿ƒ»≈«««»¿»≈

¯O·a ‰¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ :dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â ‰¯Ó‡»¿»¿ƒ«««¿»¬≈ƒ¬»¿»»
˘¯b˙‡Lk58‰È‰z L¯b˙zLÎe ,¯ÙÓ ÏÚa‰ È¯‰ - ¿∆∆¿»≈¬≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿∆

˙¯zÓ59. À∆∆

נישואיה,56) בשעת אלא הנדר שיחול אפשר שאי אעפ"י
לה. להפר יוכל בעלה הרי זה 57)ואז במקרה שאפילו

הייתה  ואז וקבלתו הנדר ביטוי שעת אחרי הולכים אנו
בשעה 58)אלמנה. אלא לחול לנדר אפשר שאי פי על אף

פנוייה. היא הרי ואז עקיבא 59)שתתגרש, רבי כדעת
להחמיר. ובין להקל בין האמירה שעת אחרי שהולכים

.ËÈBaÏa Ìi˜Ó‰60Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -61- BaÏa ¯Ùn‰Â . «¿«≈¿ƒ¬≈∆«»¿«≈≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,¯ÙeÓ BÈ‡62BaÏa ¯Ù‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈»¿∆≈«¿¿ƒ»ƒ≈≈¿ƒ

BÈ‡ - BaÏa Ìi˜ Ì‡Â ;Ìi˜Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«¬…¿«≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈
¯Ù‰Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ63;¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁ Ì‡ ‡l‡ , »«¬…¿»≈∆»ƒ»«¿¿≈ƒ

ÁkÓ ÏB„b BaÏaL ÌÈ¯·c Ák ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆…«¿»ƒ∆¿ƒ»ƒ…«
ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBn‰64. «ƒƒ¿»»

בשפתיו.60) הוציאו ביום 61)שלא משתיקה נלמד וזה
הפר, ולא היום ועבר הואיל הנדר. מקיימת שהיא שמעו,
בזה  הולכים שאנו הרי הנדר, בקיום רוצה שהוא דעתו גילה
דעתו  גילה הרי בליבו, קיים אם מעתה, דעתו, אחר
השמיעה, יום מעבר גרוע זה ואין לקיימו, שרוצה במפורש,

להפר. יכול שהדיבור 62)שאינו בשפתיו, להוציא שצריך
מקיימתו. שתיקתו כן לא שאם שתיקתו, מידי יוציאו

אם 63) ומפר, חוזר שאינו בשפתיו, קיימו כאילו הוא הרי
הקמתו. על שישאל וחזר 64)לא בשפתיו קיים שאפילו

כטועה. זה שהרי מופר, זה הרי והפר דיבורו כדי תוך בו

.ÎÌÁÂ BzL‡ B‡ Bza È¯„ Ìi˜Ó‰65‰Ê È¯‰ - «¿«≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«¬≈∆
Ba dÏ ¯ÙÓe ¯ÊBÁÂ ,B˙Ó˜‰ BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¬»»¿≈≈≈»

ÌBia66Ï‡M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,ÌÁÂ dÏ ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬»ƒ≈≈»¿ƒ«≈»¿ƒ»≈
.Ìi˜ÈÂ ¯ÊÁiL È„k ÌÎÁÏ¿»»¿≈∆«¬…ƒ«≈

הקמתו.65) על אצלו 66)ומתחרט שהוא שאלתו, ביום
השמיעה. כיום

.‡ÎB‡ Bc·Ï ‰È·‡ dÏ Ìi˜Â ‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿ƒ≈»»ƒ»¿«
Ï‡LpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡‰ dÏ ¯Ù‰Â Bc·Ï dÏÚa«¿»¿«¿≈≈»»«≈««ƒ∆ƒ¿«

¯ÊBÁ BÈ‡ - B˙Ó˜‰ BÏ ¯Èz‰Â ÌÎÁÏ67ÌÚ dÏ ¯ÙÓe ¿»»¿ƒƒ¬»»≈≈≈≈»ƒ
dÏ ¯Ù‰ ¯·kL ¯Á‡‰68‡l‡ ¯Ù‰Ï Ì‰Ï ÔÈ‡L ; »«≈∆¿»≈≈»∆≈»∆¿»≈∆»

„Á‡k Ì‰ÈL69. ¿≈∆¿∆»

שנית 68)המקיים.67) פעם עמו הראשון יפר אם ואפילו
מועיל. המעכב 69)אינו דבר לחברו אחד בין יפסיק שלא

היה  לא שנשאל שקודם זה, של הקמתו כגון ההפרה את
להפר. ראוי

.·Î,CÈÏ Ìi˜ ,CÈÏ Ìi˜ :BzL‡Ï B‡ Bz·Ï ¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒ¿«»ƒ«»ƒ
‰ÏÁ ‰iM‰ È¯‰ - ‰BL‡¯‰ ‰Ó˜‰ ÏÚ Ï‡LÂ¿ƒ¿««¬»»»ƒ»¬≈«¿ƒ»»»

ÂÈÏÚ70ÏeÁz ‡ÏÂ ,CÈÏ ¯ÙeÓe CÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ . »»»«»«»ƒ»ƒ¿…»
;¯ÙeÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Ù‰ ‰ÏÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰Ó˜‰¬»»∆»ƒ≈»»¬»»¬≈∆»

‰¯Ù‰‰ ¯Á‡ ÏÈÚBÓ ‰Ó˜‰‰ ÔÈ‡L71Ìi˜' dÏ ¯Ó‡ . ∆≈«¬»»ƒ«««¬»»»«»«»
˙Á‡ ˙·a 'CÈÏ ¯ÙeÓe72Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -73:dÏ ¯Ó‡ . »ƒ¿«««¬≈∆«»»«»

ÌBi‰ CÈÏ Ìi˜74ÌÏBÚÏ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -75:dÏ ¯Ó‡ . «»ƒ«¬≈∆«»¿»»«»
,ÌBi‰ BÓi˜ È¯‰L ;¯ÙeÓ BÈ‡ - ¯ÁÓÏ CÈÏ ¯ÙeÓ»ƒ¿»»≈»∆¬≈ƒ¿«

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ¯ÁÓÏe76‰ÚL CÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ . ¿»»≈»¿»≈»«»«»ƒ»»
ÔÈ‡Â ;Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ ,˙Á‡««¿»««¿…≈≈¬≈∆«»¿≈
¯Á‡Ï CÈÏ ¯ÙeÓ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰fL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«»¬≈»ƒ¿««
Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ .ÂÈtÓ ‰¯Ù‰ ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,‰ÚL»»∆¬≈…ƒ¬»»ƒƒ»«»«»
¯ÙeÓ :dÏ ¯Ó‡ ‰ÚM‰ ‰¯·ÚLÎe ,˙Á‡ ‰ÚL ÈÎÈÏƒƒ»»««¿∆»¿»«»»»«»»

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - CÈÏ77Ì‡Â ,d¯„a ‰¯eÒ‡ CÎÈÙÏe ; ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»¬»¿ƒ¿»¿ƒ
‰˜BÏ dÈ‡ - d¯„ ÏÚ ‰¯·Ú78. »¿»«ƒ¿»≈»»

מקום 70) לה היה לא שנית לה שקיים שבשעה פי על אף
בכל  הראשונה, מהקמתו הוא ועומד מקויים שהרי לחול,
על  (כשנשאל לחול מקום וכשמוצאת ועומדת, תלוייה זאת

חלה. היא שרוצה 71)הראשונה) דעתו גילה שבזה נמצא
מבהקמה. בהפרה אמר:72)יותר לא אם אפילו הדין הוא

הפסיק  שלא כל ליך" ומופר "קיים אלא: אחת" "בבת
אחת. כבבת זה הרי להפרה, הקמה בין ליך, בתיבת:

אחת 73) בבת אפילו זה אחר בזה שאינו "כל הכלל: פי על
ליך, מופר ואמר: וחזר ליך קיים אמר: שאם וכיוון אינו".
כאחד  ליך ומופר קיים כשאמר הדין הוא חלה, ההפרה אין
אינן  ששתיהן לומר תרצה אם ואפילו חלה, ההפרה אין
(כסף  מקיימתו ששתיקתו קיים, הנדר נשאר ממילא חלות,
אמר  שלא כיוון להסביר, שמח" ה"אור והוסיף משנה).
קיים  היא: והלכה מחשבתו, רק שנשארה נמצאת כלום,
וכשיש  מופר, זה אין - בליבו הפר קיום, זה הרי - בליבו
אחת". "כבת זה הרי להפרה, הקמה בין במחשבה התנגשות

ולמחר 74) קיים, יהיה היום מדבריו: לדקדק שיש פי על אף
מהיום. ההפרה ותתחיל מופר, לא 75)יהיה שסוףֿסוף

מקויים. ונשאר בשפתיו, ההפרה שאמר:76)הוציא בזה
וקיום  להיום, שקיימו דעתו, גילה למחר, ליך מופר

הפרה. זמן אינו ומחר קיום, הוא הרי אם 77)במחשבה
היום  שכל מכיוון אולי, או לעולם, קיום הוא לשעה קיום
ולהפר. לקיים הוא ברשותו היום כל ולהפרה, להקמה ראוי
אבל  סתם, כשקיים אלא להפר" יכול אינו "קיים אמרו: ולא
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אחת". שעה ליך "קיים ואמר: כשפירש משום:78)לא
הספק. על לוקין שאין דברו, יחל לא

.‚ÎÔBÎÏ È„k ÌÈ¯„ ¯„pL ÈÓ79Ôw˙Ïe ÂÈ˙BÚc ƒ∆»«¿»ƒ¿≈¿≈≈»¿«≈
‰È‰L ÈÓ ÔB‚k ?„ˆÈk .ÁaLÓe ÊÈ¯Ê ‰Ê È¯‰ - ÂÈOÚÓ«¬»¬≈∆»ƒ¿À»≈«¿ƒ∆»»
ÈÓ B‡ ;ÌÈzL B‡ ‰L ¯Oa‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡Â ,ÏÏBÊ≈¿»«»»«»»»»¿«ƒƒ

‰‚BL ‰È‰L80ÔÓÊ BÓˆÚ ÏÚ ÔÈi‰ ¯Ò‡Â ,ÔÈÈa ∆»»∆¿«ƒ¿»«««ƒ««¿¿«
‰a¯Ó81ÌÏBÚÏ ˙e¯ÎM‰ ¯Ò‡ B‡ ,82‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ ; ¿À∆»««ƒ¿¿»¿≈ƒ∆»»

ÌÈBÓÏL Û„B¯83ÔB‰Ï Ï‰·Â84BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡Â , ≈«¿ƒ¿ƒ¿»«¿»«««¿
BÊ ‰È„Ó ÈL‡ ˙È‰ B‡ ˙Bzn‰85‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ ; ««»¬»««¿≈¿ƒ»¿≈ƒ∆»»

¯ÈÊa ¯„Â ,BÈÙÈa ‰‡b˙Ó86el‡ ÌÈ¯„a ‡ˆBiÎÂ ;87 ƒ¿»∆¿»¿¿»«¿»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈
‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯„·e .Ì‰ ÌMÏ ‰„B·Ú C¯c Ôlk -À»∆∆¬»«≈≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈

‚ÈÒ - ÌÈ¯„ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‰a88˙eLÈ¯tÏ89. »∆»¿¬»ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ

ycew zegiyn zecewp

fixf df ixd ,eiyrn owzle eizerc opekl ick mixcp xcpy in"
."'ek ... gaeyne

הרמב"ם  של שונה התייחסות מצינו אחרים מקומות ובשני
אדם  ירבה לא ..." כתב: שלאח"ז בהלכה הנדרים: לעניין
מדברים  יפרוש אלא בהם עצמו ירגיל ולא איסור בנדרי
"ציוו  כתב: דעות ובהל' נדר", בלא מהן לפרוש שראוי
שמנעתו  מדברים אלא עצמו אדם ימנע שלא חכמים
תורה  שאסרה מה דייך לא חכמים אמרו ... בלבד התורה
הלשונות  שלושת אלה אחרים". דברים עליך אוסר שאתה
מדברים  פרישות א. הם. ה' בעבודת דרכים שלושה -
לפרוש  לא ג. נדר. בלא פרישות ב. נדר. על־ידי המותרים
שונות  בדרגות עוסקים ושלושתם המותרים. מדברים

ה'. שבעבודת
למטה  יורד מותרות אחרי שנמשך נמוכה בדרגה המצוי
וממילא  אלו, מדברים לפרוש כדי לנדר וזקוק על־ידם יותר
אדם  ישנו ממנו, למעלה נדר. על־ידי היא שלו ה' עבודת
אבל  לנדר, זקוק אינו וממילא מותרות אחרי נמשך שאינו
הר  ה', בעבודת הנעלית לדרגה הגיע לא שעדיין י מאחר

הזכירו  ולכן המותרים, מדברים עצמו את מפריש הוא
מזה  למעלה אבל עצמה. בפני נפרדת בהלכה הרמב"ם
שהדבר  עוד חושש שאינו ה' בעבודת נעלית דרגה ישנה
את  גם ולזכך לברר ותפקידו ירידה, אצלו יגרום המותר
אמרו  ועליו שיפילוהו, חשש אין שהרי המותרים, הדברים

כו'". תורה שאסרה מה דייך "לא
('h oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

לכוון 79) משנה": ה"כסף וגירסת ולבססן. מידותיו להכשיר
עצמו.80)דעותיו. שכחת כדי עד אחריו ונמשך להוט

לקדש 81) מצווה שהוא טובים. וימים לשבתות פרט
סופרים. מדברי היין על הקב"ה 82)ולהבדיל שלושה כי

שאינו  ומי משתכר שאינו ומי כועס, שאינו "מי אוהבם:
מידותיו". על כגון 83)מעמיד כשרים, בלתי תשלומים

להעשיר.84)שוחד. בשוחד.85)אץ להיכשל שלא כדי

אכלתי 86) לא "מימי הצדיק שמעון שאמר כמו נזיר, להיות
הדרום, מן אדם בא אחת פעם אחד, אלא טמא נזיר אשם
לו  סדורות וקווצותיו רואי וטוב עיניים יפה שהוא וראיתיו,
שערך  את להשחית ראית מה בני, לו: אמרתי תלתלים,
למלאות  הלכתי בעירי לאבא הייתי רועה לי: אמר הנאה,
יצרי  עלי ופחז שלי בבבואה ונסתכלתי המעיין מן מים
טובים) לא מעשים לידי (להביאני העולם מן לטרדני וביקש
במי  שלך שאינו בעולם מתגאה אתה למה רשע! לו: אמרתי
שאגלחך  (בשבועה) העבודה ותולעה, רימה להיות שעתיד
בישראל, נזירות נוזרי ירבו כמוך בני, לו: אמרתי ... לשמים
להזיר  נזיר נדר לנדור יפליא כי איש אומר: הכתוב עליך

בקיום 87)לה'.. ויתרשל יצרו יתקפו שלא שירא כגון
עשה. וחיזוק.88)מצוות  לומר,89)גדר "רצונו

עם  בגדי חגיגה במסכת שאמרו כמו מהטומאות, השמירה
במור  רבינו וכתב לפרושים" מדרס ג,הארץ חלק נבוכים ה

ההסתפקות. מידת לקנות להרגיל זה כל ..." מ"ח פרק סוף
ממהרות  שהנשים ומפני ... והמשתה המאכל תאוות ולחסום
עניין  היה אילו נפשן, וחולשת הפעלותן לקלות לכעוס
... ומחלוקת בבית גדול צער בזה היה ברשותן שבועותיהן
וזה  לאשה ואסור לאיש מותר המזון מן המין זה בהיות
לבעל  העניין סמך זה ומפני לאם, ומותר הבת על אסור
להם), להפר (שיוכל תועלת או נזק בו שיש מה בכל הבית
כדין  דינה ... עצמה ברשות שהיא שמי תראה הלא

האנשים..

.„ÎÌ„‡ ‰a¯È ‡Ï - (ÌMÏ) ‰„B·Ú Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¬»«≈…«¿∆»»
Ì‰a BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡ÏÂ ¯eq‡ È¯„a90L¯ÙÈ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈ƒ¿…«¿ƒ«¿»∆∆»ƒ¿

.¯„ ‡Ïa Ô‰Ó L¯ÙÏ Èe‡¯L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆¿…∆∆

"לעולם 90) אמרו וכן בהם. לעמוד יוכל ולא ייכשל שמא
בשבועות". למעול שסופך בנדרים רגיל תהי אל

.‰Î‰Óa ‰a el‡k - ¯„Bp‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡91. »¿¬»ƒ»«≈¿ƒ»»»»
Ï‡M‰Ï ‰ÂˆÓ - ¯„Â ¯·Ú Ì‡Â92‡lL È„k ,B¯„ ÏÚ ¿ƒ»«¿»«ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒ¿¿≈∆…

È¯„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈÙÏ ÏBLÎÓ ‡‰È¿≈ƒ¿¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈
¯q‡93Lc˜‰ È¯„ Ï·‡ ;94‡ÏÂ ,ÔÓi˜Ï ‰ÂˆÓ - ƒ»¬»ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»¿«¿»¿…

˜ÁcÓ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ Ï‡MÈ95'‰Ï È¯„ :¯Ó‡pL ; ƒ»≈¬≈∆∆»ƒ…«∆∆¡«¿»««
ÌlL‡96. ¬«≈

ycew zegiyn zecewp

.'d zceara d`xed cenll xyt` el` zekldn

קדושה, לפעול יהודי של הגדול כוחו מתבטא בנדרים
בדומה  החולין, בדברי הקב"ה עם והתקשרות חיבור

קרבן. לקדושת
מהתחייבות  מתיירא שיהודי קורה לפעמים מזה: וההוראה
או  לזה כח לו שאין וחושש מצוות, ולקיים תורה ללמוד

וכו'. לכך ממון לו שחסר
שעל־ידי  והנזירות הנדרים מעניין ההוראה באה כך על
ועד"ז  חולין. בענייני קדושה לפעול יהודי יכול בלבד דיבור
אותה  ומקיים התחייבות עצמו על לוקח כשיהודי בנזירות
כמו  ופשוט קל בעניין כשמדובר אפילו הקב"ה, של לכבודו
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שכוונתו  שכיון הקב"ה אומר ראשו, שערות לגלח שלא
מיוחדת  קדושה אצלו שמתווספת הרי שמים, לשם
כי  עצמו, לאדם תועלת בזה יש ממילא ובדרך על־ידי־זה.
הכבוד  הוא רצונו, ולעשות לקב"ה נחת־רוח לגרום הזכות

לאדם. גדול הכי
(a"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

להקריב 91) שציוותה פי על שאף הבמות, איסור בשעת
במה  לבנות יוסיף שלא הזהירתו (במקדש) בפנים קרבנות
דברים  עצמו על לאסור רוצה הנודר וגם בחוץ. ולהקריב
רגיל  שהנודר ומשום תורה. שאסרתו מה על נוסף אסורים
כבונה  והריהו רצוי קרבנו שאין לו אומרים בקרבן, להתפיס
מה  דייך "לא בירושלמי: אמרו וכן בחוץ. ומקריב במה
דברים  עליך לאסור מבקש שאתה אלא התורה לך שאסרה

שיתירו.92)אחרים". חכם ידי עצמו 93)על על שאוסר
המותרים. לצדקה,94)דברים או ההקדש לטובת שנודר

נדר  יעקב וידר אמרו: ע פרשה רבה בראשית ובמדרש
צרתם. בעת נודרים שיהיו לדורות, לאמור - לאמור

לקיימם.95) יכול שאינו כשרואה ובשולחן 96)בקושי,
שלא  להיזהר "צריך פסק: ד סעיף רג, סימן דעה יורה ערוך
ישנו  אם אלא לידור, טוב אין צדקה ואפילו דבר שום ידור
פוסקים  ואם לו, שיהיה עד ידור לא לאו ואם מיד, יתן בידו,

נדר". "בלא יאמר: עמהם לפסוק וצריך צדקה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

‰ÓLe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ¯OÚ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿…∆
¯ÈÊp‰ Ïc‚iL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆¿«≈«»ƒ
‡lL (‚ .B¯Ê ÈÓÈ Ïk B¯ÚO Ál‚È ‡lL (· .Ú¯t∆«∆…¿««¿»…¿≈ƒ¿∆…
.Ì‰lL ıÓÁ elÙ‡Â ÔÈÈ ˙·¯Úz ‡ÏÂ ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…«¬…∆«ƒ«¬ƒ…∆∆»∆
.ÌÈ˜enˆ ÏÎ‡È ‡lL (‰ .ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („∆……«¬»ƒ«ƒ∆……«ƒƒ
‡lL (Á .ÔÈbÊ ÏÎ‡È ‡lL (Ê .ÌÈpˆ¯Á ÏÎ‡È ‡lL (Â∆……««¿«ƒ∆……««ƒ∆…
Ál‚iL (È .ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÈ ‡lL (Ë .˙n‰ Ï‰‡Ï ÒkÈƒ»≈¿…∆«≈∆…ƒ«»«≈ƒ∆¿««

.‡nhiLk B‡ B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLk ˙Ba¯w‰ ÏÚ««»¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ««
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ידות 1) עליהם, העובר ועונש הנזיר על האסורים דברים

בתורה  שכתוב מה על המתנה כיצד, נזירות וכינויי נזירות
נזיר. ראשי או נזירה ידי הרי האומר דין הנזירות, בקבלת

.‡¯q‡ È¯„ ÏÏkÓ ¯„ ‡e‰ ˙e¯ÈÊp‰2Èk :¯Ó‡pL , «¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ»∆∆¡«ƒ
¯cÈ3¯ÚO Ïc‚iL ‰OÚ ˙ÂˆÓe .¯ÓB‚Â ¯ÈÊ ¯„ ƒ…∆∆»ƒ¿≈ƒ¿«¬≈∆¿«≈¿«

BL‡¯4Álb Ì‡Â .BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :¯Ó‡pL , …∆∆¡««≈∆«¿«…¿ƒƒ«
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - B¯Ê ÈÓÈa5‡Ï ¯Úz :¯Ó‡pL , ƒ≈ƒ¿≈¿…«¬∆∆∆¡«««…

ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ6ÏÎ‡Ï B‡ «¬…«…¿≈»¿ƒ«≈¿≈ƒ∆¡…
ÔÈi‰ ÔÙbÓ ÂÈÏÚ ·e˙k‰ Ô¯Ò‡L ÌÈ¯·c7.B¯Ê ÈÓÈ Ïk ¿»ƒ∆¬»»«»»»ƒ∆∆««ƒ…¿≈ƒ¿

לאומר:2) בניגוד המותר, דבר נדר בדרך עצמו על שאוסר
"נדר  לא אבל נדר, נקרא הוא שאף קרבן, להביא עלי הרי
נדרים  הל' לעיל רבינו כלשון הקדש", "נדר אלא איסור"

ימי  במלאת קרבנות מביא הנזיר שגם ואע"פ ה"אֿב. פ"א,
בסמוך. כמבואר איסור, נדר הוא הנזירות עיקר נזרו,

לה',3) להזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי התימנים: בכ"י
בתורה. הכתוב נזרו.4)כנוסח ימי לקמן 5)כל ראה

גילוחו. איסור דיני הי"א להכנס 6)פ"ה, או במת, לנגוע
נזיר. טומאת דיני פ"ז לקמן ראה בו, שהמת לאהל

רבינו 7) והקדים ה"אֿי. פ"ה, לקמן מבוארים והם ד) (שם,
מן  והיוצא הטומאה למצוות וגילוחו, נזיר שער גידול מצות
הגפן, מיני אכילת דיני תחילה נכתבו שבתורה בעוד הגפן,
ולאֿתעשה, מצותֿעשה יש נזיר שיער שבגילוח מפני -
בלבד, לאֿתעשה מצות אלא אין הגפן מיני שבאכילת בעוד
להסמיך  כדי היין, שתיית איסור הכתוב הקדים זאת, ובכל
ז"ל  כמאמרם ממנה, שלמעלה סוטה לפרשת נזיר פרשת
היין" מן עצמו יזיר בקלקולה, סוטה הרואה "כל ב.) (סוטה

הרדב"ז). (ע"פ

.·È¯‰ - ÔÈi‰ ÔÙbÓ ÏÎ‡ B‡ ‡ÓË B‡ Ál‚Â ¯·Ú»«¿ƒ«ƒ¿»»«ƒ∆∆««ƒ¬≈
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê8,B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡ : ∆∆¿«ƒ««ƒ…«≈¿»

ÌÈ¯„p‰ Ïk ÏÏBkL9¯·ÚL ¯·c ÌeMÓ - ˙Á‡Â ; ∆≈»«¿»ƒ¿««ƒ»»∆»«
¯ÈÊp‰ ÏÚ „ÁÈÓ ¯eq‡ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·cÓ ÂÈÏÚ10. »»ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒ¿À»««»ƒ

מלקות.8) ותשע שלשים מהן אחת שבכל פעמים, שתי
ה"ה.9) פ"א, נדרים הל' לעיל העובר 10)ראה שכל

שבה. הלאוין כמנין לוקה חלוקים, לאוין בה שיש עבירה

(רדב"ז). ארבע לוקה - יין ושתה ונטמא גילח, שאם ומובן,

.‚‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - B˙ÂˆÓk B¯„ Ìi˜Â ¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆∆
,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk - ˙Á‡‰ :‰OÚ ˙BˆÓ LÏL»ƒ¿¬≈»««¿»«…≈ƒƒ«¬∆
È¯‰Â ,BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb - ‰iM‰Â ;‰OÚ È¯‰Â«¬≈»»¿«¿ƒ»«≈∆«¿«…«¬≈

ÂÈ˙Ba¯˜ ˙‡·‰ ÌÚ BzÁÏ‚z - ˙ÈLÈÏM‰Â ;Ïc‚11, ƒ≈¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¬»«»¿¿»
¯ÓB‚Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â :¯Ó‡pL12. ∆∆¡«¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈¿≈

זו 11) תלויות והן יג), ו, (במדבר ככתוב נזרו, ימי במלאת
במורהֿנבוכים  רבינו וכתב ה"אֿד. פ"ה, לקמן כמבואר בזו,
הפרישות  והוא מאד, מבואר הנזירות "וטעם פמ"ח: ח"ג,
רבים  והאחרונים, הראשונים מן הפסיד אשר היין, מן
הכתוב  (לשון שגו" ביין אלה ו"גם הרוגיו, כל ועצומים
והושם  קדוש, נקרא ממנו הנשמר כי ז)... כח, ישעיה
לאביו  אפילו יטמא שלא עד בקדושה, גדול כהן במדריגת
והשווה  היין". מן שפירש מפני הגדולה זאת כמוהו, ולאמו
ב, (עמוס שנאמר כנביא, הכתוב "ושקלו הי"ד: פ"י, לקמן
וכתב  לנזירים". ומבחוריכם לנביאים, מבניכם ואקים יא)
נזיר  מלת כי אומרים "ויש ז) ו, (במדבר עזרא" ה"אבן
ודע, ראשו". על אלקיו נזר "כי והעד: כתר), =) נזר מגזרת
שיש  באמת, והמלך העולם, תאות עבדי האדם בני כל כי
מן  חפשי שהוא מי כל בראשו, מלכות ועטרת נזר לו

עד 12)התאוות". מגלח "ואינו ה"ג: פ"ח, לקמן ראה
לא  מועד, אהל פתח שנאמר: פתוח, העזרה פתח שיהיה

הוא". מקדש בזיון שזה הפתח, כנגד שיגלח

.„¯Ët‡ ‡Ï :¯ÓB‡‰13¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú ÌÏBÚ‰ ÔÓ »≈…ƒ»≈ƒ»»«∆∆¿∆»ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -14‰zÚ ˙eÓÈ ‡nL ,„iÓ15¯Á‡ Ì‡Â . ¬≈∆»ƒƒ»∆»»«»¿ƒ≈«

B˙e¯ÈÊ16BÓlLÏ ¯Á‡z Ï·a ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ -17ÔÈ‡Â . ¿ƒ¬≈∆≈¿«¿«≈¿«¿¿≈
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ18. ƒ«»∆
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אצא.13) לנדרים 14)לא (רא"ש נזירות עליו לקבל חייב
"ואע"פ  הל"ג: פ"ו, ערכין הל' לקמן רבינו לשון וכן ג:).
חייב  בנזיר, שידור ואמר: הואיל בנזיר, נדר לא שעדיין

הל'15)להנזר". והשווה נדרו, את קיים שלא ונמצא
ה"י. פ"ד ולקמן ה"א, פ"ט נזירותו.16)תרומות קבלת

ג:17) מעשה 18)נדרים בו שאין לאו על לוקים שאין
מעשה. בו אין נזירותו ואיחור ה"ב) פי"ח, סנהדרין (הל'
עליו  קיבל ולא ואיחר, לנזירותו זמן קבע אם והואֿהדין

(רדב"ז). כנ"ל לוקה, אינו נזירותו,

.‰¯·c ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBiL „Ú :˙e¯ÈÊa ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒƒ¿ƒ«∆ƒƒ¿»»»»
ÔÂÈk ‡l‡ ;BaÏaL ÔÈÚk ÌÚ‰ Ïk Ïˆ‡ BÚÓLnL∆ƒ¿»≈∆»»»»ƒ¿»∆¿ƒ∆»≈»

BaÏa ¯ÓbL19ÌÈÚL ÌÈ¯·c ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Â20 ∆»«¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿»ƒ∆ƒ¿»»
Û‡Â ,˙B˜BÁ¯ ˙BÈÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÊ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»¿¿«
‡e‰ È¯‰ - ˙e¯ÈÊ ÔBLÏ ÔÚÓLÓa ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿ƒ¿»»¿¿ƒ¬≈

¯ÈÊ21. »ƒ

נזירות.19) עליו ומובנם.20)לקבל ב:21)תכנם נזיר
דיבורו  משמעות את (=משלימה) מגלה לבו שמחשבת

שם). (תוספות

.Â‰È‰‡ :¯Ó‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»»ƒ≈¿»»¿»«∆¿∆
,‰Ê BÓk ‰È‰iL ‰È‰ BaÏ·e ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»ƒƒ¿ƒ»»∆ƒ¿∆¿∆

BÓk ‰È‰‡ ¯Ó‡Â L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â22ÔÎÂ .‰Ê ¿««ƒ∆…≈≈¿»«∆¿∆¿∆¿≈
‰‡ ‰È‰‡ :¯Ó‡Â B¯ÚOa ÊÁ‡ Ì‡23‡‰‡ B‡ , ƒ»«ƒ¿»¿»«∆¿∆»∆¡≈

ÏkÏÎÓ24ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ ;ÏÒÏÒÓ ‡‰‡ B‡ , ¿«¿≈¡≈¿«¿≈∆»«¬≈ƒ
ÏkÏÎÓ ÈÈ¯‰ B‡ ,ÏÒÏÒÓ25ÁlLÏ ÈÏÚ È¯‰ B‡ , ¿«¿≈¬≈ƒ¿«¿≈¬≈»«¿«≈«

Ú¯t26¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -27¯Èf‰Ï BaÏa ¯Ó‚iL ‡e‰Â .28. ∆«¬≈∆»ƒ¿∆ƒ¿…¿ƒ¿«ƒ

ה"ד.22) פ"ב, לקמן והשווה שם. ובכת"י 23)נזיר
התלויה  במצוה נאה אהיה כלומר, נאוה. אהא התימנים:
נזיר  עבר לא אפילו וכאן שם). (תוספות נזירות כגון בשיער,
הריני  דיבורֿהמתחיל שם, (תוספות נזיר זה הרי - לפניו
שלא  נזירות", "ידות ב. שם בגמרא נקראו אלו וכל כזה).
בבית  האוחז כאדם גמרו, כאילו מועיל זה והרי דיבורו, גמר
(תוספות  עצמו בכלי אחז כאילו בכך, ומגביהו כלי של יד
פ"א, נדרים הל' לעיל והשווה האומר). דיבורֿהמתחיל שם

ובביאורנו. הראויה,24)הכ"ג בצורה ראשי שערות מסדר
לעשות  "כדי עח: בשבת וכן שם, בנזיר היא משנה ולשון
שיער  גידול לשון - כלכול מפרשים: ויש (הערוך). כלכל"
ג. בנזיר הגמרא גירסת כך ולדבריהם נב:). לנדה (תוספות

הוא". שער גידול לשון - כשתפס 25)"כלכול ומדובר,
שם). נזיר לרבינו, המשנה (פירוש כך אמר ראשו, שיער

שער 26) פרע "גדל ה) ו, (במדבר הכתוב מלשון שער, לגדל
ישלחו". לא "ופרע כ) מד, (יחזקאל אומר והנביא ראשו",

ב.27) נזיר הקודמת.28)משנה בהלכה וכמבואר ב: נזיר

.ÊÌÈ¯tˆ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡29¯ÈÊ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«¬≈»«ƒ√ƒ««ƒ∆»»»ƒ
BÈ‡ - ¯Èf‰Ï BaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ≈¿»»¿««ƒ∆»»¿ƒ¿«ƒ≈

¯ÈÊ30ÌeÏk ÂÈ˙ÙO· ‡ÈˆB‰ ‡lL ÈÓk ‰Ê È¯‰Â ,31. »ƒ«¬≈∆¿ƒ∆…ƒƒ¿»»¿

שנטמא,29) נזיר קרבן והן יונה, בני שני או תורים שתי
י. ו, במדבר חכמים.30)ככתוב וכדעת ב. נזיר משנה

וספק 31) נדבה, כקרבן ציפרים, להביא נתכוין שמא כי
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב ג:). (נזר להקל נזירות
נדבה". אותן ויקריב בלבד, תורים שתי להביא חייב "ואמנם

.ÁÈÈepk Ïk32˙BÓB˜Ó ?„ˆÈk .˙e¯ÈÊk - ˙e¯ÈÊ »ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿
¯eac‰ ˙‡ ÔÈpLnL ÌÈ‚lÚ‰33ÈÈ¯‰ :ÌL ¯Ó‡Â »ƒ¿ƒ∆¿«ƒ∆«ƒ¿»«»¬≈ƒ

ÁÈÊt ,ÁÈÊ ,˜ÈÊ34¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -35. »ƒ»ƒ«»ƒ«¬≈∆»ƒ

לואי.32) על 33)שמות ומכנים הלשון, את "מפסידים
הט"ז). פ"א, נדרים (הל' אחר" בדבר נזיר 34)דבר משנה

הקו"ף  רגל כשתמחוק הן, אומות "לשון רש"י: ומפרש ב.
ודופן  דפזיח, פ"א של וגגו נזיח, של החי"ת ודופן נזיק, של

נזיר. עשיתו: שלו, המשנה,35)חי"ת בפירוש ורבינו
היו  לישראל, המשתתפין האומות מן "שהעלגים אומר:
זה  נעתק אח"כ לשונם, שינוי צד על נזיר לשון משבשים
שבועות  הל' והשווה דיבורם". לפי הלשון ונפסד ההמון אל

שם. ובביאורנו הט"ז. פ"א, נדרים והל' ה"ה פ"ב,

.ËÌÈpˆ¯Á‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰36ÔÓ B‡ „·Ïa »≈¬≈ƒ»ƒƒ««¿«ƒƒ¿«ƒ
ÌÈbf‰37ÈÈ¯‰ B‡ ,˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ B‡ ,„·Ïa ««ƒƒ¿«¬≈ƒ»ƒƒ«ƒ¿««¬≈ƒ

‰‡Óh‰ ÔÓ ¯ÈÊ38ÏÎÂ ,¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - „·Ïa »ƒƒ«À¿»ƒ¿«¬≈∆»ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c39BaÏa ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿≈¿ƒ»»¿««ƒ∆…»»¿ƒ

epnÓ ¯ÊpL ¯·„Â ÏÈ‡B‰ .„·Ïa ‰Ê ¯·cÓ ‡l‡ ¯Èf‰Ï¿«ƒ∆»ƒ»»∆ƒ¿«ƒ¿»»∆»«ƒ∆
¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ¯ÈÊp‰ ÏÚ ¯eÒ‡40. »««¿ƒƒ¬≈∆»ƒ»

אותם.36) שזורעים מהענבים הפנימיים הגרעינים
לקמן 37) רבינו לשון הענבים, של החיצונה הקליפה והם

ה"ב. למתים.38)פ"ה, להטמא וחייב 39)שלא
(משנה  סתם נזיר הריני אמר כאילו נזירות, דיני בכל להתנהג

ג:). -40)נזיר יזיר" ושכר "מיין ג) ו, (במדבר שנאמר
(גמרא  מכולם נזיר זה הרי בלבד, מיין אלא נדר לא אפילו

שם).

.È˙B¯‚B¯b‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ Ï·‡41ÔÓ B‡ ¬»»≈¬≈ƒ»ƒƒ«¿»ƒ
‰Ï·c‰42Ô‰a ‡ˆBiÎÂ43Ô‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -44BÈ‡Â , «¿≈»¿«≈»∆¬≈∆»»∆¿≈

¯ÈÊ45. »ƒ

הגפן.41) פירות שאינן בהן, מותר ונזיר מיובשות, תאנים
אחד,42) גוש שנעשו עד יחד דרוסות מיובשות תאנים

ועוד. יב ל, שמואלֿא, במקרא, מפירות 43)ונזכרות
ה"א. פ"ה, לקמן ראה לנזיר, ומותרים הגפן, פרי שאינם

כקרבן,44) עליו אסורים שיהיו הגרוגרות, מן נדר כאילו
נתפס. אדם דבריו בגמר כדרך 45)שאף נדר שלא

נזיר  (משנה הדבילה ומן הגרוגרות מן נזירות שאין הנוזרים,
נדור, ביתֿהלל: ע"פ ב, עמ' בגמרא שם נתן רבי וכדעת ט.).

כר  "מתניתין שם: רבינו וגורס נזיר. (כסףֿואינו נתן" בי
משנה).

.‡È:¯Ó‡Â ,˙BzLÏ BÏ e˙Â ÔÈÈ ÏL ÒBk BÏ e‚ÊÓ»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
epnÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰46¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -47‰È‰ Ì‡Â . ¬≈ƒ»ƒƒ∆¬≈∆»ƒ»¿ƒ»»

epnÓ ÔÈL˜·Ó eÈ‰Â ,Ïa‡˙Ó B‡ ÒÚBk B‡ LÙ ¯Ó«∆∆≈ƒ¿«≈¿»¿«¿ƒƒ∆
BÏÓÚ ÁkLÏ È„k ‰zLiL48¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â , ∆ƒ¿∆¿≈¿«≈«¬»¿»«¬≈∆»ƒ

BÈ‡Â ,„·Ïa ÒBk‰ B˙B‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓƒ∆¬≈∆»¿«ƒ¿«¿≈
‰Ê ÒBk ‰zLÈ ‡lL ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯ÈÊ49. »ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»∆…ƒ¿∆∆
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שבכוס.46) היין (משנה 47)מן  עליו נזירות  דקדוקי וכל 
מהחרצנים  נזיר "הריני מהאומר: גרוע זה ואין יא.) נזיר

ה"ט. לעיל כמבואר בכל, נזיר שהוא מצוקתו 48)בלבד"
נפש, למרי "ויין וֿז) לא, (משלי הכתוב מלשון וחלאתו,

עוד". יזכר לא ועמלו רישו, וישכח עליו 49)ישתה שאסר
כי  לשתות, בו המפצירים את לסלק ונתכוין כקרבן, זה כוס
וכל  אחר. כוס לו שיביאו הוא ירא אני, נזיר יאמר: לא אם

בתלמודים. מקור לו אין הזה הקטע

.·ÈB˙Be¯Ï È„k ÒBk BÏ e˙pL ¯BkL ÔÎÂ50:¯Ó‡Â , ¿≈ƒ∆»¿¿≈¿«¿»«
B˙B‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ¯ÈÊ [ÈÈ¯‰] (‰Ê È¯‰)¬≈∆¬≈ƒ»ƒƒ∆¬≈∆»¿
‰Ê Ôek˙ ‡lL ;˙e¯ÈÊpa ·iÁ BÈ‡Â ,„·Ïa ÒBk‰«ƒ¿«¿≈«»«¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆

È‡cÓ ¯˙BÈ B˙B‡ e¯kLÈ ‡lL ‡l‡51ÚÈb‰ Ì‡Â . ∆»∆…¿«¿≈ƒ«¿ƒƒƒ«
ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ52ÌeÏk ÂÈ¯·c ÔÈ‡ -53·iÁ BÈ‡Â , ¿ƒ¿∆≈¿»»¿¿≈«»

ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰MnL ;‰OÚiL ‰¯·Ú Ïk ÏÚ«»¬≈»∆«¬∆∆ƒ∆ƒƒ«¿ƒ¿∆
·eiÁ Ôa BÈ‡54. ≈∆ƒ

ycew zegiyn zecewp

eze`a xeq` df ixd ... ezeexdl ick qek el epzpy xekiy"
."aeig xa epi` ...hel ly ezexkyl ribd m`e ...cala qekd

האסור  לשיכור גם הנוגע חיוב" בר "אינו בלשון לדייק ויש
הכבוד  מן זה שאין הוא הטעם ששם והגם למקדש, לבוא
יש  מכל־מקום הדעת, בלבול של במצב למקדש שיכנס
על־דרך  מהחיוב, למעלה הוא חיוב" בר ש"אינו לדייק
ומבואר  למקדש, יין שתויי שנכנסו ואביהוא בנדב שמצינו
ממש, הנפש בכלות היתה שעבודתם חסידות בספרי
ואנשים" אלקים "המשמח יין" "שתויי בעניין וכמרומז
הגילוי  מצד הוא יין" "שתויי ועניין הבינה, ספירת על וקאי
אלא  והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן הבינה דספירת
במדידה  היא הנדרשת העבודה כי נאסרה זו שעבודה
ש"נכנס  ר"ע של כעבודתו דווקא, בגוף נשמה והגבלה

בשלום". ויצא בשלום
ש"אינו  היא שיכור של ההגדרה מדוע לבאר יש על־פי־זה
למעלה  היא עבודתו כי למעליותא, שהוא חיוב" בר
תפילת  בעניין שמצינו על־דרך חיוב. אין זה ועל מהגבלה,
לבוא  יכולה אינה מעלתה גודל שמפני רשות, ערבית

חיוב. של באופן
(b"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

בשיכור 50) להפציר אדם בני דרך שכן לרויה, להשקותו
לשתות. הוא 51)שיוסיף כקרבן, עלי זה כוס אמר: ואילו

יא.). (נזיר אחר כוס לו יביאו שמא אבדה 52)מתיירא,
לג. יט, בראשית ראה לגמרי, דעתו נדר,53)לו נדרו אין

מותר. כוס באותו הל'54)ואפילו והשווה סה. עירובין
השיכור  והוא לוט, של לשכרותו "הגיע הי"ח פכ"ט, מכירה
כקטן  או כשוטה הוא הרי עושה... מה יודע ואינו שעושה

שש". מבן פחות

.‚ÈÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«¿»∆∆¿∆∆«ƒ
È¯ÚO Ál‚Ó B‡ ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ B‡55¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¬≈∆»ƒ

·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰L ÈtÓ ;ÌlÎa ¯eÒ‡Â¿»¿À»ƒ¿≈∆ƒ¿»««∆»
‰¯Bza56B‡z - ‰¯Bza ·e˙k‰ ÏÚ ‰˙n‰ ÏÎÂ , «»¿»««¿∆««»«»¿»

ÏËa57. »≈

הנזירות.55) מן חלק רק עליו הריני 56)וקיבל כשאמר
הרי  נזירותו, בדיני תנאי מטיל וכשהוא בכולם, נאסר נזיר,
יא. (נזיא כלום בדבריו ואין התורה, לדיני מתנגד  זה

שם). את 57)ובתוספות לבטל המועיל תנאי שכל
לב, (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי למדים אנו המעשה,
(תוספות  בתורה הכתוב נגד התנאי היה לא ושם כטֿל),
פ"ו, אישות הל' והשווה זו). הרי דיבורֿהמתחיל נו. כתובות

ה"טֿי.

.„È¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿»«…»ƒƒ≈«∆«»ƒ»
Ôk Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ,˙ÁÏ‚˙a B‡ ‰‡ÓËa B‡ ÔÈÈa¿«ƒ¿À¿»¿ƒ¿««¿ƒ»ƒƒ≈«≈

ÌlÎa ·iÁÂ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï58È¯‰L ; …»ƒƒ≈¬≈∆»ƒ¿«»¿À»∆¬≈
,ÔÈÈÓ ‰LÏMÓ „Á‡a BÓˆÚ ¯Ò‡L Ú„BÈ ‰È‰ ‡e‰»»≈«∆»««¿¿∆»ƒ¿»ƒƒ

e¯‡a ¯·Îe59- Ì‰Ó „Á‡Ó ‡l‡ ¯„ ‡Ï elÙ‡L , ¿»≈«¿∆¬ƒ…»«∆»≈∆»≈∆
ÔlÎa ¯eÒ‡60. »¿À»

יא.58) נזיר ה"ט.59)משנה מעיר,60)לעיל והראב"ד
אין  זו, חרטה דרך נזירותו על להשאל חכם לפני יבוא שאם
כמבואר  מותר, זה והרי מזה, גדול לנזרו (=חרטה) פתח
לא  אסור" זה "הרי במשנה: שאמרו ומה ה"א. פ"ב, לקמן
חכם. שאלת בלא לעצמו להתיר חושב כשהוא אלא נתכוונו

רוקח). ובמעשה (רדב"ז, בזה יודה רבינו שגם ויתכן

.ÂËÏ·‡ ,el‡ ÏÎa ¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ :¯Ó‡»«≈«»ƒƒ∆«»ƒ»¿»≈¬»
ÈzÚ„a ‰È‰61È‡ ˙BzLÏ ÈÏ ¯znL62ÈtÓ ÔÈi‰ »»¿«¿ƒ∆À»ƒƒ¿¬ƒ««ƒƒ¿≈

ÔÈÈ ‡Ïa ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ ÈÈ‡L63¯·B˜ È‡L ÈtÓ B‡ , ∆≈ƒ»ƒ¿¿…«ƒƒ¿≈∆¬ƒ≈
ÌÈ˙n‰ ˙‡64¯ÈÊ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -65el‡L ÈtÓ ; ∆«≈ƒ¬≈∆≈»ƒƒ¿≈∆≈

˙B‚‚L È¯„ ÏÏÎa66,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡L , ƒ¿«ƒ¿≈¿»∆≈»¿ƒƒ¿≈»¿»»
e¯‡aL BÓk67. ¿∆≈«¿

בדעתי.61) תימן: ובכ"י רומי, ויניציאה,62)בדפוס בדפ'
איננה. זו לרפואתו.63)תיבה יין וצריך 64)ששותה

לא  ולכך דוחקי, מחמת בשכרי, בהם ולטפל להם להטמאות
אלא  מקום באותו קוברים שאין עלי, לאסור בדעתי היה

(שם).65)הוא. בכל שהחכמים 66)ומותר סבור. שהיה
ככר  שאמר: כגון - שגגות נדרי להטמא. או לשתות יתירו
היום, שאכל ושכח היום, אכלתי אם כקרבן עלי אסור זה
יא: נזיר ובתוספות ה"ו, פ"ג, שבועות הל' לעיל ראה

שגגות. נדרי פ"ד,67)דיבורֿהמתחיל נדרים הל' לעיל
שהם  אמרו, יא:) (נזיר שם שבגמרא מעיר, הראב"ד ה"א.
בלשון  שם, כרש"י מפרש שרבינו אלא אונסים", "נדרי
מפני  "אונס" וקראוהו בשגגה, נדר זה הרי שלמעשה השני,
לשתות, חכמים לו שיתירו שסבר הטעו), = ) אנסו שלבו
שוגג  שהיה והכוונה, אנסך". "לבך כו.) (שבועות אמרו וכן
(שם) המשנה שבפירוש לציין ויש (כסףֿמשנה). בדבר

ספק". בלא אונסין נדרי שהוא "מפני רבינו: כותב

.ÊË‡Ï - ‰¯ÈÊ ÈÏ‚¯ È¯‰ ,‰¯ÈÊ È„È È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»ƒ¿ƒ»¬≈«¿ƒ¿ƒ»…
ÌeÏk ¯Ó‡68‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈÊ È„·k ,¯ÈÊ ÈL‡¯ È¯‰ . »«¿¬≈…ƒ»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¬≈∆
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- ÈÁ‰ ÔÓ ÏËpÈ Ì‡L ,¯·È‡ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯ÈÊ»ƒ∆«¿»»≈»∆ƒƒ»≈ƒ««
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ‡e‰ È¯‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,˙eÓÈ69. »ƒ»«¬≈»ƒ¬≈∆»ƒ

כא:68) תלויה 69)נזיר שהנשמה דבר הכלל, "זה שם,
החי  מן יבטל "שאם וכתב: שינה ורבינו נזיר" זה הרי בו,
שהכבד  הט"ז, פ"ח, שחיטה בהל' לשיטתו בהתאם ימות",
אם  אבל כשרה, הבהמה - בריאתה מתחילת חסר הוא אם
דקדק  ולפיכך כא). (שם טריפה היא הרי מהבהמה ניטל
הכבד, את לכלול ימות" החי מן ינטל "שאם לכתוב:
והשווה  שמח). (אור טריפה - ונטילתו כשר, - שחסרונו

ה"א. פ"ב, ערכין הל' לקמן

.ÊÈBÏ „ÏB Ì‡ ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈ƒ«
B‡ ˙a BÏ ‰„ÏB Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯ÎÊ Ôa≈»»¬≈∆»ƒ¬»ƒ¿»«

ÌeËÓË70ÒBÈ‚B¯c‡ B‡71¯ÈÊ ‰Ê ÔÈ‡ -72:¯Ó‡ . À¿«¿¿ƒ≈∆»ƒ»«
B‡ ˙a BÏ „ÏB elÙ‡ ,„ÏÂ ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»»¬ƒ««

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË73BzL‡ ‰ÏÈt‰ . À¿¿«¿¿ƒ¬≈∆»ƒƒƒ»ƒ¿
¯ÈÊ BÈ‡ -74¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰„ÏÈÂ ‰¯aÚ˙Â ‰¯ÊÁ .75. ≈»ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»¿»¿»¬≈∆»ƒ

אטום".70) אלא נקבות ולא זכרות לא לו "שאין
פ"ב,71) אישות (הל' נקבות" ואבר זכרות אבר לו "שיש

נקבה, ספק זכר ספק דין להם יש ושניהם כה), הכ"ד,
שם. אינו 72)כמבואר אדם בני שבלשון יב: נזיר משנה

שם). (רע"ב אלו וכל בת ולא זכר, אלא בן שם,73)נקרא
נתכוון  חשוב לולד אומרים, ואין ולד. נקרא הטומטום שגם

יג.). שם ולא 74)(גמרא קיימא, של ולד היה לא שמא
נזירות  וספק ולד. זה ואין גמורים, חדשים לתשעה נולד

שם). (רש"י זה 75)להקל הרי וילדה, "חזרה במשנה שם
הרדב"ז: וכתב אחר. מהריון ילדה התוספות, ופירשו נזיר".
זה  שהרי הריון, מאותו וילדה חזרה אם לומר צורך ואין
של  ולד ויולדת מפילה, שאשה יום בכל ומעשים נזיר,
לשתים, ונחלקת היא אחת שטיפה הריון, מאותו קיימא

אשתו. והפילה דיבורֿהמתחיל שם בתוספות וכמבואר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בנזירות,1) המתפיס דין בשוגג, או באונס נזירות קבלת

להקל, בהם שהולכים נזירות, בקבלת שונים ספיקות
נשים  דיני האשה, ולא בנזירות הקטן בנו את מדיר שהאיש
נזירותם, בביטול העבדים וכפיית הפרתן בנזירות, ועבדים

ובחוץֿלארץ. הבית בפני שלא נזירות

.‡‚‚BLa ¯ÈÊa ¯„Bp‰2Ò‡a B‡3Ê¯ÊÏ ¯„pL B‡ «≈¿»ƒ¿≈¿…∆∆»«¿»≈
B¯·Á4È‡·‰ C¯c B‡5¯‡La ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -6 ¬≈∆∆¬«¬≈∆»ƒ¿»
ÌÈ¯„7ÌÁÂ ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓe .8‰Ê È¯‰ - B¯„ ÏÚ ¿»ƒƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿¬≈∆

¯‡L ÔÈ¯ÈznL C¯„k ,B˙e¯ÈÊ BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¿ƒ¿∆∆∆«ƒƒ¿»
ÌÈ¯„p‰9. «¿»ƒ

נדרו 2) ובשעת היום, אכלתי אם נזיר הריני שאמר: כגון
כה:), (נדרים היום שאכל אח"כ ונזכר אכל, שלא בטוח היה
הט"ו. פ"א, ולעיל ה"ג, פ"ח נדרים הל' לעיל וראה

נזיר,3) שאתה לנו, נדור לו: ואמרו מוכסים, שהדירוהו כגון
נדרים  הל' לעיל ראה ונדר. במכס, שחייב דבר עמך יש אם

ה"א. הריני 4)פ"ד, לו שאמר כגון בדעתו, יעמוד שלא

ה"ג. שם, ראה אצלי. לסעוד תבוא לא אם גוזמה 5)נזיר
עיר  חומת ראיתי לא אם נזיר, הריני שאמר: כגון והפלגה,
את  לספר אלא זה נתכוין "שלא לרקיע, עד גבוהה פלונית
ה"ה. פ"ג, שבועות הל' לעיל רבינו כדברי החומה". גובה

כשאר.6) התימנים: רבינו 7)בכת"י כתב וכבר ב. יא, נזיר
איסור", נדרי מכלל נדר היא "הנזירות ה"א: פ"א לעיל
בנזירות  גם נוהגים נדרים, בשאר הנוהגים דברים ולפיכך
תלוי  הנזירות שעיקר ה"ה, פ"א לעיל נתבאר וכן (רדב"ז).
להנזר  בלבו גמר לא ודאי - נאנס או ששגג וכיון בלב,

רוקח'). פ"ד,9)מתחרט.8)('מעשה נדרים הל' ראה
לנדרים, נזירות הכתוב שהשווה אמרו, - א ג, ובנדרים ה"ה.
כשם  לה'", להזיר נזיר, נדר "לנדור ב) ו, (במדבר שנאמר
שכשם  ומכאן כן. נזירות אף יחל", ב"לא עובר שבנדרים
('קרית  כן נזירות אף לו, מוחלים (החכם) אחרים שבנדרים,
שם: ששאלו א. כב, במכות מפורשים והדברים ספר').

לחכם. בשאלה שישנו כלומר, נזיר?" "והרי

.·ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·‰Ï CÏ‰Â ,¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ10¯ÊpL ƒ∆»«¿»ƒ¿»«¿»ƒ»¿¿»∆»«
B‡ e·‚pL Ô‡ˆÓ ,B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓa Ì‡È·iL ˙Úc ÏÚ«««∆¿ƒ≈ƒ¿…¿≈ƒ¿¿»»∆ƒ¿¿
¯Ê ‰Ó‰a‰ ‰·‚ ‡lL „Ú Ì‡ Ô‰Ó ‰Ó‰a ‰·‚ƒ¿¿»¿≈»≈∆ƒ«∆…ƒ¿¿»«¿≈»»«

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -11B‡ ‰„·‡L B‡ ‰·‚pL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¬≈∆»ƒ¿ƒ««∆ƒ¿¿»∆»¿»
˙eÚËa ¯Ê ‰fL ,¯ÈÊ BÈ‡ - ¯Ê ‰˙nL12. ∆≈»»«≈»ƒ∆∆»«¿»

ככתוב 10) לשלמים, ואיל לחטאת, כבשה לעולה, כבש
יד. ו, במדבר אומרים 11)בתורה ואין א. לב, נזיר משנה,

כי  נודר, היית כלום - בהמתך שתיגנב יודע היית אילו לו:
ואינו  הנדר לאחר שנתחדש בדבר = ב"נולד" פותחים אין
שבועות  ובהל' ה"ה, פ"ח נדרים הל' לעיל כמבואר שכיח,
נדרו  בשעת בלבו "גמר שכיח, זה ואין הואיל כי הי"ב. פ"ו,
שסבור  לפי בהמתו, תיגנב אם אפילו ענין, בכל נזיר שיהיה
מי  דיבורֿהמתחיל: שם, נזיר ('תוספות' תיגנב" שלא בלבו

בהמה,12)שנדר). אותה על נזירותו לקבל היתה שדעתו
הל' והשווה שם). (משנה, ברשותו. היתה לא שנזר ובשעה
נדרי  בכלל והוא טעות, נדר שהוא "מפני ה"ג: פ"ח, נדרים
אינו  - ב לב, בנזיר ה'תוספות' ולדעת מותרים". שהם שגגות
כלל, נזיר שאינו סובר, ורבינו החכם. לו שיתיר בתנאי נזיר,

לחכם. שאלה אפילו צריך ואינו

.‚˙e¯ÈÊa ÒÈt˙n‰13e¯‡aL BÓk ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ««¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿∆≈«¿
¯„a ÒÈt˙n‰ Ïk ÔÈ„a14. ¿ƒ»««¿ƒ¿∆∆

בסמוך 13) כמפורש חבירו, בנזירות נזירותו שהתפיס
הבאה. ש"המתפיס 14)בהלכה ה"ג, פ"ג נדרים הל'

חייב". - בנדרים

.„È¯‰ - ‰Êk ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰»»»ƒ≈¿»»¿»«¬≈ƒ»∆¬≈
¯ÈÊ ‰Ê15ÂÈÙk Èt :‡e‰ ¯Ó‡Â ,¯ÈÊa B¯·Á ¯„ . ∆»ƒ»«¬≈¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ

ÔÈiÓ16‰Ê È¯‰ - ÊÊb‰lÓ B¯ÚOk È¯ÚO :¯Ó‡L B‡ , ƒ«ƒ∆»«¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¬≈∆
¯ÈÊ17ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ .18,¯ea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ¯Ó‡Â »ƒ¿≈ƒ»«¿»««¬ƒ¿¿≈ƒ

[¯ea„ È„k CB˙a ÈLÈÏL ÚÓLÂ]19¯Ó‡Â ÈL ÏL ¿»«¿ƒƒ¿¿≈ƒ∆≈ƒ¿»«
‰‡Ó Ô‰ elÙ‡Â ,'È‡Â'20ÔÈ¯ÈÊ Ôlk -21. «¬ƒ«¬ƒ≈≈»À»¿ƒƒ

ה"ו.15) פ"א, לעיל והשווה א. ג, יין.16)נזיר מלשתות
אמר 17) לא כשערו, ושערי כפיו פי אמר: אבל ב. כא, שם

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



zexifpקי zekld - d`ltd xtq - ixyz g"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בהם  תלויה שהנשמה דברים אינם והשיער שהפה כלום,
הט"ז. פ"א, לעיל וראה הריני 18)(שם). אומר: חבירו את

שלום 19)נזיר. לרב: תלמיד שלום שאילת כדי שהוא
הי"ז). פ"ב, שבועות הל' (לעיל רבי אחד 20)עליך כל

קודמו. של דיבור כדי אחד 21)בתוך שכל א. כא, נזיר
והותר  נדרו על הראשון נשאל אם ולפיכך בקודמו. התפיס
ושלאחריו  השני והותר, השני נשאל ואם כולם, הותרו -
פ"ד  נדרים הל' לעיל והשווה (שם). אסור והראשון מותרים,

ה"ג. שם ובביאורנו ה"ט,

.‰¯Ó‡ B¯·ÁÂ ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈»«
'È‡Â'22„iÓ ¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ -23. «¬ƒ¬≈¬≈»ƒƒ»

שנתכוין 22) ולומר דבריו, בכוונת להסתפק שיש אע"פ
בן. לו גם לכשיוולד נזיר שכוונת 23)להיות א. יג, נזיר

נזיר, הריני שאמר: ועיקרם, הראשון דברי גוף על חבירו
ולא  שם בגמרא בעיה שזוהי ואע"פ נזירותו. התפיס ובזה
גופו  על "אםֿתמציֿלומר שם: שאמרו מתוך נפשטה,
בכל  הגאונים כקבלת ההלכה, היא שכך נראה משמע"
כ"אםֿתמציֿ שההלכה הש"ס, שבבעיות "אםֿתמציֿלומר"

(רדב"ז). לומר"

.ÂÚÓLÂ ,Ôa EÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆¿≈¿»«
‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯ÈÊ ‰Ê ÔÈ‡ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ≈∆»ƒ∆…ƒ¿«≈∆

ÔB¯Á‡‰24‡Ôa EÏ ‰È‰iL ·‰B‡ È‡L :¯ÓBÏ ‡l »«¬∆»«∆¬ƒ≈∆ƒ¿∆¿≈
epnÓ LBa ‡e‰ È¯‰L ,‰Ê BÓk25. ¿∆∆¬≈ƒ∆

נזיר.24) רגשי 25)להיות את בפניו לו להביע שלא
"אםֿ שם). (נזיר הראשון זה שהביע כדרך אליו, חיבתו
שכל  אמרנו וכבר וכו'. הוא", בוש בפניו כל תמציֿלומר:

(רדב"ז). היא הלכה "אםֿתמציֿלומר"

.ÊÔa ÈBÏÙÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰26ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈¿»«
Ôek˙ ‡Ï ‡nL :˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈∆»≈∆»…ƒ¿«≈

B˙BÓk ¯ÈÊ ˙BÈ‰Ï ‡l‡27·‰B‡ È‡L ¯ÓBÏ B‡ , ∆»ƒ¿»ƒ¿«∆¬ƒ≈
E˙BÓk B˙B‡28Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙÒe .29. ¿¿¿≈¿ƒ¿»≈

זה.26) במעמד היה לא פלוני בפניו 27)ואותו שלא שכל
נזירות, עליו לקבל אלא נתכוין ולא ממנו, בוש אינו

בראשון. בן,28)והתפיסה לו שיהיה רוצה שאתה כשם
כלל  נזירות עליו לקבל נתכוין לא אבל רוצה, אני גם כך

נפשטה. שלא בעיה שם), מי"ב.29)(נזיר פ"ד, טהרות
אינו  ושמא נזרו, ימי במלאת קרבנות להביא צריך הוא שהרי
לא  נדבה בדרך ואפילו לעזרה. חולין שהכניס ונמצא  נזיר
יט.). נדרים (ר"ן נדבה חטאת מביאים אין כי להביא, יוכל

.Á,Ôc‚k ‡a „Á‡ e‡¯Â C¯ca ÌÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆¿»∆»»¿∆¿»
ÔBÚÓL ec‚k CÏB‰‰ ‰Ê :ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»ƒ«¿«ƒ∆«≈¿∆¿≈ƒ¿

‰Ê ¯Ó‡Â ,‡e‰ Ô·e‡¯ :B¯·Á ¯Ó‡Â ,‡e‰30ÈÈ¯‰ : ¿»«¬≈¿≈¿»«∆¬≈ƒ
Ô·e‡¯ ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ31Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡‰ ¯Ó‡Â , »ƒƒƒ¿∆¿≈¿»«»«≈¬≈ƒ»ƒƒ

È¯‰ - Ô·e‡¯ ‡e‰ È¯‰Â Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ,ÔBÚÓL ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒƒ«¬≈∆«¬≈¿≈¬≈
¯ÈÊ ‰Ê32BÓk ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡Â , ∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿¬≈¬≈»ƒ¿

‡l‡ ,Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡Ï .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .e¯„pL∆»¿¿≈…«≈»∆…ƒƒ«¬≈∆∆»

- ‡e‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈÚÓ ÌÏÚÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁ»««¬»¿∆¿«≈≈≈∆¿…»¿ƒ
¯ÈÊ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡33. ≈∆»≈∆»ƒ

הוא.30) ראובן כדברי.31)שאמר: שיתקיים
שם.32) ביתֿהלל וכדעת ב. לב, נזיר שם,33)משנה,

- נזירות ספק זו הרי נתקיימו, מי דברי נתברר ולא הואיל
א. לד, שם יהודה וכרבי ולהקל,

.ËÈ¯Îa ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ34‰‡Ó ‰Ê ¿≈»≈¬≈ƒ»ƒƒƒ¿∆ƒ¿ƒ∆≈»
¯Bk35BÈ‡ - „·‡L B‡ ·‚pL B‡ˆÓe B„„ÓÏ CÏ‰Â ,¿»«¿»¿¿»∆ƒ¿«∆»«≈
¯ÈÊ36Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙqL .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. »ƒ¿≈…«≈»∆∆¿≈¿ƒ¿»≈

תבואה.34) שלשים 35)ערימת המכילה תבואה, מידת
ה"א. פ"ד, ערכין הל' לקמן כמבואר גמר 36)סאה, שלא

יט. (נדרים שאמר כמו הדבר שיתברר עד נזיר להיות בדעתו
שם). יהודה.37)ובר"ן וכרבי א. ח, נזיר

.ÈÈBk‰ ˙‡ e‡¯Â C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰38¯Ó‡Â ,˜BÁ¯Ó »¿«¿ƒ«∆∆¿»∆«≈»¿»«
ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈ƒ»ƒ∆∆«»¿»««≈¬≈ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ»ƒ∆∆¿≈»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆
¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ«»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆¿≈»¿»«
,‰Ó‰a ‡ÏÂ ‰iÁ ‡Ï ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡«≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆…«»¿…¿≈»
È¯‰ - ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆∆¿≈»¿«»¬≈

Ìlk39Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ ÈBk‰L ÈtÓ ;ÌÈ¯ÈÊ À»¿ƒƒƒ¿≈∆«≈¿»ƒ»∆»∆
Ba LÈÂ ,‰Ó‰·Ï Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ ,‰iÁÏ¿«»¿≈¿»ƒ»∆»∆ƒ¿≈»¿≈

¯„‰Ó‰·ÏÂ ‰iÁÏ ‰ÂL ÌÈÎ40BÈ‡L ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ , ¿»ƒ»∆¿«»¿ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ∆≈
‰iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰aÏ ‡Ï ‰ÂL41e‡¯ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆…«¿≈»¿…««»¿«ƒƒ»

e¯„Â ,‰M‡ B‡ LÈ‡ ‡e‰ Ì‡ B· e˜ÏÁÂ ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ¿∆¿¿ƒƒƒ»¿»¿
;ÌÈ¯ÈÊ Ìlk È¯‰ - ÈBka el‡ e¯„pL C¯c ÏÚ«∆∆∆»¿≈«¬≈À»¿ƒƒ
,LÈ‡Ï Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ ÒBÈ‚B¯c‡‰L∆»«¿¿ƒ≈¿»ƒ»∆»∆¿ƒ

‰M‡Ï Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„e42Ô‰a ‰ÂL BÈ‡L ÌÈÎ¯„e , ¿»ƒ»∆»∆¿ƒ»¿»ƒ∆≈»∆»∆
LÈ‡Ï ÔÈÂL Ô‰L ÌÈÎ¯„e ,‰M‡Ï ‡ÏÂ LÈ‡Ï ‡Ï…¿ƒ¿…¿ƒ»¿»ƒ∆≈»ƒ¿ƒ

‰M‡Ïe43. ¿ƒ»

בו 38) הכריעו ולא . . . הצבי ומן העז מן מורכב "מין
בפירוש  רבינו (לשון היא" חיה או בהמה מין אם חכמים

מ"ח). פ"ב, ביכורים אלו.39)המשנה, אנשים ששה
הי"א.40) בסמוך אמת 41)כמבואר אמרו כולם נמצאו

שם). רבינו וכפירוש לד. נזיר בסמוך 42)(משנה, כמבואר
פ"ג,43)הי"א. נזיר (תוספתא כולם דברי נתקיימו ולפיכך

מי"א).

.‡Èel‡‰ ÌÈÎ¯c‰ ÏÎÂ44˙Bˆn‰ ÈÈÚa -45‡Ï , ¿»«¿»ƒ»≈¿ƒ¿¿≈«ƒ¿…
Bz„ÏB˙Â BÚ·Ëa46,˙Bˆn‰ ÈÈÚa - ÈBk‰ ÈÎ¯c ÔÎÂ . ¿ƒ¿¿«¿¿≈«¿≈«¿ƒ¿¿≈«ƒ¿

Bz„ÏB˙Â BÚ·Ëa ‡Ï47,Èeqk ÔeÚË BÓc ?„ˆÈk . …¿ƒ¿¿«¿≈«»»ƒ
‰iÁk48‰Ó‰·k ,¯eÒ‡ BaÏÁÂ ;49ÌÈ‡Ïk ‡e‰ È¯‰Â ; ¿«»¿∆¿»ƒ¿≈»«¬≈ƒ¿«ƒ

‡ÏÂ ‰iÁ BÈ‡ el‡k ,‰iÁ‰ ÌÚ ÔÎÂ ‰Ó‰a‰ ÌÚƒ«¿≈»¿≈ƒ««»¿ƒ≈«»¿…
‰Ó‰a50‰iÁÂ ‰Ó‰·k ,‰ËÈÁL ÔeÚËÂ ;51Ba LÈÂ . ¿≈»¿»¿ƒ»ƒ¿≈»¿«»¿≈

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯„52BÓB˜Óa ¯‡a˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,53. ¿»ƒ¬≈ƒ¿»∆»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿
ÌÈL‡k ,Ô·Ïa ‡nËÓ :ÒBÈ‚B¯c‡ ÔÎÂ54‡nËÓe ; ¿≈«¿¿ƒƒ«≈¿…∆«¬»ƒƒ«≈

ÌÈLk ,Ì„‡a55‡Ï ,È¯·Ú „·Úa ¯kÓ BÈ‡Â ; ¿…∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿∆∆ƒ¿ƒ…
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ÌÈLk ‡ÏÂ ÌÈL‡Î56B‚¯B‰‰Â ;57,ÂÈÏÚ ‚¯‰ - «¬»ƒ¿…¿»ƒ¿«¿∆¡»»»
ÌÈLÎe ÌÈL‡k58„Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ„ Ba LÈÂ . «¬»ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ¬≈ƒ¿»∆»

BÓB˜Óa ·˙kÈ59. ƒ»≈ƒ¿

האנדרוגינוס.44) הדיני.45)של בכת"י 46)במובן
אינה. לכוי, בנוגע הזו הפיסקה כל דם 47)התימנים,

מכיסוי.48)שחיטתו. פטור בהמה, שחיטת דם אבל
מותר.49) חיה חלב אבל בהמה, ואסור 50)כחלב

מינו. עם אלא בהמה על ולא חיה על לא להרביעו
מ"חֿיא.51) פ"ב ביכורים במסכת מפורשות 52)הכל והן

שם. הל'53)במשנה, ה"א; פ"ג, טוב יום בהל' כגון
ועוד. ה"ו פ"א, הטומאה אבות הל' ה"ה; פ"ט, ביכורים

הזכר.54) לזרע כינוי - לובן קרי. ובעלי שדם 55)זבים
מ"בֿג). פ"ד, (בכורים טמא ונדתן עברי 56)זיבתן שעבד

נמכרת  והבת הוא. נקיבה ספק וזה האיש, אלא נמכר אינו
לעבד  בנו את מוכר האב אין אבל אביה, ע"י קטנה כשהיא

וברע"ב). מ"ה, מ"ד.58)במזיד.57)(שם שם
הי"א;59) פכ"ב, ביאה איסורי הל' ה"ח; פ"ו, יבום הל'

ועוד. ה"ג פ"ט, עדות הל'

.·ÈÌÈÁ˜t Ì‰Ó ,Ìc‚k ÌÈ‡a ÌÈL‡ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ60 ¿≈ƒ»¬»ƒ»ƒ¿∆¿»≈∆ƒ¿ƒ
ÌÈÓeÒ Ì‰Óe61el‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :„Á‡ ¯Ó‡Â , ≈∆ƒ¿»«∆»¬≈ƒ»ƒ∆≈

ÔÈÁ˜t62,ÔÈÁ˜t el‡ ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â , ƒ¿ƒ¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈≈ƒ¿ƒ
:¯Á‡ ¯Ó‡Â ,ÔÈÓeÒ el‡L ¯ÈÊ È‡ È¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««≈¬≈¬ƒ»ƒ∆≈ƒ¿»««≈
¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,ÔÈÓeÒ el‡ ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ∆≈≈ƒ¿»««≈¬≈ƒ»ƒ
ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,ÔÈÓeÒÂ ÔÈÁ˜t el‡L∆≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈

ÔÈÓeÒ ‡ÏÂ ÔÈÁ˜t ‡Ï el‡63ÌÈ¯ÈÊ Ìlk È¯‰ -64. ≈…ƒ¿ƒ¿…ƒ¬≈À»¿ƒƒ
Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ.‰ ¿≈…«≈»∆

פתוחות).60) =) פקוחות שעיניהם עוורים.61)רואים,
פקחים.62) ביניהם שיש אמת, הפקחים 63)ודבריו כי

פקחים, אינם שביניהם והסומים סומים, אינם שבהם
דבריו. ההלכה 64)ונתקיימו מקור את מציין הרדב"ז

איננה. - שלפנינו נזיר ובתוספתא בתוספתא,

.‚ÈÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜65È¯‰ - ¯ÈÊa ¯„Â »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¬≈
‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ¯ÈÊ ‰Ê∆»ƒ≈ƒ»¿¿»¿««ƒ∆¬«ƒ…

˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰66ÌÈ¯„p‰ ¯‡Lk ,67¯ÈcÓ LÈ‡‰Â . ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ
˙BÚÏ ‡a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÊa ÔË˜ Ba ˙‡∆¿»»¿»ƒ««ƒ∆…»¿«

ÌÈ¯„68‰Ê ¯·„Â .¯ÈÊa da ˙‡ ˙¯cÓ ‰M‡‰ ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿≈»ƒ»«∆∆∆¿»¿»ƒ¿»»∆
‡e‰ ‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰69.ÌÈ¯„ ¯‡La ‚‰B BÈ‡Â , ¬»»ƒƒ««»»¿≈≈ƒ¿»¿»ƒ

מי 65) לשם ויודע אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה בן שהוא
ה"אֿד. פי"א, נדרים הל' לעיל כמבואר שאפילו 66)נדר,

שתי  הביא שלא אלא אחד, ויום שנה שלשֿעשרה לו מלאו
דברים. לשאר גדול נעשה לא עדיין שנדרו 67)שערות,

תורה, מדברי זה "ודבר שם: רבינו שמטעים וכמו קיים,
דברי  ע"פ נדר" ונדרו הקדשו לאיש, הסמוך שהמופלא
ולפיכך  שם, לקיש וריש יוחנן וכרבי ב. מו, נדה הש"ס

בעזרה. חולין ואינם קרבנותיו, הקטן שהוא 68)מביא
אחד. ויום שנה שתיםֿעשרה מבן משה 69)פחות שקיבל

וכתב  שם). בגמרא יוחנן וכרבי כח: נזיר (משנה, מסיני

סמך  לו אין - הקבלה "מפי שם: המשנה בפירוש רבינו
היא  הלכה שם) (בגמרא שאמר מה והוא רמז, ולא בתורה
ה"ח, פ"ג אבל ובהל' הי"ב, פ"ג לקמן והשווה בנזיר".
את  הדירה שחנה שמצינו, אע"פ רוקח' ה'מעשה וכתב ועוד.
לא  "ומורה יא) א, (שמואלֿא ככתוב בנזירות, בנה שמואל
הט"ז) פ"ג, ולקמן סו. שם במשנה (ראה ראשו" על יעלה
והדירו  ידה על הסכים אלקנה אביו שגם לומר, כרחנו על -
זה. על עמד הוא שאף שם, לשמואל ברד"ק וראה הוא. גם
פלפל  ל, סימן ז"ל שפירא מאיר רבי למורי המאיר' וב'אור

הרבה. בזה

.„È,¯ÈÊ ‰z‡ È¯‰ :ÔËw‰ B·Ï ¯Ó‡L ·‡‰ ?„ˆÈk≈«»»∆»«ƒ¿«»»¬≈«»»ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ B‡ ,¯ÈÊ ÈBÏt Èa :¯Ó‡L B‡70˜˙LÂ , ∆»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¬≈∆»ƒ¿»«

È˜ec˜c Ïk Ba ‚‰Ï ·‡‰ ·iÁÂ .¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - Ôa‰«≈¬≈∆»ƒ¿«»»»ƒ¿…»ƒ¿≈
‡È·Ó - ‡ÓË Ì‡Â ,˙e¯ÈÊ71‰‡ÓË Ôa¯˜72, ¿ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿«À¿»

¯‡Lk ,‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Ó B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLÎe¿∆«¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿«»√»ƒ¿»
.ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ«¿ƒ

מדיר,70) האיש דיבורֿהמתחיל - ב כח, נזיר וב'תוספות'
נזיר. הריני שיאמר לבנו שיצוה או האב 71)הוסיפו:

בנו. ה"ג.72)בשביל פ"ו, לקמן וכמבואר גדול, נזיר כדין
מולק  והכהן לחטאת, ואחת לעולה אחת תורים, שתי ומביא

כט.). (נזיר נבילה משום בזה ואין מחטאתו ואוכל

.ÂË,ÂÈ·B¯˜ eÁnL B‡ ‰Ê ¯·„a ‰ÁÓe Ôa‰ ‰ˆ¯ ‡Ï…»»«≈ƒ»¿»»∆∆ƒ¿»
‰OÚ È¯‰L ,ÂÈ·B¯˜ e‰eÁlbL B‡ B¯ÚO ÁlbL B‡∆ƒ«¿»∆ƒ¿¿»∆¬≈«¬»

BzÚ„ ‰lbL ‰OÚÓ73ÂÈ·B¯˜ B‡ ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡lL «¬∆∆ƒ»«¿∆…»»¿»
¯ÈÊ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - BÊ ˙e¯ÈÊa74BÏ LÈ È˙Ó „ÚÂ . ƒ¿ƒ¬≈∆≈»ƒ¿«»«≈

LÈ‡ ‰OÚÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ?B¯Èc‰Ï75. ¿«ƒ«∆«¿ƒ¿≈»∆ƒ

דעתם.73) שגילה התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
וכתבו 74) הי"ב. פ"ט, לקמן וראה ב. כח, שם משנה,

אם  אבל כששמעו, מיד כשמיחו דוקא שם, ה'תוספות'
בכך  אין מיחו, הנזירות שהתחילה ואחר מיחו, לא בתחילה
הנזירות  עליו שחלה זמן "וכל שם: רבינו פירש וכן כלום.
לבטלה". קרוביו ולא הוא לא יכול אינו בה, והתנהג
וגלח, קטן כשהוא "הדירו שנינו: מ"ט פ"ג, שם ובתוספתא
ונראה, אביו". נזירות הימנו בטלה שערות, שתי שהביא או
כבר  שהתחיל לאחר אף הנזירות, מבטלות שערות ששתי
יו"ט' ב'תוספות וראה שם). ('תוספות' נזירותו ימי למנות
מסתפק  - ב כח, לנזיר בפירושו והרא"ש מ"ה. פ"ג, לסוטה
כי  מחאה, מחאתו אם למתים, שנטמא או יין הבן שתה אם
שמח' וב'אור בגופו. מעשה שהוא לגילוח, דומים אלו אין
אבל  מחאה, זו הרי מרצונו בעצמו הבן שתה שאם מכריע,
את  שהמגלח מחאה, זו אין טימאוהו או קרוביו השקוהו
מחאה. מחאתם ולפיכך הי"א), פ"ה, (לקמן לוקה הנזיר
ה"כ) (שם, לוקה אינו והמטמאו, הנזיר את המשקה אבל

מחאה. מחאתם אין שלשֿעשרה 75)ולפיכך בן שיהיה
לכל  הוא קטן עדיין אז עד כי שערות, שתי ויביא ויום, שנה

רבי. כדעת כט:) (נזיר שבתורה המצוות

.ÊË˙e¯ÈÊ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰76; »¿≈»ƒ«»≈»∆¿ƒ
Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ¯ac :¯Ó‡pL77. ∆∆¡««≈∆¿≈ƒ¿»≈
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ויובן  ובתגלחת, ביין שמותרים פירט לא מדוע להבין וצריך
מתן־תורה  קודם גם ונדר שבועה של גדר שמצינו בהקדים
התחייב  טעם מאיזה צ"ע שלכאורה אבימלך, שבועת כמו
בני  מצוות ז' בכלל שבועה דין אין והרי שבועתו, לקיים

דור נח. שבני ה'חזקוני' שפירש מה על־פי לומר ויש .
אדם  בני שחייבים מצוות קיימו שלא על נענשו המבול
כתב  וכן נצטוו. שלא אע"פ הדעת סברת מכח לשמרן
המצוות  "כל ברכות) למסכת (בהקדמתו גאון ניסים רבינו
מתחייבים  הכל כבר דלבא, ובאובנתא בסברא תלויין שהן
ועל  עליו הארץ, על אדם אלקים ברא אשר היום למן בהן
שמירת  שגם לומר, יש ועפ"ז דורים". לדורי אחריו זרעו
"סברת  מכח בהם, שחייבים בדברים נכלל שפתיו מוצא

נח. בני מצוות שבע בכלל שאינם אף הדעת"
ותגלחת, ביין מותר הגוי יהיה מקרה בכל שלא לומר, יש עפ"ז
"הריני  אמר אם הנזירות, את עליו קיבל אופן באיזה ותלוי
כיון  כלל, נזיר דין עליו חל לא בזה הרי כישראל" נזיר
שאי־ דבר על כנשבע זה והרי התורה, נזירות מדין שנתמעט
ביין  מותר ובמילא שבועה, כאן שאין לקיים לו אפשר
"מן  או התגלחת" מן נזיר "הריני אמר אם אבל ובתגלחת.
"מכח  אלא נזיר מדין לא שפתיו מוצא לשמור חייב היין",
ובתגלחת, ביין שמותר הרמב"ם פירט לא ולכן הדעת". סברת
שפתיו. מוצא שמירת מצד חייב יהיה שבהם מקרים ישנם כי
(30 cenr g"l wlg y"ewl itÎlr)

א.76) סא, נדרים 77)נזיר מהם שמקבלים אףֿעלֿפי
עליהם, חלה נזירות אין קרב, וקרבנם כישראל, ונדבות
שם). (נזיר נזירות קרבנות מביאין ואין יין, לשתות ומותרים
שבממונו, מצוה הם - נדריו קרבנות כי הדבר, וטעם
שבגופו, מצוה היא הנזירות אבל נתקדש, ממונו וכשמקדיש
זה). לפסוק תמימה, (תורה זו מצוה על הגויים נצטוו ולא
לא  ולאמו "לאביו נאמר: שבנזיר מפרש, שם ובגמרא
טומאה, להם שאין אלו, יצאו טומאה. לו שיש מי - יטמא"
יט, (במדבר אומר הכתוב וכן נטמאו, לא במת נגעו שאם
מתוך  ההיא הנפש ונכרתה . . . יטמא אשר "ואיש כ)

קהל. להם שאין אלו, יצאו הקהל".

.ÊÈ˙e¯ÈÊ Ô‰Ï LÈ - ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL78B‡ ·‡‰Â . »ƒ«¬»ƒ≈»∆¿ƒ¿»»
¯‡Lk ,‰ˆ¯ Ì‡ ,‰M‡‰ ˙e¯ÈÊ ¯ÙÓ ÏÚa‰«««≈≈¿ƒ»ƒ»ƒ»»ƒ¿»

ÌÈ¯„p‰79Ba¯Ï LÈ - „·Ú‰ Ï·‡ .80B˙B‡ ÛÎÏ81 «¿»ƒ¬»»∆∆≈¿«»…
‚‰B - B˙B‡ ‰Ùk ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ˙BzLÏƒ¿¿ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ…»»≈

˙e¯ÈÊ82. ¿ƒ

יפליא 78) כי אשה או "איש ב) ו, (שם נאמר שבפירוש
להם, קנויה נפשם שאין אע"פ – ועבדים נזיר", נדר לנדור
את  לרבות - אליהם" "ואמרת (שם) שנאמר נזירות, להם יש

פי"א,79)העבדים. נדרים הל' לעיל וראה ב. סב, נזיר
שירצה,81)יכול.80)ה"וֿח. זמן כל בידו למחות

ולא  בנזיר שנדרה מכיון לכופה, יכול שאינו לאשה בניגוד
וברש"י). סא. נזיר (משנה, להפר יכול אינו שוב לה, היפר

את 82) לרבות - אליהם" "ואמרת עז אות לעיל כאמור
נדרים  הל' לעיל וראה בידו. מוחה רבו כשאין העבדים,

ובביאורנו. ה"הֿו, פי"ג

.ÁÈLÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„ ¯‡L „·Ú‰ ¯„83B‡ »«»∆∆¿»¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆
‡ ÔÈ·kÚnLCÈ¯Ú‰L B‡ ,‰Î‡Ïn‰ ˙84Ba¯ ÔÈ‡ - ∆¿«¿ƒ∆«¿»»∆∆¡ƒ≈«
BtÎÏ CÈ¯ˆ85‰Èe˜ BLÙ ÔÈ‡L ÈtÓ ,86ÏeÁÈ ‡ÏÂ BÏ »ƒ¿Àƒ¿≈∆≈«¿¿»¿…»
¯„ ÂÈÏÚ87ÌÈ¯Á‡ ˙B¯t ¯ÒB‡Ï ?‰ÓBc ¯·c‰ ‰ÓÏ . »»∆∆¿»«»»∆¿≈≈¬≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ88ÈepÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .89·kÚnL ¯·„ ‡ÏÂ ¬≈∆¬»ƒ≈»ƒ¿…»»∆¿«≈

BtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Î‡ÏÓ90,˙e¯ÈÊa Bc·Ú ¯„ . ¿»»≈»¿À»««¿ƒ¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - CÏ ¯ÙeÓ :BÏ ¯Ó‡Â91ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ , ¿»«»»»»¿≈¿«»¿«¿ƒ

B˙e¯ÈÊ92Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÙBk „·Ú‰L ; ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ¯Ù‰93. ≈≈»»¿≈

גופו.83) את ערך 84)ומכחישים או עלי, ערכי שאמר:
הל' לקמן ראה הנערך, שני כפי להקדש שנותן עלי, פלוני

ה"ב. פ"א, נדרו.85)ערכין אמרה 86)לבטל והתורה 
קנויה  נפשו שאין זה יצא נפשו" על אסר "לאסור ג) ל, (שם,

סב:). (נזיר לרבו הוא משועבד אלא הערכים 87)לו וגם
ה"א. פ"א, ערכים הל' לקמן כמבואר נדר, שאין 88)הם

ב. פה, בנדרים כמבואר חל, והנפש.89)האיסור הגוף
חל.90) ונדרו כלום, מפסיד רבו אין שהרי נדרו, לבטל

נדר  לידור יכול העבד שאין הטעם אביי, אומר שם, ובנזיר
. תשבע כי "נפש ד) ה, (ויקרא שנאמר נפש, עינוי בו שיש
רשות. הרעה אף רשות, הטבה מה להטיב", או להרע . .
עינוי  בו שיש ובנדר בידו". הרשות שאין לאחרים להרע יצא
שבועות  הל' לעיל וראה לרבו. רעה וגורם נכחש, גופו נפש,
הוא  והרי לכפותו צריך רבו אין שנשבע, "עבד ה"ו: פי"ב,
עינוי  בה אין אפילו ושבועה שנשבע", כקודם שנשבע אחר
שהשבועה  שם, בביאורנו וכבמבואר עליו, חלה אינה נפש
לו" קנויה עבד של נפשו ו"אין החפץ על נפשו איסור היא
עצמו, על החפץ איסור הם הנדרים אבל כאן, רבינו וכלשון
נזיר  יו"ט' ('תוספות עליו חלים נפש עינוי בהם וכשאין

מ"א). יצא 91)פ"ט, לעבדו "היפר ב: סב, נזיר משנה,
העבדים  כדרך אותו כפה שלא כיון והטעם, וכו'. לחירות"
רשות  לו שאין דעתו גילה חורין, בני כמנהג לו היפר אלא
בהל' רבינו וכדברי ואשתו, בתו מנהג בו ונהג הואיל עליו,
לחירות, יצא - לך מופר רבו לו "אמר הי"ז: פ"ח, עבדים
דעתו  גילה לכפותו, שיש במקום אותו כפה שלא שכיון
"היפר  במשנה: וגורס חולק והראב"ד שעבודו". שהפקיע
ויצא  שונה הוא נזירותו". משלים לחירות, ויצא לעבדו

ו  בלי בוא"ו. לחירות" "יצא רבינו כגירסת משנתנו גירסת
שם.92)וא"ו. לו 93)נזיר, שאמר מעבד גרוע זה ואין

שיצא  ציבור בפני בתורה פסוקים שלשה לקרוא רבו
כמבואר  שחרור, שטר לו לכתוב רבו את וכופים לחירות,

א. מ, בגיטין הש"ס דברי ע"פ שם, עבדים בהל'

.ËÈBa¯Ó CÏ‰L B‡ Á¯·e ˙e¯ÈÊa ¯„pL „·Ú94- ∆∆∆»«ƒ¿ƒ»«∆»«≈«
¯ÊÁÈÂ ¯ÚËˆiL È„k ,ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬…

Ba¯ ˙eL¯Ï95Ál‚Â B˙e¯ÈÊ ÌÈÏL‰Â ¯Ê .96‡ÏÂ , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿…
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BÚ„È97˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,Ba¯98‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - ¿»«¿««»»»¿≈¬≈∆»»
B¯„ È„È99- ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈÂ Ál‚ ‡ÏÂ ¯„ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈ƒ¿¬»ƒ»«¿…ƒ«¿»»¿≈

B¯„ È„È ‡ˆÈ ‡Ï100- ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ‡ÓË . …»»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿««»»»¿≈
‡ÓËpL ‰ÚMÓ ‰BÓ101. ∆ƒ»»∆ƒ¿»

נראה 94) וכן רבו. שהלך התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס
הרדב"ז. בבריחתו,95)מפירוש לחירות יצא לא שעדיין

הביאו  זה ומטעם רבו. בהליכת לחירות יצא שלא כשם
לומר, רבו, להליכת העבד בריחת להשוות כדי כאן , רבינו
כדי  ישתה שלא העבד, את קונסים לחירות, יצא ולא הואיל
תקנת  משום זה וכל לשתות. ויכופהו לרבו ויחזור שיצטער
פסק  זה, על חולק יוסי שרבי ואע"פ וברש"י). סב: (נזיר  רבו
את  פירשה שם הש"ס שסוגיית משום מאיר, כרבי רבינו
שהלכה  מפני ודאי יוסי, רבי אחרי באחרונה, מאיר רבי דברי
קנס  וזהו הואיל מתרץ, רוקח' וב'מעשה (רדב"ז). כמותו
בגזירתו, מאיר כרבי הלכה לומר עלינו לרבו, שישוב לעבד,

ב. ס, בכתובות נחמן רב במלאת 96)כדברי נזיר כל כדין
נזרו. קדומים.97)ימי בדפוסים וכן ידע, ולא צ"ל:

נזירותו.98) ונתבטלה כופהו שהיה יתכן ידע, שאילו אע"פ
(תוספתא 99) לכופו הספיק לא ורבו נזירותו, ונגמרה הואיל

מ"ה). פ"ו, נשלמה 100)נזיר ולא הואיל שם, תוספתא
לנהוג  וחייב נזרו ידי יצא לא גילוח, שמחוסרת נזירותו,
שלא  העבד שנוהג נזירות שכל הדבר, וטעם אחרת. נזירות
ויכופו  רבו ישמע שמא ספק", "נזירות נחשבת רבו, מדעת
לחירות, ויצא נזירותו השלים כשלא ולפיכך נזירותו, ויבטל
היה  אם שמא כי לו, עולה עבד, בעודו שמנה המנין אין

ואין המנין, כל ומבטל כופהו רבו היה עבד מנין עדיין
שנשתחרר  לאחר עליו שחלה ודאי לנזירות לו עולה הספק

המשנה'). הדברים,101)('מרכבת ופירוש שם. תוספתא,
נזיר  כל כדין טומאה קרבנות מביא אינו לחרות, שיצא אע"פ
מיום  נזירותו מנין את להתחיל צריך אינו וגם שנטמא, טהור
מביא  הוא שבו - שנטמא טהור נזיר כדין - לטהרתו השמיני
כשיטבול  לטומאתו השביעי ביום אלא קרבנותיו, את
ידיעת  בלא נזירותו ונהג הואיל כי נזירותו. למנות מתחיל
ובטלה  ויכופו רבו ישמע שמא כי ודאי, מניינו היה לא רבו,
והרי  לקרבן, ראויה ואינה נזירותו, פקעה וכשנטמא נזירותו,
עולה  שלו שביעי שיום מת, טמא והוא בנזיר לנדר דומה זה
לקמן  כמבואר טומאה, קרבן מביא ואינו נזירות ממנין לו
"נטמא  אמרו: ה"א, פ"ט נזיר וב'ירושלמי' ה"זֿח. פ"ו,
רבינו  אולם טומאה". קרבן מביא לחירות, יצא ואחרֿכך

המשנה'). ('מרכבת הנ"ל כתוספתא פוסק

.Î˙Èa‰ ÈÙa ˙‚‰B ˙e¯ÈÊ102˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ103. ¿ƒ∆∆ƒ¿≈««ƒ¿∆…ƒ¿≈««ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«¿»ƒ«¿««∆¬≈∆»ƒ

ÌÏBÚÏ104ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·iL È„k ˙Èa eÏ ÔÈ‡L , ¿»∆≈»«ƒ¿≈∆»ƒ»¿¿»
.B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓaƒ¿…¿≈ƒ¿

קיים.102) שביתֿהמקדש נדר 103)בזמן היא שהרי
שנינו  וכן הבית. בפני שלא גם הנוהגים איסור נדרי כשאר
ביהמ"ק  ומצאו הגולה מן נזירים "כשעלו לב:) (נזיר במשנה
=) נזיר - ביהמ"ק חרב שלא עד שנזר כל אמרו, . . . חרב
שיכול  נזיר", אינו ביהמ"ק ומשחרב בנזירות), לנהוג וחייב

(רש"י  נודר הייתי לא חרב, שהבית יודע הייתי אילו לומר
הבית  שחרב ידע שאילו למד, אתה ומכאן שם), ו'תוספות'

(רדב"ז). נזיר זה הרי - הכביד 104)ונדר שאם ויתכן
שניםֿעשר  עד חודש משניםֿעשר בתער "מקל שערו

הי"ב. פ"ג, לקמן המבואר עולם', 'נזיר כדין חודש",

.‡ÎÏ‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙e¯ÈÊp‰ ÔÈ‡105ÈÓe . ≈«¿ƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯ÊpL∆»«¿»»»∆¿ƒ¿«¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯ÈÊ ˙BÈ‰ÏÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

¯ÊpL ÌÈÓi‰ ÔÈÓk106CÎÈÙÏ .710‰f‰ ÔÓfa ¯„pL ÈÓ , ¿ƒ¿««»ƒ∆»«¿ƒ»ƒ∆»««¿««∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈
‰aiL „Ú B‡ ˙eÓiL „Ú ˙e¯ÈÊ ÌL ‚‰B ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆»«∆ƒ»∆

B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓa ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ Lc˜n‰108. «ƒ¿»¿»ƒ»¿¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿

והל'105) נד. (נזיר העמים ארץ על טומאה גזרו שהרי
שם  למנות יכול שאינו נמצא ה"א), פי"א, מת טומאת
הקברות, בבית והוא נדר כאילו זה והרי בטהרה , נזירות

ה"ח. פ"ו, לקמן מאה 106)ראה נזיר להיות נדר שאם
למרות  ישראל, לארץ בעלותו יום מאה מונה זה הרי יום,
יט: בנזיר (משנה לארץ בחוץ נזירותו את כבר שהשלים
אותו  שקונסים - א כ, שם בגמרא וראה הלל). וכבית
ימי  כל ומונה וחוזר מתחיל כלומר, נזירות". "בתחילת
"מעשה  מסופר: במשנה ושם בתחילה. שקיבל כפי נזירותו
בני  יבוא אם ואמרה למלחמה, בנה שהלך המלכה, בהילני
מן  בנה ובא שנים, שבע נזירה אהא בשלום, המלחמה מן
עלתה  שנים שבע ובסוף שנים, שבע נזירה והיתה המלחמה
שנים  שבע עוד נזירה שתהיה ביתֿהלל והורוה לארץ
נזירות  התורה מן אבל חכמים, מדברי זה וכל וכו'. אחרות"
העמים  ארץ טומאת שהרי גמורה, נזירות היא לארץ שבחוץ
לו  ועלה הוא, גמור טהור התורה ומן מדרבנן, אלא אינה
לנהוג  שחייב הכ"ב, בסמוך רבינו מדברי נראה וכן מניינו.
חיובו  אלא אינו הקנס וכן הדין. מצד בחוץֿלארץ נזירות
(כסףֿמשנה). שם ולמנות ולחזור ישראל לארץ לעלות

טומאתה.107) מפני בחוץֿלארץ לשהות לו ואסור הואיל
טומאת 108) טמאים כולנו הזה בזמן והלא שואל, והראב"ד

ישראל  ארץ בין הפרש ואין להטהר, פרה אפר לנו ואין מת,
ולדבריו  ישראל. לארץ לעלות אותו נכוף למה לארץ, לחוץ
וגזרו  הואיל רבינו, דעת אולם מקום, בכל להזיר אסור
שם, נמצא שהוא שעה כל נמצא העמים, ארץ על טומאה
לעלות  אותו כופים ולפיכך טומאתו, על טומאה מוסיף הוא
ה'כסף  והוסיף (רדב"ז). שעה בכל טומאה יוסיף שלא לא"י,
שאע"פ  כיום, להזיר איסור שום אין ישראל שבארץ משנה'
מלהטמא, יזהר שנזר אחר אם מת, טומאת טמאים שכולנו

בזה! יש איסור מה

.·Î¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡e‰L ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆¿»»»∆¬≈∆»
,Ál‚Ïe ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÈ˜ec˜c ÏÎÂ ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¿≈

ÔÈÏBÚ el‡ ÌÈÓÈ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ¿ƒ»»¿««ƒ∆≈»ƒ≈ƒ
BÏ109‡ˆBiÎÂ ˙Óa Ú‚ B‡ Ál‚ B‡ ‰˙LÂ ¯·Ú Ì‡Â .¿ƒ»«¿»»ƒ«»«¿≈¿«≈

‰ÚÈ‚a110‰˜BÏ -111. ƒ¿ƒ»∆

נזירות,109) עליו שחלה מת, טמא והוא בנזיר נדר כדין
פ"ז, לקמן כמבואר לו, עולים אינם טומאתו שימי אע"פ
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לקמן 110)ה"ז. כמבואר עליו, האהיל או המת את שנשא
ה"ה. זה 111)פ"ז, אין מתים, טמאי שכולנו אע"פ כי

וחזר  ופירש, למת כנטמא זה הרי אלא ועומד", "מחולל
הי"ז. פ"ה, לקמן כמבואר נגיעה, כל על שלוקה ונגע,

á"ôùú'ä éøùú è"ë éùéìù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ימות 1) כמנין נזיר הריני האומר: ודין נזירות, סתם זמן

נזירות  קצוב, לזמן לנזיר עולם נזיר בין ההבדלים השנה,
ראשו  כשער נזירות המקבל הרמתי, שמואל ונזירות שמשון

הארץ. כעפר או

.‡:¯Ó‡L ÈÓ ?„ˆÈk .ÌBÈ ÌÈLÏL - ˙e¯ÈÊ Ì˙Ò¿«¿ƒ¿ƒ≈«ƒ∆»«
:¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ«¬ƒ»«
‰Ê È¯‰ - ‰a¯‰ „‡Ó „Ú ‰ÏB„b ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿…«¿≈¬≈∆

.ÔÓÊ L¯t ‡Ï È¯‰L ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ»ƒ¿ƒ∆¬≈…≈≈¿«

.·ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÓÊ L¯t≈≈¿«»ƒ¿ƒ¿∆»«¬≈ƒ
- ÌBÈ ÌÈ¯OÚ B‡ ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ B‡ ,„Á‡ ÌBÈ ¯ÈÊ»ƒ∆»¬»»»ƒ∆¿ƒ
‰˙eÁt ˙e¯ÈÊ ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿»

‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ2. ƒ¿ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

מה 2) והוא רמז ולא בתורה סמך לו אין - הקבלה "מפי
ה, בנזיר אמנם בנזיר". היא הלכה שם) (בגמרא שאמרו
רבינו  אבל שלושים". בגימטריה יהיה - יהיה "קדוש אמרו:
בקבלה, זה דבר להם שהיה כותב, שם למשנה בפירושו
לנו  אין "כי בלבד, סימן דרך הפסוק על שסמכו אלא,
יהיה  "קדוש שדרשו: ו: בנזיר וראה גימטריא". על לסמוך
בני  שדרך יום". משלושים פחות פרע גדול אין - פרע גדל

כובד. בו אין אז ועד יום שלושים שער לגדל אדם

.‚„Á‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ ÔÓÊ L¯t≈≈¿«≈ƒ¿ƒ¿∆»«∆»
- ‰L ‰‡Ó B‡ ,ÌBÈ ‰‡Ó B‡ ÌÈÚa¯‡ B‡ ÌÈLÏLe¿ƒ«¿»ƒ≈»≈»»»
.¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï ,L¯tL ÔÓfk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ«¿«∆≈≈…»¿…≈

.„¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ»»««¬≈∆»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL3‰ÚLÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»»

ÔÈ¯ÊB ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏLe „Á‡ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡««¬≈∆»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ
˙BÚL4. »

מלמד 3) - נזרו" "ימי שנאמר שעות, נודרים שאין כיוון
הרי  יום, משלושים פחותה נזירות ואין לשעות, נזירות שאין

שלימה. לנזירות נתכוון הריני 4)זה אמר: כאילו זה והרי
יום. ושלושים אחד נזיר

.‰Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Ó „Ú Ô‡kÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ»«¿¿ƒƒ
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï5;„·Ïa ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - …∆¡ƒ«∆∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«

L¯t ‡Ï È¯‰Â ,‰ÏB„b ˙e¯ÈÊÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿ƒ¿»«¬≈…≈≈
ÔÓÊ6C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .7˙BÁt CÏ‰Ó ‰È‰ Ì‡ : ¿«¿ƒ∆¡ƒ«∆∆ƒ»»«¬»»

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏMÓ8‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
ÔÈÓk ˙Á‡ ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«

ÌÈÓi‰9. «»ƒ

לשם.5) ללכת יצא ארוכה 6)שלא אמר כאילו זה והרי
פלוני. מקום ועד כמכאן זו נזירות ללכת 7)לי שהתחיל

פלוני. למקום המוליכה פחותה 8)בדרך נזירות שאין
יום. ופירשוה 9)משלושים מקום. אותו ועד שמכאן

שנתכוון  מוכיחה, שהדעת בדרך". "כשהחזיק ז. שם בגמרא
פירשו: שם והתוספות בדרך. שיהיה זמן כל נזיר להיות
מסכנת  להינצל נזירות עליו קיבל הדרך אונסי מפני שבוודאי

פלוני. מקום עד ימים מהלך למספר הדרך

.ÂB‡ LÏL B‡ ˙B¯ÈÊ ÈzL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»
Ô‰Ó ˙e¯ÈÊ Ïk ,¯Ó‡L ÔÈnk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡«¿«¬≈∆»ƒ«ƒ¿»∆»«»¿ƒ≈∆

ÌÈLÏLe ÌÈLÏL Ïk ÛBÒ·e .ÌBÈ ÌÈLÏL10Ál‚Ó ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈«
elÙ‡ .‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
¯LÙ‡ È‡L ,˙B¯ÈÊ ÛÏ‡ ‰‡Ó ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡»«¬≈ƒ»ƒ≈»∆∆¿ƒ∆ƒ∆¿»
˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfk ‰ÈÁiL∆ƒ¿∆«¿««∆¬≈∆∆««««««

˙eÓiL „Ú11ÂÈ˙B¯ÈÊ ÔÈÓ ÌÈÏLiL „Ú B‡12. «∆»«∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ואחד.10) שלושים יום 11)ביום שלושים בכל ומגלח
בסוף 12)כנ"ל. מגלח אלא עולם, נזיר של דין לו ואין

קרבנותיו. ומביא שלושים כל

.Ê‰BÓ - ‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿«»»∆
‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ÂÈ˙B¯ÈÊ13‰nÁ‰ ˙BL L¯t Ì‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿«¿«»»ƒ≈≈¿««»

˙Á‡ Ïk ,˙B¯ÈÊ LÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ -∆¿≈¿ƒƒ¿»≈¿ƒ»««
ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰Ó14‰BÓ - ‰·Ï‰ ˙L L¯t Ì‡Â ; ≈∆¿ƒ¿ƒ≈≈¿««¿»»∆

- Ì˙Ò Ì‡Â ;˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«
È¯‰L .˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ∆¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ∆¬≈

‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯„p‰ ÏkL ,e¯‡a,Ì„ ≈«¿∆»«¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈»»
ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL ‰nÁ‰ ÈL ·¯Â¿…¿≈««»¿≈«¬ƒ»¿ƒƒ

dÏ ÔÈBÓ15‰Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰·l‰ ÈL ·¯Â , ƒ»¿…¿≈«¿»»¿≈¿«¿»»
dÏ ÔÈBÓ ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ16‰L ÌÚ‰ Ïk ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒƒ»¿≈ƒ»»»»»

‰·l‰ ˙LÏ ‡l‡ Ì˙Ò17. ¿»∆»ƒ¿««¿»»

השנה.13) מימי יום כל כנגד יום שלושים של נזירות
שנה.14) שלושים נזירות נוהג שהוא ובהלכות 15)נמצא

החמה  "שנת רבינו: כותב א הלכה ט פרק החודש קידוש
יום  ורביע יום שס"ה שהיא שאומרים ישראל מחכמי יש
מרביע  פחות שהיא שאומרים: מהם ויש שעות; שש שהוא

של 16)היום". "שנה כותב: ד הלכה ו, פרק שם ורבינו
ושמונה  יום, וחמישים וארבעה יום מאות שלוש ... לבנה
וכו'. חלקים" ושבעים וששה מאות ושמונה שעות,

מונה 17) זה הרי סתם השנה ימות כמניין נדר אם ולפיכך
הלבנה. שנת ימי כמניין נזירותו

.Á¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰ˆÁÓe ˙Á‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ««∆¡»¬≈∆»ƒ
˙B¯ÈÊ ÈzL18B‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿≈¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿∆»

ÈzL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚLÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»»««¬≈∆»ƒ¿≈
˙B¯ÈÊ19¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿««¬≈∆»ƒ
ÌÈzL20LÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - „BÚÂ ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ . ¿«ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¬≈∆»ƒ»

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ·eLÂ „BÚÂ ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ .˙B¯ÈÊ¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¿¬≈∆»ƒ
- „Á‡ ÌBÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ .˙B¯ÈÊ Úa¯‡«¿«¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»

ÌBÈ „Á‡Â ÌÈLÏL ÏL ˙Á‡ ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰21. ¬≈∆»ƒ¿ƒ««∆¿ƒ¿∆»
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אחת.18) נזירות עליו חלה נזיר, הריני שאמר: כיוון
כאילו  שנייה, נזירות עליו קיבל ומחצה, ואמר: וכשהוסיף
משלושים  פחותה נזירות ואין והואיל מחצה, ועוד אמר:

נזיריות. שתי נזיר זה הרי נזיר 19)יום, הריני שהאומר:
יום. שלושים נזיר זה הרי אחת, ואחת,20)שעה כשאמר:

שנייה. נזירות להוסיף בתיבת:21)נתכוון הפסיק כאן
שלא  נמצא אחד, ויום לתיבת: נזיר הריני בין "שלושים"
נזירותו  ימי למנות אלא נוספת, נזירות עליו לקבל זה נתכוון
ואחד  שלושים נזיר הריני אמר: כאילו זה והרי יהיו, כמה
אמר  שם שבגמרא אלא, אחד. למניין מצטרף שהכול יום,
שלושים  נזיר הריני כשאמר אלא אמורים, הדברים אין רב:
- אחד ויום יום שלושים נזיר הריני אמר: אבל יום, ואחד
שתיים, לנדור נתכוון יום, תיבת שהוסיף מכיוון שתיים. נזיר
טעות  כאן שיש משנה" ה"לחם בעל החליט זה ומטעם
ואחד  שלושים נזיר "הריני רבינו: בדברי להיות וצריך סופר,
שבכל  אלא משנה", ה"כסף מדברי גם נראה וכן יום"
"שלושים  כתוב: התימנים, יד בכתב וכן הקדומים הדפוסים
הירושלמי  על רבינו שסמך נראה ולפיכך אחד", ויום יום
נחלקו  "לא שנינו: שהרי רב, על חולקת ברייתא האומר:
שלושים  נזיר הריני האומר: על עקיבא ורבי ישמעאל רבי
כרב, שלא וזה וכו'. אחת" אלא נזיר שאינו אחד ויום יום

כמותה. רבינו פסק ולפיכך

.ËÈzk ÈzL eÈ‰L ÈÓ22el‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ƒ∆»¿≈ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ≈
LÓÁ ¯ÊpL ÔÈ„ÈÚÓ el‡Â ,ÌÈzL ¯ÊpL ÔÈ„ÈÚÓ23- ¿ƒƒ∆»«¿«ƒ¿≈¿ƒƒ∆»«»≈

Ôlk È¯‰Â ,ÌÈzL LÓÁ ÏÏÎaL ;ÌÈzL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«»≈¿«ƒ«¬≈À»
ÌÈzLa ÌÈ„ÈÚÓ24. ¿ƒƒƒ¿«ƒ

איני 23)זוגות.22) שאומר או כלל, נדר שלא אומר והוא
"נחלקה 24)יודע. אומרים: שמאי ובית הלל. כבית

וראוי  נזירות". כאן ואין זו) את זו ומכחישות (הואיל העדות
הלל, ובית שמאי בית נחלקו "לא אמרו: שבגמרא להעיר,
מה  על שתיים. חמש בכלל שיש ... עדים כיתי שתי על
ואחד  שתיים אומר אחד) (=עד אחד אחת, כת על נחלקו
הלל  ובית עדותם נחלקה אומרים שמאי שבית חמש, אומר
למה  תמה משנה" וב"לחם שתיים". חמש בכלל יש אומרים
מה  על סומך שרבינו להשיב, ויש זה? דין רבינו הביא לא
האחד  אמר "אפילו ג: הלכה ג פרק עדות בהלכות שיכתוב
שבכלל  מנה, לשלם חייב מאתיים אומר והשני הלווהו מנה

מנה". מאתיים

.È˙·a Ô‰ÈzL ¯„pL ÔÈa ,˙B¯ÈÊ ÈzL ¯ÊpL ÈÓƒ∆»«¿≈¿ƒ≈∆»«¿≈∆¿«
˙Á‡25¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÊ ¯Á‡ BÊ ¯„pL ÔÈa ««≈∆»«««¿∆»«¬≈ƒ»ƒ

LÈ¯Ù‰Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ ‰Óe ,ÌBÈ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,ÌBÈ¬≈ƒ»ƒ»»∆»ƒ»¿ƒ¿ƒ
Ôa¯˜26Ï‡L Ck ¯Á‡Â ,27B¯„ ¯Èz‰Â ‰BL‡¯‰ ÏÚ »¿»¿««»ƒ¿««»ƒ»¿ƒƒƒ¿

‰iMa ‰BL‡¯ BÏ ‰˙ÏÚ -28Ôa¯w‰ ‰Ê ‡È·Óe , »¿»ƒ»«¿ƒ»≈ƒ∆«»¿»
B˙¯tk ‡È·‰ elÙ‡Â .¯ËÙÂ29B¯ÚO Ál‚ elÙ‡Â ,30, ¿ƒ¿»«¬ƒ≈ƒ«»»«¬ƒƒ«¿»

.‰iMa ‰BL‡¯ BÏ ‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚ Ï‡L Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«»∆»»¿»ƒ»«¿ƒ»
‰BL‡¯‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰ÏÁ ‰iM‰ ÔÈ‡ È¯‰L31, ∆¬≈≈«¿ƒ»»»∆»¿««»ƒ»
d¯wÚÓ dÈ‡ el‡k d¯Èz‰L ÔÂÈk ‰BL‡¯‰Â32. ¿»ƒ»≈»∆ƒƒ»¿ƒ≈»≈ƒ»»

נזירויות.25) שתי עלי הרי לתגלחתו.26)שאמר:
נזירותו.27) נדר את לו שיתיר שמנה 28)לחכם, המניין

לשמור  יצטרך ולא השנייה, הנזירות לשם יעלו לראשונה
שנייה. נזירות קרבנותיו.29)עוד על 30)הקריב

תחילה 31)הראשונה. תחול שלא לשנייה, גרם מי כי
מעכבתה. הייתה ראשונה שלה, הראשון מניין להיות

למפרע 32) המניין "ונמצא מעיקרו, הנדר את עוקר שהחכם
שנייה". של

.‡È¯ÈÊ ÈÈ¯‰ B‡ ,ÌÏBÚÏ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»¬≈ƒ»ƒ
ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÈiÁ ÈÓÈ Ïk»¿≈««¬≈∆»ƒ¿»¿ƒ»«¬≈ƒ
ÏÚ Û‡Â ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰L ÛÏ‡ ¯ÈÊ»ƒ∆∆»»¬≈∆»ƒƒ¿«»¿««

.‰L ÛÏ‡ Ì„‡‰ ‰ÈÁiL ¯LÙ‡ È‡L Ètƒ∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»»»∆∆»»

.·È¯ÈÊp‰L ?·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊÏ ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÔÈa ‰Óe«≈¿ƒ»¿»ƒƒ¿«»∆«»ƒ
Ïk :¯Ó‡pL ;B¯Ê ÈÓÈ ÛBÒ „Ú Ál‚Ï ¯eÒ‡ - ÔÓÊÏƒ¿«»¿«≈««¿≈ƒ¿∆∆¡«»
˙‡ÏÓ „Ú BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz B¯Ê ¯„ ÈÓÈ¿≈∆∆ƒ¿««…«¬…«…«¿…

Ï˜Ó - B¯ÚO „ÈaÎ‰ Ì‡ ,ÌÏBÚ ¯ÈÊe .ÌÓi‰33¯Ú˙a «»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»≈≈¿««
‡È·Óe ,L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú L„Á ¯OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆«¿≈»»…∆≈ƒ

˙BÓ‰a LÏL Ba¯˜34È‰ÈÂ :¯Ó‡pL ;Ál‚iLk35ıwÓ »¿»»¿≈¿∆¿«≈«∆∆¡««¿ƒƒ≈
BÁl‚Â ÂÈÏÚ „·Î Èk ,Ál‚È ¯L‡ ÌÈÓiÏ ÌÈÓÈ36. »ƒ«»ƒ¬∆¿«≈«ƒ»≈»»¿ƒ¿

Ú ¯ÈÊ ÌBÏL·‡Â‰È‰ ÌÏB37‰Ê ¯·„Â .38‡È‰ ‰ÎÏ‰ ¿«¿»¿ƒ»»»¿»»∆¬»»ƒ
‰Ïaw‰ ÈtÓ39‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‡ÓËpL ÌÏBÚ ¯ÈÊe . ƒƒ««»»¿ƒ»∆ƒ¿»¬≈∆≈ƒ

ÔÓÊÏ ¯ÈÊ BÓk ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ‰‡ÓË Ôa¯»̃¿«À¿»¿«≈«ƒ¿««À¿»¿»ƒƒ¿«
·eˆ˜40. »

שהרי 33) לגמרי, גילח שלא כאבשלום, לגמרי, מגלח ולא
היה. לגילוחו סמוך תלייתו ומעשה בשערו. נתלה

הטהרה.34) תגלחת כדין ולשלמים, ולחטאת לעולה
יד 35) בכתב וכן הכתוב, כלשון והיה, להיות: צריך

חודש.36)התימנים. עשר שנים עליו 37)לסוף שקיבל
חייו. ימי כל נזיר נזיר.38)להיות היה שאבשלום

עליו 39) כבד "כי אומר: שהכתוב פי על ואף מסיני. למשה
מסיבות  אולי כי נזיר, שהיה לומר מוכרח זה אין וגילחו",
חכמינו. בידי הייתה שקבלה אלא שערו, גידל אחרות

ואם 40) בתער מקל שערו הכביד עולם "נזיר במשנה: זה כל
- שערו" ש"הכביד רבינו וסובר טומאה". קרבן מביא נטמא
וכדעת  באבשלום שמצינו וכמו חודש, עשר לשנים הכוונה
כלל, מגלח אינו קצוב לזמן הנזיר אבל ב, עמוד שם רבי
שיש  נזירות שכל ז. שם וכמבואר ארוכה. נזירות נזר שהרי
כלל, מגלח ואינו וארוכה, אחת נזירות היא הרי קצבה, לה

נזירים. כשאר נטמא, אם אלא

.‚ÈÔBLÓL41¯„ ‡Ï È¯‰L ,¯eÓb ¯ÈÊ ‰È‰ ‡Ï ƒ¿…»»»ƒ»∆¬≈…»«
¯ÈÊa42‰‡Óh‰ ÔÓ BLÈ¯Ù‰ C‡Ïn‰ ‡l‡ ,43„ˆÈÎÂ . ¿»ƒ∆»««¿»ƒ¿ƒƒ«À¿»¿≈«

¯zÓe ,˙ÁÏ‚˙a ¯eÒ‡Â ÔÈÈa ¯eÒ‡ ‰È‰ ?BÈ„ ‰È‰»»ƒ»»»¿«ƒ¿»¿ƒ¿««À»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï44. ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

ycew zegiyn zecewp

j`lnd `l` xifpa xcp `l ixdy ,xenb xifp did `l oeyny
."d`nehd on eyixtd

הזירו, או הקדישו ולא "הפרישו" שכתב בלשונו לדייק יש
נזיר, קדושת עצמו על לקבל יכול לבדו האדם רק כי

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



zexifpקטז zekld - d`ltd xtq - ixyz h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יכול  נזיר קדושת כי זה, על לצוות יכול אינו המלאך ואפילו
ציווי  הוא המלאך שעשה ומה עצמו. על לקבל הנזיר רק
יוכל  ולכשיגדל נזירות, במנהג ולהנהיגו לחנכו אמו על

נזיר. קדושת עצמו על לקבל
(59 'rde 32 'r g"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

xzene zglbza xeq`e oiia xeq` 'id ,epic did cvike"
."miznl `nhdl

בחסידות, כמבואר וביין בתגלחת הוא הנזירות עניין עיקר
מכל  ומופרשים מובדלים הם שלמעלה האורות הרי שבעצם
למטה. שיומשכו כדי וצמצום הפסק שיהיה וצריך הענינים,
היינו  המוחין, ממותרי שהם לשערות, נמשל זה והפסק
שיצמחו  וכדי להכילם, יוכל הכלי שאין כל־כך נעלים מוחין

גולגולת. של הפסק דרך להיות הדבר חייב שערות, מזה
כי  ראשו" שער פרע גדל יהיה "קדוש הפסוק יובן ובזה
מכל  שלמעלה העליונה הקדושה נמשכת על־ידי־זה
שזהו  ראשו" על אלקיו "נזר נזיר של עניינו וזהו העניינים,
בחינת  על־ידי מהשתלשלות שלמעלה ומקיף נזר בחינת
הוא  הנזירות עניין שעיקר מה יובן על־פי־זה השערות.
עניין  למעין יבוא שלא להיזהר צריך כי ביין, וגם בתגלחת
שייך  אינו הטומאה עניין מה־שאין־כן ואביהוא. נדב של
לא  ולכן נוספת, ודרגה נוסף דבר זהו אלא הנזירות לעצם

שמשון. בנזירות זה עניין נכלל
(c"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

הנער".41) יהיה אלוקים נזיר "כי בו: שנאמר מנוח, בן
הדירו.42) לא מנוח אביו וגם נדר לא עצמו הוא
טמא".43) כל תאכלי "ואל לאמו למשה 44)באמרו

את  הרג ששמשון סיכמו, בגמרא, ב' עמוד ושם מסיני.
ו  פי הפלשתים על וזה בהם, ונטמא במותם בהם נגע גם

שם. כמבואר הקבלה.

.„ÈÈ¯‰ - ÔBLÓLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿¬≈
Ál‚Ó BÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ ÔÈi‰ ÔÓe ˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ¯ÈÊ ‰Ê∆»ƒƒ«ƒ¿««ƒ««ƒ¿»¿≈¿«≈«

ÌÏBÚ È¯ÈÊ ¯‡Lk L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk45¯zÓe , »¿≈»»…∆ƒ¿»¿ƒ≈»À»
ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï46‡l‡ Èzek˙ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ»«…ƒ¿««¿ƒ∆»

ÔBLÓL BÓML ¯Á‡ LÈ‡Ï47¯„pL ÈÓe .¯ÈÊ BÈ‡ - ¿ƒ«≈∆¿ƒ¿≈»ƒƒ∆»«
Ï‡M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔBLÓLk ¯ÈÊ48;B¯„ ÏÚ »ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ»≈«ƒ¿

‰˙È‰ ÌÏBÚÏ ÔBLÓL ˙e¯ÈÊpL49. ∆¿ƒƒ¿¿»»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

,excp lr l`yidl leki epi` oeynyk xifp xcpy ine"
."dzid mlerl oeyny zexifpy

נזיר  קדושת עצמו על קיבל ששמשון כיון להבין, וצריך
אמו, שהנהיגתו ההנהגה על מיחה ולא שהגדיל באופן
הנזיר  קדושת את הרי נדרו, על להישאל יכול לא מדוע

אחר. נזיר ככל לכאורה עצמו על קיבל הוא
שכל  בעניין רק להיות יכולה הנדר על שאלה א. לומר : ויש

העדר  ג. למחצה. שאלה אין ב. השואל. של הוא כולו
או  מאשר אלא עניין עוד מוסיף אינו שמשון של המחאה

האם. בו שהתחילה העניין אותו את מעלה
(66 'rd 70 'r g"i wlg y"ewl itÎlr)

עשר 45) שנים בכל שערו שיגלח בשמשון מצינו שלא
על  עלה לא "מורה שאמר מצינו אלא כאבשלום, חודש
ממני  וסר גילחתי אם אמי מבטן אני אלקים נזיר כי ראשי

אלא 46)כוחי". מתפיסים שאין פי על ואף כשמשון.
נזירות  להתפיס אפשר ואיך האסור, בדבר ולא הנדור בדבר
פי  על ובתגלחת ביין נאסר אלא נדור, היה שלא בשמשון
להזיר  נזיר נאמר: שבנזיר לב, בן ר"י השיב כבר המלאך?
ה' פי על נזיר שהוא פי על שאף  שמשון, נזיר לרבות לה',

בו. כלל.47)מתפיסים נזיר היה לא לחכם 48)והוא
מלאך 49)להתירו. ידי שעל בשאלה, ניתרת הייתה ולא

שלמעלה". "לציווי שאלה ואין ָנּוזר,

.ÂËÁBÓ Ô·k ÔBLÓLk ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰50ÏÚ·k , »≈¬≈ƒ¿ƒ¿¿∆»«¿««
e¯wpL ÈÓk ,‰fÚ ˙B˙Ïc ¯˜ÚL ÈÓk ,‰ÏÈÏc¿ƒ»¿ƒ∆»««¿«»¿ƒ∆ƒ¿

‰ - ÂÈÈÚ ˙‡ ÌÈzLÏt,ÔBLÓL ˙e¯ÈÊk ¯ÈÊ ‰Ê È¯ ¿ƒ¿ƒ∆≈»¬≈∆»ƒƒ¿ƒƒ¿
LÈ‡Ï el‡ ÌÈOÚÓ eOÚpL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆∆¿»∆«¬«¬ƒ≈¿ƒ

¯Á‡51. «≈

שמשון 50) להזכיר: וגם נזיר, הריני שידגיש צריך זה ולפי
שלשמשון  נזיר, אינו בלבד כשמשון יזכיר אם אבל מנוח, בן
היא  הנכונה הגירסה משנה" ה"כסף ולדעת נתכוון. אחר
הרי  כשמשון, הריני אלא: יאמר לא שאפילו שלפנינו, כנוסח
האלה  השמות מחמשת אחד שכל בכולם. וכן נזיר, זה
את  המשנה משמיעתנו ולפיכך נזירות, בו להתפיס מספיק
מנוח  כבן או: כשמשון, אמר: אם לומר נטעה שאל כולם,

כך. ששמו אחר לאיש שמא 51)נתכוון אומרים, אין
נתכוונתי  לא בפירוש: יאמר אם אבל אחר, לאיש נתכוון

נזיר. אינו - שמשון, ששמו אחר לאיש אלא

.ÊËÈ˙Ó¯‰ Ï‡eÓL52‰È‰ ÌÏBÚ ¯ÈÊ53,CÎÈÙÏ . ¿≈»»»ƒ¿ƒ»»»¿ƒ»
Ô·k ,‰pÁ Ô·k ,È˙Ó¯‰ Ï‡eÓLk ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒƒ¿≈»»»ƒ¿∆«»¿∆

ÛqML ÈÓk ,‰˜Ï‡54el‡a ‡ˆBiÎÂ ,ÏbÏba ‚‚‡ ˙‡ ∆¿»»¿ƒ∆ƒ≈∆¬««ƒ¿»¿«≈»≈
ÌÏBÚ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -55LÈ‡Ï ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . ¬≈∆¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿ƒ

.Ôek˙ ‰l‡k ÂÈOÚnL ¯Á‡«≈∆«¬»»≈∆ƒ¿«≈

ãycew zegiyn zecewpã

."did mler xifp ,iznxd l`eny"

שמשון) (ואם חנה יכולה היתה היאך הרד"ק שאלת ידועה
"האיש  מסיני למשה הלכה והלא בנה, עבור נזירות לקבל
המתרצים  יש בנזיר". בנה מדרת האשה ואין בנו, מדיר

ביקשו אלא בנזיר בניהן את הדירו לא כך שהאמהות
כו'" לאישה "ותאמר בפסוק הרמז לדעתם וזהו מהאבות,
להדיר  מאלקנה ביקשה חנה וכן בנם, את להדיר שביקשתו
הרמב"ם  שהרי קשה, זה שתירוץ אלא שמואל. את
האשה  ואין כו' מדיר שהאיש זה שעניין כתב בפיה"מ
סמך  לו "ואין מסיני למשה הלכה הוא בנזיר, בנה מדרת
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רמוז  שהעניין כדבריהם אם והלא רמז", ולא בכתוב
רמז". לו "אין כתב מדוע בכתוב,

נזיר, במסכת האחרונה המשנה על השאלה ידועה בנוסף,
שמואל, על משמשון 'גזירה־שוה' נהוראי רבי למד היאך
חייב  הנלמד שהדבר היינו למחצה", גזירה־שוה "אין והלא
נזיר  היה שמשון והלא המלמד, לדבר לגמרי דומה להיות

למתים. להיטמא מותר והיה אחר
את  להדיר היו יכולות לא אכן שמשון ואם חנה לומר: ויש
על  לקבל האדם רק יכול נזירות קדושת כי בנזיר, בניהן
הוא  שמשון ואם חנה שעשו ומה המלאך. לא ואפילו עצמו
ושמשון  שמואל וכשגדלו נזירות, של טובה להנהגה חינוך
למפרע  עצמם על קיבלו הנזירות הנהגת על מיחו ולא
על  אותו שמטבילין שנתגייר קטן (על־דרך נזירות. קדושת
גוי  להיות יחזור כשיגדיל למחות ירצה ואם בית ־דין, דעת

כדמעיקרא).
נהוראי  רבי שלמד מה כי הנוספת, השאלה גם תתורץ ובזה
מסוג  שמואל של הנזירות סוג על 'גזירה־שוה' לא הוא
הנזירות  קבלת אופן על אלא שמשון, של הנזירות
ולא  שהגדילו באופן נזיר קדושת קבלת היתה שבשניהם

מיחו.
(63 cenr g"i wlg y"ewl itÎlr)

וחנה.52) אלקנה בנזירות 53)בן אמו שהדירתו
חייו  ימי כל לה' "ונתתיו בו שנאמר אביו) (=בהסכמת
לא  "ומורה בשמשון: ונאמר ראשו", על יעלה לא ומורה
אף  נזיר - בשמשון האמורה "מורה" מה ראשו, על יעלה

נזיר. - בשמואל האמורה מיקל 55)ביקע.54)"מורה"
למתים. מטמא ואינו חודש, י"ב בכל שערו

.ÊÈ‰tw‰ ‡ÏÓ B‡ ˙Èa‰ ‡ÏÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰56 »≈¬≈ƒ»ƒ¿…««ƒ¿…«À»
‰È‰‡L ÈzÚ„a ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -¿ƒƒ»«…»»¿«¿ƒ∆∆¿∆
˙e¯ÈÊp‰ ÔÓÊ CÈ¯‡‰Ï ‡l‡ Èzek˙ ‡ÏÂ ,ÈÓÈ Ïk ¯ÈÊ»ƒ»»«¿…ƒ¿««¿ƒ∆»¿«¬ƒ¿««¿ƒ

LÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó ÔÓÊ„·Ïa ÌBÈ ÌÈ57Ì‡Â ; ¿«¿À∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
Èz¯„ Ì˙Ò :¯Ó‡58‡È‰ el‡k ‰tw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ - »«¿»»«¿ƒƒ∆«À»¿ƒƒ

Ïc¯Á ‰‡ÏÓ59ÂÈÓÈ Ïk ¯ÈÊ ‰È‰ÈÂ ,60Ál‚Ï BÏ LÈÂ . ¿≈»«¿»¿ƒ¿∆»ƒ»»»¿≈¿«≈«
‡È·ÈÂ ,L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ L„Á ¯OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆ƒ¿≈»»…∆¿»ƒ

ÌÏBÚ È¯ÈÊ ¯‡Lk ,ÂÈ˙Ba¯˜61. »¿¿»ƒ¿»¿ƒ≈»

סתם 57)סל.56) בכלל הוא הרי זמן פירש שלא שכל
נתכוונתי  שאמר: ומה יום. שלושים אלא נזיר שאינו נזיר,
עלי  ארוכה לומר, אלא נתכוון לא הנזירות, זמן להאריך

הבית. כמלוא זו כפי 58)נזירות אלא בליבי היה ולא
נדרי. לשון את החכמים חרדל,59)שיפרשו זרע גרעיני

מאוד. קטנים ימיו.60)שהם סוף עד ארוכה אחת נזירות
נתכוון 61) קישואים מליאה לקופה שמא אומרים, ואין

יותר. ולא להכיל ראוי זה שסל הקישואים כמניין נזיר ויהיה
נזירות  עליו לקבל נזירות, לתורת ירד זה שנודר מאחר
על  נתכוון, הקופה מילוי מין לאיזה ספק והדבר ארוכה,
למניין  נזרו ימי במלאת קרבנותיו להביא יוכל לא כורחו

מלאו  לא שעדיין נמצא נתכוון, לחרדל שמא כי הקישואים.
לא  לעולם ולפיכך לעזרה. חולין להביא לו ואסור נזרו ימי

נזירותו. מקבלת זה יעלה

.ÁÈÚk B‡ ,ÈL‡¯ ¯ÚOk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰¯Ù »≈¬≈ƒ»ƒƒ¿«…ƒ«¬«
È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ÏBÁk B‡ ,ı¯‡‰»»∆¿«»¬≈∆¿ƒ∆»«¬≈
,ı¯‡‰ ¯ÙÚ ÔÈÓk B‡ ,ÈL‡¯ ¯ÚO ÔÈÓk ÈÏÚ ˙B¯ÈÊ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«…ƒ¿ƒ¿«¬«»»∆

Ìi‰ ÏBÁ ÔÈÓk B‡62CÎÈÙÏ .63,ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ál‚È ¿ƒ¿««»¿ƒ»¿««»¿ƒ
ÔÎÂ ,Ál‚ÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«≈«¿≈

˙eÓiL „Ú64ÔÈÈ ‰˙BL BÈ‡ ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÏÎ·e . «∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿««≈∆«ƒ
ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂ65elÙ‡ ,‡Óh B‡ ‰˙L Ì‡Â . ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ«»¬ƒ

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙ÁÏ‚z‰ ÌBÈa66. ¿«ƒ¿««¬≈∆∆

מזה.62) זה ומובדלים הם חלוקים גופים אלה וכל הואיל
מזו.63) זו נפרדות נזירויות הרבה עליו וקיבל הואיל
חייו.64) משני מרובות ראשו גמר 65)ששערות עם שהרי

זמן  פרק שום ואין השנייה מתחלת הראשונה הנזירות
ביניהן. שהוא 66)מבדיל החדשה הנזירות חילול משום

בה. עומד

.ËÈ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ…«ƒ»¬≈ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ - dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,‰pÏÎ‡ Ì‡ƒ…¿∆»¬≈ƒ»ƒƒ…¿∆»«¬»»¬≈∆

¯Ó‡L ÔÈnk ˙e¯ÈÊa ·iÁ67,˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓe . «»ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»«∆««««««
ÌÈLÏL Ïk ÛBÒa Ál‚Óe ,ÌÈLÏL Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk»««≈∆¿ƒ¿«≈«¿»¿ƒ

.Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿»

הריני 67) אמר: אם הדין והוא נזירות. על חלה שהנזירות
רבינו  פסק וכבר שתיים. חייב - היום נזיר הריני היום נזיר
נדר, על חל שנדר אֿב, הלכות ג, פרק נדרים בהלכות לעיל

שבועה. על חלה שאינה לשבועה בניגוד

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תגלחת 1) בין שאין נזרו, ימי מלאת עם טהרה תגלחת זמן

יום  נזיר הריני האומר: דין יום, משלשים פחות לתגלחת
נזירותו  ימי שלמו בא, דוד שבן ביום או מיתתי, לפני אחד
שאינו  ודימה שנזר נזיר עליו, נזירות דקדוקי כל גילח, ולא
הוא  מאימתי נדר, שנדרו לו ונודע בנזירותו, היתר ונהג נדר
בתגלחת  אשתו נזירות מפיר שהבעל נזירותו, ימי מונה

טהרה. תגלחת לפני ולא הטומאה

.‡˙ÁÏ‚z Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¬≈∆¿«≈«ƒ¿««
‰¯‰Ë2ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ3ÌÈLÏL ÌBÈa Álb Ì‡Â , »√»∆»¿ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ
‡ˆÈ -4Ál‚Ó BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . »»»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ≈¿«≈«

ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈa ‡l‡5. ∆»¿∆»¿ƒ

סותר 2) שהוא שנטמא, לנזיר בנגוד נזרו, ימי במלאת שהיא
השביעי  ביום טומאה תגלחת ומגלח נזירותו, מנין את

הי"א. פ"ו, לקמן כמבואר נזירות 3)לטומאתו, שסתם
(משנה  נזרו ימי מלאת לאחר מתגלח והוא יום, שלשים

מתנה). רב עלֿפי ה: שם בגמרא וכן טז., שם,4)בנזיר
ואחד  שלשים ביום גילח כאילו ונעשה ככולו, היום שמקצת

וברש"י). ה: נעשה 5)(נזיר יום, שלשים ופירש: הואיל
מקצת  בו אומרים ואין שלמים, יום שלשים אמר כאילו
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הריני  תנן, דיבורֿהמתחיל: ובתוספות (שם, ככולו היום
מ"א: פ"ג, נזיר למשנה בפירושו רבינו וכתב נזיר).
הקרבנות  הבאת ממנו הבן גילוח, לשון "כשתשמע

התורה". בלשון לגילוח) (=הקודמת

.·‰BL‡¯‰ ˙‡ Ál‚Ó - ˙Bi¯ÈÊ ÈzL ¯ÊpL ÈÓƒ∆»«¿≈¿ƒÀ¿«≈«∆»ƒ»
„Á‡ ÌBÈa ‰iM‰ ˙‡Â ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈa¿∆»¿ƒ¿∆«¿ƒ»¿∆»

ÌÈMLÂ6- ÌÈLÏL ÌBÈ ‰BL‡¯‰ ˙‡ Álb Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒƒ«∆»ƒ»¿ƒ
ÌÈML ÌBÈ ‰iM‰ ˙‡ Ál‚Ó7‰ÚLz ÌBÈ Álb Ì‡Â , ¿«≈«∆«¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»

ÔÈÓÏ Û‡ BÏ ‰ÏBÚ ÌÈLÏL ÌBiL ;‡ˆÈ - ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ»»∆¿ƒ∆«¿ƒ¿«
‰iL ˙e¯ÈÊ8. ¿ƒ¿ƒ»

נגמרה 6) ואחד שלשים ביום הראשונה את שכשגילח
המקבל  כאדם ביום, בו שניה נזירות ומתחלת הנזירות,
נמצא  שלם, ליום יום חצי אותו לו שעולה יום, בחצי נזירות
כדין  למחרתו ומגלח השניה, הנזירות כלתה ששים שביום

ה:). לנזיר לנזירותו 7)(תוספות ואחד שלשים יום שהוא
כלו 8)השניה. השניה, הנזירות של יום שלשים נמצאו

"אם  הקודמת, בהלכה אמרנו וכבר ותשעה, חמשים ביום
טז.). נזיר (משנה יצא" - שלשים ביום גילח

.‚¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊÂ ,9, »≈¬≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈
ÌÈÏLÓ - Ôa BÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â BlL ˙e¯ÈÊ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿««»«≈«¿ƒ

BlL ˙‡10Ba ÏL ˙‡ ‰BÓ Ck ¯Á‡Â11ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ∆∆¿««»∆∆∆¿»«¬≈ƒ
ÌBÈ CÎÂ Ck ¯ÈÊ ÈÈ¯‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ12, »ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈ƒ»ƒ«¿«

Ôa BÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â BlL ˙e¯ÈÊa ÏÈÁ˙‰Â13˜ÒBt - ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿««»«≈≈
Ba ÏL ˙‡ ‰BÓe BlL ˙e¯ÈÊ14¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ∆∆∆∆¿¿««»≈

BlL ˙‡ ÌÈÏLÓe15˙Á‡ ˙e¯ÈÊk Ô‰ÈzL È¯‰Â ,16. «¿ƒ∆∆«¬≈¿≈∆ƒ¿ƒ««
CÎÈÙÏ17¯˙BÒ - Ba ÏL ˙e¯ÈÊ CB˙a ‡ÓË Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿»¿¿ƒ∆¿≈
Ïk‰18ÌÈÏL‰Ï ÏÈÁ˙‰Lk ,Ba ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ ‡ÓË ; «…ƒ¿»««¿ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

Ba ˙e¯ÈÊ „Ú ‡l‡ ¯˙BÒ BÈ‡ - B˙e¯ÈÊ19‰nÎ·e . ¿ƒ≈≈∆»«¿ƒ¿¿«»
„ÏBpLk B˙e¯ÈÊpÓ ¯‡L Ì‡ ?BlL ˙‡ ÌÈÏLÓ ÌÈÓÈ»ƒ«¿ƒ∆∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿∆«

¯˙BÈ B‡ ÌÈLÏL Ôa‰20ÌÈÏLÓe Ba ˙e¯ÈÊ ‰BÓ - «≈¿ƒ≈∆¿ƒ¿«¿ƒ
B˙e¯ÈÊpÓ e¯‡LpL ÌÈÓi‰21B˙e¯ÈÊpÓ e¯‡L Ì‡Â ; «»ƒ∆ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ

ÌÈLÏMÓ ˙BÁt22;Ba ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ ÌÈLÏL ‰BÓ - »ƒ¿ƒ∆¿ƒ««¿ƒ¿
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ˙ÁÏ‚˙Ï ˙ÁÏ‚z ÔÈa ÔÈ‡L23. ∆≈≈ƒ¿««¿ƒ¿««»ƒ¿ƒ

בן.9) לו לכשיולד נוספת נזירות עליו תחילה,10)שקיבל
קרבנותיו. את ומביא (משנה 11)ומגלח בסופה ומגלח

את  למנות התחיל כשכבר זה כל הרדב"ז: וכתב יג:). נזיר
בנו, לו שנולד עד שלו את למנות התחיל לא אם אבל שלו,

שירצה. מהן איזו בנו 12)מקדים של נזירות הקדים כאן
שלו. שלו.13)לנזירות את לגמור הספיק ולא

קרבנותיו.14) ומביא נשארו 15)ומגלח לא ואם ומגלח,
בסוף  כמבואר יום, שלשים למנות עליו יום, שלשים לו

בנו 16)ההלכה. של את ומונה שלו בנזירות פוסק ,שהרי
ולדעת  יג:). שם (משנה אחת נזירות הכל היה  כאילו
בן, לי כשיהיה נזיר הריני דיבורֿהמתחיל יג. שם התוספות
נזירות  משלים אלא מגלח אינו בנו, של את שהשלים אחר
שתי  ומביא שתיהן, על אחת פעם מגלח הוא ואח"כ שלו
אינו  אבל לשלו. ואחת בנו לשל אחת קרבנות, מערכות
יוכל  לא כן שאם בנו, נזירות שהשלים אחר תיכף מגלח

בין  ו"אין יום, שלשים לו נשארו שלא שלו, על לגלח
יום". משלשים פחות לתגלחת והן 17)תגלחת הואיל

אחת. יוחנן).18)נזירות כרבי יד. (שם שלו את גם
וממילא 19) עליה. וגילח בנו נזירות את השלים כבר שהרי

שאינו  שכיון לשלו, בתחילה שמנה מה את גם סותר אינו
וראה  (רדב"ז) פניו שלפני מה סותר אינו שלפניו, מה סותר
הוא  הרי ולדעתו חולק, והראב"ד כב. אות בביאורנו לקמן
שהתחיל  מה אפילו שלו, לנזירות שמנה מה כל את סותר

בנו. נזירות לפני היתה 20)למנות שלו שנזירות כגון
מרובה. סתם,22)ומגלח.21)נזירות נזירות שנדר כגון

בנו. לו ונולד ימים עשרה למנות גידול 23)והתחיל שאין
"שאין  טו. שם המשנה וכלשון יום. משלשים פחות שיער
לעיל: רבינו דברי יובנו ובזה יום". משלשים פחות תגלחת
למנות  שעליו מכיון בנו", נזירות עד אלא סותר ש"אינו
בפני  נזירות חשובה זו הרי יום, שלשים בנו נזירות אחרי
את  ולא בנו, נזירות שאחרי הימים יסתור אם לו ודי עצמה,

(רדב"ז). לפניה שמנה הימים

.„ÈÈ¯‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈ƒ
Ôa BÏ „ÏBÂ BlL ˙e¯ÈÊa ÏÈÁ˙‰Â ,ÌBÈ ‰‡Ó ¯ÈÊ24: »ƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿«≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯„pL ‰‡n‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡25¯˙È B‡ ƒƒ¿«ƒ«≈»∆»«¿ƒ»≈
˙e¯ÈÊ ˜ÒBt È¯‰L ,ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï - Ôa‰ „ÏBpLk¿∆««≈…ƒ¿ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ
‡È·Óe Ál‚Óe ,Ba ÏL ‰BÓe ÏÈÁ˙Óe BlL∆«¿ƒ∆∆¿¿«≈«≈ƒ
e¯‡LpL ¯˙È B‡ ÌÈLÏM‰ ÌÈÏLÓe ,ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»«¿ƒ«¿ƒ»≈∆ƒ¿¬
‰‡n‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â ;B˙e¯ÈÊÏ Ál‚Óe ,B˙e¯ÈÊpÓƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«≈»

ÌÈÚ·L „Ú ¯˙BÒ - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt26. »ƒ¿ƒ≈«ƒ¿ƒ

בנו.24) של תחילה ולמנות שלו, נזירותו להפסיק עליו והרי
שלו.25) נזירות למנין השבעים ביום הבן שנולד כגון
טו.).26) נזיר (משנה מאה עד ומשלים יום שלשים ומונה

יג: שם התוספות העירו וכבר שבעים". "סותר הנוסח: ושם
עד  "סותר שם: גורס שרבינו ויתכן, משובשת. גירסא שזוהי

שם). יו"ט (תוספות שבעים"

.‰Ba ÏL ‰BÓ - ÌÈBÓL ÌBÈa Ôa‰ „ÏB ?„ˆÈk27 ≈«««≈¿¿ƒ∆∆¿
¯Á‡Ó ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ,Ál‚Óe Ba ÏL ˙‡ ÌÈÏLÓe«¿ƒ∆∆¿¿«≈««¿ƒƒ¿≈««

ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÁÏ‚z‰28„ÏÂ‰ Ì„wÓ „ÈÒÙÓ ‡ˆÓÂ . «ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ…∆ƒ»≈
Ïk ÔÎÂ .„ÏÂ‰ „Ú ÌÈÚ·L ÌBiÓ Ì‰L ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«ƒ»≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik29. «≈»∆

נזירות.27) סתם ימי שהם יום, בין 28)שלשים שאין
יום. משלשים פחות לתגלחת שאמרו 29)תגלחת כמו

סותר  שמונים, ביום "נולד ה"י) פ"ב, (נזיר בירושלמי
שהוא  והכוונה עשרים". סותר תשעים, ביום נולד עשרה.

יום. שבעים לאחר שמנה מה כל מפסיד

.ÂÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰30¯ÊÁÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ¿»«
ÌBÈ ‰‡Ó ‰zÚÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â31ÌÈ¯OÚ ‰BÓ - ¿»«¬≈ƒ»ƒ≈«»≈»∆∆¿ƒ

ÌBÈ32˜ÒBÙe33‡È‰L ,ÌÈLÏL ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , ≈«¿ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ
Ál‚Ó ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Â ,ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯„pL ˙e¯ÈÊp‰«¿ƒ∆»«¿««∆¿ƒ¿«««¿ƒ¿«≈«
‰BÓe ¯ÊBÁÂ ,ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚zƒ¿««»√»≈ƒ»¿¿»¿≈∆
,ÛBqa ¯„pL ‰‡n‰ ÌÈÏL‰Ï È„k ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈»∆»««

ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe Ál‚Óe34. ¿«≈«≈ƒ»¿¿»
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יום.30) שלשים שהיא נזירות, שקיבל 31)סתם נמצא
שחלה  הראשונה והיא - מאה של אחת נזירויות, שתי עליו
לחול  העומדת שלשים, של שהיא והשניה מעכשיו, עליו

יום. עשרים לאחר מיד המאה.32)עליו לנזירות
מגלח.33) בברייתא.34)ואינו יד. נזיר

.Ê¯ÈÊ ÈÈ¯‰Â ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡»«¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ«¬≈ƒ»ƒ
‰zÚÓ35ÌBÈ ÌÈLÏL ‰BÓ -36,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ≈«»∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿««»√»

˙e¯ÈÊp‰ ‡È‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰BÓe ¯ÊBÁÂ¿≈∆¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÌÈ¯OÚ ‰BÓ :¯Ó‡z Ì‡L .ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯„pL∆»«¿««∆¿ƒ∆ƒ…«∆∆¿ƒ
˙e¯ÈÊpÓ e¯‡L - Ál‚Óe ÌÈLÏL ‰BÓ ,˜ÒBÙe≈∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿¬ƒ¿ƒ
˙ÁÏ‚z ÔÈa ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÌBÈ ‰¯OÚ da ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ»¬»»ƒ¿«¿≈≈ƒ¿««

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÌÏBÚÏ ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚˙Ï ‰¯‰Ë37. »√»¿ƒ¿««»√»¿»»ƒ¿ƒ

יום.35) שלשים של אחת כל נזירויות, שתי עליו קיבל נמצא
כדי 37)מעכשיו.36) בהם אין יום משלשים שפחות

וכן  מד. שם כמבואר תגלחת, מצות בו לקיים שער" "גידול
יד.). (נזיר יום" משלשים פחות תגלחת "שאין טו. שם שנינו
אלא  הראשונה מהנזירות נשארו ולא הואיל רבינו, וסובר
שלשים  מונה עלֿכרחו לתגלחת, ראויים שאינם ימים עשרה
לאחר  שנדר הנזירות ומונה וחוזר מעכשיו רצופים ימים
סיכמו  חדא, דיבורֿהמתחיל יג: שם התוספות אבל עשרים.
עם  להצטרף ראויים אינם האחרונים ימים ועשרה שהואיל
יום  עשרים להניח נתכוון זה נודר ודאי הראשונים, העשרים
ולהטמא  ובתגלחת ביין בהם מותר להיות פנויים, הראשונים
הראשונה  בנזירות להתחיל יום עשרים ולאחר למתים,
יום  שלשים שימנה ואחרי יום, עשרים לאחר עליו שקיבל
יום  שלשים שניה נזירות וימנה ויחזור יגלח, רצופים,

אני ר  אמר: כאילו מעתה", נזיר "והריני שנדר: ומה צופים.
הנזירות  גמר לאחר שתתחיל נזירות, עוד מעכשיו מקבל
רבא. בעי דיבורֿהמתחיל שם, בתוספות כמבואר הראשונה,

.ÁÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡38¯ÊÁÂ , »«¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ¿»«
‰zÚÓ ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â39ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï - ¿»«¬≈ƒ¿ƒ»≈«»…»»»»

‰BL‡¯a ¯„pL ˙e¯ÈÊ40. ¿ƒ∆»«»ƒ»

יום.38) שלשים שהיא נזירות, אינו 39)סתם עולם ונזיר
בתער  מקל שערו הכביד אם אלא שלשים, בסוף מגלח
פ"ג, לעיל כמבואר חודש, לשניםֿעשר חודש משניםֿעשר
יום, עשרים שלאחר נזירותו לנהוג יוכל שלא נמצא  הי"ב.
מחמת  נזרו, ימי שלשים במלאת בגילוח הוא אסור שהרי

לעולם. נזירותו השניה 40)נדר נזירותו עליו חלה שמיד
שנדר  נזירותו לנהוג יוכל לא ושוב עולם, נזיר הוא והרי
לא  אומרים ואין כאמור, בגילוח הוא אסור שהרי בראשונה,
הראשונה, נזירותו יגמור אשר עד עולם נזירות עליו תחול
את  רואים אנו לחכם, בשאלה ישנה ונזירות הואיל כי
הריני  וכשאמר: אינה, כאילו יום עשרים שלאחר הנזירות
נזירות  ועל מיד, שתחול בדעתו היה מעתה, עולם נזיר
כאילו  היא והרי ויתירנו, חכם אצל ילך עשרים, שלאחר
לחול  השניה נזירותו שהתחילה ומכיון קיימת, אינה
והראשונה  הספק, לה אין שוב - הראשונים יום בעשרים

"אם  בדרך שנפשטה בעיה יד. (נזיר עוד לחול יכולה אינה
הכסףֿמשנה). וכפירוש לומר", תמצא

.ËÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ÔBLÓL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿¿««∆¿ƒ
ÌBÈ41Â ¯ÊÁÂ ,‰zÚÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡42Ál‚Ó BÈ‡ - ¿»«¿»«¬≈ƒ»ƒ≈«»≈¿«≈«

‰B¯Á‡a ¯„pL BÊ ˙e¯ÈÊÏ43. ƒ¿ƒ∆»«»«¬»

כל 41) יין שותה ואינו לעולם, מתגלח אינו שמשון ונזיר
הי"ד). פ"ג, (לעיל למתים להטמא ומותר סתם 42)ימיו,

יום. שלשים שהיא יין,43)נזירות, לשתות הוא אסור אבל
שאינו  אלא הראשונים, ימים בעשרים עליו נזיר חומרי וכל
יום  עשרים לאחר כי באחרונה, שנדר נזירותו בסוף מגלח
ואין  מגלח, אינו שמשון ונזיר שמשון, נזירות עליו חלה
לא  שוב באחרונה, שנדר נזירותו עליו שחלה מכיון אומרים
בנזירות  יתחיל ואחריה שלשים, בסוף ויגלח תיפסק,
הי"ד), פ"ג, (לעיל בשאלה אינה שמשון נזירות כי שמשון,
יכול  אינו ושוב חלה היא מיד יום, העשרים ששלמו ומכיון
להחמיר. רבינו ופסק נפשטה), שלא בעיה (שם, לגלח
ה"ז)? פ"ב, (לעיל להקל" נזירות "ספק היא: שהלכה ואע"פ
להחמיר  ספיקה לחכם, שאלה בה שאין שמשון, בנזירות -
שמשון  שנזירות הטעם, נימק משנה' וב'לחם (כסףֿמשנה).
מפני  הוא, להקל נזירות שספק הטעם כל כי להחמיר, ספיקה
חמור  שספיקה נזירות, לספק נפשו מכניס אדם שאין
אינו  נזיר וספק קרבן, ומביא מגלח נזיר שוודאי מוודאה,
חולין  ספק משום קרבנותיו, להביא ראוי שאינו מגלח,
בוודאה  שגם שמשון, נזירות אבל יט:), נדרים (ראה לעזרה
מוודאה, חמור ספיקה שאין נמצא לעולם, מגלח אינו
להחמיר" נדרים ש"סתם כשם להחמיר, בה הולכים וממילא
מוכחים  הדברים וכן ה"ז). פ"ב, נדרים ובהל' יח:, (שם

יט:. נדרים הש"ס בסוגיית

.È- È˙˙ÈÓ ÈÙÏ „Á‡ ÌBÈ ¯ÈÊ È‡ È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈¬ƒ»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ»ƒ
ÌÏBÚÏ Ál‚Ïe ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰44. ¬≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿«≈«¿»

דקדוקי 44) וכל היום, נזיר שהוא ונמצא למחר ימות שמא
האומר: ג:) (נדרים שאמרו ממה נלמד זה ודבר עליו. נזירות
שמא  מיד, נזיר זה הרי נזיר, שאהיה עד העולם מן אפטר לא
שמא  לחוש יש כאן אף ה"ד), פ"א, לעיל (ראה עתה ימות
אחת  נזירות אלא חייב אינו הקודם שבדין אלא למחר, ימות
אסור  זה הרי שלפנינו בדין ואילו בכל, מותר הוא ואח"כ
וכתב  (רדב"ז). למחר ימות שמא לעולם, וכו' יין לשתות
יין, לשתות אסור אלא אינו שלפנינו, שבדין ספר" ה"קרית
למחר  יחיה שמא ספק, התראת זה שהרי לוקה, אינו אבל

ספק. התראת על לוקים ואין כלום, עבר שלא נמצא

.‡ÈÌ‡ ,Ba ‡a „Âc ÔaL ÌBia ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«∆∆»ƒ»ƒ
ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯„ ÏÁa45B‡ ˙aLa Ì‡Â ; ¿…»«¬≈∆»¿»¿ƒ¿«»

 ·BË ÌBÈa,¯zÓ ·BË ÌBÈ B˙B‡ B‡ ˙aL d˙B‡ - ¯„ ¿»«»«»À»
‡B·È Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰L .ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ CÏÈ‡Â Ô‡kÓƒ»¿≈≈»¿»∆«»»»≈ƒ»

‡B·È ‡Ï B‡ ·BË ÌBÈa B‡ ˙aLa46‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â , ¿«»¿…»¿ƒ¿
¯„pL ÌBÈa - ˜ÙÒ47˜ÙqL ,˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï »≈¿∆»«…»»»»¿ƒ∆¿≈

Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ48CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ,49˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ50, ¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈≈»»»»¿ƒ
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˜ÙÒ ‡È‰L ‰‡a‰ ˙aLÂ51˙e¯ÈÊ ˙Ú˜ÙÓ dÈ‡ ¿«»«»»∆ƒ»≈≈»«¿««¿ƒ
ÂÈÏÚ ‰ÏÁL52. ∆»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

ixd - xcp lega m` ,ea `a cec oay meia xifp ipixd xne`d"
."'ek mlerl xeq` df

הוא  מנזיר, המשיח ביאת יום שלמדים הפנימי הטעם
היתירה  והפרישות ההרחקה הוא בכלל הנזירות שעניין
וקדושה  שלימות האדם על המביאה העולם, מענייני
לעתיד־ תהיה נזירות קדושת של זו ושלימות מיוחדים,
ובאותו  וחכמתה... בתורה "פנויין ישראל יהיו שאז לבוא
קנאה  ולא מלחמה ולא רעב לא שם יהי ' לא הזמן
ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהי' ולא ותחרות...
ישראל", "קדוש יהי' מישראל ואחד אחד וכל בלבד"
ומבחוריכם  לנביאים מבניכם "ואקים הנביא וכמאמר
בניכם  ונבאו בשר כל על רוחי את "אשפוך וכתיב לנזירים",

ובנותיכם".
(32 cenr g"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."aehÎmeie zaya `eai m` wtq xacdy"

הנוסח  עם אחד בקנה הדבר עולה איך ששאלו, מה ועל
נמצא  שלא הרי שיבוא", יום בכל לו "אחכה מאמין" ב"אני
המשניות, בפירוש ולא ה'יד', בספר לא ברמב"ם זה נוסח

בסידורים. הודפס שכך אלא
בשבת  יבוא אם ספק "הדבר שהרי לומר, יש ועוד
קודם  יבוא הנביא אליהו והלא יבוא", לא או ויום־טוב
שלפני־זה  ויו"ט שבת בערב שיבוא ויכול כו' קושיות ויתרץ

לבוא. דוד בן ויוכל הספק ויפתור
(394 cenr b"k wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

דוד.45) בן משיח יבוא היום איסור 46)שמא משום
בשבת  (=העיר) המדינה לתחום חוץ "שהיוצא בשבת, תחום
איסור  יש אם הוא, וספק ה"א) פכ"ז, שבת  (הל' לוקה" -
תחומין  איסור אין או טפחים, מעשרה למעלה תחומין

מג.). (עירובין מעשרה יו"ט.47)למעלה או שבת שהוא
ח.48) החול.49)נזיר החול 50)בימי בימי שגם ואע"פ

ספק  בזה: אומרים אין זאת בכל יבוא, אם ספק אלא אינו
שהוא  ביום משמעו - בא" שבןֿדוד "ביום כי להקל, נזירות
בתוספות  תם' 'רבינו כפירוש הדין, מצד לבוא ראוי

רוקח). (מעשה לשתות ואסור ד"ה מג: אם 51)לעירובין
יבוא. לא או מג:52)יבוא ספק עירובין אמרו: שלא

כבר  אם אבל הנזירות. תחולת בתחילת אלא להקל נזירות
פ"ג, ולעיל ח. בנזיר כמבואר מספק, נפקעת אינה עליו, חלה
אות  שם ובביאורנו הקופה", מלוא נזיר "הריני בענין הי"ז
אסור  אלא אינו זה בדין שגם ספר" ה"קרית וכתב עט.
דוד, בן עדיין בא לא שאם לוקה, אינו אבל יין לשתות

כלום. עבר שלא למפרע, הדבר הוברר

.·È˙ÁÏ‚z Ál‚ ‡ÏÂ B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ eÓÏML ¯ÈÊ»ƒ∆»¿¿≈¿ƒ¿…ƒ«ƒ¿««

‰¯‰Ë53‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÂ Ál‚Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »√»¬≈∆»¿«≈«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈
.ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c ÏÎÂ ,Ì„wÓ ‰È‰Lk ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿∆»»ƒ…∆¿»ƒ¿≈¿ƒ»»

‰˜BÏ - ‡nh B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡ Álb Ì‡Â54. ¿ƒƒ«»»«ƒƒ«»∆

אבל 53) מגלח, הוא שעליהם קרבנותיו, עדיין הביא שלא
מעכבת, תגלחתו אין ראשו, גילח ולא קרבנותיו שהביא כל

(לחםֿמשנה). ה"ה פ"ח, לקמן טו.54)כמבואר נזיר
לא  מת נפש על לה', הזירו ימי "כל ו) ו, (במדבר שנאמר
וכן  מלאת. שלפני כימים מלאת, שאחר ימים לרבות - יבא"
לרבות  - ימי" "כל נאמר: בכולם - גילוח ולענין יין לענין

יד:). (שם מלאת שלפני כימים מלאת שלאחר ימים

.‚È‰n„Â ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ55¯„ BÈ‡L56‚‰B ‰È‰Â , ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ»∆≈∆∆¿»»≈
ÔÈÈ ‰˙LÂ B¯„a ¯z‰57ÌÎÁÏ Ï‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ïe , ∆≈¿ƒ¿¿»»«ƒ¿««¿«»«¿»»

˙e¯ÈÊa ·iÁ ‡e‰LÂ ¯„ ‡e‰L e‰¯B‰Â58‰Ê È¯‰ - ¿»∆∆∆¿∆«»ƒ¿ƒ¬≈∆
¯„pL ‰ÚMÓ ‰BÓ59ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .60‚‰iL , ∆ƒ»»∆»«ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿«

¯z‰ Ô‰a ‚‰pL ÌÈÓik ¯eq‡61. ƒ«»ƒ∆»«»∆∆≈

עליו 56)וחשב.55) שקיבל לשון שאותה לו, שנדמה
נזירות. לשון אינה - לנקוט:57)נזירות רבינו דקדק

ה"א), פ"ו, לקמן (ראה נזירותו את סותרת שאינה יין, ושתה
גילחוהו  ואפילו יום, שלשים סותר גילוחו גילח, אם אבל

אפילו נטמא אם וכן שם, כמבואר סותר באונס, - באונס
ה"ג). (שם נזירות.58)הכל לשון קבלתו, בלשון שיש

(משנה 59) נזירותו לימי לו עולים בהם שעבר הימים כל
זה  וכל נזיר, שאינו שחשב היה, אונס שהרי לא:), בנזיר

תורה. שם 60)מדין על סופרים נקראים שהיו החכמים,
ובירושלמי  ל.) (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים שהיו
(דברי  סופרים תלמודֿלומר "מה אמרו: ה"א) (פ"ה, שקלים
ספורות" ספורות התורה את שעשו אלא נה)? ב, הימיםֿא,
חמשה  יתרומו: לא חמשה כגון: הלכה, לכל ומספר מנין
(עזרא  סופר נקרא היה הכהן ועזרא בחלה. חייבים דברים
כך  אותיותיה), (=מנה תורה בדברי סופר שהיה "כשם ו) ז,
ההלכות  למנות שם), (ירוש' חכמים" בדברי סופר היה

לב.61)כנ"ל. נזיר ברייתא

.„ÈB¯„a ¯z‰ ‚‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¿ƒ¿»«∆≈¿ƒ¿
¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯eq‡ ‚‰Â ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒ¿»«ƒ∆¿ƒ¿««
‰BÓ ‰Ê È¯‰ - BÏ ¯Ò‡Â ÌÎÁÏ Ï‡L ÌÈLÏM‰«¿ƒ»«¿»»¿»«¬≈∆∆
Ô‰a ‚‰pL ‰¯OÚ‰ „‚k ,Ï‡ML ÌBiÓ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒƒ∆»«¿∆∆»¬»»∆»«»∆
ÌÈÓÈ ˙¯OÚa ‡nh B‡ Ál‚ B‡ ‰˙L Ì‡Â .¯z‰∆≈¿ƒ»»ƒ«ƒ«»«¬∆∆»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡‰62. »≈«ƒ«««¿

מלקות 62) לוקה אינו אבל חכמים, דברי על ועבר שמרד על
בכל. והותר נזירותו הושלמה כבר התורה, שמן ארבעים.
שהיה  "לפי שם: בנזיר לרבינו, המשנה פירוש והשווה
עליו  חל שלא סבור והיה טועה, היתר) (שנהג הזמן באותו

הנדר".

.ÂËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63˙ËÚeÓ ˙e¯ÈÊa ?64Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆∆¬»
˙e¯ÈÊa ÌBÈ ÌÈLÏL ‚‰iL Bic - ‰a¯Ó ˙e¯ÈÊa65, ƒ¿ƒ¿À»«∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ

ÂÈÓÈ Ïk ‰a¯Ó‰ B˙e¯ÈÊ ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡66Ì‡Â . ««ƒ∆»««¿ƒ«¿À»»»»¿ƒ
ˆÚa ¯eq‡ ‚‰ ‡ÏÏÏk BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - BÓ67. …»«ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
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היתר.63) בהם שנהג הימים כמנין איסור שינהוג
יום.64) שלשים בת בתוספתא 65)שהיא וכן כ. נדרים

מי"א. פ"א, בכולם,66)שם וזילזל יום, מאה שנזר כגון
בלבד. יום שלשים איסור שינהוג החכמים 67)דיו אין

פתח  הנודר מצא אם אפילו נדרו, את לו להתיר לו, נענים
כ.). (נדרים לו להתיר חרטה

.ÊË‰ÊÏ ÔÈ˜˜ÊpL ÔÈc ˙Èa Ïk68Ba ‡ˆBiÎÂ69, »≈ƒ∆ƒ¿»ƒ»∆¿«≈
ÔÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯„a ÔÈÏÊÏÊnL el‡Ï ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿≈∆¿«¿¿ƒƒ¿»ƒ∆≈«»ƒƒ

‰¯Bz‰70Ï˜‰Ï Ô‰Ï e¯BiL B‡ ,71Ô‰Ï eÁzÙiL B‡ , «»∆»∆¿»≈∆ƒ¿¿»∆
Á˙t72B˙B‡ ÔÈcÓ -73ËBÈ„‰‰ ÔÈc ˙Èa74. ∆«¿«ƒ≈ƒ«∆¿

נדרו.68) לו היתר 69)להתיר בו ונהג גמור נדר שנדר
הלכה). ולענין דיבורֿהמתחיל שם, לנדרים ר"ן (ראה

חכמים,70) מדברי אלא ואינו חמור, נדרו שאין שמודיע
הי"בֿיג. פ"ב, נדרים בהל' המנויים אלה שאומר 71)כגון

מנהג  ינהג שלא לו לומר במקום לך, ומותר נדר זה אין לו:
שם. כמבואר בו, ולגעור בנדרים כך 72)זה וע"י חרטה,

לו. ולהתיר בטעות" "נדר נדרו את לעשות מתכוונים הם
ראה 73) בשמתא, שהם ואומרים, הקהל, מן אותם מרחיקים

ה"ב. פ"ז, תלמודֿתורה ובכת"י 74)הל' כ. נדרים
ההדיוט. ביתֿדין אותו את מנדים התימנים:

.ÊÈ˙e¯ÈÊp‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ ,˙e¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈«¿ƒ
˙BÓ‰a‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰ËÁLÂ ,‰È˙Ba¯˜ ‰‡È·‰Â75 ¿≈ƒ»»¿¿∆»¿ƒ¿¬»««ƒ«¿≈

ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏÚa ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,dÓc ˜¯ÊÂ¿ƒ¿«»»¿««»»««¿»««ƒ∆¬«ƒ
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ál‚ ‡Ï76- ‰˜È¯Ê Ì„˜ Ì‡Â . …ƒ¿»≈»¿»≈¿ƒ…∆¿ƒ»

¯ÙÈ ‰Ê È¯‰77ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .78˙ÁÏ‚˙a ? ¬≈∆»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿««
‰¯‰Ë79‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙a Ï·‡ ;80Èt ÏÚ Û‡ ¯ÙÈ - »√»¬»¿ƒ¿««À¿»»≈««ƒ

‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ÏL ˙Ba¯w‰ e·¯wL∆»¿«»¿»∆ƒ¿««À¿»ƒ¿≈∆ƒ
˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ„Ú81. ¬«ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«∆∆

ה"א.75) פ"ח, לקמן כמבואר בהמות, שלש להביא שעליה
קרבנותיה 76) שאר את להביא ועליה נזירותה, נדר את

נפש, עינוי משום נדרה את יפר אומרים ואין כדין. ולהתגלח
פ"ח, (לקמן יין לשתות היא יכולה הדם שנזרק לאחר כי

נפש. עינוי שום כאן ואין היא 77)ה"ה) אסורה שעדיין
(משנה  נפש עינוי משום אשתו נדרי אדם ומיפר יין, בשתיית
בקרבנותיה  תעשה מה יתבאר ה"ט פ"ט, ולקמן כח.). נזיר

ההפרה. לפני להפר 78)שהפרישה יכול הבעל שאין
הקרבן. דם זריקת נזירות 79)אחרי אחרי מתגלחת שהיא

בטהרה. מנין 80)שמנתה כל את וסתרה שנטמאה
קרבנותי  ולהקריב להתגלח ועליה ולהתחיל נזירותה, ה,
ה"ג. פ"ו, לקמן ראה חדשה. נזירות ויכול 81)למנות

מעונה  כלומר, מנוולת" באשה "איֿאפשי לומר: בעלה
שם). (משנה יין משתיית ומנועה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על 1) מלקיות שש שלוקה הנזיר, על האסורים הגפן מיני

השיער  את המשיר סם ראשו על שהעביר נזיר אחת, התראה
הרבה  פעמים למת שנטמא נזיר פרע", "גדל מצות ביטל
מהם  מי הנזיר את המטמא אחת, אלא לוקה אינו אימתי

עצמו. שטימא הנזיר לוקה מלקיות כמה לוקה,

.‡‰‡Óh‰ :¯ÈÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÈÓ ‰LÏL2, ¿»ƒƒ¬ƒ¿»ƒ«À¿»
˙ÁÏ‚z‰Â3ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰Â ,4˙ÏÒt ÔÈa È¯t ÔÈa , ¿«ƒ¿««¿«≈ƒ«∆∆≈¿ƒ≈¿…∆

È¯t5˙B¯‚B¯b ÏL B‡ ÌÈ¯Óz ÏL ¯ÎM‰ Ï·‡ .6 ¿ƒ¬»«≈»∆¿»ƒ∆¿¿
¯ÈÊÏ ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ7ÂÈÏÚ ¯Ò‡pL ‰Ê ¯ÎLÂ . ¿«≈»∆À»«»ƒ¿≈»∆∆∆¡«»»

‰¯Bza8ÔÈi‰ ˙·¯Úz ÏL ¯ÎM‰ ‡e‰ ,9. «»«≈»∆«¬…∆««ƒ

על 2) . . . הזירו ימי "כל ו) ו, (במדבר ככתוב למת, להטמא
יבוא". לא מת ה)3)נפש (שם ככתוב ראשו, שער לגלח

הי"א. להלן וראה ראשו". על יעבור לא ככתוב 4)"תער
יאכל". לא . . . היין מגפן יעׂשה אשר "מכל ד) ֵֶָ(שם,

ה"ב. בסמוך וקליפותיהם,5)וכמבואר הענבים חרצני כגון
בנזיר  כמבואר שהתליעו, ענבים וכן הבאה, בהלכה כמבואר

ב. מיובשות.6)לד, הגפן.7)תאנים מן יוצא שאינו
יזיר".8) ושכר "מיין ג: בו 9)שם, מעורב שיין משקה

שכר  (שם) אונקלוס לדברי אולם ה"ד. בסמוך הנזכר כשיעור
כשהוא  משכר "שהיין שם. רש"י מפרש וכן ישן. יין הוא -
הקפר  אלעזר "רבי שנינו: שב'ספרי' להעיר וראוי ישן".

חי". זה - שכר (במים), מזוג זה - יין אומר:

.·ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯ÈÊ ?„ˆÈk ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰«≈ƒ«∆∆≈«»ƒ∆»«¿«ƒƒ
ÌÈL·È B‡ ÌÈÁÏ ,ÌÈ·Ú ‡e‰L ,È¯t‰10¯Òa B‡11, «¿ƒ∆¬»ƒ«ƒ¿≈ƒ…∆

Ì‰Â ,ÔÈbf‰ ‡È‰L ,È¯t‰ ˙ÏÒtÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L B‡∆»«¿«ƒƒ¿…∆«¿ƒ∆ƒ««ƒ¿≈
‰BˆÈÁ‰ ‰tÏw‰12ÔÈbf‰ Ì‰Â ,ÌÈpˆ¯Á‰ B‡ , «¿ƒ»«ƒ»««¿«ƒ¿≈««ƒ

ÔÈÓÈt‰13Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ ÌÈÚ¯BfL «¿ƒƒ∆¿ƒ»¬≈∆∆¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L14ÔÈÈ15Le¯˜ ÔÈiÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡ B‡16, »»¿ƒƒ«ƒ»«¿«ƒƒ«ƒ»
È¯t‰ ‡e‰L17˙ÏÒt ‡e‰L ,ıÓÁ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L B‡ , ∆«¿ƒ»»¿ƒƒ…∆∆¿…∆

È¯t‰18ÌÈ·Ïel‰Â ÔÈÏÚ‰ Ï·‡ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -19ÈÓe «¿ƒ¬≈∆∆¬»∆»ƒ¿«»ƒ≈
ÌÈÙ‚20¯„Óq‰Â21l‡ È¯‰ -ÔÈ‡L ;¯ÈÊÏ ÔÈ¯zÓ e ¿»ƒ¿«¿»«¬≈≈À»ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈ·LÁ Ô‰ ıÚ‰ ÔÓ ‡l‡ ,È¯t ˙ÏÒt ‡ÏÂ È¯t ‡Ï22. …¿ƒ¿…¿…∆¿ƒ∆»ƒ»≈≈∆¿»ƒ

כלשון 11)צמוקים.10) צרכם, כל נתבשלו שלא ענבים
שניו". תקהינה הּבסר "האכל כט) לא, (ירמיה הכתוב

"שלא 12) האומר: יוסי רבי כדעת ב. לד, נזיר משנה,
- והפנימי זוג, – החיצון בהמה, של (פעמון) כזוג תטעה,

זג. נקרא החיצון בענבים, כך ובכת"י 13)עינבל".
ולדעת  איננה. הזגין ותיבת: הפנימיים" "והם התימנים:
סופר'. 'טעות היא "הזגין" תיבת רוקח' ה'מעשה

פ"ד,14) שבועות בהל' לעיל מפורשת והיא הלוג, רביעית
ובגמרא 15)ה"ד. יין", רביעית שישתה "עד שם: משנה,

מסיני. למשה הלכה - לנזיר יין רביעית אמרו: - א לח, שם
עז.)16) (שבת אמרו וכן בכזית, ושיעורו כאוכל, שנחשב

(נקרש) "יבש לרשות: מרשות בשבת יין הוצאת לענין
ה"ב. פי"ח, שבת הל' והשווה בניגוד 17)בכזית",

הפרי. פסולת אלא שאינו מתקלקל 18)לחומץ, שהיין
לחומץ. ורכים.19)והופך ירוקים בעודם הגפן ענפי

הגפן 20) וחותכים כשפוצעים הגפנים מן היוצאים "המים
פ"א, ערלה למשנה, בפירושו רבינו (לשון הזמורות" או

בהתחלת 21)מ"ז). הפרי לאחר ראשית התפתחותו
"פרחה  יג): ז, השירים (שיר ככתוב מהעץ, הפרחים שנשרו
מ"ז) פ"א, (ערלה במשנה גם ונזכר הסמדר". פתח הגפן

לבוסר". לבלוב בין - "סמדר מגדיר: ערלה 22)וב'ערוך'
פרט, - יזיר ושכר "מיין דרשו: - ב לד, ובנזיר מ"ז. פ"א,
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חזר  - זג ועד מחרצנים כלל, - היין מגפן יעשה אשר מכל
מה  הפרט, כעין אלא דן אתה אין ופרט, וכלל פרט ופרט,
פרי  כל אף חומץ), =) פרי ופסולת פרי מפורש הפרט
"כל  בוסר, לרבות - פרי" "כל שם: ופירשו פרי", ופסולת
עלים  ונתמעטו שהתליעו, ענבים לרבות - פרי" פסולת

לפרט. דומים שאינם גפנים, ומי ולולבים

.‚ÔÙ‚ È¯eq‡ Ïk23‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ24?„ˆÈk . »ƒ≈∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆≈«
¯Òa ÌÚ B‡ ÌÈL·È ÌÚ ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú Û¯vL È¯‰¬≈∆≈≈¬»ƒ«ƒƒ¿≈ƒƒ…∆
Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ˙ÈÊk ˙·¯Úz‰ ÔÓ ÏÎ‡Â ,‚ÊÂ Ôˆ¯ÁÂ¿«¿»¿»¿»«ƒ««¬…∆¿«ƒ∆¿≈ƒ

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÏÎ‡25- ˙ÈÊk Ïk‰ ÔÓ ÏÎ‡L „Ú ¬»»∆««∆«∆»«ƒ«…¿«ƒ
‰˜BÏ26- ıÓÁÂ ÔÈÈ ˙·¯Úz ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿≈ƒ»»¿ƒƒ«¬…∆«ƒ»…∆

‰˜BÏ27. ∆

הגפן.23) רומי: א.24)בדפוס לד, נזיר משנה,
מועטות.25) תחילת 26)בהפסקות בין יהיה שלא ובלבד

כמבואר  ביצים, ג' אכילת משיעור יותר סופה עד האכילה
יותר  סופה עד האכילה מתחילת יש אם אבל ה"ד, בסמוך
מצטרפות  האכילות אין - ביצים שלש אכילת מכשיעור
מתחילה  שישהה "עד ב: יב, בכריתות ששנינו כמו (רדב"ז).
אסורות  מאכלות הל' והשווה פרס". אכילת כדי סוף ועד

ה"ח. -27)פי"ד היין מגפן יעׂשה אשר "מכל ֵֶָשנאמר:
לז:). (נזיר זה" עם זה מצטרפים שהם נזיר איסורי על לימד
כדי  סוף ועד מתחילה שהה אם בשתיה: הפסקות ולענין
שם) הרדב"ז כפירוש בנחת. (שתיה רביעית שתיית
בהל' רבינו כלשון מצטרפות, אין לאו ואם מצטרפות,

הט"ז. פ"ד, שם והשווה ה"ט, פי"ד אסורות מאכלות

.„¯eÒ‡‰ ¯·„Ï Û¯ËˆÓ BÈ‡ ¯zn‰ ¯·c28.¯ÈÊa »»«À»≈ƒ¿»≈¿»»»»¿»ƒ
Ïk‰ ÌÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,L·„a ·¯Ú˙pL ÔÈÈ ?„ˆÈk≈««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ∆«««…

ÔÈ˜env‰ ÔÎÂ ,˙·¯Úz‰ ÔÓ ‰˙LÂ ,ÔÈÈ ÌÚË29ÔÒ¯cL «««ƒ¿»»ƒ««¬…∆¿≈«ƒƒ∆¿»»
ÔÓ ÏÎ‡Â ,ÔÈ˜enˆ ÌÚË Ïk‰ ÌÚËÂ ,˙B¯‚B¯b‰ ÌÚƒ«¿¿¿«««…««ƒƒ¿»«ƒ
¯eÒ‡‰ ¯·cÓ ‰È‰iL „Ú ;‰˜BÏ BÈ‡ - ˙·¯Úz‰««¬…∆≈∆«∆ƒ¿∆ƒ»»»»

ÌÈˆÈa LÏL È„Îa ˙ÈÊk ˙·¯Úza30LÏLk ÏÎ‡Â ««¬…∆¿«ƒƒ¿≈»≈ƒ¿»«¿»
ÌÈˆÈa31Ì„‡ ÏÎa ÌÈÂM‰ ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡Lk ,32BÓk , ≈ƒƒ¿»»ƒƒ«»ƒ¿»»»¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL33. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

רביעית.28) או כזית לכשיעור, ענבים 29)להשלים
ביצים,30)מיובשות. כשלש מהתערובת יאכל שאם

האיסור. מן כזית יאכל שלא שאכל 31)איֿאפשר נמצא
ומצטרפות  ביצים, שלש אכילת כזמן בהפסקות, האיסור את
רש"י  וכדברי כד, אות לעיל כמבואר אחד, לשיעור האכילות
לאכלו  משהתחיל באכילתו שוהה שאינו "כיון א: סז, בע"ז
מצטרפת  - פרס אכילת כדי אלא שגמרו עד האיסור) (את
ושוהה  הואיל . . . פרס אכילת בכדי אין אם אבל אכילתו,
של  אכילות כשתי הן הרי פרס, אכילת מכדי יותר באכילתו

לוקין". ואין ימים על 32)שני האסורים ודם חלב כגון
בלבד. לנזיר אלא אסור שאינו הגפן, מן ליוצא בניגוד הכל,

שם:33) שאמרו א. לז, בנזיר ההלכה ומקור ה"ג. פט"ו,
כעיקר, (האיסור) טעם ליתן - ישתה לא ענבים משרת "וכל
ומכאן  חייב, - יין טעם בהם ויש במים ענבים שרה שאם
הדורש  עקיבא כרבי ולא שבתורה". איסורים לכל דן אתה

נזיר  באיסורי אין שאם לאיסור", שמצטרף ל"היתר מכאן
חייב. שיהא לכזית, משלים והיתר כשיעור

.‰‰È‰Â ,ÔÈÈa Bzt ‰¯L Ì‡ ÔÎÂ34È„Îa ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯‰ ¿≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»»»¿ƒƒ«ƒƒ¿≈
Ò¯t35ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,Ò¯t È„k ÏÎ‡Â ,˙t‰ ÔÓ ¿»ƒ««¿»«¿≈¿»∆ƒ¿»∆»«

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯36Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒƒ«ƒ¬≈∆∆¿«∆¿«≈
¯·c ¯Ò‡Ï - ÌÈ·Ú ˙¯LÓ ÏÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»¿»ƒ¿«¬»ƒ∆¡…»»

ÔÈi‰ ÌÚËk BÓÚËÂ ÔÈi‰ Ba ·¯Ú˙pL37‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»≈««ƒ¿«¿¿««««ƒ¿∆ƒ¿∆
BLnÓe BÓÚË38˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ¯‡Lk ,39. «¿«»ƒ¿»ƒ≈«¬»

והיתה.34) התימנים: בו 35)בכת"י שיש ככר, חצי הוא
כשלש  בו יש "פרס" הנקרא: הככר, חצי נמצא ביצים, כשש
הל' והשווה ברוקה, בן יוחנן וכרבי פב:) (עירובין ביצים

ה"ו. פט"ז, צרעת בהפסקה 36)טומאת ששתיות אע"פ
שהוא  כאן אבל רביעית, שתיית כדי אלא מצטרפות אינן
כמאכל, דינו הפת, אכילת עם אכילה, דרך - היין מן נהנה

שמח'). ('אור פרס אכילת בכדי מצטרף כגון 37)שהוא
וכמבואר  לז. (נזיר יין טעם בהם ויש במים, ענבים ששרה

לא). אות רביעית 38)לעיל בלחם, שנבלע היין מן שיהיה
פרס. אכילת לתוך 39)בכדי שנפל הכליות, חלב כגון

שלש  בכל כזית החלב מן והיה ונמוח, הגריסין תבשיל
לוקה, - ביצים כשלש הגריסין מן ואכל התערובת, מן ביצים
לזה, והמקור ה"ג. פט"ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר
אסור  וממשו שטעמו "כל א: סז, בע"ז יוחנן רבי דברי
להעיר, וראוי פרס". אכילת בכדי כזית וזהו עליו, ולוקים
שיעור  היא פרס שאכילת ועוד, א סז, בע"ז רש"י ששיטת
פב, בעירובין התנאים במחלוקת תלוי וזה ביצים, ארבע של

לב. אות לעיל ראה ב.

.Â- ÔÈÈ ÌÚË ÌL ÔÈ‡Â L·„a Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÈÈ ·¯Ú˙ƒ¿»≈«ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈»«««ƒ
Ì„Â ·ÏÁÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï .¯ÈÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰40. ¬≈∆À»¿»ƒ…ƒ¿∆∆»≈≈∆»»

בו 40) נמצא ולא בתבשיל נתערבו ואם כרת, בעונש שהם
מאכלות  בהל' כמבואר מותר, התבשיל הרי - האיסור טעם

ה"ב. פט"ו, אסורות

.Ê˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙ÈÚÈ·¯ ÌL ÔÈ‡Â ÔÈÈ ÌÚË Ba ‰È‰»»«««ƒ¿≈»¿ƒƒƒ¿≈¬ƒ«
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ò¯t41e¯‡aL BÓk , ¿»¬≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a42ÏÎ‡ Ì‡ B˙B‡ ÔÈkÓe , ¿ƒ¿«¬»¬«ƒƒ»«
˙ec¯Ó ˙kÓ43. «««¿

"טעמו 41) ב: סז, בע"ז יוחנן רבי כדברי חכמים, מדברי
אסור  - רבינו וסובר עליו". לוקים ואין אסור - ממשו ולא

בלבד. כמו 42)מדבריהם התימנים: ובכת"י ה"ג. פט"ו,
טעם  בו יש אם הראב"ד, ולדעת מאכלות. באיסורי שביארנו
זה  הרי פרס, אכילת בכדי רביעית בו אין אם אפילו יין,
ב'תוספות' וראה עליו. לוקים שאין אלא התורה, מן אסור

אמר. רבא דיבורֿהמתחיל: ב צח, ועבר 43)חולין שמרד
צורך  וכפי הדיין עיני ראות כפי והיא חכמים, דברי על

מ"ג. פ"ד, נזיר למשנה, בפירושו רבינו כדברי השעה,

.Á‚Ê ˙ÈÊÎe Ôˆ¯Á ˙ÈÊÎe ÌÈ·Ú ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯ÈÊ»ƒ∆»«¿«ƒ¬»ƒ¿«ƒ«¿»¿«ƒ»
ËÁÒ elÙ‡Â ,ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙LÂ ÌÈ˜enˆ ˙ÈÊÎe¿«ƒƒƒ¿»»¿ƒƒ«ƒ«¬ƒ»«

epnÓ ‰˙LÂ ÏBkL‡44LÓÁ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ ∆¿¿»»ƒ∆¿ƒƒ¬≈∆∆»≈
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˙Bi˜ÏÓ45‰˜BÏÂ .‡e‰ „Á‡ Â‡Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏkL , «¿ƒ∆»∆»≈∆¿»∆»¿∆
ÏÎa ‰ÂL ‡e‰L ,B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ ˙ÈML ˙e˜ÏÓ«¿ƒƒƒ…«≈¿»∆»∆¿»

ÌÈ¯„p‰46- ÌÈ·Ú ˙ÈÊk B‡ ‚Ê ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»ƒ¿≈ƒ»«¿«ƒ»¿«ƒ¬»ƒ
,ÌÈ·Ú ÌeMÓ B‡ ‚Ê ÌeMÓ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ∆¿«ƒ««ƒ»ƒ¬»ƒ

B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡Â47¯ÈÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿««ƒ…«≈¿»¿«ƒ¿»ƒ
ÏÚ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ ‡e‰L - ‡nh B‡ ÁlbL∆ƒ«ƒ«»∆∆¿«ƒ«««
ÏÎa ‰ÂM‰ ¯eq‡‰ ÏÚ - ˙Á‡Â ,Ba „ÁÈÓ‰ ¯eq‡‰»ƒ«¿À»¿«««»ƒ«»∆¿»

.B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ‡e‰L ,ÌÈ¯„p‰«¿»ƒ∆…«≈¿»

יין 44) אחר: בשם נקרא הוא אבל יין, טעם עדיין לו שאין
"וענבים 45)חדש. אמרה: התורה כי ב. לח, נזיר ברייתא

בפני  זה על לחייב - יאכל לא צמוקים) =) ויבשים לחים
נזיר, איסורי לכל דן אתה ומכאן עצמו, בפני זה ועל  עצמו
בפני  זה על חייב - שמות שני והם אחד מין שהוא כל
וענבים, ענבים) מיץ אפילו =) חדש יין לרבות וכו', עצמו"
שתים. חייב - שמות שני והם הואיל שוה , שטעמם אע"פ

ה"א.46) פ"א, לעיל כמבואר היא, נדר הנזירות גם כי שם,
יעׂשה  אשר "מכל משום: שביעית, מלקות לוקה אינו ֵֶָאבל
שזה  שבכללות" "לאו זהו כי יאכל" לא . . . היין מגפן
על  לוקים ואין מסויים, דבר מפרש ואינו דברים הרבה כולל

לאביי). בניגוד כרבא, (שם שבכללות שלוקין 47)לאו
ה"ה. פ"א, נדרים בהל' כמבואר עליו,

.ËıÓÁ ˙ÈÚÈ·¯e ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ¯ÈÊ48BÈ‡ - »ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ…∆≈
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈi‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ;˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ∆∆»««∆≈«»«««ƒƒ¿≈«¿
‰zLÈ ‡Ï ÔÈÈ :·e˙k ÔÈ‡L .BÓˆÚ ÈÙa ıÓÁ‰ ÏÚÂ¿««…∆ƒ¿≈«¿∆≈»«ƒ…ƒ¿∆
‡Ï ¯ÎL ıÓÁÂ ÔÈÈ ıÓÁ :Ck ‡l‡ ,‰zLÈ ‡Ï ıÓÁÂ¿…∆…ƒ¿∆∆»»…∆«ƒ¿…∆≈»…
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c ‡ÏÂ ÔÈÈ ‰zLÈ ‡Ï :¯ÓBÏk .‰zLÈƒ¿∆¿«…ƒ¿∆«ƒ¿…»»∆ƒ¿»≈

¯ÎM‰ ‡e‰Â ,ÔÈi‰49‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â .eˆÈÓÁ‰ elÙ‡Â , ««ƒ¿«≈»«¬ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿…
„Á‡ ÌL ‡e‰L ,ıÓÁ‰ ‡l‡ ÏÙk50ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - »«∆»«…∆∆≈∆»≈∆«

BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê51. ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

שנחמץ.48) יין ה"א.49)שהוא לעיל בין 50)ראה
סתם, חומץ נקרא: שכר, חומץ שהוא בין יין, חומץ שהוא

א. סו, בע"ז כמבואר הם, אחד ושם אחד וכשם 51)ומין
אחד  שם שהוא שכר, וחומץ יין חומץ על שתים חייב שאינו
שהם  אע"פ והחומץ היין על שתים חייב אינו כך אחד, ומין
בפני  מהם אחד בכל לאו מיוחד ואינו הואיל שמות, שני
עליו. ילקה - בלבד חומץ ישתה אם אמנם (רדב"ז). עצמו
חולק, והראב"ד ישתה. לא יין חומץ תורה: אמרה שבפירוש
כמבואר  הם, שמות ושני מינים שני וחומץ יין ולדעתו
ב'ספר  רבינו אולם שתים. וחייב - א צו, בבבאֿבתרא
הש"ס  מסוגיית דבריו את הוכיח רו, לאֿתעשה המצוות',
אתה  מכאן וחומץ, יין שייר "והרי שם: ששאלו ב. לח, נזיר
שהחומץ  מפני שתים, והחומץ היין על חייב שאינו למד
הכתוב, אמר וכאילו היין, שהוא עיקרו, בעבור נאסר אמנם
'ספר  (ע"פ בהפסדו (מהיין) ממנו נסתלק לא שאיסורו
והשווה  שם). ובהערותיו העליר חיים ר' מהדורת המצוות'

שעב. מצוה החינוך' 'ספר

.ÈÔÈÈa ‰˙BL ‰È‰L ¯ÈÊ52Èt ÏÚ Û‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk »ƒ∆»»∆¿«ƒ»«À««ƒ
ÌÈÓMÏ ·iÁ ‡e‰L53BÈ‡ - ˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈÚÈ·¯ Ïk ÏÚ ∆«»«»«ƒ«»¿ƒƒ¿ƒƒ≈

B¯·c ÏÁÈ ‡Ïc ˙Á‡Â ÔÈÈ ÌeMÓ ˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ54, ∆∆»««ƒ«ƒ¿««¿…«≈¿»
e¯‡aL BÓk55˙ÈÚÈ·¯ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ

Â ,‰zLz Ï‡ ,‰zLz Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â ˙ÈÚÈ·¯e‡e‰ ¿ƒƒ¿»¿«ƒ¿∆«ƒ¿∆¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰˙BL56,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ . ∆«»«»∆»¿∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

epnÓ ˜Á¯˙ÈÂ ÔÈÈ È˙BL ·LBÓa „ÓÚÏ ¯ÈÊÏ ¯eÒ‡L∆»«»ƒ«¬…¿«≈«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆
ÂÈÙÏ ÏBLÎÓ È¯‰L ,‰a¯‰57ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .58·È·Ò : «¿≈∆¬≈ƒ¿¿»»»¿¬»ƒ»ƒ

·¯˜È ‡Ï Ì¯ÎÏ59. «∆∆…ƒ¿»

מב,52) בנזיר המשנה לשון וכן יין, שותה התימנים: בכת"י
ורביעית,53)א. רביעית כל על אותו מעניש שהקב"ה

למשנה, בפירושו רבינו כלשון עצמה, בפני עבירה שהיא
ההתראה.54)שם. אחר אלא ללקות חיוב שאין
ה"ח.55) וכן 56)לעיל ואחת. אחת קדומים: בדפוסים

א. מב, נזיר המשנה, אחריהם 57)לשון ימשך שמא
עמהם. א.58)וישתה נח, שם 59)ע"ז יאכל שמא

ענבים.

.‡È‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰¯ÚO ÁlbL ¯ÈÊ60¯Ú˙a ÔÈa , »ƒ∆ƒ««¬»««∆≈¿««
‚eÊa ÔÈa61d¯wÚÓ dˆvwL ‡e‰Â .62¯Úz ÔÈÚk63ÔÎÂ . ≈¿¿∆ƒ¿»≈ƒ»»¿≈««¿≈

‰˜BÏ - B„Èa dLÏz Ì‡64„Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ . ƒ¿»»¿»∆∆»«¿«≈«¿∆»
BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz :¯Ó‡pL ;Álb˙n‰65Ì‡Â . «ƒ¿«≈«∆∆¡«««…«¬…«…¿ƒ

,‰˜BÏ BÈ‡ - d¯wÚÏ dL‡¯ ÛÎÏ È„k epnÓ ÁÈp‰ƒƒ«ƒ∆¿≈»……»¿ƒ»»≈∆
¯Úz ÔÈÚk ‰Ê ÔÈ‡L66. ∆≈∆¿≈««

מ"ג.60) פ"ד, שם בתוספתא וכן א. מ, נזיר
לשרשה.62)במספרים.61) מעיקרו.63)סמוך שמגלח

א. מ, ראשו 64)נזיר על יעבור "לא שנאמר: ב. לט, שם
המעבירים". כל לרבות הוא,65)- יעבור" "לא בו: קרא

על  מוסב "יעבור" שלשון מד.), (שם אחר לו יעביר ולא
אחר  בין הוא בין ומשמע הפועל, כאן נתפרש שלא התער,
המתגלח  "ואין ה"ז: פי"ב, ע"ז בהל' וראה תמימה'). ('תורה

שיסייע". עד מצות66ֿ)לוקה ביטל אבל ב. לט, נזיר
הבאה  בהלכה כמבואר ראשו, שער פרע גדל שנאמר: עשה,

ספר'). ('קרית

.·ÈÌÒ BL‡¯ ÏÚ ¯È·Ú‰67¯ÈM‰Â ¯ÚO‰ ˙‡ ¯ÈMnL ∆¡ƒ«…«∆«ƒ∆«≈»¿ƒƒ
‰˜BÏ BÈ‡ - ¯ÚO‰ ˙‡68,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha ‡l‡ , ∆«≈»≈∆∆»ƒ≈ƒ¿«¬≈

.BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :¯Ó‡pL∆∆¡««≈∆«¿«…

הטהרה,68)משחה.67) תגלחת מצות לענין א. מ, נזיר
מצות  בסם יוצא שאינו כשם גילוח, איסור לענין והואֿהדין
תמימה'). ('תורה גילוח באיסור עליו עובר אינו כך  גילוח,
כל  לרבות - יעבור "לא סא אות לעיל שאמרנו ואע"פ
שאינו  הסם אבל בידו, מעביר כשהוא הכוונה המעבירים",
מסביר, רענן' וב'זית (רדב"ז). עליו עובר אינו - ביד תולש
אין  - המשיחה בשעת מיד נושרות השערות ואין הואיל
מקור  רבינו מביא צב, 'עשה' המצוות' וב'ספר כתער. דינה
ב'עשה' אלא בלאו עובר אינו סם שבהעברת ההלכה
יתן  "ואל א: ו, פרק נשא זוטא ב'ספרי' והיא מ'מכילתא',
באדמה  החופף במצותֿעשה, שיירתי מה . . . בעשה סמנים

סמנין". והנותן

.‚ÈÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - BL‡¯ Ïk ÁlbL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ«»…≈∆ƒ
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˙Á‡ ‡l‡ ˙ÁÏ‚z‰69¯ÚO Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . «ƒ¿««∆»««¿ƒƒ¿«»≈»
¯ÚOÂ70Ál‚Ó ‡e‰Â ,Ál‚z Ï‡ ,Ál‚z Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â ¿≈»¿»¿«¿«≈««¿«≈«¿¿«≈«

.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -∆«»««¿««

חייב 69) שהוא ה"י, לעיל נתבאר וכבר א. מב, נזיר משנה,
רבינו  כותב וכן ושערה. שערה כל גילוח על לשמים

שם. למשנה, שערה 70)בפירושו כל התימנים: בכת"י
ושערה.

.„ÈÛÙBÁ ¯ÈÊ71,ÂÈ¯tˆa CÎBÁÂ B„Èa B¯ÚO ÏÚ »ƒ≈«¿»¿»¿≈¿ƒ»¿»
B˙ek ÔÈ‡ È¯‰L ,LLBÁ BÈ‡ - ¯ÚO ÏÙ Ì‡Â¿ƒ»«≈»≈≈∆¬≈≈«»»

¯ÈMÈ ‡lL ¯LÙ‡Â ¯ÈM‰Ï72˜¯ÒÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«ƒ¿∆¿»∆…«ƒ¬»…ƒ¿…
˜¯ÒÓa73‰Ó„‡a ÛÁÈ ‡ÏÂ74˙¯MnL ÈtÓ ,75˙‡ ¿«¿≈¿…»…«¬»»ƒ¿≈∆«∆∆∆

È‡cÂ ¯ÚO‰76‰˜BÏ BÈ‡ - Ôk ‰OÚ Ì‡Â .77. «≈»««¿ƒ»»≈≈∆

ומגרד.71) שמעון 72)משפשף וכרבי שם. משנה,
פ"א, שבת הל' השווה מותר. מתכוין שאינו דבר האומר:

נימין 73)ה"ה. להסיר הסורק, "כל אמרו: שם בגמרא
דבר  זה הרי רש"י: ומפרש מתכוין". מדולדלות (שערות)
כיון  לוקה, אינו זאת שבכל הרדב"ז, וכתב ואסור. מתכוין
לסרוק, אסור אבל גילוח, כאן אין - קצת נידלדלו שכבר

לגמרי. נעקרו לא שעדיין המשיר 74)כיון אדמה מיני מין
שם. למשנה רע"ב ראה השיער, ובכת"י 75)את

שמשיר. להשיר 76)התימנים: מתכוין שאינו ואע"פ
ישיר  ולא באדמה לחוף שאיֿאפשר וידוע הואיל השיער,
שבת  הל' השווה אסור, - לכך מתכוין שאינו אע"פ השיער,

ה"ו. שאינו 77)פ"א, ראשו, על סם העביר כמו זה שהרי
שביטל  ויתכן המשנה'). ('מרכבת הי"ב לעיל כמבואר לוקה.
סם. בהעברת לעיל כמבואר פרע. גדל של: מצותֿעשה בזה

.ÂË‰Ú·L ˙‡ÓË ˙ÓÏ ‡nhpL ¯ÈÊ78Èa ,˙B‡ÓËa Ô »ƒ∆ƒ«»¿≈À¿«ƒ¿»≈¿À¿
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ‡e‰L79¯‡a˙iL BÓk ,80˙B‡ÓËa ÔÈa , ∆¿«≈«¬≈∆¿∆ƒ¿»≈≈¿À¿

Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó BÈ‡L81‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -82. ∆≈¿«≈«¬≈∆¬≈∆∆

ימים.78) תגלחת 79)שבעה עליהן להתגלח שמחוייב
ה"ב.80)טומאה. פ"ז, ברביעית 81)לקמן שנגע כגון

ה"וֿז. שם שיתבאר כמו ודופק, בגולל או המת, מן דם
זה 82) אין כי ז), ו, (במדבר במותם להם יטמא לא משום:

"וכי  ט) (שם, אחר בפסוק המפורשת טומאה, לתגלחת ענין
מתגלח  שאינו טהרתו", ביום ראשו וגלח . . . עליו מת ימות
רבינו  כלשון מת, של מעצמו שהן מטומאות שיטמא עד
בהל' רבינו שכתב ואע"פ שם. ובביאורנו ה"א, פ"ז לקמן
מן  טומאה שכל אומר, אני "לפיכך ה"ג: פ"ג, מת טומאת
זה  אין - תורה" דין אינה - עליה מגלח הנזיר שאין המת
לשיטתו  רבינו כי לוקה", זה "הרי כאן: שכתב מה סותר
בתורה, מפורש שאינו דבר שכל שני, שורש המצוות' ב'ספר
'מדברי  נקרא מידות, מי"ג באחת נדרש שהוא אע"פ
ח). אות שם ובביאורנו ה"ב, פ"א אישות הל' (ראה סופרים'
קבלה, דברי שהם "אע"פ ה"ו: פ"ה, שם רבינו כתב וכן
ה'כסף  וכתב בתורה". נתפרשו לא שהרי תורה, דין אינם
אלא  תורה, דין שמשפטם לומר, רבינו שכוונת שם, משנה'

רוקח'). ('מעשה בתורה מפורשים שאינם

.ÊË·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‰ ÌÈÓÚt ˙ÓÏ ‡nhƒ«»¿≈¿»ƒ«¿≈««ƒ∆«»

ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ÌÈÓMÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ˙e˜ÏÓ«¿«»««¿«««»«ƒ≈≈ƒ
˙Á‡ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ83ÌÚt Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . «¿ƒ∆»««¿ƒƒ¿«»««

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ - ‡nhÓ ‡e‰Â ,ÌÚÙÂ84. »««¿ƒ«≈∆«»««¿««

ופעם.83) פעם כל על התראה בלי ביתֿדין מלקות שאין
ה"י.84) לעיל והשווה א. מב, נזיר משנה,

.ÊÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na85‡nhpLa86¯ÊÁÂ ,L¯Ùe «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ«»≈≈¿»«
Ú‚Â87ÏÈ‰‡‰ B‡ ‡O B‡88Ú‚B ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»«»»∆¡ƒ¬»ƒ»»≈«

·iÁ BÈ‡ - ¯Á‡ ˙Óa Ú‚Â ,B„Èa ˙n‰ ÔÈ„ÚÂ ,˙Óa¿≈«¬«ƒ«≈¿»¿»«¿≈«≈≈«»
‰ÚÈ‚ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ‡l‡∆»««««ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ»

„ÓBÚÂ ÏlÁÓ È¯‰L ,‰ÚÈ‚e89. ¿ƒ»∆¬≈¿À»¿≈

אחת.85) כל על לוקה בו, התרו במת.86)שאם
שכבר 88)במת.87) שאע"פ ה"ה, פ"ז לקמן ראה עליו,

בנגיעתו  טומאה לו נוספה הקודמת, מנגיעתו הוא טמא
יטמא  בו הנוגע שני אדם במת, שנוגע שבשעה השניה,
אבל  בחיבורין', 'טומאה הנקראת וזוהי - ימים שבעת
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ונגע המת מן משפירש
קשיא). לא ד"ה: שם וב'תוספות' מב: (נזיר ערב

"לא 89) ד) כא, (ויקרא אמרה והתורה הראשונה, מנגיעתו
מחולל, שאינו מי - להחלו" בעמיו כהן) =) בעל יטמא
והואֿ ועומד. מחולל שהוא זה יצא הטומאה. על מוזהר
דיבורֿ וב'תוספות' (שם מזה זה למדים שהם לנזיר, הדין

אביי). איתיביה המתחיל:

.ÁÈÌL ˙nL „Ú ÌL ‰‰LÂ ˙È·Ï ÒÎpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»»»«∆≈»
˙n‰90‰cLa ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎpL B‡ ,91Ïc‚Óe ‰·z92 «≈∆ƒ¿«¿…∆«≈¿ƒ»≈»ƒ¿»

BzÚcÓ ÂÈÏÚÓ ‰·z‰ ‚b Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e93‰Ê È¯‰ - »¬≈»«««≈»≈»»ƒ«¿¬≈∆
‡·È ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ94- ˙Á‡Â , ∆¿«ƒ««ƒ…»…¿««

‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓ95ÔÈ‡a ‰‡È·e ‰‡ÓË È¯‰L ; ƒ…ƒ«»∆¬≈À¿»ƒ»»ƒ
˙Á‡k96˙Ó„B˜ B˙‡ÓË - Bk¯„k ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ¿««¬»ƒƒ¿«¿«¿À¿»∆∆

ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡ B‡ BÓËÁ ÒÈÎiL ˙ÚnL ;B˙‡È·Ï¿ƒ»∆≈≈∆«¿ƒ»¿∆¿¿«¿»
‡ÓË97Blk ‡B·iL „Ú ‰‡Èa ÌeMÓ ·iÁ BÈ‡Â ,98. ƒ¿»¿≈«»ƒƒ»«∆»À

מת.90) התימנים: מרכבה 91)ובכת"י או ארון, מין
מפרש  ח) ב, (קהלת ושדות" "שדה ארון. כמין עשויה
שידה  יש: גמרא ובלשון צב, עגלות נוי, "מרכבות רש"י:

ומגדל". ובין 92)תיבה בינו ומפסיקים מסביב, הסגורים
הרי 93)הטומאה. מדעתו, שלא כי ובהסכמתו, מרצונו

ופטור. אנוס יבוא".94)הוא לא מת נפש "לא 95)"על
במותם". להם (נזיר 96)יטמא כאחת בשתיהן ונתחלל

ה"ו. פ"ג, אבל הל' והשווה כאילו 97)מג.) המת שאהל
נגעו  אצבעותיו או חוטמו וכאילו הוא, טומאה מלא
נמי). בבית ד"ה: וב'תוספות' שם, (נזיר בטומאה

איסור 98) ואין טומאה, משעת ועומד מחולל שהוא נמצא
מו) יד, (ויקרא כהנים' וב'תורת (שם). עליו חל יבוא" "לא
שביאה  ורובו", ראשו כשיכנס - הבית אל "והבא אמרו:
פ"ג, מקדש ביאת הל' והשווה ביאה. שמה אין - במקצת

הי"ח.

.ËÈ‰‚‚La ˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎ99, ƒ¿«¿…∆«≈¿≈«¿»ƒ¿»»
Ba e¯˙‰ BÏ Ú„BpL ¯Á‡Â100‡l‡ ‡ˆÈÂ ıÙ˜ ‡ÏÂ , ¿««∆«ƒ¿¿…»«¿»»∆»
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‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÌL „ÓÚ101È„k ÌL ‡‰LiL ‡e‰Â . »«»¬≈∆∆¿∆ƒ¿∆»¿≈
‰ÈÂÁzL‰102Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË BÓk ,103. ƒ¿«¬»»¿»≈∆ƒ¿««ƒ¿»

בית 99) שזהו ידע לא או באהל, נמצא שמת ידע שלא
נזרו.100)הקברות. יטמא ולא אע"פ 101)שיצא,

שאין  ואע"פ שהייתו, על לוקה זה הרי בשגגה, שנכנס
- מעשה בה אין והשהייה מעשה, בו שאין לאו על לוקים
שכל  ה"ב, פי"ג שכירות בהל' משנה' ה'מגיד חידש כבר
לוקים  - מעשה בו שאין במקרה אפילו במעשה, שישנו לאו
כגון  מעשה, בו שיש לאו הוא שנטמא נזיר סתם והרי עליו,

-ה  ושהה בשגגה כשנכנס אפילו לפיכך המת, לאהל כניסה
יז.). לנזיר רנשבורג ר"ב (הגהות עליו שהיא 102)לוקה

וישתחוו  הרצפה, על ארצה אפים "ויכרעו לקרוא: כדי
ג), ז, הימיםֿב (דברי חסדו" לעולם כי טוב כי לה' והודות
הכ"ג. פ"ג, המקדש ביאת ובהל' ב. טז, בשבועות כמבואר

כמבואר 103) שם, ונטמא טהור כשהוא למקדש שנכנס
פ"ג, המקדש ביאת בהל' וכן א. יז, ב. יד, בשבועות
אפילו  כניסתו על חייב למקדש, שנכנס טמא אבל הכ"אֿכג,
בשבועות  זו הלכה ומקור הכ"א. שם כמבואר שם, שהה לא
בבית  בנטמא דן אשי שרב אלא שם, אשי רב בעיית - א יז,
את  ופרע חבירו ובא בשידה שנכנס כגון באונס, הקברות
לדין  השוגג דין משוה ורבינו מדעתו, שלא מעליה הגג
אחרי  בשניהם שהה ואם הם, פטורים ששניהם האונס,
ויצא  קפץ ולא במקדש נטמא כדין לוקה, - ההתראה

שם. ובביאורנו ה"ט, פ"ו לקמן וראה (רדב"ז).

.Î¯ÈÊp‰ ˙‡ ‡nËÓ‰104- „ÈÊÓ ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡ : «¿«≈∆«»ƒƒ»»«»ƒ≈ƒ
‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ B‡nhL ‰ÊÂ ,‰˜BÏ ¯ÈÊp‰«»ƒ∆¿∆∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈…

ÏLÎÓ Ôz˙105B‡nhL ‰ÊÂ ,‚‚BL ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ≈ƒ¿…¿ƒ»»«»ƒ≈¿∆∆ƒ¿
‰˜BÏ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - „ÈÊÓ106‰˜ÏÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ≈ƒ≈∆»≈∆∆¿»»…ƒ¿∆

?¯ÈÊp‰ ˙‡ ‡nËÓ‰107L‡¯ ˙‡ ‡nËÂ :¯Ó‡pL ÈÙÏ «¿«≈∆«»ƒ¿ƒ∆∆¡«¿ƒ≈∆…
B¯Ê108BzÚcÓ BÓˆÚ ‡nËiL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡ -109. ƒ¿≈∆«∆¿«≈«¿ƒ«¿

ה"בֿח.104) פ"ז, לקמן המנויות המת מטומאות באחת
היה 105) לא עצמו שהנזיר במקום הטומאה שהיתה וכגון

אליה, להגיע יכול היה עצמו הנזיר אם אבל בה, ליגע יכול
ידי  לסייע שאסור ואע"פ בלבד, מסייע אלא זה מטמא אין
(רדב"ז). וכו' עור ולפני משום: עובר אינו עבירה, עוברי
ולפני  על: לוקה אינו כך ובין כך ובין ב. ו, ע"ז והשווה
לאו  על לוקים ואין הרבה. דברים כולל שהוא לפי וכו', עור
ה"בֿג. פי"ח, סנהדרין בהל' כמבואר שבכללות,

וכו'.106) עור ולפני משום: לוקים שאין נתבאר, שכבר
הי"א.107) לעיל הנזיר, את המגלח שלוקה כשם
נזרו.108) ראש לו וטמא נאמר: א.109)ולא מד, נזיר

שוגג  הנזיר שהיה אע"פ הנזיר את שהמגלח למדנו ומכאן
ראשו", על יעבור לא "תער על שעבר המגלח, לוקה -

סב. אות לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז). עלֿכלֿפנים

.‡Î‡Ï ÌeMÓ Û‡ ‰˜BÏ - BÓˆÚ ‡nhL ¯B‰Ë ¯ÈÊ»ƒ»∆ƒ≈«¿∆«ƒ…
‰¯‰Ë ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ È¯‰L ,BÓlLÏ ¯Á‡˙110‰OÚÂ ¿«≈¿«¿∆¬≈≈«¿ƒ»√»¿»»

‰OÚÓ111¯„ Ì‡ ÔÎÂ .112Û‡ ‰˜BÏ - ˙B¯·w‰ ˙È·a «¬∆¿≈ƒ»«¿≈«¿»∆«
¯Á‡˙ ‡Ï ÌeMÓ113‡nhL ¯ÈÊp‰L ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ…¿«≈»»«¿»∆«»ƒ∆ƒ≈

,‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓ :˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡ ‰˜BÏ - BÓˆÚ«¿∆«¿««¿ƒƒ…ƒ«»

B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓe114,BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï ÌeMÓe , ƒ…«≈¿»ƒ…¿«≈¿«¿
,˙Á‡k ‰‡ÓËÂ ‰‡Èa ‰˙È‰ Ì‡ ,‡B·È ‡Ï ÌeMÓeƒ…»ƒ»¿»ƒ»¿À¿»¿««

e¯‡aL BÓk115. ¿∆≈«¿

עד 110) טהרה נזירות ימי למנות יכול אינו טומאתו שבגלל
ד.). (נדרים יטהר עצמו.111)אשר שטמא

נזר.112) אם רומי: בדפוס וכן התימנים, ובכת"י בנזירות.
שם).113) (נדרים יטהר אשר עד נזירותו מאחר הוא שהרי

משם, יוצא שאינו מה כי מעשה, בו שאין לאו זה ואין
אילימא). דיבורֿהמתחיל א יז, נזיר ('תוספות' מעשה חשוב

צז. אות בביאורנו לעיל פ"א,114)וראה לעיל השווה
בשתים". עליו "לעבור ב: ג, בנדרים אמרו וכן ה"ב.

הם.115) מיוחדים שמות אלו, לאוין שכל הי"ח. לעיל
ה"ח. פ"ו, לקמן ראה הקברות, בבית לנדר ובנוגע

á"ôùú'ä éøùú 'ì éòéáø íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
נזרו,1) מימי יום שלשים סותר הריהו שערו שגילח נזיר

שהוא  או מת טמא והוא בנזיר נדר הכל, סותר שנטמא נזיר
תגלחת  שגילח נזיר טומאה, תגלחת סדר הקברות, בבית

התהום. טומאת שנטמא לו ונודע טהרה

.‡ÌÈÓÈ elÙ‡ ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÏÎ‡Â ÔÈÈ ‰˙ML ¯ÈÊ»ƒ∆»»«ƒ¿»«≈ƒ«∆∆¬ƒ»ƒ
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ B˙e¯ÈÊ ÈÓÈÓ ¯˙BÒ BÈ‡ - ÌÈa¯2ÔÎÂ . «ƒ≈≈ƒ≈¿ƒ¬ƒ∆»¿≈

„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,BL‡¯ ¯ÚO ËeÚÓ Álb Ì‡3. ƒƒ«ƒ¿«…≈¿≈≈¿≈ƒ
¯Úz ÔÈÚk ÔÈa ¯Ú˙a ÔÈa ,BL‡¯ ·¯ Álb˙4‡ÏÂ , ƒ¿««……≈¿««≈¿≈««¿…
Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ È„k ˙B¯ÚO‰ ÔÓ ¯‡L5ÔÈa , ƒ¿«ƒ«¿»¿≈»……»¿ƒ»»≈

ÌÈËÒÏ e‰eÁl‚ elÙ‡ ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa6- Ò‡a ¿»≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…∆
Ú¯t BÏ ‰È‰iL „Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ¯˙BÒ ‰Ê È¯‰7¯Á‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆∆«¿««

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ck8. »«¿ƒƒ¿

טומאה 2) - נזרו" טמא כי יפלו הראשונים "והימים שנאמר
סותר. היין ואין ברוב 3)סותרת אלא סותר אינו "לסתור

שזוהי  לסתור, המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו ראשו"
טעם. בה מצינו שלא בנזיר, מסיני) (=למשה הלכה

לעיקרו.4) סמוך השיער את הגוזזים מספריים כי 5)כגון
סותר. אינו לעיקרם ראשם לכוף כדי מהם נשאר אם

יום.7)גזלנים.6) שלושים בן שיער ממקום 8)גידול
בין  יום) שלושים של (שהיא מועטת בנזירות בין שפסק,

מרובה. בנזירות

.·ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ‰‡Ó ˙e¯ÈÊ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«¿ƒ≈»¿««∆¿ƒ
„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰BL ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ·¯ Álb˙ƒ¿««……¬≈∆∆¿ƒ«
‰BÓ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Â ,BL‡¯ ¯ÚO ‰a¯iL∆ƒ¿∆¿«…¿«««¿ƒ∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ .B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c Ïk ÌBÈ ÌÈLÏM‰9ÔÈ‡L ‡l‡ , «¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»»∆»∆≈
ÔÈn‰ ÔÓ BÏ ÔÈÏBÚ10. ƒƒ«ƒ¿»

למת.9) ולהיטמא יין לשתות לו ועליו 10)שאסור
שפסק. ממקום נזירותו להשלים

.‚elÙ‡Â ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»≈¿»≈ƒ¿»»«¬ƒ
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Ò‡a ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e‰e‡nË11Ïk‰ ¯˙Ò -12, ƒ¿¿≈»ƒ«»¿…∆»««…
z Ál‚Óe‰‡ÓË ˙ÁÏ‚13‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,14, ¿«≈«ƒ¿««À¿»≈ƒ»¿¿À¿»

ÌÈÓi‰Â :¯Ó‡pL ;˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ∆∆¡«¿«»ƒ
B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓ ÌBÈa ‡ÓË elÙ‡Â .eÏtÈ ÌÈL‡¯‰15 »ƒ…ƒƒ¿«¬ƒƒ¿»¿¿…¿≈ƒ¿

Ïk‰ ¯˙Ò - ÌBi‰ ÛBÒa16. ¿«»««…

כשוגג,11) הזדון על קרבנות מביא שנטמא נזיר אמרו וכן
שוגג  זה פתע, - פתאום" בפתע עליו מת ימות "וכי שנאמר
זה  - פתאום הדפו, איבה בלא בפתע ואם אומר: הוא וכן

בטל.12)אונס. קודם שמנה מה כשיטהר.13)ואפילו
לטומאתו.14) השמיני לנזירות 15)ביום השלושים ביום

מרובה. לנזירות האחרון ביום או בנזיר 16)סתם, משנה
הכל" את סותר מאה יום נטמא יום מאה נזיר "הריני טז.

שלושים. אלא סותר אינו שם: האומר אליעזר כרבי ולא

.„˙‡ÏÓ ÌBÈ ¯Á‡ ‡ÓË17˙‡·‰ ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»««¿…∆¬»«
ÌÈLÏL ¯˙BÒ - ‡ÓË ‡Ï el‡ ‰¯‰Ë ˙Ba¯»̃¿¿»√»ƒ…ƒ¿»≈¿ƒ

„·Ïa18‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ . ƒ¿«¿≈««¬∆≈ƒ»¿¿À¿»
‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,¯‰ËiLk19˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆ƒ¿«¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿

‡È·Óe ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙e¯ÈÊ¿ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿««»√»≈ƒ
„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ‡ÓË Ì‡Â .‰¯‰Ë ˙Ba¯»̃¿¿»√»¿ƒƒ¿»««∆ƒ¿«»»∆»

ÌÈÓc‰ ÔÓ20ÌeÏk ¯˙BÒ BÈ‡ -21¯‡L ‡È·È ‡l‡ , ƒ«»ƒ≈≈¿∆»»ƒ¿»
¯‰ËiLk BlL ‰¯‰Ë ˙Ba¯˜22. »¿¿»√»∆¿∆ƒ¿«

נזרו.17) ימי מלאת שלאחר הראשון נדר 18)ביום ואפילו
שלושים  אלא סותר אינו ואחד מאה ביום ונטמא יום מאה
והבאת  תגלחת יום שהוא ואחד מאה יום שגזרו יום.
עליו  החמירו לא מקום ומכל מאה. יום משום קרבנותיו
שיסתור  וגזרו הכל, את סותר שהוא מאה, כיום לעשותו

בלבד. יום שלושים שהיא נזירות, להעיר,19)סתם ויש
בשביעי  ראשו שער שמגלח רבינו, כותב י"א הלכה שלקמן
להבאת  קודמת שתגלחתו הרי בשמיני, קרבנותיו ומביא

"ואחר 21)מקרבנותיו.20)קרבנותיו. אמרו: ובגמרא
קרבן  דם זריקת אחר יחידי", מעשה אחר - יין הנזיר ישתה
כבר  מותר היה שנטמא שקודם נמצא מקרבנותיו, אחד

נזירותו. שלמה וכאילו נזיר, קרבן 22)באיסורי ואותו
ויביאנו. יחזור לא בטהרה שהביא

.‰ÂÈ¯Á‡lL ÌBia ‡ÓË23Ïc‚Ï Èe‡¯L ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»«∆¿«¬»∆∆»¿«≈
¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙‡ÏÓ ¯Á‡ Ál‚ B‡ ,¯ÚO≈»ƒ«««¿…¬≈∆≈≈

ÌeÏk24‰ÓÏL È¯‰L ,Ál‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ«∆¬≈»¿»
dÏ ÏtËpL ÏÎÂ ˙e¯ÈÊp‰25. «¿ƒ¿…∆ƒ¿«»

ושניים 23) שלושים ביום כגון קרבנותיו, הבאת יום אחרי
נזירות  עליו כשקיבל ושניים מאה ביום או סתם, לנזירות

יום. אמר 24)מאה רב שער גידול ביום "נטמא יד: נזיר
יום  שאחרי יום שער גידול יום רבינו: ומפרש סותר" אינו

קרבנותיו. יום 25)הבאת שהוא קרבנותיו, הבאת יום הוא
מלאת. אחרי

.Â‡l‡ ,¯˙BÒ BÈ‡ - ÈMa B‡ ¯„pL ÌBia ‡ÓËƒ¿»«∆»««≈ƒ≈≈∆»
Ba¯˜ ‡È·iL ¯Á‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏLÓ26:¯Ó‡pL ; «¿ƒ¬≈∆««∆»ƒ»¿»∆∆¡«

ÌÈÓÈ ÈL ÌL eÈ‰iL „Ú - eÏtÈ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â¿«»ƒ»ƒƒƒ¿«∆ƒ¿»¿≈»ƒ

ÌÈBL‡¯27CÎÈÙÏ .28- ‰‡Ï‰Â ÈLÈÏMÓ ‡ÓË Ì‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ»»¿»
ÔÈÓ„Bw‰ Ïk ¯˙BÒ29. ≈»«¿ƒ

לטומאתו.26) השמיני ביום מטומאתו, כשיטהר
יהא 27) יכול מאה, בתחילת ונטמא יום מאה נזיר "הריני

לו  שיהיו עד יפלו, הראשונים והימים לומר: תלמוד סותר?
התוספות: ולדעת ראשונים". לו אין וזה ראשונים ימים
אלא  כלל, טומאה קרבן מביא אינו ראשון ביום כשנטמא
להשלים  ומונה חוזר הוא השמיני וביום ימים, שבעה מונה

נזירותו. שני 28)ימי על אלא הכתוב הקפיד ולא הואיל
הראשונים. מניין 29)ימים למנות מתחיל שיטהר ואחרי

ואין  סותר, זה הרי נזירותו ימי בסוף נטמא אם ואפילו חדש.
אחרונים, שיש מכלל - יפלו הראשונים והימים אומרים:
שאפילו  בזה, כחכמים הלכה אלא אחרונים. לו אין וזה
אחרונים". ב"ימים צורך ואין הכל סותר מלאת ביום נטמא

.Ê˙Ó ‡ÓË ‡e‰Â ¯ÈÊa ¯„30˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ -31; »«¿»ƒ¿¿≈≈»»»»¿ƒ
˙¯Á‡ ÌÚt ‡ÓË Ì‡Â32Ál‚ B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡33- ¿ƒƒ¿»«««∆∆»»«ƒƒ«

‰˜BÏ34ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰nk B˙‡ÓËa ‰‰L Ì‡Â . ∆¿ƒ»»¿À¿»«»»ƒ≈ƒ
BÏ35‰fiL „Ú ,36ÈÚÈ·Ma ÏaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL37. «∆«∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿…«¿ƒƒ

¯„pL ‰ÊÏ ˙e¯ÈÊ ÔÈnÓ BÏ ‰ÏBÚ BlL ÈÚÈ·L ÌBÈÂ¿¿ƒƒ∆∆ƒƒ¿«¿ƒ»∆∆»«
‡ÓË ‡e‰Â38‡ÓËpL ¯B‰Ë ¯ÈÊ Ï·‡ .39ÏÈÁ˙Ó BÈ‡ - ¿»≈¬»»ƒ»∆ƒ¿»≈«¿ƒ

˙BÓÏ40‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓ ‡l‡41. ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»¿»

נזירותו.30) קבלת עליו 31)לפני מטומאתו וכשיטהר
שנייה. פעם נזירות קבלת ללא בטהרה, נזירות לנהוג

טמא.32) טומאתו.33)בהיותו וחלה 34)בימי הואיל
נזירות. כך.35)עליו אחר שיתחיל טהרה נזירות למניין

אדומה.36) פרה אפר טמא 37)במי כל כדין לטומאתו,
וטבילה. הזאה הטעון נזירותו 38)מת למנות שמתחיל

קרבן  שום מביא שאינו לפי וטבל, שהיזה אחרי שביעי מיום
הבאת  יום השמיני, ליום לחכות לו אין טומאתו על

לנזירותו.39)הקרבנות. ימים שני שמנה אחרי
הטהרה.40) על 41)נזירות קרבנותיו מביא הוא שבו

הבאת  אחרי אלא נזירותו למנות מתחיל ואינו טומאתו,
על  קרבן מביא אינו שנזר שטמא והטעם, חטאתו. קרבן
וטמא  ... עליו מת ימות "וכי שנאמר שם מפורש טומאתו,
שנזר. בטמא ולא מדבר, הכתוב שנטמא בטהור - נזרו" ראש

.Á‰ÏÁ ˙e¯ÈÊ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ‡e‰Â ¯„pL ÈÓƒ∆»«¿¿≈«¿»¿ƒ»»
ÂÈÏÚ42ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰nk ÌL ‰‰L elÙ‡Â . »»«¬ƒ»»»«»»ƒ≈ƒ
BÏ43ÌL B˙i‰L ÏÚ ‰˜BÏÂ .44‡lL Ba e¯˙‰ Ì‡Â . ¿∆«¿ƒ»»¿ƒƒ¿∆…

Ál‚Ó BÈ‡ - ÌL ¯ÈfÈ45Ì‡Â .ÌMÓ ‡ˆiLk B¯ÚO «ƒ»≈¿«≈«¿»¿∆»»ƒ»¿ƒ
¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓ ˙Á‡a ˙B¯·w‰ ˙È·a ÌL ‡ÓËƒ¿»»¿≈«¿»¿««ƒ«À¿∆«»ƒ

Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó46Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â Ál‚Ó BÈ‡ - ¿«≈«¬≈∆≈¿«≈«¿≈≈ƒ»¿«
‰‡ÓË47. À¿»

טמא.42) שהוא פי על נזירותו.43)אף אם 44)למניין
אל  בו: כשהתרו ובוודאי השתחוויה. שיעור כדי שהה

מלקות. אין התראה אין שאם טומאה,45)תשהה, תגלחת
טומאה. קרבן מביא ואינו בית 46)הואיל טומאת על אבל

מגלח. אינו אינו 47)הקברות שנזר טרם ונטמא הואיל
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אינו  טומאה קרבן מביא שאינו וכל טומאה, קרבן מביא
טומאה. תגלחת מגלח

.ËÏc‚Óe ‰·z ‰cLa ÌLÏ ÒÎ48Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e , ƒ¿«¿»¿ƒ»≈»ƒ¿»»¬≈»«
‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ49ÌL ‰‰ML Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓËÂ »»∆««¬ƒ»¿ƒ¿»««ƒ∆»»»

‰˜BÏ BÈ‡ -50˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,51Ì‡ ≈∆¬»«ƒ«««¿ƒ
.‰‰L»»

שם.48) ונזר הטומאה, לבין בינו מפסיקים הגג.49)והם
מדעתו. עליו 50)ושלא וכשקיבל הואיל בו, התרו ואפילו

יתכן, סגורה, הייתה השידה שהרי הייתה, בהיתר הנזירות,
(=בנזיר), חוץ שהיית לדמות ואין לוקה אינו שהה שאפילו
אולי  כי חייב, שהוא שם), ושהה במקדש (=נטמא לפנים

מפנים. חוץ ללמוד התורה 51)אין מן מלקות אם שאפילו
בטומאה, ששהה כאן, יש מדרבנן איסור אבל כאן, אין

חכמים. בדברי שמרד על ולוקה

.È‡ˆÈ52ÌÈÓÈ ‰‰LÂ ˙B¯·w‰ ˙ÈaÓ53- ÒÎÂ ¯ÊÁÂ »»ƒ≈«¿»¿»»»ƒ¿»«¿ƒ¿«
BÏ ÔÈÏBÚ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÔÈ‡54Ï·ËÂ ‰f‰Â ‡ˆÈ .55 ≈»«»ƒƒ»»¿ƒ»¿»«
B˙e¯ÈÊpÓ ÌÈÓÈ ‰Óe ,¯‰ËÂ56˙B¯·w‰ ˙È·Ï ¯ÊÁÂ , ¿»«»»»ƒƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿»

BÏ ÔÈÏBÚ ‰nL ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ -57ÌBÈa ÒÎ elÙ‡Â . »«»ƒ∆»»ƒ«¬ƒƒ¿«¿
BlL ÈÈÓL58ÔÓ BÏ ‰ÏBÚ BlL ÈÚÈ·M‰ È¯‰ - ¿ƒƒ∆¬≈«¿ƒƒ∆∆ƒ

ÔÈn‰59ÔÓ ˙Á‡a ÒÎpL ¯Á‡ ÌL ‡ÓË Ì‡Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¿»»««∆ƒ¿«¿««ƒ
Ôa¯˜ ‡È·Ó - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰«À¿∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆≈ƒ»¿«

‰‡ÓË60ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ ¯˙BÒÂ ,61˙ÁÏ‚z Ál‚Óe , À¿»¿≈«»ƒ«¿ƒ¿«≈«ƒ¿««
‰‡ÓË62. À¿»

הקברות.52) בבית בהיותו בנזיר שנדר היזה 53)זה ולא
אחת 54)וטבל. טומאה הכול בינתיים טהר שלא כיוון

עליה, מגלח שהנזיר בטומאה כן אחרי יטמא ואפילו היא,
בינתיים. טהר ולא הואיל קרבן מביא ואינו מגלח אינו

וטבילה.55) הזאה הטעון טמא כל נזירות 56)כדין לשם
הקברות. בבית שנדר נדרו לקיים טומאת 57)טהרה, כי

שבעה  הנזיר את מטמאה שהיא פי על אף הקברות בית
לו  עולים והם הקודמים, הימים את סותרת היא אין ימים,
עליהם. וישלים ויטהר הקברות מבית לכשיצא המניין, מן
אינם  הקברות בבית בהיותו טומאתו שימי ברור, זה אבל

לו. להיטהר.58)עולים והתחיל הקברות מבית לצאתו
יום,59) ותשעה עשרים אלא להשלים יצטרך לא וכשיטהר

בניגוד  למניינו. אחד כיום שנחשב השביעי, יום על נוסף
מיום  אלא מניינו למנות מתחיל שאינו שנטמא, טהור לנזיר
הוא, שנטמא טהור זה שנזיר פי על ואף והלאה. השמיני
- כך, אחר ונטמא שנטהר, אחרי ימים מקצת מנה שהרי
שטהר, טמא נקרא: בטומאה, קיבל נזירותו ועיקר הואיל

השביעי. מיום מניינו להתחיל הוא:60)שדינו והחידוש
מחולל  הוא והרי הקברות, בית טומאת לו שקדמה אף
החמורה  השנייה, הטומאה עליו חלה זאת בכל ועומד,
נזירות  להתחיל כבר והספיק הואיל ותגלחת, קרבן לחייבו

ימים 61)בטהרה. שני למנות כבר שהספיק כרחנו על
בשמיני  נכנס אם כי בתשיעי, הקברות לבית ונכנס בטהרה
ו, הלכה לעיל רבינו פסק וכבר טהור, אחד יום אלא לו אין

כלל. סותר אינו למניינו, השני ביום נטמא שכל 62)שאם
להם. אחד ודין הם, כאחד השלושה אלו

.‡È˙Á‡a ‡ÓËpL ¯ÈÊp‰ ?‡È‰ „ˆÈk ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈«ƒ«»ƒ∆ƒ¿»¿««
ÂÈÏÚ ‰fÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ‡e‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓƒ«À¿∆¿«≈«¬≈∆¬≈∆«∆»»
,ÈÚÈ·Ma BL‡¯ ¯ÚO Ál‚Óe ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«¿«…«¿ƒƒ

˙Ó È‡ÓË Ïk C¯„k ‰Èf‰‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ63, ¿≈«¿ƒƒ««««»»¿∆∆»¿≈≈≈
BLÓL ·È¯ÚÓe64ÈzL Ô‰Â ,ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe «¬ƒƒ¿≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿≈

,˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏBÚÏ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯B˙ƒ¿≈¿≈»∆»¿»¿∆»¿«»
ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ Ïk ¯˙BÒÂ ,ÌL‡Ï B˙L Ôa O·ÎÂ¿∆∆∆¿»¿»»¿≈»«»ƒ«¿ƒ

B˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe65‡È·Ó - ÈÈÓMa Álb Ì‡Â . «¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ
ÌBia Ba ÂÈ˙Ba¯˜66. »¿¿»«

ההזאה.63) לאחר טבילה הטבילה,64)הטעונים אחרי
החמה. שקיעת לפני היא השמיני 65)שטבילתו מיום

ביום 66)והלאה. גילוחו אחר טבילה טעון הנזיר ואין
למצורע  בניגוד לו. עלתה השביעי ביום שטבילתו השמיני,
הוא  וממילא גילוחו, לאחר טבילה שטעון בשמיני, שגילח

התשיעי. ביום קרבנו ומביא שמש, הערב טעון

.·ÈÏ·‡ .B˙‡hÁ ‡È·iMÓ ?˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ∆»ƒ«»¬»
˙BÓlÓ B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ BÓL‡Â B˙ÏBÚ67. »«¬»≈¿«¿ƒƒƒ¿

בו:67) נאמר - ואשם מעכבת, ואינה היא, דורון שעולה
לאשם" שנתו בן כבש והביא - נזרו ימי את לה' "והזיר
מעכבו. אשמו שאין לך לומר ל"והביא" "והזיר" הקדים
ראשו" את וקידש ... עליו "וכיפר בה נאמר החטאת, אבל

יקדש. כן ואחרי יכפר, מתחילה

.‚ÈÏ·Ë ‡ÏÂ ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰f‰L È¯‰68¯Á‡˙Â , ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿…»«¿ƒ¿«≈
ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈ ÏaËiLk - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿…«¬ƒƒ¿¿»ƒ»¿¿»
BÈ‡ - ÂÈ˙Ba¯˜ ¯Á‡Â BLÓL ·È¯Ú‰Â Ï·Ë .¯ÁÓÏ¿»»»«¿∆¡ƒƒ¿¿≈«»¿¿»≈
BÓL‡Â B˙ÏBÚ Ï·‡ ;B˙‡hÁ ‡È·iL „Ú ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿«∆»ƒ«»¬»»«¬»

.e¯‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿∆≈«¿

ההזאה.68) אחר

.„ÈCÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ¯ÈÊp‰ Ál‚nLk¿∆¿«≈««»ƒƒ¿««À¿»≈»ƒ
Lc˜n‰ Á˙t ÏÚ Ál‚Ï69Ú B¯ÚO CÈÏL‰Ï ‡ÏÂÏ ¿«≈««∆««ƒ¿»¿…¿«¿ƒ¿»«

L‡‰70‰È„na ÁlbL ÔÈ·e .71B¯ÚO - Lc˜na B‡ »≈≈∆ƒ««¿ƒ»«ƒ¿»¿»
‰‡‰a ¯eÒ‡72‰¯e·˜ ÔeÚËÂ ,73B¯Ù‡Â ,74¯eÒ‡ »«¬»»¿»¿»¿∆¿»

ÔÎÈÏL‰ Ì‡ ,Lc˜na Ál‚Ó‰Â .ÌÈ¯a˜p‰ Ïk ¯Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒ¿«¿«≈««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»
‡ˆÈ - ÌL‡‰ „ec ˙Áz75. ««»»»»»

מגלח.69) טהור שנזיר האשם.70)כדרך דוד שתחת
ישראל 71) ערי שכל רבינו של פירושו וידוע בירושלים.

מדינה. הרי 72)נקראות: - ראשו" את "וקידש שנאמר
בהנאה. ואסור כקדש ממנו.73)הוא יהנו אם 74)שלא

מאיר 75)שרפוהו. ורבי יהודה רבי נחלקו ובתוספתא
הכול  הדוד, תחת השליכו אם בדיעבד, אבל בלכתחילה,
כי  הדוד תחת לשורפו צורך אין ולכתחילה שיצא, מודים,
לכתחילה  שמצוה טהור לנזיר בניגוד כנ"ל. לקברו אם

השלמים. דוד תחת שערו להשליך

.ÂËÏÚ Ba e¯˙‰L ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡ÓË ‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»À¿«¿≈≈∆ƒ¿«
˙Á‡ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ ‡lL ÔÈ·e ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk»««¿««≈∆…ƒ¿«»««
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„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ÂÈ˙B‡ÓË ÏÚ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙Á‡Â76. ¿««≈≈ƒ«À¿»∆»»¿»∆»
Ì„˜ ‰iL ÌÚt ‡ÓËpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»««¿ƒ»…∆

‰BL‡¯‰ ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·iL77Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»ƒ»¿¿À¿»»ƒ»¿««ƒ
˙‡·‰ Ì„˜ B˙¯‰Ë ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡˙pL∆ƒ¿«≈«»»ƒ««»√»…∆¬»«

B˙‡hÁ78ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‡ÓËÂ ,79‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - «»¿ƒ¿»¿»«»ƒ≈≈ƒ∆»
„Á‡ Ôa¯˜80¯‰ËÂ ‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .81‡È·‰Â »¿»∆»¬»ƒƒ¿»¿»«¿≈ƒ

B˙‡hÁ82,B˙‡hÁ ‡È·‰L ¯Á‡ ‰iL ÌÚt ‡ÓËÂ , «»¿ƒ¿»««¿ƒ»««∆≈ƒ«»
·iÁ - B˙ÏBÚÂ BÓL‡ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…≈ƒ¬»¿»«»

˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜a83. ¿»¿»¬≈

כלום.76) מועילה התראה שאין ברור, שהם 77)והדבר
ואשם. ועולה השמיני.78)חטאת ביום  טרם 79)שהוא

חטאתו. אינו 80)שהביא חטאתו הביא שלא עוד שכל
הן  כאילו טומאותיו כל נמצאו טהרה. נזירות למנות מתחיל
הראוייה  לשעה יצא לא ועדיין הואיל ארוכה, אחת טומאה

טהרה. נזירות וטבל.81)למניין שהעריב 82)הזה אחרי
טהרה,83)שמשו. נזירות עליו חלה חטאתו, שמשהביא

שנטהר. אחרי חדשה טומאה היא הרי אז וכשנטמא

.ÊËÚ„B Ck ¯Á‡Â ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ÁlbL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ«ƒ¿««»√»¿««»«
‰Úe„È ‰‡ÓËa Ì‡ :B¯Ê ÈÓÈ CB˙a ‰È‰ ‡ÓhL84 ∆»≈»»¿¿≈ƒ¿ƒ¿À¿»¿»

Ál‚Óe ,‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,Ïk‰ ¯˙Ò - ‡ÓËƒ¿»»««…≈ƒ»¿¿À¿»¿«≈«
˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ‰BÓe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»∆¿ƒ«∆∆≈ƒ»¿¿

‡ÓË ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa Ì‡Â ;‰¯‰Ë85.¯˙BÒ BÈ‡ - »√»¿ƒ¿À¿««¿ƒ¿»≈≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â86. ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

שנטמא.84) בשעה אחר לאדם ידועה שהייתה שאפשר
אדם 85) בו הכיר ולא התהום, קבר היה שעבר שבמקום

אלא 86)מעולם. ראייה. לו ואין מהסברא, לקוח זה "אין
מסיני". למשה הלכה

.ÊÈÌÈÓc‰ ÔÓ „Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯Ê ‡lL „Ú Ì‡Â87Ú„B ¿ƒ«∆…ƒ¿«»»∆»ƒ«»ƒ«
ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ÔÈa ‰Úe„È ‰‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓË ‡e‰L∆»≈≈¿À¿»¿»≈¿À¿««¿

Ïk‰ ¯˙BÒ -88ÔÓ „Á‡ ˜¯ÊpL ¯Á‡ BÏ Ú„B . ≈«…«««∆ƒ¿«∆»ƒ
ÌÈÓc‰89‰‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ál‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «»ƒ««ƒ∆…ƒ«ƒ¿À¿»

¯˙BÒ BÈ‡ - ‡È‰ ‰Úe„È dÈ‡L90. ∆≈»¿»ƒ≈≈

הקרבנות.87) מן 88)מן אחד עליו נזרק שלא שכל
נטמא  כאילו זה והרי עליו נזירות דקדוקי כל עדיין הדמים

נזרו. ימי מלאת ביין 89)בתוך לשתות הותר ואז
עדיין. גילח לא ואפילו למתים שאפילו 90)ולהיטמא

לפני  לו נודע הכלל: זה סותר. אינו שעה באותה נטמא
אלא  סותר אינו המעכבו הדבר לאחר סותר, המעכבו הדבר

מסיני. ההלכה נתקבלה כך כי ידועה. בטומאה

.ÁÈÌ„‡ ÔÈ‡L Ïk ?ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ BÊ È‡≈ƒÀ¿««¿…∆≈»»
ÌÏBÚ‰ ÛBÒa elÙ‡ d¯ÈkÓ91˙‡ÓË e¯Ó‡ ‡ÏÂ . «ƒ»¬ƒ¿»»¿…»¿À¿«

„·Ïa ˙ÓÏ ‡l‡ ÌB‰z‰92Ï·‡ ;È¯‰L ,‡Ï - ‚e¯‰ «¿∆»¿≈ƒ¿«¬»»…∆¬≈
B‚¯‰L ‰Ê Ba Ú„BÈ93. ≈«∆∆¬»

אין 91) עד מאיתנו ונעלמה עמוקה שהיא הזו כתהום
לא 92)שיעור. אחד שאף ואפשר בקרקע, טמון שנמצא

יודע. אחד ואין ומת. לקבר שנפל או במותו, הרגיש
ידועה.93) טומאה זו הרי אחד, בה שהכיר וכל הרוצח.

אדם, בידי הרוג שהוא ניכר, שיהא צריך הרדב"ז: וכתב
הרי  ומת, נחש שהכישו או רעה חיה מיד הרוג היה אם אבל

התהום. טומאת זו והרי אדם, בו הכיר לא

.ËÈÈeÏb ˙n‰ ‡ˆÓ94ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ ÔÈ‡ -95. ƒ¿»«≈»≈À¿««¿
ÂÈab ÏÚ ÌÈn‰Â ‰¯ÚÓ ˙BÚ˜¯˜a Ú˜LÓ ‡ˆÓ96- ƒ¿»À¿»¿«¿¿¿»»¿««ƒ««»

‰Úe„È dÈ‡L ,ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ È¯‰97ÔeÓË ‰È‰ . ¬≈À¿««¿∆≈»¿»»»»
˙B¯B¯ˆa B‡ Ô·˙a98,ÌÈÓa ;ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ È¯‰ - ¿∆∆ƒ¿¬≈À¿««¿¿«ƒ

ÌÈÚÏq‰ È˜È˜·e ‰ÏÙ‡a99ÌB‰z‰ ˙‡ÓË dÈ‡ -100. «¬≈»ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ≈»À¿««¿

המערה,94) פי על צף מת ונמצא במערה, הנזיר שהיה כגון
פתוחה  המערה שהייתה כגון נטמא, לא ספק בו, נטמא ספק

עליה. מאהיל ואינו במקום,95)מלמעלה ונמצא הואיל
אדם. בני שיראוהו שם 96)שאפשר לטבול הנזיר וירד

מת. טומאת שאינה אחרת, פי 97)מטומאה על אף
אדם. לשום ידועה הטומאה הייתה לא נטמא, שבוודאי

יכול 98) תבן שהרי מעולם, אדם בו הכיר שלא אפשר
להתגלגל  עשויים וצרורות רוח, ידי על עליו להתגלגל

למקום. חגוים.99)ממקום והם 100)סדקים, הואיל
שאפשר  מכוסה, ואינה בהם להציץ אדם יכול חלולים

בו. והכיר הסתכל שאדם

.ÎÏ·ËÂ „¯ÈÂ ,˙Óa ‡ÓËpL ¯ÈÊ101‡È·‰Â ,‰¯ÚÓa »ƒ∆ƒ¿»¿≈¿»«¿»«ƒ¿»»¿≈ƒ
,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Â ˙e¯ÈÊ ‰Óe ,‰‡ÓË ˙Ba¯»̃¿¿À¿»»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿««»√»
‰¯Ún‰ ˙BÚ˜¯˜a Ú˜LÓ ‰È‰ ˙nL Ú„B Ck ¯Á‡Â¿««»«∆≈»»À¿»¿«¿¿«¿»»
dÈ‡L ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏaËÏ „¯iLk¿∆»«ƒ¿…««ƒ∆ƒÀ¿»∆≈»

‰‡ÓËÏ ˜ÊÁ‰L ÈtÓ ;Ïk‰ ¯˙Ò - ‰Úe„È102˙˜ÊÁÂ , ¿»»««…ƒ¿≈∆À¿«¿À¿»¿∆¿«
È‡cÂ ¯‰ËiL „Ú ‡ÓË ‡Óh‰103¯˜‰Ï „¯È .104È¯‰ - «»≈»≈«∆ƒ¿«««»«¿»≈¬≈

Ú‚pL Ú„iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê105Èt ÏÚ Ûˆ ˙n‰ ‡ˆÓ . ∆»«∆≈«∆»«ƒ¿»«≈»«¿≈
ÌÈn‰106‡ÓË ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -107Ú‚pL B˙˜ÊÁL ; ««ƒ¬≈∆¿∆¿«»≈∆∆¿»∆»«

Ûˆ ‡e‰L ‰Êa108. »∆∆»

לטומאתו.101) השביעי היה 102)ביום למערה כשירד
וודאי. בנזיר,103)טמא טהורה התהום טומאת אמרו ולא

טהור. בחזקת הנזיר כשהיה טמא 104)אלא היה שלא
מחומו. להצטנן ירד אלא כלל שנגע,105)למת נודע ואם

ונודע  הואיל נזירותו ימי סותר שאינו אלא מת, טמא זה הרי
היא. התהום וטומאת הדמים, מן אחד שנזרק לאחר לו

נטמא.106) לא ספק בו נטמא טומאה 107)וספק שספק
טמא. זה הרי להקר ירד ואפילו טמא ספקו היחיד ברשות
שאפשר  במקום נמצאה שהרי התהום, טומאת זו ואין
אפילו  היא, ידועה" ו"טומאה והואיל אדם, בני שיראוה

הכול. סתר הדמים, זריקת לאחר לו שספק 108)נודע
ובהלכות  שרץ. לעניין טהורה המים פני על צפה טומאה
אמרו  "ולא רבינו: כותב ג' הלכה י"ד, פרק הטומאות אבות

בלבד". לשרץ אלא טהור צפה טומאה ספק

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סותר 1) ואינו עליהן מגלח הנזיר שאין המת, מן טומאות

המנין, מן לו עולים הסגרו ימי אם שנצטרע נזיר נזרו, את
שהנזיר  מצוה, יין שותה ואינו מצוה למת מיטמא שהנזיר

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



קכט zexifp zekld - d`ltd xtq - ixyz 'l iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ולאֿ עשה בו שיש למרות מצוה תגלחת להתגלח מותר
תעשה.

.‡Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË LÈ≈À¿ƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆
ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ2Ô‰· ‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿…≈∆«¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»»∆

‰Ú·L ˙‡ÓË3‡ÓËÈ ÈÎÂ :Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ . À¿«ƒ¿»¿ƒ∆…∆¡«¿ƒƒ¿»
‡ÓËiL „Ú - ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈ ÈÎÂ :‡l‡ ,LÙÏ¿∆∆∆»¿ƒ»≈»»«∆ƒ¿»

˙Ó ÏL BÓˆÚÓ Ô‰L ˙B‡ÓhÓ4Ck ¯Á‡Â ,5‡È·È ƒÀ¿∆≈≈«¿∆≈¿««»»ƒ
Ïk eÏtÈÂ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚ÈÂ ,‰‡ÓË ˙Ba¯»̃¿¿À¿»ƒ««ƒ¿««À¿»¿ƒ¿»

.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰«»ƒ»ƒƒ

הי"א.2) פ"ו, לעיל ידן 3)ראה על טמא להיות שדינו
ה"ז. להלן וכמבואר ימים, או 4)שבעה בשרו כגון

גולל  או העמים, ארץ ולא ה"ב, להלן המנויות עצמותיו,
ה"וֿה. להלן המנויות במת, הנגועים בכלים נוגע או ודופק,
וכלים. דיבורֿהמתחיל נד. נזיר 'תוספות' והשווה

אז.5) רק כלומר,

.·ÏÚ :Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË el‡Â¿≈À¿ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆«
ÔÈ„È‚a ÂÈ¯·‡ e¯M˜˙ ‡Ï elÙ‡Â ,ÏÙp‰6˙ÈÊk ÏÚÂ . «≈∆«¬ƒ…ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ¿«¿«ƒ

Ïˆ ˙ÈÊk ÏÚÂ ,˙n‰ ¯OaÓ7·¯ Ô‰L ˙BÓˆÚ ÏÚÂ . ƒ¿««≈¿«¿«ƒ∆∆¿«¬»∆≈…
˙BÓˆÚ‰ ÔÈÓ8·w‰ Ú·¯ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,9. ƒ¿«»¬»««ƒ∆≈»∆…«««

˙Ó ÏL BÈa ·¯ Ô‰L ˙BÓˆÚ ÏÚÂ10Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¬»∆≈…ƒ¿»∆≈¿««ƒ
˙BÓˆÚ ·˜ ÈˆÁ ÏÚÂ .·w‰ Ú·¯ Ô‰a ÔÈ‡L11ÏÚ Û‡ , ∆≈»∆…«««¿«¬ƒ«¬»««

ÏÎÂ .BÈÓ ·¯ ‡ÏÂ BÈa ·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿»
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ‡ÏÂ ,„Á‡ ˙Ó ÏMÓ eÈ‰È ˙BÓˆÚ‰12. »¬»ƒ¿ƒ∆≈∆»¿…ƒ¿≈≈ƒ

‰¯„M‰ ÏÚÂ13ÏL ˙ÏbÏb‰ ÏÚÂ .„Á‡ ˙nÓ ‰‡a‰ ¿««ƒ¿»«»»ƒ≈∆»¿««À¿…∆∆
„Á‡ ˙Ó14„Á‡ ˙nÓ ‡a‰ ˙n‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚÂ .15ÏÚÂ , ≈∆»¿«≈∆ƒ«≈«»ƒ≈∆»¿«

Èe‡¯L ¯Oa Ô‰ÈÏÚ LiL ,„Á‡ Ì„‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡≈∆ƒ««≈»»∆»∆≈¬≈∆»»∆»
ÈÁa ‰Îe¯‡ Ba ˙BÏÚÏ16‚Ï ÈˆÁ ÏÚÂ .17‡a‰ Ìc «¬¬»««¿«¬ƒ…»«»

„Á‡ ˙nÓ18˙n‰ ·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ ÏÚÂ .19e‰Ê È‡ . ƒ≈∆»¿«¿…»¿«ƒ¿««≈≈∆
‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰OÚÂ ÁBnpL ˙n‰ ¯Oa ‰Ê ?Ïˆ20. ∆∆∆¿««≈∆ƒ«¿«¬»≈»¿»

נ.)6) (נזיר בשר כזית עליו אין ועדיין נוצרים, אבריו שכל
ה"א: פ"ב, מת טומאת הל' והשווה פט:. לחולין וברש"י

אדם". נפש לכל במת הנוגע סרוחה 7)"שנאמר ליחה
כמו  הפרשה, לשון - נצל שנימוח. המת מבשר היוצאת
(רש"י  אביכם" מקנה את אלוקים "ויצל ט) לא, (בראשית

נ.). שהם 8)לנזיר איברים, קכ"ה והם: האדם, אברי של
איבריו. רמ"ח של מנין 9)הרוב רוב בהם אין אם אבל

הקב, רובע בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן העצמות,
הנזיר  אין זאת ובכל ה"ט, פ"ב, מת טומאת בהל' כמבואר
ה"ו. להלן כמבואר קב, חצי בהן שיהא עד עליהן מגלח

נ.).10) (נזיר אחת וירך שוקיים שתי נזיר 11)כגון משנה
נב.12)מט: נזיר וראה וכחכמים. מ"ו, פ"ב, אהלות
שבאדם.13) הגב לאורך העוברות חוליות מערכת
אלא 14) הגולגולת", ועל השדרה "על מט: נזיר משנה

לשדרה  המשנה כוונת אם נסתפקו נב. שם שבגמרא
מכיון  סובר, ורבינו מטמאה, מהן אחת כל או יחד, וגולגולת
מן  או השדרה מן אחד "עצם ב) עמ' (שם אמר ששמאי
שם  שהגמרא ואע"פ בשתיהן. צורך שאין הרי הגלגולת",
מוצאים  אנו שאין מכיון - שמחמיר" שמאי "שונה דוחה:

מחלו  דיעה שום שזוהי לומר, עלינו בזו, מפורשת קת
בהל' קורקוס, הר"י בשם (כסףֿמשנה הכל על מוסכמת
למשנה, בפירושו רבינו וכתב ה"ח). פ"ב, מת טומאת
בשר  בהן שאין אע"פ וגולגולת שדרה מ"א, פ"ב, אהלות
ככתוב: בהן, ניכרת אדם שצורת לפי באהל, מטמאות

אדם. של שהוא בו, שניכר עצם אדם" ולא 15)"בעצם
עצמות, שתי בה שיש השוק, או הזרוע כגון מתים, משני
אחד  אבר ונקראות שני, ממת והאחת אחד, ממת והאחת

נב.). נזיר באדם 16)(רש"י מחובר האבר היה שאילו כל
והוא  בשר, אותו ע"י (=רפואה) ארוכה לעלות יכול היה חי,
דרשו: נג: שם ובגמרא מט:). נזיר (משנה מכזית פחות
שהבדילתו  אבר - טז) יט, (במדבר במת" או חרב "בחלל

כמת. הוא הרי החי, מן ואע"פ 17)החרב רביעיות, שתי
שאין  מסיני, למשה הלכה באהל, מטמאה אחת רביעית שגם
ובתוספות). מט: (שם לוג חצי על אלא מגלח הנזיר

וכחכמים.18) נב. לחותו 19)שם שכלה מת, של גופו
רקב" (=כף) "תרווד מט: שם משנה עפר, כמין ונעשה

חפניו. מלוא יוחנן, רבי אמר נ: שם נ.,20)ובגמרא נזיר
שתקרוש  "והוא רבינו: כותב ה"א פ"ב, מת טומאת ובהל'
לא  ואם מבשרו, שהיא בידוע קרשה שאם הליחה, אותה
וליחת  הפה (רוק וניעו כיחו שמא מטמאה, אינה קרשה

שם. בנזיר הגמרא ע"פ וזה הוא" הגרון)

.‚ÏL ÔB¯‡a Ì¯Ú ¯·wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ·˜¯ ÔÈ‡Â¿≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
LÈL21ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ ,22B‡ ,¯·‡ epnÓ ¯ÒÁ . «ƒ¿ƒ¿∆À»≈»≈ƒ∆≈∆

B˙eÒÎa ¯a˜pL23ıÚ ÏL ÔB¯‡a B‡24ÏLa B‡ ∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆≈¿∆
˙ÎzÓ25˙ÓÏ ‡l‡ ·˜¯ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .·˜¯ BÏ ÔÈ‡ - «∆∆≈»»¿…»¿»»∆»¿≈

BÓc ¯ÒÁ È¯‰L ,‚e¯‰ ‡ÈˆB‰Ï ,„·Ïa26. ƒ¿«¿ƒ»∆¬≈»≈»

מת 21) של מגופו הוא הרקב וכל נרקב, ואינו נשחק שאינו
נא.). (נזיר ב.22)בלבד עמ' שכסותו 23)שם לפי

שאין  מסיני, למשה והלכה תערובת. לו נעשית עמו, נרקבת
תערובת  כל בלא עצמו המת מן הבא אלא מטמא, המת  רקב

א). עמ' חלודה,25)כנ"ל.24)(שם להעלות שדרכה
שם  שאמרו ומתוך ד). ג, מת טומאת (הל' המת עם ותתערב
ובהל' מתכת, של למעט רבינו למד שיש", של "בארון נא.
של  או שיש של "בארון רבינו: כותב שם, מת טומאת

בהן". וכיוצא שלא 26)זכוכית נתבאר, וכבר כז: נדה
שלם. למת אלא רקב אמרו

.„„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·˜27B‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ , »¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tˆ28‰˙nL ‰¯aÚ ‰M‡ B‡ , ƒ»¿»¿»ƒƒ»À»»∆≈»

‡nËÓ Ì‰lL ·˜¯‰ ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ ‰¯a˜Â29. ¿ƒ¿¿»¿À»»¿≈∆»≈»»»∆»∆¿«≈
‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË Ì‡ ÔÎÂ30, ¿≈ƒ»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈

„Ú B¯ÙÚ ÁÈp‰Â ˙n‰ ˙‡ ÔÁË .ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL „Ú«∆«¿ƒ≈≈»»«∆«≈¿ƒƒ«¬»«
Blk ·È˜¯‰L31ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Ó [·È˜¯‰L] B‡ , ∆ƒ¿ƒÀ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿∆«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ·È˜¯‰Â ˙Óe32·˜¯Ï ‡ÓË Ì‡Â ; ≈¿ƒ¿ƒ«…¬≈∆»≈¿ƒƒ¿»¿»»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê33Ú·¯a ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .34 ∆¬≈∆¿≈»≈¿≈ƒƒ¿»¿…«

ÔÏ‰‡a ˙ÏbÏb‰ ÔÓ B‡ ‰¯„M‰Ó ÔÈ‡a‰ ˙BÓˆÚ35- ¬»«»ƒ≈«ƒ¿»ƒ«À¿…∆¿»√»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰36. ¬≈∆¿≈»≈

נא.).27) (נזיר לזה" זה (=תערובת) גלגלים "נעשו
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לו 28) נעשה שרקבונם בכסותו, שנקבר כמי זה הרי
(שם). רקב תורת לו ואין שם,29)תערובת, בעיה

לצאת  העובר שסוף כיון לומר, תמצא אם בדרך שנפשטה
וכבר  ונבדל. פרוש כגוף הוא הרי חיה) היתה נתבאר,(אילו

שם  שבגמרא להעיר, וכדאי מטמא. אינו מתים שני שרקב
עצמו, בפני וזה עצמו בפני זה שנקברו מתים שני אמרו:
(אףֿעלֿ טמא רקבם רקב, תרווד מלוא על ועמדו והרקיבו
אחד  שכל כיון תרווד, חצי אלא אחד מכל נשאר שלא פי
שהדגיש  וזהו שם), תוספות - רקב דין להם יש יחידי, נקבר
אין  זה באופן שדווקא כאחד, מתים שני קברו כאן: רבינו

מטמא. עפר 30)הרקב אלא רקב זה אין ב. עמ' שם
שהיה 31)טחינתו. כמו כברייתו, שירקב צריך שמא ספק,

שינוי. כל חי 32)ללא כשהוא שהרקיב מה אם ספק, שם.
זה  הרי לפנינו, מת והוא הואיל נאמר, או רקב. תורת לו יש

מת. כשהוא כולו על 33)כהרקיב קרבן להביא יכול ולא
חולין  להכניס לו ואסור הוא, טהור שמא כי טומאתו,

לוגין.34)לעזרה. ארבעה והקב הקב, רובע
אחד,35) באהל והן הנזיר שהיה או עליהן, הנזיר שהאהיל

ה"ה. בסמוך כלל 36)כמבואר שבדרך אע"פ כי נב: שם
בשדרה  - עצמות קב חצי על אלא מגלח, הנזיר אין
ראה  שהן, כמו שמטמאות חמורות, והן הואיל וגולגולת,
עליהן. מגלח הנזיר מהן עצמות רובע גם אולי ה"ב, לעיל
אפילו  ומשאן, מגען לענין אבל אהל, טומאת לענין זה וכל
ה"ו. בסמוך כמבואר מגלח, הוא הרי כשעורה, עצם על
בעיות  הרבה עוד נשארו נא. שם שבגמרא להעיר, וראוי
מצויות, שאינן מפני השמיטן, ורבינו בתיקו, אלו בענינים
לא  למה הקשה משנה" וב"לחם (רדב"ז). מאד ונדירות
ומן  הגידים ומן הבשר מן הבא אלא רקב שאין רבינו, הזכיר
(לעיל  הזכיר כבר רבינו אבל נא.? בנזיר כמבואר העצמות,
וגידים  בשר בו יש וממילא שלם", כולו "ויהיה ה"ד)

(מרכבתֿהמשנה). ועצמות

.‰eÈnL ˙B‡ÓË ‰¯OÚ ÌÈzL‰ el‡ Ïk37Ú‚ Ì‡ , »≈«¿≈∆¿≈À¿∆»ƒƒ»«
ÏÈ‰‡‰ B‡ ,d‡O B‡ Ô‰Ó ˙Á‡a ¯ÈÊ38‰ÈÏÚ ¯ÈÊp‰ »ƒ¿««≈∆¿»»∆¡ƒ«»ƒ»∆»

ÏÈ‰‡‰ B‡39¯ÈÊp‰ ÏÚ ‰‡Óh‰40¯ÈÊp‰ ‰È‰ B‡ , ∆¡ƒ«À¿»««»ƒ»»«»ƒ
„Á‡ Ï‰‡a el‡ ˙B‡ÓhÓ ˙Á‡Â41Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¿««ƒÀ¿≈¿…∆∆»¬≈∆¿«≈«

˙‡ ¯˙BÒÂ ,‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·Óe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈ƒ»¿«À¿»¿≈∆
Ïk‰42È‡L ;ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ,·˜¯‰ ÔÓ ıeÁ . «…ƒ»»»∆≈¿«≈¿«»∆ƒ

„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È¯‰L ,BlÎa ÚbiL ¯LÙ‡43Ì‡ Ï·‡ . ∆¿»∆ƒ«¿À∆¬≈≈∆»¬»ƒ
.Ál‚Ó - BÏ‰‡a ‡ÓË B‡ B‡O¿»ƒ¿»¿»√¿«≈«

ה"ב.37) עליה.38)למעלה בגופו רומי,39)סיכך בדפ'
האהילה. התימנים: בכת"י על 40)וכן סיככה שהטומאה

תחתיה. עמד שהוא כגון על 41)הנזיר, מאהיל והגג
מט:42)שניהם. נזיר שנינו 43)משנה וכן אחד, גוש

אינו  במים, שגבלו רקב תרווד "מלוא מ"ב פ"ב, באהלות
שחלקיו  "לפי שם: בפירושו רבינו וכתב לטומאה". חיבור
כמו  אחד, גוף תשימהו לא והלישה מקצתם, קצתם נבדלים

הוא". גיבול בר לאו אפר יח.): (שבת שאמרו

.Â,‰¯BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ ,˙n‰ ÌˆÚa Ú‚pL ¯ÈÊ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆»«¿∆∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»
˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,ÂÈÏÚ Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - B‡O B‡¿»¬≈∆¿«≈«»»≈ƒ»¿¿

ÌÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒÂ ,‰‡ÓË44‰¯BÚOk ÌˆÚ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈∆«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»

‡nËÓÏ‰‡a45¯OÚ ÌÈMÓ ˙Á‡· ‡ÓË Ï·‡ . ¿«≈¿…∆¬»ƒ¿»¿««ƒ¿≈»»
eÏl‰ ÌÈ¯·c46ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ı¯‡ Le‚a : ¿»ƒ«»¿∆∆»¿≈»ƒ

˙BÏÊÓe47dÎB˙a ¯·˜ L¯ÁpL ‰„O· B‡ ,48Ô‰L , «»¿»∆∆∆¡«∆∆¿»∆≈
‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ49ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ;50 ¿«¿ƒ¿«»¿«»∆∆¡ƒ»»¿«

ÌÈ‚È¯O‰51˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBi‰52˙BÚ¯t‰ B‡ , «»ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ»«¿»
¯„b‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰53ÏÓ‚ B‡ ‰hÓ B‡ ,54;Ba ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ«»≈ƒ»»»¿«≈

·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ Ú·¯ Ï‰‡a ‡ÓËpL B‡∆ƒ¿»¿…∆…«¬»∆≈»∆……
ÔÈa55ÔÓ Ìc ˙ÈÚÈ·¯a ‡ÓËpL B‡ ;ÔÈÓ ·¯ ‡ÏÂ ƒ¿»¿……ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»ƒ

Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ‡È‰L ,˙n‰56B‡ ; «≈∆ƒ¿«≈¿«»¿«»¿…∆
ÏÏBba ‡ÓËpL57˜ÙBca B‡58ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ Ô‰L , ∆ƒ¿»«≈«≈∆≈¿«¿ƒ¿«»

Ï‰‡·e59·‡a B‡ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡a ‡ÓËpL B‡ ;ÔÓ ¯ ¿…∆∆ƒ¿»¿≈∆ƒ««¿≈∆ƒ
Èe‡¯k ¯Oa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙n‰60.¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - «≈∆≈¬≈∆»»»»¬≈∆≈≈

מט:.44) נזיר שנאמר 45)משנה מ"ג, פ"ב, אהלות
היכר  שיהיה צריך באהל" ימות כי "אדם יד) יט, (במדבר
דמיון  עליון שאין עצם כל וכן אדם. של שהיא בעצם,
יו"ט  תוספות שחסרו. וגולגולת לשדרה (הכוונה אנושי
(רע"ב  אדם" בעצם "או טז) (שם אומר הכתוב וכן שם),
ובדפוס  מ"ח). פ"א, שם לרבינו המשנה פירוש ע"פ שם
מטמא  אחד עצם "ואין הנוסח: התימנים בכת"י וכן רומי,
כותב  ה"י פ"ב, מת טומאת בהל' שהרי ובצדק, באהל",
זה  הרי (=הקב) רובע בו יש אפילו אחד עצם "היה רבינו:
נג. נזיר וראה באהל" מטמא ואינו ובמשא, במגע מטמא

שם. שמאי להלן.46)בדברי ובדפוסים 47)המנויים
וגזרו  כך, נקראת לארץ חוץ וכל העמים. ארץ קדומים:
במגע  מטמא שיהא לארץ, מחוץ הבא עפר על טומאה
מ"ג) פ"ב, (אהלות למשנה בפירושו רבינו וכתב ובמשא.
מקום, בכל אותם וקוברים המתים, עם להתרשלותם "שהם
מדרבנן... בגזירה וזה - הטומאה בזאת ארצותם על שפטנו
כשעורה". עצם מעפרה חלק בכל שיהיה נאמר שאנו לפי

ונידושו 48) המת עצמות אמה.ונשברו מאה עד השדה בכל
נד.49) בנזיר וכן שם, כאן,50)משנה יש סופר טעות

שריגים  המת מן כזית ועל עליו "כשהאהילו וצ"ל:
רב, (מעשה ה"ו פי"ט, מת טומאת בהל' וכן וכו', היוצאים"

מוילנה). הכהן בצלאל שהענפים 52)ענפים.51)לרבי
להביא  טפח שיעור מהם אחד בכל ואין מזה, זה רחוקים
אהל. זה שאין הוא, טהור התורה ומן ידו, על הטומאה את
ובתוספות  נד: (נזיר תחתיהם בהולך טומאה גזרו וחכמים

ה"ב). פי"ג, מת טומאת בהל' רבינו וכן אבנים 53)שם,
(רע"ב  פרע גדל לשון - פרעות ממנו. בולטים עצים או
מפני  הטומאה, מביאים אינם אלה וגם מ"ב) פ"ח, לאהלות
בנדה  וראה שם, לאהלות יו"ט (תוספות טפח ברחבם שאין

וסח:). המת 54)נז. מן כזית יש הגמל, או המיטה שתחת
של  כריסו ואין מ"א) פ"ט, אהלות (תוספתא עמו והנזיר
בהל' רבינו וכדברי להגן, עשוי שאינו כאהל, נידון הגמל
האמורות  ההלכות אלו "שכל ה"ו פי"ט, מת טומאת
מן  או הבהמה מן או האדם מן הנעשים אהלים בטומאת
מגלח  הנזיר אין ולפיכך סופרים... מדברי הכל הכלים
בין  וגמל מיטה מונה ה"ג פ"ז, נזיר ובירושלמי עליהם".
וראה  עליהם, מגלח הנזיר ואין אהל נעשים שאינם אלה,
אהל". אינו אדם בידי עשוי שאינו "אהל כא. סוכה
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ט.55) אות ובביאורנו ה"ב, לעיל הנזיר 56)ראה אין אבל
ובתוספות  נד. בנזיר (משנה מסיני למשה הלכה עליה, מגלח

לוג). חצי ועל דיבורֿהמתחיל מט: ארון 57)שם כיסוי
עליו.58)המת. דופק שהכיסוי הארון, אהלות 59)צדי

לרבות  - השדה פני על יגע אשר וכל שנאמר: מ"ד, פ"ב,
משו  ולא מטמא הוא מגע משום - יגע אשר ודופק, ם גולל

הקבר  צדי ויקראו שם: רבינו וכתב שם). (רע"ב משא
אחד", יום "ודפקום (לשון המת דוחקים להיותם "דופקים"
אצלו  להיותו גולל, הקבר כיסוי ויקרא יג) לג, בראשית

הקבר. פי על מתגלגלת ארוכה 60)מאבן להעלות כדי
כשעורה, עצם בו שאין ועלֿכרחך יוחנן. כרבי נג:) (נזיר
מגעו  על לפחות מגלח הנזיר הרי כשעורה עצם בו יש שאם
אות  ובביאורנו ה"ב, לעיל וראה שם). (תוספות משאו ועל

יד.

.Ê‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ el‡ ÏÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»≈»≈À¿«ƒ¿»
‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BÈ‡ - ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓe«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ≈¿«≈«ƒ¿««À¿»
Ïk Ï·‡ .ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‡ÏÂ¿…≈ƒ»¿»¿…≈∆«¿ƒ¬»»

B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÔÈnÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ‰‡Óh‰ ÈÓÈ61. ¿≈«À¿»≈ƒƒƒ¿«¿≈¿ƒ

שימי 61) הרי מיד", ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה
למנין. לו עלו לא טומאתו

.Á˙n‰ Ï‰‡a Ú‚62˙Ó· ÌÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏÎ· B‡63- »«¿…∆«≈«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓ BÈ‡64‰Ê ÔÈcL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ≈«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈»∆ƒ∆ƒ∆

ÈÏÎa ‡ÓËpL Ì„‡ Ïk Ï·‡ ;¯ÈÊa „ÁÈÓ65˙‡ÓË ¿À»¿»ƒ¬»»»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ¿«
¯‡a˙iL BÓk ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÈ - ‰Ú·Lƒ¿»«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a66BÈ‡L ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .67 ¿ƒ¿À¿«≈¿≈≈»∆ƒ∆∆∆≈
eÏÚiL È„k ,ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡ ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓ«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒƒ»«¿≈ƒ¿≈∆«¬

B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÔÈnÓ ÌÈÏka B˙‡ÓË ÈÓÈ BÏ68. ¿≈À¿»«≈ƒƒƒ¿«¿≈¿ƒ

המת.62) באהל שנגע שם: רבינו ומפרש "ואהל", נד. שם
טומאת 63) טמא בהם והנוגע עצמו, כמת מטמאים שהם

חרב  במת", או חרב "בחלל טז) יט, (במדבר שנאמר שבעה,
פ"ה, מת טומאת בהל' רבינו וכתב נג:). (נזיר כחלל זה הרי
לשאר  והואֿהדין כמת, שהחרב למדו, השמועה "מפי ה"ג:
אומר  הוא הרי ובגדים, שטף כלי בין מתכות, כלי בין כלים
ביום  תתחטאו בחלל נוגע וכל נפש הורג "כל יט) לא, (שם
חץ  ירה שזה דעתך, על תעלה וכי השביעי" וביום השלישי
נפש  הורג אלא ימים? שבעת נטמא והרג, אבן זרק או והרג,
בו, שהרג בכלי בנגיעתו שנטמא מפני בה, וכיוצא בחרב

במת". הכלי נגע ימים.64)שהרי שבעה טמא הוא אבל
במת.65) אין 66)שנגעו שם, הראב"ד ולדעת ה"ג. פ"ה,

כלים. בשאר ואפילו בחיבורין או מתכות בכלי אלא זה
היו  שהכלים בשעה בכלים, האדם שנגע - חיבורים

למת. שאינו.67)מחוברים שזה קדומים: בדפוסים
לו 68) עולים טומאתו ימי היו לא הזאה, צריך היה שאילו

על  מזה הנזיר שאין רבינו, לדברי והמקור נזירותו. למנין
נד: בנזיר הש"ס סוגיית לשון הוא במת, שנגעו כלים
הזאה  בר בהם הנוגע במת, הנוגעים כלים שם, שהתפלאו
אדם, כל בשאר כי בנזיר, מיוחד דין שזה ועלֿכרחך הוא?
כנ"ל. מת טומאת בהל' רבינו וכשיטת הזאה, שטעון ודאי
בכלי  עוסקת המשנה כי ראיה, משם שאין סובר, והראב"ד

אב  אלא כמת, אינם במת וכשנגעו בחיבורין, ושלא עץ
ט  אינו בהם והנוגע בלבד, טעון הטומאה ואינו שבעה מא

הגמרא  מתפלאה ולפיכך אדם, כל שאר בין נזיר בין הזאה,
(לחםֿמשנה). הם?" הזאה בני "כלים שם:

.ËËÏÁ‰Â Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ69BËeÏÁ ÈÓÈ Ïk -70 »ƒ∆ƒ¿»«¿À¿«»¿≈¬
BzÚ¯ˆÏ ¯‰ËiL ¯Á‡ ¯ÙBqL B¯ÈÙÒ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ71 ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈««∆ƒ¿«¿»«¿

‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ÔÈa72‰iLÏ73ÈÓÈÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ≈ƒ¿««ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
B˙e¯ÈÊ74¯bÒ‰ ÈÓÈ Ï·‡ .75BÏ ÔÈÏBÚ -76·Ê Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬»¿≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ»

Ô˙·ÈÊ ÈÓÈ Ïk - ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,B¯Oa77ÔÈÏBÚ ¿»≈ƒ≈ƒ»»¿≈ƒ»»ƒ
ÔÈ‡ÓË Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï78‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . »∆««ƒ∆≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»

‡e‰ ÈÈqÓ ‰LÓÏ79. ¿∆ƒƒ«

יא)69) יג, (ויקרא הכהן" "וטמאו טמא, שהוא דינו שנגמר
כהנא". "ויחלטיניה יונתן טמא 70)מתרגם שהוא

הצרעת.71)בהחלט. נגע ביום 72)כשנרפא שהיא
שערו". כל את "וגלח ח) יד, (ויקרא בו שנאמר טהרתו,

ט.73) שם ככתוב לטהרתו, השביעי ביום שהיא
מזה,74) משמע מיד". ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה

את  סותרים אינם אבל המנין, מן אינם וספרו חלוטו שימי
על  נזירותו משלים ספרו, ימי שהשלים ולאחר הקודמים.

(שם). טומאתו קודם שמנה הימים, בתחילה 75)מנין
מסגירו  לטמאו החליט לא ועדיין הנגע, את ראה כשהכהן
דֿח. יג, שם ככתוב הנגע, יפשה אם לראות ימים, לשבעת

(76- אמרו נו: שם ובגמרא שם). (משנה נזירותו למנין
ה"ג. פ"ז, שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה היא הלכה

כה.77) ב, טו, שם ככתוב טמאים, ואינם 78)שהם הואיל
וכנ"ל. תגלחת. אמרו,79)טעונים "באמת נד: שם משנה

היא  הלכה - אמרו" "באמת וכל וכו'". והזבה הזב ימי
ה"ג. פ"ז שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה

.È¯‡La ¯ÈÊp‰ ‡ÓË Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ«∆ƒƒ¿»«»ƒƒ¿»
˙B‡ÓË80¯˙BÒ BÈ‡Â ,BÏ ÔÈÏBÚ B˙‡ÓË ÈÓiL - À¿∆¿≈À¿»ƒ¿≈≈
ÌeÏk81BzÚ¯ˆ ÈÓÈ CB˙a ˙Óa ‡ÓË .82˙‡ ¯˙BÒ - ¿ƒ¿»¿≈¿¿≈»«¿≈∆

„ÓBÚ B˙e¯ÈÊa È¯‰L ,ÔÈÓ„Bw‰ Ïk83Èt ÏÚ Û‡Â »«¿ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈¿««ƒ
‡ÓË ‡e‰L84. ∆»≈

ואין 80) זיבה, מטומאת קלות שהן שרץ. או נבילה כגון
בלבד. ערב טומאת אלא ימים שבעה שאין 81)טומאתו

(נזיר  שאמרו כמו בלבד, למת אלא להטמא לנזיר איסור
אינו  במותם - ז) ו, (במדבר במותם להם יטמא "לא מג.)
הל' והשווה ובזיבתם", בנגיעתם מיטמא אבל מיטמא,

ה"ט. פט"ז, אוכלין ובימי 82)טומאת ונצטרע, נזיר היה
למת. נטמא עליו 83)צרעתו מצרעתו, שכשיתרפא

לעיל  כמבואר מקודם, שמנה הימים על נזירותו להשלים
עב. אות ובביאורנו את 84)ה"ט סותר היה לא לצרעתו,

ריש  אבל יוחנן, כרבי יד: נזיר בלבד, צרעתו בגלל הקודמים
לחוד  צרעת הקודמים), (=את סותר "אינו שם: אומר לקיש
למנין  לו עולים צרעתו ימי ואין הואיל לחוד", ונזירות
סותרת  במת טומאתו ואין נזיר, מסתם משונה דינו נזירותו,

הי"בֿיג. פ"י, לקמן וראה כלום.

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa ¯zÓ ¯ÈÊp‰85˙ÁÏ‚˙·e «»ƒÀ»¿À¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿««
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‰ÂˆÓ86ÈÓ ?„ˆÈk .˙eL¯‰ ÔÈÈk ‰Âˆn‰ ÔÈÈa ¯eÒ‡Â , ƒ¿»¿»¿≈«ƒ¿»¿≈»¿≈«ƒ
ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ,ÔÈÈ ÌBi‰ ‰zLiL ÚaLpL∆ƒ¿«∆ƒ¿∆««ƒ∆¬≈ƒ¿»»»

˙BzLÏ87ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‰ÏÁ - ¯ÈÊa ¯„ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿¿««»»«¿»ƒ»»¿ƒ«
ÔÈÈa ¯eÒ‡Â ‰Úe·M‰88¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿»¿»¿«ƒ¿≈»ƒ«∆»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰Ïc·‰Â Lec˜ ÔÈÈa89. ¿≈ƒ¿«¿»»∆≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

הי"ב.85) להלן הט"ו.86)מבואר להלן מבואר
שבועתו.87) "מיין 88)מחמת ג) (שם, שנאמר ד. נזיר

יעשה  אשר מכל נאמר שהלא מיותר, והוא יזיר", ושכר
וכפירוש  הרשות, כיין מצוה יין לרבות - היין מגפן

מד. שם וכן שם, (פסחים 89)התוספות שאמרו שאע"פ
אין  - היין" על זכרהו - לקדשו השבת יום את "זכור קו.)
מן  הוא כשלעצמו היום שקידוש בלבד, אסמכתא אלא זה
ד. נזיר (תוספות חכמים מדברי אלא אינו והיין התורה,
הל' והשווה שם) בפסחים וכן היא, מאי דיבורֿהמתחיל

ה"ו. ה"א, כט פרק שבת

.·ÈCl‰Ó ‰È‰ ?‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa ¯zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿À¿«≈ƒ¿»»»¿«≈
‰Ê È¯‰ - ep¯a˜iL ÈÓ ÌL ÔÈ‡L ˙Óa Ú‚Ùe C¯ca«∆∆»«¿≈∆≈»ƒ∆ƒ¿¿∆¬≈∆

‡nhÓ90Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .B¯·B˜Â BÏ91. ƒ«≈¿¿¿»ƒ≈ƒ¿≈«»»≈

נזירותו 90) סותר הוא זאת בכל אבל להטמא, לו מותר
ספר). (קרית טומאה קרבן מז.,91)ומביא בנזיר משנה

(במדבר  יטמא לא ולאמו... לאביו דרשו: מח. שם ובגמרא
נפש  "על ו) (שם נאמר כבר והלא לומר? תלמוד מה ז) ו,
אבל  מיטמא, אינו ולאמו לאביו אלא - יבוא" לא מת
"דברי  רבינו: שכתב מה וזהו מצוה, למת הוא מיטמא
רבינו  כדברי בקבלה, זה מדרש בא שכך כלומר, קבלה",

שם. בתוספותֿיו"ט וראה מ"ה, פ"ו, שם בפירושו

.‚ÈÛ‡ ,¯ÈÊ ‡nhÈ - ‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ‚tL Ô‰ÎÂ ¯ÈÊ»ƒ¿…≈∆»¿¿≈ƒ¿»ƒ«»»ƒ«
Ôa¯˜ ‡È·Óe ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰ ¯˙BÒ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«»ƒ»ƒƒ≈ƒ»¿«

‰fL .Ô‰Î ‡nhÈ Ï‡Â ,‰‡ÓË92˙M„˜ B˙M„˜ À¿»¿«ƒ«»…≈∆∆¿À»¿À«
‰ÚL93ÌÏBÚ ¯ÈÊ ‰È‰ elÙ‡Â ,94B˙M„˜ Ô‰k‰Â , »»«¬ƒ»»¿ƒ»¿«…≈¿À»

ÌÏBÚ ˙M„˜95. ¿À«»

בלבד.93)הנזיר.92) נזירותו ימי שאמר:94)למשך
סתם  זאת בכל הי"א), פ"ג, לעיל (ראה לעולם נזיר הריני
ולדעת  מז.). לנזיר (תוספות יום שלשים אלא אינה נזירות
אחרי  בחייו נזר שהנזיר, רבינו, כוונת משנה" ה"לחם
קדושתו  שהכהן בעוד - עולם קדושת קדושתו ואין שנולד,

שנולד. (משנה 95)מיום מותו יום ועד שנולד משעה
בשאלה, ישנו שהנזיר ביניהם, יש הבדל ועוד מז.). בנזיר
ה"א) פ"ב, לעיל (ראה לחכם שאלה ע"י ניתרת וקדושתו

(לחםֿמשנה). עולמית בטלה אינה כהן וקדושת

.„ÈÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ „Á‡ ,ÌÈ¯ÈÊ ÈL Ba eÚ‚t»¿¿≈¿ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ
ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‡nhÈ - ÌBÈ ‰‡Ó ¯ÈÊ „Á‡Â96‰È‰ . ¿∆»¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ¿ƒ»»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊ „Á‡97‡nhÈ - ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÈM‰Â ∆»»ƒƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ«»
‰¯eÓÁ B˙M„˜ ÌÏBÚ ˙e¯ÈÊpL ;·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊp‰«»ƒƒ¿«»∆¿ƒ»¿À»¬»

‰fÓ98. ƒ∆

נזיר 96) (ירושלמי מאה נזיר מקדושת מועטת שקדושתו

ה"א). סוף פ"ג,97)פ"ז, לעיל (ראה שנה לאלף אפילו
שערו,98)הי"א). הכביד אם עולם שנזיר שם, ירושלמי

וזוהי  קרבנו, ומביא חודש שניםֿעשר בכל בתער מיקל
ימי  סוף עד מגלח אינו קצוב לזמן שנזיר בעוד קדושתו,
קצבת  ימי תוך טהרה קרבן שום איפוא מביא ואינו נזרו,
אינה  קצובה, נזירות סתם וגם הי"ב. פ"ג, לעיל ראה נזירותו,
קדושתה  ולפיכך בלבד, קצר לזמן היא שלרוב חייו, ימי לכל

(רדב"ז). עולם מנזיר קלה

.ÂË,Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ ?‰ÂˆÓ ˙ÁÏ‚˙a ¯zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿ƒ¿««ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»«
Ïk Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ˙e¯ÈÊ ÈÓÈ CB˙a BzÚ¯vÓ ‡t¯Â¿ƒ¿»ƒ»«¿¿¿≈¿ƒ¬≈∆¿«≈«»

BzÁÏ‚z È¯‰L .B¯ÚO99¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ¿»∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÌB˜Ó ÏÎÂ ;¯ÓB‚Â B¯ÚO Ïk ˙‡ Ál‚Â :Ú¯ˆna«¿…»¿ƒ«∆»¿»¿≈¿»»

‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡ˆBÓ ‰z‡L100ÏBÎÈ Ì‡ : ∆«»≈ƒ¿«¬≈¿…«¬∆ƒ»
Ì‰ÈL ˙‡ Ìi˜Ï101Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ -102‡B·È - ¿«≈∆¿≈∆»¿ƒ»»

ÈÓÈa ÁlbL ¯ÈÊ ‡BÏ‰Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆«¬»ƒ∆ƒ«ƒ≈
OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú B¯Ê‰È‰È L„˜ :¯Ó‡pL ,‰ ƒ¿»««…«¬∆«¬≈∆∆¡«»ƒ¿∆

BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb103‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎ·e , «≈∆«¿«…¿»»≈¬≈∆
‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï104˙ÁÏ‚z ÏL ‰OÚ ‰ÁB„ ‰nÏÂ , …«¬∆«¬≈¿»»∆¬≈∆ƒ¿««

,˙Ú¯ˆa ¯ÈÊp‰ ‡ÓË ¯·kL ÈtÓ ?˙e¯ÈÊÏ Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿»ƒ¿»«»ƒ¿»««
e¯‡aL BÓk BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ BËeÏÁ ÈÓÈÂ105BÈ‡ È¯‰Â , ƒ≈¬≈ƒ¿∆≈«¿«¬≈≈

LB„˜106‡l‡ ¯‡L ‡ÏÂ ,ÂÈÏ‡Ó ‰OÚ‰ ÏË·e ,Ô‰a »»∆»≈»¬≈≈≈»¿…ƒ¿«∆»
CÎÈÙÏe ,BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz :‡e‰L ,‰OÚ˙ ‡Ï…«¬∆∆««…«¬…«…¿ƒ»

B˙B‡ ‰Á„Â ˙Ú¯v‰ ˙ÁÏ‚z ÏL ‰OÚ ‡a107. »¬≈∆ƒ¿«««»««¿»»

כגון 100)לצרעתו.99) לשניה, בסתירה היא שאחת
שהציצית  פשתן, של בטלית צמר מחוטי ציצית לעשות

לאֿתעשה. איסור הוא והשעטנז כגון 101)מצותֿעשה,
שתיהן, את לקיים לו אפשר הרי צמר, של בטלית צמר חוטי

פשתן. בטלית פשתן חוטי טלית 102)וכן לו שיש כגון
תבוא  מצמר, שהם תכלת, חוטי בה להטיל וחייב פשתן,
בהל' וכן מ. (מנחות שעטנז איסור ותדחה תכלת מצות
דוחה  מצורע תגלחת של ה'עשה' כאן וגם ה"ו), פ"ג, ציצית
"תער  בו: שנאמר הנזיר, גילוח איסור של ה'לאֿתעשה' את

נח.). (נזיר ראשו" על יעבור מצותֿעשה,103)לא זו והרי
ה"א. פ"א, לעיל מן 104)כמבואר אלמנה יבמה כגון

של  'עשה' שאין גדול, לכהן להתייבם אסורה הנישואין,
גדול) לכהן אלמנה (של 'לאֿתעשה' דוחה יבום מצות
בבתוליה  אשה "והוא ככתוב: הבעולה, על שמוזהר ו'עשה',

הי"א). פ"ו, יבום ובהל' כא. (יבמות לעיל 105)יקח"
שנצטרע,106)ה"ט. נזיר "ששער ה"ב: פ"י לקמן ראה

הרי בהנייה" קדושה.מותר כל בו ולדעת 107)שאין
וה'עשה' שהלאו מפני אלא הטעם, עיקר זה אין  הראב"ד,
והיא  לחכם, בשאלה ישנה שנזירות מאד, קלים נזיר של
אותם, דוחה מצורע תגלחת של 'עשה' ולפיכך ניתרת,
מא: נזיר שבמסכת מאחר סובר, ורבינו ה. ביבמות כמבואר
'לאֿתעשה' דוחה מצורע שתגלחת בפירוש, מודגש ונח.
אנו  אין שבנזיר, ה'עשה' את שם הזכירו ולא שבנזיר,
סוגיא  אחרי ונמשכים במקומה, מפורשת גמרא מניחים
לא  הראב"ד, של טעמו וגם במקומה. שלא שהיא ביבמות,
לו  שאין שמשון, נזירות נזיר, שהוא מצורע לתגלחת יספיק
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מקיף  רבינו של טעמו ולפיכך הי"ד, פ"ג, לעיל ראה שאלה,
(רדב"ז). יותר וכולל

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
נזיר 1) דין הנזיר, קרבנות הבאת וסדר טהרה תגלחת

על  הבן תגלחת יעשה, כיצד פסולה ותגלחת ממורט,
חברו  ושמע נזיר לגלח ועלי נזיר הריני הנזיר, אביו קרבנות

יעשו. כיצד נזיר, לגלח ועלי ואני ואמר

.‡ÈÓÈ ¯ÈÊp‰ ¯Ó‚iLk ?‡È‰ „ˆÈk ‰¯‰h‰ ˙ÁÏ‚zƒ¿«««»√»≈«ƒ¿∆ƒ¿…«»ƒ¿≈
B˙e¯ÈÊ2‰O·ÎÂ ,‰ÏBÚÏ O·k :˙BÓ‰a LÏL ‡È·Ó ¿ƒ≈ƒ»¿≈∆∆¿»¿«¿»

ÌÈÓÏLÏ ÏÈ‡Â ,˙‡hÁÏ3L¯t ‡ÏÂ ÔzLÏL ‡È·‰ .4 ¿«»¿«ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿»¿»¿…≈≈
˙‡hÁÏ ‰Èe‡¯‰ -5·¯˜z6‰Èe‡¯‰Â ,˙‡hÁ »¿»¿«»ƒ¿««»¿»¿»

ÌÈÓÏLÏ7‰ÏBÚÏ ‰Èe‡¯‰Â ,ÌÈÓÏL -8.‰ÏBÚ - ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»»
˙BB¯OÚ ‰ML ÌÈÓÏM‰ ÏÈ‡ ÌÚ ‡È·Óe9ÈLe ≈ƒƒ≈«¿»ƒƒ»∆¿¿≈
‰lÁ ÌÈ¯OÚ Ô‰Ó ‰ÙB‡ .˙ÏÒ ÔB¯OÚ ÈLÈÏL10¯OÚ : ¿ƒ≈ƒ»…∆∆≈∆∆¿ƒ«»∆∆

˙BvÓ ˙BlÁ11È˜È˜¯ ‰¯OÚÂ ,12ÁLBÓe .˙BvÓ «««¬»»¿ƒ≈«≈«
ÌÈ¯OÚ‰13‰Ê ¯eÚLÂ .ÔÓL ˙ÈÚÈ·¯a14‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ »∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆¿ƒ∆¬»»¿∆

ÈÈqÓ15„Á‡ ÈÏÎa ÌÈ¯OÚ‰ ‡È·Óe .16. ƒƒ«≈ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ∆»

ה"א.2) פ"ד, לעיל יד).3)ראה ו, (במדבר בתורה ככתוב
הזה  האיש כי . . . החטאת "טעם יא: שם הרמב"ן וכתב
מקדושתו  נזור עתה הוא כי הנזירות, במלאת בנפשו חוטא
נזיר  ימיו כל ויעמוד לעולם שיזיר לו היה וראוי ה', ועבודת
להטמא  בשובו כפרה צריך הוא והנה . . . לאלקיו וקדוש

העולם". אע"פ 4)בתאוות לעולה, ואיזו לחטאת איזו
שם. הבעלים להם שיקראו צריך הקרבנות שכל

תיקרב.6)הכבשה.5) התימנים: האיל.7)בכת"י
כאילו 8) זה הרי לנזירותי, אלו הרי ואמר: הואיל הכבש,

שם). וברע"ב מה., נזיר (משנה, ואחד אחד לכל שם קרא
(ויקרא  בתורה ככתוב לשלמים, גם ראויה שכבשה ואע"פ
לחטאת  אלא ראויה הכבשה אין נזיר, בקרבנות - וֿז) ג,

יו"ט'). האיפה 9)('תוספות עשירית הוא - העשרון
קבים, ששה והסאה סאין, שלש והאיפה ה), כח, (במדבר
שני  העשרון: נמצא, הי"ג. פ"א, עירובין בהל' כמבואר

הט"ו). פ"ו, ביכורים (הל' חומש פחות נמצאת 10)קבים
העשרון. שלישית היא חלה בשמן 11)כל בלולות שהן

סולת. הן אלא 12)כשעדיין בשמן בלול אינו הרקיק
פ"ט, הקרבנות מעשה (הל' אפייתו אחר בשמן משוח

בשמן,13)הכ"א). בלולה - מצה חלת כדינה, חלה כל
בהל' וכן טו). ו, (במדבר בתורה ככתוב משוח, - והרקיק
על  רבינו סומך שכאן וכנראה, הכ"ג. שם, הקרבנות מעשה
('מעשה  הקרבנות מעשה בהל' בפרוטרוט שיכתוב מה
נזיר, חלות לדין המקור ששם - א עח, ובמנחות רוקח').
לעשרת  נזיר שלמי לרבות - שלמיו תודת זבח "ובשר אמרו:
שמן". ולרביעית לקב), חלות שתי (נמצאו ירושלמיות קבים

שמן.14) הלוג רביעית א.15)של פט, בסל,16)מנחות
מעשה  ובהל' המצות". סל "על יז): ו, (במדבר ככתוב
מהן  לוקח "והכהן רבינו: מסיים הכ"ג, פ"ט הקרבנות

מין". מכל אחת חלות, שתי (מהחלות)

.·¯Á‡Â ,‰ÏBÚ‰ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ˙‡hÁ‰ ËÁBLÂ¿≈««»¿ƒ»¿««»»»¿««
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÓÏM‰ Ck17¯Á‡ Álb Ì‡Â .Ál‚Ó ««¿»ƒ¿««»¿«≈«¿ƒƒ«««

‡ˆÈ - ‰ÏBÚ‰ B‡ ˙‡hÁ‰ ËÁML18ÏM·Óe . ∆»«««»»»»»¿«≈
Ô˜ÏBL B‡ ÌÈÓÏM‰19ÈÁ·Ê ÏL ·Ë¯‰ ÔÓ Á˜BÏÂ . «¿»ƒ¿»¿≈«ƒ»…∆∆ƒ¿≈

¯ÚO‰ ÏÚ Ô˙BÂ ÌÈÓÏM‰20L‡Ï BÎÈÏLÓ Ck ¯Á‡Â , «¿»ƒ¿≈««≈»¿««»«¿ƒ»≈
- ˙‡hÁ‰ ˙Áz BÎÈÏL‰ Ì‡Â .ÌÈÓÏM‰ „ec ˙Áz«««¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««««»

‡ˆÈ21. »»

בתורה 17) סדרן וכן שם. יהודה וכרבי א. מה, נזיר משנה,
(שם, תורה כתבה השלמים, עשיית ואחרי יד). ו, (במדבר

שם. יו"ט' ב'תוספות וראה הנזיר". "וגלח משנה,18)יח)
מתורת 19)שם. יוצאים אינם זאת ובכל מרובה, בישול

לט:). פסחים ו'תוספות' ב, עמ' שם (משנה, בישול
זבח 20) תחת "אשר יח): ו, (במדבר שנאמר ב. מה, נזיר

תחתיו". יהא (=מהרוטב) מזבחו - שם 21)השלמים
החטאת". את לרבות - "זבח

.‚?B¯ÚO Ál‚Ó ÔÎÈ‰ÂÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa22˙kLÏa ,23 ¿≈»¿«≈«¿»¿∆¿««»ƒ¿ƒ¿«
ÌLÂ ,˙ÈÓB¯c ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜a ÌL ‰˙È‰L ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿»»¿∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

L‡Ï Ô¯ÚO ÔÈÎÈÏLÓe Ô‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏM·Ó24Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆«¿≈∆«¿ƒƒ¿»»»≈¿ƒ
‰È„na Álb25‡ˆÈ -26ÔÈ·e ‰È„na ÁlbL ÔÈ·e . ƒ««¿ƒ»»»≈∆ƒ««¿ƒ»≈

B¯ÚO CÈÏLÓ ‡e‰ „ec‰ ˙Áz - Lc˜na ÁlbL27. ∆ƒ««ƒ¿»««««¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,Áe˙t ‰¯ÊÚ‰ Á˙t ‰È‰iL „Ú Ál‚Ó BÈ‡Â¿≈¿«≈««∆ƒ¿∆∆«»¬»»»«∆∆¡«

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t28‰fL ,Á˙t‰ „‚k Ál‚iL ‡Ï . ∆«…∆≈…∆¿«≈«¿∆∆«∆«∆∆
‡e‰ Lc˜Ó ÔBÈÊa29. ƒ¿ƒ¿»

במשנה 22) ונזכרת לנשים, מעמד מקום המקדש, בית חצר
מ"ה. פ"ב, וככתוב 24)חדר.23)מדות שם, משנה 

השלמים". זבח תחת אשר האש על "ונתן בתורה:
בפירושו 25) רבינו כשיטת לגבולותיה, ישראל ערי בכל

נקראת  כולה שירושלים מ"א) פ"ד, השנה (ראש למשנה
ישראל. ארץ שבכל העיירות שאר - ומדינה מקדש;

(26- מדינה מפרש: שם והרע"ב ב. מה, נזיר משנה,
מועד" אהל פתח הנזיר "וגלח שם שנאמר ואע"פ ירושלים,
אהל  פתח שיהיה עד מגלח שאינו ללמד, אלא זה אין -

בסמוך. וכמבואר פתוח, ובנוסח 27)מועד שם. משנה,
משלח  היה לא במדינה, גילח "ואם כתוב: שבבבלי, המשנה
"ואם  שם: שב'ירושלמי' המשנה נוסח אבל הדוד", תחת
הי"ד, פ"ו לעיל וראה וכו'. משלח" היה במדינה, גילח

טמא. נזיר תגלחת כתב:28)לענין ורבינו ההיכל, הוא
עיון. וצריך פתוח, העזרה זה,29)פתח ולפי א. מה, נזיר

(זבחים  אמרו וכן סגור, העזרה פתח שאז בלילה, יגלח לא
- ההיכל דלתות פתיחת קודם ששחטם "שלמים נה:)
פתוח  שהוא בזמן מועד, אהל פתח ושחטו שנאמר פסולים,

נעול". שהוא בזמן ולא

.„,ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚB¯f‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈«…≈∆«¿«¿≈»ƒ»«ƒ
ÏÚ Ô˙BÂ ,„Á‡ ˜È˜¯Â ,Ïq‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰vÓ ˙lÁÂ¿«««»««ƒ««¿»ƒ∆»¿¿»«

ÔÙÈÓe ‰¯ÈÊp‰ B‡ ¯ÈÊp‰ Ètk30¯z‰ Ck ¯Á‡Â . «≈«»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»¿««»À«
¯ÈÊp‰31.ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ «»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ

וכמו 30) הכהן", אותם "והניף כ) ו, (במדבר ככתוב הכהן,
בעלים  יד תחת ידו מכניס "כהן לו:) (קידושין שאמרו
עמ' (שם המשנה כדברי הנזירה" "או רבינו: וכתב ומניף".
ממנחת  חוץ בנשים, ולא באנשים נוהגות . . . "והתנופות א)
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שזורי, שמעון רבי כדברי ולא מניפות", שהן ונזירה סוטה
פרחי  בה יתגרו "שמא מניפה, נזירה אין מה.) (נזיר האומר
"ודין  שם: בקידושין לרבינו המשנה פירוש וראה כהונה".
בתחילת  שנאמר למה שוה, - הקרבן בענין והנזיר הנזירה
מה  והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי אשה או איש הפרשה:
מסוטה". כף כף למד) =) אתיא שם) (קידושין שאמרו

ה"ה.31) בסמוך ראה לעכב, אבל המובחר, מן למצוה זה

.‰Ë¯ÓÓ ¯ÈÊ32¯Úz ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡33ÏÚ Û‡Â . »ƒ¿…»≈»ƒ¿«¬ƒ««¿««
ÌÈtk BÏ ÔÈ‡L B‡ ¯ÚO BÏ ÔÈ‡L Èt34‰Ê È¯‰ - ƒ∆≈≈»∆≈««ƒ¬≈∆

‡nËÈÂ ‰zLÈÂ ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜Ó35‡È·‰ Ì‡Â . «¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«»¿ƒ≈ƒ
,˙·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡ - BL‡¯ Ál‚ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…ƒ«…≈«ƒ¿««¿«∆∆

·¯ÚÏ ‡nhÓe ‰˙BL ‡l‡36„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯fiMnL . ∆»∆ƒ«≈»∆∆∆ƒ∆ƒ»≈»»∆»
ÌÈÓc‰ ÔÓ37‡ÏÂ ÂÈtk ÏÚ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯z‰ ƒ«»ƒÀ«««ƒ∆…»«««»¿…

·kÚÏ ‡ÏÂ ‰ÂˆÓÏ - el‡ ÌÈ¯·c ÏkL ;ÛÈ‰38. ≈ƒ∆»¿»ƒ≈¿ƒ¿»¿…¿«≈

קרח.32) שהוא כגון בראשו, שערות  לו יומא 33)שאין
"ובית  אמרו: - ב מו, שבנזיר ואע"פ וכביתֿהלל. – ב סא,
העירו  כבר - ראשו" על תער להעביר צריך אומרים, הלל
ההפוכות, מהסוגיות היא שזאת שם, ביומא ה'תוספות'
פי"ד  בנגעים המשנה שכן ביומא, כהסוגיא רבינו ופסק
בסתירה  היא בנזיר, הסוגיה ואילו כמותה. שנויה מ"ט,
שם). נגעים, יו"ט' ('תוספות בנגעים המשנה לדברי

להניף.34) ראוי למתים.35)ואינו להטמא לו מותר
עצמו,36) שלשים ביום כי יום, שלשים לו מלאת אחרי

את  מסביר שמח' וה'אור (רדב"ז). יין לשתות עדיין לו אסור
נזיר  - ב יד, בנזיר שנתבאר מה ע"פ מבערב, טומאתו היתר
תקנה  לו אין גילח, לא ועדיין הדמים, זריקת לאחר שנטמא
שאינו  כמצוותו, להתגלח יוכל לא שלעולם גילוח, למצות
אחר  קרבן ולהביא אחרת נזירות ולמנות לסתור יכול
לו  ואין סותר), (ואינו נטמא מלאת לאחר שהרי ויתגלח,
ומעתה, (רש"י). בטומאה מגלח אלא בטהרה לגלח תקנה
לא  גילוחו, לפני קרבנו הבאת ביום למתים יטמא הנזיר אם
טומאתו), (בגלל מועד אוהל פתח עוד להתגלח יוכל
הערב, עד גילח לא אם אבל עולמית, תקנה לו אין וממילא
ננעלו  כבר שבערב למתים, להטמא לו מותר ממילא אזי
עבר  כבר ולמחר להתגלח, יכול אינו וממילא ההיכל, דלתות
הדוד  תחת שערו לשלח יוכל ולא נזיר, שלמי אכילת זמן
כבר  כה שבין לכתחילה, להטמא לו מותר ולפיכך כמצוותו,

כתיקונה. הגילוח מצות את הקרבנות.37)הפסיד דמי
מעכב.38) הגילוח שאין החכמים, כדעת א. מו, נזיר

סתמה  וכן (רדב"ז). הגילוח אחרי שהיא התנופה, וכלֿשכן
יכול  אינו הדמים, מן אחד עליה "נזרק א: כח, בנזיר המשנה
אליעזר, כרבי שלא משנתנו שם: בגמרא ואמרו להפר".

(כסףֿמשנה). וכו' מעכבת תגלחת הסובר

.Â·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡39‰ÂˆÓ ,ÂÈÏÚ ««ƒ∆≈«ƒ¿««¿«≈»»ƒ¿»
Ál‚Ï40‡Ïa ÁlbL ¯ÈÊÂ .‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï elÙ‡ ¿«≈«¬ƒ¿««¿«¿À∆¿»ƒ∆ƒ«¿…

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ˙B¯ÚO ÈzL ¯iLÂ ÁlbL B‡ ,¯Ú˙41 ««∆ƒ«¿ƒ≈¿≈¿»…»»¿
¯ÈÊ ÔÈa ¯B‰Ë ¯ÈÊ ÔÈa .Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡ÏÂ¿…ƒ≈ƒ¿«ƒ«≈»ƒ»≈»ƒ

‡ÓË42. »≈

מעכבת.39) ר"מ: ורומי תימן, פי"ד,40)בכ"י נגעים

א. מ, בנזיר וכן ה)41)מ"ד. ו, (במדבר שנאמר שם,
התורה  - וגו' הימים מלאת עד ראשו, על יעבור לא "תער
ובנוגע  בתער". אלא תגלחת תהא לא מלאת, אחר אמרה:
הלכה  שזוהי שם, ה'תוספות' כתבו שערות, שתי לשיור
שיער  שסתם מפרש, שם, לנגעים יו"ט' וב'תוספות בנזיר.
פרק  (תזריע כהנים' ב'תורת אמרו וכן - משנים, פחות אינו
וכל  - שערות" שתי שער מיעוט לבן, הפך בנגע "ושער ב)
מצות  קיים ולא עליו שערו עדיין שערות, שתי ששייר

ביום 42)גילוח. ט): ו, (במדבר בו שנאמר א. מב, נזיר
הכתוב  אמר כבר שהרי לומר, צריך שאין יגלחנו, השביעי
כל  שיגלח לך, לומר אלא טהרתו, ביום ראשו וגלח (שם):

כלום. עשה לא - שערות שתי שייר ואם ראשו,

.Ê˙B¯ÚO ÈzL ÁÈp‰Â Álb43¯ÊÁÂ ,Blk BL‡¯ ÁnˆÂ , ƒ«¿ƒƒ«¿≈¿»¿ƒ«…À¿»«
˙Á‡ ÁlbL B‡ ,˙B¯ÚO‰ ÈzL Ô˙B‡ ÌÚ BÁl‚Â44 ¿ƒ¿ƒ»¿≈«¿»∆ƒ«««

‰¯LÂ45Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡46˙Á‡ ‰¯L . ¿»¿»««¬≈∆ƒ≈ƒ¿«ƒ«»¿»««
Áelb ˙ÂˆÓ Ô‡k ÔÈ‡ - ˙Á‡ Ál‚Â47. ¿ƒ«««≈»ƒ¿«ƒ«

שתי 43) את אלא כולו הראש את  גילח לא אם אבל
וכשגילחן  הואיל כלום, עשה שלא יתכן בלבד, השערות
שם. בנזיר אביי, בזה שנסתפק כמו שיער, מלא ראשו נשאר

לו 44) צמחו לא ועדיין שערות, שתי ושייר משגילח
מאליה.45)שערות. שבא 46)נפלה  ובשעה הואיל

גילוח. שיעור שהן שתים, היו שעמד 47)לגלח שבשעה
שערות  משתי בפחות גילוח ואין שתים, היו לא לגלחן,
כאן, אין ששער "אע"פ קה.) בבבאֿקמא וכן שם, (נזיר

כאן". אין גילוח מצות

.ÁÌÈÓÏM‰ ÏÚ Álb48ÏeÒt ‡ˆÓÂ49BzÁÏ‚z - ƒ«««¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿
‰ÏeÒt50BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ,51˙‡hÁ‰ ÏÚ Álb . ¿»¿»»…»ƒ««««»

˙‡hÁ ÌLÏ ‰ËÁL ‡lL ˙‡ˆÓÂ52Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿»∆…ƒ¿¬»¿≈«»¿««»
BzÁÏ‚z - Ô˙ÂˆÓk Ô·È¯˜‰Â ‰ÏBÚ‰Â ÌÈÓÏM‰ ‡È·‰≈ƒ«¿»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿

BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ‰ÏeÒt53. ¿»¿»»…»

בלבד.48) השלמים עשיית הדם 49)אחרי שנשפך כגון
שנטמא. מן 50)או אחד אפילו נזרק לא ועדיין הואיל

מלאת, לאחר לסטים כגילחוהו זה והרי בהכשר, הקרבנות
ד. ה"א, פ"ו, לעיל כמבואר יום, שלשים וסותר

לו 51) עלו לא הפסולה, תגלחתו אחר שיקריב הזבחים
שיעשה  עד להתגלח עכשיו ראוי ואינו הואיל לחובתו,
נזרו  ימי מלאת תוך הקריבם כאילו הוא והרי יום, שלשים

שם). וב'תוספות' מו: נזיר פסולה,52)(משנה, היא והרי
שלא  שנזבחו הזבחים "כל מ"א) פ"א, (זבחים ששנינו כמו

החטאת". מן חוץ . . . כשרים שם,53)לשמם נזיר
נ. אות לעיל וכמבואר

.Ë‡lL eËÁLÂ ÌÈÓÏM‰ ÏÚÂ ‰ÏBÚ‰ ÏÚ Álbƒ««»»¿««¿»ƒ¿ƒ¿¬∆…
ÔÓLÏ54Ô·È¯˜‰Ï ˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿»¿««»≈ƒ»¿»¬≈¿«¿ƒ»

‰ÏeÒt BzÁÏ‚z - ÔÓLÏ55BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe56. ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿»»…»

חובה,54) לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים, הם והרי
נדבה  עולת על אלא ועולתו, נזיר שלמי על גילח שלא נמצא

חובתו. לשם שלא נדבה, שלמי על 55)או שגילח שנזיר
מלאת  בתוך התגלח כאילו נמצא יצא, לא - נדבה שלמי
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שלשים. לעיל 56)וסותר וכמבואר כחכמים. שם, משנה
נ. אות

.ÈÔzLÏL ÏÚ Álb57- ¯Lk Ì‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ƒ««¿»¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»≈
‰¯Lk BzÁÏ‚z58ÌÈÁ·f‰ ¯‡L ‡È·ÈÂ ,59e·¯˜ÈÂ ƒ¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿¿

Ô˙ÎÏ‰k60. ¿ƒ¿»»

והשלמים.57) והעולה החטאת כולם: שהוקרבו אחרי
מן 58) אחד עליו "שמשיזרק ה"ה: לעיל נתבאר שכבר

הותר". - פסולים.59)הדמים שנמצאו אלה תמורת
אלא 60) לו ואין כלום, סתר לא כשרה, ותגלחתו הואיל

שם). (משנה, בהכשר קרבנותיו הקרבת להשלים

.‡È‡e‰ È¯‰ - ‰ÏeÒt BzÁÏ‚z e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ¿«¿¿»¬≈
¯˙BÒ ‡e‰L ,B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ CB˙a Álb˙pL ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿««¿¿≈¿ƒ∆≈

e¯‡aL BÓk ,ÌBÈ ÌÈLÏL61ÌÈLÏL ‰BÓ ‡ˆÓÂ . ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿»∆¿ƒ
ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,‰ÏeÒt‰ ˙ÁÏ‚z‰ ¯Á‡ ÌBÈ62. «««ƒ¿«««¿»¿»ƒ»¿¿»

יום.61) משלשים פחות שיער גידול שאין ה"א, פ"ו לעיל
כשרה.62) תגלחת שנית עליהם ויגלח

.·ÈÔ˙ÂˆÓk ‡lL ÔËÁML ¯ÈÊ ÈÓÏL63ÌÈ¯Lk -64, «¿≈»ƒ∆¿»»∆…¿ƒ¿»»¿≈ƒ
ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÏBÚ ÔÈ‡Â¿≈ƒ«¿»ƒ¿≈»¿∆¡»ƒ¿

„Á‡65ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,66˙BzÓ ‡ÏÂ67.ÚB¯Ê ‡ÏÂ ∆»¿≈¿ƒ∆∆¿…«»¿…¿«

ומצוותו 63) שנה בן איל שהביא או לשמן, שלא כגון
שם). וב'תוספות' כד: (נזיר שנים שתי בן הרי 64)שיהיה

נדבה. כשלמי נדבה,65)הם לשלמי בניגוד נזיר, כשלמי
אחד. ולילה ימים לשני הבאות 66)הנאכלים נזיר חלות

ה"א. לעיל כמבואר נזיר, שלמי הכוונה 67)עם לכאורה,
לכהן  ניתנות אלה אבל במתנה, לכהן הניתנים ושוק לחזה
הובאו  מישור', ה'אורח הגיה ולפיכך נדבה? משלמי אף
זרוע, ולא מתנות אלא שצ"ל: המשנה', ב'מרכבת דבריו
אינה  לכהן, נזיר משלמי הניתנת האיל מן הזרוע כלומר,
הם  והרי בהם, הנזיר הותר שלא מאחר אלה משלמים ניתנת
בלבד  ושוק חזה מתנות אלא בהם לכהן שאין נדבה, כשלמי
נמי. שלמים ד"ה א עמ' שם ב'תוספות' וראה שם). (נזיר,
מתנות", "ולא הספרים: גירסת את מקיים שמח' וה'אור
הנזיר, כפי על תנופה ניתנים שאינם ושוק, לחזה והכוונה
הואיל  כט, אות לעיל ראה כלל, מניפה אינה נזירה ואשה
שנותן  כשרים, נזיר לשלמי בניגוד בהם, ניתר הנזיר ואין
מעשה  בהל' כמבואר ומניפם. הנזיר ידי על אותם הכהן
כי  לכהן, מתנה שניתנים ודאי זה אבל ה"ט, פ"ט הקרבנות
התוספתא  לשון וכן ושוק. בחזה חייבים נדבה שלמי אפילו

כפים". על נתינה בהם "אין

.‚Èel‡ ˙BÓ‰a LÏL68Ïk‰ - Ì‰nÚ ‡a‰ ÌÁl‰Â »¿≈≈¿«∆∆«»ƒ»∆«…
ÔÈlÁ‰ ÔÓ69¯‡a˙iL BÓk ,Lc˜‰ È¯„ ¯‡Lk , ƒ«Àƒƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa70. ƒ¿

ה"א.68) לעיל שני.69)המנויות מעשר ממעות ולא
המחוייב 70) ש"כל הט"ו, פט"ז הקרבנות מעשה הל'

במנחות  ומקורו החולין". מן אלא קרבנו יביא לא בקרבן,
בה  נאמר חטאת מה לחטאת, הקרבנות כל הוקשו פ"ג.
- לו" אשר החטאת פר את אהרן "והקריב ו): טז, (ויקרא

בא  אינו - שבחובה דבר כל אף מעשר, משל ולא משלו
א. פב, שם במשנה, וראה החולין, מן אלא

.„È‰Ál‚‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡71˙BÚnÓ »≈¬≈ƒ»ƒ«¿»∆¬«≈«ƒ»
ÔÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¬≈∆»ƒ¿≈≈ƒ»¿¿»ƒ

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ,¯OÚn‰72. ««¬≈∆»ƒ«Àƒ

תגלחתו.71) לצרכי להביא שעליו מכיון 72)קרבנות
(להקדש) לגבוה שאמירתו נתחייב, - נזיר הריני שאמר:
יכול  אינו וכו' עלֿמנת ואמר: וכשחזר להדיוט, כמסירתו
וברש"י). כ. (ביצה שני מעשר ממעות עצמו ולפטור לשנות
- שני מעשר ממעות שאביא עלֿמנת יאמר: שאם ויתכן,
תנאו  כפי יביא להתחייבותו, תנאו והקדים הואיל נזיר, הריני

שם). ('תוספות'

.ÂË˙Ba¯˜ ‡È·‰Ï BÏ LÈ - ¯ÈÊa ¯„pL LÈ‡‰»ƒ∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ»¿¿
ÂÈ·‡73˙Ál‚Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ;Ì‰ÈÏÚ Ál‚Óe BÓˆÚÏ »ƒ¿«¿¿«≈«¬≈∆¿≈»ƒ»¿«««

‰È·‡ ˙Ba¯˜ ÏÚ74‰Ê ¯·„Â .75‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰76 «»¿¿»ƒ»¿»»∆¬»»ƒƒ««»»
˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,¯ÈÊ ÂÈ·‡ ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .‡e‰≈«ƒ∆»»»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»

ÔÈÓe˙Ò ˙BÚn‰ ÁÈp‰Â ˙Óe ,ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰a ˙B˜Ï77, ƒ¿»∆»¿¿»≈¿ƒƒ««»¿ƒ
‡È·‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ È¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««¬≈»ƒ¬≈ƒ»ƒ«¿»∆»ƒ
‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯˜Ï È·‡ LÈ¯Ù‰L ˙BÚnÓ È˙Ba¯»̃¿¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿¿»¬≈∆
ÂÈ·‡Â ‡e‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ‡È·Ó≈ƒ≈∆»¿¿»¿≈ƒ»»¿»ƒ
,·‡‰ ˙Óe ,ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ÂÈ·‡ LÈ¯Ù‰Â ,ÌÈ¯ÈÊ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ≈»»
˙BÚÓ ÏÚ Ál‚Ó ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ Ôa‰ ¯Ó‡Â¿»««≈««»ƒ¬≈ƒ¿«≈««»

È·‡78Ô‰Ó ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -79‡Ï Ì‡ Ï·‡ . »ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»≈∆¬»ƒ…
¯Ó‡80‰·„Ï ˙BÚn‰ eÏtÈ -81ÌÈa ÁÈp‰Â ·‡‰ ˙Ó . »«ƒ¿«»ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«»ƒ
ÌÈa¯82‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ ÌÈ˜ÏBÁ - «ƒ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ

B˜ÏÁ ÏÚ Ál‚Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈÂ ,Ô‰Ï ‰M¯È83, ¿À»»∆¿≈¿»∆»≈∆¿«≈««∆¿
ÌÈL Èt Ô‰a ÏËB ¯BÎa‰Â84. ¿«¿≈»∆ƒ¿«ƒ

הוא.73) לנזירותו אביו בנים,74)שנדר כשאין אפילו
היחידה. היורשת הבת 75)והיא ואין מגלח, שהבן

וברש"י).76)מגלחת. ל. (נזיר בידינו היא מסורת כך
פ"ט 77) לקמן ראה לחובתי, אלו הרי ואמר: פירש שלא

ה"ג. שם מבואר דינו פירש, ואם שבשעה 78)ה"ד. אע"פ
בחיי  נזר שהרי אביו, משל להביא בדעתו היה לא שנזר

דיבור79ֿ)האב. שם ה'תוספות' וכגירסת ב. ל, נזיר
שמע. תא מעות 80)המתחיל: על לגלח רוצה שהוא הבן,

מעות 81)אביו. שאר בהן שמשליכים שבמקדש, לקופות
(משנה, נדבה עולות והם ציבור, קרבנות מהן לקנות נדבה,

מ"ד). פ"ד, לנזיר ורע"ב יא. נדרו 82)מעילה וכולם
מותו. לאחר או בחייו, ישלימו 83)בנזירות והיתר

כפול 84)מכיסיהם. חלק בהן שנוטל הירושות, כשאר
"אםֿתמציֿלומר". בדרך: שם שנפשטה בעיה ל:), (נזיר

.ÊË,·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ Ôa‰Â ÌÏBÚ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»»¿ƒ»¿«≈»ƒ¿«»
ÌÏBÚ ¯ÈÊ Ôa‰Â ·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa85- ≈∆»»»»¿ƒ¿«»¿«≈¿ƒ»

˙e¯ÈÊ ˙BÚnÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe Ál‚Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«≈ƒ»¿¿»ƒ¿¿ƒ
ÂÈ·‡86. »ƒ

שביניהם.85) הדיניים ההבדלים הי"אֿיב פ"ג, למעלה ראה
שוים 86) הם ועלֿכלֿפנים הואיל שוה. נזירותם שאין אע"פ
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בכלל  הם טהרה, קרבנות מביאים ששניהם טהרה, בנזירות
בדרך: שנפשטה בעיה שם), (נזיר הקבלה שמפי ההלכה

אםֿתמציֿלומר.

.ÊÈ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·‰Ï ˙BÚÓ ·‡‰ LÈ¯Ù‰87 ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ»∆»¿¿À¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯‰Ë ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ»≈≈«≈≈ƒ»∆»¿¿»√»¿≈ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰¯‰Ë Ôa¯˜Ï ·‡‰ ÔLÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»»¿»¿«»√»≈«≈¿«≈«¬≈∆

‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z88˜ÙÒ Ô‰ el‡ ÌÈ¯·cL .89‡È·‰ Ì‡Â . ƒ¿««À¿»∆¿»ƒ≈≈»≈¿ƒ≈ƒ
BÏ eÏÚ ‡Ï - ÂÈÁ·Ê90. ¿»»…»

וקרבן 87) לצפרים מעות והפריש נזרו, ימי בתוך שנטמא
נטמא.88)אשם. הואיל 89)אם שם, בגמרא היא בעיה

נתקבלה  עליהם לא שמא אחד, ממין נזירותם קרבנות ואין
שבנזיר. זבחים 90)ההלכה יביא כרחו ועל חובתו, לשם

אלה  יהיו - לי עלו הראשונים הזבחים אם ויתנה: ְֶַאחרים,
לחובתי  אלה יהיו - לי עלו לא הראשונים ואם נדבה,
בחטאתו  יעשה מה להסתפק, יש עדיין אבל (כסףֿמשנה).
ולפיכך  רוקח'), ('מעשה נדבה? באה חטאת אין שהרי
(ראה  הספק על הבאה העוף חטאת רק שיביא הוא, מהנכון
שאינם  כלל, יביא לא ושלמים ועולה ה"ח) פ"י, לקמן
לו, די - הספק על בראשונה הביאם שכבר ומכיון מעכבים,
זה  הרי לי, עלו לא הראשונים אם יתנה: חטאתו ְֶַועל
הספק  על הבאה העוף חטאת זו הרי לי, עלו ואם חטאתי,

הי"ב). סוף פ"י, לקמן (לחםֿמשנה

.ÁÈ‡È·‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«¿«≈«»ƒ«»¿»ƒ
„È ÏÚ Ô·È¯˜Óe ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ˙Ba¯˜91‡¯ÈÊ ‰ÊÈ »¿¿ƒ¿««»√»«¿ƒ»««≈∆»ƒ

B‡ ,¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ÈÏÚ È¯‰ :„Ú ¯Ó‡ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆»«¬≈»«¬ƒ»¿¿»ƒ
¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡92‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ƒ»«¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ

¯ÈÊ B˙B‡Â ,‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ï ˙Ba¯w‰ ÈˆÁ¬ƒ«»¿»¿≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿»ƒ
ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BlMÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ÌÈÏLÓ«¿ƒ»¿¿»ƒ∆¬»ƒ»«¬≈»«

¯ÈÊ ÈˆÁ ˙Ba¯˜93¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »¿¿¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»ƒ
˙e¯ÈÊ ÈˆÁ eÏ ÔÈ‡L ;ÌÏL94. »≈∆≈»¬ƒ¿ƒ

ממקור 91) נלמד זה ודין ידי. על התימנים: ובכת"י עבור,
הבאה. (נזיר 92)הי"ט שלם נזיר קרבנות לחצי כוונתו

נזירות.93)יב:). לחצי קרבנות יש כאילו משמעו,
שלשים 94) נזיר זה הרי אחד, יום נזיר הריני אמר: שאפילו

"אין  א: פג, בנדרים אמרו וכן ה"ב, פ"ג לעיל כמבואר יום,
תיבת  שסמך ומכיון לחצאים". קרבן ואין לחצאים, נזירות
ואין  נזירות" "חצי לומר נתכוין לקרבנות, ולא לנזיר "חצי"
שם). (נזיר, הקרבנות בכל יתחייב ולפיכך נזירות, חצי לנו

.ËÈ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰95ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¿»«
·iÁ BÈ‡Â ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈¬≈»ƒ¿≈«»
‡l‡ BÓˆÚ ÒÈt˙‰ ‡Ï È¯‰L ;¯Á‡ ¯ÈÊ Ál‚Ï¿«≈«»ƒ«≈∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿∆»
‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :¯Ó‡ Ì‡Â .˙e¯ÈÊ·«¿ƒ¿ƒ»««¬ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¬≈∆

·iÁ96˙Ba¯˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡È·Ó - ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ»∆»≈∆»¿»
B¯·Á È„È ÏÚ97Ôk eOÚ ‡Ï Ì‡Â .98Ál‚Ï ÌÈ·iÁ - «¿≈¬≈¿ƒ…»≈«»ƒ¿«≈«

ÌÈ¯Á‡ ˙e¯ÈÊ99. ¿ƒ¬≈ƒ

קרבנות 95) ולהביא נזיר, להיות נדרים, בשני נתחייב
אחר. נזיר יא:).96)תגלחת (שם מביא 97)בשניהם זה

ונפטרו  זה, של קרבנותיו מביא וזה זה, של קרבנותיו
הראשון  שנדר שבשעה ואע"פ אחר, נזיר קרבנות מלהביא

יב.). (שם נזיר השני היה לא עדיין נזיר, אלא 98)לגלח
משלו. קרבנותיו הביא אחד נדרם 99)כל את לקיים כדי

המשנה  לשון וכן אחרים". "נזירים התימנים: ובכת"י השני.
לעיל  שהערנו כמו הי"ח, להתחלת המקור ומכאן ב. יא, שם

צ. אות

.Î¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰100B¯·Á ÚÓLÂ , »≈¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¿»«¬≈
ÈˆÁ ‡È·Ó ‰Ê - ¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :¯Ó‡Â¿»««¬ƒ¿»«¿«≈«¬ƒ»ƒ∆≈ƒ¬ƒ
,‰Ê ÏL ÂÈ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»∆∆¿∆≈ƒ¬ƒ»¿¿»∆∆
Ì‡Â .ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡ ,ÂÈ˙Ba¯˜ ÌÈÏLÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»≈∆«¿ƒ»¿¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÊÂ ,‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ó ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó ‰Ê - Â‡Ï»∆≈ƒ¬ƒ»¿»≈≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿∆

˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó101.‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ó ≈ƒ¬ƒ»¿»≈≈∆»ƒ∆ƒ¿∆

נזיר 100) הריני להגיה: וצריך טעות, כאן יש הרדב"ז, לדעת
מפדובה. מהר"ם בהגהות וכן נזיר, חצי לגלח ועלי

נזיר 101) לאיזה קרבנות חצי מביא "זה התימנים: בכת"י
זה  ודין שירצה". נזיר לאיזה קרבנות חצי מביא וזה שירצה,
דלעיל. להי"ט המקור שהיא - ב יא, בנזיר מהמשנה נלמד
ב: יב, שם במשנה גורס היה שרבינו יתכן הרדב"ז, ולדעת
ואני, ואמר חבירו ושמע נזיר, חצי לגלח ועלי נזיר, "הריני

נזיר". חצי לגלח ועלי

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'à éùéîç íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למעות 1) מפורשות מעות בין וההבדל נזירות מעות מותר

בקרבנות  ייעשה מה בעלה לה והפיר בנזיר נדרה סתומות,
מיהו  ידוע ואינו מהם אחד שנטמא נזירים שני שהפרישה,
מכחישו. והנזיר בנזירות אחד עד קרבנותיהם, יביאו כיצד

.‡ÌÈ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ·È¯˜iL ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰2, ««¿ƒ»∆«¿ƒ≈∆»¿¿¿ƒƒ
ÌÈ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ Ô¯˙BÓa e‡È·È - e¯È˙B‰Â Ô‰Ó ·È¯˜‰Â¿ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ»ƒ¿»»»¿¿¿ƒƒ

ÌÈ¯Á‡3˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ .ÌÈ¯ÈÊÏ - ÌÈ¯ÈÊ ¯˙BnL ; ¬≈ƒ∆«¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
B˙e¯ÈÊÏ ÔÈÓe˙Ò4e¯È˙B‰Â5‰·„Ï ˙B¯˙Bn‰ eÏtÈ -6. ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ¿»»

עניים.2) שהם במותר 3)אחרים, יהיה לא ואפילו עניים,
ייפול  ולא אחרים, נזירים למעות יצרפו קרבן, שיעור כדי

נדבה. עצמו,4)לעולת נזירות לקרבנות מעות שהפריש
כלום. אמר נשאר 5)ולא קרבנותיו, כל מהן שקנה אחרי

עודף. להקריב 6)לו שבמקדש, נדבה (=קופות) לשופרות
בטל. עומד כשהמזבח לצבור, נדבה עולות מהן

.·ÔÈL¯ÙÓ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰7- e¯È˙B‰Â B˙e¯ÈÊÏ ««¿ƒ»¿…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙‡hÁ‰ ¯˙BÓe ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ‰ ˙BÚÓ ¯˙BÓ«¿»»»»«««»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ8e‡B·È ÌÈÓÏM‰ ÈÓc ¯˙BÓe , ƒ≈¿»«∆««¿≈«¿»ƒ»
ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL9„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,10. ¿»ƒ¿≈¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»

לשלמי.7) ואלו לעולתי ואלו לחטאתי אלו שפירש:
ליהנו 8) שם מצויים אנשים ואין שם, עוברת ספינה ת שאין

חטאת  כל כדין בהנאה, אסורים אלו חטאת דמי כי מהן,
למיתה. שהיא בעליה, נזיר.9)שנתכפרו לא 10)חלות
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כחומר  אלא אחד, ולילה ימים לשני הנאכלים נדבה כשלמי
נזיר. שלמי

.‚- ÔÈÓe˙Ò eÈ‰ Ì‡ :˙ÓÂ B˙e¯ÈÊÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿ƒ
‰·„Ï eÏtÈ11e‡B·È] ‰ÏBÚ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ eÈ‰ ; ƒ¿ƒ¿»»»¿…»ƒ¿≈»»

ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc ,[‰ÏBÚ12ÌÈÓÏL ÈÓc , »¿≈«»≈¿¿»«∆«¿≈¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e‡B·È»¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈¿ƒ

ÌÁÏ13. ∆∆

כי 11) לנדבה, יפלו בהן, מעורבים חטאת שדמי פי על ואף
בנזיר. ההלכה נתקבלה בעליה,12)כך שמתו חטאת כדין

למיתה. לים 13)שהיא ומוליכם חטאת דמי מהן ומפריש
ולשלמים. לעולה והיתר המלח,

.„˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ÔB‚k ?ÔÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ Ì‰ „ˆÈk≈«≈«»«¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ‡È·‰Ï¿»ƒ≈∆»¿¿»¿…»«¿¬»ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔÈL¯ÙÓk el‡ È¯‰ - È˙·BÁÏ el‡ :¯Ó‡»«≈¿»ƒ¬≈≈ƒ¿…»ƒ¿≈»ƒ
- ÈÓÏLÏÂ È˙‡hÁÏe È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»«≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»«

ÔÈL¯ÙÓk Ô‰L14. ∆≈ƒ¿…»ƒ

לשלמי.14) ואלו לעולתי, ואלו לחטאתי, אלו אמר: כאילו

.‰ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a LÈ¯Ùn‰15˙BÚÓk ‡È‰ È¯‰ - ««¿ƒ¿≈»«¬«¬≈ƒ¿»
ÔÈÓe˙Ò16Â ÛÒk ÏL ÔBLÏ LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ .B‡ ·‰Ê ÏL ¿ƒ¿≈««¿ƒ»∆∆∆¿∆»»

ÈÏk17È˙ÏBÚÏe È˙‡hÁÏ ‰Ê :¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆»«∆¿«»ƒ¿»ƒ
ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓk ‡e‰ È¯‰ - ÈÓÏLÏÂ18. ¿ƒ¿»«¬≈¿»¿ƒ

קדושים 15) ודמיה להימכר, אלא למזבח, ראוייה שאינה
נזירותו. לנדבה.16)לקרבנות יפלו מת, הואיל 17)ואם

כמעות. דינם שהייה, כל ללא מיד, להימכר הם וראויים
אלו 18) "הרי עליהן: אמר שאם למעות, ממש דומה זה ואין

הן  המעות כי כמפורשין". שהן וכו' ולחטאתי לעולתי
הכול  עולה, ודמי חטאת, דמי מהן להפריש ויכול מחולקות,
ואפילו  אחד, גוף הם כלי או כסף של לשון אבל עצמו. בפני
כמפורש. זה אין וכו' ולעולתי לחטאתי זה הרי עליו: אמר
שלוש  או מום, בעלות בהמות שלוש הפריש: אם זה ולפי
לחטאתי  אלו הרי ואמר: כלים שלושה או כסף של לשונות

מפורשות. כמעות הם הרי וכו' ולעולתי

.ÂB‡ ,˙ÓÂ ,È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â È˙‡hÁÏ el‡ :¯ÓB‡‰»≈≈¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»≈
‰M‡ ‰˙È‰L19dÏÚa dÏ ¯Ù‰Â20eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ∆»¿»ƒ»¿≈≈»«¿»¿≈«»≈¿

ÔÈˆÁ·e ‰ÏBÚ ÔÈˆÁa e‡B·È ¯‡M‰Â ,ÁÏn‰ ÌÈÏ¿»«∆«¿«¿»»¿∆¿»»¿∆¿»
ÌÈÓÏL21. ¿»ƒ

בנזיר.19) כדין 20)שנדרה ההפרה, לאחר מעותיה ודין
ומת. לנזירותו מעות ולא 21)מפריש כמפורשים. שדינם

כשדמי  אלא לנדבה" יפלו "סתומים בנזיר: הלכה נתקבלה
בהם. מעורבים חטאת

.Ê‰ÏBÚ ÈÓc - È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡»«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈»
‰·„Ï eÏtÈ ¯‡M‰Â ,‰ÏBÚ e‡B·È22. »»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

כסתומים.22) הם הרי בהם, מעורבים חטאת שדמי כל

.Á,ÂÈ˙Ba¯˜ LÈ¯Ù‰Â ˙e¯ÈÊa ·iÁ ‡e‰L ‰ncL ÈÓƒ∆ƒ»∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¿»

BÈ‡Â ¯„ ‰Ê ÔÈ‡L e‰¯B‰Â ÌÎÁÏ Ï‡L Ck ¯Á‡Â¿««»»«¿»»¿»∆≈∆∆∆¿≈
e‡ˆÈ ?LÈ¯Ù‰L ˙Ba¯wa ‰OÚi ‰Ó - ˙e¯ÈÊa ·iÁ«»ƒ¿ƒ««¬∆«»¿»∆ƒ¿ƒ≈¿

¯„Úa eÚ¯ÈÂ23˙eÚË Lc˜‰ ‰fL .24,Lc˜‰ BÈ‡L , ¿ƒ¿»≈∆∆∆∆¿≈»∆≈∆¿≈
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk25. ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

גמורים.23) חולין הם בטעות 24)הרי שבתחילה
בנזירות. חייב שהוא שחשב גרוע 25)הקדישן, זה ודין

שמאי  בית אפילו שבזה שם. המתואר טעות, מהקדש יותר
זה, והרי חולין. שהם יודו הקדש) טעות הקדש (האומרים:
בהמה  ואמר חייב שהוא וסבר חטאת, מחוייב שאינו כאדם

שמאי. לבית אפילו כלום אמר שלא לחטאתי, זו

.Ë,‰È˙Ba¯˜ ‰LÈ¯Ù‰Â ,¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»¿¿∆»
‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ BlL Ì‡ :dÏÚa dÏ ¯Ù‰ Ck ¯Á‡Â26 ¿««»≈≈»«¿»ƒ∆»¿»«¿≈»

BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,¯„Úa ‰Ú¯˙Â ‡ˆz -≈≈¿ƒ¿∆»≈∆∆≈»»«¿ƒ»»∆≈
BlL27Ô‰a dÏÚ·Ï ÔÈ‡Â dlMÓ ˙Ba¯w‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆»¿≈¿«¿»»∆

‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa dÏ ezL ÔB‚k ,ÌeÏk¿¿∆ƒ¿»¿«»»«¿»∆…ƒ¿∆
˙eL¯ Ô‰a ÏÚaÏ28- Ô‰a ‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰Ó ‡l‡ «««»∆¿∆»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆

˙eÓz ˙‡hÁ‰29ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ·¯˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e·¯˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ

.ÌÁÏ∆∆

תצטרכי 26) אם לה: ואמר נזירותה, לפני בהמתו לה שהקנה
אחר  בהמתו לה נתן אם כי מבהמותי, קחי לקרבנות
להפר. יכול אינו ושוב נדרה לה קיים הרי נזירותה,

לה.27) הצריך דבר אלא בעלה לה הקנה אם 28)ולא כי
בעלה. קנה אשה, (=זכתה) שקנתה מה כל כן, התנו לא

שמתו 29) כחטאת זו שהרי שתמות, עד לה ממתינים
נדר  את (בהפרתו) עוקר בעל נאמר, אם ואפילו בעליה.
הואיל  - לחולין זו בהמה תצא אומרים, אין מעיקרו, אשתו
וציערה  בנזיר שנדרה על כפרה צריכה הייתה זו ואשה
הרי  הפרתו, בגלל עוד, צריכה אינה ועכשיו היין, מן עצמה
כחטאת  זו הרי שם, הרא"ש ולדעת בעליה. שמתו כחטאת זו

למיתה. שהיא בעליה, שכיפרו

.ÈeÏtÈ - ‰È˙Ba¯˜Ï ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ‰LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿¿∆»ƒ¿
,ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ eÈ‰ .‰·„Ïƒ¿»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»«∆«
e‡B·È ÌÈÓÏL ÈÓ„e ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ ÈÓ„e¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ∆∆

.‡È˙‡ÓËÂ ,¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰30ÈÓÈ CB˙a »ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈
BÊ È¯‰ - dÏ ¯Ù‰Â dÏÚa ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,˙e¯ÈÊ¿ƒ¿««»»««¿»¿≈≈»¬≈

‰‡ÓË Ôa¯˜ ‰‡È·Ó31. ¿ƒ»»¿«À¿»

מפירו 31)למת.30) אלא מעיקרו הנדר עוקר הבעל שאין
טומאתה, קרבנות כל להביא עליה ולפיכך, ולהבא. מכאן
אשם, מביאה אינה שם, רש"י ולדעת ואשם. ועולה חטאת
וזו  טהרה, נזירות להתחיל כשעומד אלא בא אשם שאין
אם  אבל לה. הפר בעלה שהרי טהרה, נזירות מונה אינה
קרבנות  מביאה אינה לה, והתיר לחכם ונשאלה נטמאת
ואפילו  טעות, ועושהו מעיקרו הנדר עוקר שהחכם טומאה,

בעדר. ותרעה תצא בהמתה הפרישה
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.·ÈBa ˙‡ ¯Èc‰L LÈ‡‰32ÂÈÏÚ LÈ¯Ù‰Â ¯ÈÊa »ƒ∆ƒƒ∆¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
B‡ ‡e‰ ‰ÁÓe BÊ ˙e¯ÈÊa Ôa‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…»»«≈ƒ¿ƒ»»
- ÂÈ·B¯˜ e‰eÁlbL B‡ ‡e‰ ÁlbL B‡ ,ÂÈ·B¯¿̃»∆ƒ«∆ƒ¿¿»

˙eÓz ˙‡hÁ‰33ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ·¯˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e·¯˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ
eÏtÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÓe˙Ò ˙BÚÓ BÏ LÈ¯Ù‰ .ÌÁÏ∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈≈ƒ¿
ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ ˙BÚÓ eÈ‰ .‰·„Ïƒ¿»»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»
e‡B·È ÌÈÓÏL ÈÓc ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ ÈÓc ,ÁÏn‰«∆«¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»

נדרים.32) לעונת שהגיע שמתו 33)קטן, כחטאת זו הרי
למיתה. שהיא בעליה,

.‚ÈLÈ¯Ù‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ
Ôa¯˜34BzL‡ ‰ÏÈt‰Â ,35‰„ÏÈÂ ‰¯ÊÁÂ36È¯‰ - »¿»¿ƒƒ»ƒ¿¿»¿»¿»¿»¬≈

˜ÙÒ ˙Ba¯w‰37‰„B·Ú·e ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡Â ,38. «»¿»»≈«¬ƒ¿ƒ»«¬»

מעוברת.34) היה 35)כשאשתו לא שמא כי נזיר, ואינו
קיימא. של שהרי 36)וולד נזיר, זה והרי קיימא, של וולד

אחר. בהריון ואפילו בן לו קדושים 37)נולד הם אם
קודם  והפרישם הואיל הוא, הספק וטעם זו. בהפרשתו
מעוברת  שהיא זה בן כשתלד דעתו הייתה מהסתם שהפילה,
קרבנו  ואין תנאו, נתקיים לא זה מהריון והפילה, והואיל בו,
זה  אבל אחר. מעיבור בן כן אחרי לו כשיוולד אפילו קדוש
הוא  הרי שהפילה, לאחר קרבנו מפריש היה אילו וודאי,

כך. אחר לו שיוולד לבן הייתה שכוונתו כשאר 38)קדוש,
כי  בתורה. ככתוב בהם, ולעבוד לגזזם שאסור הקדשים
לבן  אפילו דעתו הייתה ההפלה, לפני כשהפרישם שמא
וזו  והואיל ההפלה, שלאחר שני מהריון לו שיוולד אחר
ועבודה, בגיזה אסורים הם הרי שם, נפשטה שלא בעייא

להחמיר. שהוא תורה, איסור ספק כל כדין

.„ÈÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÌÈ¯ÈÊ ÈL¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿≈»«ƒ
Ô‰È˙Ba¯˜ ÔÈ‡È·Ó „ˆÈk - ‡e‰39Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ? ≈«¿ƒƒ»¿¿≈∆¿ƒƒ»¿«

‰‡ÓË40‰¯‰Ë Ôa¯˜Â41Ì˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙‡ÏÓa42, À¿»¿»¿«»√»ƒ¿…¿≈¿ƒ»
Ôa¯˜ - ‡Óh‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ :Ì‰Ó „Á‡ ¯ÓB‡Â¿≈∆»≈∆ƒ¬ƒ«»≈»¿«
¯B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡Â ,ElL ‰¯‰Ë Ôa¯˜Â ÈlL ‰‡ÓËÀ¿»∆ƒ¿»¿«»√»∆¿¿ƒ¬ƒ«»

ElL ‰‡ÓË Ôa¯˜Â ÈlL ‰¯‰Ë Ôa¯˜ -43ÌÈ¯ÙBÒÂ ; »¿«»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿¿ƒ
el‡ ˙Ba¯˜ ¯Á‡Ó ‰¯eÓb ˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ÈÓÈ44, ¿≈¿ƒ«∆∆¿»≈««»¿»≈

ÔÈ‡È·Óe ÔÈ¯ÊBÁÂ45‰¯‰Ë Ôa¯˜46:Ô‰Ó „Á‡ ¯ÓB‡Â , ¿¿ƒ¿ƒƒ»¿«»√»¿≈∆»≈∆
Ôa¯˜Â ÈlL ‰‡ÓË Ôa¯˜ - ‡ÓË È˙ÈÈ‰L ‡e‰ È‡ Ì‡ƒ¬ƒ∆»ƒƒ»≈»¿«À¿»∆ƒ¿»¿«
¯B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ ,È˙¯‰Ë Ôa¯˜ ‰ÊÂ ElL ‰¯‰Ë»√»∆¿¿∆»¿«»√»ƒƒ¬ƒ«»
Ôa¯˜ ‰ÊÂ ElL ‰‡ÓË Ôa¯˜Â ÈlL ‰¯‰Ë Ôa¯˜ -»¿«»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿∆»¿«

ÌeÏk Ô‰È˙Ba¯˜a e„ÈÒÙ‰ ‡lL e‡ˆÓ .E˙¯‰Ë47. »√»¿ƒ¿¿∆…ƒ¿ƒ¿»¿¿≈∆¿

טמא 39) ואם הוא, טהור ספק טמא ספק אחד כל שהרי
בהמה  חטאת שאין טהרה, קרבנות להביא יכול אינו הוא,
אשם  קרבן להביא יכול אינו הוא, טהור ואם נדבה, באה

נדבה. בא אשם שאין הקרבנות:40)טמא, שלושת כל
ואשם. ועולה ושלמים.41)חטאת עולה חטאת

קרבנותיהם 42) הבאת וזמן ביחד, נזירותם שקיבלו כגון

הוא. שכל 43)שווה לפי יין, לשתות הם אסורים ועדיין
ועליו  נזירותו. מניין את וסתר הוא, טמא שמא מהם, אחד
ימי  מלאת ועם נדרו, את לקיים כדי אחרת נזירות להתחיל

ובגילוח. ביין יּוּתר השנייה שהביאו 44)נזירותו לאחר ָ
אלו. השנייה.45)קרבנותיהם הנזירות ימי מלאת עם

לעולה 46) וכבש לחטאת כבשה שהן: הבהמות, שלוש כל
לשלמים. היה 47)ואיל ואילו טומאה, קרבן חצי אלא

טומאה  קרבן להביא צריך היה טומאה, ספק לו ונולד לבדו
לעצמו.

.ÂËÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó48 ≈∆»≈∆¬≈∆≈ƒ««»
‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ49˙‡hÁ‰ - È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :¯Ó‡ÈÂ , ¿«¿≈»¿…«ƒ»≈»ƒƒ««»

‰·„ ‰ÏBÚ‰Â È˙·BÁÓ50‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰ ¯B‰Ë Ì‡Â , ≈»ƒ¿»»¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»
È˙·BÁÓ51˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ¯ÙBÒÂ ;˜ÙÒ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ≈»ƒ¿««»»≈¿≈¿≈¿ƒ

‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,˙¯Á‡52‡ÓË Ì‡ :¯ÓB‡Â , «∆∆≈ƒ»¿«»√»¿≈ƒ»≈
‰·„ ‰BL‡¯‰ ‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰53BÊÂ54Ì‡Â ,‰·BÁ »ƒƒ»»»ƒ»¿»»¿»¿ƒ

‰·„ BÊÂ ‰·BÁ ‰BL‡¯‰ ‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰ ¯B‰Ë»»ƒƒ»»»ƒ»»¿¿»»
‰ÊÂ55˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â .Èa¯˜ ¯‡L ¿∆¿»»¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿≈∆¿«≈«ƒ¿««

‰‡ÓË56ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,57ÔÈ‡L ; À¿»∆»ƒ≈»¿«ƒ»ƒ∆≈
el‡58˜ÙqÓ ÌL‡¯ ˙‡t ÔÈÙÈwÓ59. ≈«ƒƒ¿«…»ƒ»≈

ואינה 48) הספק על באה העוף וחטאת טומאתו, לספק
מעכבים. אינם ואשמו עולתו אבל לנזירותו,49)נאכלת.

יביא  לא שאם שערו, עליה לגלח שיוכל כדי הוא, טהור אם
הוא  טהור שמא כי לטומאתו, לגלח יוכל לא לנזירותו עולה
הדמים. מן אחד עליו שיזרקו עד לגלח לו אסור טהור ונזיר
נזירותו  וסתר הוא טמא שמא כי יין, לשתות לו אסור ועדיין

בטהרה. שנייה נזירות למנות טמא 50)ועליו נזיר שאין
לטומאתו. בהמה עולת אינו 51)מביא לשלמים איל אבל

באים  אינם - וזרוע לחם הטעונים כאלו שלמים כי מביא,
ושלמים.52)נדבה. עולה חטאת, בהמות: שלוש

בהמה.53) עולת מביא טמא נזיר בהמה.54)שאין עולת
והשלמים.55) נזירותם 56)החטאת ימי במלאת

הראש.57)הראשונה. הקפת איסור על מוזהרים שאינם
המבוגרים.58) קודם 59)האנשים היא הטומאה שתגלחת

שדינו  טהור, לנזיר מועיל אינו זה וגילוח הקרבנות הקרבת
היה, טהור נזיר אם נמצא קרבנותיו. הבאת אחרי להתגלח
שם, הרש"ש ולדעת ראשכם". פאת תקיפו "לא על: עבר
שנית  לגלח יוכל לא כי טומאה, תגלחת יגלח לא לפיכך
גילח  וכבר נטמא לא שמא כי טהרתו, קרבן הבאת ביום
יגלח  לא וגילח, שנטמא שמי יצא, כן ואם טהרה, גילוח
עכשיו  יגלחו שלא עדיף ולפיכך טהרה, תגלחת כן אחרי
כשיביאו  ולבסוף מעכב, אינו הגילוח כי טומאה תגלחת
וגם  לטומאתו גם תעלה זו ותגלחת יגלחו, טהרה קרבן

כאחד. לטהרתו

.ÊËeÈ‰L ÔB‚k ?‰‡ÓËa ‰Ê ˜ÙÒ Ì‰Ï „ÏeÈ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»≈»∆»≈∆¿À¿»¿∆»
‰‡ÓË ˜ÙqL ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ¯ÈÊp‰ ÈL¿≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«»ƒ∆¿≈À¿»

‡ÓË ÌL60:¯Ó‡Â ,Ô˙B‡ ‰‡B¯ ıeÁaÓ „Á‡ ‰È‰Â , »»≈¿»»∆»ƒ«∆»¿»«
Ï·‡ .‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ‡ÓËpL ÌkÓ „Á‡ È˙È‡»̄ƒƒ∆»ƒ∆∆ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒ¬»
;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL È¯‰ - ¯ˆÁa Ô‰nÚ ‰Ê „Ú ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈∆ƒ»∆∆»≈¬≈¿≈∆¿ƒ
˙eL¯a ÌÈa¯Â ,ÌÈa¯ Ô‰ È¯‰ - ‰LÏL Ì‰L ÔÂÈk≈»∆≈¿»¬≈≈«ƒ¿«ƒƒ¿
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¯B‰Ë Ô˜ÙÒ - „ÈÁi‰61ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰‡ÓË ˜ÙÒk , «»ƒ¿≈»»ƒ¿≈À¿»ƒ¿»«ƒ
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ‡e‰L62. ∆»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(אם 60) ספק שהדבר פי על אף שנסתרה, סוטה שהרי
שתשתה. עד לבעל טמאה היא הרי שאין 61)נטמאה)

היא  אלא שם שאין סתירה, במקום אלא נאסרת הסוטה
והרי,62)ובועלה. ... בטומאה פסח עושים הצבור "שהרי

לספק  וחומר קל מפניהם, נדחית וודאית טומאה אם
אנשים  בשלושה טומאה ספק אין הראב"ד ולדעת טומאה".
אחד, במעמד בחצר עמדו השלושה כל אם אלא טהור, -
שלושתם  אין אם אבל כאחד, כולם על נופל שהספק
להם, זקוק ואינו מרחוק, עמד האחד אלא אחד, במעמד
כשהשלישי  אפילו טמאים. שניהם השניים, על נפל והספק
הספק. בכלל ואינו מרחוק, ועמד הואיל חצר, באותה עמד

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÌÈ¯ÈÊp‰ e˜˙MLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
¯·c‰ Ô‰Ï ˜tzÒ B‡ Ì‰ÈL64„Á‡ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈∆ƒ¿«≈»∆«»»¬»ƒ»«∆»

ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈL elÙ‡ ,È˙‡ÓË ‡Ï È‡ :Ô‰Ó≈∆¬ƒ…ƒ¿≈ƒ¬ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
‰fL .Ì‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ‡ÓËpL ÂÈÏÚ»»∆ƒ¿»≈≈ƒ»¿»«ƒ∆∆∆
,‰‡ÓË· ‡È·Ó ÈÈ‡ :¯ÓB‡k - È˙‡ÓË ‡Ï :¯Ó‡L∆»«…ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒ≈ƒ¿À¿»

ÈzÏ‡L ¯·kL65È˙e¯ÈÊ ÏÚ66BÈ‡L ‡ˆÓÂ ; ∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ67BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÓ‡ Ì„‡Â ,68. «¿ƒ∆»≈ƒ¿»»∆¡»«¿≈«¿

Ôa¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - BÏ ˜tzÒ B‡ ˜˙L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ¿«≈¬≈∆≈ƒ»¿»
¯Ó‡L „Ú ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ elÙ‡¬ƒ«ƒ≈∆»¿∆≈«¿¿≈≈∆»«
·iÁ BÈ‡ - BLÈÁÎ‰ Ì‡ ,˙e¯ÈÊa z¯„ ÈÙa :„Á‡Ï¿∆»¿»«»«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ≈«»

ÌeÏk69.ÂÈt ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‚‰B - BLÈÁÎ‰ ‡Ï Ì‡Â , ¿¿ƒ…ƒ¿ƒ≈¿ƒ«ƒ
ÈÈ‡Â ¯ÊpL ÌkÓ „Á‡ È˙È‡¯ :ÌÈLÏ ¯Ó‡ elÙ‡¬ƒ»«ƒ¿«ƒ»ƒƒ∆»ƒ∆∆»«¿≈ƒ
ÔÈ‚‰B ,B˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ≈«ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¬ƒ

ÂÈt ÏÚ ˙e¯ÈÊ70„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‚‰ .71, ¿ƒ«ƒ»«¿ƒ«ƒ≈∆»
‡ÓË B‡ ÔÈÈ ‰˙LÂ72ÌÈL] Ba e¯˙‰Â ,73,‰˜BÏ - [ ¿»»«ƒƒ¿»¿ƒ¿¿«ƒ∆

„Á‡ „Úa ˙e¯ÈÊp‰ ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡74. ««ƒ∆ƒ««¿ƒ¿≈∆»

אחד.63) עד דברי פי על טומאה קרבן מביאים שהנזירים
שלשון 64) מקום", מכל - חטאתו אליו הודע "או שנאמר

ידי  על ואפילו אחר, ידי על גם לו שנודע משמעה "הודע",
אחד. נזירותי.66)לחכם.65)עד נדר את לי והתיר

בנדרי.67) בעודי נטמאתי לא כאומר: שהריהו
חטאת 68) להביא נמנע אינו כפרה, בהם שיש "בדברים

קונו". נגד הנידון,69)להתכפר הכחשת נגד אחד שעד
כלום. נדרת 71)מספק.70)אינו בפני לו: שאמר

הכחישו. ולא גילח.72)בנזירות אם הדין והוא
צורך 73) שאין ובצדק. איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב

הרי  בו התרה השניים מן אחד אפילו אלא שניים. בו שיתרו
התראה. זה,74)זו עד פי על זהירות ונהג הואיל והטעם,

עליו  קיבל כאילו זה והרי לו, שנסתפק או לו שהודה משמע
מעצמו. נזירות

.ÁÈ·kLÓ ‰È‰L ˙Ó75Èt ÏÚ Û‡ ,C¯c‰ ·Á¯Ï ≈∆»»À¿»¿…««∆∆««ƒ
ÂÈÏÚ ‡l‡ ¯·ÚÏ ÌB˜Ó ÌL ÔÈ‡L76,Bcˆa Ú‚B B‡ ∆≈»»«¬…∆»»»≈«¿ƒ
‰Úe„È ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â77- ¯ÈÊ ÌL ¯·ÚÂ , ¿««ƒ∆ƒÀ¿»¿»¿»«»»ƒ

¯B‰Ë ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˜ÙÒÂ ÏÈ‡B‰ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰78. ¬≈∆»ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ»

בקרקע.75) טמון ולא מאהיל 76)בגלוי, שהוא נמצא
וטמא. העולם.77)עליו בסוף הוא ואפילו אחד, לאדם

בעניין 78) הדרך מן הנזיר נטה שמא כי ספק, הוא כאן וגם
פרק  הטומאה אבות הלכות והשווה האהיל. ולא נגע שלא
עד  טהור הרבים ברשות ספק כל הכלל "זה ב: הלכה י"ח,
הנזיר, אלא טהור אינו זאת ובכל בוודאי". נטמאתי שיאמר
כמו  טמא, זה הרי תרומה, אוכלי לעניין אבל הקילו, שבנזיר
... שנגע שחזקתו לתרומה, טמא זה "הרי רבינו: שכתב
זה  אין כלומר, שנגע", חזקתו אלא הספקות כשאר זה שאין
הקילו  שבנזיר אלא שנגע, לוודאי קרוב אלא השקול, ספק

כזה. רחוק בספק אפילו

.ËÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na79ÂÈÏ‚¯a Cl‰Óa ?80Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«≈¿«¿»¬»
.‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡OÓ ÔeÚË B‡ ·ÎB¯ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈»«»¬≈∆»≈
ÏÈ‰‡È ‡lL B‡ ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ - ÂÈÏ‚¯a Cl‰Ó‰L∆«¿«≈¿«¿»∆¿»∆…ƒ«∆…«¬ƒ

ËÈÒÈ ‡lL B‡81¯LÙ‡ È‡ - ·ÎB¯ B‡ ÔeÚË Ï·‡ ; ∆…»ƒ¬»»≈ƒ∆¿»
ËÈÒÈ ‡lL B‡ ÏÈ‰‡È ‡lLÂ ÚbÈ ‡lL82˙n‰ È¯‰L , ∆…ƒ«¿∆…«¬ƒ∆…»ƒ∆¬≈«≈

C¯c‰ ·Á¯Ï83. ¿…««∆∆

טהור.79) ולא 80)שהוא הדרך מן שנטה להיות יכול
בהיסט.81)נגע. מטמא שהמת וינדנדו, המת מן עצם יזיז
לצדדים.82) היטה ולא הלך המלך בדרך שבוודאי
פי 83) על ואף סג: בנזיר מקורן אלו הלכות שתי כל

ידועה, לטומאה התהום טומאת בין מחלקים שם שבגמרא
לאחר  הטומאה דבר לו כשנודע אלא זה שאין רבינו סובר
אין  הדמים, זריקת לפני אבל קרבנותיו, דם עליו שנזרק
הולך  הכל אלא ידועה. לטומאה התהום טומאת בין חילוק
אלא  לנו ואין טהור, הרבים ברשות טומאה ספק הכלל: לפי
שהכל  בזה, אחרת שיטה ולהראב"ד הספק. מהות לקבוע
שטומאת  התהום, טומאת או ידועה טומאה זו אם תלוי
ואינו  בנזיר, טמאה ידועה וטומאה בנזיר, הותרה התהום

לאחריה. או הזריקה קודם לו נודע בין מחלק

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ספיקות 1) כאחד, ולמצורע לנזיר עולה אחת תגלחת שאין

יתכן  הספיקות, בגלל יעשה. כיצד הנזירות במנין הרבה
ישתה  ולא שנים עשר כל בסוף פעמים ארבע יגלח שהנזיר
כיצד  ודאי ומצורע מת טמא שנה, ארבעים לסוף אלא יין
מעלת  נזרו, ימי מלאת עד קרבנותיו, ויביא וימנה יגלח

ופרישות. קדושה דרך לה' נזירות הנודר

.‡B¯ÊÏ BÏ ‰ÏBÚÂ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈«ƒ¿««««¿»¿ƒ¿
BzÚ¯ˆÏe2Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰L ÔÓÊa ˙Ú¯v‰ ˙ÁÏ‚˙Â .3 ¿»«¿¿ƒ¿«««»««ƒ¿«∆¿≈¿…»

˙e¯ÈÊp‰ ˙‡ ‰ÁBc dÈ‡4‰L ¯ÊpL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ≈»»∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ∆»«»»
˙Á‡5˜ÙÒe Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ˙‡f‰ ‰M‰ ÏÎa ‰È‰Â , ««¿»»¿»«»»«…¿≈¿…»¿≈

‰M‰ ÛBÒ·e Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ da ‰È‰L B‡ ,˙Ó ‡ÓË6 ¿≈≈∆»»»¿≈¿…»¿«»»
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ˜ÙÒa ‡ÓË7‰fÓe ,8 ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆ƒ¿»»ƒ«∆

ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa9ÈÚÈ·Ma Ál‚Ó BÈ‡Â ,10BÈ‡Â , ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈««¿ƒƒ¿≈
Úa¯‡ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈa ˙BzLÏ ÏBÎÈ»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈∆»¿«««¿«

ÌÈL11ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ,12ÌÈL ÈzL ¯Á‡Ï13ÈtÓ . »ƒ¿≈¿»»ƒ¿««¿≈»ƒƒ¿≈
Ál‚Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L14˙BÁÏ‚z Úa¯‡15˙ÁÏ‚z : ∆»ƒ¿«≈««¿«ƒ¿»ƒ¿««
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˙BÁÏ‚z ÈzLe ,˜ÙqÓ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙Â ,‰¯‰Ë»√»¿ƒ¿««À¿»ƒ»≈¿≈ƒ¿»
Ú¯ˆÓ‰ Ál‚nL16Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰L ,17. ∆¿«≈««¿…»∆¬≈¿≈¿…»

היא 2) נזיר, שתגלחת אחד, בזמן חלות כשהן אפילו
מצוה, לשם שיער לגדל עוד צריך שאינו שיער, להעביר
שנית  לגלחו שיער לגדל היא מצורע, של ראשונה ותגלחת
ויקרא  בתורה ככתוב קרבנות, הבאת יום לפני השביעי, ביום
לנזרו, עולה אינה מצורע של שניה תגלחת וכן ח. יד,
אינו  הנזיר ואילו דמים, זריקת לפני היא מצורע שתגלחת
ס:), (נזיר הדמים מן אחד עליו שיזרקו לאחר אלא מגלח

הי"ב. לקמן בוהק 3)וראה או וטמא, צרעת נגע ספק
שערו 4)וטהור. לגלח לו ואסור מצורע אינו שמא כי

יעבור  לא "תער ה) ו, (במדבר בה שנאמר נזירותו, משום
נזירותו, דוחה הוא מצורע, ודאי וכשהוא ראשו". על

הט"ז. פ"ז, לעיל לשנה 5)כמבואר נזירות עליו שקיבל
וכפי 6)אחת. נזירותו, שנת גמר לפני ימים שבעה

כב. אות להלן מת.7)שיתבאר טמא כל כדין לטומאתו,
הפרה.8) עולה 9)מאפר שאינה ההזאה, אחר טובל וגם

הי"א. פ"ו, לעיל וכמבואר שיטבול, על כל 10)מטומאתו
נצטרע  ולא נטמא לא שמא כי לנזירותו, שנה מלאה לא עוד

שערו. לגלח לו ואסור טהור, נזיר הוא יצא 11)והרי שאז
בסמוך  כמבואר עלֿכלֿפנים, נזירותו ונשלמה ספק, מכל

המקדש.12)ה"ב. צרעתו,13)בקרבנות בגלל
קרבנותיו  שיביא עד הקדשים מן לאכול אסור שהמצורע
השנה  סוף עד בשניה מגלח אינו וזה השניה, תגלחתו לאחר
היה  מת טומאת משום אבל ה"ב, בסמוך כמבואר השניה,

שא  וטבל, שהזה לאחר הקדשים מן לאכול איסור מותר ין
יוצאת  שטומאתו למי אלא בקדשים, (קרבנות) כפרה מחוסר

מ"ב). פ"ח, לנזיר (רע"ב על 14)מגופו גם מוסב זה
למת. והיטמאות יין נזירותו 15)שתיית שיגמור עד

ביום 16)בטהרה. והשניה מצרעתו, כשנרפא הראשונה
א. אות לעיל כמבואר ספירו, לימי זה 17)השביעי כל

ס. שם ובגמרא נט: נזיר במשנה מקורו

.·,‰BL‡¯ ‰L ¯Á‡ d˙B‡ Ál‚Ó ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚zƒ¿««ƒ»¿«≈«»««»»ƒ»
˜Êe BL‡¯ da Ál‚ÓeıÚa ¯‰hÓe ,ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â B ¿«≈«»…¿»¿«≈»ƒ«≈¿≈

ÌÈÚ¯ˆÓ ¯‡Lk ,ÌÈ¯tˆÂ ·BÊ‡Â Ê¯‡18‡ÓË BÈ‡ Ì‡ . ∆∆¿≈¿ƒ√ƒƒ¿»¿…»ƒƒ≈¿≈
ÏL ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È¯‰ - Ú¯ˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó≈¿…¿…»¬≈ƒƒ¿««»√»∆

B˙e¯ÈÊ19- ‰BL‡¯ ‰La È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡e‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ¿…»««¿»»ƒ»
‰L ‰‰BLÂ .Ú¯ˆÓ ÏL ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿««ƒ»∆¿…»¿∆»»
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,˙e¯ÈÊp‰ ÈÓÈ ÔÈÓk ˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««

Ú¯ˆÓ ÏL ‰iL20‰Ú·L ¯Á‡ Ál‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡L . ¿ƒ»∆¿…»∆≈»¿«≈«««ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‡l‡ ,Ú¯ˆÓ BÈ‡ ‡nL ,ÔÈÚ¯ˆÓ ¯‡Lkƒ¿»¿…»ƒ∆»≈¿…»∆»¿≈≈

‰È‰ È‡cÂ21¯ÈÊ da ‡e‰ È¯‰ BÊ ‰iL ‰LÂ ,22 ««»»¿»»¿ƒ»¬≈»»ƒ
Ál‚Ï ¯eÒ‡L23- el‡ ˙BÁÏ‚z ÈzL ÁlbL ¯Á‡Óe . ∆»¿«≈«≈««∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈

ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯zÓe ˙Ú¯ˆ‰ ˙¯‰Ë ‰ÓÏL24. »¿»»√««»««À»∆¡…«»»ƒ
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,˙ÈLÈÏL ‰L ‰‰BLÂ¿∆»»¿ƒƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««
‡ÏÂ ‰BL‡¯ ‰La ‰È‰ È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡nL .˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆»¿…»««»»¿»»ƒ»¿…

BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰BL‡¯ ‰LÂ ,˙Ó ‡ÓË ‰È‰25ÈtÓ »»¿≈≈¿»»ƒ»…»¿»ƒ¿≈
BËeÏÁ ÈÓÈ ‡È‰L26ÈtÓ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰iL ‰LÂ , ∆ƒ¿≈¬¿»»¿ƒ»…»¿»ƒ¿≈

‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ÔÈaL Ú¯ˆÓ ÏL B¯ÈÙÒ ÈÓÈ ‡È‰L∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿…»∆≈ƒ¿««ƒ»

,B˙e¯ÈÊa ˙ÈLÈÏL ‰L ˙B‰LÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,‰iLe¿ƒ»¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ
˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,B˙e¯ÈÊÏ ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««
,È‡cÂ Ú¯ˆÓe ‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓË ‡nL B‡ .‰¯‰Ë»√»∆»¿≈≈««»»¿…»««

B˙e¯ÈÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡Â27,BzÚ¯ˆÏe ¿≈ƒ¿««««»ƒ¿ƒ¿»«¿
,˙Ú¯ˆ ˙ÁÏ‚z ‰iLe ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ»¿ƒ»ƒ¿««»««
LÏMÓ ˙Á‡ ÔÈ‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿≈««ƒ»

‰ÏBÚ ÌÈL28,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏM‰ È¯‰L , »ƒ»∆¬≈«¿ƒƒƒ¿««À¿»
Ál‚Óe ,˙e¯ÈÊa ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B‰LÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«≈«

˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚z29¯eÒ‡ ˜ÙÒ ˙ÁÏ‚z ÏÎa B¯ÚOe . ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿««»≈»
˜ÙqÓ ‰È‰a30‰È‰a ¯zÓ Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ ¯ÚOL ,31. «¬»»ƒ»≈∆¿«»ƒ∆ƒ¿»«À»«¬»»

דֿח.18) יד, ויקרא בתורה שהנזיר 19)ככתוב ואע"פ
מצוה, במקום שלא מגלח שהוא ונמצא הזקן, בגילוח אסור
כמבואר  בהם, נוהג גילוח איסור שאין באישים מדובר כאן

ה"ט. הימים 20)להלן שם על ספירו, ימי תגלחת הנקראת
לשניה. הראשונה תגלחתו בין סופר את 21)שהוא וסתר

הקודמים. נזרו ימי למנות 22)כל שהתחיל טהור, נזיר
טומאתו. תגלחת השנה 23)אחרי סוף עד לשהות ועליו

שבעה  עד נטמא אם צודק, זה כל הראב"ד: וכתב השניה.
חמשה  או ששה נטמא אם אבל הראשונה, שנתו לתום ימים
השנה  בסוף כשגילח נמצא הראשונה, השנה גמר לפני ימים
ימים  שבעה מלאו לא שעדיין לטומאתו, גילח לא הראשונה
עוד  כל כי טהרה, נזירות עליו חלה לא וממילא לטומאתו,
עליו, חלה טהרה של הנזירות אין לטומאתו, גילח שלא
בסוף  לצרעתו שניה תגלחת לגלח לו מותר יהיה וממילא
להזהר  יצטרך ולא הראשונה, לתגלחתו ימים שבעה
נצטרע, שאפילו ימים, ושבעה שנים שלש אלא בנזירותו
השנה  מלאת אחרי ימים שבעה השניה תגלחתו גילח הרי
כמבואר  לנזירותו, ושנה לטומאתו, שנה ומונה הראשונה.

ה"ד.24)בסמוך. להלן ראה לקרבנותיו, ובנוגע
שימי 26)לנזירותו.25) ה"ט פ"ז, לעיל נתבאר וכבר

ספירו  וימי טמא) מצורע שהוא עליו, (שהוחלט חלוטו
נזירותו". מימי לו עולים כי 27)"אינם טומאתו, נזירות

טבילת  לאחר מגלח טמא "וגלח נזיר ט) ו, (במדבר ככתוב ו,
מגלח  המצורע אבל טהרתו, לאחר = טהרתו" ביום ראשו
ביום  "והיה ט) יד, (ויקרא ככתוב במים, טבילתו לפני
ס:). (נזיר וטהר" במים בשרו את ורחץ יגלח... השביעי

נזירותו.28) הספיקות,29)למנין מכל יצא ואז ס. שם
וכו'. ביין נזיר 30)והותר ושער הוא, טהור נזיר שמא

טעון  שהוא ה"ב, פ"ח, לעיל כמבואר בהנאה. אסור טהור
ואפילו  ה"י, פי"ט, המוקדשין פסולי הל' והשווה שריפה,
לעיל  כמבואר קבורה, וטעון בהנאה אסור שערו טמא, נזיר

הי"ד. שנזיר 31)פ"ו, הט"ו, פ"ז, לעיל לשיטתו רבינו
עולים  אינם צרעתו וימי הואיל שערו, קדושת בטלה מצורע
פרע" גדל יהיה "קדוש של: מצותֿעשה בו ואין לו,
"גידולו  נז: בקידושין כמבואר השער, קדושת על המוסבה
רבי  בזה נחלקו ה"ב פ"ח, נזיר ובירושלמי קדוש". יהיה
אסור, שערו שנזר מצורע יוחנן רבי לדעת לקיש. וריש יוחנן
שם, הפנים" ב"מראה וראה מותר. שערו לקיש ריש ולדעת
מספק, בהנאה אסור שערו הכל דברי מצורע, ספק שבנזיר
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.‚˜ÙÒ Ô‰a ‰È‰Â ,˙e¯ÈÊ ÌÈL ¯OÚ ¯„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«∆∆»ƒ¿ƒ¿»»»∆¿≈
‡ÓË ˜ÙÒ BÏ „ÏBÂ ,Ú¯ˆÓ‰32ÔÙBÒa33‰Ê È¯‰ - ¿…»¿«¿≈À¿»¿»¬≈∆

‰L ÌÈÚa¯‡ „Ú ÔÈÈa ‰˙BL BÈ‡34Úa¯‡ Ál‚Óe , ≈∆¿«ƒ««¿»ƒ»»¿«≈««¿«
˙ÁÏ‚z .ÌÈL ¯OÚ Ïk ÛBÒa ˙Á‡ ,˙BÁÏ‚zƒ¿»««¿»∆∆»ƒƒ¿««

BzÚ¯ˆ ÈÓÈ ˜ÙÒÏ - ‰BL‡¯35ÈÓÈ ˜ÙÒÏ - ‰iL ; ƒ»ƒ¿≈¿≈»«¿¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
Ú¯ˆÓ ÏL B¯ÈÙÒ36B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ - ˙ÈLÈÏL ;37; ¿ƒ∆¿…»¿ƒƒƒ¿≈À¿»

‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z - ˙ÈÚÈ·¯38. ¿ƒƒƒ¿««»√»

מת.32) כב.33)טומאת אות לעיל בביאורנו ראה
נזירות.34) בספק הוא אז עד לגלח 35)כי יכול שאינו

בגילוח. ואסור נזיר והוא מצורע אינו שמא שנים, עשר כל
הראשונה,36) לתגלחתו ימים שבעה בסוף לגלח יכול ואינו

לספק  היתה הראשונה ותגלחתו הוא, מת טמא שמא
עשר  כל לגלח ואסור טהרה נזירות עליו וחלה טומאתו,

הבאות. היו 37)שנים תגלחותיו ושתי היה מצורע שמא
אחרי  ימים שבעה לגלח יכול ואינו לטומאתו, וזו לצרעתו
נזיר  הוא והרי למת, נטמא לא שמא כי השניה, תגלחתו
וספירו  חלוטו שימי השנים, עשר כל בגילוח ואסור טהור
שנה. שלשים גמר עד שוהה ועלֿכרחו למנין, עלו לא

היתה 38) השלישית ותגלחתו היה, מת טמא שמא
מבואר  הכל טהרה, נזירות עליו חלה ולאחריה לטומאתו,

ה"ב. לעיל

.„ÂÈ˙Ba¯˜ ‰Ê ‡È·Ó „ˆÈÎÂ39¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ ?40- ¿≈«≈ƒ∆»¿¿»ƒ»»»ƒ
ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ ·˙Bk41Ôa¯˜ ‡È·‰L ¯ÈLÚ Ú¯ˆnL ; ≈¿»»«¬≈ƒ∆¿…»»ƒ∆≈ƒ»¿«

‡ˆÈ ‡Ï - ÈÚ42ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â .43 »ƒ…»»¿««»≈ƒ««»
‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ44.˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚˙a ¿«¿≈»¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ

˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡z ‡Ï Ô‰Ó ÛBÚ ˙‡hÁ ÏÎÂ45. ¿»««≈∆…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ»≈
‡e‰L ,¯B‰Ë ¯ÈÊ Ôa¯˜ ˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚˙a ‡È·Óe≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ»¿«»ƒ»∆

e¯‡aL BÓk ,˙BÓ‰a LÏL46. »¿≈¿∆≈«¿

ונזיר 39) טמא נזיר המצורע, קרבנות סדר כאן להקדים ראוי
טהרתו, ביום מביא המצורע יפה. הדברים שיובנו כדי טהור,
וביום  דֿז), יד, (ויקרא צפרים שתי צרעתו, נגע כשנרפא
כבש  למחרתו ומביא שנית, מתגלח ספירו לימי השביעי
מביא  הוא דל ואם לעולה, וכבש לחטאת כבשה לאשם,
לחטאת  אחד יונה בני שני או תורים ושתי לאשם, כבש
או  תורים שתי מביא: טמא נזיר יֿכג), (שם  לעולה ואחד
לאשם  וכבש לעולה ואחד לחטאת אחד יונה, בני שני
ואיל  לחטאת לעולה כבש - טהור ונזיר יֿיב) ו, (במדבר

יד). (שם, חטאת 40)לשלמים - עשיר מצורע וקרבן
הספק. על באה שאינה ויוכל 41)בהמה, עני, שיהיה כדי

היא  הלכה העוף שחטאת הספק, על העוף חטאת להביא
כט. בנזיר כמבואר הספק, על גם אין 42)שבאה ולפיכך

והואֿהדין  ה"א). פ"ו נזיר (תוספתא שיעני עד תקנה לו
נה: נזיר בתוספות כמבואר עני, ויהיה נכסיו להפקיר שיוכל
הזה  הפרט שכל להעיר, ויש בקדשים. אוכל דיבורֿהמתחיל
בה  מביא המצורע שאין הראשונה, בתגלחת לנו נוגע אינו
כאן  מסדר שרבינו אלא ה"ה, בסמוך כמבואר קרבן, שום
(כסףֿמשנה). כלל בדרך לעשות שצריך המעשים כללות

שלש 43) בכל באה היא מה לשם ה"ה, בסמוך יתבאר
עליה,44)התגלחות. לגלח שיוכל כדי טהרתו לנזירות

ה"ו. להלן וכמבואר הוא, טהור נזיר לטומאתו 45)שמא
ראויה  אינה הספק על הבאה העוף וחטאת לצרעתו, או
כהן  ונמצא בה, חייב ואינו הוא טהור נזיר שמא כי  להאכל,
ודינה  גמורה, נבילה והיא מצוה, במקום שלא מליקה אוכל
ה"י. פי"ט, המוקדשין פסולי בהל' כמבואר להשרף,

צפרים 46) להביא שעליו רבינו הזכיר ולא ה"א. פ"ח, לעיל
שנישנו  למרות ה"ב), לעיל (ראה הראשונה בתגלחת
בקרבנות  אלא כאן עוסק רבינו אין כי ס., בנזיר בברייתא

נע  הצפרים ואלו העזרה. בפנים לעזרה,הנעשים מחוץ שות
ואסור  מצורע אינו שמא לחוש יש כי שם, בגמרא כמבואר
(רדב"ז). כקרבן נחשבות אינן ולפיכך לעזרה, חולין להביא

.‰:˙BÁÏ‚z‰ LÏLa ‡È·nL ÛBÚ‰ ˙Â‡hÁ LÏL¿«…»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿»
B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ - ‰BL‡¯ ˙‡hÁ47˜ÙÒÏ - ‰iL ; «»ƒ»ƒ¿≈À¿»¿ƒ»ƒ¿≈

¯Á‡Ï ‡l‡ Ba¯˜ ‡È·Ó Ú¯ˆn‰ ÔÈ‡L ,BzÚ¯»̂«¿∆≈«¿…»≈ƒ»¿»∆»¿««
‰iL ˙ÁÏ‚z48˜ÙÒÏ - ˙ÈLÈÏL ˙‡hÁ ÔÎÂ ; ƒ¿««¿ƒ»¿≈«»¿ƒƒƒ¿≈

B¯ÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L .B˙‡ÓË49 À¿»∆≈ƒ¿««««»¿ƒ¿
BzÚ¯ˆÏe50,‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓËe È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡nLÂ , ¿»«¿¿∆»¿…»««¿≈≈««»»

BÓk BzÚ¯ˆÏ ‰iM‰Â ‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚z‰L∆«ƒ¿««»ƒ»¿«¿ƒ»¿»«¿¿
e¯‡aL51CÎÈÙÏe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â , ∆≈«¿¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿ƒ»

˙ÈLÈÏMa ‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ52. »ƒ¿»ƒ»¿«À¿»«¿ƒƒ

בחטאת.47) וחייב הוא טמא נזיר אין 48)שמא ולפיכך
כי  לצרעתו, אלא אינה והשניה לטומאתו, אלא הראשונה
הראשונה. בתגלחת חטאתו הביא כבר היה, טמא נזיר אם

טומאתו.49) כו.50)לספק אות בביאורנו לעיל כמבואר
ה"ב.51) ס.52)לעיל בנזיר זה כל

.ÂLÏL‰BL‡¯‰ ÏÚ ,Ô‰nÚ ‡È·nL ‰Ó‰a ˙BÏBÚ »¿≈»∆≈ƒƒ»∆«»ƒ»
È˙·BÁÓ BÊ - È‡ ¯B‰Ë Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰˙Ó ‡e‰53, «¿∆¿≈ƒ»¬ƒ≈»ƒ

‰·„ ‡È‰ È¯‰ - È‡ ‡ÓË Ì‡Â54¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»≈¬ƒ¬≈ƒ¿»»¿≈≈
‰iMa55˙ÈLÈÏM·e56. «¿ƒ»«¿ƒƒ

מן 53) אחד עליו שיזרקו עד אלא מגלח אינו טהור שנזיר
אבל 54)הדמים. בהמה, עולת מביא אינו טמא שנזיר

שהם  שלמיו, מביא אינו וכן נדבה. באה אינה  חטאתו
(תוספות  נדבה באים כאלו שלמים ואין נזיר, לחמי טעונים
פ"ח, לעיל נתבאר וכבר למחרת). דיבורֿהמתחיל ע. לנדה

יצא. העולה על גילח שאם אני 55)ה"ב, טהור נזיר אם
קרבן  הבאתי וכבר בלבד, טמא נזיר והייתי נצטרעתי, שלא
קרבנותי  ושאר לחובתי, זו הרי הראשונה, בתגלחת טומאתי

הרביעית. בתגלחת עתה,56)אביא אני טהור נזיר שאם
היו  הראשונות תגלחותי ושתי כלל, טמא נזיר הייתי ולא
טהרתי  נזירות לחובת הוא זה שקרבני נמצא לצרעתי,
אין  נזירותו, קרבנות יתר שמאחר ואע"פ המשנה). (מרכבת
(רדב"ז). ה"ז בסמוך כמבואר הוא, אנוס שהרי כלום, בכך

.Ê‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe57‰˙Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚˙a58 ≈ƒ»¿«»√»¿ƒ¿««¿ƒƒ«¿∆
‰·„ ‰BL‡¯ - È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :¯ÓB‡Â59BÊÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒƒƒ»¿»»¿

‰·BÁ60ËÏÁÓ Ì‡Â ;61˙·BÁ ‰BL‡¯ - È˙ÈÈ‰ »¿ƒÀ¿»»ƒƒƒ»«
Ú¯ˆÓ62˙BiÚˆÓ‡‰ ÌÈzLe ,˙e¯ÈÊ ˙·BÁ BÊÂ , ¿…»¿«¿ƒ¿«ƒ»∆¿»ƒ
‰·„63- Ú¯ˆÓe È˙ÈÈ‰ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ»ƒÀ¿«≈»ƒƒ¿…»

BL‡¯‰ ‰ÏBÚ˙·BÁÏ ˙Á‡ ,‰iM‰ ÔÎÂ ‰·BÁ ‰ »»ƒ»»¿≈«¿ƒ»««¿«
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Ú¯ˆÓ64˙e¯ÈÊ ˙·BÁÏ ˙Á‡Â65˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈLÈÏLe , ¿…»¿««¿«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ
¯‡M‰Â ,‰·„66È˙¯‰Ë Ôa¯˜67È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡Â ; ¿»»¿«¿»»¿«»√»ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ

‰iLe ,˙Ú¯ˆ ˙·BÁ ‰BL‡¯ ‰ÏBÚ - Ú¯ˆÓe¿…»»ƒ»«»««¿ƒ»
‰·„ ˙ÈLÈÏLe68‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ôa¯˜ ‰ÊÂ ,69. ¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«ƒ¿««»√»

ה"ד.57) כלעיל ושלמים, חטאת עולה בכת"י 58)הכולל
ואומר. ומתנה עולת 59)התימנים: מביא טמא נזיר שאין

העולה 60)בהמה. אומרים, ואין נזירותי. לטהרת
בת  יש שהקריב כי נזירותו, לחובת היתה השניה גלחתו

תגלחותיו  שתי נמצאו היה, ומוחלט טמא שמא לחוש
הרביעית  וזו לטומאתו, והשלישית לצרעתו, הראשונות

(כסףֿמשנה). פירושו 61)לחובתו ראה מוחלט, מצורע
ה"ט. פ"ז, "שאין 62)לעיל ה"ה: לעיל רבנו שכתב אע"פ

הקפיד  לא שניה" תגלחת לאחר אלא קרבנו מביא המצורע
עולה, אבל קרבנו. עיקר שהיא העוף, חטאת על אלא
היא  השניה תגלחתו לפני יביאנה אם אף דורון, אלא שאינה
"אבל  ה"ט: פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כתב וכן כשרה,
הספירה  ימי בתוך למקדש) (חוץ בחוץ עולותיהם שחטו אם
איסור  משום ֿ) חייבים לשניה) ראשונה תגלחת (שבין
היא  והאשם והחטאת היא, דורון שהעולה חוץ) שחוטי

ולחםֿמשנה). (כסףֿמשנה הכפרה" שמא 63)עיקר כי
עולתו  היתה השניה, שבתגלחת נמצא למת, טמא גם היה
הראשונה, בתגלחתו לצרעתו עולה הביא שכבר נדבה,
שאין  נדבה, זו וגם לטומאתו, היא השלישית ותגלחתו

בהמה. עולת מביא סא.64)הטמא באות כאמור
ימי 65) של היא השניה שהתגלחת ואע"פ טהרתי. נזירות

אע"פ  לו, עלתה לנזירותו עולתו הקריב אם זאת בכל ספירו,
פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כמבואר זמנו, קודם שהקריבה

(לחםֿמשנה). לשלמים.66)ה"ט והאיל לחטאת הכבשה
שנינו 67) וכבר נזירותי, קרבן לתשלום כעת מקריב שאני

לחצאין. קרבנותיו מביא שהנזיר נט:) שהשניה 68)(נזיר
הראשונה, בתגלחת עולתו הביא וכבר לצרעתו, היא
עולת  מביא טמא נזיר ואין לטומאתו, היא והשלישית

לצרעתו,69)בהמה. הראשונות תגלחות שתי הסדר: שכך
לעיל  נתבאר וכבר לנזירותו, הרביעית לטומאתו, השלישית
לא  שמא כי השניה, בתגלחת עולתו מביא הוא מדוע ה"ו
הראשונה  נמצאת מת, טמא אלא ואינו לצרעתו נטמא
שמא  בשלישית, מביא וכן לנזירותו, והשניה לטומאתו
לנזירותו, השלישית נמצאת כלל. למת נטמא ולא נצטרע

ס.). נזיר הסוגיא (ע"פ נה אות לעיל וכמבואר

.Á‰ÏBÚ‰Â ÌL‡‰ Ï·‡70˙ÁÏ‚˙a ‡Ï ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ¬»»»»¿»»≈»¿«¿ƒ…¿ƒ¿««
˙Ú¯ˆa ‡ÏÂ ‰‡ÓË71˙‡ˆÓ .72‡e‰ Ì‡ :¯ÓB‡ À¿»¿…¿»««ƒ¿≈»≈ƒ

,ÔÈ¯tva ¯‰Ë È¯‰ - ˙Óa ‡ÓË ‡ÏÂ È‡cÂ Ú¯ˆÓ¿…»««¿…ƒ¿»¿≈¬≈»««ƒ√ƒ
B˙‡hÁ ‡È‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ73‡È‰L ÈtÓ ÏÎ‡z ‡ÏÂ , ¿««»ƒ«»¿…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ

˜ÙÒ74˙ÁÏ‚z Ôa¯wÓ - dnÚL ‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ , »≈¿«¿≈»∆ƒ»ƒ»¿«ƒ¿««
‰Ó‰a‰ ÏÚ Ál‚iL È„k ,‰¯‰Ë75‡e‰ ˙Ó ‡ÓË Ì‡Â . »√»¿≈∆¿««««¿≈»¿ƒ¿≈≈

‰·„ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ È¯‰ -76‡ÓËe Ú¯ˆÓ BÈ‡ Ì‡Â . ¬≈«¿≈»¿»»¿ƒ≈¿…»¿≈
˙ÏBÚÂ ,‡ÓËpL ¯ÈÊ Ôa¯˜ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ - ‡e‰ ˙Ó≈««»»¿«»ƒ∆ƒ¿»¿«

‰·„ ‰Ó‰a77‰B¯Á‡a ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·‰ È¯‰Â ,78. ¿≈»¿»»«¬≈≈ƒ»¿«»√»»«¬»
‡È·‰L ‰Ó‰a ˙ÏBÚ - Ú¯ˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó ‡ÓË BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿≈≈¿…¿…»«¿≈»∆≈ƒ

˙‡hÁÂ ,˙ÁÏ‚z ˙·BÁÓ ‡È‰ ‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚za«ƒ¿««»ƒ»ƒ≈«ƒ¿««¿««
˜ÙÒ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰79˙ÏÎ‡ ‡Ï È¯‰Â ,80. »»»«»≈«¬≈…∆¡∆∆

לעיל 70) ראה ודאי, כשהם מביאים ומצורע טמא שנזיר
לח. עולתו 71)אות "אבל הי"ב: פ"ו, לעיל רבינו כדברי

וכן  מלמנות", אותו מעכבים אין טמא) נזיר (של ואשמו
הקריבו  שלא זמן "וכל ה"ה: פ"א, כפרה מחוסרי בהל'
והאשם  העולה אבל בקדשים. לאכול אסורים חטאתם,

ס. נזיר וראה מעכבים" אינם מצורע) בדפוסים 72)(=של
ההלכה. כאן מתחילה התימנים, בכת"י וכן קדומים,
הקודמת. להלכה שייכות וכו', האשם" "אבל והתיבות:

אלא 73) קרבנו מביא המצורע שאין ה"ה, לעיל נתבאר כבר
ולא  סא), אות לעיל בביאורנו (וראה שניה תגלחת לאחר
לספק  אלא לצרעתו, שהיא זו חטאתו על רבינו נתכוון
הרי  למת, טמא גם שהוא לחוש ויש הואיל כי טומאתו,
כדי  חטאתו, קרבן ראשונה בתגלחת כבר להביא בהכרח
עוד  כל שהרי טהרתו, נזירות אח"כ למנות להתחיל שיוכל
שחטאתו  נזירותו, למנות יוכל לא חטאתו יביא שלא
השניה  השנה ובסוף והואיל הי"ב, פ"ו, לעיל ראה מעכבתו,
חטאתו  להקריב איפוא עליו לנזירותו, עולתו להביא יצטרך
לעבור  יצטרך שלא כדי הראשונה השנה בסוף לטומאתו

טהרתו, קרבן על תאחר" חטאתו ב"בל יביא לא אם כי
"בל  על ויעבור בשניה, עולתו להביא יוכל לא בראשונה

המשנה). (מרכבת כלל.74)תאחר" נטמא לא שמא
כלל,75) להתגלח יוכל לא נזירותו, קרבן יביא לא שאם

קרבן. בלא מגלח טהור נזיר ואין הוא, טהור נזיר שמא
לחובתו.76) בהמה עולת מביא טמא נזיר אין כי
עליה.77) לנזירותו.78)ומגלח שהיא הרביעית  בתגלחת
העוף.79) חטאת שחייב למת טמא כמבואר 80)שמא

מד. אות ובביאורנו ה"ד, לעיל

.ËÚa¯‡ Ál‚Ó ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆¿«≈««¿«
ÔË˜ ‰È‰Lk ?˙BÁÏ‚z81‰M‡ B‡82- LÈ‡‰ Ï·‡ ; ƒ¿»¿∆»»»»ƒ»¬»»ƒ

˜ÙqÓ Ál‚Ó BÈ‡83˙ÁÏ‚z ‡ÏÂ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ‡Ï ≈¿«≈«ƒ»≈…ƒ¿««À¿»¿…ƒ¿««
BL‡¯ ˙‡t ÛÈwÓ ‡ˆÓÂ ‡e‰ ¯B‰Ë ‡nL ,˙Ú¯»̂««∆»»¿ƒ¿»«ƒ¿«…
˙ÁÏ‚z ‡l‡ Ál‚Ó BÈ‡ CÎÈÙÏ .‰ÂˆÓ ÌB˜Óa ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿«≈«∆»ƒ¿««

„·Ïa ‰¯‰Ë84,·kÚÏ el‡ ˙BÁÏ‚z Úa¯‡ ÔÈ‡L . »√»ƒ¿«∆≈«¿«ƒ¿»≈¿«≈
‰ÂˆÓÏ ‡l‡85. ∆»¿ƒ¿»

בר 81) שאינו שערות שתי הביא שלא אלא בשנים. גדול
ולעיל  ה"ג פי"א, נדרים בהל' כמבואר נדר, ונדרו עונשין

הי"ג. הראש,82)פ"ב, הקפת איסור על מוזהרת שאינה
פ"ט, לעיל השווה הזקן, השחתת באיסור ואינה הואיל

(נזיר 83)הט"ו. ספק שהן הראשונות, התגלחות שלש כל
עלֿכלֿפנים,84)נז:). להתגלח וחייב האחרונה, שהיא

טהור. נזיר מצורע 85)בתורת שאפילו נז: בנזיר כמבואר
השחתת  עושה והלא שם: ששאלו מעכבתו, תגלחתו אין
וקטן. באשה ותירצו: שם) ותוספות רש"י (כגירסת זקן?
כלל, זקנו (=מגלח) משחית אינו שבגדול מזה, ומשמע
פ"ח, לעיל וראה (לחםֿמשנה), מצורע ספק שהוא למרות
וטבילתו  המצורע "תגלחת ה"ד: פי"א, צרעת ובהל' ה"ה,

זו". את זו מעכבות אינן והזאתו
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.È‡e‰ „ˆÈk - ˜ÙÒa ‡ÓËÂ È‡cÂ Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»«««¿ƒ¿»¿»≈≈«
‰ËiL ¯Á‡ ?‰OBÚ¯86ÈLÈÏMa ‰fÓ BzÚ¯vÓ ∆««∆ƒ¿«ƒ»«¿«∆«¿ƒƒ

ÈÚÈ·M·e87‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,88˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿
dlk B˙e¯ÈÊ89˜ÙÒa ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰ eÏÙ È¯‰L , ¿ƒÀ»∆¬≈»¿«»ƒ»ƒƒƒ¿≈

ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,‡ÓËpL ‰‡ÓË90. À¿»∆ƒ¿»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ
˙Ú¯ˆ Ôa¯˜ ‡È·iL ¯Á‡Óe91ÌÈL„˜a ÏÎB‡92. ≈««∆»ƒ»¿«»««≈¿»»ƒ

מצרעתו.86) עוד 87)שירפא כל כי מת, מטומאת להטהר
שהלכה  צרעתו, קרבנות לשלוח יוכל לא מת, טמא שיהיה
מקריבים  אין מת, "טמא הי"ב) פ"ב, מקדש ביאת (הל' היא
הוא  טמא שעדיין ואע"פ שיטהר". עד כלל קרבן  עליו
בהל' כמבואר הפרה, מאפר עליו להזות אפשר לצרעתו,
וכו'. הזאה" מקבלין המטמאין "כל ה"ג: פי"א, פרה

ואסור 88) נטמא, לא שמא כי נזירותו, ימי שישלמו לאחר
שנרפא  וכגון טהרתו, נזירות ימי שישלים עד להתגלח לו
הרי  ביום, בו ספק טומאת ונטמא לנזירותו, יא ביום מצרעתו
יז  וביום ביום, בו לצרעתו ראשונה תגלחת מגלח זה
עשרים  עוד ומשלים לצרעתו, שניה תגלחת מגלח לנזירותו
למנין  עלו ולא סתרו לא וספירו חלוטו (שימי לנזירותו יום
הרי  לנזירותו, לח שביום נמצא ה"ט), פ"ז, לעיל - נזירותו
שלמה  הרי הוא, טהור נזיר אם ממהֿנפשך, מגלח הוא
למת, נטמא ואם צרעתו), ימי שבעת נכיון (אחרי נזירותו
לטהרתו  השביעי ביום טומאה תגלחת לגלח עליו מצוה הרי

המשנה). טהרה.89)(מרכבת שאם 90)נזירות נמצא
שותה  זה הרי יום, שלשים שהיא סתם, נזירות עליו קיבל
לנזירותו. יום ושבעה ששים אחרי למתים ומיטמא יין
יום  ושלשים צרעתו, ספירת לימי לו עלו ימים ששבעה
שישלים  עד לגלח לו ואסור נטמא, לא (שמא נזירותו לגמר

מונ  שהוא יום שלשים ועוד טהרתו), תגלחת נזירות אחרי ה
(נזיר  הקודמת נזירותו ימי כל את וסתר נטמא שמא טומאתו,

שהזו 91)ס:). ואחרי מצרעתו, להרפאו השמיני ביום
פו. אות לעיל כאמור השביעי, וביום השלישי ביום עליו

היוצאה 92) טומאה טמא שכל ה"א, לעיל נתבאר שכבר
יטהר  אשר עד המקדש, מקרבנות לאכול זכאי אינו מגופו,
(נזיר  מגופו יוצאה טומאה היא וצרעת קרבנותיו, ויביא
ורבינו  המשנה, מרכבת עלֿפי נתפרשה זו הלכה כל שם).

ותוספות. כרש"י שלא שם בנזיר הסוגיא את מפרש

.‡È˜ÙÒa Ú¯ˆÓ ‰È‰Â È‡cÂ ‡ÓË93¯‰ËÂ ,94˜ÙqÓ ƒ¿»««¿»»¿…»¿»≈¿»«ƒ¿≈
Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,‰ÓÏL B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ‰BÓ - BzÚ¯»̂«¿∆¿≈¿ƒ¿≈»¿«««¿«≈«

Ú‚p‰ ˙ÁÏ‚z95‰ÁBc BÚ‚ ˜ÙÒ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L ; ƒ¿«««∆«∆≈ƒ¿««¿≈ƒ¿»
˙e¯ÈÊ96ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰BÓ Ck ¯Á‡Â .97˙ÁÏ‚z ÔÈaL ¿ƒ¿«««∆ƒ¿«»ƒ∆≈ƒ¿««

‡È·Óe Ál‚Óe ,‰iL ˙ÁÏ‚˙Ï ‰BL‡¯‰ Ú¯ˆÓ¿…»»ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ»¿«≈«≈ƒ
ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa ‰fÓe .ÌÈL„wa ÏÎB‡Â ÂÈ˙Ba¯˜98. »¿¿»¿≈«»»ƒ«∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

˙Ó ˙‡ÓËÏ ÌÈ¯Á‡ ‰Ú·L ‰BÓ Ck ¯Á‡Â99Ál‚Óe , ¿«««∆ƒ¿»¬≈ƒ¿À¿«≈¿«≈«
B˙e¯ÈÊ ‰BÓ Ck ¯Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z100dlk101. ƒ¿««À¿»¿«««∆¿ƒÀ»

טהור.93) שהוא בוהק ספק נגע, ונרפא.94)ספק
מת 95) לטומאת ימים שבעה למנות לו שאיֿאפשר

אינו  ומצורע הוא, מצורע שמא טומאה, תגלחת ולהתגלח
מקדש  ביאת בהל' כמבואר שיטהר, עד קרבנותיו משלח
מצורע, אינו שמא לגלח, לו אסור לצרעתו וגם הי"א, פ"ב,

רשות, גילוח לגלח - רבינו לדעת - לו אסור שנטמא ונזיר
המשנה, (מרכבת שנדר כפי נזירות ימי ימנה אשר עד

רבינו). דברי על 96)בהבנת יעבור לא "תער בה: שנאמר
אלא  מותר אינו הכל, שסותר נטמא, ואפילו ראשו",
יום  שלשים לאחר רשות בתגלחת או מיד, טומאה בתגלחת

המשנה). מצרעתו.97)(מרכבת להטהר באלה 98)כדי
שיוכל  כדי לשניה, ראשונה תגלחת שבין הימים שבעת
אין  מת שטמא מת, טמא יהיה ולא צרעתו, קרבנות להביא
ובדפוסים  פו. אות לעיל וכאמור קרבן, עליו מקריבים
ובשביעי", בשלישי הזה "אם התימנים: בכת"י וכן קדומים
עליו  יזו אשר עד לצרעתו קרבנותיו מביא אינו כלומר,

כאמור. ובשביעי, מצרעתו 99)בשלישי נטהר שכבר אחרי
הי"ג. בסמוך וראה מת. טומאת קרבן להביא הוא יכול

חלה 100) מיד חטאתו, והביא טומאה תגלחת שגילח אחרי
טהרה. נזירות נזירות 101)עליו סתם נזר שאם נמצא,

אוכל  מספק, והוחלט ודאי ונטמא יום, שלשים שהיא
עד  יין שותה ואינו ימים, ושבעה שלשים לאחר בקדשים
ימי  שלושים תחילה מונה שהרי יום, וארבעה שבעים אחר
שבעה  ושוב לתגלחת, תגלחת שבין ימים ושבעה נזירותו,
עליהם  הוסף וארבעה, ארבעים הרי מת, לטומאת ימים
שבעים  הרי לנזירותו, בסוף מונה שהוא יום שלושים

שם. ותוספות רש"י כפירוש ולא ס:) (נזיר וארבעה

.·È¯Á‡Ï - È‡cÂa Ú¯ˆÓe ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»≈¿…»¿««¿««
¯‰ËiL102,‰BL‡¯‰ ˙Ú¯ˆ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BzÚ¯vÓ ∆ƒ¿«ƒ»«¿¿«≈«ƒ¿««»««»ƒ»

ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓe103B˜Êe BL‡¯ Ál‚Óe , «∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«…¿»
‡È·Óe ,˙Ú¯ˆ ÏL ‰iL ˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ»∆»««≈ƒ

‰Ú·L ¯ÙBÒÂ ,ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba¯˜104 »¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ¯ÙBÒ Ck ¯Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««À¿»¿«««≈¿≈¿ƒ

‰ÓÏL105ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,106. ¿≈»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ

מנגעו.102) שיוכל 103)שירפא כדי מת, לטומאת
פו. אות בביאורנו לעיל וכאמור צרעתו, קרבנות להקריב

לימי 104) לו עולים לצרעתו ספירו ימי שאין לטומאתו,
הי"ג. בסמוך כמבואר החלה 105)טומאתו, טהרה נזירות

פ"ו, לעיל כמבואר טומאתו, חטאת קרבן הקרבת עם עליו
לאחר 106)הי"ב. למתים ומיטמא יין שותה זה נמצא

בת  שהיא הסתמית נזירותו לקבלת יום וארבעה ארבעים
דין  לעשות איֿאפשר הכלל "זה ס:). (נזיר יום שלושים
חלוטו" ימי תום עד טהרה נזירות ולא טומאה נזירות
שהוא  עוד כל כי ספק), דיבורֿהמתחיל א, עמ' שם (תוספות
ואינו  קרבן, שום עליו מקריבים אין מצורע, טומאת טמא
המשנה). (מרכבת קרבנותיו ויביא שיגלח עד מצרעתו נטהר

.‚È‰Ú·L ¯ÙBÒ ‰nÏ107‰‡Óh‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‡L ? »»≈ƒ¿»∆≈ƒ¿«¿≈«À¿»
ÏL ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÔÈaL ‰¯ÈÙÒ ÈÓÈ ˙Ú·La ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ»∆≈ƒ¿««¿ƒ¿««∆

Ú¯ˆÓ108. ¿…»

ימים 107) שבעה ספר שכבר אחרי טומאה, ימי שבעת
ושנה? הזה וגם לפני 108)לתגלחתו היא מצורע שתגלחת

כל  "ואת ט) יד, (ויקרא ככתוב גופו), (=טבילת מים ביאת
שנטמא  ונזיר וטהר". במים בשרו את ורחץ יגלח... שערו
טהרתו" ביום ראשו "וגלח ט) ו, (במדבר בו כתוב למת,
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תגלחת  ואין והואיל ס:). (נזיר במים טהרתו לאחר גילוחו
אחרים, ימים שבעת מונה עלֿכרחו לטומאתו, עולה צרעתו
הראוי  שיעור הוא לעיקרו, ראשו לכוף כדי שערו שיהיה עד
(לחםֿמשנה). ה"א פ"ו, ולעיל לט: בנזיר כמבואר לתגלחת,

.„ÈÌ‡ B‡ CÎÂ Ck ‰OÚ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ∆¡∆«¿«ƒ
˙e¯ÈÊe .ÚL¯ ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰OÚ‡ ‡Ï…∆¡∆¿«≈»∆¬≈∆»»¿ƒ

‡È‰ ÌÈÚL¯ È¯„pÓ BÊk109C¯c '‰Ï ¯„Bp‰ Ï·‡ . »ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¬»«≈«∆∆
‰M„˜110:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,ÁaLÓe ‰‡ ‰Ê È¯‰ - ¿À»¬≈∆»∆¿À»¿«∆∆¡«

'‰Ï ‡e‰ L„˜ ,BL‡¯ ÏÚ ÂÈ‰Ï‡ ¯Ê111BÏ˜Le . ≈∆¡…»«…»«¿»
ÌÈ‡È·Ï ÌÎÈaÓ ÌÈ˜‡Â :(¯Ó‡pL) ,‡È·k ·e˙k‰«»¿»ƒ∆∆¡«»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ

ÌÈ¯ÊÏ ÌÎÈ¯eÁaÓe112. ƒ«≈∆ƒ¿ƒƒ

לכונן 109) ולא לה'. נזירות זו שאין ט. בנדרים משנה
הכ"ג). פי"ג, נדרים הל' לעיל (ראה מעשיו לתקן או דעותיו

יצרו,110) לכוף כדי בנזיר, ונדר ביפיו מתגאה שהיה כגון
נדר  בהל' שם.כמבואר ובביאורנו ט:111)ים נדרים

ירבו  "כמוך כזה: לנזיר שאמר הצדיק, שמעון כדברי
להזיר  נזיר יפליא... כי איש אומר הכתוב עליך בישראל,
אמר  יא: י, נשא ובמד"ר ט. אות פ"א, לעיל וראה לה'".
נאמר  גדול כהן מה גדול. ככהן לפני חשוב הריהו הקב"ה,
וגו'. אלהיו נזר בנזיר: אף עליו, אלהיו משחת שמן נזר בו:

שם:112) לעמוס בפירוש והרד"ק ח. ו, נשא זוטא ספרי
והיין, הבשר תאות אחרי ללכת שדרכם הבחורים, "אפילו
המביא  הוא היין כי היין... מן שינזרו טהרה רוח בהם נתתי
כדי  אתכם, הפרשתי הבשר... תאות אחרי לרדוף האדם

קדושים". שתהיו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-d̀ltdxtq
oinxge oikxr zFkld¦§£¨¦©£¨¦

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»≈ƒ¿¬≈¿«ƒ
ÈÎ¯Úa Ôe„Ï (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»»¿∆¿≈
(· .Ì„‡ ÈÎ¯Ú ÔÈ„ e‰ÊÂ ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k Ì„‡»»«¬∆¿…»«»¿∆ƒ∆¿≈»»
ÈÎ¯Ú ÔÈc („ .ÌÈz· ÈÎ¯Ú ÔÈc (‚ .‰Ó‰· ÈÎ¯Ú ÔÈcƒ∆¿≈¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈

ÌÈ¯ÁÓ ÔÈc (‰ .˙B„O(Ê .Ì¯Á ¯ÎnÈ ‡lL (Â .ÂÈÒÎ »ƒ«¬ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆
.Ì¯Á Ï‡bÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
הכתוב 1) השקל שיעור בתורה, הקצובים האדם ערכי

שבין  ההבדל נערכים, ולא מעריכים שאינם האישים בתורה,
דינו  נגמר בהם, ייעשה מה נדרו או גוי נדבת לערכין, דמים
ערכי  האומר ובדמים, בערכין מהו לההרג ישראל של בבי"ד
שעמד  לאחר או בדין שיעמוד קודם ומת עלי דמי או עלי

היורשים. של דינם מה בדין,

.‡¯„ Ì‰ ÌÈÎ¯Ú‰2Lc˜‰ È¯„ ÏÏkÓ3:¯Ó‡pL , »¬»ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿≈∆∆¡«
¯„ ‡ÏÙÈ Èk LÈ‡4CÎÈÙÏ .'‰Ï ˙LÙ Ek¯Úa5ÔÈ·iÁ ƒƒ«¿ƒ∆∆¿∆¿¿¿»…«¿ƒ»«»ƒ

BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡ÏÂ B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ6, ¬≈∆ƒ…«≈¿»¿…¿«≈¿«¿
‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe7. ƒ¿»«…≈ƒƒ«¬∆

בסוגי 2) העוסק הפלאה, בספר הלכותיהם נסדרו ולפיכך

בזמן  גם הנוהגים איסור נדרי דיני והקדים למיניהם. נדרים
כאחד, והקדש איסור נדרי בה שיש נזירות דיני ואח"כ הזה,
דיני  וקבע קרבנותיו. להביא עליו - נזירותו שכשישלים
נוהגים  ואינם בלבד הקדש נדרי הם כי הספר, בסוף ערכין
פ"א, נדרים הל' לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז). הזה בזמן

המקדש.3)ה"א. לטובת נודר  הכתוב:4)שאדם קראו
נדר.5)נדר. דין להם ויש עליו 6)הואיל שיעברו אחרי

א. ד, השנה בראש כמבואר ערכו, נתן ולא רגלים שלש
פרשת  כהנים' וב'תורת הי"ד. פי"ד הקרבנות מעשה ובהל'
נדרים  הקיש - בערכך "נדר אמרו: ג, פרשתא בחוקותי,
בבל  - ערכים אף לשלמו, תאחר בבל - נדרים מה לערכים,
"כשם  לז: פרשה רבה', 'ויקרא במדרש וכן לשלמו". תאחר
ומדברי  וכו'. בערכין" כך תאחר, ובל יחל בל שבנדרים
שלש  שמשעברו נראה, קנז לאֿתעשה המצוות' ב'ספר רבינו
הוא  וכך יחל, לא משום: גם עובר ערכו, נתן ולא רגלים
יחל  בל על שעובר "מגיד זה: פסוק על מה'ספרי' מוכיח
המצוות' ל'ספר בהשגותיו הרמב"ן אולם תאחר". לא ועל
על  כשעבר אלא יחל לא על עובר שאינו סובר צד, 'עשה'
בשלש  כלל תלוי אינו אבל לקיימו, עוד לו אפשר ואי נדרו,

(משנהֿלמלך). אמרו 7)רגלים וכן נדרים, בפרשת האמור
וכתב  מצותֿעשה", זו - שפתיך "מוצא ו.) השנה (ראש
הציווי  נכפל "והנה צד: מצותֿעשה המצוות' ב'ספר רבינו
ככל  אמרו: והוא זו, במצוה תשמור) שפתיך מוצא (של

יעשה". מפיו היוצא

.·L¯ÙÓ ¯L‡k ÔÈÎ¯Ú ÈÈ„a Ôe„Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»¿ƒ≈¬»ƒ«¬∆¿…»
‰¯Bza8ÈÏÚ Èk¯Ú' ¯ÓB‡‰ „Á‡Â .9C¯Ú' ¯ÓB‡‰ B‡ ,' «»¿∆»»≈∆¿ƒ»«»≈≈∆
ÈÏÚ ‰Ê10C¯Ú‰ Ô˙B - 'ÈÏÚ ÈBÏt C¯Ú' B‡ ,'11ÈÙÏ ∆»«≈∆¿ƒ»«≈»≈∆¿ƒ

·eˆw‰ ¯·c‰ ‡e‰Â .C¯Úp‰ ÈL12‰¯BzaL13‡Ï , ¿≈«∆¡»¿«»»«»∆«»…
.¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁÙ»¿…»≈

כז.8) בית 9)ויקרא לטובת לתתו עלי, שלי השווי
לפניו.10)המקדש. העובר זה השווי.11)אדם

וחתוך.12) לפי 13)פסוק נערך כל מחיר קבעה שהתורה
אלא  משלם שאינו עלי, פלוני דמי לאומר בניגוד שנותיו,
גופו, בריאות לפי הכל בשוק, הנמכר כעבד שיעריכוהו אחר
רבינו  וכתב ה"ט. להלן כמבואר בתורה, קצובים דמיו ואין
ספרנון  אשר המצוות וכן . . . " פל"ט: ח"ג נבוכים' ב'מורה
(לעזור  הצדקות דרך על הולכין כולן וחרמין, ערכין בהל'
שהוא  מה ומהן חרמין), = ) לכהנים שהוא מה מהן לזולת).
ושיבוז  הנדיבות, למידת האדם יגיע ובכולן הבית, לבדק
ההפסד  רוב כי ידו, יקפוץ ולא השם לכבוד לממון אדם
והרבות  הממון על החריצות מפני הוא . . . במדינות הבא
לקמן  והשווה וכבוד". נכסים להוסיף התאוה ורוב ממנו,

כילי". יהיה ולא יצרו את לכוף "כדי הי"ב: פ"ח,

.‚C¯Úp‰ ‰È‰ Ì‡ ?C¯Ú‰ ‡e‰ ‰nÎÂ14ÌÈLÏL Ôa ¿«»»≈∆ƒ»»«∆¡»∆¿ƒ
C¯Ú BÏ ÔÈ‡ - ˙BÁt B‡ ÌBÈ15C¯Ú' ÂÈÏÚ ¯ÓB‡‰Â , »≈≈∆¿»≈»»≈∆

BÈ‡Â ,'ÈÏÚ ‰Ê ÈÏk C¯Ú' ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - 'ÈÏÚ ‰Ê∆»«¬≈∆¿≈≈∆¿ƒ∆»«¿≈
ÌeÏk ·iÁ16Le „Á‡ ÔaÓ ‰È‰ .Ôa „Ú ÌBÈ ÌÈLÏ «»¿»»ƒ∆∆»¿ƒ«∆

,ÌÈÏ˜L ‰MÓÁ ¯Îf‰ C¯Ú - ˙B¯eÓb ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ¿≈∆«»»¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈÏ˜L ‰LÏL ‰·˜p‰Â17ÌBÈ LL ˙La ÒÎpMÓ . ¿«¿≈»¿»¿»ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿«≈
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„Á‡18ÌÈ¯OÚ ¯Îf‰ C¯Ú - ÌÈ¯OÚ ˙L ÌÈÏLiL „Ú ∆»«∆«¿ƒ¿«∆¿ƒ≈∆«»»∆¿ƒ
˙La ÒkiMÓ .ÌÈÏ˜L ‰¯OÚ ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿«¿≈»¬»»¿»ƒƒ∆ƒ»≈ƒ¿«
C¯Ú - ÌÈML ˙L ÌÈÏLiL „Ú ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡««¿∆¿ƒ«∆«¿ƒ¿«ƒƒ≈∆
.ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ ¯Îf‰«»»¬ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿»ƒ
,B˙BÓ ÌBÈ „Ú ÌBÈ ÌÈMLÂ ˙Á‡ ˙La ÒkiMÓeƒ∆ƒ»≈ƒ¿«««¿ƒƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ ¯Îf‰ C¯Ú - ÌÈL ‰nk ‰ÈÁ elÙ‡¬ƒ»»«»»ƒ≈∆«»»¬ƒ»»»

ÌÈÏ˜L ‰¯OÚ ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L19. ¿»ƒ¿«¿≈»¬»»¿»ƒ

הנערך.14) "ואם 15)האדם שנאמר כלום, חייב ואינו
שלושים  יום יח.) (ערכין חכמינו קיבלו וגו'. חודש" מבן
מבן  "ואם ז) (שם הכתוב לשון כמשמעות כלמטה, נידון
בשנת  ולא הששים, שנת ששלמה ומעלה" שנה ששים
שם  בתוי"ט (ראה חודש בן לענין והואֿהדין עצמה, הששים

מ"ד). (אלא 16)פ"ד, לכלי ערך שאין יודע שאדם אע"פ
שלשים, לבן והואֿהדין לבטלה, דבריו הוציא בלבד), לאדם
אבל  ערכין, לענין זה וכל ה.). (ערכין לבטלה דבריו שהוציא
בסמוך  כמבואר דמים, לו יש יומו בן קטן אפילו דמים לענין

ו.17)ה"ט. שם, בתורה רומי 18)מפורש בדפוס כן
הג'. בשורה להלן וכן תימן. ובכ"י מפורש 19)ר"מ,

ומעלה, שנה ששים מבן שם: שנאמר ומתוך שם. בתורה
ששים  בשנת אבל כזקן, נידון ששים שנת כששלמה משמע
שוה' ב'גזירה למד אתה מכאן הימנה, כלמטה נידון עצמה
כלמטה  נידונת בה האמורה שנה שבכולן שנה", - "שנה
שלא  אע"פ יום, שלשים לבן ובנוגע יח.). בערכין (משנה
במפקד  טו) ג, (במדבר הכתוב גילה הרי "שנה", בו נאמרה
בו  שמונים תפקדם" ומעלה חודש מבן זכר "כל הלוים,
יח:). (שם עצמו השלושים מיום ולא ומעלה, יום משלושים

.„‰„l‰ ÌBiÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ - el‡‰ ÌÈM‰ Ïk20ÏÎÂ . »«»ƒ»≈≈≈¿≈ƒ«≈»¿»
L„w‰ Ï˜La - ÌÈÏ˜M‰21˙B‡Ó LÏL Ï˜LÓ ‡e‰Â . «¿»ƒ¿∆∆«…∆¿ƒ¿«¿≈

¯B‰Ë ÛÒkÓ ‰¯BÚO ÌÈ¯OÚÂ22ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰ ¯·Îe . ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆∆»¿»ƒ»»
ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ23ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,24. ¿»∆«¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ

ראש 20) בערב שנתו שתכלה עולם, למנין ולא ליום, מיום
(ערכין  שניה שנה לו תיחשב תשרי חודש וכשיגיע השנה,
שעה  ואותה יום אותו - לעת" "מעת רש"י פירש ושם יח:).
דעת  וכן כן, משמע לא רבינו מדברי אבל הבאה, לשנה
בערכין  צורך שאין אלחנן, רבי בשם - א לא, שם ה'תוספות'
כמבואר  שעות, פוסלות בקרבנות ורק לשעות, לעת מעת
להיות  שמצוותו "קרבן הי"ג: פ"א, הקרבנות מעשה בהל'
נפסל". - אחת שעה השנה על הוסיף אם שנה, בן

והוא 21) הקודש, שקלי בו לשקול הקצוב השקל במשקל
אמרה  וכן שם), וברש"י יג ל, (שמות השקל גרה עשרים
הקודש". בשקל יהיה ערכך "וכל כה) כז, (ויקרא תורה

היא 22) שהפרוטה - א יב, דף בקידושין הרי"ף דברי ע"פ
הרי  פרוטה, ל"ב מכילה גרה שכל והיות שעורה, חצי משקל
עשרים  שהוא השקל נמצא שעורה, ששֿעשרה הגרה משקל
ה"בֿג). פ"א, שקלים (כסףֿמשנה שעורה ש"כ שוקל גרה,

מאות 23) שלש ומשקלו שני, בית בזמן סלע הנקרא מטבע
שעורה. וארבע ה"ב.24)ושמונים פ"א,

.‰ÌeËÓË25ÒBÈ‚B¯c‡Â26‡lL ;C¯Ú Ì‰Ï ÔÈ‡ - À¿¿«¿¿ƒ≈»∆≈∆∆…
.˙È‡cÂ ‰·˜Ï B‡ È‡cÂ ¯ÎÊÏ ‡l‡ C¯Ú ‰¯Bz ‰·ˆ»̃¿»»≈∆∆»¿»»««ƒ¿≈»«»ƒ

B‡ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡L ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ,CÎÈÙÏ¿ƒ»À¿¿«¿¿ƒ∆»«∆¿ƒ»«
ÌeÏk ·iÁ BÈ‡ - ¯Á‡ BÎÈ¯Ú‰L27. ∆∆¡ƒ«≈≈«»¿

נקבות.25) ולא זכרות לו ואין אטומה, שיש 26)שערוותו
נקיבה  ספק זכר ספק והוא נקבות, ואבר זכרות אבר לו

הכ"ד). פ"ב, אישות בהל' רבינו ערכין 27)(לשון משנה,
הרי  אחרים העריכו הם אם אבל ב. ד, שם ובגמרא א. ב,
נערכין". לא אבל "מעריכין, שם המשנה כלשון חייבים, הם
אם  וכן כזכר. הוא הרי זכר, ונמצא שניתחוהו וטומטום

(רדב"ז). ונערך כנקיבה הוא הרי נקיבה, נמצא

.ÂBÈ‡ Ï·‡ ,C¯Ú - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»∆¡»¬»≈
CÈ¯ÚÓ28Èk¯Ú :¯Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk . «¬ƒ≈«≈»ƒ«»∆»«∆¿ƒ

;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ ‰Ê Ï‡¯OÈ C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ»«≈∆ƒ¿»≈∆»«…»«¿
,ÈÏÚ ‰Ê ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ C¯Ú :¯Ó‡L Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈∆»«≈∆≈»ƒ«»∆»«
Ô˙B - ÈÏÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈBÏt C¯Ú B‡≈∆¿ƒ»≈»ƒ«»»«≈

C¯Úp‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈL ÈÙÏ29ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆¡»¿≈
·iÁ - ‰ËBM‰ ˙‡Â L¯Á‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰30ÈÙÏ Ô˙BÂ , ««¬ƒ∆«≈∆¿∆«∆«»¿≈¿ƒ

.ÂÈL»»

ואמרת 28) ישראל בני אל "דבר ב): כז, (ויקרא שנאמר
עובדיֿכוכבים  ואין מעריכים ישראל בני - וגו' אליהם"

ה:). (ערכין נדר 29)מעריכים יפליא כי "איש שנאמר:
מאיר, וכרבי (שם), עובדֿכוכבים אפילו - איש בערכך"
"לא  ג) ד, (עזרא אומר הכתוב שכן כמותו, שהלכה ומסתבר

כי  לאלקינו" בית לבנות ולנו והואיל לכם לבדנו. לנו אם
גוי  שיהא הדין מן אינו הבית, לבדק נופל הערכין וכסף
נערך  שהוא גוי לרבות בא "איש" שהריבוי ומכאן מעריך,
יהודה, ורבי מאיר רבי הוא: שכלל ואע"פ שם). (גמרא
טעמו  שמסתבר במקום - (: מו (עירובין יהודה כרבי הלכה
הכללות  מן למדים ואין כמותו, הלכה מאיר, רבי של
סא, נזיר הש"ס סוגיית מסתימת נראה וכן (כסףֿמשנה).
שמח'). ('אור פסוקה כהלכה מאיר רבי דעת את שם שנקטו

ה"ז. כאן הרדב"ז קדמו אבל 30)וכבר א. ב, ערכין משנה,
לקטן, ובנוגע (שם). דעת בהם שאין מפני מעריכים, אינם

הט"ו. לקמן ראה

.Ê„·Ú‰31Ï‡¯OÈ ¯‡Lk ,C¯BÚÂ C¯Ú -32Ì‡Â . »∆∆∆¡»¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ
BÏ ‰È‰ÈÂ ‰„tÈ33.¯„pL C¯Ú ÔzÈ - ƒ»∆¿ƒ¿∆ƒ≈≈∆∆»«

ב'תורת 32)כנעני.31) אמרו וכן א. ב, ערכין משנה,
- ב) כז, (ויקרא אליהם" "ואמרת בחוקותי פרשת כהנים'

ועבדים. גרים לו.33)לרבות ויהיה התימנים: בכת"י
אבל  לרבו, שייך לו שיש מה כל עבד, כשהוא כלומר,
ערכין  ובתוספתא לשלם. חייב - כסף לו ויהיה כשישתחרר
אם  ומעריכים, נערכים . . . ועבדים "נשים אמרו: מ"ב, פ"א
שאין  עלֿמנת כסף, לעבד שנתנו (כגון הזה בזמן להם יש
עליהם  כותבים - לא ואם מהם, גובים בו) רשות לרבו
לעבד  יש מצוות שלגבי אע"פ ומסתבר, זמן". לאחר וגובים
ב.). ערכין ('תוספות' כזכר נערך הוא בערכין אשה, של דין

.Ái‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰ „Á‡CÈ¯Ún‰ „Á‡Â ,‡È¯a‰ ‰Ù ∆»««¬ƒ∆«»∆«»ƒ¿∆»««¬ƒ
¯eÚk‰ ˙‡34ÔÈÁL ‰kÓ C¯Úp‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰ÏBÁ‰35 ∆«»«∆¬ƒ»»«∆¡»À≈¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27



oikxrקמו zekld - d`ltd xtq - oeygÎxn '` iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ìc‚ B‡ ‡ÓeÒ B‡36ÂÈL ÈÙÏ Ô˙B - ÌeÓ Ïk Ba LÈÂ »ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»»
‰¯Bza ·e˙kL BÓk37. ¿∆»«»

מתרגם 34) ו) ג, (נחום כראי ושמתיך ב. יג, ערכין משנה,
מכערא. ואשוינך "בערכך 35)יונתן: שנאמר: א. ב, ערכין

שהיא. כל נפש אפילו יד.36)נפשות", אבל 37)קטוע
מוכה  על אמר שאם כן, אינו ה"ט) בסמוך (ראה בדמים
(שם). דמים לו שאין כלום, משלם אינו - עלי דמיו שחין,

.ËÌÈÓc‰38,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .ÔÈÎ¯Úk ÔÈ‡ «»ƒ≈»«¬»ƒ≈«»≈»«»«
B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc B‡¿≈∆»«¿≈¿ƒ»«¬ƒ»»

BÓBÈ Ôa ÔË˜ ÈBÏt39ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË B‡40B‡ ¿ƒ»»∆À¿¿«¿¿ƒ
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ41‰ÂL ‡e‰M ‰Ó Ô˙B -42, ≈»ƒ«»≈«∆»∆

˜eMa ¯kÓp‰ „·Ú ‡e‰ el‡k ,ÛÏ‡ B‡ ¯Èc43. ƒ»∆∆¿ƒ∆∆«ƒ¿»«

שנותיו.38) לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים
(רש"י 39) שהוא כל שווי לו יש שהרי א. ה, ערכין משנה,

א.40)שם). ב, הי"א.41)שם בסמוך וראה ב. ה, שם
שמשלם 42) עלי, פלוני דקל דמי מאומר: גרוע זה שאין

ד:). (שם נדרו ב.43)כפי כג, ומגילה א. טו, סנהדרין

.È˜„·Ï ÔÓ˙Ò Ïk‰ - ÌÈÓc‰Â Ôlk ÌÈÎ¯Ú‰Â¿»¬»ƒÀ»¿«»ƒ«…¿»»¿∆∆
˙Èa‰44˙ÎeÓ Lc˜na ‰˙È‰L ‰kLlÏ Ïk‰ eÏtÈÂ . ««ƒ¿ƒ¿«…«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»∆∆

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜Ï45. ¿»¿≈∆∆««ƒ

(מלכיםֿב,44) ככתוב המקדש, בית בבניין הפרצות לתיקון
בדק". שם ימצא אשר לכל הבית בדק את יחזקו "והם ו) יב,

קודש45) הערכך את ונתן א. כד, שסתם ערכין מכאן - לה'
הבית. לבדק הקדשות

.‡ÈÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«»«»«¿≈
,‰kLlÏ ÏÙB BÈ‡Â .B¯„ ÈÙk Ô˙B - ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈¿ƒƒ¿¿≈≈«ƒ¿»
B‡ ‰·„ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»¿»»

ÌÈÏLe¯È ˜„a B‡ ˙Èa‰ ˜„a ˙‡ ˜fÁÏ ¯„46; ∆∆¿«≈∆∆∆««ƒ∆∆¿»«ƒ
˙Èa ˙B·Ï eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL47:¯Ó‡Â ;¯ÓB‚Â ∆∆¡«…»∆»»ƒ¿«ƒ¿≈¿∆¡«

.ÌÈÏLe¯Èa ÔB¯kÊÂ ‰˜„ˆe ˜ÏÁ ÔÈ‡ ÌÎÏÂ¿»∆≈≈∆¿»»¿ƒ»ƒ»»ƒ

ומגדלותיה.46) ירושלים ה"י,47)חומת לעיל השווה
שם. ובביאורנו

.·È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜„aÈ ?Ô‰a ‰OÚi ‰Óe«≈»∆»∆ƒ»≈»≈»ƒ«»
- Ï‡¯OÈ ˙Úc ÏÚ ¯„ Ì‡ .¯„ ÈÓ ˙Úc ÏÚ«««ƒ»«ƒ»««««ƒ¿»≈

Ì‰Ï ‰‡¯iL ‰Óa ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆBÈ48˜„aÓ ıeÁ ƒ≈ƒ¿«∆≈»∆»∆ƒ∆∆
ÌÈÏLe¯È ˜„·e ˙Èa‰49ÌÈÓMÏ :¯Ó‡ Ì‡Â ;50Èz¯„ ««ƒ∆∆¿»«ƒ¿ƒ»««»«ƒ»«¿ƒ

eÊbÈ -51. ƒ»≈

יעשו.48) בהם לעשות שירצו מקבלים 49)מה שאין
בהם. וזכרון חלק לו יהיה שלא כדי לשם 50)ממנו

שהתנדב 51)הקדש. "גוי כדין ו.) (ערכין בהנאה ואסורים
עניים  מתנות בהל' הנזכר וכו' אותו" בודקים . . . קורה
מקבלים  הכנסת, לבית "אבל רבינו: מדגיש ושם ה "ח. פ"ח,
בפירוש: אמר לא שאפילו להעיר, וראוי לכתחילה". מהם
אני  ישראל דעת "על בפירוש: אמר שלא כל שמים", "לשם
שמים  לשם שמא לחוש, יש כי ממנו, לקבל אסור - נודר"
שמא  גניזה טעון אמר, לא "ואם שם: רבינו כלשון נתכוין,

פ"ד, תרומות הל' והשווה (לחםֿמשנה). לשמים" לבו
הט"ו.

.‚ÈÒÒBb‰52-ÌÈÓ„ ‡ÏÂ C¯Ú ‡Ï BÏ ÔÈ‡53ÏÈ‡B‰ . «≈≈…≈∆¿…»ƒƒ
‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb‰ ·¯Â54˙Ók ‡e‰ È¯‰ ,55ÈÓ ÔÎÂ . ¿…«¿ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈ƒ

‰¯·Ú ÏÚ B‚¯‰Ï Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿«¬≈»
¯Ó‡L B‡ ,BÓˆÚ CÈ¯Ú‰L B‡ ¯Á‡ BÎÈ¯Ú‰Â ,¯·ÚL∆»«¿∆¡ƒ«≈∆∆¡ƒ«¿∆»«
·iÁ BÈ‡ - 'ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc' ¯Á‡ ¯Ó‡L B‡ ,'ÈÏÚ ÈÓc'»«»«∆»««≈¿≈∆»«≈«»
.ÌÈÓ„ ‡ÏÂ C¯Ú BÏ ÔÈ‡ ˙n‰Â ,‡e‰ ˙Ók ‰fL ;ÌeÏk¿∆∆¿≈¿«≈≈≈∆¿…»ƒ
‡Ï Ì„‡‰ ÔÓ Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯Á Ïk :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«»≈∆¬∆»√«ƒ»»»…

BÏ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk .‰„tÈ56‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÔBÈ„t ƒ»∆¿«≈ƒ¿∆»¬≈
˙Ók57. ¿≈

החזה 52) צרות מפני בגרונו ליחה שמעלה למיתה, הקרוב
ס"ז). קכא, סי' אהע"ז הרמ"א נערך 53)(לשון שאינו

ו:). בערכין (משנה נידר א.54)ואינו כח, גיטין
ה"ג.55) פ"ט, תרומות והל' הכ"ח. פ"ו, גירושין הל' השווה

אוציא  המת, ולא - נפשות "בערכך אמרו: - א ד, ובערכין
כל  והעריך, והעמיד ת"ל, הגוסס? את אוציא ולא המת את
בהעמדה  שאינו וכל בהערכה, ישנו - בהעמדה שישנו

בהערכה". אינו - בהעמדה) אינו שהוא 56)(הגוסס מי
וברש"י). ו: (ערכין פדיון בכלל אינו ולהיהרג, להיחרם ראוי

ישראל,57) של דינו בבית זה וכל למות. דינו ונגמר הואיל
כמת, אינו גויים, של בביתֿדין למות דינו נגמר אבל
כח, בגיטין כמבואר לחיים, אותו ומחזירים שוחד שלוקחים
בפירושו  ורבינו הכ"ט. פ"ו, גירושין הל' והשווה (רדב"ז). ב
מיתת  ע"י ליהרג ביוצא זה וכל אומר: שם), (ערכין למשנה
אותו, ממיתה התורה אלא ברצוננו תלוי שאינו ביתֿדין,
שלפעמים  ונערך, מעריך המלך, במצות ליהרג היוצא אבל

מדיבורו. המלך חוזר

.„ÈÌ‰ÈÓc ¯„ B‡ ÌÈ¯Á‡ CÈ¯Ú‰L ‚¯‰Ï ‡ˆBi‰ ‰Ê∆«≈≈»≈∆∆¡ƒ¬≈ƒ»«¿≈∆
ÂÈÒÎpÓ Ïk‰ ÔÈ·B‚Â ,ÌlLÏ ·iÁ - ˜Èf‰ B‡58. ƒƒ«»¿«≈¿ƒ«…ƒ¿»»

ידעת,58) "כבר שם: בפירושו רבינו וכתב ב. ו, ערכין
פה  על שמלוה היום, בידינו המעשה פי על  ההלכה שפסק
הנזק  כנגד ונוטלים . . . היורשים מן גובה בשטר) (שלא
רבינו  ומלשון ה"ד. פי"א, מלוה הל' והשווה מעזבונו".
שעסק  הגוסס את הזכיר ולא וכו' ליהרג" היוצא "זה כאן:
נדר  או שהעריך שגוסס שסובר משמע הקודמת, בהלכה בו
דיבורֿ א ד, בערכין ה'תוספות' אולם כלום, חייב אינו
שמחות, ממסכת משנה הביאו אוציא, ולא המתחיל
אחר  פעם שבדקוהו (כגון ומעריך נודר שהגוסס האומרת,
שמחות  ובמסכת עליו). מיושבת דעתו אם לידע פעם,
שהגוסס  יודע, רבינו שגם ויתכן, כזאת, משנה אין שלפנינו
"דין  משום הוא גוסס, כאן הזכיר שלא ומה ונודר, מעריך
לשלם" חייב הזיק "אם בו: לומר יכול שאינו נזק",

(לחםֿמשנה).

.ÂË¯‡Lk ÔÈÎ¯ÚÂ ÔÈÎÈ¯ÚÓ - ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆¡»ƒƒ¿»
Ï‡¯OÈ59ÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜Â .60B‡ CÈ¯Ú‰Â ƒ¿»≈¿»»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ¿∆¡ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - ÌÈÓc ¯„61BÓk ,ÌÈÓi˜ ÂÈ¯„ È¯‰L ; »«»ƒ«»¿«≈∆¬≈¿»»«»ƒ¿
ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL62. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ
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מבן 59) "ופדויו טז) יח, (במדבר וכתוב הואיל אומרים ואין
בערכין, ישנו - הבן בפדיון שישנו כל בערכך", תפדה חודש
(ערכין  בערכין יהיו לא - הבן בפדיון שאינם ולויים וכהנים
לפי  כן, הדבר "שאין מ"א שם לרבינו המשנה ובפירוש ד.).

שיהיה". איש איזה בפרשה, כתוב בן 60)שאיש שהיא
ויום  שנה ואחתֿעשרה לבן, אחד ויום שנה שתיםֿעשרה

לבת. ה"ז.61)אחד לעיל השווה לו, ויהיה לכשיגדל
אֿג.62) הל' פי"א,

.ÊË,C¯Úp‰ ÈL Ô‰ - ÌÈM‰ ÈÙÏ ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰»¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ«»ƒ≈¿≈«∆¡»
Ô·Ï ¯Ó‡L ÌÈ¯OÚ Ôa ?„ˆÈk .CÈ¯Ún‰ ÈL ‡ÏÂ¿…¿≈««¬ƒ≈«∆∆¿ƒ∆»«¿∆
ÌÈML Ô·e ;ÌÈML Ôa C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Ek¯Ú :ÌÈMLƒƒ∆¿¿»«≈≈∆∆ƒƒ∆ƒƒ
Ôa C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Ek¯Ú :ÌÈ¯OÚ Ô·Ï ¯Ó‡L∆»«¿∆∆¿ƒ∆¿¿»«≈≈∆∆

ÌÈ¯OÚ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿ƒ¿≈…«≈»∆

בנידר".63) "השנים א: יח, ערכין משנה

.ÊÈÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‡‰iL CÈ¯Ún‰ CÈ¯ˆÂ64¯‡Lk , ¿»ƒ««¬ƒ∆¿≈ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
ÌÈ¯„p‰65ÔÈÎ¯Ú‰ ÏÚ ÔÈÏ‡LÂ .66C¯„k ,ÌÈÓc‰ ÏÚÂ «¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«»¬»ƒ¿««»ƒ¿∆∆

˙BLc˜‰Â ÌÈ¯„ ¯‡L ÏÚ ÔÈÏ‡LpL67. ∆ƒ¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿∆¿≈

דבר 64) בשפתיו והוציא וטעה להעריך, בלבו גמר שאם
פטור. זה הרי בלבו, היה פ"ב,65)שלא נדרים הל' ראה

הי"א. פ"ב, שבועות והל' את 66)ה"ב. להתיר לחכם
כי  "איש ב) כז, (ויקרא הכתוב קראו נדר שהרי התחייבותו,

בערכך". נדר ז.67)יפליא ה"ה, פ"ד, נדרים הל' ראה

.ÁÈÈÏÚ el‡ C¯Ú :¯ÓB‡‰68Ôlk C¯Ú Ô˙B -69Ïk , »≈≈∆≈»«≈≈∆À»»
ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈL ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡70È„È ÏÚ Ô˙B - ∆»¿∆»¿ƒ»»¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈

ÈÚ „Á‡ C¯Ú Ìlk71È„È ÏÚ Ô˙B - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â . À»≈∆∆»»ƒ¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈
¯ÈLÚ C¯Ú Ôlk72. À»≈∆»ƒ

כולם.68) את והעריך הרבה אנשים לפניו שעמדו
לי 69) "אין א: ד, ערכין ובש"ס מ"ז. פ"ב, ערכין תוספתא

מניין? מאה, שהעריך אחד אחד. שהעריך אחד אלא
נפשות". בערכך לתת 70)תלמודֿלומר: משגת ידו ואין

כולם. של מלא ראה 71)ערך אחד, מסלע פחות לא שהוא
צריך  משנה' ה'לחם ולדעת שם). (תוספתא ה"ג פ"ג, לקמן
אינו  מסלע שפחות נערך, לכל אחד סלע הפחות לכל שיגיע
יתן  וכשיעשיר חוב, עליו ישאר לו, אין ואם ערך. בתורת

ה"ד. פ"ג, לקמן כמבואר שלם, פ"ג,72)ערך לקמן ראה
ה"ב.

.ËÈÔÎÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿≈
˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬ƒ«»¿»ƒ«»«»««

˙Á‡Â73ÔÈÎ¯Ú ÈL Ô˙B - ÈÏÚ ÈÎ¯Ú ÈL :¯Ó‡ .74. ¿««»«¿≈¬»«»«≈¿≈¬»ƒ
ÔÈnk Ô˙B - ÛÏ‡ elÙ‡ ,‰Úa¯‡ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««¿»»¬ƒ∆∆≈«ƒ¿»

.¯„pL∆»«

לעיל 73) כמבואר הם נדר בכלל הערכין שהרי ב. ז, ערכין
נדר  על חל נדר ה"אֿב) פ"א, נדרים (הל' היא והלכה ה"א,

אינו 74)(רדב"ז). עני היה שאם ומסתבר, א. ח, ערכין
ידו  תשיג אשר כפי ערכין לכמה אחד ערך אלא נותן
הקודמת, יח בהלכה המוזכר לדין דומה זה ואין (רדב"ז).

אחד  לכל עני ערך ליתן ועליו הם חלוקים גופים ששם
אחד  ערך ונותן עצמו, את אלא מעריך אינו כאן אבל ואחד,
לקמן  וראה מ"ז). פ"ב ערכין תוספתא לשמואל' ('מצפה

הי"אֿיב. פ"ג,

.Î‡l‡ ,ÈÓ C¯Ú L¯t ‡ÏÂ ,C¯Ú ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«≈∆¿…≈≈≈∆ƒ∆»
˙LÏL ‡e‰L ,ÔÈÎ¯ÚaL ˙BÁt Ô˙B - Ì˙Ò C¯Ú≈∆¿»≈»∆»¬»ƒ∆¿∆

ÌÈÏ˜L75. ¿»ƒ

שנים,75) חמש עד יום שלושים מבת הנקיבה ערך שהוא
שם: האמור הכלל ע"פ ד:), (ערכין ה"ג לעיל כמבואר

תפסת. לא - מרובה תפסת תפסת. מועט, תפסת

.‡Î- ÔÈca „ÓÚiL Ì„˜ ˙Óe ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«≈…∆∆«¬…«ƒ
ÈÙÏ B„ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ;ÔzÏ ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ«»ƒƒ≈∆∆¡«¿∆¡ƒƒ¿≈

Ô‰k‰ B˙‡ CÈ¯Ú‰Â Ô‰k‰76ÔÈca „ÓÚ .77ezÈ - ˙ÓÂ «…≈¿∆¡ƒ…«…≈»««ƒ»≈ƒ¿
ÔÈL¯Bi‰78. «¿ƒ

להעריכו 76) הכהן, לפני לעמוד צריך שהנערך הכתוב גזירת
המעריך, את לחייב כמה לידע כדי שנותיו, ואע"פ כמה

לפני  והעמידו מערכך הוא מך "ואם שם: הכתוב שלשון
- הכהן" יעריכנו הנודר יד תשיג אשר פי על . . . הכהן
סתירה  זה אין להערכתו, הכהן לפני עומד שהמעריך משמע
שהוא  עלי" "ערכי שאמר במי מדבר הכתוב כי לדברינו,

המשנה'). ('מרכבת הנערך והוא לפני 77)המעריך ונערך
והראב"ד 78)הכהן. שם. ובגמרא א. כ, ערכין משנה,

על  מלוה היא: הלכה והלא בדין, העמדה לנו למה משיג
(אלא  בדין עמד כשלא אפילו ואםֿכן היורשים, מן גובה פה
לשלם? היורשים יתחייבו כן גם ביחיד) העריכו הכהן
חייב  ואינו ערכו על נשאל שמא לחוש שיש סובר, ורבינו
לפני  כשעמד אולם הי"ז, לעיל כמבואר כלום, לשלם
כגבוי  חשוב זה הרי הודאתו, פי על לשלם וחייבו ביתֿדין
נדרו  את פרע שמא לחוש אין וגם לו. מועילה השאלה  ואין
ללשכה, פרע שלא מעידים הגזברים שהרי מותו, לפני

(מה"מ). היורשים יתנו ולפיכך

.·ÎÔÈca „ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈»«»«««ƒ∆»««ƒ
eˆv˜ÈL Ì„˜ ˙Óe79‰ÂLÈ ‰nk ÔÈic‰ e¯Ó‡ÈÂ ÂÈÓ„ ≈…∆∆¿«¿»»¿…¿««»ƒ«»ƒ¿∆

ÔzÏ ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ -80¯Á‡Â ÂÈÓ„ e·ˆ˜ Ì‡Â . ≈«¿ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ»¿»»¿««
.ÔÈL¯Bi‰ ezÈ - ˙Ó Ck»≈ƒ¿«¿ƒ

ב.79) מה, שבועות הברייתא כלשון שא"א 80)יקצבו,
(משנה, למתים" דמים ש"אין מותו, לאחר דמיו את לשום

בסמוך. וכמבואר שם) ערכין

.‚Î‰Óe81ÔÓ ÔÈ·eˆ˜ ÔÈÎ¯ÚL ?ÌÈÓ„Ï ÔÈÎ¯Ú ÔÈa «≈¬»ƒ¿»ƒ∆¬»ƒ¿ƒƒ
‰¯Bz‰82C¯Ú :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .ÔÈ·eˆ˜ ÔÈ‡ ÌÈÓc‰Â , «»¿«»ƒ≈»¿ƒ¿≈»≈≈∆

C¯Úp‰ „ÓÚL ¯Á‡ C¯Úp‰Â C¯BÚ‰ ˙Óe ,ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈»≈¿«∆¡»««∆»««∆¡»
ÔÈca83ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ·iÁ -84Ì„˜ C¯Úp‰ ˙Ó . «ƒ«»ƒ«¿ƒƒ≈≈«∆¡»…∆

‰Ê È¯‰ - Ìi˜ CÈ¯Ún‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca „ÓÚL∆»««ƒ««ƒ∆««¬ƒ«»¬≈∆
‰„ÈÓÚ CÈ¯ˆ C¯Úp‰Â ,˙ÓÏ C¯Ú ÔÈ‡L ;¯eËt»∆≈≈∆¿≈¿«∆¡»»ƒ¬ƒ»

ÔÈca85ÔÈca „ÓÚÂ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc :¯Ó‡ .86˙Óe ,87 «ƒ»«¿≈¿ƒ»«¿»««ƒ≈
‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„ eˆˆ˜iL Ì„˜88ÌÈÓc ÔÈ‡L ;¯eËt …∆∆ƒ¿¿»»¬≈∆»∆≈»ƒ
ÌÈ˙nÏ89. «≈ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37



oikxrקמח zekld - d`ltd xtq - oeygÎxn 'a iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

התחלת 81) כאן אין התימנים: בכת"י וכן ר"מ, רומי בדפוס
הבאה  וההלכה הקודמת, ההלכה לסוף נמשך זה כי ההלכה,

האומר. וכן במילים: כשחייבו 82)מתחילה ולפיכך
זה  אין כמה, לקבוע הספיק שלא אע"פ לשלם, ביתֿדין
אבל  בתורה, מפורשת הערכתו שקצבת הערכה, מחוסר
הנמכר  כ"עבד שמאים ע"פ אלא אינה ה"דמים" קצבת
מחוסר  הריהו - דמיו קצצו שלא וכל ה"ט), (לעיל בשוק"

שם). (גמרא, לפני 83)הערכה לעמוד צריך נערך כל כי
מדבר, הכתוב ובנערך הכהן". אותו "והעריך ככתוב: הכהן,

עד. אות לעיל בביאורנו שמא 84)כמבואר לחוש ואין
התרת  אין בדין העמדה אחר כי ערכו, על המעריך נשאל

מועילה. ד.)85)חכם (שם שאמרו וכמו הכתוב, גזירת
בהערכה". אינו בהעמדה, שאינו "כל הנערך גוסס לענין
אינו  - בדין עמד שלא - בהעמדה שאינו כל רבינו, סובר

(לחםֿמשנה). מותו לאחר הנודר 86)בהערכה עמד אפילו
הנודר  אין למעשה אבל הודאתו, ע"פ לשלם ונתחייב בדין
ולפי  המשנה'). ('מרכבת בדין כלל לעמוד צריך דמים
נצטרך  שלא לדין, ההעמדה תועיל עו, אות לעיל המבואר
כגבוי, זה הרי לדין שמשעמד נדרו, על שאל שמא לחשוש

לו. מועילה השאלה החי.88)הנידר.87)שאין הנודר
זה 89) נידר נמצא דמיו, את לקצוב ואיֿאפשר והואיל

שאין  והטעם כ.). ערכין (משנה, דמיו קצבת אומדן מחוסר
יו"ט' ('תוספות בהנאה" אסור שהמת "לפי למתים דמים
עלי  פלוני דמי אמר הוסיפו: שם שבגמרא להעיר ויש שם).
לאחר  דמיו את וקצצו חי, והנידר הנודר, ומת בדין, ועמד
הנודר  נכסי נשתעבדו שכבר היורשים. יתנו הנודר, מיתת
דמו  את קוצצים - חי והנידר והואיל בדין, העמדה משעת

הנודר. מות אחר אפילו

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'á éùéù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בו 1) שיש אבר למעריך רגיל אבר המעריך בין החילוק

עלי  משקלי האומר לדמים, ערכין בין בזה וההבדל נשמה,
ולשכת  חשאים לשכת נדר, משקל מין מאיזה פירש ולא
בדק  מקדשי משנים אם משמשות, היו מה שבמקדש כלים

להיפך. או מזבח לקדשי הבית

.‡B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ ÈÈÚ C¯Ú B‡ È„È C¯Ú :¯ÓB‡‰»≈≈∆»ƒ≈∆≈ƒ«¿ƒ»«
‰Ê „È C¯Ú :¯Ó‡L2ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ BÈÚ B‡3. ∆»«≈∆«∆≈»«…»«¿

B‡ ÈBÏt ÏL BaÏ C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ È„·k B‡ ÈaÏ C¯Ú≈∆ƒƒ¿≈ƒ»«≈∆ƒ∆¿ƒ
Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ B„·k4ÏËpÈ Ì‡L ¯·È‡ Ïk ÔÎÂ . ¿≈»«≈≈∆À¿≈»≈»∆ƒƒ»≈

.Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Bk¯Ú ¯Ó‡ Ì‡ ,˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»«∆¿»«≈≈∆À

זה.2) אדם שנאמר 3)של ד. שם מפורש והטעם
נותן  הוא כולו ערך ללמדך "בערך", נאמר ולא "בערכך"

אברים. ערך נותן שהנשמה 4)ואינו אברים הם אלה כל
הכתוב  תלה נפשות" "בערכך אמרה: והתורה בהם תלוייה

ב"נפש".

.·C¯Ú .Bk¯Ú ÈˆÁ Ô˙B - ÈÏÚ Èk¯Ú ÈˆÁ :¯Ó‡»«¬ƒ∆¿ƒ»«≈¬ƒ∆¿≈∆
ÈÈˆÁ5BÈˆÁ ÏËpiL ¯LÙ‡ È‡L ;Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ ∆¿ƒ»«≈≈∆À∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆¿

‰ÈÁÈÂ6. ¿ƒ¿∆

גופי.5) כבדי.6)חצי ערך או לבי מערך גרוע זה ואין

.‚- ÈÏÚ ÈBÏt „È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„È ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈»ƒ»«¿≈«¿ƒ»«
‡Ïa ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ „Èa ‰ÂL ‡e‰ ‰nk B˙B‡ ÔÈÓL»ƒ«»»∆¿»¿«»»∆¿…

Lc˜‰Ï Ô˙BÂ „È7- Blk ‡e‰ ¯kÓ Ì‡ ?„ˆÈk . »¿≈«∆¿≈≈«ƒƒ¿»À
¯‡MzL ,B„iÓ ıeÁ ¯ÎnÈ Ì‡Â ;ÌÈMÓÁ ‰ÂL [‰È‰È]ƒ¿∆»∆¬ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒ»∆ƒ»≈

ÌeÏk da Á˜BlÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ÂÈÏÚ·Ï BÊ B„È8‰ÂL - »ƒ¿»»¿…ƒ¿∆«≈«»¿»∆
‰¯OÚ Lc˜‰Ï ÌlLÏ ·iÁ˙È ‰Ê ‡ˆÓ .ÌÈÚa¯‡9. «¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿«≈¿«≈¿∆¿≈¬»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

(7- שנותיו לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים - הדמים
כערכים. אלא 8)אינם שני לרבו מלאכה בה יעשה שלא
ראשון. נזקין",9)לרבו של "אומד אותו שמין אין אבל

בשתי  שווה היה וכמה ידו, כשנקטעה יפה הוא כמה לומר
בזול, אלא אותו שמים אין ידו שנקטעה שמי שלימות, ידיו
הרי  עלי, ידי דמי שאמר: וזה מזולזל, אותו שרואים לפי
לעיל. כאמור אלא אותו שמין אין לפיכך, ידו, נקטעה לא

.„BL‡¯ ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„·k B‡ ÈL‡¯ ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈…ƒ¿≈ƒ»«¿≈…
ÔÎÂ .Blk ÈÓc Ô˙B - ÈÏÚ B„·k B‡ BaÏ B‡ ÈBÏt ÏL∆¿ƒƒ¿≈»«≈¿≈À¿≈
Ï·‡ .BlÎ ÈÓc Ô˙B - ÈÏÚ ÈÈˆÁ ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈∆¿ƒ»«≈¿≈À¬»

Ô˙B - ÈÏÚ ÈÓ„ ÈˆÁ :¯ÓB‡‰.ÂÈÓ„ ÈˆÁ »≈¬ƒ»«»«≈¬ƒ»»

.‰- ÈÏÚ ÈBÏt Ï˜LÓ B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«ƒ¿«¿ƒ»«
BÓk ,·‰Ê - ·‰Ê Ì‡ ,ÛÒk - ÛÒk Ì‡ .BÏ˜LÓ Ô˙B≈ƒ¿»ƒ∆∆∆∆ƒ»»»»¿
‰nk ÔÈ‡B¯ - ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ È„È Ï˜LÓ :¯Ó‡ .L¯tL∆≈≈»«ƒ¿«»ƒ«¿ƒ»«ƒ«»

L¯tL ÔBÓÓ Ô˙BÂ Ï˜LÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰10ÔÎÈ‰ „Ú . ƒ¿»ƒ¿…¿≈»∆≈≈«≈»
ÏÈv‡‰ „Ú ?‰Ê ÔÈÚÏ „i‰ ‡È‰11„Ú ?Ï‚¯‰Â . ƒ«»¿ƒ¿»∆«»«ƒ¿»∆∆«

‰aÎ¯‡‰12Èa ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯„aL ÈÙÏ . »«¿À»¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈
Ì„‡13. »»

כן 10) ואחרי בנחת ידו ויכניס מים כלי ימלא אומרים ואין
מים  משקל לדמות אין כי מהכלי, שיצאו המים את ישקול

וגידים. ועצמות  בשר הברך,12)מרפק.11)כמשקל
והירך. השוק שבין הרגל אחרים 13)פרק בעניינים אבל

היד  כף חיבור מקום שהוא הפרק, עד אלא נקראת יד אין
והזרוע.

.ÂËÈ·¯L Ô˙B - ·‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È˙ÓB˜ :¯ÓB‡‰14 »≈»ƒ»«∆∆»»≈«¿ƒ
ÛtÎ BÈ‡L15‡ÏÓ :¯Ó‡ .L¯tL ÔÈnÓ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ∆≈ƒ¿»¿…»ƒƒ∆≈≈»«¿…

ÛtÎpL ËÈ·¯L elÙ‡ Ô˙B - ÈÏÚ È˙ÓB˜16ÔÈnÓ »ƒ»«≈¬ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»ƒƒ
.L¯tL∆≈≈

ניצבת 15)מקל.14) שהיא כקומתו, עבה, שהוא מעצמו,
נכפפת. ואינה מלוא,16)מעצמה תיבת: והוסיף הואיל

גובה  למידת אלא דעתו שאין להודיע, אלא זה נתכוון לא
ולפרשה  יתירה לשון בכל לדייק שעלינו לעובי. ולא קומתו

כראוי.

.ÊÌ‡ ,ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó L¯t ‡ÏÂ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«¿…≈≈≈≈∆ƒƒ
Ôek˙Â ¯˙BÈa ¯ÈLÚ ‰È‰17Ô˙B - ‰a¯Ó ‰zÓÏ »»»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«»»¿À»≈

ÈÏ‚¯ B‡ È„È Ï˜LÓ :¯ÓB‡a ÔÈc‰ ‡e‰Â .·‰Ê BÏ˜LÓƒ¿»»»¿«ƒ»≈ƒ¿«»ƒ«¿ƒ
Ì‡Â .·‰Ê Ô˙B - ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó L¯t ‡ÏÂ ,È˙ÓB˜ B‡»ƒ¿…≈≈≈≈∆ƒ≈»»¿ƒ
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B„È Ï˜LÓ B‡ BÏ˜LÓ Ô˙B - ˙e¯ÈLÚa ‚ÏÙÓ BÈ‡≈À¿»«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»
˙B¯t elÙ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡a Ï˜M‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·cÓ18. ƒ¿»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈¿»¬ƒ≈

ıÚ ÏL elÙ‡ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËÈ·¯L Ô˙B ÔÎÂ19Ïk‰ . ¿≈≈«¿ƒ¿…»¬ƒ∆≈«…
BzÚ„Â BBÓÓ ÈÙÏ20. ¿ƒ»¿«¿

סובר 17) לפיכך "ונתכוון", כתוב: שלפנינו הדפוסים בכל
עצמו  הממון שלא לומר, רבינו כוונת לפרש משנה" ה"כסף
אופיו  אלא להיפך] או ועשיר חשוב אדם הוא [=אם קובע
נתכוון  לא עשיר הוא אפילו קמצן, הוא שאם ליבו. ונדבת
דעתו, את לאמוד עלינו אלא עני, כדין ודינו מרובה, למתנה
שדקדק  וזה מרובה. למתנה נתכוון וודאי נדיב, הוא שאם
נתכוון. לכך כי אנו שיודעים מרובה" למתנה "ונתכוון רבינו

בצלים.18) עלי.19)ואפילו משקלי מדין נלמד
ונדיבותו.20) לבו רוחב

.ÁÌB˜Ó B‡ ,ÈÏÚ È˙·ÈLÈ ,ÈÏÚ È„ÓÚ :¯ÓB‡‰»≈»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ»«¿
- ÈÏÚ ÈÙw‰ ,ÈÏÚ ÈÈ·Ú ,ÈÏÚ ÈaÁ¯ B‡ ,ÈÏÚ È˙·ÈLÈ¿ƒ»ƒ»«»¿ƒ»«»¿ƒ»«∆≈ƒ»«
‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ,BBÓÓ ÈÙÏ ‡È·Óe ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈≈ƒ¿ƒ»«∆…«…

Èzek˙ Ck21˙BÁt ÌÈL¯Bi‰ ezÈ - ˙Ó Ì‡Â . »ƒ¿««¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙BBLlaL22. ∆«¿

נתכוון.21) לכך שלא בוודאי שידע עד רב כך כל שיהיה
כאן22) יש עצמו הנודר אל ביחס שלא כי איסור, שאלת

נדרים  "סתם אמרנו וכבר דברו" יחל "לא על יעבור
הם לה  שהרי איסור, שאלת אין היורשים לגבי אבל חמיר".

להקל. ממון וספק בלבד, ממון שאלת אלא נדרו, לא

.Ë¯ÈcÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÛÒk ÚaËÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««¿≈«∆∆…ƒ¿…ƒƒ«
ÛÒk23ÛÒk ‰ÚnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ˙LÁ ÚaËÓ .24È¯‰ . ∆∆«¿≈«¿∆…ƒ¿…ƒ»»∆∆¬≈

·¯BÚ ‰ÏÎÏ ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÏÊ¯a ÈÏÚ25 »««¿∆…ƒ¿…≈«»««»¿»∆≈
ÏÎÈ‰‰ ‚‚a ‰ÏÚÓÏ ‰È‰L26¯‡a˙iL BÓk , ∆»»¿«¿»¿««≈»¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa27. ƒ¿

מטבע.23) כשהזכיר מעה 24)ודווקא בשווי נחושת יביא
היה 25)כסף. אמה גבהו סייף, כמין חד ברזל של טס

עליו  ינוחו שלא כדי סביב ההיכל מעקה גבי על מתוח
משם. העורבים שמכלה - עורב" "כלה ויטנפוהו. העופות

עלי 27)שבמקדש.26) הרי האומר: דין רבינו ביאר ולא
יפחות  "לא אומרת: במנחות שהמשנה בעוד זהב, מטבע
בהלכות  שכותב מה על רבינו סמך ואולי זהב"? מדינר
מטבע  (בשטר) בו "כתב יז: הלכה כד פרק ולווה מלווה
על  השטר בעל שיד בשטר ואם זהב" מדינר פחות אין זהב

שכן. כל לא כוחו שיפה בהקדש כן, הדין התחתונה

.ÈÚaËÓ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,·‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«∆∆»»¿…ƒ¿ƒ«¿≈«
ÔBLÏ ‡È·È -28dÏ˜LÓ ‰È‰È .·‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL »ƒ»∆∆∆∆»»ƒ¿∆ƒ¿»»

Ï˜Ln‰ L¯t Ì‡ ÔÎÂ .Èzek˙ CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú«∆…«…¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ≈≈«ƒ¿»
CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ‡È·È - L¯t ‰nk ÁÎLÂ¿»««»≈≈»ƒ«∆…«…¿»

Èzek˙29. ƒ¿««¿ƒ

לשון.28) בדמות ארוכה עד 29)רצועה כך כל יביא
נתכוון. לכך לא שלעולם בעצמו שיודע

.‡ÈB‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ „Á‡∆»»≈»«»«¿≈¿ƒ»«

·‰Ê B‡ ÛÒk B‡ ÌÈMÓÁ B‡ ‰Ó ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆¬ƒƒ∆∆»»
- ÔÈÎ¯Ú‰Â ÌÈÓc‰Â .ÌÈÓ„ È·iÁ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ Ïk‰ -«…≈«ƒ¿»ƒ«»≈»ƒ¿«»ƒ¿»¬»ƒ

.e¯‡aL BÓk ,˙Èa‰ ˜„·Ï¿∆∆««ƒ¿∆≈«¿

.·È˙BÎLÏ ÈzL30˙kLÏ - ˙Á‡ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈¿»»«ƒ¿»««ƒ¿«
- ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ .ÌÈÏk‰ ˙kLÏ - ˙Á‡Â ,ÌÈ‡LÁ¬»ƒ¿««ƒ¿««≈ƒƒ¿«¬»ƒ

È‡LÁa ÔÎB˙Ï ÔÈ˙B ‡ËÁ È‡¯È31Èa ÌÈiÚÂ , ƒ¿≈≈¿¿ƒ¿»«¬««¬ƒƒ¿≈
ÌÈ·BË32È‡LÁa ‰pnÓ ÌÈÒ¯t˙Ó33ÌÈÏk‰ ˙kLÏ . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«ƒ¿««≈ƒ

ÌÈLÏLÏ ˙Á‡Â ,dÎB˙Ï B˜¯BÊ ÈÏk ·c˙‰L ÈÓ Ïk -»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»¿««ƒ¿ƒ
C¯ˆ Ba ‡ˆÓpL ÈÏk Ïk .d˙B‡ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ¯aÊb‰ ÌBÈ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆ƒ¿»…∆
Ô‰ÈÓ„e ÔÈ¯kÓ ¯‡M‰Â ,B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ˙Èa‰ ˜„·Ï¿∆∆««ƒ«ƒƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆

.˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏÏ ÔÈÏÙB¿ƒ¿ƒ¿«∆∆««ƒ

יונתן:31)חדרים.30) מתרגם דקה" דממה "קול בסתר,
בחשאי. דמשבחין ומיוחסים.32)קל נכבדים

הנותן 33) ... מזו למעלה זו בצדקה יש מעלות "שמונה
לקח, ממי העני ידע ולא נתן למי ידע ולא לעניים צדקה
שהייתה  חשאים לשכת כגון לשמה מצוה זו שהרי

במקדש".

.‚ÈÁaÊÓ ÈL„˜Ï eÎ¯ˆ‰34˙Óe¯z Ô‰Ï ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ À¿¿¿»¿≈ƒ¿≈«¿…ƒ¿ƒ»»∆¿«
‰kLl‰35˜„a ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - «ƒ¿»ƒƒ∆»»»∆ƒ»¿≈∆∆

e‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ˜„·Ï eÎ¯ˆ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Èa‰««ƒ¬»ƒÀ¿¿¿∆∆««ƒ¿…»¿
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰ ¯·c ˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏa¿ƒ¿«∆∆««ƒ»»««¿ƒ»∆≈ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡¯‰36. »»»∆ƒ»¿≈«ƒ¿≈«

המזבח.34) על קרבנות השקלים 35)להקריב כסף
קרבנות. לקניית מתחילה הנועד מתרומת 36)שבלשכה,

וה  מזבח. לקדשי המיועדת ולדעתו הלשכה חולק, ראב"ד
היו  ששם הבית, בדק לשכת אחת שם, היו לשכות שלוש
לקחת  היה אסור זה ומכסף הבית, בדק לצרכי הכסף נותנים
קדשי  ואחד מזבח קדשי "אחד ששנינו: כמו מזבח, לקדשי
- ואחת לקדושה" מקדושה אותם משנים אין הבית בדק
ואין  מזבח, לקדשי מיועדת שהייתה התרומה, לשכת
הכלים" "לשכת - ואחת הבית. בדק לקדשי ממנה מוציאים
נוטלים  היו למזבח הראוי כלי שכל לשניהם, משותפת
לבדק  נועדים היו זו בלשכה שהיו הכלים ושאר ממנה
ומתוך  מתחילתה, זה תנאי על עשוייה הייתה וכך הבית.
נקראת: הייתה הבית בדק לצרכי מיוחדים היה כליה שרוב
לב. בתמורה המשנה דברי מפרש ורבינו הבית. בדק לשכת
לקדושה, מקדושה אותם משנים אין הבית בדק שקדשי
אותו  משנים אין ההיכל לבדק דבר הקדיש "שאם הכוונה,

המזבח". לבדק

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההעמדה 1) שעת לפי לא הערך זמן לפי הערך סכום קביעת

נידון  אם הערך סכום המפרש בערכין, יד הישג תנאי בדין,
ממשכנים  כיצד ונגנבו, דמיו או ערכו המפריש יד, בהישג
אלא  להקדש שאין להם, משאירים ומה ודמים ערכים חייבי

ושעתו. מקומו

.‡ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰2„ÓÚ ‡ÏÂ , ««¬ƒ∆«»ƒ∆∆¿ƒ¿…»«
ÔÈca3ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‰È‰L „Ú4‡l‡ Ô˙B BÈ‡ - «ƒ«∆»»»≈«∆¿ƒ≈≈∆»
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ÔÓÊa ‡l‡ C¯Ú‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt C¯Ú≈∆»ƒ∆∆¿ƒ∆≈»≈∆∆»ƒ¿«
ÔÈca ‰„ÓÚ‰‰ ÔÓÊa ‡Ï ,C¯Ú‰5. »≈∆…ƒ¿«««¬»»«ƒ

שקל.2) עשרים הוא לעמוד 3)שערכו צריך נערך שכל
הכ"אֿכג. פ"א, לעיל כמבואר אותו, המעריך הכהן לפני

שקל.4) חמישים שם 5)וערכו ובגמרא יח. בערכין משנה
בזמן  אלא נותן "אינו יז) כז, (ויקרא יקום" מ"כערכך למדוה

שם. בתוספותֿיו"ט וראה הערך".

.·CÈ¯Ún‰ Ô˙BpL Ô‰ ‰¯Bza ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰ Ïk»»¬»ƒ«¿ƒ«»≈∆≈««¬ƒ
- ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡Â ÈÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ¿≈»«∆∆

ÚÏÒ elÙ‡ ,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk Ô˙B6¯ËÙÂ ,„Á‡7; ≈»«ƒ¿»¿»¬ƒ∆«∆»¿ƒ¿«
‚ÈOz ¯L‡ Èt ÏÚ ,Ek¯ÚÓ ‡e‰ CÓ Ì‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»≈∆¿∆«ƒ¬∆«ƒ

.¯„p‰ „È««…≈

ה"ד.6) בסמוך יתבאר דינו סלע, אפילו בידו אין ואם שקל,
בסמוך 7) כמבואר כלום, חייב אינו אח"כ יעשיר ואפילו

ה"ז.

.‚BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ Ô˙B ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¬ƒ∆«∆»ƒ≈
Ï˜La ‰È‰È Ek¯Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ?„Á‡ ÚÏÒ ‡l‡∆»∆«∆»∆∆¡«¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆

L„w‰8‡ÏÂ ,ÚÏqÓ ˙BÁt ÔÈÎ¯Úa ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ . «…∆»»«¿»∆≈«¬»ƒ»ƒ∆«¿…
ÌÈMÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ9. ≈«¬ƒƒ

(ערכין 8) משקל" פחותים יהו לא מעריך, שאתה ערכין "כל
מדבר. הכתוב משגת, ידו שאין בעני, ועלֿכרחך ז.)

בן 9) ועד שנה עשרים מבן הזכר, בערך בתורה כמפורש
ג). כז, (ויקרא שנה ששים

.„ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ÚÏÒ elÙ‡ B„Èa ‡ˆÓ ‡lL È¯‰¬≈∆…ƒ¿»¿»¬ƒ∆«≈¿ƒ
ÚÏqÓ ˙BÁt epnÓ10,·BÁ ÂÈÏÚ Ïk‰ ¯‡MÈ ‡l‡ , ƒ∆»ƒ∆«∆»ƒ»≈«…»»

·eˆw‰ ÌÏL C¯Ú ÔzÈ - ¯ÈLÚ‰Â B„È ‰‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒ»¿»»¿∆¡ƒƒ≈≈∆»≈«»
.‰¯Bza«»

ומפרש 10) מסלע", פחות נערכין "אין ז: ערכין משנה
מסלע" פחות יתן לא יד, בהישג הנידון עני "שאפילו רש"י:

ז. אות לעיל וכמבואר

.‰ÈÚ‰Â CÈ¯Ú‰L ¯ÈLÚ11ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰L B‡ , »ƒ∆∆¡ƒ¿∆¡ƒ∆∆¡ƒ¿∆»ƒ
¯ÈLÚ‰Â12¯ÈLÚ C¯Úa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -13Ì‡ Ï·‡ . ¿∆¡ƒ¬≈∆«»¿≈∆»ƒ¬»ƒ

ÈÚ‰Â ¯ÊÁÂ ¯ÈLÚ‰Â ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰14Ô˙B - ∆¡ƒ¿∆»ƒ¿∆¡ƒ¿»«¿∆¡ƒ≈
ÈÚ C¯Ú15. ≈∆»ƒ

הכהן.11) שיעריכנו הכהן 12)קודם לפני כשעמד
וכן  קיד. מציעא לבבא רש"י וכפירוש עשיר, הריהו להערכה

שם. שם:13)בתוספותֿיו"ט ובגמרא יז:, ערכין משנה
ידו  והרי הנודר", יד תשיג "אשר שנאמר: - והעשיר עני
משמע  הנודר" יד תשיג אשר "עלֿפי - והעני עשיר משגת.
(רבינו  הנדר שעת והיא הולכים, אנו פה אמירת  אחרי
יהיה  והשאר בידו, שיש מה נותן זה עני נמצא שם), גרשום
ה"ז. להלן כמבואר וישלים, שיעשיר עד חוב עליו

הכהן.14) הערכת הנדר 15)בשעת בשעת גם שהרי שם,
הוא" מך "ואם אומרים: ואין הוא, עני ההערכה בשעת וגם

(שם). סופו ועד מתחילתו (בעניותו) במכותו שיהא עד -

.ÂÈBÏt C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡L ¯ÈLÚ16ÚÓLÂ , »ƒ∆»«∆¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿»«
·iÁ ÈÚ‰ È¯‰ - ÈÏÚ ‰Ê ¯Ó‡M ‰Ó :¯Ó‡Â ÈÚ‰∆»ƒ¿»««∆»«∆»«¬≈∆»ƒ«»

ÌÏL C¯Ú ‡e‰L ,¯ÈLÚ C¯Úa17CÈ¯Ú‰L ÈÚ Ï·‡ . ¿≈∆»ƒ∆≈∆»≈¬»»ƒ∆∆¡ƒ
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÈÏÚ ‰Ê C¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÈLÚ‰ ˙‡∆∆»ƒ¿»«≈∆∆»«≈«»∆»

B„È ‚ÈOz ¯L‡ ÈÙk ‡e‰L ,ÈÚ C¯Úk18. ¿≈∆»ƒ∆¿ƒ¬∆«ƒ»

עלי.16) פלוני ערך התימנים: יז.17)בכת"י ערכין משנה
להלן  כמבואר יד, בהישג נידון ואינו נדר אלא ערך זה שאין
במשנה  רבי דעת אלא זו אין ולדעתו חולק, והראב"ד ה"ט.
אני, ערך אלא נותן שאינו עליו, חולקים וחכמים שם,
דיבורֿהמתחיל  שם, בתוספות גם מפורש הראב"ד וכדברי
כתב  כבר אבל וחכמים, רבי בין מחלוקת בזה שיש יד. הישג
מחלוקת, וחכמים רבי בין אין שם: למשנה בפירושו רבינו
העני  שאמר כיון מעצמם, מוכרחים הם שם רבי דברי כי
נידון  ואינו נדר, אלא ערך זה אין עלי" זה שאמר "מה

וכס"מ). (רדב"ז יד יד 18)בהישג "הישג שם: משנה
יד  תשיג כאשר שנאמר, שם: בגמרא וכמבואר בנודר",

הנערך). = בנידר (ולא הכתוב תלה בנודר - הנודר

.Ê,¯ÈLÚ C¯Úa ·iÁ‰Ï ÈÚ C¯Úa ·iÁ‰ ÔÈa ‰Ó«≈««»¿≈∆»ƒ¿««»¿≈∆»ƒ
Blk ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡e‰L19ÈÚ C¯Úa ·iÁ‰L ? ∆»≈∆«»À∆««»¿≈∆»ƒ

,„Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ ,˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk epnÓ eÁ˜lL∆»¿ƒ∆»«∆»«∆∆¬ƒ∆«∆»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ¯ÈLÚ‰ Ck ¯Á‡Â20·iÁ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿««»∆¡ƒ≈«»¿«≈¿ƒ»»«»

¯ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ C¯Ú‰ ¯‡L ¯‡MÈ - ¯ÈLÚ C¯Úa¿≈∆»ƒƒ»≈¿»»≈∆»»«∆«¬ƒ
.ÂÈÏÚL C¯Ú‰ ÌÈÏLÈÂ¿«¿ƒ»≈∆∆»»

עשיר?19) בערך נחייבו אם נרויח ומה הוא, עני והלא
הקודמת. ההלכה תחילת על מוסבה זו ושאלה

עני)20) (ערך סלע בידו "היה מ"ג פ"א, ערכין תוספתא
ולא  דינרים) ארבעה = (הסלע דינרים שלשה הימנו ונתן
את  עליו מגלגלים שהעשיר, עד האחרון דינר ליתן הספיק
לעני  דומה זה והרי פטור". נתנו מתחילה שאילו הכל,
אחרֿכך, ונתעשר ז) ה, ויקרא (ראה בדלות קרבנו שהביא

(רדב"ז). עשיר קרבן שנית להביא אותו מחייבים שאין

.ÁÌÈMÓÁ ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â C¯Ú‰ ˙‡ L¯ÙÓ‰«¿»≈∆»≈∆¿»«∆¿ƒ»«¬ƒƒ
BÈ‡ - ÌÈÚÏÒ ÌÈLÏL ÈÏÚ ÈBÏt C¯Ú B‡ ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ≈∆¿ƒ»«¿ƒ¿»ƒ≈

„È ‚O‰a ÔBc21,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈÁ˜BÏ ‡l‡ , ƒ¿∆≈»∆»¿ƒ»«ƒ¿»¿»
.ÔzÈÂ ¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ¯‡M‰Â¿«¿»»»«∆«¬ƒ¿ƒ≈

כך 21) נדר כאילו זה והרי ערך, זה אין סכום שפירש כיון
בסמוך  כמבואר יד, בהישג נידון שאינו עלי, דמים וכך

ד:). (ערכין

.ËÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ22BÈ‡ - ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ , ¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ»«≈
„È ‚O‰a ÔBc23ÌÈÓ„ È·iÁL .24Ô¯„ eL¯t È¯‰25, ƒ¿∆≈»∆«»≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿»

ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L ,Lc˜‰ ÈÏÚ ‰Ó :¯Ó‡L ÈÓk Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»«»∆»«∆¿≈∆«»ƒ≈
¯eÓ‚ ‰Ó26. »∆»

מקדיש 22) אני בשוק, כעבד להמכר אני שראוי דמי שיווי
הבית. מבערכין.23)לבדק בנדרים "חומר כ. שם

בהמתי  דמי אמר (אם ועוף חיה בהמה על חלים שהנדרים
דמי  אמר שאם רש"י: ומפרש יד", בהישג נדונים ואין עלי)
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לכשיוכל. הכל יתן - משגת ידו ואין לעיל 24)עלי, ראה
הי"א. שהוא 25)פ"ב, פלוני, של דמיו כל אומר כאילו

שאי  סתום, הוא שהערך בעוד עלי, - בשוק להמכר ן שוה
ערכו. ודמי פלוני של שנותיו יודעים ואינו 26)הכל

נדונים, ואין דיבורֿהמתחיל כ. שם ובתוספות יד. בהישג
הכהן" "יעריכנו ח) כז, (ויקרא תורה שכתבה שזה פירשו,
נערך  זה כלומר, לאחר. ולא לזה - יעריכנו - מיעוט -משמע
מסביר, והראב"ד דמים". ה"נודר לאחר ולא ידו הישג לפי
המעריך  אחד שהרי קנס, כעין נראה ערכין תשלומי שחיוב
לפי  המחיר אותו נותן החולה, את המעריך ואחד הבריא את
הניתנים  עבד, של שקלים שלשים תשלומי כעין שניו,
בין  בהם חילוק אין כן שגם לב), כא, שמות (ראה לאדוניו
עליו  התורה חסה קנס, שזה ומתוך קנס, וזה לעבד, עבד
ואינו  קנס, משום משלם אינו בדמים אבל יד, בהישג לדונו
כמפרש, אינם דמים" "חייבי שגם הראב"ד, סובר בחסיון.
שומה  ומחוסר פלוני, דמי הם כמה עדיין ידוע לא שהרי
שסכום  הקדש" עלי "מנה האומר: עם להשוותם ואין הוא,

המשנה). (מרכבת היטב מפורש נדרו

.ÈBÈ‡ - L¯t ‡ÏÂ ,Ì˙Ò 'C¯Ú ÈÏÚ È¯‰' ¯ÓB‡‰»≈¬≈»«≈∆¿»¿…≈≈≈
ÌÈÏ˜L ˙LÏL L¯ÙÓk27¯‡Lk „È ‚O‰a ÔBc ‡l‡ , ƒ¿»≈¿∆¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈»ƒ¿»

ÔÈÎÈ¯Ún‰28. ««¬ƒƒ

שקלים 27) שלשת שהוא שבערכין, פחות לתת שדינו אע"פ
בהישג  נידון שאינו כמפרש, אינו - ה"כ פ"א, לעיל כמבואר

נאמר:28)יד. ולא נפשות", "בערכך שנאמר: ד: ערכין
יד  להישג סתום ערך לרבות בא הכ"ף ייתור נפשות, בערך

ונפטר. נותנו - אחד סלע אלא לו אין אם ולפיכך (שם).

.‡ÈeÈ‰Â ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿»
‰iMÏ ÚLz Ô˙Â ,ÌÈÚÏÒ ¯OÚ B„Èa29ÚÏÒÂ ¿»∆∆¿»ƒ¿»«≈««¿ƒ»¿∆«

‰BL‡¯Ï30Ô‰ÈzL È„È ‡ˆÈ -31Â‡Ï ÔÈÎ¯Ú‰L . »ƒ»»»¿≈¿≈∆∆»¬»ƒ»
Ô‰ ˙B·BÁk32„aÚLÓ B„ÈaM ‰Ó ÏkL Èt ÏÚ Û‡L . ¿≈∆««ƒ∆»«∆¿»¿À¿»

‰·b - ‰·bL ¯Á‡Ó Lc˜‰ ,‰BL‡¯Ï33Ì‡ Ï·‡ . »ƒ»∆¿≈¿À»∆»»»»¬»ƒ
‰BL‡¯Ï ÚLz Ô˙34È ‰iL È„È - ‰iMÏ ˙Á‡Â,‡ˆ »«≈«»ƒ»¿«««¿ƒ»¿≈¿ƒ»»»

ÔÈ‡ È¯‰Â ÌeÏk B„Èa ¯‡L ‡Ï ÚÏq‰ Ô˙pLk È¯‰L∆¬≈¿∆»««∆«…ƒ¿«¿»¿«¬≈≈
‰Ó Ïk È¯‰L ,‡ˆÈ ‡Ï ‰BL‡¯ È„È ;˙‚OÓ B„È»«∆∆¿≈ƒ»…»»∆¬≈»«
¯‡L ÚLz‰ Ô˙pLÎe ,‰BL‡¯Ï „aÚLÓ B„Èa ‰È‰M∆»»¿»¿À¿»»ƒ»¿∆»««≈«ƒ¿«
CÎÈÙÏ .˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk Ô˙ ‡Ï È¯‰Â ,ÚÏÒ BÏ∆««¬≈…»«»«∆»«∆∆¿ƒ»

ÂÈÏÚ ¯‡MÈ35¯ÈLÚiL „Ú ÔBL‡¯ C¯Ú ¯‡L ƒ»≈»»¿»≈∆ƒ«∆«¬ƒ
ÌÈÏLÈÂ36. ¿«¿ƒ

מה 29) כל היה וזה תחילה, השני ערכו על הכהן שהעריכו
העשירי  הסלע את גם ליתן יכול היה שלא ידו, שהשיגה
הראשון. לתשלוםערכו הוא משעובד כי שבידו,

אין 30) והרי הראשון, ערכו על הכהן העריכו שאחרֿכך
אחד. סלע אלא סלע 31)בידו נתן אם והואֿהדין ז: שם

שתיהן. ידי יצא לראשונה, סלעים ותשעה לשניה אחד

צ. לכתובות (תוספות ידו הישג כדי נתן אחת שלכל
שמעֿמינה). חובו 32)דיבורֿהמתחיל שקדם כל שדינם:

(הל' מידו מוציאים - וגבה האחרון קדם ואם תחילה, גובה
ה"א). פ"כ, חוב,33)מלוה לבעל הקדש בין רבינו חילק

את  שנימקו שם, בערכין הגמרא דברי את סותר זה ולכאורה
שגבה  מה וגבה, שקדם מאוחר חוב ש"בעל מפני הזה הדין
יש  משנה" ה"לחם ולדעת ביניהם, חילקו שלא הרי - גבה"
מאוחר, חוב בעל ולא: מאוחר" "הקדש שם: בגמרא להגיה
(הובאו  גאון שרירא רב דברי הםֿהם רבינו דברי אולם
הנ"ל, שבערכין לגמרא בקשר האומר צד.) לכתובות ברי"ף
מידי  מוציא הקדש שאין בהקדש, אמורים דברים במה
הגזבר  שגבה מה ולפיכך היא, אחת רשות (שהכל הקדש
הדיוט  מידי מוציא הדיוט אבל גבה), - המאוחר הערך עבור
גבה  לא שגבה מה ולפיכך הן), רשויות שתי (כלומר,
וב"מרכבת  מוילנה). הכהן שלמה ר' אחיו בשם רב, (מעשה
אינם  ש"הערכין לומר, רבינו דברי את מכוון המשנה"
בכל  גבה", - שגבה "מה נאמר אם אפילו שבחוב, כחובות".
ונשאר  הראשון, חובו לבעל מלשלם הלוה נפטר לא זאת
סלע  אלא בידו נשאר כשלא בערכין אבל כבתחילה. חייב
חייב  ואינו בזה נפטר לגזבר, ונתנו הראשון, לערכו אחד
הישג  לפי המשלמים כל כדין כשיעשיר, אפילו עוד לשלם
ה"ז. לעיל כמבואר לגמרי, ונפטרו חובם שפקע ידם

תחילה.34) הראשונה על הכהן חוב.35)שהעריכו
שם.36) ברש"י וכן ח. ערכין

.·ÈÈÏÚ ÈÎ¯Ú ÈL :¯ÓB‡‰37‡l‡ B„Èa ‰È‰ ‡ÏÂ , »≈¿≈¬»«»«¿…»»¿»∆»
Ó ˙BÁtÒt˙ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÔÈÎ¯Ú ÈL È„k38 »ƒ¿≈¿≈¬»ƒ¬≈«»»»≈ƒƒ¿«

ÈˆÁÂ „Á‡ C¯ÚÏ BÏ LiM ‰Ó ÈˆÁ Ô˙BÂ Ô‰ÈLÏƒ¿≈∆¿≈¬ƒ«∆≈¿≈∆∆»«¬ƒ
¯ËtÈÂ ÈM‰ C¯ÚÏ39,ÌÏL Ô‰Ó „Á‡ C¯Ú ÔzÈ B‡ ; »≈∆«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈≈∆∆»≈∆»≈

‡ˆÓp‰ Ïk B‡40C¯Ú‰ ¯‡MÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡a B„Èa »«ƒ¿»¿»¿∆»≈∆¿ƒ»≈»≈∆
˙e¯ÈLÚa B‡ ˙eiÚa B˙B‡ ÔziL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ¯Á‡‰»«≈»»«∆ƒ≈«¬ƒ«¬ƒ

B„È ‚O‰ ÈÙk41. ¿ƒ∆≈»

פ"א,37) לעיל כמבואר ערכין, שני לתת ודינו אחת, בבת
שבידו.38)הי"ט. ידו,39)הכסף להישג בהתאם

כלום. חייב יהיה לא אחרֿכך, יעשיר אם אם 40)ואפילו
שלם. אחד ערך לכדי אפילו מגיע שם,41)אינו ערכין

לוקח  הגזבר, תפס אם הרדב"ז ופסק נפשטה, שלא בעיה
נותן  תפס, לא ואם חוב. השני הערך ונשאר אחד, לערך הכל
ממון  ספק כל כשאר ונפטר, שני לערך וחצי אחד, לערך חצי
ה"ח, פ"ב, לעיל וראה הראיה". עליו מחברו ש"המוציא
שבלשונות" פחות היורשים יתנו מת "ואם רבינו: שכתב
למעלה. שכתב מה על שסמך ואפשר כלום, הודיע לא וכאן
כדי  אלא היורשים ישלמו לא שלפנינו בנידון גם ולפי"ז
ה"אור  ולדברי שם). לעיל (לחםֿמשנה, לשניהם אחד ערך
נתחייב  שבדיננו אלו, דינים שני בין גדול חילוק יש שמח"
מנה  כאומר: זה והרי ספק, הוא והפרעון בוודאי, ערכים שני

פרעתי  אם יודע איני טוען והנתבע בוודאי, בידך ך,לי
אבל  ה"ט. פ"א, ונטען טוען בהל' כמבואר לשלם, שחייב
לי  מנה כאומר: זה והרי החיוב, בעצם ספק ישנו לעיל
ונפטר, שנשבע הלויתני, אם יודע איני טוען והלה בידך,
פחות  אלא משלמים היורשים אין ולפיכך ה"ח, שם כמבואר

שבלשונות.

.‚ÈBk¯Ú LÈ¯Ùn‰42Û‡ ,e„·‡ B‡ e·‚Â ÂÈÓ„ B‡ ««¿ƒ∆¿»»¿ƒ¿¿»¿«
'ÈÏÚ' ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ43Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ -44„Ú «ƒ∆…»«»««»¿«¬»»«

ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;¯aÊb‰ „ÈÏ eÚÈbiL∆«ƒ¿««ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿«
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ÔLÈ¯Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰ - '‰Ï L„˜ ‡e‰‰«…∆«¬≈≈Àƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»
¯aÊb‰ È„ÈÏ eÚÈbiL „Ú45. «∆«ƒƒ≈«ƒ¿»

הכהן.42) שהעריכו לאחר ערכו, אמר:43)כסף אלא
התימנים: ובכת"י פלוני, בערך הריני או בערכי, הריני

אחריותן". חיוב עלי אמר שלא שבשאר 44)"אע"פ אע"פ
כמבואר  עלי, הרי שיאמר: עד באחריותו חייב אינו נדר
הוא  הרי עלי, שאמר שכל ה"ב, פ"א, נדרים הל' לעיל
(רש"י  להקדש ולהביאה כתפיו על להרכיבה כהתחייב

קלט.). לגזבר,45)לחולין בנתינתו קדושתם הכתוב תלה
ואע"פ  קלט:). (חולין ברשותו ועודם בהפרשתם ולא
מידי  לפדותה שבא אחוזתו, שדה במקדיש מדבר זה שפסוק
ולא  הערכך" את "ונתן הפסוק: שכתב מתוך אולם ההקדש,

שם). (רש"י במעריך מדברת זו ש"נתינה" לימד "ונתנו",

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú È·iÁ46ÔÈÁ˜BÏÂ , «»≈¬»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿¿ƒ
e¯„pM ‰Ó ÔÁ¯k ÏÚa Ô‰Ó47¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . ≈∆¿«»¿»«∆»¿¿≈»«»ƒ¿«¬ƒ

‰ÏÈla B‡ ÌBia ÔBkLn‰ Ì‰Ï48‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈ¯ÎBÓe . »∆««¿«««¿»¿ƒ»«ƒ¿»
ÈÏÎe ˙eÒkÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì‰Ï»∆ƒ««¿«ƒ«ƒ«¿¿ƒƒ¿¿≈
.Ïk‰ ÔÓ ÔÈÚ¯ÙÂ ,‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ ˙Èa‰ LÈÓLz«¿ƒ««ƒ«¬»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒƒ«…
‡ÏÂ ,ÂÈa ˙eÒk ‡ÏÂ BzL‡ ˙eÒk ‡Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ…¿ƒ¿¿…¿»»¿…

ÔÓLÏ ÔÚ·vL ÌÈ„‚a49ÔÁ˜lL ÌÈL„Á ÌÈÏcÒ ‡ÏÂ , ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»¿…«¿»ƒ¬»ƒ∆¿»»
ÔÓLÏ50˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï - ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈««¿ƒ»¿»»…ƒ¿ƒ∆

el‡51. ≈

מהם 46) המגיע כנגד משכון ליטול לבתיהם נכנס גזבר
מ"ח  פ"ג שם ובתוספתא וברש"י). כג: בערכין (משנה

ממשכנים". והדמים וידוע 47)"והערכין שנישומו, לאחר
(יד  ממשכנים אין השומה לפני אבל מהם, המגיע הסכום

בו 48)איתן). שנאמר הלוה, את הממשכן מלוה כדין
השמש". כבוא העבוט את לו תשיב "השב יג) כד, (דברים
משכון  במחזיר כי בערכין, להחזירו חייבים שאין והטעם
מציעא  (בבא חכמינו צדקה",ודרשו תהיה "ולך (שם): נאמר
צריך  שאין הקדש יצא (=הדיוט), צדקה שצריך "מי קיד.)

לבשום.49)צדקה". לא שעדיין אע"פ שילבשום,
לקיחה 50) בשעת בחזקתם הם הרי עדיין, נעלום ולא

שם). וברע"ב מ"ה, פ"ו, קב:51)(ערכין קמא ובבא שם,
נכסיו, המקדיש "כל לזה: בקשר שהקנה אמרו כמי נעשה

אלו  ואין מתחילה" ובניו אשתו כסות ובניו) (=לאשתו להם
ה"ה. פ"א, מלוה הל' והשווה שלו. נכסיו

.ÂËÔÈÎ¯Ú ÂÈÏÚ LiL ‰ÊÏ ,ÂÈÒÎ ÏkÓ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ»¿»»»∆∆≈»»¬»ƒ
˙Èa‰ ˜„·Ï ‰Ó LÈc˜‰L B‡ ÌÈÓ„ B‡52- BÏ ÔÈ‡Â »ƒ∆ƒ¿ƒ»∆¿∆∆««ƒ¿≈

‡qÎÂ ,ÂÈÏcÒÂ ,„È ÏLÂ L‡¯ ÏL ÔÈlÙz BÏ ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒƒ∆…¿∆»¿«¿»»¿ƒ≈
ÚvÓe ‰hÓe ,ÂÈÏÚ ·LÈÏ53ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ≈≈»»ƒ»«»»¿ƒƒ«

Ì‰ÈÏÚ54ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .55ıtÓe ‰hÓ BÏ ÔÈ˙B -56 ¬≈∆¿ƒ»»»ƒ¿ƒƒ»«»
ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ57˙eÒÎe , ƒ«»»¿¿ƒ¿¿ƒ¿

L„Á ¯OÚ ÌÈL58BzL‡Ï ‡Ï Ï·‡ ,Bc·Ï BÏ . ¿≈»»…∆¿«¬»…¿ƒ¿
ÂÈ·e59Ì‰È˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆«»ƒ¿≈∆

Ì˙eÒÎ·e60.BÏ ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk ‡l‡ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿»¿»

אף 52) נכסיו, כל המקדיש אבל מנה, כשהקדיש דוקא

ה"ג. פ"ו, לקמן יתבאר ודינו בכלל, כלי 53)תפיליו
וכר. סדין מזרן כגון לו 54)מיטה, משיירים לו, אין ואם

שם). וברע"ב מ"ג פ"ו, (ערכין אלה כל את לקנות כסף
במצעות.55) רגיל של 56)שאינו מחצלת כעין גס, מצע

לענין 57)קנים. קיג:) מציעא (בבא הרגלו לפי אחד כל
שם. כמבואר ערכין, לענין והואֿהדין חוב, בעל סידור

ה"ו. פ"ג, מלוה הל' משאירים 58)והשווה לו, אין ואם
שם) ערכין למשנה (תפארתֿישראל לקנותם כדי מעות לו
החייהו  - מערכך הוא מך "ואם אמרו: כד. שם ובגמרא

ערכך. מדמי חיותו לי תן כלומר, צורך 59)מערכך". אין
ולא  - מערכך" "הוא שנאמר: וכסות, מזונות להם להשאיר
אין  להם, ייחד שכבר מה אבל (שם), מערכך ובניו אשתו

שם). (תפארתֿישראל מהם אישות 60)לוקחים הל' ראה
ה"ו. ופי"ג, והי"ד. ה"ב, פי"ב,

.ÊËÔÈ¯È·ÚÓ - ÔÈ·‰ÊÓ ÌÈ„‚·e ÈLÓ ÈÏk ÂÈÏÚ eÈ‰»»»¿≈∆ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¬ƒƒ
LÈ‡Ï ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈÏÚÓ Ô˙B‡»≈»»¿¿ƒ¿»¿»¿ƒ

B˙BÓk61ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÏÁÏ .62. ¿¿…¬»…¿«»¿»ƒƒ

והואֿהדין 61) חוב, בעל סידור לענין קיג: מציעא בבא
עקיבא  ורבי ישמעאל כרבי ולא שם, וכחכמים ערכין, לענין

איצטלה". לאותה ראויים ישראל "כל ע"פ 62)האומרים:
ה"ז. פ"א, מלוה הל' והשווה ה"ד. פ"א, קידושין הירושלמי

.ÊÈÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B - Ôn‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»
L¯Á ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .ÔÈÓÂ ÔÈÓ63ÈL BÏ ÔÈ˙B - ƒ»ƒ≈«ƒ»»»»¿ƒ¿≈

ÌÈ„ˆÚÓ64˙B¯‚Ó ÈzLe65ÔÈnÓ ÔÈa¯Ó ÌÈÏk BÏ eÈ‰ . «¬»ƒ¿≈¿≈»≈ƒ¿Àƒƒƒ
ÔÈËÚeÓe „Á‡66‰a¯Ó‰ ÔÓ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ÈL ÔÈnÓ ∆»»ƒƒƒ≈ƒ≈¿ƒƒ«¿À∆

ËÚen‰ ÔÓ BÏ ÔÈÁ˜BÏÂ67ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B ‡l‡ , ¿¿ƒƒ«»∆»¿ƒ¿≈≈ƒ
ËÚen‰ ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ÔÈa¯Ó‰ ÔÓ68. ƒ«¿Àƒ¿…∆≈ƒ«»

נגר.63) קרשים 64)חרשֿעץ, להקצעת מקצועות
במעצד". חרש ידי "מעשה ג) י, (ירמה ככתוב ולהחלקתם,

"ויׂשר 65) ג) כ, הימיםֿא, (דברי ככתוב עצים, לנסר משור
אחד.66)במגרה". למין 67)כלי כלים שני לו להשלים
כן 68)המועט. כה, עד זה יחידי כלי לו שהספיק כשם

עד  אומרים ואין כג:), בערכין (משנה להבא לו יספיק
משאילם  והיה אחד, ממין מרובים כלים לו היו עכשיו
המועט, מהמין לו משאילים היו זה ותמורת לאחרים,
ממין  העודפים הכלים את ממנו יקח הגזבר ועכשיו
לו  ויקנו המועט, המין מן לו ישאילו לא ממילא המרובה,
כפי  אותו מניחים אלא המועט, את להשלים שני כלי

כד.). שם (גמרא כה עד שהורגל

.ÁÈ¯k‡ B‡ ¯nÁ ‰È‰69BzÓ‰a BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -70, »»«»ƒ»≈¿ƒ¿∆¿
‰pnÓ ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡71ÔtÒ ‰È‰ . ««ƒ∆≈¿∆»ƒ∆»»»«»

Ïk‰ ¯ÎnÈ ‡l‡ ,B˙ÈÙÒ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -72. ≈¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ»≈«…

חקלאי.69) אדמה, כלי 71)צמדו.70)עובד אלו אין כי
רבי  על החולקים כחכמים (שם), נכסיו אלא אומנותו,
נותנים  - חמר צמדו, את לו נותנים - אכר האומר: אליעזר,

חמורו. את ספינה 72)לו דין החכמים שלדעת יח. שם
הם, נכסיו אלא אומנות כלי שאינם וחמור, צמד כדין
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צמדו, כדין ספינתו דין שם, אליעזר רבי ולדעת ונמכרים.
נמכרים. ואינם הם, שפרנסתו

.ËÈe¯Ó‡Â ,˙BiÏb¯Óe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ÌÈÒÎpa eÈ‰»«¿»ƒ¿≈»«¬»ƒ«¿»ƒ¿»¿
ÌÈ¯bz‰73ÌÈLÏLa ˙eÒk ‰Ê „·ÚÏ Á˜lÈ Ì‡ :74, ««»ƒƒƒ»«¿∆∆∆¿ƒ¿ƒ
ÁaLÓ75da eÈzÓÈ Ì‡ ,˙‡Ê ‰¯Ùe ;‰‡Ó ‡e‰ ¿«≈«≈»»»…ƒ«¿ƒ»
ÒÏË‡Ï76ÔÈÏÚÓ Ì‡ ,BÊ ˙ÈÏb¯Óe ;‰¯OÚ ˙ÁaLÓ , »«¿«¿«««¬»»«¿»ƒƒ«¬ƒ

dÈ‡ Ô‡ÎÂ ,·¯ ÔBÓÓ ‰ÂLz ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ d˙B‡»¿»¿ƒƒ¿∆»«¿»≈»
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ËÚÓ ‡l‡ ‰ÂL77„ˆÈk ‡l‡ . »»∆»¿«≈¿ƒ»∆∆»≈«

.‡e‰L ‰Ók B˙ÚL·e BÓB˜Óa Ïk‰ ÔÈ¯ÎBÓ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«…ƒ¿ƒ¿»¿»∆
- '‰Ï L„˜ ‡e‰‰ ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿««…∆«

ÔÈÒk¯ÙÓ ÔÈ‡L Lc˜‰ ÏL ¯·c Ïk ˙Ba¯Ï78B˙B‡ ¿«»»»∆∆¿≈∆≈¿«¿¿ƒ
ÌB˜nÓ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‡ÏÂ ˜eMÏ Ba ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ«¿…ƒƒƒ»

BÓB˜Ó ‡l‡ Lc˜‰Ï ÔÈ‡ .ÌB˜ÓÏB˙ÚLe79. ¿»≈¿∆¿≈∆»¿¿»

מתרגם 73) כח) לז, (בראשית סוחרים" "מדינים הסוחרים,
תגרי. מדינאי התימנים:75)דינר.74)אונקלוס: בכת"י

הבגד  כלומר, מ"ה. פ"ו, ערכין המשנה בלשון וכן משביח,
שהוא  הדמים, על דינר מאה דמיו את ומעלה משבחו היפה,

וברש"י). כד. (ערכין עכשיו התימנים:76)שוה ובכת"י
לחולין  ורש"י השוק. יום - אטליס לאטליס, בה תמתינו אם

בשר. בו שמוכרים שוק מפרש: את 77)צא: להשהות
ומקשטים.78)מכירתם. אם 79)מייפים כי כד. ערכין

לידי  גורם אתה לפעמים להשביחם, כדי מכירתם את תשהה
מ"ג) פ"ד, (שקלים שאמרו כמו יגנבו, או שיזולו הפסד,
כמבואר  הטעם, מאותו וזהו הקדש". בשל משתכרים "אין
בערכין  לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ה"ב שם בירושלמי
אלא  להקדש אין שם, מפרש שרש"י להעיר, וראוי שם).
לו  ויש עצמו, העריך עני אדם שאם - ושעתו מקומו
ולפי  לכרך אותה העלה לומר: הגזבר ישהנה לא מרגלית,
(העני) וזה שמים, כאן ששוה מה לפי אלא תן, הדמים אותם
הקודמת  השומה ולפי שירצה, כמו וימכרנה אותה משהה
ורבינו  יותר, לו היה לא כהן שהעריכו בזמן שהרי יתן,

שם. גרשום' 'רבינו פירוש אחרי כנראה נמשך

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na80ÌÈ„·ÚÂ ÔÈÏËÏhÓa ?81; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ«¬»ƒ
˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡82Ú ÔÈÊÈ¯ÎÓ -ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏ ¬»««¿»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ

·¯Ú·e ¯˜aa ÌÈÙeˆ¯83Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ck ¯Á‡Â84. ¿ƒ«…∆»∆∆¿««»¿ƒ»

מכירתם.80) את משהים חשש 81)שאין שיש
להקדש, הפסד ויגיע יברחו, והעבדים יגנבו שהמטלטלין
הי"א. פי"ב, מלוה הל' והשווה ק: בכתובות כמבואר

והברחה.82) גניבה של חשש בהם כניסת 83)שאין שעת
פ"ד, לקמן כמבואר יציאתם, ושעת לעבודתם הפועלים

יום"84)הכ"ז. ששים ההקדש "שום כאן: בערכין משנה
יום  שלשים היתומים "שום שאמרו: כב, שם הגמרא ומדברי
יום" ששים ההקדש ושום שם) חסדא רב כמסקנת (רצופים,
הם  רצופים - הקדש הכרזת של יום שששים מוכרח,
דיבורֿהמתחיל  כד, ערכין תוספות והשווה (לחםֿמשנה).
של  מטלטלין מכירת בין מחלקים הם שגם להקדש, אין
שומת  בין הבדלים עוד וראה קרקעות. למכירת הקדש

ה"ב. פ"ח, לקמן קרקעות, לשומת מטלטלין

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המקדיש 1) דין בפדיונה, אותה מעריכים כיצד אחוזה שדה

הם  איך לזריעה ראויים שאינם מקומות היובל, בשנת שדהו
שהוקדשה  שדה נפדים, הם כיצד שהוקדשו אילנות נמדדים,
מקנתו  שדה המקדיש שייכת, היא למי ביובל נפדית ולא
ההכרזה  ימי היובל, כשמגיע דינה ומה אותה, פודים כיצד

ההקדש. שדה מכירת שומת על

.‡L ‰„O˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ÂÈLÈ¯BnÓ Ì„‡ dL¯i2 »∆∆¿»»»»ƒƒ»ƒ«ƒ¿≈
da ‰ÎÊ B‡ dÁ˜lL ‰„OÂ .‰fÁ‡ ‰„O3‡È‰ - ¿≈¬À»¿»∆∆¿»»»»»ƒ

‰˜Ó ‰„O ˙‡¯˜p‰4- B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰Â . «ƒ¿≈¿≈ƒ¿»¿««¿ƒ¿≈¬À»
d˙B‡ ÔÈ„„BÓ5dk¯ÚÂ ,6‰¯Bza ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡e‰7. ¿ƒ»¿∆¿»»≈∆«»«»

יקדיש".2) אחוזתו משדה "ואם טז) כז, (ויקרא בתורה
מורישו.3) שאינו מאחר, את 4)במתנה "ואם כב: שם,

ודיניה  לה'". יקדיש אחוזתו משדה לא אשר מקנתו שדה
הכ"ו. להלן הגזבר,5)מפורשים מידי לגאלה כשבא

בין  טובה אדמה שהיא בין שטחה גודל לפי אותה מעריכים
שוויה. לפי אותה מעריכים ואין רעה, ערך 6)שהיא

להלן.7)פדיונה. וכמבואר טז. כז, ויקרא

.·¯ÓÁ Ba Ú¯ÊÏ Èe‡¯L ÌB˜Ó Ïk ?‡e‰ ‰nÎÂ8 ¿«»»»∆»ƒ¿…«…∆
„ia epÚ¯ÊÈÂ ,ÌÈ¯BÚO9·¯˜È ‡ÏÂ10˜Á¯È ‡ÏÂ B˙ÚÈ¯Ê ¿ƒ¿ƒ¿»∆«»¿…¿»≈¿ƒ»¿…¿«≈

d˙B‡11Ï·BÈ ÈL ÏÎÏ ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ Bk¯Ú -12. »∆¿¬ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈≈
Ï·BÈ ˙L ÔÈ‡Â13ÔÈn‰ ÔÓ14‰„O LÈc˜n‰ „Á‡Â . ¿≈¿«≈ƒ«ƒ¿»¿∆»««¿ƒ»∆

‰Ú¯ ‰„O B‡ ,d˙BÓk Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ÔÈ‡L ‰·BË»∆≈¿»∆∆ƒ¿»≈¿»»∆»»
d˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‰Êk - Ú¯Ï ‰BÓk ÔÈ‡L15. ∆≈»»»…«»∆«¬ƒƒ»

והלח,8) היבש ממדות אחת היא סאה סאה, שלשים
ליטר. 13.3 בערך היא זמננו ל'מפולת 9)ובמדות פרט

השוורים  של זרע מלאים שקים לתת רגילים שהיו שוורים',
פי  על אותם ומוליכים רחבים, נקבים מתחתיהם, ומנוקבים
זרע  כור המקבל קרקע שטח וגדול נופל, והזרע המחרישה
זרע  כור המקבל משטח ומקובצת, עבה שאינה ביד , הנזרע
כה. (ערכין ביותר ומקובצת עבה שהיא שוורים' ב'מפולת

מפסיד.10)וברש"י). הפודה שנמצא זריעה 11)יצופף,
(שם). להקדש הפסד שהוא הרבה, ומפורדת מפוזרת

היובל,12) לאחר הראשונה בשנה שדהו הקדיש שאם
לשלם  עליו שנה, באותה ההקדש מידי לגאלה ורוצה
עתידה  שהיתה שנה ותשע ארבעים עבור שקלים חמישים
הי"ב. לקמן כמבואר הבא, היובל עד ההקדש ברשות להיות

להקדש 14)הבא.13) נותן שהוא שקל שהחמישים נמצא,
שהיתה  שנה, ותשע ארבעים עבור רק הוא שדהו, בפדיון
כמבואר  לשנה. ופונדיון סלע ברשותו, להיות עומדת
פרשת  כהנים' וב'תורת כה.). ערכין (משנה, הבאה בהלכה
משנת  בה יכנס שלא - היובל שנת "עד שנינו: בחוקותי,
הבא  היובל שנת חושב שאינו כלומר, כלום", היובל

שקל. חמישים ובדפוס 15)לחשבון זה. קצוב חשבון לפי
כהנים' וב'תורת יד.). ערכין (משנה, אותה מעריכין רומי:
וראה  היא". מלך "גזירת לזה בקשר אמרו בחוקותי פרשת

הדבר. טעם טז כז, ויקרא להנצי"ב דבר' ב'העמק

.‚ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k16¯eÓ‡‰ Ï˜M‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ∆«∆∆»»
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‰¯b‰Â .ÌÈÓÎÁ ÔBLÏa ÚÏÒ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰¯Bza«»«ƒ¿»∆«ƒ¿¬»ƒ¿«≈»
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰17.ÌÈÓÎÁ È¯·„a ‰Ún‰ ‡È‰ - »¬»«»ƒ«»»¿ƒ¿≈¬»ƒ

Ï˜M‰ ÏÚ eÙÈÒB‰Â18ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ19ÚÏq‰Â . ¿ƒ««∆∆¿»∆«¿«∆«
ÈL ‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL ¯Èc‰Â .ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»¿≈

ÔÈBÈ„et20‰L ÏÎÏ ‡ˆÓ .21ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ22Û‡L . ¿¿ƒƒ¿»¿»»»∆«¿¿∆«
ÔÈBÈ„et ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÚÏq‰L Èt ÏÚ23ÔziLk , «ƒ∆«∆«¿»¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ≈

ÈÁÏM‰ ÔÓ ÚÏÒ ÁwÏ ˙BBÈ„et24‰ÚLz Ô˙B - ¿¿ƒ«∆«ƒ«À¿»ƒ≈ƒ¿»
ÌÈÚa¯‡Â25. ¿«¿»ƒ

ה"בֿג.16) השקל".17)פ"א, גרה "עשרים יג ל, שמות
שעורה.18) ועשרים מאות שלש משקלו שהיה
כסף 19) שהוא - שני בית בזמן סלע הנקרא המטבע במשקל

(שם). בינונית שעורה ושמונים וארבע מאות שלש במשקל
לסלע.20) פונדיונים וארבעים שמונה מארבעים 21)הרי

המנין. מן שאינה היובל שנת עד שנה משנה,22)ותשע
שקלים  לחמשים מסתכמים הם וביחד א. כה, ערכין

לכאורה.23)ופונדיון. מיותר הוא המ"ט שהפונדון נמצא
לשקל 25)החלפן.24) הקלים פונדיונים החלפתו שכר

לפרוטרוט". "קילבון נ.) (בכורות הכבד

.„¯k‰ ‡e‰ ¯ÓÁ‰26C˙l‰Â .ÔÈÎ˙Ï ÈL ‡e‰Â , «…∆«…¿¿≈¿»ƒ¿«∆∆
ÔÈ‡Ò ‰¯OÚ LÓÁ27,‰‡Ò ÌÈLÏL ¯ÓÁ‰ ‡ˆÓ . ¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿»«…∆¿ƒ¿»
˙BÙÈ‡ ¯OÚ Ô‰L28¯·Îe .‰ÙÈ‡ - ÔÈ‡Ò LÏL Ïk . ∆≈∆∆≈»»¿ƒ≈»¿»

˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a29B¯eaLa LiL ÌB˜n‰L ,30 ≈«¿¿ƒ¿«»∆«»∆≈¿ƒ
‰‡Ò ˙Èa ‡e‰ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ31, ¬ƒƒ«»«¬ƒƒ«»≈¿»

LiL ÌB˜n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‰‡Ò Ú¯ÊÓ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈
‡ ÛÏ‡ ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ B¯eaLa‰n32Úea¯a ‡e‰L , ¿ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒ∆∆«»∆¿ƒ«

Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¿«¿ƒ¿ƒ««»«ƒ«¿«
·e¯˜a ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ33Ú¯Ê ‡e‰Â ,¯k ˙Èa ‡e‰ , ¿ƒ¿ƒ«¿≈≈…¿∆«

.ÌÈ¯BÚO ¯ÓÁ…∆¿ƒ

(יחזקאל 26) חיטים" "מחומר סאה שלשים של מדה שהוא
חיטין. מכור יונתן: מתרגם יג) ג,27)מה, בהושע ונזכר

שם. וברש"י א. קד, בבאֿמציעא וראה שעורים". "ולתך ב:
האיפה".28) החומר "ועשירית יא) מה, (יחזקאל ככתוב
ה"ג.29) "שיש 30)פט"ז, שם: שבת ובהל' שטחו,

ההנדסיות, המדות לחכמת שם - תשבורת בתשברתו".
תבון, אבן (ר"ש שברים - מדות לחלקי קוראים ובערבית
ה'לחם  ולדעת נבוכים'). שב'מורה זרות למלים בפירושו

בריבועו. שיש כאן: הנוסח אלפים 31)משנה' שני והוא
תהיה  חמשים, על חמשים כשתכפיל אמה, מאות וחמש

מאות. וחמש אלפים שני כור,32)התוצאה בית והוא
מאות  וחמש אלפים ושני סאה, מבית שלשים פי שהוא
ארכו  וכשתרבעו אלף, וחמש לשבעים עולה שלשים, כפול

כדלהלן. צלע כל חשבון לך יצא "מאתים 33)כרחבו,
רבינו  (לשון בקירוב" שביעיות ושש ושבעים ושלש
מ"ה, פ"ב עירובין וראה מ"ט). פ"ב, לכלאים בפירושו

שם. יו"ט' וב'תוספות ברע"ב

.‰ÔBaLÁ‰ C¯c „ˆÈk34È¯‰ ?˙B„O ÈÎ¯Úa ≈«∆∆«∆¿¿∆¿≈»¬≈
,ÌÈL ‰BÓL Ï·BiÏ ¯‡LÂ ,B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿««≈¿∆»ƒ

e¯‡aL BÓk ÔBaLÁa dÈ‡L Ï·Bi‰ ˙MÓ ıeÁ35, ƒ¿««≈∆≈»«∆¿¿∆≈«¿

¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ô˙B - Lc˜‰ „iÓ d˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰ Ïk»»∆ƒ¿»ƒ«∆¿≈≈¿»∆«…∆
ÌÈ¯BÚO36˙BBÈ„et ‰BÓLe ÌÈÚÏÒ ‰BÓL37Ì‡Â . ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿»¿¿¿ƒ

‰¯OÚÂ ÌÈÚÏÒ ¯OÚ ÔÈ˙B - d˙BcÙÏ ÌÈÏÚa‰ eˆ»̄«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆∆¿»ƒ«¬»»
LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈÙÏ ,˙BBÈ„et38LÓÁ Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿ƒ∆≈ƒƒ…∆¿≈»…∆

˙ÙÒBz‰ ÌÚ Ô¯w‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰39 »»«»»ƒ∆¿≈«∆∆ƒ«∆∆
Ô¯w‰ ÚÈ·¯ ÛÈÒB‰L ‡ˆÓ ,‰MÓÁ40‰˙„t Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ««∆∆¿≈ƒ»¿»

ÂÈL¯BiÓ „Á‡ B‡ LÈc˜Ó ÏL BzL‡41el‡ È¯‰ - ƒ¿∆«¿ƒ∆»ƒ¿»¬≈≈
LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ42. ƒƒ…∆

את 34) הכהן לו "וחשב יח) כז, (ויקרא תורה שאמרה
ה"ב.35)הכסף". לזריעת 36)לעיל הראוי קרקע שטח

שעורים. ראויה 37)כור שהיתה שנה, לכל ופונדיון סלע
יוצאה  היא נפדית לא אם שהרי ההקדש, ברשות להיות

ה"ט. בסמוך כמבואר לכהנים, ערכין 38)ביובל משנה,
המקדיש  . . . יגאל גאול "ואם יט) (שם, שנאמר א. כה,

עליו". ערכך כסף חמשית ויסף בדפוסים 39)אותו,
התוספת.ק  רבע 40)דומים: מוסיף רבעים ארבעה שעל

= מלבר" "חומש בתלמוד הנקרא וזהו החוץ, מן חמישי
פ"ה, שני מעשר הל' והשווה נג:). (בבאֿמציעא מבחוץ

בחיי 41)ה"א. אפילו אשתו אבל המקדיש, מות לאחר
(משנהֿלמלך). כגופו שאשתו כהנים'42)בעלה, 'תורת

היורש". ואת האשה את לרבות - יגאל גאול "ואם שם
ה"ג. פ"ה, לקמן והשווה

.ÂÚa¯‡ ‰„Bt‰ Ô˙B - ÌÈL Úa¯‡ Ï·BiÏ ¯‡Lƒ¿««≈«¿«»ƒ≈«∆«¿«
ÌÈÏÚa‰ Ì‡Â .¯ÓÁ ÏÎÏ ˙BBÈ„et ‰Úa¯‡Â ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿«¿»»¿¿¿»…∆¿ƒ«¿»ƒ

LÓÁ Ô˙B - d˙B‡ e„t43ÚÏÒ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . »»≈…∆¿≈¿ƒ∆¿∆∆«
‰L ÏÎÏ ÔBÈ„eÙe44‰La ‰L Ô˙B BÈ‡Â .45‡l‡ , ¿¿¿»»»¿≈≈»»¿»»∆»

„Á‡k Ïk‰ Ô˙B46. ≈«…¿∆»

פונדיונות.43) וחמשה סלעים שנתיים,44)חמשה עד
בסמוך  יתבאר משנתיים, פחות ליובל עד נשאר אם אבל

שנה.45)ה"ח. בכל שנה שכר ערכין 46)בתשלומים,
שיהא  עד - הכסף" את הכהן לו "וחשב שנאמר: א. כה,
אם  אבל הדרוש. הכסף סכום כל כלומר כאחד, כולו כסף

ה"ב. פ"ה, לקמן כמבואר גואל, - חציה רק לגאול רצה

.ÊÚÏÒ ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰L Ï·Bi‰ ÔÈ·e BÈa ¯‡Lƒ¿«≈≈«≈»»≈»ƒ≈∆«
Èt ÏÚ Ô‰k‰ BÏ ·MÁÂ :¯Ó‡pL ;d˙BcÙÏ ÔBÈ„eÙe¿¿ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ««…≈«ƒ

ÛÒk ÔBÚ¯‚a ˙ÈcÙ dÈ‡ - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰47‡l‡ «»ƒ«»≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»
ÌÈL ÈzLa Ï·BiÏ Ì„˜48.¯˙BÈ B‡ …∆«≈ƒ¿≈»ƒ≈

שנת 47) עד העבר היובל שמשנת השנים מנין לפי שגורעים
שם). לתורה (רש"י שתים 48)הפדיון שנים, שמיעוט

אם  אבל א. כד, בערכין וכן י) פרק בחוקותי כהנים' ('תורת
כמבואר  ופודה, רשאי - חומר לכל שקל חמשים ליתן רצה

ה"ט. לקמן

.Á‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌÈL„ÁÂ ‰L Ï·Bi‰ ÔÈ·e BÈa ¯‡Lƒ¿«≈≈«≈»»»√»ƒƒ»»
¯aÊb‰ÌÈL„Á‰ ·LÁÏ49‰L50ÌÈÏ˜L ÌÈL ÔzÈÂ «ƒ¿»«¿…∆√»ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿»ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ ÌÈBÈ„et ÌÈLe51. ¿«ƒ¿¿ƒ¿»∆«…∆¬≈∆À»
Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ52ÏÚ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ¿∆¿≈∆∆¡««
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,Lc˜‰Ï ·MÁÓ ‰z‡ ÌÈL - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰ Ètƒ«»ƒ«»»ƒ«»¿«≈¿∆¿≈
.ÌÈL„Á ·MÁÓ ‰z‡ È‡Â¿ƒ«»¿«≈√»ƒ

נשארו 50)שנשארו.49) וכאילו שלימה, שנה הם כאילו
היובל. עד שלימות שנים שתי א.51)למקדיש כה, ערכין

. . . עושה לשנה חדשים לעשות רוצה אתה שאם "מנין
וחשב  לומר: תלמוד ושמונה, ארבעים בחצי שהקדישה כגון
פי  על ונתן נאמר: שלא מתוך מקום". מכל - הכהן לו
תלוי. הדבר שבכהן משמע הכהן, לו וחשב אלא השנים,
הגמרא  בנוסח טעותֿסופר יש ולדעתו חולק, והראב"ד
שנשארו  החדשים לו יחשב שהכהן אפשר איך כי שלפנינו,
ושני  סלעים שני רק הפודה ויתן שלימה, שנה הם כאילו
לא  הכהן שאם ההקדש, את מפסיד הוא והלא פונדיונות.
שקלים  חמשים ליתן הפודה יוכרח לשנה, חדשים לו יחשב
עיני  בראות תלוי הכל כי סובר, רבינו אולם חומר. לכל
פנים, בשום יגאלנה לא שהמקדיש רואה הוא שאם הכהן,
רשאי  אז וחצי, שנה עבור שקלים חמשים ליתן יסכים שלא
פונדיונות, ושני סלעים שני וליטול שנה חדשים לעשות
תמורת  לכהנים, השדה תצא היובל עד הכהן יחכה שאם
רוצים  שהבעלים רואה הוא אם אבל בלבד, שווייה דמי
יטול  אלא לשנה, חדשים יחשב לא אזי מחיר, בכל לגאלה
שם, ובביאורנו הי"ט להלן וראה שקלים. החמישים כל
(רדב"ז). לגזבר מסור הדבר שיהא היא, הכתוב וגזירת
שם  וב'תוספות' שם. למשנה בפירושו רבינו דברי והשווה
בחצי  "שהקדישה בגמרא שאמרו מה כי העירו - א כה,
הדבר  שאין אז, כשהקדישה דוקא לאו ושמונה" ארבעים
לדברי  מתאים וזה הגאולה, בשעת אלא ההקדש בשעת תלוי

כאן. רצה 52)רבינו "אם הקודם: המשפט אל חוזר זה
יכולים  החדשים אין - ירצה לא שאם משמע הגזבר",
הגזבר  את לכוף יכול המקדיש אין ולפיכך כשנה, להחשב
אולם, שם). (ערכין, כסף בגרעון לפדות כשנה לחשבם
זו  שפיסקה נראה, ר"מ, רומי שבדפוס ההפסק סימני מתוך

הבאה. ההלכה התחלת והיא הבאה, ט להלכה שייכת

.ËCÎÈÙÏ53ÈÙÏ e‰„O LÈc˜‰Ï Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈»¿»»¿«¿ƒ»≈ƒ¿≈
ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa Ï·Bi‰54È¯‰ - dLÈc˜‰ Ì‡Â . «≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¬≈

Ì‡ ‡l‡ ;ÛÒk ÔBÚ¯‚a ˙ÈcÙ dÈ‡Â .˙Lc˜Ó BÊÀ¿∆∆¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»ƒ
‰„Bt - ¯ÓÁ ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰ ‰ˆ»̄»«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»…∆∆

d˙B‡55ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - d‡„t ‡Ï Ì‡Â . »¿ƒ…¿»»¬≈¿»«…¬ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,Ï·Bia56. «≈¿∆ƒ¿»≈

לשנה.53) חדשים מחשבים ואין שיצטרך 54)הואיל
ממונו  על לחוס לו וראוי חומר, כל שקלים בחמשים לפדות

כד.). (ערכין עיקר כל יקדישנה מפסיד 55)ולא ונמצא
(שם). פונדיונות שני פחות סלעים ושמונה ארבעים

הי"ט.56) לקמן

.ÈdÈ‡ - dÓˆÚ Ï·Bi‰ ˙La e‰„O LÈc˜‰ƒ¿ƒ»≈ƒ¿««≈«¿»≈»
˙Lc˜Ó57dÓˆÚ Ï·Bi‰ ˙La eLÈc˜‰L ÈÂÏÂ Ô‰ÎÂ . À¿∆∆¿…≈¿≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿««≈«¿»

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈À¿∆∆

היובל 57) משנת "אם שנאמר: כשמואל, ב כה, ערכין
נאמר: ולא היובל, שאחר משנה - משנת שדהו", יקדיש

רבינו  בו וחזר בכלל. היובל שנת שאין מכאן היובל, בשנת
כרב, שם שפסק מ"א, פ"ז, ערכין למשנה מפירושו

מקדושת. ביובל שהקדישה

.‡ÈÔÈÏ‡BbL ÌLk58ÌÏBÚÏ59ÔÈLÈc˜Ó Ck , ¿≈∆¬ƒ¿»»«¿ƒƒ
ÌÏBÚÏ60. ¿»

הקודמת.58) ההלכה סוף אל מוסב וזה והלוים. הכהנים
הכ"א,59) לקמן כמבואר היובל, שעבר לאחר אפילו

ללוים". תהיה עולם "גאולת ערכין 60)שנאמר: משנה,
ה"ז. פי"ג שמיטה הל' והשווה ב. כו,

.·ÈÏ·Bi‰ ¯Á‡ e‰„O ˙‡ LÈc˜n‰61˙ÈcÙ dÈ‡ - ««¿ƒ∆»≈«««≈≈»ƒ¿≈
ÛÒk ÔBÚ¯‚a62ÈÙÏ ,Ï·Bi‰ ¯Á‡ ‰L ¯Ó‚iL „Ú ¿ƒ¿∆∆«∆ƒ¿…»»«««≈¿ƒ

Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L63‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ«∆¿≈¿ƒ»ƒ»»
‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»∆«…∆¬≈∆

ÌeÏk Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Ï·Bi‰ ¯Á‡L ÌBia elÙ‡ ‰„Bt64. ∆¬ƒ«∆«««≈¿≈≈«¿

הבא.61) ליובל הראשונה הפדיון 62)בשנה מערך לנכות
שהוא  בניסן, עומד שהיה כגון יצאו, שכבר החדשים כפי
עבור  פונדיון וחצי סלע חצי אנכה יאמר לא שנה, אמצע

יצאו. שכבר החדשים שנות 63)ששת בשאר והואֿהדין
כה.). (שם להקדש חדשים מחשבים אין היובל,

פחות 64) היובל אחר גואלים "ולא א: כד, שם משנה,
אבל  בגירוע, גואלים אין שם: בגמרא ונתבאר אחת". משנה

לגאול. יכול גירוע בלא

.‚ÈÔÈ„„BnLk65ÔÈÈe‡¯‰ ˙BÓB˜Ó ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ¿∆¿ƒ≈¿ƒ∆»¿»¿ƒ
ÌÈÚÏÒ ÌL eÈ‰ .‰ÚÈ¯ÊÏ66,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ

ÌÈÚ˜ B‡67ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈwÓÚ ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬Àƒ¬»»¿»ƒ≈
dnÚ ÔÈ„cÓ68dnÚ ÔÈ„cÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;69. ƒ¿»ƒƒ»»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ה"ב).65) (לעיל בו לזרוע ראוי כמה לראות השדה גודל את
כסלע.66) קשות נפדים 68)גומות.67)אדמות והם

(משנה,69)בשווים. והולך ומודד חבל עליהם ומעביר
טפחים  מעשרה פחות נקעים מפורש: שם ובגמרא כה.). שם
הנמוכים  וסלעים הקרקע, ספלי נקראים - מים המלאים
הגבוהה  בהמה של כשדרה - הם הקרקע שדרות מעשרה,

עצמם. בפני חשובים ואינם - מגבה ובולטת

.„È˙BÎeÓ ˙BÓB˜Ó da eÈ‰70ÔÈ‡Â ¯˙BÈ B‡ ‰¯OÚ »»¿¿¬»»≈¿≈
Ùa ÔÈ„cÓ - ÌÈÓ Ô‰a‰Ó Ì‰Ï ÔÈ·MÁÓe ,ÔÓˆÚ È »∆«ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆«

Ì‰Ï Èe‡¯M71. ∆»»∆

נקעים.70) מעין חשבון 71)משקעים לפי ולא שווים, לפי
שאר  כמו שוים אינם שבוודאי כור. לבית סלעים חמשים

(כסףֿמשנה). השדה

.ÂËL¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰72- »¿»¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈≈
‰ÙÈ ÔÈÚa - LÈc˜n‰ ÏkL ;˙BÏÈ‡‰ Ìb LÈc˜‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ«»ƒ»∆»««¿ƒ¿«ƒ»»

LÈc˜Ó ‡e‰73,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ·MÁÓe . «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿¿»≈∆
ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ dk¯Ú ‰È‰ÈÂ d˙B‡ ÔÈ„„BÓ Ú˜¯w‰Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿¿

e¯‡aL BÓk ,¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏe ‰L ÏÎÏ74. ¿»»»¿»∆«…∆¿∆≈«¿

האילנות.72) את גם מקדיש לבד 73)שהוא אילנות
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יד. (ערכין קרקע אגב האילנות שיפדה ולא לבד, וקרקע
ה"ה.74)וברש"י). לעיל

.ÊË,‰ÚÈ¯ÊÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆«»∆∆≈»¿»ƒ¿ƒ»
ÔÈL¯Ë ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â75‰ÈÂLa d˙B‡ ÔÈ„Bt -76ÔÎÂ . ¿ƒ«ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿»∆»¿≈

„·Ïa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰77Ô˙B‡ ÔÈ„Bt - ««¿ƒ∆»ƒ»ƒ¿«ƒ»
Ô‰ÈÈÂLa78. ¿¿»≈∆

ריבוי 75) בגלל לחרישה ניתנת שאינה סלעים, אדמת
שבה. כז,76)הסלעים (ויקרא שנאמר מדתה, לפי ולא

יד:). (ערכין זריעה בת אינה וזו זרעו", "לפי טז)
קרקעם.77) ולא אילנות אלא מקדיש שאינו שפירש,
לקמן 78) וראה אילנות. ולא - תורה אמרה "זרע, שם,

הכ"ה.

.ÊÈ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰LÏL ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰79, »»ƒ»¿»ƒ»¿≈¿»
‰Ê È¯‰ - LÈc˜‰L ‡e‰ „·Ïa ˙BÏÈ‡‰L L¯t ‡ÏÂ¿…≈≈∆»ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¬≈∆

Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰80Ô‰ÈÈaL ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â81Ï·‡ . ƒ¿ƒ∆««¿«¿∆»ƒ»∆≈≈∆¬»
¯˙Èa ˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ÌÈÚeË ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ»¿ƒ»¿»ƒ»¿»≈

˙BÁÙa B‡ ‰‡Ò ˙ÈaÓ82‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔLÈc˜‰L B‡ ,83 ƒ≈¿»¿»∆ƒ¿ƒ»∆««∆
Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -84˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ¬≈∆…ƒ¿ƒ∆««¿«¿…∆»ƒ»
.Ì‰ÈÈaL∆≈≈∆

בית 79) לכל נטועים אילנות שלשה שהוא כסדרם, מפוזרים
ובגירסת  ה"ד. לעיל מבואר סאה בית שטח ושיעור סאה.
עשרה  ממטע אילנות "שלשה יד.): (ערכין שלפנינו הגמרא
סאה" לבית אילנות "שלשה שם: גורס ורבינו סאה". לבית
"נטיעות" אילנות כי נכונות, הגירסאות ושתי (כסףֿמשנה).
גדולים, אילנות ואילו סאה, לבית עשרה נטיעתם (קטנים)
הל' והשווה שם). ('תוספות' סאה לבית שלשה סדרם
אילנות  שלשה כל האילן, שדה היא "איזו ה"ב פ"ג שמיטה

סאה". האילנות.80)לבית ליניקת הצריכה
בשווים,81) האילנות את ופודה שביניהם, הקטנים האילנות

שם. הונא וכרב יד.) (ערכין מדתה לפי אין 82)והקרקע
אילנות. אלא הקדיש ולא נטיעתם, סדר אילן 83)זה כל

עצמו. אילנות 84)בפני לשלשה אלא קרקע קנין שאין
את  ופודה הקרקע, את הקדש קנה ולא אחד, לאילן ולא

(שם). בלבד האילנות

.ÁÈÚ˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ˙BÏÈ‡‰ LÈc˜‰ƒ¿ƒ»ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆««¿«
Èt ÏÚ Ú˜¯w‰ ˙‡Â ,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‰„Bt -∆∆»ƒ»¿¿»≈∆¿∆««¿««ƒ

d˙cÓ85. ƒ»»

לא 85) אפילו שהרי חידוש, שום בזה אין לכאורה שם.
(לעיל  רבינו השמיענו אילנות, בה שיש קרקע אלא הקדיש
קלֿ מידתה, לפי והקרקע בשווים אילנות שפודה הט"ו)
הקרקע, את וגם האילנות את בפירוש שהקדיש כאן וחומר
פדיון  וצריכים הקרקע אגב נפדים האילנות שאין ודאי
אותה  אומרים שאין חידוש, כאן יש זאת שבכל אלא מיוחד,
שומת  עם יחד תושם האילנות לצמיחת הצריכה קרקע
מה  ינכה הקרקע, יתר את לפדות כשבא ואחרֿכך האילנות,
אלא  בשווים פודה שאינו משמיענו, לפיכך לאילנות, שצריך
עם  נמדדת לאילנות הצריכה הקרקע וכל בלבד, אילנות

(רדב"ז). הקרקע שאר

.ËÈ,˙ÈcÙ ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈¬À»¿ƒƒ««≈¿…ƒ¿≈
ÌÈ‰k‰ - Lc˜‰ „È ˙Áz ‡È‰ È¯‰ ‡l‡86˙‡ ÔÈ˙B ∆»¬≈ƒ«««∆¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆

‰ÈÓc87‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ ÔÈ‡L ;Ì‰Ï ‰fÁ‡ ‰È‰˙Â »∆»¿ƒ¿∆¬À»»∆∆≈∆¿≈≈¿…
BÈ„tÔ88˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â .89. ƒ¿¿»«»ƒƒ¿¿∆¿≈∆∆««ƒ

הכ"ד.86) להלן ראה בו, פוגע שהיובל משמר אותו של
לבית 87) שקלים חמשים חשבון לפי ולא שוה, שהיא כמה

ב  כה, בערכין שרש"י אלא הכ"ו). לקמן (משנהֿלמלך כור
נותנים  שהם מפרש, בית" "ממקדיש דיבורֿהמתחיל –

כור. לבית שקל לתוכה 88)חמשים נכנסים אינם ולפיכך
וכתבו  יהודה). רבי וכדעת כה: ערכין (משנה, חינם
(ויקרא  הכתוב משמעות שכן להלן, מה ד"ה שם ה'תוספות'
אלא  לבעלים הכוונה - השדה" את יגאל לא "ואם כ) כז,
לאיש  השדה את מכר "ואם או היובל עד הגזבר ביד נשאר
. ביובל בצאתו השדה "והיה אלו, דרכים בשתי . . . אחר"
המקדיש  גאלה ולא לאחר, הגזבר מכרה ואם לכהן". . .

הבאה. בהלכה דינה יתבאר הקדשות 89)מידו, ש"סתם
למד, אתה ומכאן ה"ז. פ"ה, לקמן כמבואר הבית" לבדק
החדשים  לחשוב הגזבר רצה "אם ה"ח לעיל רבינו שכוונת
משום  אינה וכו' פונדיונים" ושני שקלים שנים ויתן שנה,
יתנו  הכסף, יתנו לא הבעלים אפילו שהרי ההקדש, רווח
רווח  מזה שצפוי ויתכן שוויה, כפי דמיה את הכהנים
היא, הכתוב גזירת אלא לבעלים, יחזירוה לא אם להקדש
יפסיד  שלא המקדיש על לחוס הגזבר, לידי הדבר למסור

(רדב"ז). שדהו

.ÎBÊ È¯‰ - Ï·Bi‰ ÚÈbiL Ì„˜ LÈc˜n‰ dÏ‡b90 ¿»»««¿ƒ…∆∆«ƒ««≈¬≈
˙¯ÊBÁ91,˙Èa‰ ˜„·Ï ÏtÈ Ô˙pL C¯Ú‰Â ,‰ÈÏÚ·Ï ∆∆ƒ¿»∆»¿»≈∆∆»«ƒ…¿∆∆««ƒ

e¯‡aL BÓk92È¯‰ - LÈc˜Ó ÏL Ba dÏ‡b Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿»»¿∆«¿ƒ¬≈
Ï·Bia ÂÈ·‡Ï ˙¯ÊBÁ BÊ93Bza d˙B‡ ‰Ï‡b Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿»ƒ«≈¬»ƒ»¬»»ƒ

¯ÊÁ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ È¯Î B‡ ÂÈ·B¯˜ ¯‡L B‡¿»¿»»¿ƒƒ««∆¿≈ƒ»«
BÏ ˙¯ÊBÁ - Ô„iÓ dÏ‡‚e LÈc˜n‰94ÌÏBÚÏ95Ì‡Â ; ««¿ƒ¿»»ƒ»»∆∆¿»¿ƒ

˙a‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰ ‡l‡ ,Ô„iÓ dÏ‡‚ ‡Ï…¿»»ƒ»»∆»ƒƒ««≈¿ƒ«««««
,Lc˜‰Ï ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - È¯Î B‡ ÌÈ·B¯˜ ¯‡L B‡¿»¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»«∆¿≈
‰fÁ‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ dÈ‡Â¿≈»∆∆«¿»ƒ¿»∆»ƒ¿∆¬À»
Ô‰kÏ Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»«»∆¿≈«…≈«…≈

¯ÓB‚Â96¯·kL ,ÌÈÓc ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ¿≈¿≈«…¬ƒ¿ƒƒƒ≈»ƒ∆¿»
Á˜ÏÂ Lc˜‰‰ „iÓ ˙ÈcÙ97¯ÊÁz ‡l‡ ,¯Á‡Ó dk¯Ú ƒ¿≈ƒ««∆¿≈¿»«∆¿»≈«≈∆»«¬…

‰ÈÏÚa Ì‰ el‡k ÌÈ‰kÏ98. «…¬ƒ¿ƒ≈¿»∆»

ויניציאה.90) וה"ה 91)כנוסח תמוהה, "חוזרת" לשון
רבינו, כוונת אכן, הראב"ד. על עמד וכבר ידו, תחת כבר
ביובל  אליו היא חוזרת לאחר, ומכרה המקדיש חזר שאם
גאלה  זה מקדיש אומרים: ואין אחוזתו, שדה מוכר כדין
היובל  ובשנת מקנה", כ"שדה אצלו היא והרי ההקדש, מיד

(רדב"ז). לו שמכרה להקדש הקודמת.92)תחזור בהלכה
אחר"93) לאיש השדה את מכר "ואם שנאמר ב. כה, ערכין

ליעוד  אביו תחת קם שכן אחר, נקרא שאינו לבן, ולא לאחר
שנות  שש בתוך האב מת (אם עברי ולעבד עבריה, אמה

בנו). את הוא עובד - א.94)עבדותו כה, ערכין משנה,
יוצאת  אינה מידו, וגאלה . . . אחר "גאלה שם: רבינו וגורס
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אולם  שם. לרבינו המשנה בפירוש וכן ביובל". לכהנים
מידו, וגאלה . . אחר. "גאלה במשנה: שלפנינו הנוסח

ביובל". לכהנים פו,95)יוצאה אות לעיל בביאורנו ראה
לכאן. לא 96)ותקיש "ואם כתוב: זה מפסוק למעלה

- יגאל" "לא כה:) (ערכין חז"ל דרשו - השדה" את יגאל
גזבר. - השדה" את מכר "ואם בכת"י 97)בעלים,

ולוקח. שם 98)התימנים: המשנה מלשון משמע וכן
ולא  נכנסים אומר שמעון רבי . . . נגאלה ולא יובל "הגיע
אינו  דמיה, את נותנים האומר: יהודה רבי ואפילו נותנים".
בלא  יוצא הקדש שאין משום כלל, נגאלה כשלא אלא
שמעון, לרבי מודה - אחר ע"י נגאלה כשכבר אבל פדיון,

(רדב"ז). דמים נותנים הכהנים שאין

.‡Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na99‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈa «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ»»
elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ Ï‡B‚ ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ B‡ Ô‰k LÈc˜n‰««¿ƒ…≈≈ƒ¬≈∆≈¿»«¬ƒ
‰„Bt - Lc˜‰‰ ÔÓ ˙ÈcÙ ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ‰ÈÏÚ ¯·Ú»«»∆»«≈¿…ƒ¿≈ƒ«∆¿≈∆

Ï·Bi‰ ¯Á‡ d˙B‡100‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡b :¯Ó‡pL ; »«««≈∆∆¡«¿À«»ƒ¿∆
.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

חלוטה 99) זו הרי היובל, לפני המקדיש גאלה לא שאם
ב.100)לכהנים. כו, שם משנה,

.·ÎdÏ‡‚e ,d˙fÁ‡ ‰„O ‰LÈc˜‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿≈¬À»»¿»»
dÏÚa101„È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,Lc˜‰‰ „iÓ «¿»ƒ««∆¿≈¿ƒƒ««≈¿ƒ«««

‰M‡Ï ¯ÊÁz Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÏÚa‰102‡ˆz B‡ «««¬≈«»»»≈ƒ«¬…»ƒ»≈≈
ÌÈ‰kÏ103CÎÈÙÏ .104da ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰M‡‰ ‰Ó„˜ , «…¬ƒ¿ƒ»»¿»»ƒ»¿∆¡ƒ»»

ÔÎÂ .d„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡ - Ï·Bi‰ ¯Á‡«««≈≈«…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»¿≈
‰ÏBÎÈ dÈ‡ - da e˜ÈÊÁ‰Â ÌÈ‰k‰ eÓ„˜ Ì‡ƒ»¿«…¬ƒ¿∆¡ƒ»≈»¿»

Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï105. ¿ƒƒ»»

הגואלים.101) כשאר יורשה,102)לעצמו, הבעל שהרי
ה"כ. למעלה המבואר אביו, הקדשת הגואל כבן דינו ויהיה

שזה 103) הבן, לירושת הבעל ירושת לדמות אין אולי כי
ליפול  הראויים (נכסים בראוי אביו בירושת נוטל האחרון
יורש  אינו בעל אבל מיתה, לפני לו כבמוחזק מיתה) לאחר
נחלות  הל' וראה כה:) (ערכין כבמוחזק בראוי אשתו את

ומוחזק. ראוי לענין - הי"א ספק 104)פ"א, וזה הואיל
בתלמוד. נפשט שכל 105)שלא שבממון, ספק כל כדין

הגר  בנכסי אמרו וכן מידו, אותו מוציאים אין - וזכה הקודם
מב.) (בבאֿבתרא זכה בהם ומחזיק הקודם כל הפקר, שהם
אשתו, נכסי פירות אוכל שהבעל כיון שואל, והראב"ד
בידי  היא מוחזקת כאילו השדה הרי ידו, תחת היא והשדה
אולם  פירותיו. בשביל לעצמו זוכה הבעל שהרי אשתו,
(לקמן  שעבוד מידי מפקיע והקדש הואיל היא, רבינו שיטת
אשתו, נכסי בפירות הבעל של השעבוד אין הי"ד) פ"ז,
זכה  להחזיק הקודם כל ולפיכך שהיא, זכות כל לו מקנה

המשנה'). ('מרכבת

.‚Î,Lc˜‰‰ „iÓ Ô‰k d˙B‡ ‰„Ùe e‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ»≈»»»…≈ƒ««∆¿≈
:¯Ó‡È ‡Ï - Ô‰k‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««≈¿ƒ««««…≈……«

‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â ÏÈ‡B‰È„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈ‰kÏ ƒ«¬≈ƒ¿»«…¬ƒ¬≈ƒ««»ƒ
da È˙ÈÎÊÂ106ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ ‰‡ˆBÈ ‡l‡ ;107. ¿»ƒƒ»∆»¿»¿»∆»«…¬ƒ

לא 106) עצמי בשל זוכה, אני אחרים "בשל מקלֿוחומר

תהיה 107)כלֿשכן". "לכהן שנאמר: ב. כה, ערכין
זו  אבל שלו, תהא מאביו שירש כהן של אחוזתו אחוזתו"

שלו. אינה

.„ÎÌÈ‰kÏ Ô˙pz - Ï·Bia ÌÈ‰kÏ ‰„O‰ ‡ˆzLk¿∆≈≈«»∆«…¬ƒ«≈ƒ»≈«…¬ƒ
¯ÓLnaL108‰M‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .Ï·Bi‰ Ba Ú‚tL ∆«ƒ¿»∆»««≈¿ƒ»»…«»»

˙aLa Ï·BÈ ÏL109¯ÓLÓe ‡ˆBÈ ¯ÓLÓ È¯‰L , ∆≈««»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ¿»
ÒÎ110‡ˆBi‰ ¯ÓLnÏ Ô˙pz -111. ƒ¿»ƒ»≈«ƒ¿»«≈

וארבעה 108) לעשרים הכהנים את חילק המלך דוד
עולה  משמר וכל לשבוע, משמר (קבוצות), משמרות
כלי  (הל' שלו בשבוע המקדש עבודת לעבוד לירושלים

ה"ג). פ"ד, ישמעאל,109)המקדש כרבי פוסק רבינו
ראש  (ראה ביוהכ"פ ולא השנה בראש מתקדש שיובל
ה'משנה  וכהבנת הי"ד), פ"י שמיטה ובהל' ח:. השנה,

רבינו. בדברי בשבת,110)למלך' היו המשמרות חילופי
בין  של תמיד עושה והנכנס מוסף, קרבן גומר - היוצא
ה"ט). פ"ד, תמידין והל' נו: (סוכה הערבים

וברש"י).111) כח: (ערכין אמש היובש התחיל שברשותו
אחוזה  "שדה בפירוש: שנינו - ג פי"ג, מנחות ובתוספתא
לתוכה". נכנס שהיובל השנה שבראש משמר לאנשי ניתנת

קכב. סי' צבי' 'חכם וראה

.‰Îe„t ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆»ƒ»¿ƒƒ««≈¿…»
Ì˙B‡112‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - »≈»¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»

‰„O el‡ ÔÈ‡Â ,Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰113Ï·‡ . «»∆¿≈«…≈¿≈≈»∆¬»
ÌÈL¯h‰ ˙‡ LÈc˜n‰114Ô˙B‡ e„t ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈb‰Â , ««¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒƒ«≈¿…»»

‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»
‰„O ˙‡¯˜ BÊÂ ,‰„O‰115. «»∆¿ƒ¿≈»∆

אותם 112) שפדו האחרים מידי או ההקדש מידי הבעלים
ולדעת 113)מהגזבר. פפא, רב כדברי ב. יד, ערכין

עמו  הקדיש שלא אחד, אילן במקדיש אלא זה אין הראב"ד
קרקע  ההקדש קנה אילנות, שלשה המקדיש אבל קרקע,
משלם  הקרקע לפדות וכשבא מושביהם, וסביב שתחתיהם
כל  ללא הקרקע גבי על נפדים והאילנות מידתה, לפי
עמוד  שם הונא כרב הט"ו לעיל פסק רבינו אולם תשלום.
לבד  אילנו מקדיש" הוא יפה בעין - המקדיש ש"כל א,
גבה, על האילנות נפדו לא הקרקע וכשפדה לבד, וקרקע

(רדב"ז). מיוחד פדיון ראויה 114)וצריכים שאינה שדה
הט"ז. לעיל וכמבואר "שדה"115)לזריעה, ב. יד, ערכין

שהיא. כל ואפילו תורה, אמרה

.ÂÎ?B˙˜Ó ‰„O LÈc˜Ó ÔÈc „ˆÈk116d˙B‡ ÔÈÓL ≈«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»
‰ÈÓ„a117Ï·Bi‰ „Ú ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯Â ,118, ¿»∆»¿ƒ«»ƒ»»««≈

d˙B‡ ‰„t Ì‡Â .‰ˆ¯iL ÈÓ Ïk d˙B‡ ‰„BÙe∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»»
LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - LÈc˜n‰119˜„·Ï dBÈ„Ùe . ««¿ƒ≈ƒ…∆ƒ¿»¿∆∆

¯ÊÁz - Ï·Bi‰ ÚÈbiLÎe .ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú ¯‡Lk ,˙Èa‰««ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ¿∆«ƒ««≈«¬…
„iÓ ˙ÈcÙpL ÔÈa .‰e¯ÎnL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ»ƒƒ∆¿»»≈∆ƒ¿≈ƒ«
˙ÈcÙ ‡lL ÔÈa ,¯Á‡ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â ¯aÊb‰«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»ƒ««≈≈∆…ƒ¿≈
˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - Lc˜‰‰ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»ƒ««∆¿≈¬≈∆∆
LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ dÈ‡Â ,¯ÎBnÏ«≈¿≈»¿»«…¬ƒ∆≈»»«¿ƒ

BlL BÈ‡L ¯·c120. »»∆≈∆

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



oikxrקנח zekld - d`ltd xtq - oeygÎxn 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"א.116) לעיל ולא 117)האמורה ושוויה, טיבה לפי
כור. לבית שקל חמישים בתורה קצוב ששכרה אחוזה כשדה

פדיון 118) כל ללא חינם למוכר תחזור היובל בשנת שהרי
בשדה  נאמר אמרו: ב, עמוד שם ובגמרא יד.) ערכין (משנה,
הערכך", מכסת את הכהן לו "וחשב כג) כז, (ויקרא מקנה
ה'תוספות' גם דמיה. ומנין שוויה לפי נפדית שהיא מכאן
בפשיטות  סתמו לאו, אי דיבורֿהמתחיל א מח, בגיטין

נפ  מקנה ששדה זו, בתורה כדיעה רש"י אולם בשוויה. דית
בדמים  נפדית מקנה שדה שגם מפרש כב, פסוק שם,
במשנה  אליעזר רבי דעת עלֿפי וזה אחוזה, לשדה הקצובים
לבית  שקלים בחמישים נפדות ששתיהן שם, יד.) (ערכין
נפדות  ששתיהן שם, יד.) (ערכין במשנה ברש"י אולם כור.
ב  כו, לערכין ברש"י אולם כור. לבית שקלים בחמישים
רבינו. כדעת מפורש מקנה, כשדה דיבורֿהמתחיל

הכתוב 119) הקישו הערכך", "במכסת ב: יד, שם ערכין
שדה  אף חומש, מוסיף אינו ערכין מה אדם). (ערכי לערכין

חומש. מוסיף אינו של 120)מקנה היתה לא זו וקרקע
וברש"י). כו: ערכין (משנה, היובל עד אלא המקדיש

.ÊÎd˙B‡ ¯kÓÏ Lc˜‰Ï d˙B‡ ÔÈÓML ‰„O Ïk»»∆∆»ƒ»«∆¿≈ƒ¿…»
‰ÈÓ„a121ÔÈÙeˆ¯ ÌBÈ ÌÈML ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ ,122¯˜aa ¿»∆»«¿ƒƒ»∆»ƒƒ¿ƒ«…∆

ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa123˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ·¯Ú·e ƒ¿««¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«»«
ÌÈÏÚBt124‰È¯ˆÓ ÔÈÓiÒÓe .125ÔÈ¯ÓB‡Â126‡È‰ Ck : ¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿¿ƒ»ƒ

‰ÙÈ127‰ÓeL ‡È‰ CÎ·e128- ÁwÏ ‰ˆB¯‰ Ïk ,‡B·È »»¿»ƒ»»»∆ƒ«»
.ÁwÈÂ¿ƒ«

שאינה 121) אחוזה לשדה בניגוד - מקנה שדה פדיון כגון
בתורה. קצוב פדיונה סכום שהרי שומה, צריכה

ובביאורנו 122) ה"כ, פ"ג לעיל והשווה ב. כא, שם משנה,
ההכרזה,123)שם. ע"י הבית בעל שנזכר למלאכתם,

שוויה. ומה פלונית שדה ביקרו אם ושואלם
ובקרו 124) לכו הבית: בעל להם אומר שאז ממלאכתם,

(גמרא  שוויה מה למחר לי והגידו (המוכרזת) פלונית שדה
שם). וב'תוספות' ובשעת 125)שם, גבולותיה, מסמנים
מזכירם. הוא ואומרים.126)ההכרזה התימנים: ובכת"י

שם).127) (רש"י תבואה עושה ביתֿדין 128)היא ע"י
(שם).

.ÁÎB˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ·‡Ó ‰„O Á˜Bl‰«≈«»∆≈»ƒƒ¿»«ƒƒ
B‡ ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ dLÈc˜‰L ÔÈa ,dLÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»««»ƒ

BLÈ¯BÓ129¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÈiÁa dLÈc˜‰L ÔÈ·e ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ¿»
ÂÈLÈ¯BÓ130‰„Ok BÊ È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ƒ»¿««»≈»ƒ¬≈ƒ¿≈

‰fÁ‡131‡Ï ¯L‡ B˙˜Ó ‰„O ˙‡ Ì‡Â :¯Ó‡pL ; ¬À»∆∆¡«¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¬∆…
‰„OÓ132‰„O ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O - B˙fÁ‡ ƒ¿≈¬À»»∆∆≈»¿»ƒ¿¿≈

‰fÁ‡133dL¯ÈÏ BÏ ‰Èe‡¯L BÊ ˙‡ˆÈ ,134. ¬À»»»∆¿»¿»¿»

ירושה.129) לו היתה כבר הקדשתו נמצא 130)שבשעת
מקנה. שדה זו שדה לו היתה הקדשתו שבשעת

כור,131) בית לכל שקלים בחמישים אלא נפדית שאינה
לכהנים. יוצאת - היובל עד ידו על נגאלה לא ואם

לכתוב:132) היה שיכול היא, מיותרת "משדה" תיבת והרי
וברש"י). כז, (ערכין אחוזתו לא לקחה 133)אשר שלא

והנחילוה 134)ממורישיו. מורישיו שמתו ירשה, ולבסוף
עדיין  ההקדשה שבשעת אע"פ אחוזה, שדה היא הרי לו,
ושדה  אחוזה שדה דיני ויתר כו:). ערכין (משנה, ירשה לא
בהל' מבוארים ביובל, וחזרתם להדיוט מכירתם לענין מקנה

פי"א. שמיטה

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'â ÷"ù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שאין 1) ובזמן אחוזתם, שדה לפדות הבעלים על שמצוה

מבהקדש  בהדיוט חומר פדיונה, על אותם כופים נוהג היובל
הבית  לבדק תמימה טהורה בהמה המקדיש הפדייה, בתנאי
דברים  בהם והיו סתם נכסיו הקדיש אותה. פודים כיצד
תמימה  בהמה פדיון דין בהם, ייעשה מה למזבח הראויים
למזבח, בהמה דמי המקדיש והוממה, למזבח שהוקדשה
שדה  הקדיש יד, בהישג נידון אם למזבח ערכו הקדיש

אותה. פודים ערך איזה לפי למזבח אחוזה

.‡B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰2d˙BcÙÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ - ««¿ƒ¿≈¬À»ƒ¿»»»ƒ¿»
Ì„B˜ ÔB„‡‰L ,‡e‰3ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ∆»»≈¿ƒ…»»≈ƒ

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡4Ï·BÈ ˙ÂˆnL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈
,ÌÈ‰kÏ ‡ˆz - ‰pÏ‡‚È ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈbÈ Ì‡L ,˙‚‰B∆∆∆ƒ«ƒ«≈¿…ƒ¿»∆»≈≈«…¬ƒ

e¯‡aL BÓk5˙BÏ·Bi‰ eÏËaL ÔÓÊa Ï·‡ ;6È¯‰L , ¿∆≈«¿¬»ƒ¿«∆»¿«¿∆¬≈
- ÌÏBÚÏ ˙B„t‰Ï dÙBÒ ‡l‡ ,ÌÈ‰kÏ ˙‡ˆBÈ dÈ‡≈»≈«…¬ƒ∆»»¿ƒ»¿»

‰lÁz da ÁzÙÏ ÔB„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk7˙ÈcÙ ‡È‰Â . ƒ∆»»ƒ¿…«»¿ƒ»¿ƒƒ¿≈
dÈÂLa8ÛÈÒBnL ÈÓ ‡ˆÓ Ì‡ .˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk , ¿»¿»ƒ¿»«∆¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ

:BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‡‚È - d˙B‡ Ï‡B‚Â ÂÈÏÚ»»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
E˙ÚÈb‰9˙BÁÙa Á˙Bt BÈ‡Â .¯Ó‡M ‰Ó ÔzÈÂ , ƒƒ»¿¿ƒ≈«∆»«¿≈≈«¿»

ÛÈÒBnL LÓÁ‰ ‡‰iL È„k ,˙BËe¯t Úa¯‡Ó≈«¿«¿¿≈∆¿≈«…∆∆ƒ
‰Ëe¯t10. ¿»

ממורישיו.2) טמאה 3)שירשה בהמה במתפיס שנאמר
באדון  גאולה שמצוות מכאן בערכך" ונמכר יגאל לא "ואם

אחוזה. שדה למקדיש הדין והוא כופים 4)תחילה שאין
ועומד 5)אותו. כפוי שהרי לכפותו, צורך שאין נמצא

יפסיד  לא ההקדש וגם לכהנים. תצא יגאלנה לא שאם הוא,
דמיה. את נותנים הכהנים שהרי שבט 6)בזה, "משגלו

הראשון) הבית ימי (בסוף מנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן
יושביה" לכל בארץ דרור "וקראתם שנאמר היובלות, בטלו

עליה". יושביה שכל "בזמן שהבעלים 7)- החומש, מפני
והיא  הואיל וגם נוהג. היובל שאין בזמן ואפילו מוסיפים

בפדיונה. יוסיף עליו, חמישים 8)חביבה קצוב בשכר ולא
כור. לבית שלך.9)שקלים היא נתבא 10)הרי ר שכבר

בחומשו  שאין בדבר פודים ואין הקרן, רביע הוא שהחומש
בזמן  אלא נוהגת אינה זו הלכה שכל להעיר, וכדאי פרוטה.
בית  שאין הזה בזמן אחוזה שדה המקדיש אבל הבית,
ומשליכה  אחת בפרוטה אפילו לפדותה לו מותר המקדש,

המלח. לים

.·OÓ ˙B¯Á‡ ˙B„O ¯kÓÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯B‡ ÂÈ˙B„ »»»»ƒ¿…»¬≈ƒ¿»
˙BÂÏÏ11˙eL¯‰ - LÈc˜‰L BÊ ‰„O ˙BcÙÏ È„k ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»¿

Ï·Bi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊa ÔÈa ‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ÔÈa .B„Èa¿»≈ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ¿«∆≈«≈
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קנט oikxr zekld - d`ltd xtq - oeygÎxn 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ï‡‚Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‡e‰Â .‚‰B≈¿≈¿»»»¿≈ƒ»»ƒ¿…
Ï‡Bb - dÈˆÁ12‰Ê .ËBÈ„‰Ï ¯ÎBÓa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ∆¿»≈«∆≈≈¿≈«∆¿∆

.Lc˜‰aÓ ËBÈ„‰a ¯ÓÁ…∆«∆¿ƒ«∆¿≈

כולה.12)כסף.11) את יגאל ידו וכשתשיג

.‚B‡ BlL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙‡ B‡ B˙Èa ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆≈∆¿≈»¿≈»∆
ÂÈÏËÏhÓ ¯‡L13ÔÈa ,Ô‰ÈÈÂLa ÔÈÎ¯Ú el‡ È¯‰ - ¿»ƒ«¿¿»¬≈≈∆¡»ƒ¿¿»≈∆≈

Ú¯ ÔÈ·e ·BË14BzL‡ B‡ LÈc˜n‰ Ô˙B‡ ‰„t Ì‡Â . ≈»¿ƒ»»»««¿ƒƒ¿
LÓÁ ÛÈÒBÓ - BL¯BÈ B‡15ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ…∆¿ƒ∆«¿»ƒ

ÔBL‡¯ ÁzÙÏ16˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓc‰Â .17‰È‰L ÔÈa . ƒ¿…«ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ≈∆»»
‰ÓBÁ È¯Ú ÈzaÓ ˙Èa‰18ÌÈ¯ˆÁ‰ ÈzaÓ ‰È‰L ÔÈa19 ««ƒƒ»≈»≈»≈∆»»ƒ»≈«¬≈ƒ

ÌÏBÚÏ Ï‡‚ ‰Ê È¯‰ -20. ¬≈∆ƒ¿»¿»

אמרו:13) בירושלמי אבל בתורה. מפרש אינו - הקדשם
בבית  אם קיימים? אנו במה - ביתו" את יקדיש כי "ואיש
אלא  ביתו, את יגאל המקדיש ואם כתוב: כבר - דירה
הבית. לבדק הקדשות שסתם - מכאן נכסיו, במקדיש

מבחין 14) שאינו קצוב, שכר לפי ולא רעתם, או טיבם לפי
אלא  בתורה קבועים ערכים נאמרו לא כי לרע, טוב בין

אחוזה. ובשדה אדם -15)בערכי יגאלנה גאול "ואם
מוסיפים  שהבעלים והטעם, היורש". ואת האשה את לרבות
אצלו, חפצו שיישאר כדי יותר, לשלם להם נוח כי חומש,
של  קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם הכלל פי על

החומש.16)חבירו". בגלל לאחרים, קודם מחירו להציע
ושיכלולו.17) המקדש בית תיקון - הבית ערים 18)בדק

חומה. חומה.19)המוקפות מאין פתוחות עיירות
מן 20) לגאלו יכול עדיין גאלו ולא היובל עבר אפילו

לחבירו. בית למוכר בניגוד ההקדש,

.„,‰ÓBÁ È¯Ú ˙Èa ‰È‰ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ ¯Á‡ BÏ‡b¿»«≈ƒ««∆¿≈ƒ»»≈»≈»
ËÏÁ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ï‡Bb‰ „Èa Ì˜Â21‰È‰ Ì‡Â ; ¿»¿««≈¿≈»»…∆∆¿»¿ƒ»»

¯ÊBÁ - Ï‡Bb‰ „Èa ‡e‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆÁ‰ ˙Èa≈«¬≈ƒ¿ƒƒ««≈¿¿««≈≈
Ï·Bia ÂÈÏÚ·Ï22. ƒ¿»»«≈

נשאר 21) אבל יוצא. אינו ביובל ואפילו לצמיתות, לו נשאר
פריה  שאין דורות, להקדש שאין לעולם, גואלו הקדש ביד
ונגמר. הדבר נפסק נחרץ, - נחלט שמים. כלפי ורביה

היה 22) אילו אבל הדיוט. לחבירו כזה בית המוכר כדין
עד  לבעליו חוזר היה לא היובל עד ההקדש ברשות נשאר

פדיון. בלא יוצא הקדש שאין שיפדהו,

.‰B‰Ë ‰Ó‰a LÈc˜n‰˙Èa‰ ˜„·Ï ‰ÓÈÓz ‰¯23, ««¿ƒ¿≈»¿»¿ƒ»¿∆∆««ƒ
‰ÏÁÂ ,ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰OÚ ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««¬≈«∆»»»¿»»

‰ÓÈÓz ‡È‰Lk ˙ÈcÙÂ .‰ÈÏÚ ‰M„˜24CÈ¯ÚÓe . ¿À»»∆»¿ƒ¿≈¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ
ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,‰ÈÓ„a Ô‰k‰ d˙B‡»«…≈¿»∆»¿«»ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¿≈
ÁaÊnÏ d·È¯˜‰Ï ˙Ó ÏÚ ‡l‡ ‰„Bt d˙B‡ ‰„Bt‰«∆»∆∆»«¿»¿«¿ƒ»«ƒ¿≈«

‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰ÓÏ25- ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÏkL ; ¿«∆ƒ¿»∆»»»»»«ƒ¿≈«
ÌÏBÚÏ ÁaÊÓ È„ÈÓ ‡ˆBÈ BÈ‡26. ≈≈ƒ≈ƒ¿≈«¿»

הבית.23) בדק לטובת מקדישה שהוא בפירוש שאמר
נפדית 24) שאינה למזבח, תמימה בהמה למקדיש בניגוד

הגוף  קדושת שאינה הבית, בדק שבקדושת כשתומם. אלא
לבעלת  תמימה בין בפדיונה לחלק אין דמים, קדושת אלא

נקבה 25)מום. היא ואם ולאשם לעולה זכר הוא אם
ולשלמים. הבית 26)לחטאת לבדק תמימים "המתפיס

שנפדים  ומכאן, למזבח" אלא נפדים אינם נפדים כשהם
ראויים  אינם מומין בעלי שהרי תמימים, כשהם אפילו

למזבח.

.Â?˙Èa‰ ˜„·Ï ÔÈÓÈÓz LÈc˜‰Ï ¯eÒ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»¿«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ
ËeÏ˜Â Úe¯O ‰OÂ ¯BLÂ :¯Ó‡pL27‰OÚz ‰·„ ∆∆¡«¿»∆»«¿»¿»»«¬∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .B˙‡28˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ :e„ÓÏ29. …ƒƒ«¿»»¿¿»»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡ dÈ‡L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ«¿ƒ∆≈»∆»¿À«»ƒ∆≈

ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa ÔÈ·È¯˜Ó30B˙B‡ - 'B˙‡' ¯Ó‡L .31 «¿ƒƒ«««ƒ¿≈«∆∆¡«…
‰OBÚ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ ‰OBÚ ‰z‡«»∆¿»»¿∆∆««ƒ¿≈«»∆
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ ÌÈÓÈÓz¿ƒƒ¿»»¿∆∆««ƒ¿»«»ƒ¿«¬≈

‡e‰ ‰OÚk -32. «¬≈

מחבירו,27) גדול אחד אבר - שרוע מומים: בעלי הם אלו
חמור. כשל סדוקות) (אינן קלוטות שפרסותיו - קלוט

מסיני.28) למשה שנתפרשה פה, שבעל לדמי 29)מתורה
הבית. בדק מהם 30)קדשי תתנו לא "ואשה שנאמר

לה'". המזבח על מומים) מום.31)(מבעלי בעל אותו
תעשה,32) בלא שעובר שם: אומר יהודה שרבי פי על ואף

כלומר, בדברים, אמור" - "לא לאמר" משה "אל שנאמר:
כוהנים" ב"תורת אולם לאו, איסור כאן שיש לישראל, אמור
בלא  אינו אומרים "וחכמים בפירוש: אמרו זה, לפסוק
קדמו  וכבר תמימה). (תורה כחכמים רבינו ופסק תעשה"

בזה. למלך" ה"משנה

.ÊÂÈÒÎ ˙‡ LÈc˜‰L B‡ ,Ì˙Ò BzÓ‰a ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆¿∆¿¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
Ì˙Ò33·È¯˜‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a Ïk ÔÈ‡B¯ - ¿»ƒ»¿≈»¿ƒ»»¿»¿«¿ƒ

˙BÏBÚ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ÌÈ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ34 ««≈«ƒ¿≈«¿»ƒƒ»¿¿»¿≈
˙B·˜p‰Â ,˙BÏBÚ Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ35ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ¿«¿ƒ»¿«¿≈ƒ»¿¿»¿≈

ÌÈÓÏL36˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,ÌÈÓÏL Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿∆∆
˙Èa‰37‰Ê ÏÚÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï - ˙BLc˜‰ Ì˙qL ; ««ƒ∆¿«∆¿≈¿∆∆««ƒ¿«∆

,'‰Ï Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ¯L‡ ‰Ó‰a Ì‡Â :¯Ó‡∆¡«¿ƒ¿≈»¬∆«¿ƒƒ∆»»¿»«
Ïk :¯ÓBÏk .L„w ‰È‰È '‰Ï epnÓ ÔzÈ ¯L‡ Ïk…¬∆ƒ≈ƒ∆«ƒ¿∆…∆¿«»

·¯˜È ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ôa¯˜Ï Èe‡¯‰38. »»¿»¿»««≈«ƒ¿≈«ƒ¿«

הבית 33) בדק לקדשי או מזבח לקדשי אם פירש ולא
עולה.34)הקדיש. קרבן להביא הרוצה ליחיד

הזכרים.35) מן שהיא לעולה, ראויות הבאים 36)שאינן
הנקבות. מן וגם הזכרים מן האומר 37)גם אליעזר, וכרבי

למזבח. הראוי בדבר אפילו הבית, לבדק הקדש סתם
נמצאת 38) לא זו דרשה קדש". "יהיה הכתוב: כמשמעות

דבר" "העמק לתורה בפירושו הנצי"ב אולם מקום, בשום
כל  שהרי מקרא, של פשוטו הוא שכן מוכיח, זה לפסוק
בפסוק  כתוב ומדוע הבית, בדק בקדשי מדברת הפרשה
תמורה  דין והלא אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא זה: שאחרי
הכתוב, כוונת כורחך על אלא מזבח? בקדשי אלא נוהג אינו
אינם  תמימים, והם הואיל הבית, לבדק הקדיש שאפילו
נט. לזבחים בתוספות וראה לעולם. מזבח מידי יוצאים
אלא  אינו הזה הדין שכל נבנה, שלא עד המתחיל דיבור

מדרבנן.
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.ÁÌÈÓLe ˙BÈÈ Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»»∆≈¿»ƒ
˙B˙ÏÒe39ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·¯wÏ ÔÈÈe‡¯‰ ˙BÙBÚÂ40- ¿»¿»¿ƒƒ»≈««≈«ƒ¿≈«

ÌÈÓc‰Â ,Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈƒ»¿¿»¿≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ
.˙BÏBÚ e·¯˜ÈÂ ÌÈ¯ÎÊ Ô‰a Á˜lÈƒ»«»∆¿»ƒ¿ƒ¿¿

ונסכים.39) למנחות למזבח, הראויים דברים והם
יונה.40) ובני תורים

.Ë˙BÏBÚ el‡ ÈÓ„ e·¯˜È ‰Ó ÈtÓe41ÈÓ„e , ƒ¿≈»ƒ¿¿¿≈≈¿≈
‰Ó‰a‰L ÈÙÏ ?˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ‰ÓÈÓz‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»«¿ƒ»ƒ¿¿∆∆««ƒ¿ƒ∆«¿≈»
dÏ LÈ - ÌeÓ da ÏÙ Ì‡ ,ÁaÊnÏ ‰LB„w‰«¿»«ƒ¿≈«ƒ»«»≈»

¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈ„t42ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â ˙Ïq‰Â ; ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿«…∆¿««ƒ¿«∆∆
eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰Â43:¯Ó‡pL .ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ - ¿»∆ƒ¿¿≈»∆ƒ¿∆∆¡«

‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â44ÏÏÎa BLiL Ïk ;¯ÓB‚Â ¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈…∆∆¿ƒ¿«
ÏÏÎa BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔBÈ„t dÏ LÈ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰«¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿¿…∆≈ƒ¿«

ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰45. «¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿

הבית.41) לבדק נופלים להם 42)ואינם שיש ודברים
מצוותם. בהם ונעשית פדיונם על קדושתם חלה פדיון

בהם 43) שנולדה או אבר, מהם נחסר - והעופות שנטמאו,
בהם. פוסלים אינם המומים אבל הטריפות, מן אחת

בבהמה".44) אלא פדיון נאמר שישנו 45)"לא "כל
בכלל  אינם והשמן) והיין (הסולת ואלו נערך, - בהעמדה
להם  שאין ומתוך לעולם". נפדים אינם לפיכך העמדה
לבדק  יפלו ואפילו דמיהם, על חלה הקדושה אין פדיון,
עולות, בדמיהם יביא ולפיכך מצוותם בהם נעשית לא הבית
אשר  נדבותם ולכל נדריהם "לכל "נאמר אמרו: ובירושלמי
שנודרים  מה (כל עולה קרב הכול - לעולה" לה' יקריבו
לעולה), יהיו ושמנים יינות אפילו לה' הנקרבים מדברים
עוף  הקדיש אם או בדמיהם, (יקריב עופות? אפילו יכול
מקריב  אינו וגו' בכשבים בבקר לומר תלמוד עולה) יקריבנו
פדיון, בני אלו שאין מפני הטעם, ועיקר בלבד, בהמה אלא

הבית. בדק צרכי על חלה קדושתם אין

.ÈÔÈ˙BpL ˙¯Ëw‰ Ô‰a ‰˙È‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»¿»»∆«¿…∆∆¿ƒ
ÔÈn‡Ï46Ô¯ÎOa47e¯ÊÁiL „Ú48d˙B‡ eÁ˜ÈÂ49BÓk , »À»ƒƒ¿»»«∆«¿¿¿ƒ¿»¿

ÌÈÏ˜La e¯‡aL50BÊ È¯‰ -51,Ô¯ÎOa ÔÈn‡Ï Ô˙pz ∆≈«¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ»≈»À»ƒƒ¿»»
˙¯Ëw‰ ¯˙BÓa ÔÈOBÚL BÓk52LÈ Ì‡ ÔÈOBÚ ÔÎÂ . ¿∆ƒ¿««¿…∆¿≈ƒƒ≈
ÈnqÓ „Á‡ ÂÈÒÎa53.˙¯Ëw‰ ƒ¿»»∆»ƒ«»≈«¿…∆

הקטורת.46) הסממנים) (מיזוג בפיטום העוסקים
עבודתם.47) התרומה 49)הגזברים.48)שכר מכסף

שבלשכה. במותר 50)החדשה הגזברים עושים היו שכך
הבאה. לשנה להקטירה כדי שנה, בכל שנשארה הקטורת,
נעשית  הייתה שהקטורת מותר, בה שאין שנה, לך שאין
ושלושה  ליום, מנה החמה, ימי כנגד - שס"ה מנים. שס"ח
ביום  חפניו מלוא מכניס גדול כהן שמהם יתירים מנים
המותר. ונשאר בחפניו כולם נכנסים היו ולא הכיפורים
אלא  ימיה מספר שאין מותר, היה פשוטה שנה בכל ועוד,
ואילך, מניסן הבאה לשנה ראוי היה לא מותר ואותו שנ"ד,
חדשה, מתרומה וקטורת קרבן ולהביא לחדש צריך שהרי
והרי  האומנים, שכר לצורך שקלים הלשכה מן מפרישים היו

האומנים, לצורך בשקלים הגזברים שזכו ואחרי חולין. הם
נותנים  והיו השקלים, אותם על הקטורת מחללים היו
בידם, חולין הקטורת נמצאת בשכרם, לאומנים הקטורת
בכסף  מהאומנים אותה וקונים חוזרים היו כן ואחרי

החדשה. אומן 51)התרומה בידי שהייתה הקטורת,
שקיבל  קטורת בנכסיו ונמצאת נכסיו, שהקדיש הקטורת,

אפשר 52)בשכרו. שאי שנה. שבכל הקטורת מותר בכל
הבית, לבדק שיפלו או עולות, בדמיה ולהביא ליחיד למכרה
לציבור  אותה מוכרים נמצא, קטורת, מתנדב היחיד אין כי
וקונים  וחוזרים בשכרם לאומנים אתה ונותנים קטורת לצרכי
הבאה. לשנה להקטירה החדשה מהתרומה אותה

פרטי 53) סממן אלא שבמקדש, מפוטמת מקטורת שאינו
וחוזרים  בשכרם הקטורת לאומני אותו נותנים משלו, חילוני
בו  ומשתמשים החדשה התרומה מכסף מידם אותו ולוקחים

הקטורת. לפיטום

.‡ÈÌeÓ da ÏÙÂ ,ÁaÊnÏ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ¿≈«¿»«»
‰ÏÒÙÂ54˙Î¯Ú BÊ È¯‰ -55˙ÈcÙÂ56:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒ¿¿»¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿≈¿«∆∆¡«

Ì‡Â‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk57Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡ ¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»
Ôa¯˜ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ .¯ÓB‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â ,'‰Ï«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈¿»ƒ¿»∆»»¿»

.d˙BÓk ¯Á‡«≈¿»

המזבח.54) על קרב מום בעל שאין ידי 55)להקרבה, על
לחולין.56)כהן. ויוצאת אותה שאין 57)מוכרים

היא  אמורה שהרי ממש, טמאה בבהמה מדבר הכתוב
על  בערכך" ופדה הטמאה בבהמה "ואם אחר: במקום
מדבר, הכתוב ונפסלה שהוממה טהורה בבהמה כורחך
עד  "ירעו הלשון: ומכאן, טמאה. הכתוב: וקוראה

שיוממו. עד במקום: בתלמוד המצוי שיסתאבו"

.·ÈÔÈa ‰¯B‰Ë ÔÈa ,‰ÈiÁa ‰Ó‰a LÈc˜n‰ Ïk»««¿ƒ¿≈»¿«∆»≈¿»≈
˙Èa‰ (˜„a) ÈL„˜ ÔÈa ,‰‡ÓË58ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa ¿≈»≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«

·¯wÏ ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz B‡ ,ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL59BÓk ∆»«»∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿
,ÔÈc ˙È·a ‰„ÓÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¬≈¿ƒ»«¬»»¿≈ƒ
‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL60 ∆∆¡«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿ƒ»ƒ≈»

‰„t˙Â C¯ÚzL Ì„˜ ‰Ó‰a‰61d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - «¿≈»…∆∆≈»≈¿ƒ»∆≈ƒ»
‰˙nL ¯Á‡62¯·wz ‡l‡ ,63‡ .LÈc˜‰ Ì‡ Ï· ««∆≈»∆»ƒ»≈¬»ƒƒ¿ƒ

˙Èa‰ ˜„·Ï ‰Ï· B‡ ‰ËeÁL64‰„tz BÊ È¯‰ - ¿»¿≈»¿∆∆««ƒ¬≈ƒ»∆
ÔÈÏËÏhÓ ¯‡Lk65. ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ

למזבח.58) שהקדישה לדמיה.59)לאחר והקדישה
להעמדה.60) עוד ראוייה הועמדה 61)ואינה ואפילו

שמתה. עד לפדותה הספיקו שלא אלא והוערכה,
נשחטה.62) לו 63)ואפילו שיש את - והעריך - "והעמיד

ערכה". לו אין עמדה לו שאין ואת ערכה לו יש עמדה
הבית.64) לבדק יפלו קדושת 65)שדמיהם עליהם שחלה

אם  שאפילו מעיר והראב"ד עמדה. ללא ונפדים הבית בדק
חיים, כשהם הקדישם ואפילו (=לדמיהם) למזבח הקדישם
הוא  שכלל עמדה, ללא ייפדו - להקדישם מומם שקדם כל
העמדה  בכלל היו לא (=מתחילתם) מעיקרם מומים "בעלי
ראויים  שאינם ואבנים, עצים כמקדיש זה שהרי והערכה"
דברי  מיישב משנה הכסף ומרן עמדה. ללא ונפדים  למזבח
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המנהג, זהו שכן הבית", "לבדק בלשונו: שנקט רבינו,
העולם  דרך ואין הבית, לבדק רק אלו מינים להקדיש
רבינו  יודה וודאי אבל למזבח. נבילה או שחוטה להקדיש
קודם  מתה "ואם כתב: שכן ייפדו, למזבח הקדישם שאם
גמורה  קדושה חלה לא שהרי שתמות, אחר נפדית שתיפדה
למזבח), שהוקדשה - מתחילתה מום בעלת (של גופה על

קבוע" מום בעלת שהייתה מפני דמיה, על כל אלא הרי
למזבח, כלל ראוייה הייתה שלא להקדישה מומה שקדם
בחייה  כשתיפדה אמנם העמדה. ללא היא נפדית כשתמות,

והערכה. העמדה תצטרך

.‚ÈÌÈL da ËÁL66ÌÈL ·¯ B‡67‡È‰ ÔÈ„ÚÂ »«»¿«ƒ…¿«ƒ«¬«ƒƒ
˙Òk¯ÙÓ68‰È¯·c ÏÎÏ ‰iÁk ‡È‰ È¯‰ -69.˙Î¯ÚÂ ¿«¿∆∆¬≈ƒ¿«»¿»¿»∆»¿∆¡∆∆

.˙eÓzL „Ú CÈ¯Ú‰Â „ÈÓÚ‰Â ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒƒ¿«¿∆¡ƒ¿∆¡ƒ«∆»

והגרגרת.66) הוושט השחיטה סימני שהשחיטה 67)שני
הסימנים. רוב בחיתוך גם בידיה 68)כשרה מפרפרת

אינה 69)וברגליה. שנשחטה טמאה חיה או "בהמה
את  שיתיז עד מפרכסת שהיא זמן כל נבילה משום מטמאה
עו. קמא בבבא התוספות שדעת להעיר, וראוי ראשה".
ידי  על כהלכתה שנשחטה שכל שחיטה, המתחיל דיבור
ממש, כמתה היא והרי נפדית, ואינה נערכת אינה ישראל,
טמאה, בהמה בשחיטת אלא כחיה" "מפרכסת אמרו: ולא
כשרה  שחיטה שאינה גוי, ידי על ונשחטה בטהורה או

כחיה. היא הרי מתה שלא כל ולפיכך לאכילה, המתרת

.„ÈLc˜˙ BÊ È¯‰ - ‰ÈÓ„Ï ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»¿»∆»¬≈ƒ¿«≈
Lc˜‰ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .dÙeb»≈«»≈¿≈¿≈»∆¿≈

ÁaÊnÏ70·¯˜z dÓˆÚ ‡È‰ -71„Á‡ LÈc˜‰ . «ƒ¿≈«ƒ«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ∆»
BÊ ‰¯t ÏL dÏ‚¯ ÈÓc :¯Ó‡Â ,ÂÈÓ„Ï ‰È¯·‡Ó≈≈∆∆»¿»»¿»«¿≈«¿»∆»»
‰M„˜ ‰ËLt Ì‡ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÁaÊnÏ Lc˜‰∆¿≈«ƒ¿≈«¬≈»≈ƒ»¿»¿À»

‰ËLt ‡Ï B‡ dlÎa72·¯˜z CÎÈÙÏe .73.‰„tz ‡ÏÂ ¿À»…»¿»¿ƒ»ƒ¿«¿…ƒ»∆

עולה.70) בדמיה ואביא שירדה 71)שאמכרנה מתוך
והואיל  הגוף, קדושת גם עליה ירדה דמים, קדושת עליה
אבל  מזבח. מידי יוצאה אינה להיקרב ראוייה עצמה והיא
עולה. בדמיה ויביא תימכר מום, בעלת הייתה אם

פשטה 72) מקצתה, שנתקדשה מתוך אומרים: אם ספק
נתקדשה  דמים, קדושת שנתקדשה ומתוך בכולה, קדושה
מועיל, - אחד (=מיגו) "מתוך" שמא או הגוף, קדושת גם
מתוך  לומר: צריך אתה שהרי מועילים, לא "מתוך" שני
ומתוך  בכולה, קדושה פשטה הרגל על קדושה שחלה

הגוף. קדושת גם קדשה לדמיה, עצמה,73)שקדשה היא
ידי  על לחולין יוצאה ואינה בכולה, קדושה פשטה שמא
תמימה. כשהיא נפדית שאינה הגוף קדושת ככל פדיון,
פשטה  אם "ספק כאן: רבינו בדברי גורס שמח" וה"אור
מתוך  שאומרים וודאי זה כלומר, לא" או בגופה קדושה
הוא  הספק רק לדמיה, כולה נתקדשה מקצתה שנתקדשה
לדמיה  שנתקדשה מתוך השני, ה"מתוך" את אומרים אם
פעמים. שתי "מתוך" אומרים אין אולי כי לגופה, נתקדשה

.ÂËÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ74ÈÓÏ dlk d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ? ¿≈«ƒ¿ƒ»À»¿ƒ
d˙B‡ ·È¯˜iL75ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ,76B˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ ∆«¿ƒ»¿»∆»Àƒƒ¿≈

¯·‡77Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ¯·‡ ‰È‰ Ì‡Â .78‰ËLt - ≈∆¿ƒ»»≈∆∆«¿»»¿»»¿»
dlÎa ‰M„˜79. ¿À»¿À»

פשטה 74) שמא לחולין, ולהוציאה למכרה אין שהרי
כמות  כולה להקריבה לחייבו אין וגם בכולה, הגוף קדושת
להפסיד  לו ואין בלבד רגלה אלא קדשה לא שמא שהיא,

בהמתו. עולה.75)כל להביא הדמים 76)שנדר אין
לא  (ממש) עולתו "המוכר שאפילו עולה, בקדושת נתפסים
זו, שכן כל חולין", המעות שיחזרו תורה ודין כלום עשה
הדמים  אין עולה, להקריבה ומוכרה עולה, ספק רק שהיא

עולה. בקדושת יכול 77)נתפסים ואינו קדוש שהוא
מחוסרת  בהמה מקריב זו עולה הקונה הלא ושאלו: למכרו.
נדר  והלוקח קרב, הוא המוכר לחובת אבר שאותו ַָאבר,
שם, ברש"י הובא ובירושלמי שלימה? עולה להביא
מבהמה  זוז שווה להביא הקונה שנדר כגון מתרצים:

זוזים. כמה כדי זו בבהמה יש והרי לב 78)לעולה, כגון
כבד. אבר 79)או בלי לחיות יכולה הבהמה שאין כיוון

כולה. הקדישה כאילו זה הרי זה,

.ÊË·¯wÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a ‰˙È‰80, »¿»¿≈»«¬«∆≈»¿»ƒ»≈
ÂÈÓ„Ï ‰È¯·‡Ó ¯·‡ LÈc˜‰Â81‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈∆≈¬»∆»¿»»≈∆«¿»»¿»

‡l‡ Lc˜˙ ‡Ï - B· ‰ÈeÏz ÔÈ‡ ‰ÓLp‰L ÔÈa Ba≈∆«¿»»≈¿»…ƒ¿«≈∆»
„·Ïa ¯·‡ B˙B‡ ÈÓ„82ÈÓc :¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈≈∆ƒ¿«≈«¿∆»«¿≈

‡e‰ - ÁaÊnÏ Lc˜‰ daÏ ÈÓ„ B‡ BÊ ‰¯t Ï‚∆̄∆»»¿≈ƒ»∆¿≈«ƒ¿≈«
da ÔÈÙzL Lc˜‰Â83. ¿∆¿≈À»ƒ»

המזבח.80) עולה.81)על בדמיו ויביאו שיימכר
אין 82) מומו, מחמת המזבח על לעלות ראוי שאינו כיוון

בכולו. קדושה פשטה בו לחצאין,83)לומר שותפות לא
בשלו. זוכה אחד כל אלא

.ÊÈ‰Ê ¯BÓÁ ·Ï B‡ ‰Ê „·Ú L‡¯ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈…∆∆∆≈¬∆
ÁaÊnÏ Lc˜‰84- ÁaÊnÏ Lc˜‰ ÈL‡¯ :¯Ó‡L B‡ , ∆¿≈«ƒ¿≈«∆»«…ƒ∆¿≈«ƒ¿≈«

BL‡¯ ÈÓ„a ‡l‡ ·iÁ BÈ‡85‰ÂLÈ ‰nk ÔÈ‡B¯Â . ≈«»∆»ƒ¿≈…¿ƒ«»ƒ¿∆
¯kÓ ‰È‰ el‡ ¯·‡ B˙B‡86.Ôa¯˜ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ≈∆ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»»¿»

עולה.84) להקריבם קודש יהיו שאינם 85)דמיו מכיוון
אלא  נתקדשו ולא מזה, גדול מום לך אין להקרבה, ראויים

בלבד. אבר אותו אדם 86)דמי ישווה מה שואל: הראב"ד
אסור  שהרי ראוי אינו לכלבים ואפילו ראשו יוסר כאשר
לאחר, העבד את שימכרו רבינו כוונת אכן, המת, מן ליהנות
או  תורגמן הוא שאם למוכר, יישאר והראש לקונה, - הגוף
בשאר  שישתכר ומה למוכר, יהיה למרחוק צופה או זמר
אותו  "שישומו התוספות כתבו וכן לקונה. יהיה הגוף אברי
חכם, כשהוא והכוונה, ראוי" הוא מלאכה לאיזו שמכר אבר
בה  שיש עצה, ממנו ליהנות ויכולים המצאות, וממציא
ראויים  ואינם יועצים שרים כמה שישנם כמו תועלת,
הרדב"ז  ולדעת שבראש. זו אלא אחרת, מלאכה לעשות
הם  שותפים וההקדש שהמקדיש הכוונה רבינו, דברי בהבנת
בו, תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש מכיוון ממש, לחצאים
הם  חולקים כורחך על זה, בלא זה להתקיים אפשר ואי
לא  ראשו" בדמי אלא חייב "אינו רבינו: שכתב ומה בשווה.

"שהו  כשם בכולו חייב שאינו אלא לומר, חייב התכוון א
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בהלכות  רבינו דברי לדבריו, וראייה הבאה. בהלכה בכולו"
או  זה עבד ראש לחבירו "האומר ח הלכה כז פרק מכירה
הדין  וכן חציו, מכר זה הרי לך מוכר אני זה חמור ראש

בו. תלוייה שהנשמה אבר בכל

.ÁÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87ÁaÊÓ ÈL„˜a ?88Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¬»
B‡ ‰Ê ¯BÓÁ L‡¯ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ»≈¿≈…¬∆

Lc˜‰ B„·k89B„·k B‡ ‰Ê „·Ú L‡¯ ÈÓc B‡ , ¿≈∆¿≈¿≈…∆∆∆¿≈
È¯‰ - Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ¯·„ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Lc˜‰∆¿≈ƒ¿»»∆«¿»»¿»¬≈

Blk ÈÓ„a ·iÁ ‰Ê90˙M„˜ ˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰ ÏkL . ∆«»ƒ¿≈À∆»∆¿≈∆∆««ƒ¿À«
‡e‰ ÌÈÓc91. »ƒ

לדמיו.87) שהקדישו האבר בדמי אלא חייב שאינו
אפילו 88) ולפיכך למזבח, עולות לצרכי לדמיו, שהקדישו,

אבר  אותו אלא נתקדש לא בו תלוייה שהנשמה אבר הקדיש
אחרי  נידון הגוף שיהא זה דין בתורה מצינו שלא בלבד

כאלו. בקדשים בו, תלוייה שנפשו הקדש 89)אבר וסתם
הבית. כל 90)לבדק שערך לומר נפשות" "בערכך שנאמר

אמר  שאם בו, תלוייה שהנפש אבר ערך אחרי נמשך הגוף
כולו. ערך נותן עלי לבי נתכוון 91)ערך הרדב"ז לדעת

וכיוון  דמיו, את הקדיש הבית, לבדק שהקדיש כיוון רבינו,
כאילו  ממילא זה הרי בו תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש
ממנו  טול זה, באבר תלויים דמיו כל שהרי כולו, הקדישו

כלל. ושיווי דמים לו אין זה אבר

.ËÈÁaÊnÏ ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰92Bk¯Úa ‡È·Ó - »≈∆¿ƒ»««ƒ¿≈«≈ƒ¿∆¿
ÌÏL C¯ÚÏ ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .Ôa¯˜93‰Ê È¯‰ - »¿»¿ƒ≈»«∆∆¿≈∆»≈¬≈∆

„È ‚O‰a ÔBc Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c94B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«»≈ƒƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ
ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„È ‚O‰a ÔBc BÈ‡ B‡ ,C¯Ú ÔBLÏaƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈»ƒ¿«ƒ¿≈«

¯„95ÁaÊnÏ B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰ CÎÂ .96BÊ È¯‰ - »«¿»««¿ƒ¿≈¬À»«ƒ¿≈«¬≈
¯·ca LÈÂ .ÁaÊnÏ ˙BÏBÚ Ô‰a e‡È·È ÌÈÓc‰Â ,˙ÈcÙƒ¿≈¿«»ƒ»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿≈«»»

da ·eˆw‰ C¯Úa d˙B‡ ÔÈ„Bt Ì‡ ,˜ÙÒ97ÔÈ„Bt B‡ »≈ƒƒ»»≈∆«»»ƒ
LÈc˜‰ ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,dÈÂLa d˙B‡98ÏÎa ÔÈ„Â . »¿»¿»ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»
¯ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡99. ≈¿«≈»∆¿«¿ƒ

למזבח.92) קרבן יהא ערכי בתור 93)שכסף ה.הקצוב
נותן 94) הסכום, כל את לו אין שאם הכספית, יכולתו לפי

ונפטר. שבידו אלא 95)מה מזבח בקרבן פדיון מצינו ולא
שוויו. למזבח.96)לפי קרבן יהא שדהו שכסף

כור.97) בית לזרע שקל בקרבנות 98)חמישים מצינו ולא
משווים. פחות שיפדו שהוממו, שבהקדש 99)מזבח

שלא  ההקדש, טובת ואם העליונה". על הקדש "יד אומרים
זה  הרי וטיבה, השדה דמי לפי אלא קצוב, שכר לפי ישלם
והוא  בתורה. הקצוב השכר על העולים דמיה כפי משלם

להיפך. הדין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מה 1) לכהנים, ניתן חרם ואיזה הבית לבדק הוא חרם איזה

על  חל הבית בדק שהקדש שמים, לחרמי כהנים חרמי בין
ושפחתו  עבדו המקדיש דין להיפך, ולא מזבח קדשי
מקדיש  אדם שאין עצמו, את המקדיש ומשפט הכנענים,
מקדיש  אדם שאין אעפ"י ברשותו, ואינו שלו, שאינו דבר

להקדישו  חייב – להקדישו נדר אם לעולם, בא שלא דבר
אבינו, מיעקב לדבר ראיה נדרו, משום לעולם כשיבוא
מותפס  זה הרי בטעות והמתפיס הקדש, אינו בטעות הקדש

וקדוש.

.‡˙Èa‰ ˜„·Ï Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰ „Á‡2B‡ , ∆»»≈¬≈∆∆¿≈¿∆∆««ƒ
Ì¯Á3ÌÈÓMÏ Ì¯Á B‡ ,˙Èa‰ ˜„·Ï4ÏÎa ÔÎÂ ; ≈∆¿∆∆««ƒ≈∆«»«ƒ¿≈¿»

Lc˜‰ ÂÈÒÎ Ïk ¯Ó‡ Ì‡ ,ÂÈÒÎ5˜„·Ï Ì¯Á B‡ ¿»»ƒ»«»¿»»∆¿≈≈∆¿∆∆
˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÓMÏ Ì¯Á B‡ ˙Èa‰6. ««ƒ≈∆«»«ƒ¬≈≈ƒ¿¿∆∆««ƒ

Ì˙Ò Ì¯Á ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7ÌÈ‰kÏ el‡ È¯‰ -8. ¬»ƒ»«≈∆¿»¬≈≈«…¬ƒ
ÌÈ‰kÏ - ÌÈÓ¯Á Ì˙qL9Ì¯Á Ïk :¯Ó‡pL ; ∆¿»¬»ƒ«…¬ƒ∆∆¡«»≈∆

‰È‰È EÏ Ï‡¯OÈa10. ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכתוב 2) מלשון ושכלולו, המקדש בית בנין תיקון לצרכי
הבית". בדק את יחזקו "והם ו) יב, הקדש.3)(מלכיםֿב,

אחר, לענין ממציאותו הדבר הסרת והפרשה, הבדלה - חרם
לה' "והחרמתי יג) ד, (מיכה ככתוב לקודש, מחול אם
כל  "ואת מ) י, (יהושע ככתוב למות, מחיים אם בצעם":

כט). כז, ויקרא והקבלה, (הכתב החרים" לה',4)הנשמה
בשמים. נכסיו,5)השוכן כל להקדיש רשאי שאינו אע"פ

ה"ב. להלן הבית",6)כמבואר לבדק הקדש "סתם שאם
כאן, כלֿשכן שם, ובביאורנו ה"ז, פ"ה, לעיל כמבואר

"לשמים". או הבית לבדק ואמר פירש 7)שפירש ולא
כמבואר 8)למי. משמר, שבאותו לכהנים מתנה ניתנים

שמים  חרמי בין ההבדלים יתבארו ה"ד ולהלן ה"ה, בסמוך
כהנים. ואע"פ 9)לחרמי כחכמים. כח: בערכין משנה

לה'"? הוא קדשים קודש חרם "כל כח) כז, (ויקרא שנאמר
כמבואר  קדשים, קדשי על חל שהחרם לומר, הכתוב נתכוון

(שם). הי"א מפסוק 10)להלן זה דרשו שם, במשנה אמנם
לכהן", החרם כשדה השדה... "והיה כא) כז, (ויקרא אחר
זה, לפסוק במדבר, זוטא בספרי נמצא רבינו כדברי אבל
לך  בישראל חרם כל נכסיו... כל אדם החרים שאם "מניין

לכהנים". חרמים שסתם מלמד, - יהיה

.·B¯˜a ÔÓ Ì„‡ ÌÈ¯ÁÓ11ÂÈ„·ÚÓe B‡vÓe «¬ƒ»»ƒ¿»ƒ…≈¬»»
ÌÈÚk‰ ÂÈ˙BÁÙMÓe12‡Ï Ï·‡ .B˙fÁ‡ ‰„OÓe ƒƒ¿»«¿«¬ƒƒ¿≈¬À»¬»…

„O Ïk ‡ÏÂ ,ÂÈ„·Ú Ïk ‡ÏÂ ,BzÓ‰a Ïk ÌÈ¯ÁÈ,ÂÈ˙B «¬ƒ»¿∆¿¿…»¬»»¿…»¿»
:¯Ó‡pL ;ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡MÓ BÏ LiL ÔÈÓ Ïk ‡ÏÂ¿…»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ∆∆¡«

BÏ ¯L‡ ÏkÓ13ÌÈ¯Á‰ elÙ‡ ,Ïk‰ ˙‡ ÌÈ¯Á‰ Ì‡Â . ƒ»¬∆¿ƒ∆¡ƒ∆«…¬ƒ∆¡ƒ
ÔÈÓ¯ÁÓ el‡ È¯‰ - ÂÈÒÎ Ïk14ÌÈ¯Á‰L ÔÈa . »¿»»¬≈≈À¿»ƒ≈∆∆¡ƒ

.˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯Á‰L ÔÈa ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈∆∆¡ƒ¿∆∆««ƒ

בקרו.11) לא 12)מקצת אבל הגוף, קנין לו הקנויים
להלן  שלו", גופו שאין דבר מקדיש אדם "שאין העברים,

אמרו:13)הכ"א. ושם כח.) (ערכין לו" אשר כל "ולא
רש"י). = המטלטלין (כל לו אשר כל ולא - לו אשר מכל
אחוזה  משדה הכנענים). עבדיו = ) אדם כל ולא - מאדם
הי"ג. פ"ח, לקמן והשווה אחוזה. שדה כל ולא -

כג:14) ערכין במשנה מפורש וכן מ"י, פ"ד, ערכין תוספתא
המשנה). (מרכבת תפיליו לו מעלין נכסיו המקדיש

.‚ÔÈÁ˜BÏ - ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰ B‡ ÌÈ¯Á‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆∆¡ƒƒ¿ƒ»¿»»¿ƒ
BL‡¯aL ÔÈlÙz elÙ‡Â ,BÏ LiM ‰Ó Ïk15ÔÈ‡Â , »«∆≈«¬ƒ¿ƒƒ∆¿…¿≈
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B‡ Lc˜‰ Ïk‰L ;ÂÈ„‚·e B˙en‡ ÈÏk ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¿≈À»¿»»∆«…∆¿≈
Ì¯Á16. ≈∆

(רש"י 15) ההקדש מן אותן ויפדה מעות וילווה שם, משנה
עושה, הוא מצוה סובר נכסיו, שהמקדיש קב:), קמא לבבא

שם). קמא (בבא תפיליו על גם שאפילו 16)ודעתו
פ"ג, לעיל כמבואר מהם, אותם לוקחים ערכין בחייבי
הט"ו. שם כמבואר תפיליו, לו שמשאירים אע"פ הט"זֿיז

.„ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ÔÈa ‰Ó17ÈÓ¯ÁL ?ÌÈÓL ÈÓ¯ÁÏ «≈∆¿≈…¬ƒ¿∆¿≈»«ƒ∆∆¿≈
Lc˜‰ - ÌÈÓL18ÔÈcÙÂ ,19ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ ,Ô‰ÈÈÂLa »«ƒ∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ

˙Èa‰ ˜„·Ï20ÌÈ‰k ÈÓ¯ÁÂ ;ÔÈlÁÏ ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÈÂ , ¿∆∆««ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿Àƒ¿∆¿≈…¬ƒ
ÌÏBÚÏ ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ -21ÌÈ‰kÏ ÔÈz ‡l‡ , ≈»∆ƒ¿¿»∆»ƒ»ƒ«…¬ƒ

‰Óe¯˙k22¯ÎnÈ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ‰k Ì¯Á ÏÚÂ . «¿»¿«≈∆…¬ƒ≈…ƒ»≈
ÌÈÏÚaÏ Ï‡bÈ ‡ÏÂ ,¯Á‡Ï ¯ÎnÈ ‡Ï - Ï‡bÈ ‡ÏÂ23. ¿…ƒ»≈…ƒ»≈¿«≈¿…ƒ»≈«¿»ƒ

לכהן.17) לתתם כדי נכסיו ליהנות 18)שהחרים ואסור
הם  הרי כהן, ליד שהגיעו לחרמים בניגוד פדיון, בלא מהם

כהן. של ממונו כשאר ע"י 19)כחולין, הגזבר, מידי
אחרים. ע"י או החרימם,20)הבעלים כן דעת שעל

הבית. בדק לחיזוק יהיו נתנם 21)שדמיהם שלא עוד כל
הכהן  יכול כהן, ליד משהגיעו אבל לפדותם. יכול אינו לכהן
בתוספתא  וכן לב.) לבכורות (רש"י שירצה מי לכל למכרם

מי"א. פ"ד, כח:).22)ערכין בערכין (משנה נפדית שאינה
מיד  אלא כהן, ביד כתרומה לזרים אסורים אינם אבל
(רדב"ז) לזרים בהנאה מותרים הם הרי כהן, לרשות שהגיעו

ה"ה. בסמוך זה,23)וכמבואר כהנים'לפסוק 'תורת
מדבר, הכתוב כהנים בחרמי ועלֿכרחך שם. הגר"א וכגירסת
בדק  צרכי מהם לעשות הם נפדים ודאי הבית  בדק שחרמי

חרמי). דיבורֿהמתחיל כח: לערכין (תוספות הבית

.‰È¯‰ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ ÌÈ¯Án‰ „Á‡Â¿∆»««¬ƒ«¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈
¯ÓLÓ B˙B‡aL Ô‰kÏ ÔÈz el‡24‰ÚMa ≈ƒ»ƒ¿…≈∆¿ƒ¿»¿»»

ÌÈ¯Á‰L25˙È·a Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌÈ‰k ÈÓ¯Á . ∆∆¡ƒ∆¿≈…¬ƒ»¿«∆≈¿≈
ÌÈÏÚa‰26Ì‰È¯·c ÏÎÏ Lc˜‰ Ô‰ È¯‰ -27; «¿»ƒ¬≈≈∆¿≈¿»ƒ¿≈∆

B˙ .'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜ Ì¯Á Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆…∆»»ƒ«¿»
Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - Ô‰kÏ28:¯Ó‡pL ; «…≈¬≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«
‰È‰È EÏ Ï‡¯OÈa Ì¯Á Ïk29. »≈∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכ"ד.24) פ"ד, לעיל לכל 25)מבואר נותנם אינו אבל
הגר  בגזל ונאמר לכהן", החרם "כשדה שנאמר שירצה, כהן
קנאו  שם, מה לכהן". לה' המושב "האשם ח) ה, (במדבר
איל  מלבד בו: שנאמר = ) משמר שבאותו לכהן ונתנו ה'
הקרן  יהיה לו בו, המכפר הכהן - בו" יכפר אשר הכיפורים
כח:). (ערכין משמר שבאותו לכהן נותנם כאן אף והחומש),
ה"ז, להלן כמבואר זה, בענין לקרקעות הושוו מטלטלין וגם
שם). (גמרא משמר אותו לכהני הם אף ניתנים ולפיכך

הכהן.26) ליד שהגיעו ומועלים 27)טרם בהנאה אסורים
אפילו 28)בהם. שירצה, מי לכל ומוכרם ממונו, כשאר

שם.29)לזרים. וברש"י לב. בבכורות וכן כט. ערכין

.ÂÌ¯Á ‰„O BÏ ‰˙È‰L Ô‰k30‰ÎfL31¯Á‡ da …≈∆»¿»¿≈≈∆∆»»»««
dÓÈ¯Á‰Â Ï·Bi‰32ÂÈÁ‡Ï ‰‡ˆBÈÂ ,˙Ó¯ÁÓ BÊ È¯‰ - «≈¿∆¡ƒ»¬≈À¿∆∆¿¿»¿∆»

ÌÈ‰k‰33,„nÏÓ - B˙fÁ‡ ‰È‰z Ô‰kÏ :¯Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««…≈ƒ¿∆¬À»¿«≈
Ï‡¯OÈÏ ‰fÁ‡ ‰„Ok BÏ BÓ¯Á ‰„OL34Ì‡L , ∆¿≈∆¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿»≈∆ƒ
.„iÓ ˙Ó¯ÁÓ ‡È‰ - dÓÈ¯Á‰∆¡ƒ»ƒÀ¿∆∆ƒ»

לחלקו.30) והגיעה ישראל להגיה 31)שהחרימה יש
והכוונה  למבי"ט. ספר בקרית הנוסח וכן בה, שזכה או כאן:
אחד  וגאלה היובל, לפני ישראל שהקדישה אחוזה לשדה
שיוצאה  בעלים, גאלוה ולא היובל והגיע ההקדש, מיד

ה"כ. לעילפ"ד, כמבואר ביובל, סתם,32)לכהנים חרם
לכהנים. לכהנים,33)שהוא ויוצאת הואיל יאמר: שלא

שלי. תהא ידי, תחת היא "והיה 34)והרי הכתוב: וסדר
אחוזתו", תהיה לכהן החרם כשדה ביובל... בצאתו השדה
בה  שזכה חרם שדה להשוות למד, ונמצא ללמד בא זה הרי

כט.). (ערכין ישראל של אחוזה לשדה כהן,

.ÊBÓ¯Á ‰„O Ô‰k‰ ¯ÎÓ35elÙ‡ ,Á˜BÏ dLÈc˜‰Â , »««…≈¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ»≈«¬ƒ
‰ - ‰eÓÈ¯Á‰L ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰ Á˜Bl‰ ‰È‰È¯ »»«≈««¿»ƒ»ƒƒ∆∆¡ƒ»¬≈

BÊ36‰˜Ó ‰„Ok37Ï·Bia d¯ÎnL Ô‰kÏ ˙¯ÊBÁÂ ,38. ƒ¿≈ƒ¿»¿∆∆«…≈∆¿»»«≈
ÌiÂÏe ÌÈ‰k ÏL ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ Ï·‡39ÌÈ‡ - ¬»«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…¬ƒ¿ƒƒ≈»

ÌÏBÚ ˙fÁ‡ Èk :‰„Oa ¯ÓB‡ È¯‰L .Ô˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ«¬ƒƒ»∆¬≈≈«»∆ƒ¬À«»
ÌÎÏ ‡e‰40eLw‰ ÔÈÏËÏhÓe ;41,ÔÈÓ¯Áa ˙BÚ˜¯˜Ï »∆ƒ«¿¿ƒÀ¿¿«¿»«¬»ƒ

BÏ ¯L‡ ÏkÓ :¯Ó‡pL42.B˙fÁ‡ ‰„OÓe ∆∆¡«ƒ»¬∆ƒ¿≈¬À»

היובל,35) אחר בה שזכה או האחרים, ישראל מידי שזכה
הקודמת. זו.36)כבהלכה התימנים: ובכת"י רומי ובדפוס

זה. לוקח שלקחה לשדה, בה 37)והכוונה זכה שלא
מאחר. לקחה אלא פ"ד,38)ממורישיו, לעיל כמבואר

יוצאה  ואינה למוכר, חוזרת זו הרי היובל שכשיגיע הכ"ו,
כאן  ואף שלו", שאינו דבר מקדיש אדם "שאין לכהנים,
כו.). (ערכין אחוזתו כשדה לכהן היא הרי זו שדה

לעצמן.39) שקנו מטלטליהן וכן ממורישיהם, בקרקע שזכו
הוא 40) וכן הכתוב. כלשון להם, וצ"ל: סופר, טעות

הלווים, בשדה מדבר זה שפסוק ואע"פ קדומים. בדפוסים
לכה  כח.הואֿהדין בערכין המשנה ולשון (לחםֿמשנה). נים

שהחרמים  מחרימים, היו "הכהנים זו: הלכה מקור שממנה
לך  בישראל חרם כל בהם: שנאמר רש"י: ומפרש שלהם".
הוא  יחרימה, אם בכך, הנאה מה שלו, שהיא וכיון יהיה,
שבין  שם, יהודה רבי כדעת פסק ורבינו בה. יזכה עצמו
עמ' שם בתוספות וראה מחרימים, אינם לויים ובין כהנים
מהכתוב, הוא הטעם שעיקר כמאן. דיבורֿהמתחיל ב
הואֿהדין  בלויים, שכתוב ואע"פ להם". היא עולם "אחוזת

כח.).42)הושוו.41)לכהנים. (שם מטלטלין אלו

.ÁLc˜‰‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ÁaÊÓ ÈL„˜ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆««ƒ¬≈«∆¿≈
‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,‰„t˙Â ‰Ó‰a‰ C¯Ú˙Â ,Ô‰ÈÏÚ ÏÁ»¬≈∆¿≈»≈«¿≈»¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆»

‰lÁza ‰˙È‰M ‰ÓÏ ·¯˜z ‰Ó‰a‰Â ,˙Èa‰ ˜„·Ï43. ¿∆∆««ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿«∆»¿»«¿ƒ»
È¯‰ :¯Ó‡Â ÁaÊnÏ ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ LÈc˜n‰ Ï·‡¬»««¿ƒ»¿≈∆∆««ƒ«ƒ¿≈«¿»«¬≈
‰OÚ ‡Ï - ÌÈ‰kÏ ÌÓÈ¯Á‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ»¿»ƒ∆¡ƒ»«…¬ƒ…»»

ÌeÏÎ44Ì¯Á‰ ‡ÏÂ ÁaÊÓ Lc˜‰ ÔÈ‡Â ,45ÏÚ ÏÁ ¿¿≈∆¿≈ƒ¿≈«¿…«≈∆»«
BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„»̃¿≈∆∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»∆≈

BlL46. ∆

שהיא 43) עוד כל ממנה נפקעת המזבח קדושת שאין
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עליה  להוסיף אלא הבית בדק הקדש בא ולא תמימה,
אותם  "ומקדישין לב.): בתמורה (משנה דמים קדושת
בברייתא  כמפורש הבית, לבדק והכוונה עילוי". הקדש
הרי  אמר: כאילו זה הרי ספר": ה"קרית וכתב שם, בגמרא
כמסירתו  לגבוה אמירתו כי שחייב, הבית, לבדק מנה עלי

שם.44)להדיוט. כהנים.45)ברייתא חרמי
דרך 46) התחייבות אינם כהנים חרמי או מזבח שקדושת

שהרי  תדע, עצמה. הבהמה על חלה הגוף קדושת אלא נדר,
כהנים  חרמי וגם תמימים, כשהם נפדים מזבח קדשי אין
שהבהמה  ומתוך ה"ד, לעיל כמבואר לעולם, נפדים אינם
נוספת  קדושה ואין שלו, אינה הבית לבדק הוקדשה כבר
נדר, כמו היא הבית בדק קדושת אבל עליה. לחול יכולה
לעיל  בביאורנו כאמור מזבח, קדושת על היא חלה ולפיכך
דיבורֿהמתחיל  לב. תמורה ב'תוספות' וראה מ. אות
הבעלים  שם יש מזבח "שבקדשי בזה: אחר טעם מקדישין,
בהמה  להקריב הוא רוצה (=שהרי כשהוממו לפדותם,
עליהם  לבעלים אין הבית בדק בקדשי אבל במקומה), אחרת
לפיכך  לגבוה) שלו את מסר כבר (=שהוא אדם משאר יותר

להתפיס". בידו אין

.ËLc˜‰ ‰Ê ¯BL :¯ÓB‡‰47,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï »≈∆∆¿≈¿««¿ƒ
‰‡‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe48. ¿»¿¿ƒ¬≈∆À»«¬»»

ÁaÊnÏ Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ BLÈc˜‰49Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈∆∆¿≈«ƒ¿≈«¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÂLÎÚÓ Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡50, »«¬≈∆∆¿≈≈«¿»¿««¿ƒ
‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe51. ¿»¿¿ƒ¬≈∆»«¬»»

BÈ‡ - ÁaÊnÏ ÌÈLÏM‰ CB˙a BLÈc˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈«≈
Lc˜Ó52. À¿»

פ"ה,47) לעיל הבית, לבדק הקדשות שסתם הבית, לבדק
(תוספתא 48)ה"ז. מעכשיו ההקדש חל לא שעדיין

וכתב  באכילה", "מותר כתוב שם אלא מ"א). פ"ג, תמורה
יחל", "לא משום לוקה זה ומקדיש הואיל שמח", ה"אור
ישראל  "וצריך גנב, כמו לעבירה מומר הריהו נדרו, שחילל
בה, לשחוט זה למומר יתננה ואח"כ הסכין, את לבדוק כשר

טורח שאינו שחזקתו בהל'מפני רבינו כלשון לבדוק",
אסור  - סכינו נבדקה לא אם ולפיכך הי"ד, פ"ד, שחיטה
בהנאה. אלא מותר השור ואין משחיטתו, לאכול

עליו 49) חלה לא שעדיין האמור, מהטעם שם, תוספתא
הבית. בדק ולא 50)קדושת יום השלשים יעברו שאם

למפרע. ההקדש עליו יחול הבית 51)ימות, בדק שקדשי
העמדה  בני שאינם לפדיון, עוד ראויים אינם שנשחטו
(לחםֿ קבורה אלא תקנה להם ואין הי"ב) פ"ה, (לעיל

שאינו 52)משנה). דבר מקדיש אדם שאין שם, תוספתא
פ"ט, גירושין שבהל' ואע"פ הקודמת. בהלכה כמבואר שלו,
מהיום  או מעכשיו גיטך זה הרי "אמר רבינו: כתב הי"ד
שאמר  אחר שמא מגורשת, ספק זו הרי ומת מיתתי לאחר
על  דעתו וסמכה "מעכשיו", מלשון בו חזר "מעכשיו"
בתוך  הקדישו שאם כאן, רבינו פסק זאת בכל מיתה", לאחר
בו  "חזר נאמר: אם אפילו שבהקדש מוקדש, אינו שלשים
בהל' רבינו כדברי מועילה, חזרתו אין מעכשיו" מלשון

ואפילו מ  בהקדש, חזרה "שאין ה"א: פט"ו, הקרבנות עשה
אפרים). מחנה (הגהות דבור" כדי תוך

.È·ekÚ ‡l‡ da ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ‰ÏBÚ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿∆∆««ƒ≈»∆»ƒ
„·Ïa ÔÈ¯aÊb53„Ú ËÁMz ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈«

‰„tzL54CÎÈÙÏ .55BÊ È¯‰ - dËÁLe ¯·Ú Ì‡ , ∆ƒ»∆¿ƒ»ƒ»«¿»»¬≈
‰¯Lk56. ¿≈»

ויעריכוה 53) שישימוה עד שחיטתה את מעכבים הגזברים
אין  אבל בדמיה, המקדיש את לחייב כדי שוה, היא כמה
אלא  זה אין כי בעלים, שיפדוה עד שחיטתה את מעכבים
תורה  דין זהו שחיטתה, לאחר ישלם והוא המקדיש, על חוב
גופא). דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' לב: (תמורה

העולה.54) גוף על  נתפס זה 55)שההקדש ואין הואיל
חכמים. מדברי לאחר 56)אלא שומתה דמי ישלם והוא

שם). (תמורה זמן

.‡ÈÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa Ì„‡ ÌÈ¯ÁÓ57„˜ ÔÈaÌÈL «¬ƒ»»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
ÌÈl˜58˙Èa‰ ˜„a ÈÓ¯Á ÔÈa ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ÔÈa ,59. «ƒ≈∆¿≈…¬ƒ≈∆¿≈∆∆««ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰L ÌÈL„˜ eÈ‰ Ì‡Â60˙‡ Ô˙B - ¿ƒ»»»ƒ∆«»¿«¬»»≈∆
Ô˙B‡ e·¯˜ÈÂ ,˙Èa‰ ˜„·Ï ÔÈa ÌÈ‰kÏ ÔÈa Ô‰ÈÓc¿≈∆≈«…¬ƒ≈¿∆∆««ƒ¿ƒ¿¿»

Ô‰M ‰ÓÏ e„tiL ¯Á‡ ÌÈL„w‰61. «√»ƒ««∆ƒ»¿«∆≈

עולה.57) ותודה.58)כגון שלמים כלומר,59)כגון
כהנים  חרמי או שהם: לחרמים, האלה הקדשים את מתפיס
חרם, כל שנאמר: כח:), בערכין (משנה הבית בדק חרמי או
קדשי  על אפילו חרם, חל הכל על לה'. הוא קדשים קודש

לב.). לתמורה וברש"י (שם הרי 60)קדשים שנדר כגון
הואיל  החרימה, ואח"כ לנדרו, בהמה והפריש עולה, עלי
נמצאת  לנדרו, אחרת להביא חייב הוא נגנבה, או מתה ואם

היא. אחרת,61)שלו לקדושה אותה משנים שאין
דמיה. על אלא החרם חל ולא לב. בתמורה כמבואר

.·È‰·„ eÈ‰62?Ô˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈk - ÔÓÈ¯Á‰Â »¿»»¿∆¡ƒ»≈«ƒ»
d˙BÏÚ‰Ï BÊ ‰Ó‰·a ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡¿ƒ«»»»∆ƒ≈ƒ¿≈»¿«¬»

da ·iÁ BÈ‡L ‰ÏBÚ63¯eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,64- »∆≈«»»¿»«≈ƒ
.‰˙È‰L BÓk ‰·„ BÊ ‰Ó‰a ·È¯˜È«¿ƒ¿≈»¿»»¿∆»¿»

מתו,62) אם באחריותם חייב ואינו עולות, אלו הרי שאמר
עליהם? החרם יחול ואיך שלו, אינם אדם 63)נמצאו

להקריבה  נוטלה בזול בהמה ימצא אם עולה, חייב שאינו
ידי  יצא לנדבתו שהפריש אחר זה מקדיש שגם לקונו, דורון
ולא  במקומה, אחרת להביא חייב אינו תמות ואם חובתו,
ההנאה" "טובת וזוהי לקונו, דורון הקריב שלא אלא הפסיד

בנדבתו. עדיין לו את 64)שיש כופים אין כלומר,
אלא  שאינה כיון ולהקריבה, הללו בדמים לפדותה המקדיש
או  לכהנים דמיה שיתן כל אלא מחיובו, נפטר וכבר נדבה
המדברת  הקודמת בהלכה אבל יקריבנה. הבית לבדק
שיפדנה  המתפיס את כופים באחריותה, שחייב ב"נדר"
מפרש, כח: בערכין ורש"י נדרו. לקיים כדי ויקריבנה,
בה, לו שיש הנאה טובת כדי דמיה, יתן עצמו שהמקדיש
יודה  לפדותה, ירצה לא אם ואמנם, לקונו. דורון שיקריב
ויקריבנה  לפדותה יכול אחר אדם שגם לרבינו, רש"י

הבית. לבדק או לכהנים יפלו והדמים (משנהֿלמלך).

.‚ÈÔÈa ,ÌÈÓMÏ ‰Ó‰a ¯BÎa ˙‡ ÌÈ¯Á‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆∆¡ƒ∆¿¿≈»«»«ƒ≈
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ÌeÓ ÏÚa ‰È‰L ÔÈa ÌÈÓz ‰È‰L65‰Ê È¯‰ - ∆»»»ƒ≈∆»»««¬≈∆
Ì¯ÁÓ66ÌÈÓMÏ Ô‰k‰ BÓÈ¯Á‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈»ƒ«∆∆¡ƒ«…≈«»«ƒ

B„ÈÏ ‡aL ¯Á‡67. ««∆»¿»

(65- תמים היה שאם לכהן,אלא הם מתנה ששניהם
למזבח. ואימוריו דמו את מבוארת 66)מקריבים ופדייתו

הי"ד. הוא 67)להלן הרי מום בו וכשנפל שלו, שהוא
ה"ג. פ"א, בכורות הל' נכסיו, כשאר

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ68‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ? ¿≈«ƒ»¿ƒ«»»»∆
B„Èa ˙eL¯‰ ‰È‰˙Â BÏ ‰È‰iL È„k ‰Ê ¯BÎ·a ÔzÏƒ≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆»¿¿»

B·B¯˜Ï ,‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ BzÏ69BÚ¯Ï B‡70ÏÎÂ , ƒ¿¿»…≈∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿»
Ô‰k ÏÎÏ epzÈÂ ¯BÎa‰ ÁwÈ - ¯eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰«≈ƒƒ««¿¿ƒ¿∆¿»…≈

˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ .‰ˆ¯iL71. ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ

נמצא 68) כהן, של אלא שלו, אינו והרי החרימו, כשישראל
מוחרם. אינו אחותו.69)שגופו לבן או כהן בתו לבן

לו 70) שיתן לישראל כסף ליתן לו אסור עצמו, הכהן אבל
בגורן  המסייע ככהן נראה שזה זה, בכור הכהן לחברו או
ואסור, בשכרו, התרומות לו שיתנו כדי ולזרות לדוש
הי"ד. פ"א, בכורות והל' הי"ח פי"ב, תרומות בהל' כמבואר

טובת 71) שאותה שם: מפרש ורש"י כח:, בערכין משנה
בעל  יתן מאחר, לקבל יכול הבכור בעל שהישראל הנאה,
שרש"י  ישנו, חילוק עוד החרם. בשביל לכהן הבכור
חרמי  לענין מסבירה ורבינו כהנים, חרמי לענין מפרשה

הבית. לבדק שהם שמים,

.ÂË¯OÚn‰ ˙‡ ÌÈ¯Án‰72ÈÓÏL ÌÈ¯ÁÓk ‰Ê È¯‰ - ««¬ƒ∆««¬≈¬≈∆¿«¬ƒ«¿≈
B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰·„73. ¿»»¿ƒ∆≈«»¿«¬»

ואין 72) לבעלים, שנאכל כשלמים, ודינו בהמה, מעשר
בכורות  (הל' כפסח לבעלים כולו אלא כלום, בו לכהנים

ה"ד). אחר 73)פ"ו, להקריב חייב אינו ימות, שאם
זו  בבהמה ליתן רוצה אדם כמה אומדים ולפיכך במקומו,

(רדב"ז). הבית לבדק יפלו והדמים שלמים, להקריבה

.ÊËBÏ˜L LÈc˜n‰74‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ ˜„·Ï75 ««¿ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¬≈∆
L„˜76L„˜ ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯eka LÈc˜‰ .77. …∆ƒ¿ƒƒƒ¿∆∆««ƒ≈»…∆

el‡ È¯‰ - B„ÈÏ e‡aL ¯Á‡ Ô‰k‰ ÔLÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿ƒ»«…≈««∆»¿»¬≈≈
L„˜78. …∆

ההקדש,74) גזבר ליד שיגיע עד באחריותו חייב שהוא
מ"א. פ"ב, בשקלים זה.75)כמבואר הרי תימן: בכת"י

הוא 76) שהשקל שם, רבינו וכפירוש מ"ח פ"ח, שקלים
ה"ח  לעיל נתבאר וכבר קרבנות, לצרכי הלשכה לתרומת

מזבח. קדושת על חלה הבית בדק שם,77)שקדושת
שלו  שאינו דבר מקדיש אדם ואין הם, לכהנים שהבכורים
מג. אות לעיל בביאורנו וראה שם), (תוספותֿיו"ט

פ"ד,78) בכורים בהל' כמבואר שלו, וממון נכסיו, שהם
הי"ד.

.ÊÈÌÈ¯Án‰79ÌÈ‰k‰Â ‡e‰ - B˙ÁÙLÂ Bc·Ú ÈˆÁ ««¬ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿»¿«…¬ƒ
Ba ÔÈÙzL80ÌÈÓMÏ ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ .81 À»ƒ¬»ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ«»«ƒ

e¯‡aL BÓk ,L„˜ Blk - Bc·Ú ÈˆÁ82LÈc˜n‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«¿À…∆¿∆≈«¿¿»««¿ƒ

·ÚÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc83ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ B‡ , «¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ««¿ƒ»¿»»
L„˜ ÔÙe‚ È¯‰ - ÌÈ„·Ú Ô‰a eÈ‰Â84ÌÈ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ . ¿»»∆¬»ƒ¬≈»…∆¿ƒ»¬ƒ

e„tiL „Ú Ô‰a ˙B‰Ï85. ≈»»∆«∆ƒ»

כהנים.79) ובטעות 80)חרמי הי"א. פ"ד, ערכין תוספתא
שמח). (אור "המחרים" במקום "המקדיש" שם נכתב

הבית.81) לבדק שבהקדש 82)שהוא הי"ח פ"ה, לעיל
"נידון  שיהא לומר נפשות", "בערכך נאמר: הבית, בדק
זה  הרי בו, תלויה שהנשמה אבר והקדיש הואיל בכבודו",

שם. בביאורנו וכמבואר כולו, בדמי קנוי 83)חייב שגופם
לח:84)לו. יפלו 85)גיטין ודמיהם לאחרים, שימכרו

ה"ט. פ"ח, לקמן וראה הבית. לבדק

.ÁÈÌÈ¯Á‡Ó Ô‰ÈÓc ÁwÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ¯aÊb‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ«¿≈∆≈¬≈ƒ
˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe86Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ‡l‡ ; ¿ƒ»«≈∆»¿ƒ»

eˆ¯ Ì‡ ˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï87. «¬≈ƒ«¬≈ƒƒƒ»«≈ƒ»

לחירות,86) להוציאם רשאים הגזברים שאין שכן, וכל
מזלזלים  שהם יאמרו שלא והטעם, שם, בגיטין כמבואר
אותם  שמוכרים יודעים הכל מכירה דרך אבל הקדש, בנכסי
הגזברים). אין דיבורֿהמתחיל שם (תוספות בשווים

ה"ח:87) פי"א, נחלות הל' רבינו דברי והשווה שם. גיטין
אפילו  לחירות עבדים להוציא רשאים האפטרופין "אין
אותם  מוכרים אבל לחרות, שיצא דמים העבד מן ליקח
שם  וגם אותם", שמשחררים הם האחרים ואותם לאחרים...
לא  שלפעמים היתומים, בנכסי יזלזלו שלא כדי הטעם
וראה  שם, משנה' ב'מגיד כמבואר בדמיו, עמו ידקדקו
בזה. לוניל לחכמי שהשיב מה רבינו" "תשובות במוספינו

.ËÈB˙Ò¯t ÏÚ ¯˙i‰ Ïk - Bc·Ú È„È LÈc˜n‰88 ««¿ƒ¿≈«¿»«»≈««¿»»
‰Ê „·Ú Ò¯t˙Ó ‡e‰ „ˆÈÎÂ .L„˜89,ÏÎB‡Â ‰ÂBÏ ? …∆¿≈«ƒ¿«¿≈∆∆∆∆¿≈

‰OBÚÂ90‰ÂMÓ ˙BÁt ˙BÁt ‰OÚiL ‡e‰Â .Ú¯BÙe ¿∆≈«¿∆«¬∆»»ƒ»∆
‰Ëe¯t91ÔBL‡¯ - ‰Ëe¯Ùa ‰OÚ Ì‡L ;Ú¯ÙÈÂ ¿»¿ƒ¿«∆ƒ»»ƒ¿»ƒ

Lc˜‰ ‰˜ ÔBL‡¯92. ƒ»»∆¿≈

פרנסתו.88) מצרכי יותר בעבודתו משתכר שהוא מה כל
שידיו  מתוך אבל לעולם, באו לא עדיין ידיו שמעשי ואע"פ
(רדב"ז). לעושיהם עבדי ידי יקדשו אמר כאילו נעשה ישנן,

לשמים.89) הקדש ידיו ומעשה במזונותיו, חייב אינו שרבו
תיקדש 90) הראשונה הפרוטה הרי תחילה, יעשה שאם

ב). עמ' שם וברש"י יב. (גיטין לו הקדש 91)ותיאסר ואין
ה'תוספות' ולדעת שם). (רש"י פרוטה משוה פחות על חל
פחות  על אפילו חל הקדש כל פחות, דיבורֿהמתחיל שם
פחות  על שיחול המקדיש, בדעת שאין אלא פרוטה, משוה

פרוטה. כדי 92)משוה רק זה וכל (שם). עליו ונאסרה
יעשה  ואפילו הוא, קודש פרנסתו על היתר כל אבל פרנסתו,
אלא  זה היתר תיקנו לא כי לו, יועיל לא מפרוטה, פחות
שנוח  ההקדש, טובת משום וגם העבד, לטובת פרנסתו, כדי

(שם). וישביח ידיו ממעשה יתפרנס זה שעבד לו

.ÎÂÈÓ„ ‡l‡ LÈc˜‰ ‡Ï - BÓˆÚ ˙‡ LÈc˜n‰93, ««¿ƒ∆«¿…ƒ¿ƒ∆»»»
˙BOÚÏ BÏ ¯zÓe .BÓˆÚ ÈÓ„a ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈«»ƒ¿≈«¿À»«¬

ÏÎ‡ÏÂ94„·Úk BÙeb Lc˜˙ ‡Ï È¯‰L ,95. ¿∆¡…∆¬≈…ƒ¿«≈»∆∆
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פ"א,93) לעיל כמבואר בשוק, הנמכר כעבד שוה שהוא מה
הבית. לבדק יפלו והדמים ידיו 94)ה"ט, מעשה שאין

להקדש  אין מזונותיו, מכדי יותר שמרויח מה ואפילו הקדש,
לעושיהם, ידי יקדשו יאמר אם אבל לט.) (גיטין כלום בו
עצמו, בדמי חייב ואינו הקדש, - מזונותיו צרכי על העדפתו

(רדב"ז). ידיו מעשה אלא הקדיש לא קדוש 95)כי שהוא
וראוי  הי"ז. לעיל כמבואר ממנו, ליהנות ואסור נכסיו, כשאר
מעילה  שאין מפני בו, מועלים אין בעבד שגם להעיר,
ע"פ  ה"י פ"ה, מעילה (הל' לקרקעות הוקש ועבד בקרקעות,

לט.). גיטין הש"ס

.‡ÎBlL BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡96?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈∆≈«
B‡ ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·ÚÂ Bz·e Ba ÌÈ¯Á‰L ÔB‚k¿∆∆¡ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ

B˙˜Ó ‰„O97Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÓ¯ÁÓ ÔÈ‡ el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ¿»¬≈≈≈»À¿»ƒ∆≈»»
BlL BÙeb ÔÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó98. «¿ƒ»»∆≈∆

יקדיש 96) כי "ואיש יד) כז, (ויקרא שנאמר סח: קמא בבא
שלו. כל אף שלו, ביתו מה - לה'" קודש ביתו את

הכ"ו.97) פ"ד, כלעיל למוכר, ביובל לחזור שעתידה
כעבדים 98) לו, קנוי גופם אין שלו, שהם אע"פ ואלו

הפסוק  את דרשו שם ובגמרא כח.). בערכין (משנה הכנענים
ובהמה" מאדם יחרים... אשר חרם כל "אך כח) כז, (ויקרא
יכול  (לפיכך למכרה רשות לו יש בהמה מה - וגו'
ובתו  בנו יצאו למכרה. רשות לו שיש כל אף להחרימה),
אינו  אביה אפילו כי למכרם, רשות לו שאין העברים, ועבדו

נעוריה. ימי עד אלא למכרה יכול

.·ÎB˙eL¯a BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡99?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«
BÏˆ‡ ‡e‰L ‰Ê Ba ¯ÙÎÂ ,¯Á‡ „Èa ÔB„wt BÏ ‰È‰»»ƒ»¿««≈¿»«∆∆∆¿

BLÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ -100¯Ùk ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ…»«
‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈÏÚa ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - Ba101. ¬≈ƒ¿¿»»¿»»∆

מה 99) - ביתו את יקדיש כי ואיש שנאמר, סט: קמא בבא
ברשותו. כל אף ברשותו, ז.100)ביתו מציעא בבא

יו"ד  בשו"ע וכן אנשים. שני עליה שרבו מרחץ של בעובדא
שם. הגר"א ובביאור ז סעיף פח.101)רנח, בתרא בבא

וכן  הכ"ה, בסמוך המובאת דלועין, מוכר של בעובדא
לא  דיבורֿהמתחיל ע. קמא בבבא ה'תוספות' הוכיחו

כתבינן.

.‚ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na102Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»
d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ,da ¯ÙÎÂ ¯Á‡ dÏÊbL Ú˜¯«̃¿«∆¿»»«≈¿»«»ƒ»¿ƒ»

ÔÈi„a103Èt ÏÚ Û‡Â ,dLÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ¿«»ƒ¬≈∆»¿«¿ƒ»¿««ƒ
‡È‰ È¯‰ dÓˆÚ Ú˜¯w‰L ;d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ»∆««¿««¿»¬≈ƒ

‰ÈÏÚa ˙eL¯a104. ƒ¿¿»∆»

חברו 102) בו שכפר פקדון להקדיש יכולים הבעלים שאין
ברשותם. מספיקות.103)ואינו ראיות שקרקע 104)ע"י

שבועות  הל' לעיל והשווה ז.). מציעא (בבא נגזלת אינה
ה"ד. פ"ז,

.„ÎÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰105- «≈∆¬≈¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ
,BlL BÈ‡L ÈÙÏ - ‰Ê ;LÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈL¿≈∆≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ∆≈∆

B˙eL¯a BÈ‡L ÈÙÏ - ‰ÊÂ106.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿∆¿ƒ∆≈ƒ¿¿≈…«≈»∆

הגזלן.105) מידי להצילה הם מצפים בבא 106)שעדיין
דינו  ראה הבעלים, שנתייאשו לאחר הקדיש ואם ז. מציעא

ה"ז. פ"ה, מזבח איסורי בהל'

.‰ÎÔÈÚeÏc ¯ÎBÓ ‰È‰L ÈÓ107‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈa B‡ ƒ∆»»≈¿ƒ≈ƒ¿«≈
˙Á‡ ÏËÂ Á˜BÏ ‡·e ,Ô‰a108ÈÓc eÈ‰ Ì‡ :BÏ CÏ‰Â »∆»≈«¿»«««¿»«ƒ»¿≈

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk109ÔÈ·eˆ˜110˜ÒtL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -111, »««¿««¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»«
dÈ‡ È¯‰L ,BÊ ˙ÚÏc LÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈»¿«¿ƒ¿««∆¬≈≈»

dLÈc˜‰Â ÔÈ·eˆ˜ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;B˙eL¯a112- ƒ¿¿ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
‡Ï dÁ˜lL ‰fL ,‡È‰ B˙eL¯a ÔÈ„ÚL ;˙Lc˜ÓÀ¿∆∆∆¬«ƒƒ¿ƒ∆∆∆¿»»…

‰ÏÊb C¯c dÁ˜Ï113.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆∆¿≈»¿≈…«≈»∆

צמח 107) של וצהוב גדול פרי והיא דלעת, של ריבוי
לו.108)מקשה. לשלם בדפוסים 109)עלֿמנת

ואחת. המחיר 111)קבועים.110)קדומים: את המוכר,
הלוקח. וקנה הלוקח אלא 113)המוכר.112)עם

הלוקח, דעת סמכה לא קצובים, דמיה שאין וכיון לקנותה,
פח.). בתרא (בבא לו ויחזירנה גבוה מחיר ידרוש שמא
בו, כפר לא "שאם הכ"ב, לעיל דינו את רבינו הוציא ומכאן

מקום". בכל בעליו ברשות הוא הרי

.ÂÎÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡114. ≈»»«¿ƒ»»∆…»»»
‰Ó ,L„˜ Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ ‰ÏÚzM ‰Ó ?„ˆÈk≈««∆«¬∆¿»ƒƒ«»…∆«

Ì¯Á ˙B¯t‰ ÔÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM115.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ∆ƒ»∆ƒ«≈≈∆…»«¿

זה 114) שאין לפי והטעם, נט. בכתובות וכן פה: נדרים
להמבי"ט). ספר (קרית להקדישו אפשר ואי ברשותו,

לכהנים.115)

.ÊÎEÏ Èz¯ÎnL BÊ ‰„O :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»∆∆»«¿ƒ¿
˙Lc˜Ó EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ116dÈ‡ - dÁ˜Ïe , ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿À¿∆∆¿»»≈»

B˙eL¯a ‰‡a ‡Ï dLÈc˜‰LkL ÈÙÏ .˙Lc˜Ó117. À¿∆∆¿ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ»…»»ƒ¿

מוקדשת.116) התימנים: התימנים:117)בכת"י בכת"י
ברשותו  אינה שוב שמכרה, כיון כלומר, לרשותו. באת לא
לאחר  להקדישה תנאו גם מעתה להקדישה, היה יכול ולא
שלו  שאינו דבר להקדיש שאיֿאפשר מועיל, אינו שיקחנה,

נט.). (כתובות

.ÁÎ‰OBÚ BÊ È¯‰ - BzL‡ È„È ‰OÚÓ LÈc˜n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿¬≈»
˙ÏÎB‡Â118¯˙Bn‰Â ,119CÈ„È eLc˜È :dÏ ¯Ó‡ .ÔÈlÁ ¿∆∆¿«»Àƒ»«»ƒ¿¿»«ƒ

Ô‰ÈOBÚÏ120BÏ ÔÈ„aÚLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ -121Ïk È¯‰ , ¿≈∆ƒ¿≈¿À¿»ƒ¬≈»
L„˜ ‰È„È ‰OÚÓ122:¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . «¬≈»∆»…∆»¿»∆∆¿≈

L„˜ ‡a‰Ï ‰OÚiL ˙B¯t ÏkL ,L„˜ ‰Ê ÔÏÈ‡123. ƒ»∆…∆∆»≈∆«¬∆¿«»…∆
Ïk ÔÎÂ.‰Êa ‡ˆBik ¿≈…«≈»∆

בא 118) לא שעדיין פיו, על קדוש ידיה מעשה אין כלומר
(משנה  ידיה ממעשה לאכול לה מותר ולפיכך לעולם,

הסנדלר. יוחנן וכרבי נח:) צרכי 119)בכתובות על העודף
מעשה  מותר את הקדיש - המותר פירש: שם רש"י פרנסתו.
לו  שפסקו הראוי על יותר לו עושה שהיא מה אשתו ידי
ה"ב. פכ"א, אישות ובהלכות סד: שם במשנה ראה חכמים,

שעשאן.120) מלאכתו,121)להקדושֿברוךֿהוא לעשות
ה"ג. פי"ב, אישות בהל' כמבואר שלו, הם ידיה ומעשי
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מעשי 122) שיעור על העודף וגם בעולם, ישנן שהידים
בכל  לה שנותן כסף מאה תמורת לו, שייך לו, הראוי ידיה
נט. בכתובות כמבואר מזונותיה, על נוסף שבוע,

נדרים 123) הל' לעיל והשווה בעולם, ישנו והאילן הואיל
ה"י. ופי"ב, הי"א, פ"ג,

.ËÎÁÏ ¯ÓB‡‰CÏ ¯ÎBÓ È‡L BÊ ‰„O :B¯· »≈«¬≈»∆∆¬ƒ≈»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - Lc˜˙z EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ124 ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿ƒ¿«≈¬≈À¿∆∆

‰zÚ È¯‰L ,‰pÁwiLk125dLÈc˜‰Ï B„È (‡·)126. ¿∆ƒ»∆»∆¬≈«»»»¿«¿ƒ»
EÏ ÈzkLnL BÊ ‰„O127EnÓ ‰pcÙ‡LÎÏ128È‰z »∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿∆»ƒ¿¿ƒ

B„Èa È¯‰L ,Lc˜˙z d˙B‡ ‰cÙiMÓ - L„…̃∆ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«≈∆¬≈¿»
d˙BcÙÏ129·eˆ˜ ÔÓÊÏ ˙kLÓÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â .130, ƒ¿»«¬ƒ»¿»¿À¿∆∆ƒ¿«»

ÔÓf‰ ¯Á‡ d˙BcÙÏ B„Èa È¯‰L131. ∆¬≈¿»ƒ¿»«««¿«

מוקדשת.124) התימנים: שמכרה.125)בכת"י טרם
נט.).126) (כתובות לעתיד על גם תנאו כנגד 127)מועיל

חובך.128)הלוואתך. לך שבידו,129)כשאחזיר וכל
פו.). לנדרים (ר"ן מעשה כמחוסר אותו 130)אינו וכל

חובו. לשלם כשירצה אפילו לפדותה, יוכל לא זמן
ונדרים 131) נט. (כתובות מעשה כמחוסר אינו זמן ומחוסר
פו.).

.Ï‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰Â ¯ÊÁÂ B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙e¯ÈÎO‰ ‰Ú˜Ùe ,L„˜132- ¯ÎBO‰ Ba ¯c Ì‡Â . …∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»«≈

ÏÚÓ133. »«

ההקדש 132) לשוכר, משועבד שהבית ואע"פ כא. ערכין
ואע"פ  הי"ד. פ"ז, כדלקמן השעבוד, מידי מפקיע
להקדיש  יכול הממשכן אין המלוה, אצל שדה שהממשכן
הקודמת? בהלכה כמבואר ממושכנת, שהיא עוד כל שדהו
זמן  תום עם למשכיר חוזר שהבית כיון עדיפה, שכירות
בניגוד  ברשותו, הוא הרי תשלום, כל ללא השכירות,
ויש  (רדב"ז). דמים בלא לו חוזרת שאינה שדה לממשכן
"עמד  שנינו: מי"ב פ"ט, מציעא בבא שבתוספתא להעיר
לרשותו", שתחזור עד מקודשת אינה והקדישה, הבית בעל
מדברת  שהתוספתא תירצו, כא. בערכין ה'תוספות' אולם
הגמרא  ואילו שכרו, כל את למשכיר ונתן הקדים כשהשוכר
כשלא  עוסקת להקדיש, יכול שהמשכיר האומרת, בערכין
ה"ט. פ"ד, פסחים בירושלמי וכן שכרו. לו לתת הקדים
השוכר  הקדים ואפילו בזה חילוק שאין נראה רבינו ומדברי
הגמרא  כסתימת להשכיר, המקדיש יכול שכרו את ליתן
ר"ן  וראה (רדב"ז). העיקר הם התלמודֿבבלי ודברי בערכין,

דמי. היכי דיבורֿהמתחיל מו: קרבן 133)לנדרים חייב
ויש  טו. ה, בויקרא ככתוב הקדש, מן הנהנה ככל מעילה,
מעילה  "אין ה"ה: פ"ה, מעילה בהל' כותב שרבינו להעיר,
מן  או הקרקע מן הנהנה אבל הקרקע, מן בתלוש אלא

וכ  מעל... לא לה לא המחובר בו הדר בנוי, בית המקדיש ן
ומשנהֿלמלך). (לח"מ וצריךֿעיון מעל",

.‡Ï¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»
È¯‰ - BLÈc˜‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL∆…»»»ƒ»«¬≈»«¿«¿ƒ¬≈
Ì‡Â .B¯„ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ ‡B·iLk BLÈc˜‰Ï ·iÁ ‰Ê∆«»¿«¿ƒ¿∆»»»ƒƒ¿¿ƒ
‡ÏÂ ¯Á‡z Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - LÈc˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«¿«≈¿…

¯‡Lk ,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe ,B¯·c ÏÁÈ«≈¿»ƒ¿…«…≈ƒƒ«¬∆ƒ¿»
ÌÈ¯„p‰134. «¿»ƒ

ה"א.134) פ"א, לעיל ראה

.·Ï‰ÏÚzL Ïk LÈc˜‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈»«¿«¿ƒ»∆«¬∆
‡ÈˆBzL ˙B¯t ÌÈiÚÏ ÔzÏ ÈÏÚ È¯‰ ,Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ¿»ƒƒ«»¬≈»«ƒ≈«¬ƒƒ≈∆ƒ
Ïk ÌÈÈe·LÏ ÔzÏ B‡ ÌÈ¯Á‰Ï ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ‰„O»∆¬≈»«¿«¬ƒƒ≈«¿ƒ»
È¯‰ - el‡ ÌÈ¯Ó‡Óa ‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰La ¯kzO‡L∆∆¿«≈¿»»¿…«≈¿«¬»ƒ≈¬≈
.B„ÈÏ e‡B·iLk ¯Ó‡M ‰Ó Ô‰a ˙BOÚÏÂ ÔzÏ ·iÁ ‰Ê∆«»ƒ≈¿«¬»∆«∆»«¿∆»¿»
ÏÏÎa ‡Ï ,‡e‰ ÌÈ¯„ ÏÏÎa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÊÂ¿∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ…ƒ¿«

˙BLc˜‰135. ∆¿≈

"דין 135) הט"ו פכ"ב, מכירה בהל' רבינו דברי השווה
בקנייתו  ההדיוט כדין אינו הנדרים ודין העניים ודין ההקדש
אמר  שאילו לעולם), עדיין בא שלא דבר קונה שאינו =)
אסור  יהי או הבית, לבדק הקדש יהיה בהמתי שתלד מה כל
שאינו  לפי מתקדש שאינו אע"פ לצדקה, אתננו או עלי
מפיו  היוצא ככל שנאמר דברו, לקיים חייב זה הרי בעולם,
אמורים  הדברים שאין ואומר: מגדיר שם והראב"ד יעשה".
מן  וכך, כך לעניים אתן שאמר: בכך, עצמו כשחייב אלא
אבל  חי), כשהנודר דוקא וזה =) שלי בכרם שיצאו הפירות
לא  לעולם באו שלא מפירות וכך כך לעניים ינתן אמר: אם
אם  וכן נדר. שום כאן ואין עצמו חייב לא שהרי עניים, קנו
לקיים  חייבים היורשים שאין כלום, עניים קנו לא הנודר מת
ז  סעיף ריב, סימן חושןֿמשפט ובשו"ע מורישם. נדר

להורות. ראוי שכן פסק, הרמ"א בהגהות

.‚ÏÏÎÂ :eÈ·‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡M ‰Ó ,‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¿̄»»¿»»∆«∆»««¬…»ƒ¿…
zz ¯L‡z¯„ ¯L‡ :¯Ó‡Â .CÏ ep¯OÚ‡ ¯OÚ ÈÏ Ô ¬∆ƒ∆ƒ«≈¬«¿∆»¿∆¡«¬∆»«¿»

¯„ ÌL Èl136¯ÓB‡‰ È¯‰Â .137ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯Ët‡ ‡Ï : ƒ»∆∆«¬≈»≈…∆»≈ƒ»»
˙e¯ÈÊa ‚‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú138Èt ÏÚ Û‡Â «∆∆¿∆»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿««ƒ

¯ÈÊa ¯„ ‡Ï ÔÈ„ÚL139¯ÈÊa ¯ciL ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¬«ƒ…»«¿»ƒƒ¿»«∆ƒ…¿»ƒ
¯Êp‰Ï ·iÁ -140.Ôe„Ï Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .Ba ‡ˆBik ‰ÊÂ . «»¿ƒ»≈¿∆«≈¿»∆»»

לא 136) נכסיו עישור את הקדיש שיעקב שבשעה אע"פ
נדרו. מחמת בדיבורו התחייב כלל, נכסים לו היה

לי,137) נדרת אשר שהדיבור: לומר זו, ראיה תדחה ושמא
לי  ה' "והיה הצהרתו: על אלא המעשר, על מוסב אינו
לפיכך  כא), (שם ככתוב שעה, באותה שנדר לאלוקים"

(רדב"ז). שניה ראיה רבינו ימות 138)מביא "שמא מיד,
ה"ד. פ"א, נזירות הלכות לעיל כמבואר עתה",

מעכשיו.139) נזיר נזירות,140)להיות עליו ולקבל מיד,
קיבל  שלא שאע"פ הרי נדרו, חילול לידי יבוא שלא כדי
(מעשה  נדרו מחמת להנזר חייב מעכשיו, נזירות לנהוג עליו

רוקח).

.„ÏLc˜‰ BÈ‡ - ˙eÚË Lc˜‰141:¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk . ∆¿≈»≈∆¿≈≈«»≈
,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ ‡ˆiL ¯BÁL ¯BL»∆≈≈ƒ«ƒƒ¬≈∆¿≈

Lc˜‰ BÈ‡ - Ô·Ï ‡ˆÈÂ142È„Èa ‰ÏÚiL ·‰Ê ¯Èc . ¿»»»»≈∆¿≈ƒ»»»∆«¬∆¿»ƒ
BÈ‡ - ÛÒk ÏL ‰ÏÚÂ ,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡ƒ̄¬≈∆¿≈¿»»∆∆∆≈

Lc˜‰143‰BL‡¯ È„Èa ‰ÏÚzL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á . ∆¿≈»ƒ∆«ƒ∆«¬∆¿»ƒƒ»
‰ÏÚÂ ,Lc˜‰144a ,ÔÓL ÏLÔÓM‰ ÔÓ ¯˜È ÔÈi‰L ÔÈ ∆¿≈¿»»∆∆∆≈∆««ƒ»»ƒ«∆∆
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ÌB˜Ó B˙B‡a145BÈ‡ - ÔÈi‰ ÔÓ ¯˜È ÔÓM‰ B‡ ¿»«∆∆»»ƒ««ƒ≈
Lc˜‰146È¯‰ - BÊk BÊ :¯Ó‡Â ˙¯Á‡ da ÒÈt˙‰ . ∆¿≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«»¬≈

Lc˜‰ ‰iM‰147.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»∆¿≈¿≈…«≈»∆

פ"ח,141) נדרים הל' (לעיל נדר אינו בטעות שנדר כשם
לשור 142)ה"ג). בעיקר נתכוון זה מקדיש אומרים ואין

שהזכיר  וזה מביתו, שיצאו השוורים לכל ראשון שיצא
(משנה  ראשון שחור שיצא היה סבור כי דוקא, לאו "שחור"

שם). ובתוספות ל: -143)בנזיר הראשון התיאור שם,
בפ  (רבינו דמים בקדושת - וזה הגוף, שם).בקדושת ירושו

ועלת.144) התימנים: בידו 145)בכת"י  שעלה נמצא
בפחות. לו שנוח אומרים אין שנדר, מדמים פחות

לא:146) שם ובגמרא במשנה, אם 147)שם תמוה, הדבר
ובמה  אחרת, בה יתפיס איך קדושה, אינה הראשונה
באחרת". "התפיס משנה" ה"לחם מגיה ולפיכך תתקדש?
הקדש, יהיה ראשון שיצא שחור שור אמר שלא כלומר,
נמצא  קדוש, שהוא זה כשור בקדושה מותפס יהיה אלא
בה  שנאמר הקדשים. תמורת כמו הוא מביתו שיצא שהשור
היא  והלכה קדש", יהיה ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא
שאמרו  וכמו קודש. היא בטעות שתמורה לא.), (נזיר
כסבור  כמזיד... שוגג לרבות - קודש "יהיה יז.) (תמורה
הל' לעיל וראה תמורה", זו הרי לבן, ואמר שחור שור לומר
שם. ובביאורנו התמורה" על נשאלין "ואין ה"ז פ"ד, נדרים
יודע  היה אילו כי שלפנינו, הנוסח את מקיים ספר" וב"קרית
אחרת  בבהמה השניה מתפיס היה קודש, אינה שהראשונה
התפסה, בלא עצמה, היא מקדישה, שהיה או קדושה,

טעות. הקדש אינו השניה הקדש ולפיכך

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקר 1) על חומש מוסיף ומי ההקדשות את פודים ן,במה

מאה  שוה הקדש דין בפדיונו, חומש טעון שני הקדש שאין
העליונה  על הקדש יד לעולם פרוטה, שוה על שחללו דינר
מפקיע  שהקדש במשיכה, כשפדה בין בכסף כשפדה בין
על  קנוניא לענין לחולה בריא בין החילוק שיעבוד, מידי

ובהפקר. בהקדש מועיל הקול שאין ההקדש,

.‡˙BLc˜‰‰2‡ÏÂ ,Ú˜¯˜a ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ «∆¿≈≈ƒ»…¿«¿«¿…
eLw‰ È¯‰L ,ÌÈ„·Úa3˙BÚ˜¯˜Ï4˙B¯ËLa ‡ÏÂ ,5 «¬»ƒ∆¬≈À¿¿«¿»¿…ƒ¿»

ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,(ÈtÓ)6ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL .7 ƒ¿≈∆≈»»∆∆¡«¿»«∆«∆∆
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „Á‡Â ÛÒk‰ „Á‡ -8,ÛÒk ÔÈÂML ∆»«∆∆¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ∆∆

ÔÈaÒ elÙ‡Â9. «¬ƒÀƒ

הבית.2) לבדק מקדיש כמבואר 4)הושוו.3)שאדם
ה"ד. פ"ז, שבועות הל' כסף,5)לעיל לו חייבים שאחרים

לראיה. אלו שטרות לו כלום,6)ונתנו שוה אינו הנייר
ד:). לשבועות (רש"י שבו לראיה אלא עומד ואינו

(ויקרא 7) כתוב אלא בתורה, נמצא אינו כצורתו זה פסוק
ורבינו  לו", וקם עליו ערכך כסף חמשית "ויסף יט) כז,
שם: שאמרו א. ה, בקידושין הגמרא לשון אחר בזה נמשך
הכסף  ונתן דכתיב: שני, ומעשר הקדש בו פודין אין "שטר
דיבורֿ א קכח, בשבת ה'תוספות' העירו וכבר לו". וקם
לקצר  הש"ס שדרך אלא כן, הפסוק שאין ונתן, המתחיל
נא, בכורות במס' נמצא זה דין ומקור קצרה. בלשון ולומר

פ' כהנים' ב'תורת ומפורש אלו". בכל הקדשות "ולא ב:
פר  יכול בחוקותי - הקודש בשקל יהיה ערכך "וכל יא ק

בשקל  תלמודֿלומר: ובקרקעות? ובשטרות בעבדים
"ופדה 8)הקודש". שם: כהנים' ב'תורת שאמרו כמו

בערכין  וכן המטלטל", דבר לרבות - כז) כז, (ויקרא בערכך
ככסף". כסף "שוה א: טחונים,9)כז, גרגרים של קליפות

א. ז, בבאֿקמא וראה הקמח, את מהם שהבדילו לאחר

.·LÓÁ ÛÈÒBÓ - ÂÈL„˜ ‰„Bt‰ Ïk10„Á‡Â . »«∆√»»ƒ…∆¿∆»
ÌÈÙÈÒBÓ - L¯Bi‰ B‡ BzL‡ B‡ BÓˆÚ LÈc˜n‰««¿ƒ«¿ƒ¿«≈ƒƒ

LÓÁ11e¯‡aL BÓk ,12‡l‡ ‰È‰È ‡Ï LÓÁ‰ Û‡Â . …∆¿∆≈«¿¿««…∆…ƒ¿∆∆»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ13‡e‰ È¯‰ - ÛÈÒBnL LÓÁ‰Â . ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«…∆∆ƒ¬≈

BÓˆÚ Lc˜‰k14.Ì‰Ï „Á‡ ÔÈ„Â , «∆¿≈«¿¿ƒ∆»»∆

כז,10) (ויקרא בתורה כמפורש ב. נה, בבאֿמציעא משנה
ערכך  כסף חמישית ויסף . . . יגאל המקדיש "ואם טו)

לרבות 11)עליו". - "ואם" הנ"ל לפסוק כהנים' 'תורת
והיורש. ושם 12)האשה ה"ג. ופ"ה ה"ה, פ"ד לעיל

הקרן. רביע הוא שהחומש נד,13)מבואר, בבאֿמציעא
לרבות  עליו, - עליו" ערכך כסף "חמישית שנאמר: א.

כמותו. מוסיף 14)חומשו החומש, את וחילל חזר שאם
הקדש", כתחילת "חומש נד:) (שם אמרו שכן חומש, עליו
שני  הקדש שיקרא הראשון תחת נתפס ולא נתווסף, שמאליו
(רש"י). ה"ד בסמוך כמבואר חומש, עליו מוסיפים שאין

שמח'). ה'אור (לפי ה"ה פ"א, מעילה הל' והשווה

.‚¯Á‡Ó ‡l‡ ,·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡ - ÂÈL„˜ ‰„Bt‰«∆√»»≈«…∆¿«≈∆»≈««
˙B‰Ï ¯zÓe ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙pL15.Ba ∆»«∆«∆∆»»∆¿≈¿ÀƒÀ»≈»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe16ÔziL „Ú ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»≈»«∆ƒ≈
L ,LÓÁ‰ÚLÙÈ ‡n17ÈtÓ ,˙aLa Ï·‡ .ÔzÈ ‡ÏÂ «…∆∆»ƒ¿«¿…ƒ≈¬»««»ƒ¿≈
˙aL ‚Ú18‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ÏÎ‡Ï BÏ e¯Èz‰ , …∆«»ƒƒ∆¡…¿««ƒ∆¬«ƒ…

B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÔÈ¯aÊb‰ È¯‰Â ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙19. »«∆«…∆«¬≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

פדו 15) הקרן) =דמי ) הזוזים שארבעת א. נד, בבאֿמציעא
מכלל  אינו (=החומש) החמישי והזוז כנגדם, ההקדש את
(שם). מאליו שמוסיף היא, תוספת אלא הפדיון,

(קידושין 16) שבתורה" האותיות כל סופרים "שהיו החכמים
בבאֿמציעא 17)ל.). (רש"י עוד יתן ולא ויתייאש יתעצל

עונג".18)נד.). לשבת "וקראת יג) נח, (ישעיה ככתוב
יפשע,19) ולא אותו, תובעים הגזברים שהרי שני, טעם זהו

לבדו  זה טעם אין בחול אבל התירו, שבת עונג ומשום
יוחנן). כרבי נד. (בבאֿמציעא לו להתיר מספיק

.„‰„t Ì‡ ,ecÙÂ ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„»̃¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆¿ƒ¿ƒ»»
˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚ LÈc˜n‰20. ««¿ƒ«¿ƒ…∆ƒ¿»«∆¿≈

‡Ï ,LÓÁ ÛÈÒBnL ‡e‰ BÓˆÚÏ ‰„tL LÈc˜n‰Â¿««¿ƒ∆»»¿«¿∆ƒ…∆…
d‡„tL da ¯tk˙n‰21·iÁL ‡e‰ ÔBL‡¯ Lc˜‰Â . «ƒ¿«≈»∆¿»»¿∆¿≈ƒ∆«»

ÈL Lc˜‰ Ï·‡ ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a22ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ BÈ‡ ¿∆∆…∆¬»∆¿≈≈ƒ≈ƒ»»
LÓÁ23ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL ; …∆∆∆¡«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«

ÒÈt˙n‰ ‡ÏÂ LÈc˜n‰ - ˙ÈLÈÓÁ24. ¬ƒƒ««¿ƒ¿…««¿ƒ

מפורש 20) שהומם קרבן שפדיון הי"א, פ"ה לעיל ראה
והעריך  . . . טמאה בהמה כל "ואם יא) כז, (ויקרא בתורה
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יגאלנה  גאול "ואם נאמר: יג) (פסוק ושם אותה ". הכהן
עצמו", "המקדיש לכתוב: רבינו ודקדק חמישיתו". ויסף
כמבואר  חומש, מוסיפים אינם פדאום אחרים שאם לומר,
הי"ג: פ"ד, תמורה בהל' רבינו וכתב ה"ה. פ"ח, לקמן
שטבע  הרע, יצרו וקצת האדם מחשבת לסוף תורה "ירדה
ואע"פ  ממונו, על ולחוס קנינו להרבות נוטה אדם של
משוויו, בפחות ויפדה וניחם בו שחזר אפשר - שהקדיש

חומש". יוסיף לעצמו פדה אם תורה, שאם 21)אמרה
שהנודר  משלו, חבירו והפרישו קרבן, להביא נדר אחד
"ואם  שנאמר חומש, מוסיף המתכפר אין והומם, בו, יתכפר
י.). (תמורה מתכפר ולא מקדיש - וגו' יגאל" המקדיש

בקדושתו.22) ונתפס עליו, ראשון הקדש שנתחלל
בסמוך.23) וכמבואר לפדותו, ובא השני 24)כשהומם את

עצמו  מחמת קדושתו לו באה שלא הראשון, בקדושת
וברש"י). נד: (בבאֿמציעא

.‰ÏlÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ25ÔÈa ,‰iL ‰Ó‰a ÏÚ ‰Ó‰a ¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»«¿≈»¿ƒ»≈
Ì‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜a ÔÈa ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆

ÌeÓ26ÁaÊÓ ÈL„˜a ¯ÈÓ‰L B‡ ,27˙‡ ‰„Bt ‡e‰Lk , ∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆∆
‰iM‰28BÓˆÚÏ ‰¯eÓz‰ ˙‡ B‡ ‰ÈÏÚ ÏlÁL29- «¿ƒ»∆ƒ≈»∆»∆«¿»¿«¿

LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡30. ≈ƒ…∆

לחול.25) הקדש החליף מזבח 26)פדה, קדשי שאין
הי"אֿיב. פ"ה, לעיל כמבואר מום, בהם שיפול עד נפדים

ושתיהן 27) זו, תחת זו הרי לו: שיש חולין בהמת על שאמר
יהיה  ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא ככתוב קודש,
בדק  קדשי כי מזבח, בקדשי לכתוב: רבינו ודקדק קודש".

ה"ז. כבסמוך תמורה, עושים אין גם 28)הבית שנפל כגון
מום. ובהקדש 29)בשניה הפודה, הוא עצמו שהמקדיש

ה"ד. לעיל ראה חומש, להוסיף דינו שאין 30)ראשון
הקודמת. בהלכה כאמור שני, הקדש על חומש מוסיפים

.ÂBa ¯tk˙‰Ï ÌL‡ LÈ¯Ùn‰31,ÌeÓ Ba ÏÙÂ ««¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«
¯tk˙Â ,˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÏÚ BÏlÁÂ LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Â¿ƒ»»…∆¿ƒ¿«¿≈»«∆∆¿ƒ¿«≈

¯Á‡ ÌL‡a32‰˜zÂ ,33‰ÈÏÚ ÏlÁL ‰Ó‰a‰ ¿»»«≈¿ƒ¿»«¿≈»∆ƒ≈»∆»
‰iÚ¯Ï34BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,35‡e‰ È¯‰ -36˜ÙÒ ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬≈»≈

LÓÁ ‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓ Ì‡37‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,38 ƒƒ»∆»…∆ƒ¿»¿«»
˙¯Á‡ ‰M„˜e ¯Á‡ Ûe‚ ‡e‰ È¯‰Â39ÛÈÒBÓ BÈ‡ B‡ , «¬≈«≈¿À»«∆∆≈ƒ

ÔBL‡¯ Lc˜‰ ÁkÓ ‰‡a ‡È‰L ÈtÓ ,LÓÁ ‰ÈÏÚ»∆»…∆ƒ¿≈∆ƒ»»ƒ…«∆¿≈ƒ
LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ ¯·kL40. ∆¿»ƒ»»…∆

אשמו.31) ונתכפר 32)לשם זה, שני אשם לו שאבד
זה. נמצא ואח"כ באחר, קרבן 33)בינתיים מדין נעקרה

בה 34)אשם. שיפול עד ותרעה לרועה, אותה שמוסרים
נדה. עולת לקרבן נופלים ודמיה ותיפדה, הל'35)מום

הט"ו. פ"ד, המוקדשין לרעיה.36)פסולי שניתק זה אשם
היא. הרי תימן: פדיונו.37)ובכ"י שדמיו 38)בשעת

הוא, כשר עולה, הקריבוהו אם בעצמו הוא ואף עולה,
שם. שנתפס 39)כמבואר הגוף אותו שזהו אע"פ כלומר,

הנתפס  שני הקדש על חומש מוסיפים ואין הראשון, באשם
שמתחילה  בו, נתחדשה אחרת קדושה זאת בכל - בראשון

הרי עולה, הוא ועכשיו אשם ודינו היה ראשון, כהקדש זה
(כסףֿמשנה). בפדיונו חומש -40)להוסיף ב ט, תמורה

הוא  "והרי הנוסח: התימנים: ובכת"י נפשטה. שלא בעיה
ספר' ב'קרית הגירסא וכן אחרת", וקדושה אחר גוף
אחר  גוף הוא השני שהאשם מתוך ודוקא להמבי"ט,
חדש  כהקדש הוא שהרי לספק, מקום יש אחרת, וקדושה
ושתי  אחד גוף שהוא כל אבל בפדיונו, חומש ויוסיף
ונמצא  באחר ונתכפר ואבד, אשם, הפריש (כגון, קדושות
חומש, עליו מוסיפים אין והומם) לעולה, וניתק הראשון
לאשם  טפל והוא הואיל אחרת, לקדושה שעבר אע"פ
משנה' ה'לחם דעת וכן שני, כהקדש דינו - בו שנתכפר
וכתב  שם. בגמרא הראשון וכלשון הנכונה, הנוסחה שזוהי
מוציאים  אין הגזבר, תפס לא אם ספק, וזה הואיל הרדב"ז,
אין  הגזבר תפס ואם ולהקל, הוא ממון שספק הפודה, מידי
מידי  מוציאים שאין ממון, ספק כל כדין מידו, מוציאים
אין  אבל לדבריו, ברורה ראיה המוציא שיביא עד המוחזק,
רבינו  פסק שכבר ולהחמיר", - איסור "ספק שזהו לומר

מעכב". החומש "אין ה"ג לעיל

.Ê‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜41‰„ ‡lL , »¿≈∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆…»»
ÁaÊÓ ÈL„˜a ‡l‡ ‰¯eÓ˙a ‰¯Bz42k .eÈ‰ ?„ˆÈ »ƒ¿»∆»¿»¿≈ƒ¿≈«≈«»

:¯Ó‡Â ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ˙Ó‰·e ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÂÈÙÏ¿»»∆¡«Àƒ∆¡«»¿≈∆∆««ƒ¿»«
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - BÊ ˙¯eÓz BÊ B‡ ,BÊ ˙ÙeÏÁ BÊ43. ¬«¿«…»«¿

˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ ,BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡44ÏÚ ¬»ƒ»«¬≈««¬≈¿À∆∆«
‰BL‡¯‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - BÊ¿»»«»ƒ¿»»»«¿≈»»ƒ»

ÔÈlÁÏ45‰iM‰ ‰Òt˙Â ,46. ¿Àƒ¿ƒ¿¿»«¿ƒ»

פ"א 41) תמורה ובהל' כלום, עשה לא בהם, המיר שאם
אותם  עושים אין הבית בדק "קרבנות הנוסח: הי"ב,

(ויקרא 42)תמורה". במעשר שנאמר א. יג, תמורה משנה,
בכלל  המעשר והלא - ימירנו ולא . . . יבקר "לא לג) כז,
ימירנו, המר ואם בו: (שנאמר יצא ולמה היה, הקדשים כל
מה  . . . הכלל על ללמד קודש)? יהיה ותמורתו הוא והיה
בהל' רבינו (לשון הבית" בדק קדשי יצאו מזבח, קרב מעשר

שם). ממירים 43)תמורה ואין תמורה, לשון שזוהי
הבית. בדק היא,45)פדויה.44)בקדשי מום בעלת אם

מזבח  מידי יוצאים אינם תמימים, הבית בדק קדשי כי
ה"ה. פ"ה, לעיל כמבואר ב.46)לעולם, כו, תמורה

.ÁÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ „Á‡Â ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡∆»»¿≈∆∆««ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿≈«∆»«
.Ô‰ÈÈÂLa ‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌeÓ Ô‰a»∆≈ƒ»¿«¿ƒ»∆»¿»¿≈∆
Lc˜‰ elÙ‡ ,Ô‰ÈÈÂMÓ ˙BÁt ÏÚ ÔÏlÁÂ ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«»ƒ¿»≈∆¬ƒ∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ BÏlÁL ¯È„ ‰‡Ó ‰ÂL»∆≈»ƒ»∆ƒ¿«»∆¿»¬≈∆

Èe„t47È¯·cÓe .Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ , »¿»»¿ÀƒÀ»≈»ƒƒ¿≈
ÌÈÓc ˙¯È˜Á CÈ¯ˆ ‡e‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ48ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ , ¿ƒ∆»ƒ¬ƒ«»ƒ¿«»¿«¿ƒ

ÂÈÓc ˙‡49. ∆»»

"אל 47) יד): כה, (ויקרא שנאמר בהקדש, אונאה דין שאין
נו:). (בבאֿמציעא הקדש ולא אחיו - אחיו" את איש תונו
שתות), על יותר =אונאה ) מקח' 'ביטול דין ואפילו
יש  שבהדיוט בהקדשות. אין לגמרי, המקח בטל שבהדיוט
לומר  אין בהקדש, אבל הקנה. לא כן מנת ועל טעה, לומר
אבל). דיבורֿהמתחיל וברש"י נז. (שם שמים כלפי טעות

טעות.48) כאן היתה לא אם המחיר, משנה 49)בדיקת
שם  יוחנן רבי וכדברי דמים", לעשות "וצריך ב: כו, תמורה
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דמים  לעשות וצריך תורה, דבר לחולין "יצא א: כז,
והשווה  דמים". חקירת "צריך רבינו: וסיגנן מדבריהם".

ה"י. פ"ח, לקמן

.Ëda ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙Ó‰a BÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»∆¡«»¿≈ƒ¿≈«∆»«»
‰ÂML ÔÈlÁ ˙Ó‰·e ,‰¯OÚ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÓ«¬≈ƒ»»¬»»∆¡«Àƒ∆»»
BÊ È¯‰ - BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»«¬≈¿À∆∆«¬≈
.‰MÓÁ‰ ÌÈÏL‰Ï CÈ¯ˆ Ï·‡ ,ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈÂ ,˙ÈcÙƒ¿≈¿≈¿Àƒ¬»»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»
- ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ‰BL‡¯‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«¿≈»»ƒ»»¿≈∆∆««ƒ

„·Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈ BÊ È¯‰50‰iM‰ Òk˙Â , ¬≈≈¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈¿ƒ»≈«¿ƒ»
˙¯È˜Á CÈ¯ˆ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc ,‰ÈzÁz«¿∆»ƒ»¬»ƒƒ¿≈∆»ƒ¬ƒ«
ÌÈÏLÈ B‡ ‰ÂL ‰ÈÏÚ ÏlÁL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈÓc»ƒƒ»¿»∆ƒ≈»∆»»»«¿ƒ

‰ÈÓc51. »∆»

לעבוד 50) ואסור צמרם) =גיזת ) בגיזה אסורים שהקדשים
יט). טו, (דברים ככתוב א.51)בהם, כט, ערכין במס'

אלא  לכתחילה נפדים אינם הבית בדק קדשי שגם  משמע,
המלא  השיווי משמעה ש"ערכך" תורה, דין וזהו בשווים,

ספר'). ('קרית

.È‰LÏL d˙B‡ eÓL52elÙ‡ ,‰ÈÓ„a BfL e¯Ó‡Â »»¿»¿»¿∆¿»∆»¬ƒ
- ‰ÙÈ ‰˙È‰ L„˜ ÏL :e¯Ó‡Â ‰‡Ó Ôk ¯Á‡ e‡a»««≈≈»¿»¿∆…∆»¿»»»
‡Ï ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈÓc‰ ˙¯È˜ÁÂ ÏÈ‡B‰ .¯ÊBÁ BÈ‡≈≈ƒ«¬ƒ««»ƒƒƒ¿≈∆…

da e¯ÈÓÁ‰53e‡·e ,ÌÈL d˙B‡ eÓL Ì‡ Ï·‡ . ∆¿ƒ»¬»ƒ»»¿«ƒ»
‰e‰L e¯Ó‡Â ‰LÏL54‡e‰L ÏÎa Lc˜‰‰55- ¿»¿»¿∆»«∆¿≈¿»∆

¯ÊBÁ56. ≈

ההקדש.52) גזבר ע"י ממונים ב.53)שמאים כז, תמורה
נקנה 55)נתאנה.54) שבהדיוט שתות, מכדי פחות אפילו

(בבא  למתאנה האונאה את מחזיר המאנה ואין המקח,
נ:). ב.56)מציעא כז, תמורה

.‡È‰¯ÒÎ‡ Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡57˙¯È˜Áa ‡l‡ , ≈ƒ∆«∆¿≈«¿¿»∆»«¬ƒ«
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc58ÏÚ Lc˜‰ „È - ‰„t Ì‡Â . »ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»»«∆¿≈«
t ?„ˆÈk .‰BÈÏÚ‰,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰¯t ˙Áz BÊ ‰¯ »∆¿»≈«»»««»»∆∆¿≈

Èe„t BLc˜‰ - Lc˜‰ ÏL BÊ ˙ÈlË ˙Áz BÊ ˙ÈlË59, «ƒ«««ƒ∆∆¿≈∆¿≈»
ÔÓ ‰ÙÈ ‰iM‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „ÈÂ¿«∆¿≈«»∆¿»ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ
ÔÈ¯aÊb‰ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ - ¯˙BÈa ‰BL‡¯‰»ƒ»¿≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÔÈ˜˙BLÂ60ÌlLÓ - ‰ÙÈ dÈ‡ Ì‡Â ;61,ÌÈÓc‰ ˙‡ ¿¿ƒ¿ƒ≈»»»¿«≈∆«»ƒ
e¯‡aL BÓk62˙ÈlË :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .LÓÁ ÛÈÒBÓe , ¿∆≈«¿ƒ…∆¬»ƒ»««ƒ

BÊ ‰¯Ùe ,Lc˜‰ ÏL ˙ÈlË ˙Áz ÌÈÚÏÒ ¯OÚa BÊ¿∆∆¿»ƒ«««ƒ∆∆¿≈»»
‰˙È‰ elÙ‡ ,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰¯t ˙Áz ÌÈÚÏÒ ¯OÚa¿∆∆¿»ƒ««»»∆∆¿≈¬ƒ»¿»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - ¯OÚ BlLÂ LÓÁ ‰ÂL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈»»»≈¿∆∆∆¬≈∆ƒ

‰ˆÁÓe ÌÈÚÏÒ ÈzL Ô˙BÂ LÓÁ63ÌÈÓ„a È¯‰L , …∆¿≈¿≈¿»ƒ∆¡»∆¬≈¿»ƒ
‰„t ÌÈ·eˆ˜64BÓk ,LÓÁ ‰eÚË dÈ‡ ‰iLe . ¿ƒ»»¿ƒ»≈»¿»…∆¿

e¯‡aL65. ∆≈«¿

מדוייקת 57) מדידה או שקילה ללא ובהשערה באומד
"והעריך  יב) כז, (ויקרא שנאמר בחוקותי), כהנים' ('תורת
ואם  טוב אם - בדבר יעיין רע", ובין טוב בין אותה הכהן
פ"ב, דמאי במשנה: ונמצאת יוונית, לשון - אכסרה הוא. רע

מ"ב. פ"ד, שני מעשר ה"ח.58)מ"ה; ויוצא 59)לעיל

כי  תמורה, עושים שאין מדובר, הבית בדק ובקדשי לחולין,
ותמורתו  "הוא אלא לחולין, יוצאים אינם מזבח בקדשי
להקדישם, מומם שקדם מזבח, בקדשי או קודש". יהיה
שם, וב'תוספות' נה. (בבאֿמציעא תמורה עושים שאינם

זו). פרה שאמרו 60)דיבורֿהמתחיל למה רבינו כיוון
על  יותר שפדאו "הקדש ה"ב) פ"ד, שני (מעשר ב'ירושלמי'
בהקדשו, מרבה להיות מצוי אדם שכן . . . הכל תפס דמיו
לכך  לא ואמר האיש, אותו נבדק אמי: רבי את שאלו
כלומר, לכשיבדק". להם, אמר טעיתי)? (=אלא נתכוונתי
נבדק, שלא זמן כל אבל דבריו, אחר הולכים בדקוהו אם
רבינו: שדייק וזהו בהקדישו. הרבה ודאי אומרים:
בדקנוהו  אם אבל אותו, בודקים אין כלומר, ושותקים.
('אור  בקדושה המותר נתפס לא ודאי טועה, ומצאנוהו

משלים.61)שמח'). התימנים: ה"ח.62)בכת"י לעיל
ה"ה.63) פ"ד, לעיל כמבואר הקרן, רביע הוא חומש שכל
(בבאֿונידו 64) החומש מוסיף ועליה בלבד, כקרן נים

שם, הברייתא חידוש שעיקר רבינו, ומפרש נה.). מציעא
המקדיש  שנתאנה אע"פ הקרן, על חומש שמוסיף בזה הוא
חומש  משלם דמיו, מכדי יותר ההקדש את ופדה הפודה

(כסףֿמשנה). המותפסת הקרן דמי ה"ד.65)לפי לעיל

.·ÈCLÓ ,Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰66‰Óa67˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ «∆ƒ««∆¿≈»«¿»∆¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B - ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰ ÔzÏƒ≈«»ƒ«∆»«¿»«ƒ≈»«ƒ

BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL68ÛÒk‰ ˙È˙a - ∆∆¡«¿»«∆«∆∆¿»ƒ¿ƒ««∆∆
BlL ‡e‰69˙‡ ÔzÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ÌÈ˙‡Óa BÎLÓ . ∆¿»¿»«ƒ¿…ƒ¿ƒƒ≈∆

Ák ‡‰È ‡Ï ;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B - ‰Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰«»ƒ«∆»«¿»∆≈»«ƒ…¿≈…«
‰ÎÈLÓa ‰˜ È¯‰Â ,Lc˜‰ ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰70 ∆¿»ƒ…«∆¿≈«¬≈»»ƒ¿ƒ»

ÌÈÓca ·iÁ˙Â71. ¿ƒ¿«≈«»ƒ

לרשותו.66) הגזבר מידי החפץ ליתן 67)את עלֿמנת
דינר. מאה ו.68)בפדיונו אות לעיל בביאורנו ראה

ההקדש 69) ברשות נתייקר שהחפץ נמצא קנה, לא ועדיין
כט.). (קידושין -70)ולזכותו ההדיוט מידי משכו שאם

במשיכה. מחבירו קונה שההדיוט וכשהוזל,71)קנהו,
(שם). הוזל ברשותו

.‚ÈBÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰ Ô˙Â ÌÈ˙‡Óa ‰„t»»¿»«ƒ¿»««»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿
ÛÒk‰ ˙È˙a ‰˜ ¯·k - ‰Óa „ÓÚL „Ú72CLBÓe «∆»«¿»∆¿»»»ƒ¿ƒ««∆∆≈

ÌÈ˙‡Óa Lc˜‰ ‰ÎÊÂ ,BlL ˙‡73Ô˙Â ‰Óa e‰„t . ∆∆¿»»∆¿≈¿»«ƒ»»¿»∆¿»«
- ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú BÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿«∆»«¿»«ƒ

Èe„t ‰„tM ‰Ó74.Ô˙ ¯·kL ‰n‰ ‡l‡ Ô˙B BÈ‡Â , «∆»»»¿≈≈∆»«»∆∆¿»»«
ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák ‡‰È ‡Ï :Ô‡k ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»…¿≈…«∆¿»ƒ…«

Lc˜‰75„Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ËBÈ„‰ elÙ‡L ; ∆¿≈∆¬ƒ∆¿≈»«¬…«
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜iL76BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,77ÔÈ‡Â , ∆¿«≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈

Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï Èe‡¯ Lc˜‰78. ∆¿≈»¿«≈ƒ∆»«

בכסף.72) מההקדש קונים אמרנו: -73)שכבר וכשהוזל
הוזל. ההדיוט הוקר.74)ברשות ברשותו - וכשהוקר

זה.75) במקרה בו לחזור המוכר יכול ההדיוט והרי
שפרע 76) מי ואומרים: אותו (=מקללים) אוררים "ביתֿדין

ממי  יפרע הוא . . . הפלגה דור ומאנשי המבול דור מאנשי
בדיבורו". עומד ה"ב.77)שאינו פ"ז, מכירה הל'
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מקבלו 78) והפודה לחזור, יכול אינו הקדש כרחו, על נמצא
ה"ב. פ"ט, מכירה הל' והשווה שם). (קידושין במנה

.„È‰M‡ ˙a˙k ÂÈÏÚ ‰˙È‰Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰79 ««¿ƒ»¿»»¿»¿»»»¿À«ƒ»
˙Ba‚Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰ ÔÈ‡ - ˙B·BÁ ÈÏÚa È¯ËL B‡ƒ¿≈«¬≈≈»ƒ»¿»ƒ¿
;B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚa ‡ÏÂ Lc˜‰‰ ÔÓ d˙a˙k¿À»»ƒ«∆¿≈¿…««∆

Ì„wL „eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L80¯kÓiLk Ï·‡ . ∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿∆»«¬»¿∆ƒ¿…
LÈ - ÔÈlÁÏ ‰„O‰ ‡ˆ˙Â BlL Ú˜¯w‰ Lc˜‰‰«∆¿≈««¿«∆¿≈≈«»∆¿Àƒ≈
È¯‰L ,‰„Bt‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‰M‡ÏÂ ·BÁ ÏÚ·Ï¿««¿»ƒ»ƒ¿ƒ«∆∆¬≈

BÊ Ú˜¯˜ ÏÚ „ÓBÚ d„eaÚL81. ƒ¿»≈««¿«

כתובתה.79) לה וחייב אשתו את משנה,80)שגירש
ושחרור  חמץ "הקדש נט:) (כתובות אמרו וכן ב. כג, ערכין
שם. לרבינו המשנה פירוש והשווה שעבוד". מידי מפקיעים
הלווה  נכסי כל תורה, מדין אבל סופרים, מדברי זה וכל
אשר  "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר למלוה, משועבדים
והואֿהדין  החוצה". העבוט את אליך יוציא בו, נושה אתה
וברשב"ם  - ב קעה, בבבאֿבתרא כמבואר שלו, קרקעות
אדם  ואין ה"ה, פי"א ולווה מלוה בהל' רבינו פסק וכן שם,
רוקח'), ב'מעשה וכן ספר', ('קרית שלו שאינו דבר מקדיש
אלא  שעבוד, מידי מפקיע הקדש אין הראב"ד, ולדעת
שורו  את הלווה ששעבד כגון הגוף, קדושת קדוש כשהוא
המלוה, שעבוד את ההקדש מפקיע והקדישו, וחזר למלוה
של  דמים קדושת אבל אחר, ממקום חובו את גובה והלה
ב. נט, בכתובות רש"י דעת וכן מפקיעה, אינה הבית בדק
דמי, היכי דיבורֿהמתחיל ב מ, גיטין ב'תוספות' וראה
רבינו  וכדברי שעבוד. מידי מפקיע דמים הקדש שאפילו
תשעים  "הקדיש ה"י: פ"ח, כתובות ב'ירושלמי' מבואר
יוחנן, רבי בשם אבהו רבי . . . מנה מאה חובו והיה מנה,
מפקיעה  דמים קדושת שאפילו הרי גמורה". מעילה מועלין
הפנים, (מראה בהם מועלים ולפיכך המלוה, שעבוד מידי

ונמחל,81)שם). שעבודם נפקע כבר אומרים ואין
הבאה. בהלכה כמבואר

.ÂË?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰82˙BÁB˜Ï ÈLÏ83, »¿»∆∆ƒ¿≈»
‰·˙kL84CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÔBL‡¯Ï85, ∆»¿»»ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»

¯ÎÓe86ÈM‰ ÔÓ ˙Ù¯BË ‡È‰L - ÈMÏ87. »««≈ƒ∆ƒ∆∆ƒ«≈ƒ

התחלת 82) זו אין התימנים, בכת"י וכן ר"מ, רומי בדפוס
הקודמת. להלכה מחוברת היא כי נכסי 83)הלכה, שלקחו

המוכר.84)הבעל. אשת אצטרך 85)האשה, שאם
ממך. אלו נכסים אטרוף לא כתובתי, את לגבות

הראשון.86) מאחר 87)הלוקח כי כתובתה, לגביית
ללוקח  נחתֿרוח לעשות רצתה אלא לוותר, מחוייבת שאינה
לזה  לומר, היא יכולה מעליו, זכותה ולסלק הראשון,
מודה  אינו והראב"ד (כסףֿמשנה). לזה ולא לוותר הסכמתי
אם  לאשה: לומר יכול השני הלוקח שהרי הזה, המשל בכל
שטר  אחזיר - לא ואם טוב, הרי - עמי ותתפשרי תשתקי
ודברים, דין כל לך אין שאתו הראשון, ללוקח השדה מכירת
ונטען  טוען ובהל' ב. קט, בכתובות זה בכגון שאמרו כמו
שלא  הראשון שהלוקח סובר, רבינו אולם הי"א. פט"ו,
עצמה  היא אלא האשה, את לסלק עצמית זכות  לו היתה
לך  אמרה כאילו זו הרי עמך, לי אין ודברים דין לו: כתבה

יכול  השני הלוקח אין ולפיכך לבאֿכחך, ולא ויתרתי לבד
מלוה  בהל' וראה (לחםֿמשנה), לבעליו שטרי אחזיר לומר:

שם. משנה' וב'מגיד ה"ח, פי"ט ולווה

.ÊË?‰Ê Ú˜¯˜ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ88‰M‡‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ¿≈«ƒ«¿«∆«¿ƒƒ∆»ƒ»
‰lÁz ·BÁ ÏÚa B‡89ÌÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ïk C¯„k , ««¿ƒ»¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÌÈ„aÚLÓ90ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , ¿À¿»ƒ¿««»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ
e¯‡aL BÓk ,·¯Ú·e ¯˜aa91ÔÈ„ÓB‡Â ,92Ì„‡ ‰nk «…∆»∆∆¿∆≈«¿¿¿ƒ«»»»

d˙a˙k ‰M‡Ï ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯93 ∆ƒ≈¿»∆«¿»ƒ≈»ƒ»¿À»»
B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ïe94Á˜BÏÂ d˙B‡ ÔÈ„BtL ¯Á‡Â . ¿««∆¿««∆ƒ»¿≈«

¯È„a elÙ‡ Á˜Bl‰ d˙B‡95Lc˜‰ e¯Ó‡È ‡lL È„k , »«≈«¬ƒ¿ƒ»¿≈∆……¿∆¿≈
ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ96‰M‡Ï ‰a‚Óe ‰„Bt‰ ¯ÊBÁ , ≈¿…ƒ¿≈«∆«¿∆»ƒ»

·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ .B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï B‡ d˙a˙k¿À»»¿««∆¬ƒ»»«
d˙B‡ ‰„Bt Ck ˙Ó ÏÚ - ÌÈÚLz ‰ÂL ‰„O‰Â ‰‡Ó≈»¿«»∆»∆ƒ¿ƒ«¿»»∆»

d˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰97ÈÓ„a ÌÈL ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆ƒ¿»¬»ƒ»»«¿«ƒƒ¿≈
·BÁ ÂÈÏÚ LÈÂ ‰‡Ó ‰ÂL ‰˙È‰L ÔB‚k ,‰„O‰«»∆¿∆»¿»»»≈»¿≈»»
ÔzÏ ˙Ó ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ó ‰M‡ ˙a˙Îe¿À«ƒ»»«ƒ≈ƒ»«¿»ƒ≈

‰a˙k‰ B‡ ·BÁ‰98Ì˙Ò d˙B‡ ÔÈ„Bt ‡l‡ ,99Ì‡L ; ««¿À»∆»ƒ»¿»∆ƒ
e˙‰100ÏÏk ˙ÈcÙ dÈ‡ - ÔzÏ101. ƒ¿ƒ≈≈»ƒ¿≈¿»

יטרפנו 88) החוב בעל והלא ההקדש, לפדות ירצה מי וכי
ההקדש.89)ממנו. ברשות עדיין שאינו 90)כשהנכסים

(משנה, חובו את קיבל לא שעדיין שבועה, בלא נפרע
משועבדים  לי "מה ב: מב, שם אמרו וכן מה.) שבועות
נפרע  אינו בשניהם - לגבוה" משועבדים לי ומה להדיוט,

שבועה. הכ"ז.91)בלא פ"ד , דפוס,92)לעיל טעות
ע"פ  תימן, ובכת"י קדומים בדפוסים וכן ואומרים, וצ"ל:

ב. כא, בערכין התלמוד זו 93)דברי ששדה כתובתה כסף
כספה  את לקבל תסכים שהאשה וידוע לפרעונה, משועבדת

בתשלומים. עלֿיד, צריך 94)עלֿיד החוב שבעל ואע"פ
אבל  וכדומה, עסק לשם אחת, בבת הסכום כל את לקבל
דרך  "שאין וחסרים, שבורים זוזים לקבל הוא מסכים

וברש"י). שם, (ערכין בכך" מקפידים שהוא 95)סוחרים
חוב, לבעל לפרוע הלוקח שיצטרך החוב, סכום על עודף
אלא  להקדש למעשה נותן ואינו מועטת, ששומתו נמצא
דינר. וזהו החוב, דמי על יותר שווה שהשדה הסכום

רבינ 96) לדברי טעם הבעלֿזהו ולא אותה, פודה שאחר ו,
על  (=העודף זה בדינר יפדנה הבעלֿחוב אם כי עצמו, חוב
כי  פדיון, בלא לחולין יצא הקדש יאמרו: חובו), סכום
אלא  זו, שדה בפדיון כלום נתן לא שהמלוה יסבור הרואה
ערכין  התלמוד דברי ע"פ (לחםֿמשנה פדיון בלי לקחה

עשוי 97)כג:). ואדם השדה, בשיווי לצמצם איֿאפשר כי
לקרקעות, אונאה שאין מדמיה, יותר ולשלם שדה לקנות
פדיון  זה והרי החוב, על נוסף דינר להקדש יתן ולפיכך

שנים 98)גמור. פי חוב לבעל וישלם לפדותה ירצה מי כי
השדה. ובעל99ֿ)מדמי הפודה, ללוקח מוחלטת והיא

לגמרי. מפסיד ההקדש.100)חוב לא 101)גזברי
זו  בפדיה כספם את שיפסידו כלל, פודים לה ימצאו
דברי  גם וכך כג:) ערכין הש"ס דברי ע"פ המשנה' ('מרכבת
ממה  כפול החוב היה "ואם שם: למשנה, בפירושו רבינו
פנים, בשום בתנאי אותו פודים אין שהקדיש, הדבר ששוה
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שהבעלֿ נמצא הקרקע". מעל מעיקרו החוב מפקיעים אלא
להקדש. הכסף וכל סתם, אותה ופודים מפסיד, חוב

.ÊÈ,BzL‡ ˙‡ L¯‚ Ck ¯Á‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰««¿ƒ»¿»»¿««»≈≈∆ƒ¿
d˙a˙k ‰˙·‚Â102dÈ‡ - Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bt‰ ÔÓ ¿»¿»¿À»»ƒ«∆ƒ«∆¿≈≈»

‰‡‰ ‰p¯ÈciL „Ú ‰·Bb103‡Èe˜ ‡nL ,104ÏÚ eOÚ »«∆«ƒ∆»¬»»∆»¿¿»»«
Lc˜‰‰105:¯ÓB‡ ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «∆¿≈¿≈¿ƒƒ»»»»≈

BLc˜‰ ÏÚ Ï‡MÈÂ ,ÈzLc˜‰ ˙eÚËa106ÌÎÁÏ107 ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«∆¿≈¿»»
BÏ ¯ÊÁÈÂ108. ¿«¬…

כתובתה.102) לגבות על 103)באה ידור בעלה כלומר,
לעולם. יחזירנה שלא רבים, ערמה.104)דעת

לו 105) יחזירנה ואח"כ ההקדש מן כתובתה שתגבה
ה"טֿי. פי"ז, אישות הל' והשווה כג.) ערכין (משנה,

הקדשו.106) אינו 107)נדר טעות והקדש נדרו, לו שיתיר
הל"ד. פ"ו, לעיל כמבואר התימנים:108)הקדש, בכת"י

חוזר  היה שהקדיש מה כל כלומר, לו". חוזר "והיה
אין  כי זה, (=מתוך) "מיגו" אומרים שאין והטעם לרשותו,
עליו  להשאל חכם לו שיזדמן יאמר מי כי "מיגו", זה
כג.) (ערכין שם במשנה אליעזר כרבי רבינו ופסק (רדב"ז).
סובר  גמליאל בן שמעון שרבן מפני - יהושע לרבי בניגוד -
. בכתובתה לאשה הערב "אף כדבריו: כמותו, שם במשנה
זה", של נכסים על קנוניא יעשה שמא הנאה, ידירנה . .
אליעזר  כרבי שסובר מבואר, הערב" "אף לשונו: ומדיוק

(כסףֿמשנה).

.ÁÈÈBÏÙÏ ‰Ó :LÈc˜‰L ¯Á‡ ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈∆¡»«««∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ
‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÈÏk B‡ ,ÈÏÚ ·BÁ109eOÚÈ ‡nL , »«¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«¬

Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜110ÏÚa „Èa ¯ËL ‰È‰ elÙ‡Â . ¿¿»««∆¿≈«¬ƒ»»¿»¿«««
‰Ê Èt ÏÚ ‰·B‚ BÈ‡ - ·BÁ111ÔÈ·BbL C¯„k ‡l‡ ≈∆«ƒ∆∆»¿∆∆∆ƒ

˙B·BÁ ÈÏÚa Ïk112e¯‡aL BÓk ,113. »«¬≈¿∆≈«¿

בידי.109) הוא בשבועות 110)ופקדון וכן א. כג, ערכין
על  לקנוניא שחוששים מודים, הכל בריא שבאדם ב. מב,

שבועה.111)ההקדש. בלא ההקדש הפודה 112)מן מן
תחילה. ובשבועה חובו, את לבעלֿחוב ליתן עלֿמנת

שהקדיש,113) קודם זה כל אמר שאם ומובן, הט"ז. לעיל
כלי  אותו על או מנה אותו על ההקדש חל ולא נאמן, הוא

(רדב"ז).

.ËÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na114‰ÏBÁ Ï·‡ ;‡È¯·a «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»∆
LÈc˜‰L ‰ÚLa ¯Ó‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L115‰Ó : ∆ƒ¿ƒ»¿»»¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆

ÏÚ ‰Ó¯Ú ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ - È„Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿»ƒ∆¡»∆≈»»∆»¿»«
ÌÈ¯Á‡Ï ‡ËBÁÂ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa Lc˜‰‰116È¯‰L , «∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿≈«¬≈ƒ∆¬≈

˙eÓÏ CÏB‰ ‡e‰117CÎÈÙÏ .118ez :¯Ó‡ Ì‡ ,119 ≈»¿ƒ»ƒ»«¿
‰Úe·L ‡Ïa ÏËB - BÏ d˙B‡120'ez' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . »≈¿…¿»¿ƒ…»«¿

Ìi˜Ó ¯ËL B„Èa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ -121 ≈¿ƒ∆»ƒ≈»»¿»¿»¿À»

Lc˜‰‰ ÔÓ ÏËB ‰Ê È¯‰ -122‰‡ev‰ ÈtÓ123Ì‡Â . ¬≈∆≈ƒ«∆¿≈ƒ¿≈««»»¿ƒ
LÈc˜‰L ¯Á‡124BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - 'ez' ¯Ó‡125, ««∆ƒ¿ƒ»«¿≈¿ƒ

B¯ËL Ìi˜˙ Ì‡ :˙B·BÁ ÈÏÚa ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈ƒ¿»«¬≈ƒƒ¿«≈¿»
ÚaL -126‰„Bt‰ ÔÓ ‰·B‚Â127Lc˜‰‰ ÔÓ ‡ÏÂ128. ƒ¿«¿∆ƒ«∆¿…ƒ«∆¿≈

עלי.114) חוב לפלוני, מנה לומר: נאמן שאינו
עסוק 115) עדיין שיהיה ובלבד דיבור, כדי אחר אפילו

(כסףֿמשנה). ההקדש יורשיו.116)בענין או בניו
קעד:).117) ובבאֿבתרא כג. (ערכין מהם עוד יהנה ולא

כדי  ובתוך שהקדיש, לאחר אפילו או שהקדיש קודם אבל
שכל  נאמן, הבריא אפילו בידי, לפלוני מנה אמר: דיבור,
(כסףֿמשנה). דיבורו כדי תוך בו לחזור יכול אדם

נאמן.118) והוא בידי.119)הואיל לפלוני מנה על: נוסף
נאמן.120) אדם מיתה שבשעת כלל, שטר בידו אין אפילו
ע 121) מזוייף.מאושר שאינו ביתֿדין בלא 122)"י

מיתה 123)שבועה. בשעת נאמן והוא המקדיש, שציוה
"שטר  המלוה ביד ואין "תנו", אמר לא אם אבל כלעיל.
"אדם  כי מיתה, בשעת ואפילו נאמן החולה אין - מקויים"
אדם  בני יאמרו שלא עצמו", את להשביע שלא עשוי
שקובץ  לפלוני יש עושר של גדול "מזל מחליו: כשיקום
שם). גרשום רבינו וכפירוש קעה. (בבאֿבתרא כך" כל ממון

הוא  לו" אותה "תנו כשאמר: דבריו,אבל ופסק וחתך יל
('נמוקי  לערמה לחוש ואין היא, אמת ודאי מיד, לו שיתנו

שם). (לפי 124)יוסף', ההקדש בענין לעסוק שגמר אחר
הקדם 125)הכסףֿמשנה). ושל שלו, אינם הנכסים שכבר

בו  חוזר אלא אינו בידי, לפלוני מנה שאמר: וזה הם,
שהיה  שם, הלוי, יוסף רבינו (עלֿפי יכול ואינו מהקדישו,

רבינו). של עדיין.126)רבו נפרע מנת 127)שלא על
הט"ז. לעיל כאמור חובו, את לבעלֿחוב כדי 128)ליתן

בעלֿחוב  שהרואה פדיון", בלא יוצא "הקדש יאמרו: שלא
וכאמור  לקחה, פדיון שבלא יחשוב ההקדש, מן ישר לוקחו
החולה: אמר אם הראב"ד: וכתב משנה'. ה'לחם בשם לעיל
שהקדיש, לאחר אפילו נאמן בידי, פלוני של פקדון מנה
שדברי  לזה, יודה רבינו שגם ואפשר פדיון, שום צריך ואינו
כל  פקדון, של ומנה הם, וכמסורים ככתובים מרע שכיב
חל  שלא נמצא, הוא. בעליו לרשות מונח, שהוא מקום
נאמן  - לו" אותו "תנו וכשאמר: מעולם, עליו ההקדש

ולחםֿמשנה). (רדב"ז

.ÎÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆiL ÈÓ129B‡ ÂÈÒÎ ˙‡ ¯È˜Ù‰L ƒ∆»»»»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
ÔLÈc˜‰130ÔÓÈ¯Á‰ B‡131ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -132„Ú ,BÏ ƒ¿ƒ»∆¡ƒ»≈¿ƒ«

‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ‰È‰zL133. ∆ƒ¿∆»¿»»¿»

הל'129) ראה אחריו, בדקו ולא בביתֿדין, הקול הוחזק ולא
הכ"ב. פ"ט, הבית.130)אישות וסתם 131)לבדק

ה"א. פ"ו, לעיל לכהנים, או 132)חרמים עליו, לאסרם
כהפקר. א.133)להחזיקם פט, גיטין
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meil cg` wxt m"anx ixeriyoeygÎxn 'bÎixyz f"k -a"tyz'd

á"ôùú'ä éøùú æ"ë ïåùàø íåé

-dcearxtq
WCwOd ilM zFkld¦§§¥©¦§¨

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) המקדש, לעבודת מובדל לוי זרע כל כי בו יתבאר

אחד. מדבר חוץ לויה מצות כל עליו שקבל לוי בן

.‡:¯Ó‡pL ,Lc˜n‰ ˙„B·ÚÏ Ïc·Ó Blk ÈÂÏ Ú¯Ê∆«≈ƒÀÀ¿»«¬««ƒ¿»∆∆¡«
‰OÚ ˙ÂˆÓe .ÈÂl‰ Ë·L ˙‡ ÈÈ ÏÈc·‰ ‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ¿ƒ¿»∆≈∆«≈ƒƒ¿«¬≈
ÔÈa ,Lc˜n‰ ˙„B·ÚÏ ÔÈÎeÓe ÔÈÈet ÌiÂÏ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¬««ƒ¿»≈

eˆ¯ ‡lL ÔÈa eˆ¯2˙‡ ‡e‰ ÈÂl‰ „·ÚÂ :¯Ó‡pL ; »≈∆…»∆∆¡«¿»««≈ƒ∆
˙BˆÓ Ïk ÂÈÏÚ ÏawL ÈÂÏ Ô·e .„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·Ú¬…«…∆≈∆≈ƒ∆ƒ≈»»»ƒ¿

‰iÂÏ3„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - „Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ¿ƒ»ƒ»»∆»≈¿«¿ƒ«
.Ôlk ˙‡ Ïa˜iL∆¿«≈∆À»

עבודתם 2) חלף אומר שהוא "לפי כג) יח, (לבמדבר בספרי
שנאמר  [שכיוון יעבוד לא רצה לא יעבוד רצה אני שומע
בצידה, שכרה שמתן עשה כמצוות זו הרי עבודתם" "חלף
בעל  הוא הלוי ועבד לומר תלמוד עליה], כופין שאין

שוער.3)כורחו". ולהיות לשמור לשורר,

.·.Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBL eÈ‰iL ‡È‰ Ô‰lL ‰„B·Ú¬»∆»∆ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛÈ‚‰Ïe Lc˜n‰ È¯ÚL ÁzÙÏ ÔÈ¯ÚBL Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ4 ¿ƒ¿≈∆¬ƒƒ¿…««¬≈«ƒ¿»¿»ƒ

ÂÈ˙B˙Ïc5Ôa¯w‰ ÏÚ ¯¯BLÏ ÔÈ¯¯BLÓ Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ , «¿»¿ƒ¿≈∆¿¿ƒ¿≈««»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÎk ÂÈ‰Ï‡ ÈÈ ÌLa ˙¯LÂ :¯Ó‡pL .ÌBÈ ÏÎa¿»∆∆¡«¿≈≈¿≈¿»¡…»¿»∆»

ÈÈ ÌLa ‡e‰L ˙e¯L e‰Ê È‡ .ÌiÂÏ‰6:¯ÓB‡ ÈÂ‰ ? «¿ƒƒ≈∆≈∆¿≈¿»¡≈≈
¯eav‰ ˙BÏBÚ Ïk ÏÚ ?‰¯ÈL ¯ÓB‡ È˙Óe .‰¯ÈL BÊƒ»»«≈ƒ»«»«ƒ

‰·BÁ‰7˙¯ˆÚ ÈÓÏL ÏÚÂ8ÔÈi‰ Ceq ˙Úa9Ï·‡ . «»¿««¿≈¬∆∆¿≈ƒ««ƒ¬»
nL ‰·„ ˙BÏBÚ¯eav‰ ÔÈ·È¯˜10ÁaÊnÏ ıÈ˜Ï11ÔÎÂ , ¿»»∆«¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈«¿≈

ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰ ÔÈÎÒp‰12Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¬≈∆
‰¯ÈL13. ƒ»

דלתות 5)לסגור.4) "מגיפי נו:) (סוכה שאמרו ומה
שכהנים  הרי הפנים", מלחם שכרן נוטלין היו שבמקדש
לחם  לאכול מותרים הכהנים רק (שהרי הדלתות מגיפים
שומרים  הכהנים שהיו המקומות לשלושת הכוונה - הפנים)
במקומות  אבל הדלתות, את [=הכהנים] הם מגיפים שם

הדלתות. את מגיפים הלויים היו בו 6)אחרים שמזכירין
שמים. בחצוצרות 7)שם "ותקעתם י) י, (במדבר שנאמר

דהיינו  ישראל, כל של משמע עולותיכם עולותיכם", על
חובה. ציבור זבחי 8)עולות ועל עולותיכם "על שנאמר

קדשיֿ שלמים אף קדשיֿקדשים עולה מה - שלמיכם"
צבור. שלמי שהם עצרת כבשי והם "שאין 9)קדשים,

ותאמר  ט) (שופטים שנאמר היין, על אלא שירה אומרים
אם  ואנשים, אלקים המשמח תירושי את החדלתי הגפן להם
אומרים  שאין מכאן משמח? במה אלקים משמח אנשים

היין". על אלא הלשכה".10)שירה תרומות "ממותר
ומקריבין 11) עולות לוקחין ונדבות מנדרים בטל כשהוא

ציבור 12)למזבח. קרבן שהביאו "כגון צבור של ואפילו
מנחתם  מר דאמר למחר, והביאום עמו נסכים הביא ולא
טעונים  אין יחיד של נסכים אבל למחר". אפילו ונסכיהם

הקרבן. עם באים אם אפילו נדבת 13)שירה עולת על
עולה  אף זמן להם קבוע שלמים "מה - אומרים אין צבור
ועל  זמן" לה קבוע שאין ציבור נדבת לאפוקי זמן לה קבוע
אלא  אומרים שאין אומרים, אין עצמן בפני הבאים נסכים
רבינו  ופסקה היא נפשטה שלא ובעיא ושתיה. אכילה על

לקולא.

.‚ÔB‡‰ ÈÂÏ14¯¯BLÏe „·ÚÏ ¯zÓ -15ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ≈ƒ»≈À»«¬…¿≈¿≈¬ƒ
ÌiÂÏ ¯OÚ ÌÈMÓ16ÌBÈ ÏÎa ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ƒ¿≈»»¿ƒƒ¿ƒ««»¿»

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,Ôa¯w‰ ÏÚ ‰¯ÈL ¯ÓBÏ17ÔÈ‡Â . «ƒ»««»¿»ƒƒ«¿»¿≈
,‰¯ÈM‰ ¯wÚL ;ÈÏk ‡Ïa ‰ta ‡l‡ ‰¯ÈL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ»∆»«∆¿…¿ƒ∆ƒ««ƒ»
ÌL ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡Â .‰ta ,d˙„B·Ú ‡È‰L∆ƒ¬»»«∆«¬≈ƒ»¿ƒ»
ÌÈÏ‡¯OÈ Ô‰Óe ,ÌiÂÏ Ô‰Ó .¯ÈL ÈÏÎa ÔÈbÓ¿«¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆¿ƒƒ≈∆ƒ¿¿≈ƒ

‰p‰kÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÔÈÒÁÈÓ18ÔÎec‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ÔÈ‡L . ¿À»ƒ««ƒƒ«¿À»∆≈∆««»
ÌÈÏk‰ Èt ÏÚ ÌÈ¯¯BLÓ‰ el‡ ÔÈ‡Â .ÒÁÈÓ ‡l‡∆»¿À»¿≈≈«¿¿ƒ«ƒ«≈ƒ

.¯OÚ ÌÈM‰ ÔÈÓÏ ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿««¿≈»»

להתאבל 14) חייב שהוא הקרובים מן מת לו שמת "זה
ולילה  תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן

סופרים". מדברי אונן פרשת 15)הוא בספרא הוא כן
שמחה  שצריך שיר ואם שיר לעניין ט) הלכה ב (פרק שמיני

שמותרת. אחרת עבודה שכן כל - במשנה,16)מותר,
(דברי  שנאמר אחד, וצלצל נבלים ושני כינורות תשעה כנגד
על  [ואף עשר". שנים ובניו ואחיו "הוא ט) כה, הימיםֿא
- להלן, כמפורש בכלי, ולא בפה אלא שרו לא שהם פי
המנגנים  מספר כנגד בפה המשוררים הלויים מספר העמידו

והרי 17)בכלים. כינורות תשעה כנגד גם שמספרם [כיוון
לעולם]. עד מוסיפין כינורות נושאין 18)על היו שכהנים

בנותיהן.

.„˙B¯BpÎÂ ÌÈÏÈÏÁÂ ÌÈÏ·a ?ÔÈbÓ Ì‰ ‰n·e«∆≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ
˙B¯ˆBˆÁÂ19ÏˆÏv‰Â20,ÌÈÏ· ÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . «¬¿¿«ƒ¿»¿≈¬ƒƒ¿≈¿»ƒ

,ÌÈÏÈÏÁ ÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â .‰ML ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ«ƒ»¿≈¬ƒƒ¿≈¬ƒƒ
¯OÚ ÌÈL ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ21È˙MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ¿…ƒƒ«¿≈»»¿≈¬ƒƒ¿≈

‰‡Óe ÌÈ¯OÚ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,˙B¯ˆBˆÁ22ÔÈ‡Â . ¬¿¿…ƒƒ«∆¿ƒ≈»¿≈
.ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,˙B¯Bpk ‰ÚLzÓ ÔÈ˙ÁBt¬ƒƒƒ¿»ƒƒƒ«¿»

.„·Ïa „Á‡ ÏˆÏv‰Â¿«ƒ¿»∆»ƒ¿«

שיר.19) כלי של 20)מיני רחבות חתיכות שתי הם
זו. על זו ומכים יום 21)מתכות עשר שנים כנגד וזהו

המזבח. לפני מכה (דברי 22)שהחליל שנאמר יג: שם
מחצררים  ועשרים למאה כהנים "ועמהם יב) ה, הימיםֿב

הקול. מערבב ועשרים ממאה שיותר בחצוצרות",

.‰eÈ‰ ÌÈL„Á ÈL‡¯·e Ìlk ˙B„ÚBn‰ ÈÓÈaƒ≈«¬À»¿»≈√»ƒ»
ÌÈÚ˜Bz ÌÈ‰k‰23ÌiÂÏ‰Â Ôa¯w‰ ˙ÚLa ˙B¯ˆBˆÁa «…¬ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¿««»¿»¿«¿ƒƒ
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È¯ÓB‡ÌÎ˙ÁÓO ÌBÈ·e :¯Ó‡pL ;‰¯ÈL Ô ¿ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆
.˙¯ˆˆÁa ÌzÚ˜˙e ÌÎL„Á ÈL‡¯·e ÌÎÈ„ÚBÓ·e¿¬≈∆¿»≈»¿≈∆¿«¿∆«¬…¿…

ÛÒk ÏL ˙LÚ ÔÓ ˙ÈOÚ ‰˙È‰ ‰¯ˆBˆÁ‰24‰OÚ . «¬¿»»¿»«¬≈ƒ∆∆∆∆∆»»
ÛÒk ÏL ˙B‡Ëe¯b‰ ÔÓ d˙B‡25‰¯Lk -26¯‡MÓ ; »ƒ«¿»∆∆∆¿≈»ƒ¿»

Ô‰a ÔÈbÓ eÈ‰L ÔÈÏÈÏÁ‰Â .‰ÏeÒt - ˙BÎzÓ ÈÈÓƒ≈«»¿»¿«¬ƒƒ∆»¿«¿ƒ»∆
·ea‡ ‰È‰27Ô‰lL28.·¯Ú BÏBwL ÈtÓ ,‰˜ ÏL »»«∆»∆∆»∆ƒ¿≈∆»≈

‡e‰L ÈtÓ ,È„ÈÁÈ ·ea‡a ‡l‡ ˜lÁÓ ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»¿«≈∆»¿«¿ƒƒƒ¿≈∆
‰ÙÈ ˜lÁÓ29. ¿«≈»∆

הכהנים 23) אהרן "ובני ח) י, (במדבר בתורה כמפורש
לדורותיכם", עולם לחקת לכם והיו בחצוצרות יתקעו

כסף 24) חצוצרות "שתי ב) י, (במדבר שנאמר כח. מנחות
הקשת  מעשה של העשת מן דהיינו אותם", תעשה מקשה
אבל  הכסף, מן היו כהנים של חצוצרות ורק הקורנס.
אלא  שאינם לפי רבינו כן כתב לא לויים של בחצוצרות

כסף.25)מדרבנן. "מקשה 26)שברי במנורה שנאמר
חצוצרות". ולא [מקשה] "היא - הוא 27)היא" ואבוב

החליל. של החלילים.28)הקנה של כלומר,
מהחלילין 29) אחד היה הנעימה, לסיום מגיע כשהיה

כולם  מסיימים היו שלא האחרים, שתיקת לאחר מאריך
גדול. נוי וזהו לבסוף מסיים היה אחד אלא אחת, בבת

.Â‰kÓ ÏÈÏÁ‰ ‰Ma ÌBÈ ¯OÚ ÌÈLa30ÈÙÏ ƒ¿≈»»«»»∆»ƒ«∆ƒ¿≈
ÔBL‡¯ ÁÒt ˙ËÈÁLa :ÁaÊn‰31ÁÒt ˙ËÈÁL·e , «ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«∆«ƒƒ¿ƒ«∆«

ÈL32ÔBL‡¯‰ ÌBi·e ,ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ·e , ≈ƒ¿»ƒ∆∆««»ƒ
˙¯ˆÚ ÏL33‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÓL·e ,34‰Ê ÏÈÏÁÂ .35‰ÁBc ∆¬∆∆ƒ¿…»¿≈∆»¿»ƒ∆∆

Ôa¯˜ ÏL ÏÈÏÁÂ ,Ôa¯˜ ÏL ÏÈÏÁ ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆»ƒ∆»¿»¿»ƒ∆»¿»
.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ‡È‰ ‰„B·Ú¬»ƒ¿»∆««»

להנעים 30) הנקב על באצבעו ומכה בחליל, נקבים שהיו
הקול. ניסן.31)את לחודש עשר ש"מי 32)בארבעה

או  עליו, שוחטין שאין הפסח שחיטת בשעת טמא שהיה
ולא  ששגג או אחר, באונס נאנס או רחוקה בדרך שהיה
השני". לחודש בי"ד פסח מביא זה הרי בראשון, הקריב

למעט 33) בא כי וייתכן שם. בגמרא הוא וכן השבועות. חג
חליל. בהם שאין העצרת, שלאחר ההשלמה חג 34)ימי

דווקא,35)הסוכות. לאו שחליל נ:), (בסוכה רש"י כתב
חליל  ורק השבת. את דוחים והכינורות שהנבלים הדין והוא
אינו  השואבה בית של חליל אבל השבת, את דוחה זה

דוחה.

.Êe‰e„nÏiL „Ú B˙„B·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ ÒÎ ÈÂÏ Ôa ÔÈ‡≈∆≈ƒƒ¿»»¬»»«¬»«∆¿«¿
ÔaÓ ÌiÂÏÏ ¯L‡ ˙‡Ê :¯Ó‡pL .‰lÁz ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ¿ƒ»∆∆¡«…¬∆«¿ƒƒƒ∆
ÌÈLÏL ÔaÓ :¯ÓB‡ „Á‡ ·e˙ÎÂ ,‰L ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ»≈¿∆¿ƒ»»¿»∆»≈ƒ∆¿ƒ

„ˆÈk ‡‰ .‰L36ÏÏ LÓÁ ?‰„B·ÚÏ ÒÎ BÈ‡Â ,„Ó »»»≈«»≈ƒ¿…¿≈ƒ¿»»¬»
LÈ‡ ‰È‰ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú37ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ; «∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ∆∆¡«ƒƒ«

.B˙„·Ú¬…»

אפשר 36) ואי ועשרים, חמש נאמר שכבר שלשים אפשר אי
שם). (גמרא שלשים נאמר שכבר ועשרים חמש לומר

לעבודתו 37) לעזרה נכנס לוי בן "אין וכתב דקדק ולמעלה
שאינו  כתב ולא וכו'", תחילה שנים חמש שילמדוהו עד

הלימוד  עיקר שכל שלשים, בן שיהא עד לעבודה נכנס
הלימוד  על אלא הגיל, על ללמד אינו הנ"ל הפסוקים משני
שנים  חמש למד אם שהוא, גיל בכל זה ולפי שנים, חמש
שבן  כד. בחולין שאמרו ומה לכשהגדיל. לעבודה הוא כשר
בבית  אבל מועד, באהל אלא אינו שלשים, מבן כשר לוי
לפני  גם פסול אינו שנה חמישים אחרי נפסל שאינו עולמים

כן.

.Á‰L ÌÈMÓÁ ÔaÓe :ÌiÂÏa ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»«¿ƒƒƒ∆¬ƒƒ»»
ÔÈ‡OB eÈ‰L ÔÓÊa ‡l‡ BÈ‡ - ‰„·Ú‰ ‡·vÓ ·eLÈ»ƒ¿»»¬…»≈∆»ƒ¿«∆»¿ƒ
.˙B¯B„Ï ˙‚‰B ‰ÂˆÓ BÈ‡Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ»¿»¿≈ƒ¿»∆∆¿

ÌÈLa ÏÒÙ ÈÂl‰ ÔÈ‡ - ˙B¯B„Ï Ï·‡38‡ÏÂ ¬»¿≈«≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿…
ÔÈÓeÓa39BÏB˜ Ï˜Ï˜˙iL ;ÏB˜a ‡l‡40·¯Ó ¿ƒ∆»¿∆ƒ¿«¿≈≈…
‰˜f‰41BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Lc˜na B˙„B·ÚÏ ÏÒtÈ - «ƒ¿»ƒ»≈«¬»«ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆≈

ÌÈ¯ÚBM‰ ÔÓ ‰È‰È Ï·‡ ,‰¯ÈL ¯ÓBÏ ‡l‡ ÏÒÙ42. ƒ¿»∆»«ƒ»¬»ƒ¿∆ƒ«¬ƒ

ועד 38) ומעלה שנה שלשים "מבן מז) ד, (במדבר שנאמר
ועבודת  עבודה עבודת לעבוד הבא כל שנה, חמשים  בן
בן  ועד שלשים (מבן אמרתי "לא - מועד" באהל משא
בבית  (ולא בכתף שהעבודה בזמן אלא דווקא) חמשים

שם.39)עולמים)". בחולין המשנה בפירוש גם כתב [כן
באהל  גם נפסלים אינם במומין שהרי עיון, צריך זה אבל

שבמדבר]. הימיםֿב 40)מועד (דברי שנאמר שם. חולין
קול  להשמיע ולמשוררים למחצצרים כאחד "ויהי יג) ה,
כקול  נראה שיהא קולם, את לבשם שצריכים הרי אחד".

האחרים. עם אחד כקול אינו נתקלקל ואם והוא 41)אחד
אחרת. מסיבה נתקלקל אם שהיו 42)הדין בזמן גם שהרי

לנעילת  הוא כשר בשנים, נפסל שהלוי במדבר, ישראל
כשר  שיר, בכלי ולשורר שם. בספרי כמפורש שערים,
למעלה  ראה מיוחסים, מישראלים חלקו גרע שלא בוודאי,

ג. הלכה

.Ë‰‡B¯‰ Ï‡eÓL43e˜lÁ CÏn‰ „Â„Â44ÌiÂÏ‰ ¿≈»∆¿»ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒƒ
ÏÎa ¯ÓLÓ „·BÚÂ ,˙B¯ÓLÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»¿»
¯ÓLn‰ L‡¯ Ì˙B‡ ˜lÁÓ ¯ÓLÓ ÈL‡ ÏÎÂ .˙aL«»¿»«¿≈ƒ¿»¿«≈»…«ƒ¿»
ÌÈL‡ Ba ÌÈ„·BÚ ˙aM‰ ÈÓÈÓ ÌBÈ ÏÎÂ ,˙B·‡ Èz·Ï¿»≈»¿»ƒ≈««»¿ƒ¬»ƒ

ÌÈÚe„È45ÌÈ„·BÚ‰ el‡ ÔÈ˜lÁÓ ˙B·‡‰ ÈL‡¯Â . ¿ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ≈»¿ƒ
B˙„B·Ú ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ Ô‰lL ÌBÈa46ÌiÂÏ‰ ÏÎÂ . ¿∆»∆ƒƒ«¬»¿»«¿ƒƒ

ÈÏk Ï‡ C‡ :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ ˙„B·Ú ÏÚ ÔÈ¯‰ÊÓÀ¿»ƒ«¬««ƒ¿≈«∆∆¡««∆¿≈
e·¯˜È ‡Ï .e˙ÓÈ ‡ÏÂ e·¯˜È ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â L„w‰«…∆¿∆«ƒ¿≈«…ƒ¿»¿…»À…ƒ¿»

ÔÈ¯zÓ - ÚbÏ Ï·‡ ,‰„B·ÚÏ -47. «¬»¬»ƒ«À»ƒ

ייק 43) היום לנביא "כי הרואה".הנביא. לפנים רא
(א 44) הימים בדברי הפסוק פי על ג פרק תענית תוספתא

באמונתם". הרואה ושמואל דוד יסד "המה כב) ט,
היום 45) (=מסמן) מסיים היה משמר "ראש כלומר,

יומו". - אב בית לכל וכן זה אב בית בו שיעבוד
שביומו 46) אב בית אנשי לכל מסיים אב בית ראש כלומר,

אלא  מצאנו לא ובכהנים זו. עבודה לפלוני זו עבודה לפלוני
מצאנו  לא אבל אבות, לבתי משמרו מחלק המשמר שראש
ידי  על אלא יום בכל הכהנים עבודת מחלק אב בית שראש
כולם  היו לא שבכהנים לפי מחלקים, היו (=גורלות) פייסות

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



קעה ycwnd ilk zekld - dcear xtq - ixyz g"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לא  בלויים אבל לפייסות, הוצרכו לפיכך לעבודה זוכים
מהם. ואחד אחד לכל עבודה שהייתה לפי לכך הוצרכו

שם 47) שמעוני בילקוט (הובא קרח פרשת זוטא ספרי
בפרק  הוא וכן מכילתא). בשם עב תעשה לא המצוות ובספר
אומרים  שהיו יא, הלכה ומושב משכב מטמאי מהלכות י"א
דעת  ולפי תטמאוהו, שלא בשלחן תגעו אל היזהרו להם
טומאה  של החשש שבלי הרי לזרים. אמורים הדברים רבינו

ליגע. מותרין היו

.È˙„B·Ú „·ÚÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌiÂÏ‰L ÌLÎe¿≈∆«¿ƒƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«
k‰ Ck ,ÌÈ‰k‰˙„B·Ú „·ÚÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ‰ «…¬ƒ»«…¬ƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«

ÌÓˆÚ ÌiÂÏ‰ ÔÎÂ .Ìz‡ Ìb Ì‰ Ìb :¯Ó‡pL ;ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ∆∆¡««≈««∆¿≈«¿ƒƒ«¿»
ÚiÒÈ ‡lL ,B¯·Á ˙Î‡ÏÓ „Á‡ ‰OÚÈ ‡lL ÌÈ¯‰ÊÓÀ¿»ƒ∆…«¬∆∆»¿∆∆¬≈∆…¿««
:¯Ó‡pL ;¯¯BLÓÏ ¯ÚBM‰ ‡ÏÂ ¯ÚBMÏ ¯¯BLÓ‰«¿≈«≈¿…«≈«¿≈∆∆¡«

.B‡OÓ Ï‡Â B˙„·Ú ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ƒƒ«¬…»¿∆«»

.‡ÈÈÂÏ ÚiqL B‡ ÌÈ‰k‰ ˙„B·Ú e„·ÚL ÌiÂÏ¿ƒƒ∆»¿¬««…¬ƒ∆ƒ«≈ƒ
‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ - BzÎ‡ÏÓ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓa48È„Èa ƒ¿»»∆≈»¿«¿«»ƒƒ»ƒ≈

˙„B·Ú „·ÚL Ô‰k Ï·‡ .e˙ÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL»«ƒ∆∆¡«¿…»À¬»…≈∆»«¬«
‰OÚ˙ ‡Ïa ‡l‡ ,‰˙ÈÓa BÈ‡ - ÈÂÏ49. ≈ƒ≈¿ƒ»∆»¿…«¬∆

מפורש 48) שם בגמרא שלפנינו ואף וכאביי. שם ערכין
שנוסחא  נראה חכמים, גזירת על אלא עובר אינו  שמסייע
היה  לא כשחברו והמדובר רבינו. לפני שם הייתה אחרת
שהרי  לחייבו, אין כן לא שאם סיועו בלי לעשות יכול

ממש". בו אין עליו:49)"מסייע וכתב השיגו הראב"ד
נמי  ובספרי אתם גם הם גם ימותו ולא נאמר כבר "והלא
על  סמך רבינו אבל ואזהרה". לעונש ליה דריש הרי
עב). (לאווין המצוות בספר שהביא זוטא) (ספרי המכילתא
במה  שם): שמעוני בילקוט (הובא שם זוטא הספרי לשון וזו
האלקים  בית בעבודת אבל המשכן, בעבודת אמורים דברים
אף  הלויים על הכהנים ואין במיתה, הכהנים על הלויים
הלויים  על הכהנים "ואין גרס: שרבינו ונראה תעשה", בלא

תעשה". בלא אלא

á"ôùú'ä éøùú ç"ë éðù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לעבודת 1) לוי שבט מכל הובדלו הכהנים כי בו יתבאר

ולכבדם. שבקדושה, דבר לכל להקדימם ושצריך המקדש,

.‡,˙Ba¯w‰ ˙„B·ÚÏ ÌiÂÏ‰ ÏÏkÓ eÏc·‰ ÌÈ‰k‰«…¬ƒÀ¿¿ƒ¿««¿ƒƒ«¬««»¿»
.ÌÈL„˜ L„˜ BLÈc˜‰Ï Ô¯‰‡ Ï„aiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»≈«¬…¿«¿ƒ…∆»»ƒ
ÌÈÎ‰ÏÂ ÌLc˜Ïe ÌÈ‰k‰ ÏÈc·‰Ï ‡È‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿«¿ƒ«…¬ƒ¿«¿»¿«¬ƒ»

Ôa¯˜Ï2‡e‰ EÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ Èk BzLc˜Â :¯Ó‡pL , ¿»¿»∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ∆∆∆¡…∆
.·È¯˜Ó«¿ƒ

ד:2) משנה פ"ה במדות שאמרו למה הכוונה כי [יתכן
ודנה  יושבת ישראל של גדולה סנהדרין – הגזית "לשכת
וכו', לבנים לובש פסול בו נמצא שלא וכו' הכהונה את
אהרן  של בזרעו פסול נמצא שלא עושין היו ויוםֿטוב
נמצא  שלא ברוךֿהוא המקום ברוך אומרים: היו וכך הכהן,
ובבניו  באהרן שבחר וברוךֿהוא אהרן, של בזרעו פסול

המצוה  וזוהי קדשיֿהקדשים". בבית ה' לפני לשרת לעמוד
כלומר, לקרבן", ולהכינם הכהנים "לקדש הסנהדרין על
ועיין  הקרבנות, לעבודת ולהכשירם ולברר ולדרוש לחקור

שלמה). ביריעות

.·‰a¯‰ „B·k Ô‰a ‚‰Ï Ï‡¯OiÓ Ì„‡ Ïk CÈ¯ˆÂ3 ¿»ƒ»»»ƒƒ¿»≈ƒ¿…»∆»«¿≈
‰¯Bza ÁzÙÏ :‰M„˜aL ¯·c ÏÎÏ Ì˙B‡ ÌÈc˜‰Ïe¿«¿ƒ»¿»»»∆ƒ¿À»ƒ¿…««»

ÔBL‡¯4ÔBL‡¯ C¯·Ïe ,5ÔBL‡¯ ‰ÙÈ ‰Ó ÏhÏÂ ,6. ƒ¿»≈ƒ¿ƒ…»»»»ƒ

נט:3) לב).4)גיטין (עשה המצוות בספר גם הביא כן
שם. פירש"י ועיין ראשון". "לפתוח שם בגמרא לפנינו אבל

שם).5) בגיטין (רש"י המזון וברכת המוציא ברכת
חלקין 6) שני ישראל עושה ישראל, עם לחלוק בא שאם

כולו  "וזה שם). (רש"י שירצה איזה בורר וכהן שווין,
תלמידֿ ממזר היה אם אבל ממנו, גדול חכם שם כשאין
קודם" תלמידֿחכם ממזר – עםֿהארץ גדול וכהן חכם,

ה). פרק שם המשניות (פירוש

.‚ÌÈ‰k‰ ˜lÁ ea¯ ‰LÓ7,˙B¯ÓLÓ ‰BÓLÏ ∆«≈ƒ≈«…¬ƒƒ¿»ƒ¿»
„Ú eÈ‰ ÔÎÂ .¯Ó˙È‡Ó ‰Úa¯‡Â ¯ÊÚÏ‡Ó ‰Úa¯‡«¿»»≈∆¿»»¿«¿»»≈ƒ»»¿≈»«
Â„Â ‡e‰ Ì˜lÁ Ï‡eÓL ÈÓÈ·e .‡È·p‰ Ï‡eÓL„ ¿≈«»ƒƒ≈¿≈ƒ¿»¿»ƒ

¯ÓLÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï CÏn‰8¯ÓLÓ Ïk ÏÚÂ , «∆∆¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿«»ƒ¿»
‰pÓÓ „Á‡ L‡¯ ¯ÓLÓe9ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚÂ . ƒ¿»…∆»¿À∆¿ƒƒ»«ƒ

‰„B·ÚÏ10ÌBÈÏ ˙aM‰ ÌBiÓe ,˙aL ÏÎÏ ¯ÓLÓ »¬»ƒ¿»¿»«»ƒ««»¿
‡e‰L ¯Á‡‰Â ‡ˆBÈ ¯ÓLÓ ,ÔÈÙlÁ˙Ó Ô‰ ˙aM‰««»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈¿»«≈∆

.‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁÂ .e¯Ó‚iL „Ú ,ÒÎ ÂÈ¯Á‡«¬»ƒ¿»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ¬ƒ»

כז.7) עשרה 8)תענית לשש חלקם ששמואל היינו
שם). (גמרא וארבע עשרים על העמידן ודוד משמרות,

יג.9) במשנה.10)הוריות כו. תענית

.„ÌÈÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
ÌÈÏ‚¯a11„·ÚÏ ‰ˆ¯Â Ï‚¯a ÌÈ‰k‰ ÔÓ ‡B·iL ÏÎÂ . »¿»ƒ¿…∆»ƒ«…¬ƒ»∆∆¿»»«¬…

„Ú CÏ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,Ì‰nÚ ˜ÏBÁÂ „·BÚ -≈¿≈ƒ»∆¿≈¿ƒ≈«
ÈÂl‰ ‡·È ÈÎÂ :¯Ó‡pL .E¯ÓLÓ ÚÈbiL12„Á‡Ó ∆«ƒ«ƒ¿»¿∆∆¡«¿ƒ»…«≈ƒ≈««

EÈ¯ÚL13.¯ÓB‚Â ¿»∆¿≈

כתב 11) לו) (עשה המצוות ובספר במשנה. נה: סוכה
היינו  במשמרות, עובדים הכהנים שיהיו "שנצטוינו רבינו:
אלא  מעורבת הכל יד תהיה ולא משמרת, תעבוד שבוע בכל
השנה  בכל לעבוד היא המצוה שעיקר הרי בלבד". ברגלים
לעבוד  היא המצוה שעיקר כאן שכתב כמו ולא במשמרות,
הערה  עב עמוד לעם" המצוות "ספר ועיין ביחד, ברגלים

ו.12)קסג. הלכה להלן ראה שם), (רש"י הכהן כלומר,
שנאמר 13) וממה ושרת", וגו' נפשו אות בכל "ובא וגומר:

ראה  ברגלים, שהמדובר שם) (סוכה למדו שעריך" "מאחד
ו. הלכה להלן

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14ÌÈÏ‚¯‰ ˙Ba¯˜a15, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿¿»¿»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ ˜elÁ·e16ÏL ÌÁl‰ ÈzL ˜elÁ·e , ¿ƒ∆∆«»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆∆

ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈ„ÈÓ˙e ˙B·„e ÌÈ¯„ Ï·‡ ;˙¯ˆÚ¬∆∆¬»¿»ƒ¿»¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
Úe·˜ BpÓfL ¯ÓLÓ ‡l‡ Ô˙B‡17.Ï‚¯a elÙ‡Â »∆»ƒ¿»∆¿«»««¬ƒ»∆∆

ÏÚ ÂÈ¯kÓÓ „·Ï ,eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈∆¿≈∆…≈¿«ƒ¿»»«
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˙Ba¯˜a eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯ÓBÏk .˙B·‡‰»»¿«≈∆¿≈∆…¿¿»¿¿
¯eav‰18¯·kL ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ˜ÏÁk ˜ÏÁ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈≈∆¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»

¯ÓLÓe ¯ÓLÓ Ïk ÌeÚ·˜e ˙B·‡‰ Ì˙B‡ e˜lÁƒ¿»»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»
.BzaLa¿««

שם.14) שעירי 15)משנה ציבור, של דבר העלם פר ולא
אינן  שכולם נו.) (שם המזבח לקיץ ועולות עבודהֿזרה

הרגל. שאינו 16)חובות ואףֿעלֿפי הרגל. שבתוך בשבת
אינה  באמת הפנים לחם שעבודת להלן (וראה הרגל מחובת
"חלק  מיוחד מפסוק (שם) כן למדו – הקבוע) במשמר אלא
לכל  היא שאף הקרבה) (ולא אכילה שישנה יאכלו", כחלק
אכילה, אלא בו שאין הפנים, לחם חילוק והיינו המשמרות,
הקודמת. בשבת נעשו כבר שבו העבודות שהרי

שם.17) ("וכי 18)משנה למעלה שאמרנו מה כל [כלומר,
הרגלים  שבקרבנות ושרת", – שעריך מאחד הלוי יבוא
שאינו  אףֿעלֿפי הפנים, לחם בחילוק כן וכמו שוים, כולם
כל  – שוים) כולם אכילה אלא שאינו כיון הרגלים, מחובת
שנשארו  בדברים היינו הציבור", "בקרבנות אלא אינו זה
וחילוק  הרגל חובת היינו האבות, אותם חלקו ולא לציבור
כלומר  האבות, חלקו שכבר בדברים אבל הפנים, לחם
הקבוע  למשמר אלא אינם - הרגל, מחובת שאינם דברים

המוריה). הר ועיין שבת, באותו

.ÂÌÈt‰ ÌÁÏ ˙„B·Ú ÔÎÂ19BpÓfL ¯ÓLna - ¿≈¬«∆∆«»ƒ«ƒ¿»∆¿«
Úe·˜20ÌÁl‰ ÈzL ˙„B·Ú Ï·‡ ;21ÏÎa - »«¬»¬«¿≈«∆∆¿»

˙B¯ÓLn‰22?ÌÈÏ‚¯a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe .23 «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»»¿»ƒ
ÏkL ‰ÚLa - Ï‡¯OÈ ÏkÓ EÈ¯ÚL „Á‡Ó :¯Ó‡pL∆∆¡«≈««¿»∆ƒ»ƒ¿»≈¿»»∆»
‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe .„Á‡ ¯ÚLa ÔÈ‡a Ï‡¯OÈƒ¿»≈»ƒ¿««∆»ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»
ÌL ÔÈ‡Â ,eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :¯Ó‡pL ?ÌÈ‰Îa¿…¬ƒ∆∆¡«≈∆¿≈∆…≈¿≈»

„·Ïa ÌÈ‰kÏ ‡l‡ ÏÎ‡‰Ï Lc˜na ˙BzÓ24. «»«ƒ¿»¿≈»≈∆»«…¬ƒƒ¿«

(19.(7 200 עמוד צוק"מ (הוצאת ד פרק סוכה תוספתא
הרגל.20) מחובת שם.21)שאינו "שהן 22)תוספתא

שם). (תוספתא הרגל" חובת נה:23)באות סוכה
ממה 24) כן למדו ו) יח, (לדברים שופטים פרשת בספרי

ראויין  שאינן לויים יצאו לשרות, "בראוי – "ושרת" שנאמר
כסףֿמשנה. ועיין לשירות".

.ÊÔ‰k ÔÎÂ25Lc˜nÏ ‡a ‰Ê È¯‰ - Ôa¯˜ BÏ ‰È‰L ¿≈…≈∆»»»¿»¬≈∆»«ƒ¿»
˙e‡ ÏÎa ‡·e :¯Ó‡pL ;‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa B·È¯˜Óe«¿ƒ¿»∆ƒ¿∆∆∆¡«»¿»««
·È¯˜Ó ‡e‰ BÓL‡Â B˙‡hÁ ÂlÙ‡Â .˙¯LÂ BLÙ26 «¿¿≈≈«¬ƒ«»«¬»«¿ƒ

B˙ÏÈÎ‡Â Ba¯˜ ÏL ¯BÚ‰Â ,BÓˆÚ È„È ÏÚ ¯tÎÓe¿«≈«¿≈«¿»∆»¿»«¬ƒ»
Ba¯˜ ˙‡ ÔzÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .BlL‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ27 ∆¿ƒ»»ƒ≈∆»¿»¿»…≈∆ƒ¿∆

Ô‰k‰ B˙B‡Ï B˙„B·ÚÂ Ôa¯w‰ ¯BÚÂ ,Ô˙B - B·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ≈¿«»¿»«¬»¿«…≈
.BÏ Ô˙pL „·Ïaƒ¿«∆»«

קט:25) קמא עד.26)בבא אם 27)מנחות אף פירוש,
שמח). (אור המשמר מאותו אינו

.ÁÔa¯w‰ ÏÚa Ô‰k‰ ‰È‰28Ba¯˜ Ô˙B - ÌeÓ ÏÚa »»«…≈«««»¿»««≈»¿»
Ì‰lL ¯BÚ‰Â ,¯ÓLÓ ÈL‡Ï29‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ‰È‰ . ¿«¿≈ƒ¿»¿»∆»∆»»»≈∆

˜Ác‰ È„È ÏÚ „·ÚÏ ÏBÎiL30Ô‰k ÏÎÏ Ba¯˜ Ô˙B - ∆»«¬…«¿≈«¿»≈»¿»¿»…≈

BÈ‡ Ì‡Â .¯ÓLÓ ÈL‡Ï ‰„B·Ú‰Â ¯BÚ‰Â ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿»¿»¬»¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ≈
.¯ÓLÓ ÈL‡Ï Blk Ôa¯w‰ È¯‰ - ÏÏk „·ÚÏ ÏBÎÈ»«¬…¿»¬≈«»¿»À¿«¿≈ƒ¿»

שם.28) קמא "ועבודתה 29)בבא שם: שלפנינו בברייתא
"עבודתה  רבינו: כנוסחת מביא שם רש"י אבל שלו". ועורה
בירושלמי  הוא וכן כסףֿמשנה). (עיין משמר" לאנשי ועורה
מעשה  מהלכות פ"י להלן וראה ו. הלכה פי"א יבמות
ואוכל, בקדשים חולק מום בעל שכהן יז, הלכה הקרבנות
ואוכל. חולק שבוודאי שלו, כשהקרבן כאן וקלֿוחומר
בבשר, חלק לו שיש שכל בעורות, חלק לו שיש והואֿהדין

כא). הלכה (שם בעורות חלק לו מה 30)יש על קי. שם
כהן  לכל נותנה חולה, או זקן היה "ואם בברייתא: שאמרו
זקן  "האי שאלו: – משמר" לאנשי ועורה ועבודתה שירצה,
ועורה  עבודתה עבודה, עביד דמצי אי דמי, היכי חולה או
בירושלמי  וראה ז, הלכה למעלה (כמבואר דידיה תהוי נמי
משוי? היכי שליח עבודה, עביד מצי דלא ואי שם). יבמות
דכי  עבודה, הדחק. עלֿידי לעשות שיכול פפא, רב אמר
כהן  (=כל שליח ומשוי היא עבודה הדחק, עלֿידי עביד
גסה  אכילה הדחק, עלֿידי אכיל דכי אכילה, כנ"ל). שירצה,
עבודתה  הכי, משום היא, כולם לאו גסה ואכילה היא,

משמר". לאנשי ועורה

.ËÌÈ‡ÓË ÌÈ‰k‰ ÏÎÂ ¯eav‰ ˙Ba¯˜a ‡ÓË ‰È‰31 »»»≈¿»¿¿«ƒ¿»«…¬ƒ¿≈ƒ
,¯ÓLÓ B˙B‡aL ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·Ï B˙B -¿¿«¬≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»

ÌÈ‡Óh‰ ¯ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„B·ÚÂ B¯BÚÂ32. ¿«¬»¿«¿≈ƒ¿»«¿≈ƒ

להלן 31) שכתב כמו המשמרות, שבכל הכהנים כל כלומר,
דחויה  שטומאה יד, הלכה המקדש ביאת מהלכות בפ"ד
אחר, במשמר טהורים כהנים ישנם ואם בציבור, היא

אחריהם. היה 32)מחזרים "אם אמרו: שם קמא בבבא
לכל  נותנה ציבור, בקרבן טמא ועבודתה כהן שירצה, מי

טמאים  טהורים, דאיכא אי דמי, היכי משמר. לאנשי ועורה
לאנשי  ועורה עבודתה טהורים, דליכא ואי עבדי. מצו מי
אימא: רבא, אמר אכלי. מצו ולא נינהו טמאים הא משמר,
היפך  ורבינו משמר". שבאותו טהורין מומין לבעלי
ובעל  כסףֿמשנה). (ועיין הראב"ד השיגו ומכאן הדברים,
משמר  לאנשי "נותנו כדלהלן: רבינו דברי תיקן אורֿשמח
שבאותו  טהורים מומין לבעלי ועבודתו ועורו הטמאים
רבינו, לדברי הגמרא דברי בין סתירה ישנה ועדיין משמר".
כתב  ורבינו שירצה, מי לכל שנותנה מפורש שם שבגמרא
נוסחא  היתה רבינו שלפני ונראה משמר". לאנשי "נותנו
הקרבן  שהרי מסתבר, אמנם וכן הנ"ל, הגמרא בדברי אחרת
ידי  על בו שזכה (אלא ציבור של אלא שלו, אינו הזה
לכל  לתתו בידו אינו ולפיכך רי"ד), בתוספות ראה הפייס,
שם. באורֿשמח וראה משמר, לאנשי נותנו אלא שירצה, מי

.ÈÏB„b Ô‰k ÏL Ôa¯w‰ ‰È‰33B˙B - ÔB‡ ‰È‰Â »»«»¿»∆…≈»¿»»≈¿
.¯ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„B·ÚÂ B¯BÚÂ ,‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ¿»…≈∆ƒ¿∆¿«¬»¿«¿≈ƒ¿»

‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ÔB‡‰ ÏB„b Ô‰kL ÔÂÈk34BÓk , ≈»∆…≈»»≈»»¬»¿
¯‡a˙iL35.Ba¯˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ , ∆ƒ¿»≈¬≈∆∆»ƒ«¿»¿»

שם.33) קמא ולפיכך 34)בבא לאכילה, ראוי אינו אבל
באכילה. ולא בעבודה זכות לו מהלכות 35)יש פ"ב להלן

ו. הלכה המקדש ביאת
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.‡ÈÈz·Ï B¯ÓLÓ ˜lÁÓ ¯ÓLÓe ¯ÓLÓ L‡¯ Ïk»…ƒ¿»ƒ¿»¿«≈ƒ¿»¿»≈
˙B·‡36ÌBÈa „·BÚ ÂÈL‡Â ·‡ ˙Èa Ïk ‰È‰iL „Ú , »«∆ƒ¿∆»≈»«¬»»≈¿

,ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBÈa ¯Á‡‰Â ,˙aM‰ ˙BÓÈÓ „Á‡∆»ƒ««»¿»«≈¿∆«¬»
L‡¯ ·‡Â ·‡ ˙Èa ÏÎÏe .ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBÈa ¯Á‡‰Â¿»«≈¿∆«¬»¿»≈»»»…

ÂÈÏÚ ‰pÓÓ „Á‡37. ∆»¿À∆»»

(36(16 216 עמ' צוק"מ (הוצאת פ"ב תענית תוספתא
ב. הלכה פ"ד שם במשנה 37)וירושלמי לט. יומא

יג. והוריות

.·ÈÏB„b Ô‰k ÔÈpÓÓe38.ÌÈ‰k‰ ÏÎÏ L‡¯ ‡e‰ , ¿«ƒ…≈»…¿»«…¬ƒ
ÔÈLÈaÏÓe ,‰ÁLn‰ ÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓe39B˙B‡ ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»«¿ƒƒ

‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a40:¯Ó‡pL ;ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰Â ƒ¿≈¿À»¿»∆∆¡«¿«…≈«»≈∆»
- ‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˜ˆeÈ ¯L‡¬∆«¿≈¿ƒ≈»∆∆«ƒ¿»

„·Ïa ‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚·a B˙B‡ ÔÈa¯Ó41:¯Ó‡pL ; ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿À»¿»ƒ¿«∆∆¡«
B„È ˙‡ ‡lÓe ‰ÁLn‰ ÔÓL BL‡¯ ÏÚ ˜ˆeÈ ¯L‡¬∆««…∆∆«ƒ¿»ƒ≈∆»
,‰ÁLn‰ ÔÓLa ‰a¯˙nL ÌLk - ÌÈ„‚a‰ ˙‡ LaÏÏƒ¿∆«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆¿∆∆«ƒ¿»

.ÌÈ„‚aa ‰a¯˙Ó Ck»ƒ¿«∆«¿»ƒ

בפה,38) מתמנה שהוא א הלכה פ"א יומא בירושלמי עיין
הלכה  להלן וראה גדול, כהן ד"ה יב: יומא תוספתא ועיין

ע"א. של בב"ד אלא אותו מעמידים שאין כסדר 39)טו,
הרי  הבגדים", את ללבוש וגו' ראשו על יוצק "אשר הכתוב:
בעת  אבל לדורות, רק וזהו ללבישה. קודמת המשיחה
המשיחה, לפני הלבישה היתה הכהן אהרן של המילואים
וגו' החושן את עליו "וישם חֿיב) ח, (ויקרא נאמר שכן
ראש  על המשחה משמן ויצוק וגו' המצנפת את וישם
בספרא  מפורש וכן ד) כט, (שמות הרמב"ן כתב וכן אהרן",
היה  שמלביש, "שלאחר י) הלכה המילואים (פרשת צו פ'
משחיתן  משה בימי שהיו הכלים שכל לפי מושחן".
משחו  ולא הבגדים, את גם למשוח צריכים והיו מקדשתן,
וכן  הגדול. הכהן גבי על משחום אלא בפניֿעצמן אותם
שיורד  וכו' הטוב כשמן שם: לספרא בפירושו הראב"ד כתב
פי  על השמן יורד שהיה שמה כלומר, מדותיו, פי על
היתה  הבגדים שמשיחת נמצא הבגדים, נתקדשו מדותיו

שלמה). (יריעות אהרן משיחת עם "הארבעה 40)ביחד
ומעיל  ואבנט), מצנפת מכנסים, (=כתונת, כהן כל של

ב). הלכה פ"ח (להלן וציץ" וחושן גם 41)ואפוד, ראה
ח. הלכה פ"א למעלה

.‚È„ˆÈk42‰BÓL L·BÏ ?ÌÈ„‚aa B˙B‡ ÔÈa¯Ó ≈«¿«ƒ«¿»ƒ≈¿»
ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯ÁÓÏ ÔL·BÏÂ ¯ÊBÁÂ ÔËLBÙe ÌÈ„‚a¿»ƒ¿»¿≈¿¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
Ô‰k‰ ÌLaÏÈ ÌÈÓÈ ˙Ú·L :¯Ó‡pL ;ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ««∆∆¡«ƒ¿«»ƒƒ¿»»«…≈
Ck ,‰Ú·L ÌÈ„‚a Èea¯L ÌLÎe .ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿»»
„·Ú Ì‡Â .ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ,‰Ú·L ÔÓMa ‰ÁÈLÓ43 ¿ƒ»«∆∆ƒ¿»««¿ƒ»«

ÁLniL Ì„˜ B‡ ‰Ú·L Ïk ÌÈ„‚aa ‰a¯˙iL Ì„…̃∆∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ¿»…∆∆ƒ»«
B‡ ‰a¯˙Â ÏÈ‡B‰ ;‰¯Lk B˙„B·Ú - ‰Ú·L Ïk»ƒ¿»¬»¿≈»ƒ¿ƒ¿«»

¯·c ÏÎÏ ÏB„b Ô‰k ‰OÚ - ˙Á‡ ÌÚt ÁLÓ44. ƒ¿««««««¬»…≈»¿»»»

ה.42) שלכתחילה 43)יומא לפי עובד, אינו (לכתחילה
ומשיחה  שבעה ריבוי שיהיו עד גדול כהן חשוב אינו
הלכה  פ"י (להלן בגדים כמיותר הוא הרי כן ואם שבעה,

כשרה, ועבודתו גדול ככהן הוא הרי שבדיעבד אלא ה),
ראב"ד). פ'44)ועיין בספרא הוא וכן שם, ביומא הוא כן

יום  ונמשח אחד יום "נתרבה ב): הלכה ב (פרשה אמור
על  יוצק אשר לומר תלמוד מניין? אחת שעה ואפילו אחד,
ללבוש  ידו ומילא אחת. שעה אפילו המשחה, שמן ראשו

אחת". שעה אפילו - הבגדים את

.„ÈÔÈ‡45‰a¯ÓÏ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ Ô‰k ÔÈa ≈≈…≈»«¿∆∆«ƒ¿»ƒ¿À≈
„Á‡a ‚‚L Ì‡ ÁÈLn‰ Ô‰k ‡È·nL ¯t ‡l‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ∆»«∆≈ƒ…≈«»ƒ«ƒ»«¿∆»
Ô‰k‰ Ì‡ :¯Ó‡pL ,˙‡hÁ Ô‰ÈÏÚ ·iÁL ˙Bˆn‰ ÔÓƒ«ƒ¿∆«»¬≈∆«»∆∆¡«ƒ«…≈
ÌÈÂL ÌÈ¯·c‰ ¯‡LÏ Ï·‡ ;¯ÓB‚Â ‡ËÁÈ ÁÈLn‰«»ƒ«∆¡»¿≈¬»ƒ¿»«¿»ƒ»ƒ

.Ì‰≈

במשנה.45) ט: מגילה

.ÂË„Á‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ÏB„b Ô‰k ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ…≈»∆»≈ƒ∆∆»
ÌÈÚ·LÂ46ÌBia ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â .47:¯Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»«∆∆¡«

- „·Ïa ÌÈ„‚a· ‰a¯˙ Ì‡ ÔÎÂ .B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa¿ƒ»«…¿≈ƒƒ¿«»«¿»ƒƒ¿«
ÌBia ‡l‡ B˙B‡ ÔÈa¯Ó ÔÈ‡48ÌÈ‰k ÈL ÔÈpÓÓ ÔÈ‡Â . ≈¿«ƒ∆»«¿≈¿«ƒ¿≈…¬ƒ

˙Á‡k ÌÈÏB„b49. ¿ƒ¿««

(46.(17 418 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ג סנהדרין תוספתא
ד).47) הלכה ג (פרשה צו פ' הוקשו 48)ספרא שהרי

ועוד  (כסףֿמשנה). יב הלכה למעלה ראה וריבוי, משיחה
(קרית  ילבשם" ימים "שבעת שנאמר ממה ללמוד אפשר

שנאמר 49)ספר). ממה כן למדו (שם) צו פ' [בספרא
כהנים  שני מושחים אין – "אותו – אותו" המשח "ביום
הרי  א. הלכה פ"א יומא בירושלמי הוא וכן כאחד". גדולים
בגדים. ריבוי על דיברו ולא מושחין" "אין אלא אמרו לא
בגדים  ריבוי גם שכלל נראה ממנין", "ואין שכתב ורבינו
כמבואר  למשיחה בגדים ריבוי שהוקש משום היינו זה, בדין
הטעם  יוחנן רבי מפרש שם שבירושלמי ועוד למעלה.
וראה  למשיחה, ריבוי בין חילוק אין כן ואם  איבה, משום

יט]. הלכה להלן

.ÊË‰Ln‰ BÓk ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰È‰È „Á‡ Ô‰k ÔÈpÓÓ¿«ƒ…≈∆»ƒ¿∆¿…≈»¿«ƒ¿∆
CÏnÏ50Ô‚Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â .51‰pÓÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,52. «∆∆¿«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿»¿À∆

„ÈÓz ÏB„b Ô‰k ÔÈÓÈÏ „ÓBÚ ‰È‰ÈÂ53‡e‰ „B·k ‰ÊÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒƒ…≈»»ƒ¿∆»
.Ô‚q‰ „È ˙ÁzÓ ÌÈ‰k‰ ÏÎÂ .BÏ¿»«…¬ƒƒ««««¿»

חלקיהו 50) את המלך "ויצו ד) (כג, במלכיםֿב הוא כן
שריה  "את יח: כה, ושם המשנה". כהני ואת הגדול הכהן
שמח). (אור משנה" כהן צפניהו ואת הראש, כהן

כן 51) ואם רבים). (בלשון "סגנים" אלא נמצא לא במקרא
סגן  או המלכים, מלך משקל על סגן או לנקד אפשר ביחיד,

דברים. דבר משקל "היינו 52)על יט. בסנדרין הוא כן
ממונה". היינו שם 53)סגן, סנהדרין לט. יומא משנה

צד. ומנחות

.ÊÈÔÈpÓÓ „BÚÂ54ÔÈÏB˜È˙˜55Ô‚q‰ BÓk Ô‚ÒÏ ˙BÈ‰Ï ¿¿«ƒ»≈ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»
ÌÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â .ÏB„b Ô‰ÎÏ56ÌÈpÓÓe . ¿…≈»¿≈¬ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ

ÔÈÏk¯Ó‡57‰Ú·MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,58˙BÁzÙÓe ,59‰¯ÊÚ‰ ¬«¿»ƒ≈»ƒƒ¿»«¿¿»¬»»
Ì„Èa60eÒpk˙iL „Ú ÏBÎÈ BÈ‡ - ÁzÙÏ „Á‡‰ ‰ˆ¯ . ¿»»»»»∆»ƒ¿…«≈»«∆ƒ¿«¿

eÁzÙÈÂ ÔÈÏk¯Ó‡‰ Ïk61. »»¬«¿»ƒ¿ƒ¿¿
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ב.54) הלכה פ"ה שקלים שר 55)ירושלמי יוון בלשון
יט). אות שם שקלים ישראל (תפארת ירושלמי 56)כללי

הקהל  ממון על ממונים יהיו שלא אסמכתא "והביאו שם.
לשון  כל ומיעוט הזהב, את יקחו והם מפסוק משנים, פחות

שם). שקלים המשניות (פירוש שנים" - שקלים 57)רבים
חסדא: רב אמר אמרכל? "מאי יג. ובהוריות ב. משנה פ"ה
– דבריו על משיבין ואין כולם על (=שממונה כלא" אמר
צוקרמנדל  (הוצאת פ"ב שקלים בתוספתא הוא וכן רש"י).
לב) ג, (במדבר הלוי נשיאי ונשיא "ותרגום: .(8 177 עמ'
שקלים  המשניות (פירוש לואי" רברבי על דממנא ואמרכלא

שם.58)שם). שם:59)שקלים שקלים בתוספתא
וכן  בידן". העזרה מפתחות שבע עושין, היו מה "אמרכל
ד, הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה למעלה רבינו כתב

לעזרה. היו שערים פ"א 60)ששבעה בתמיד ששנינו ומה
רבינו  כתב וכן אב, בית זקני בידי היו שהמפתחות א, משנה
זקני  כי יתכן – ה הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ח למעלה
משנהֿלמלך). ועיין רוקח, (מעשה האמרכלים הם אב בית
על  הממונה ברשות אלא פותחים היו לא ואףֿעלֿפיֿכן
המוריה. בהר וראה ג). הלכה פ"ז (להלן שערים נעילת

שם.61) שקלים תוספתא

.ÁÈÔÈ‡Â ,ÔÈÏk¯Ó‡‰ È„È ˙ÁzÓ ÔÈ¯aÊb ÔÈpÓÓe¿«ƒƒ¿»ƒƒ««¿≈»¬«¿»ƒ¿≈
‰LÏMÓ ÔÈ˙ÁBt62Ïk ÔÈ·BbL Ì‰ ÔÈ¯aÊb‰Â .ÔÈ¯aÊb ¬ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈∆ƒ»

Ô‰Ó ‰cÙp‰ ˙‡ ÔÈ„BÙe ,˙BLc˜‰‰63Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , «∆¿≈ƒ∆«ƒ¿∆≈∆ƒƒ»
Ô‡ÈˆB‰Ï Ô‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈ¯·„a64. ƒ¿»ƒ»¿ƒ»∆¿ƒ»

שם.62) שקלים שם.63)משנה שקלים תוספתא
להוצאה"64) הראוין "לדברים קלף: על כתבֿיד ברמב"ם

שם). בשקלים ראשונים (תוספת

.ËÈÌ„B˜ ÁeLn‰ ÏB„b‰ Ô‰k65ÌÈ„‚a ‰a¯ÓÏ66. …≈«»«»«≈ƒ¿À≈¿»ƒ
¯·ÚL ÁeLÓÏ Ì„B˜ ˙¯LÏ „ÓBÚ‰ ÌÈ„‚a ‰a¯Óe¿À≈¿»ƒ»≈¿»≈≈¿»«∆»«

È¯˜ ˙ÓÁÓ67¯·BÚÏ Ì„B˜ È¯˜ ˙ÓÁÓ ¯·BÚ‰Â . ≈¬«∆ƒ¿»≈≈¬«∆ƒ≈¿≈
ÌeÓ ˙ÓÁÓ68Ô‰ÎÏ Ì„B˜ ÌeÓ ˙ÓÁÓ ¯·BÚ‰Â . ≈¬«¿»≈≈¬«≈¿…≈

‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ69Ô‚ÒÏ Ì„B˜ ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓe .70. ¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»»≈ƒ¿»
ÏB˜Èz˜Ï Ì„B˜ Ô‚Òe71.Ïk¯Ó‡Ï Ì„B˜ ÏB˜Èz˜Â . ¿»≈¿«ƒ¿«ƒ≈«¬«¿»

.¯ÓLÓ L‡¯Ï Ì„B˜ ¯aÊ‚Â .¯aÊ‚Ï Ì„B˜ Ïk¯Ó‡Â«¬«¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿…ƒ¿»
·‡ ˙Èa L‡¯Â .·‡ ˙Èa L‡¯Ï Ì„B˜ ¯ÓLn‰ L‡¯Â¿…«ƒ¿»≈¿…≈»¿…≈»
ÌÈ‰k‰ e‡ˆÓ .ÌÈ‰k‰ ¯‡LÓ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ Ì„B˜≈¿…≈∆¿ƒ¿»«…¬ƒƒ¿¿«…¬ƒ

˙BÏÚÓ ‰ÓL „ÈÓz72.BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ »ƒ¿…∆«¬¿«¿»ƒ

המשוח 65) את להקדים והיינו בברייתא, יג. הוריות
לפני  השביה מבית לפדותו או לכך, זקוק אם ולהחיותו,
שם): (גמרא המרובהֿבגדים את ולפדות להחיות שנזקקים

כאחת"66) גדולים כהנים שני ממנין "אין הרי עיון, [וצריך
שמן  שהיה ראשון, שבבית ועוד, טו). הלכה (למעלה
שמן  היה לא שני ובבית בבגדים, מרבים היו לא המשחה,
וכן  ד"ה מ. ובנזיר שם בהוריות תוספות ועיין כלל. המשחה
שני  מושחין שאין שאףֿעלֿפי רבינו, שדעת ונראה משוח.
גדולים  כהנים שני מרבים אין וגם כאחד, גדולים כהנים
למשוח  איסור אין – טו) הלכה למעלה (ראה כאחד בבגדים
זה  איסור של טעמו כל שהרי בבגדים, לרבות והשני האחד

א, הלכה פ"א (יומא בירושלמי כמפורש איבה, משום הוא
שווים: כששניהם אלא אינו זה וכל שם), למעלה וראה
כשאחד  אבל בבגדים, מרובים שניהם או משוחים שניהם
משוח  שהרי שווים, שאינם בבגדים, מרובה ואחד משוח
שחלה  כגון בכך, צורך כשיש – בבגדים למרובה קודם
בעבודה  שאמרו וכמו כלל. איבה אין נזדקן, או הגדול הכהן
בגיבור  וגיבור בחכם חכם אלא מתקנא "כלום נה. זרה
מינכן) כ"י נוסחת (לפי עג. ביומא אמרו וכן בעשיר". ועשיר
מיניה  בדזטור לו), (=בדומה בדכוותיה איבה ליה אית "כי
פוסקים  שלהלכה (ואףֿעלֿפי ליה" לית ממנו) (=בקטן
משוח  כהן ושלפיכך איבה, יש בדזוטר שגם שם, כרבנן
כהן  שגם יתכן – יג.) (שם גדול ככהן משמש אינו שעבר
וכן  גדול. ככהן בפועל משמש אינו בבגדים המרובה גדול
בגדים  "ומרובה להלן שכתב רבינו מלשון קצת לדייק יש
אלא  המשחה, שמן כשיש המדובר ולעולם לשרת"). העומד
כאילו  זה הרי למעלה, כמבואר השני, למשוח שאסור שכיון
ועיין  כהונה. בבגדי לרבותו ומותר המשחה, שמן לנו אין

יא.). למכות (נזיר 67)ריטב"א לעבודה עתה ראוי שאינו
שיטהר,68)מז:). לאחר לעבודה ראוי קרי, מחמת שעובר

וגם  שם). (נזיר כלל לעבודה ראוי אינו מום מחמת והעובר
טובל  וזה שיתרפא, עד כשר אינו עובר, מום מחמת העובר

שם). (תוספות שמשו שהעריב לאחר שדינו 69)וטהור
כא). הלכה (להלן הדיוט מלחמה 70)ככהן שמשוח לפי

מצוה  ולפיכך עבורם, מלחמה עושה שהרי רבים, בו תלויים
שם). (נזיר לסגן קודם בפירוש 71)להחיותו רבינו כתב כן

בהוריות  אינו זה אבל ב). משנה פ"ה (בשקלים המשניות
הלכה  פ"ה שקלים בירושלמי שאמרו ממה רבינו ולמדו שם,
הרי  גדול, לכהן נותן וקתליקון לקתליקון, נותן שאמרכל ב,
עיין  לאמרכל, הסגן בין והוא לאמרכל. קודם שקתליקון

ראש 72)כסףֿמשנה. אב, בית ראש הדיוט, כהן [היינו:
גדול  וכהן תמיד) (שהם סגן קתיקול, אמרכל, גזבר, משמר,
בעת  אלא אינו מלחמה משוח אבל תמיד. הוא שאף
אלא  אינם מום מחמת ועבר קריו מחמת עבר מלחמה,

כאחד  גדולים כהנים שני מינוי ואף האחד במקרה. :
אלא  אינו למעלה) (ראה בגדים בריבוי והאחד במשיחה
אבל  המשחה. שמן שיש בשעה ורק לכך, כשהוצרכו מקרה,
גדולים  כהנים שני לרבות אין המשחה, שמן אין אם
בכסףֿמשנה, וראה למעלה, כמבואר איבה, משום בבגדים,

ובהרֿהמוריה). באורֿשמח

.Î¯‡MÓ „Á‡ B‡ ÏB„b Ô‰k B‡ CÏn‰ ˙eÓiLk¿∆»«∆∆…≈»∆»ƒ¿»
Ba ÂÈzÁz ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÌÈpÓÓ‰73.BL¯ÈÏ Èe‡¯‰ B‡ «¿Àƒ«¬ƒƒ«¿»¿»»¿»¿

‰ÏÁÏ Ì„Bw‰ ÏÎÂ74‡e‰Â .˙n‰ ˙e¯¯OÏ Ì„B˜ - ¿»«≈¿«¬»≈ƒ¿»«≈¿
BÓB˜Ó ‡lÓÓ ‰È‰iL75‰ÓÎÁa76‰‡¯Èa B‡ ,77Û‡ ∆ƒ¿∆¿«≈¿¿»¿»¿ƒ¿»«

‰ÓÎÁa B˙BÓk BÈ‡L Èt ÏÚ78‡e‰ :CÏna ¯Ó‡pL . «ƒ∆≈¿¿»¿»∆∆¡««∆∆
‡e‰Â .‰M¯È ˙eÎÏn‰L „nÏÓ - Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e»»¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈∆««¿¿À»¿
- dÏ ‰ÎBf‰L ,Ï‡¯OÈ ·¯˜aL ‰¯¯O ÏÎÏ ÔÈc‰«ƒ¿»¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆«∆»

.BÚ¯ÊÏe BÓˆÚÏ ‰ÎBÊ∆¿«¿¿«¿

שאם 73) ובניו, "הוא כ) יז, (לדברים שופטים פ' בספרי
ישראל  פרנסי לכל מניין וכו', תחתיו עומד בנו מת, הוא
כל  ישראל, בקרב תלמודֿלומר תחתיהם? עומדים שבניהן
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תחתיו". עומד בנו - ישראל בקרב פ'74)שהם בספרא
היה  שאילו להם, היו לא "ובנים ב) הלכה א (פרק שמיני
בנחלה  הקודם שכל ואיתמר, לאלעזר קודמין היו בנים, להם
(הוצאת  פ"ב שקלים בתוספתא הוא וכן בכבוד". קודם הוא
הקודם  כל קודם, אח קודם, "בן (9 177 עמ' צוקרמנדל

בשררה". קודם - (פרק 75)בנחלה צו פ' בספרא הוא כן
לכל  קודם שהבן מלמד אותה, יעשה "מבניו ב) הלכה ה
תלמודֿ אביו? מקום ממלא שאינו אףֿעלֿפי יכול שבעולם,
אביו  של מקומו את שימלא בזמן ידו, את ימלא אשר לומר
יבוא  - אביו מקום ממלא אינו ואם אדם, לכל קודם הוא -

תחתיו". וישמש ז,76)אחר הלכה מלכים מהלכות בפ"א
בחכמה  אבותיו מקום ממלא הבן שיהיה "והוא רבינו: כתב
כאן: גם רבינו כוונת היא שכן לומר, וצריך וביראה".
אףֿעלֿפי  שמים, יראת בו שאין מי ש"כל וביראה, בחכמה
המינויין  מן למינוי אותו ממנין אין מרובה, שחכמתו

שם). רבינו (לשון בתוספתא 77)שבישראל" הוא כן
אבותיו". כמנהג שינהוג "ובלבד שם): (שקלים

"היה 78) רבינו: כתב שם מלכים ובהלכות קג: כתובות
ממלא  שאינו אףֿעלֿפי ביראה, אביו) (מקום ממלא

אותו". ומלמדין אביו במקום אותו מעמידין בחכמה,

.‡ÎÂÈzÁz ‰pÓ˙Ó Ba ÔÈ‡ - ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ79 ¿«ƒ¿»»≈¿ƒ¿«∆«¿»
ÌÈ‰k‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ80ÁLÓ Ì‡ : ¿»∆»¬≈ƒ¿»«…¬ƒƒƒ¿«

.ÁLÓ ‡Ï - ÁLÓ ‡Ï Ì‡Â ,ÁLÓ - ‰ÓÁÏÓÏ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿«…ƒ¿«
LnLÓ - Lc˜na LnLÓ ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰kLÎe¿∆…≈¿«ƒ¿»»¿«≈«ƒ¿»¿«≈
‰¯¯OÓ ÔÈÏÚÓ .ÌÈ‰k ¯‡Lk ,ÌÈÏk ‰Úa¯‡a¿«¿»»≈ƒƒ¿»…¬ƒ«¬ƒƒ¿»»

ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ‰ÏB„‚ ‰¯¯OÏ81‰¯¯OÏ B˙B‡ ƒ¿»»¿»ƒ∆»¿≈ƒƒƒ¿»»
.ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ;‰pnÓ ‰hÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ∆»∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ
‡l‡ Ï‡¯OÈ ·¯˜aL ‰¯¯OÓ ÌÏBÚÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»

Á¯Ò Ì‡82. ƒ»«

הלכה 79) מסבירים יש א). (הלכה שם וספרא עג. עב: יומא
עובר  וכו' מלך או גדול כהן כגון שררות של מינוי שרק זו,
אלא  שררה, של מינוי שאינו מלחמה משוח אבל בירושה,
חתםֿסופר  (שו"ת בירושה עובר אינו – קדושה של מינוי

יב). סימן או"ח עג.80)חלק כח.81)יומא ברכות
שהורידוהו 82)ועוד. גמליאל רבן של במעשה כז: שם

א, הלכה פ"ב סנהדרין בירושלמי הוא וכן מנשיאותו.
לנשיאותו, אותו מחזירין ואין אותו מלקין שחטא שנשיא

ט. הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ז וראה

.·Î- ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ·iÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL ÏB„b Ô‰ÎÂ¿…≈»∆»«¬≈»∆«»»∆»«¿
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·a B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ83È·iÁÓ ¯‡Lk , «¿ƒ¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»¿À¿≈

B˙l„‚Ï ¯ÊBÁÂ ,˙e˜ÏÓ84. «¿¿≈ƒ¿À»

ושלשה 83) עשרים של בביתֿדין להלקותו תאמר שאם
להעלותו  רוצה אתה אחד שמצד ירידתו, עלייתו נמצאת
אתה  שני ומצד יותר, גדול ביתֿדין בפני ולדונו ולכבדו
בפ"ה  וראה שם). (ירושלמי רבים בפני ומבזהו מורידהו

א. הלכה סנהדרין יב)84)מהלכות כא, (ויקרא שנאמר
מה  "כביכול, – ה'" אני עליו, אלקיו משחת שמן נזר "כי
שם). (ירושלמי בקדושתו" אהרן אף (לעולם), בקדושתי אני

á"ôùú'ä éøùú è"ë éùéìù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בכל,1) מאחיו גדול שיהיה צריך הגדול שהכהן בו יבאר

בעצמו. כבוד לנהוג ושצריך

.‡ÏB„b Ô‰k2ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏkÓ ÏB„‚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ …≈»»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆»«…¬ƒ
‰‡¯Ó·e ‰ÓÎÁa ,¯LÚa ,ÁÎa ,ÈBa3BÏ ÔÈ‡ .4ÔBÓÓ ¿¿…«¿∆¿»¿»¿«¿∆≈»

,B¯LÚ ÈÙÏ „Á‡ Ïk Ô‰lMÓ BÏ ÔÈ˙B ÌÈ‰k‰ Ïk -»«…¬ƒ¿ƒƒ∆»∆»∆»¿ƒ»¿
.ÔlÎaL ¯ÈLÚÓ ¯˙BÈ ¯ÈLÚiL „Ú«∆«¬ƒ≈≈»ƒ∆¿À»

א.2) יח, פ'3)יומא 'ספרא' ה"ג, פ"א יומא 'ירושלמי'
צוקרמנדל  (הוצאת פ"א יומא תוספתא ה"א), (פ"ב אמור
הוא  נוי "במראה"). ליתא (בבבלי שם ובבלי (28 180 עמ'
הצורה  חן וגם הקומה, הוד הוא מראה ואילו הפנים, יופי

ושם.4)(מהריק"ו). שם

.··kÚÓ el‡ ÏkÓ „Á‡ ÔÈ‡Â5;‰ÂˆÓÏ ‰Ê Ïk ‡l‡ , ¿≈∆»ƒ»≈¿«≈∆»»∆¿ƒ¿»
.‰a¯˙ - ÌB˜Ó ÏkÓ ‰a¯˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«»ƒ»»ƒ¿«»

אף 5) שם) (יומא, חכמים היו לא שני שבבית מזה נראה כן
המוריה'). ('הר שבכולן הגדולה המעלה שהיא

.‚Ï˜È ‡ÏÂ ,BÓˆÚa „B·k ‚‰Ï ÏB„b Ô‰k ·iÁÂ¿«»…≈»ƒ¿…»¿«¿¿…»≈
Ì¯Ú B˙B‡ e‡¯È ‡ÏÂ .ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ BÓˆÚa6‡Ï ¿«¿ƒ¿»»»¿…ƒ¿»……

ıÁ¯n‰ ˙È·a7.¯tzÒnLk ‡ÏÂ ‡qk‰ ˙È·a ‡ÏÂ ¿≈«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈¿…¿∆ƒ¿«≈
Ba ÔÈ‚‰BpL „nÏÓ - ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««…≈«»≈∆»¿«≈∆¬ƒ
- BnÚ ÌÈ¯Á‡ eˆÁ¯iL ‡e‰ ‰ˆ¯ .‰¯˙È ‰l„‚¿À»¿≈»»»∆ƒ¿¬¬≈ƒƒ

B„Èa ˙eL¯‰8. »¿¿»

(6.(14 420 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ד סנהדרין תוספתא
כשהוא 7) ולא ערום אותו רואין "ואין שם: (בתוספתא

- א כב, בסנהדרין הוא וכן המרחץ", בבית ולא מסתפר
ולפי"ז  ה"ג. מלכים מהל' בפ"ב רבינו בדברי וכן מלך, לענין
לגמרי, ערום אינו אם אפילו המרחץ, בבית לראותו אסור
בבית  (ו)לא ערום אותו יראו "ולא רבינו בדברי צ"ל כן ואם

תנאֿקמא,8)המרחץ"). בדברי שם, בתוספתא הוא כן
צריך  הגדול כשהכהן ומדובר שם. יהודה כרבי ודלא
רב  לענין - א נא, בפסחים שאמרו וכמו לשמשו, לאחרים
מהל' פ"ה משנה' ב'כסף ראה שם. רבינו דעת וכן ותלמיד,
שכתב  וכמו אסור, זה צורך בלי אבל ה"ו. תורה תלמוד

המרחץ. בבית אותו יראו שלא מקודם

.„,ÌÈa¯ ÏL ‰cÚÒÏ ‡ÏÂ ‰zLn‰ ˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈¿≈«ƒ¿∆¿…ƒ¿À»∆«ƒ
‰ÂˆÓ ÏL Ì‰ elÙ‡9,‰ˆ¯ Ì‡ ,‡e‰ CÏB‰ Ï·‡ . ¬ƒ≈∆ƒ¿»¬»≈ƒ»»

Ï·‡‰ ˙È·Ï10CÏB‰ BÈ‡ - CÏB‰ ‡e‰LÎe . ¿≈»»≈¿∆≈≈≈
B˙B‡ ÔÈ·aÒÓ ‡l‡ ,ÌÈ‰k‰ ¯‡L ÌÚ ‡È·ea¯Úa¿ƒ¿¿»ƒ¿»«…¬ƒ∆»¿«¿ƒ
ÔÈ·Ï BÈa BÚvÓÓ Ô‚q‰Â .„B·k BÏ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈¿≈

ÌÚ‰11¯·ÚL ÁeLÓe Ô‚q‰Â ,12˙Èa L‡¯Â ,BÈÓÈÓ »»¿«¿»»«∆»«ƒƒ¿…≈
:ÌÈÏ·‡Ï ¯ÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰ ÏÎÂ ÌÈÏ·‡‰Â ·‡»¿»¬≈ƒ¿»»»ƒ¿…¿≈»¬≈ƒ

.ÔÁk ÈÙk B˙B‡ ÔÈ„aÎÓ Ô‰Â !eÓÁz¿À»¿≈¿«¿ƒ¿ƒ…»

ואחרים 9) אחרים, את להברות "והולך (שם): (בתוספתא
"ואינו  הנוסחא היתה רבינו שלפני ונראה להברותו". באין

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



ycwndקפ ilk zekld - dcear xtq - ixyz h"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כמו  להברותו", באין אחרים אבל אחרים, את להברות הולך
שלא  - א יח, סנהדרין במשנה נראה וכן שם. להלן במלך
על  דבר נאמר ולא וכו'", אותו "וכשמברין אלא אמרו
שמח'). ב'אור ועי' להלן, וראה לאחרים. הבראתו

מזה 10) נראה אחרים", מנחם "וכשהוא שם: (במשנה,
מנחם). – רצה אם אלא לנחם, חייב כמו 11)שאינו

והעם  וכשהאבלים מימינו, עומד שהוא להלן, שמפרש
באמצע. גדול כהן נמצא - תחת 12)משמאלו שעמד

לעבודתו  הגדול הכהן וכשחזר פסול, בו שאירע כהןֿגדול
יום  מהל' (פ"א גדול ככהן עוד עובד ואינו זה עבר -

ה"ג). הכיפורים

.‰ÂÈ¯Á‡ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Ó BÏ ˙Ó13‡ˆBÈ BÈ‡Â , ≈≈≈≈«¬»¿≈≈
B˙Èa Á˙tÓ14BÓÁÏ ÌÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ .Lc˜n‰ ÔÓ B‡ ƒ∆«≈ƒ«ƒ¿»¿»»»»ƒ¿«¬

‰¯eLa „ÓBÚ ‡e‰Â .B˙È·Ï15BÈÓÈÓ Ô‚Òe ,16L‡¯Â ¿≈¿≈¿»¿»ƒƒ¿…
e‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â .BÏ‡ÓOÓ ÌÚ‰ ÏÎÂ ·‡ ˙Èa≈»¿»»»ƒ¿…¿¿ƒ»
!ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎ¯a˙z :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â !E˙¯tk«»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

במשנה.13) - א יח, בסנהדרין יהודה אףֿעלֿפי 14)כרבי
יצא", לא המקדש "ומן יב) כא, (ויקרא התורה שאמרה
יט.) (שם אמרו הרי – יצא לא המקדש מן שרק שנראה
כלומר, יצא". לא "מקדושתו היינו יצא" לא המקדש ש"מן
בין  הבדל אין אםֿכן ולהיטמא. מקדושתו לצאת יגרום  לא
(כסףֿ ביתו מפתח יוצא אם לבין המקדש מן יוצא אם

מתקבצין 15)משנה). המת, את שקוברין "שלאחר
המת  את המלוין וכל הקברות, בית בצד ועומדים האבלים
ה"א). אבל מהל' (פי"ג שורה" לפני שורה להן סביב עומדין

ה"ד),16) למעלה (וראה לנחמו בא אינו שעבר ומשוח
הגדול  שהכהן חשש יש גדול, ככהן מעבודתו שעבר שכיון

שם). (גמרא, ולאבלו לאידו שמח שהוא בו יחשוד

.ÂB˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe17,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - ¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆
ÏÒÙq‰ ÏÚ ·ÒÓ ‡e‰Â18B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜ BÈ‡Â .19 ¿≈≈«««¿»¿≈≈««≈

ÌÈ‰k‰ ¯‡Lk20Ì‡Â .Ì¯ÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚·e :¯Ó‡pL , ƒ¿»«…¬ƒ∆∆¡«¿»»…ƒ¿…¿ƒ
Ú¯B˜ Ï·‡ .‰˜BÏ - Ú¯˜21„‚k ‰hÓlÓ ‡e‰ »«∆¬»≈«ƒ¿«»¿∆∆

ÂÈÏ‚¯22Ú¯t ‰a¯Ó BÈ‡Â .23ÌÏBÚÏ24˙‡ :¯Ó‡pL , «¿»¿≈¿«∆∆«¿»∆∆¡«∆
Lc˜nÏ ÒkÈ ‡lL ˙Úa elÙ‡Â ,Ú¯ÙÈ ‡Ï BL‡¯25; ……ƒ¿»«¬ƒ¿≈∆…ƒ»≈«ƒ¿»

˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ¯tÒÓ ‡l‡26¯tÒÓ BÈ‡Â . ∆»¿«≈≈∆∆«»¿∆∆«»¿≈¿«≈
¯Ú˙a27‚eÊa ‡l‡ ,28BÊ ‰¯ÚO L‡¯ .29„Ú ,BÊ ¯wÚa ¿««∆»¿…«¬»¿ƒ««

˙Á‡k ÁÓˆ ‡e‰ el‡k ‰‡¯iL30ÌL‡¯ :¯Ó‡pL . ∆≈»∆¿ƒ»«¿««∆∆¡«…»
˙‡ eÓÒÎÈ ÌBÒk ,eÁlLÈ ‡Ï Ú¯Ùe ,eÁl‚È ‡Ï…¿«≈∆«…¿«≈»ƒ¿¿∆

Ì‰ÈL‡¯31. »≈∆

ה"ט 17) אבל מהל' בפ"ד וראה במשנה. - א יח, שם
אותו  ומברים משלו לאכול אסור ראשון ביום שהאבל

חייב 18)אחרים. אינו שספסל לפי זקוף, ספסל כלומר,
מיטה  על אבל הי"ח), אבל מהל' פ"ה (ראה המיטה בכפיית
שכהן  ה"ב), פ"ב סנהדרין ('ירושלמי' לשבת אסור זקופה
אבל  מהל' ופ"ז שם, ('ירושלמי' אבלות דיני בכל חייב גדול
במבוא  גדול' בכהן שמחות בדיני ב'קונטרס (וראה ה"ו).
רבינו  של תלמידו ידידיה, לרבנו מועדֿקטן על ל'שיטה

.(34 עמוד מפריש' כתב 19)יחיאל לא פריעה, בדין להלן

עיי"ש. מתו", מלמעלה,20)"על העליון בבגד שקורעין
העם. בגדי 21)כשאר ולא לו השייכים בבגדים [היינו

וריטב"א  זה, עמ' כ: קטן מועד על בשיטה (ראה כהונה
רב.22)שם). וכדעת במשנה, – ב יב, בכהן 23)הוריות

הי"א) המקדש ביאת מהל' פ"א (להלן רבינו כתב הדיוט,
יום. שלשים הוא כמו 24)שפרע מתו", "על כתב לא כאן

המצוות' ב'ספר מפורש וכן קריעה, בדין למעלה שכתב
לכהן  אסור אבלות בדרך שלא שאפילו קסג), (לאֿתעשה
ב. אות קנ, מצוה חינוך' 'מנחת ועי' לפרוע, גדול

בשעת 25) אלא פרע לגדל אסור אינו הדיוט כהן שאילו
שהרי  לעולם, פרע לגדל אסור גדול כהן אבל למקדש, ביאה
ה"י). המקדש ביאת מהל' (פ"א במקדש הוא תמיד

צריך 26) בשבת מתחדשות כהונה של ומשמרות הואיל
ביפיו  אותו שתראה החדשה, המשמרת מפני להסתפר

וברש"י). בגמרא כב: ראשו.27)(סנהדרין שערות
שם.29)במספריים.28) שער 30)סנהדרין, ולא

שער  מגלח היה זה דרך על אלא מגלח, היה בלבד התחתון
כדרך  הרביעי השער ומשייר מהשני, שלמעלה שלישי
השער  שגילח כדרך החמישי השער ומגלח השני, ששייר
תום  עד ומגלח משייר היה זה דרך ועל – והשלישי התחתון

(כסףֿמשנה). שבראש השערות וכו'31)כל כוסמת כעין
ד"ה  שם סנהדרין ('תוספות' זה של עיקרו בצד זה של ראשו
השני  בפסוק שהרי גדול, בכהן נאמר הזה והפסוק כסום).
אינו  הזה שהפסוק מכלל כהן", כל ישתו לא "ויין נאמר שם
בשם  (כסףֿמשנה בלבד גדול בכהן אלא כהן, בכל מדבר

הרא"ש).

.Ê˙kLÏ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Lc˜na ÔÎeÓ BÏ ‰È‰È ˙È·e«ƒƒ¿∆»«ƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ¿«
ÏB„b Ô‰k32˜na ·LBÈ ‰È‰iL B„B·Îe Bz¯‡Ù˙Â .Lc …≈»¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿∆≈«ƒ¿»
ÌBi‰ Ïk33‰ÏÈla „·Ïa B˙È·Ï ‡l‡ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,34B‡ »«¿…≈≈∆»¿≈ƒ¿«««¿»

BÈ‡Â ÌÈÏLe¯Èa B˙Èa ‰È‰ÈÂ .ÌBia ÌÈzL B‡ ‰ÚL»»¿«ƒ«¿ƒ¿∆≈ƒ»«ƒ¿≈
ÌMÓ ÊÊ35. »ƒ»

מ"ד.32) פ"ה לא 33)מדות המקדש "ומן שכתוב כמו
ספר'). ('קרית לא 34)יצא" המקדש "ומן שנאמר ומה

יט.). (סנהדרין יצא" לא "מקדושתו היינו כן 35)יצא",
שער  פתח עד עמהן "ויצא א: יח, סנהדרין במשנה נראה
"ומן  הפסוק מן כן למדו כי ויתכן המקדש'). ('הדר העיר"
המקדש, בכלל ירושלים גם רבינו שלדעת יצא", לא המקדש
מובנים  שלשה ישנם זה, ולפי ה"ח. שופר מהל' בפ"ב ראה
אףֿעלֿפי  עבודתו מפסיק כהןֿגדול שאין א' זה: לפסוק
שאינו  ב' ה"ו). מקדש ביאת מהל' (פ"ב מת לו שמת ששמע
מירושלים. יוצא שאינו ג' ה"ה). (למעלה מתו אחר יוצא
יוצא  שאינו שהדרשה שכתב ה"ה למעלה בכסףֿמשנה ועי'
שדרשה  קלֿוחומר כן ואם אסמתכתא, אלא אינה מתו, אחר
הפסוק  ועיקר אסמכתא, אלא אינה מירושלים לצאת שלא זו

עבודתו. מפסיק שאינו ללמד

.ÁB˙B‡ ÔÈ„Â Ôc ÏB„b Ô‰k36ÔÈ‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe , …≈»»¿»ƒ¿ƒƒ»»¿≈
˙BLÙ ÈÈ„ B˙B‡ ÔÈc37ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡38 »ƒƒ≈¿»∆»¿≈ƒ«»

Ï„b‰ ¯·c‰ Ïk :¯Ó‡pL ;„·Ïa39EÈÏ‡ e‡È·È40. ƒ¿«∆∆¡«»«»»«»…»ƒ≈∆

במשנה.36) - א יח, שם 37)סנהדרין דווקא. נפשות דיני
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של  בביתֿדין אותו שמלקין הכ"ג פ"ד למעלה וראה ב. יח,
מא.38)שלשה. הערה להלן דבר 39)ראה כלומר,

כהןֿגדול  כגון גדול, אדם של נפשות, דיני היינו גדול,
ויח:). טז. כנגד 40)(סנהדרין שקול שהוא רבינו משה אל

שם.). ורש"י טז: (שם ואחד שבעים

.Ë„ÈÚ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙e„Ú Ú„BÈ ‰È‰41elÙ‡Â , »»≈«≈≈«»¿»ƒ«¬ƒ
ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a42.„ÈÚÈÂ CÏiL BÏ „B·k BÈ‡ ‰fL ; ¿≈ƒ«»∆∆≈»∆≈≈¿»ƒ

Ï‡¯OÈ CÏÓÏ ˙e„Ú ‰˙È‰ Ì‡Â43CÏB‰ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬≈∆≈
.BÏ „ÈÚÓe ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ«»≈ƒ

בדיני 41) מדובר מעיד) ד"ה יח: (שם ה'תוספות' לדעת
שאין  להעיר, הוא חייב לאיסור נוגע זה אם אבל ממונות,
רבינו  מדברי אבל ה'. לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה
וכן  נפשות), בדיני שמדובר להלן (ראה חילוק שאין נראה

ה"ג. עדות מהל' בפ"א משנה' ה'כסף שבעים 42)כתב של
שכהןֿ שאמרו שמה - ב יח, בסנהדרין אמרו שהרי ואחד.
שאין  שכשם ברור והרי להלן, וראה למלך. היינו מעיד, גדול
בביתֿדין  אלא למעלה) (ראה נפשות בדיני כהןֿגדול דנין
דנין  אין בוודאי כן ה"ה), למעלה (כמבואר ואחד שבעים של
הגדול  בב"ד שאפילו הרי ואחד, בשבעים אלא המלך את
ה"ג). עדות מהל' פ"א (לחםֿמשנה למלך אלא מעיד אינו

סנהדרין 43) מהל' (פ"ב אותם שדנין דוד, בית למלכי כוונתו
למלך, מעיד איך שהקשו שם) (סנהדרין, ובגמרא ה"ה).
שמדובר  תירץ ולא אותם, דנים אין ישראל מלכי והלא
עד  זה, חילוק להם פורש לא עוד כי יתכן – דוד בית במלכי

שם). עדות, הל' (לחםֿמשנה יט. שם דלהלן הסוגיא

.È‰M„˜ ¯ÙÒa e¯‡a ¯·Îe44‰ÓÏ‡a ¯eÒ‡ ‡e‰L , ¿»≈«¿¿≈∆¿À»∆»¿«¿»»
‰Ïe˙a‰ ÏÚ ‰eˆÓe45ÌÈL ÈzL ‡OB BÈ‡Â .46Ì‡Â . ¿À∆««¿»¿≈≈¿≈»ƒ¿ƒ

ÌBv‰ ÌBÈa „·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈzL ‡O47„Ú »»¿«ƒ≈»«¬…¿««
ıÏBÁÂ .˙Á‡Ï L¯‚iL48BzL‡Ï ÌÈˆÏBÁÂ ,49, ∆¿»≈¿««¿≈¿¿ƒ¿ƒ¿

‡Op‰Ï ˙¯zÓ - ‰M‡ L¯b Ì‡Â .BzL‡ ˙‡ ÔÈÓaÈÓe¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ≈«ƒ»À∆∆¿ƒ»≈
ÌÚ‰ ¯‡LÏ50. ƒ¿»»»

ה"א.44) ביאה איסורי מהל' הי"ג.45)פי"ז שם
שם.46) בראב"ד ועי' בעדו 47)שם, "וכפר ב: יג, יומא

בתים". שני בעד ולא – ביתו א.48)ובעד יח, שם משנה
מפני  לייבם, יכול אינו והוא בנים בלי אחיו מת אם והיינו
של  'עשה' ואין הבתולה, על ומצווה באלמנה, אסור שהוא
אלמנה), (של ולאֿתעשה בתולה) (של 'עשה' דוחה יבום
איסורי  והל' יט. (שם גזירה משום אסורה האירוסין מן ואף

הי"ב). שם, "שהמלך 49)ביאה בנים. בלא מת הוא אם
רצה  ואפילו בזיון, וזה בפניו, וירקה שנאמר: חולץ, אינו
מחול, כבודו אין כבודו על שמחל שהמלך לו, שומעין אין
כיוון  הוא, מת אם וכן מייבם, אינו חולץ ואינו והואיל
תשב  אלא לה, חולצין אין כך אשתו, את לייבם שאיֿאפשר
כהןֿגדול  אבל ה"ג). מלכים מהל' (פ"ב בזיקתה" לעולם

לה. חולצים – אשתו את שמכיון 50)שמייבמין
שאלמנתו  כמלך דינו אין עלֿכרחנו אשתו, את שמייבמין

להנשא. אסורה

.‡ÈÏB„b Ô‰kL ÔÓÊa51ÏÎÈ‰Ï ÒÎ52˙BÂÁzL‰Ï53 ƒ¿«∆…≈»ƒ¿»«≈»¿ƒ¿«¬

,BÏ‡ÓOa „Á‡Â ,BÈÓÈa „Á‡ :Ba ÔÈÊÁB‡ ‰LÏL -¿»¬ƒ∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿…
ÒkÈÂ .ÂÈ¯BÁ‡Ó „BÙ‡aL ˙B·BË ÌÈ·‡a „Á‡Â¿∆»«¬»ƒ∆»≈≈¬»¿ƒ»≈

Ô‚q‰ ÚÓLiL ÔÂÈÎÂ .‰ÂÁzLÈÂ ÏÎÈ‰Ï54ÂÈÏ‚¯ ÏB˜55 «≈»¿ƒ¿«¬∆¿≈»∆ƒ¿««¿»«¿»
‡ˆBÈ ‡e‰L ÏB„b Ô‰k ÏL56˙‡ BÏ dÈa‚Ó , ∆…≈»∆≈«¿ƒ«∆

˙Î¯t‰57ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÒkÈ ‡ˆiL ¯Á‡Â .58 «»…∆¿««∆»»ƒ»¿∆»«…¬ƒ
.e‡ˆÈÂ eÂÁzLÈÂ¿ƒ¿«¬¿≈¿

מ"א.51) פ"ז בפירוש 52)תמיד גם רבינו כתב כן
הכיפורים, ביום שמדובר לפרש שאיֿאפשר שם. המשנה,
בגדי  בארבעה שם נכנס שהרי ולפנים, לפני נכנס  וכשהוא

שם). ישראל' ('תפארת בלבד ביאה 53)לבן זו ואין
מלקות  עליה שחייבים להיכל עבודה) בלי =) ריקנית
רבינו  כתב וכן כעבודה, היא אף שהשתחויה כז:), (מנחות
מנחות  ב'תוספות' הוא וכן ה"ד, המקדש ביאת מהל' בפ"ב

להיכל. ד"ה אבל 54)שם "הממונה", שם: תמיד, במס'
הט"ז). פ"ד (למעלה הסגן הוא הממונה היינו 55)הוא

יוםֿטוב' ('תוספות המעיל שבשולי הזהב פעמוני של קולם
שם). היתה 56)תמיד, כי להגביה, צריך היה לא כשנכנס

כשיוצא  אבל לפנים, אותה ודוחק כשהולך מאליה נפתחת
דרך  מאחוריו יוצא שהיה מפני כך, לדחוק יכול היה לא

(בי  שם).כניסתו במשנה, הגר"א הפרוכת 57)אורי היינו
הי"ז. פ"ז ולהלן א. נד, יומא ראה היכל, של שבפתחו

שלא 58) כבודו זהו שם, משתחווה הגדול שהכהן זמן שכל
שלמה'). ('יריעות עמו אחר יהיה

.·È¯ÈË˜Ó - ˙¯Ëw‰ ¯ÈË˜‰Ï ‰ˆ¯iL ÌBÈ ÏÎa59. ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿…∆«¿ƒ
L‡¯a ˜ÏÁ ÏËBÂ60?„ˆÈk .Ôlk Lc˜n‰ ÈL„˜a ¿≈≈∆¿…¿»¿≈«ƒ¿»À»≈«

ÈlL ˙‡hÁ‰ BÊ :¯ÓB‡ ‰ˆ¯iLk61.ÈlL ÌL‡‰ ‰ÊÂ ¿∆ƒ¿∆≈««»∆ƒ¿∆»»»∆ƒ
- ·È¯˜‰Ï ‰ˆ¯iL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,ÒÈÙa „·BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿«ƒ∆»»≈∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
Ïe·b‰ ÈL„˜a ‡e‰ È¯‰Â .‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ·È¯˜Ó62 «¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬≈¿»¿≈«¿

È‰k‰ ¯‡LkÌ63. ƒ¿»«…¬ƒ

מקריב".59) להקריב, רצה "אם במשנה: - א יד, ביומא
לא  ומעולם שמעשרת קטורת שאפילו להקטיר, נקט ורבינו
כהןֿגדול  מקטיר אףֿעלֿפיֿכן – כו.) (שם אדם בה שנה
מ"ג). פ"ו תמיד במס' הוא (וכן שירצה יום בכל

מה 60) הקריב, שאם הקריב. שלא ואףֿעלֿפי שם. יומא,
הרי  רש"י). בשם (כסףֿמשנה בראש שיטול להשמיענו צריך
(למעלה  שלו ואכילתו קרבנו של העור – המקריב כהן כל

ה"ז). חטאות.61)פ"ד עוד כשישנן אלא אינו שזה נראה
כולה, ליטול יכול אינו אחת, חטאת אלא שם אין אם אבל
תמידין  מהל' בפ"ד רבינו שכתב כמו מחציתה, רק אלא
וב'שיירי  ה"ב, פ"א יומא ב'ירושלמי' ועי' הי"ד. ומוספין

שלמה'). ('יריעות שם ישראל,62)קרבן' בכל שנוהגים
וחלה  ומעשרות תרומות כמו: המקדש, בבית דווקא ולאו

פ"א.63)וכו'. יומא תוספתא

.‚ÈÏB„b Ô‰k ‰ˆB¯L ÔÓÊa64‰ÏBÚ ‰È‰ ,·È¯˜‰Ï ƒ¿«∆∆…≈»¿«¿ƒ»»∆
L·k‰ ˙ÈˆÁÓÏ ÚÈb‰ .BÈÓÈÓ Ô‚q‰Â L·ka65ÊÁ‡ - «∆∆¿«¿»ƒƒƒƒ«¿«¬ƒ«∆∆»«

‡e‰L Ô‰k‰ BÏ ËÈLB‰Â .e‰ÏÚ‰Â BÈÓÈa Ô‚q‰«¿»ƒƒ¿∆¡»¿ƒ«…≈∆
CÓBÒÂ ,B„ÈaL ÌÈ¯·‡‰ ‰ÏBÚ‰ L‡¯ ˙‡ CÈÏBÓƒ∆…»»»¬»ƒ∆¿»¿≈

Ô‰ÈÏÚ66L‡Ï Ô˜¯BÊÂ67. ¬≈∆¿¿»»≈
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מ"ג.64) פ"ז האיברים,65)תמיד מונחים היו ששם
שם). (הגר"א למזבח הולכתם מצות על 66)ומשם

הי"ד. להלן וראה שבמזבח.67)האיברים, המערכה של
(דברים  שנאמר ממה ונלמד זריקה, צריכים הנתחים שאף
לדם: בשר הוקש והדם". הבשר עולותיך "ועשית כז) יב,
מהל' ופ"ו סב: (זבחים בזריקה" בשר אף בזריקה, דם "מה

ה"ד). הקרבנות מעשה

.„ÈÔÈËÈLBÓ eÈ‰ CÎÂ68„Á‡ Ïk :ÌÈ¯·‡‰ ¯‡L BÏ ¿»»ƒƒ¿»»¬»ƒ»∆»
Ô˙B ÔBL‡¯‰Â ,ÔBL‡¯Ï B„ÈaL ÌÈ¯·‡‰ Ô˙B „Á‡Â¿∆»≈»¬»ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ≈
CÓÒÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .L‡Ï ˜¯BÊÂ CÓBÒ ‡e‰Â ,ÏB„b Ô‰ÎÏ¿…≈»¿≈¿≈»≈¿ƒ»»ƒ¿…
ÔÈ‡Â .‰OBÚ - L‡Ï ˜¯BÊ ¯Á‡ [Ô‰k] ‰È‰ÈÂ „·Ïaƒ¿«¿ƒ¿∆…≈«≈≈»≈∆¿≈
,„·Ïa ÏB„b Ô‰ÎÏ ‡l‡ ÌÈ¯·‡‰ ÏÚ ‰ÎÈÓÒ ÌL»¿ƒ»«»¬»ƒ∆»¿…≈»ƒ¿«

B„B·k ÈtÓ69.Ì‰ ÌÈiÁ ÈÏÚa ÏÚ ˙BÎÈÓq‰ Ïk Ï·‡ ; ƒ¿≈¿¬»»«¿ƒ««¬≈«ƒ≈

שם.68) א.69)תמיד, צד, מנחות

.ÂËLÈ‡ ‰OÚÈÂ Ô‰k‰ Ïc‚iLk70¯Lk ‡e‰ È¯‰ ¿∆ƒ¿««…≈¿≈»∆ƒ¬≈»≈
ÂÈÁ‡ Ï·‡ ;‰„B·ÚÏ71B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ »¬»¬»∆»«…¬ƒ…»«ƒƒ

BÈ‡Â .‰L ÌÈ¯OÚ Ôa ‰È‰iL „Ú Lc˜na „·ÚÏ«¬…«ƒ¿»«∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ»»¿≈
ÌiÂÏ‰L ‰ÚLa ‡l‡ ‰lÁz ‰„B·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ ÒÎƒ¿»»¬»»»¬»¿ƒ»∆»¿»»∆«¿ƒƒ

‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡72. ¿ƒƒ»

שתי 70) משיביא לעבודה, כשר "מאימתי ב: כד, חולין
שם.71)שערות". קטן 72)חולין, "אין ב: יג, ערכין

ומפרשה  בשיר". אומרים שהלוים בשעה אלא לעבודה נכנס
דוקא, לאו וקטן "לעבודה". הלשון משמע שכן בכהן, רבינו
ראב"ד. ועי' (כסףֿמשנה), שנה לעשרים הגיע כשלא אלא

.ÊË‰lÁz „·BÚ Ô‰k‰ ÔÈ‡73ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,74BÈ‡ ≈«…≈≈¿ƒ»¿≈…≈»≈
BlMÓ ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·iL „Ú ,‰lÁz „·BÚ≈¿ƒ»«∆»ƒ¬ƒƒ»≈»ƒ∆

B„Èa „·BÚÂ75¯L‡ ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê :¯Ó‡pL ; ¿≈¿»∆∆¡«∆»¿««¬…»»¬∆
‡È·iL Ì„˜ „·Ú Ì‡Â .B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa ÈÈÏ e·È¯˜È«¿ƒ«»¿ƒ»«…¿ƒ»«…∆∆»ƒ
‰ÏB„‚ ‰p‰Îa „·ÚL ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ¬ƒƒ»≈»¿≈…≈»∆»«ƒ¿À»¿»

‰¯Lk B˙„B·Ú - ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·iL Ì„˜76. …∆∆»ƒ¬ƒƒ»≈»¬»¿≈»

צוק"מ 73) (הוצאת פ"ג שקלים תוספתא ב. נא, מנחות
שקלים  ו'ירושלמי' ה"ג, פ"ג צו פ' 'ספרא' ,(14 179 עמוד

ה"ג. ו'ירושלמי'75)שם.74)פ"ז 'ספרא' תוספתא,
אבל 76)שם. שם, וב'ירושלמי' בתוספתא הוא כן

משנהֿלמלך. ועי' פסולה. אמרו: שם ב'ספרא'

.ÊÈÔ‰k77ÏB„b Ô‰k e‰epnL ÂÈÓiÓ ÔÈ„Ú „·Ú ‡lL …≈∆…»«¬«ƒƒ»»∆ƒ…≈»
B„Èa d„·BÚÂ ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¬ƒƒ»≈»¿¿»¿»
Ck ¯Á‡Â ;ËBÈ„‰ Ô‰k Ïk CepÁ ¯‡Lk ,‰lÁza«¿ƒ»ƒ¿»ƒ»…≈∆¿¿««»
Ô‰k CepÁ ‡È‰L ,‰iL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ·È¯˜Ó«¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿ƒ»∆ƒƒ…≈

˙ÈLÈÏL ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈOÚ ·È¯˜Ó Ck ¯Á‡Â ;ÏB„b78, »¿««»«¿ƒ¬ƒƒ»≈»¿ƒƒ
BÓk ,ÌBÈ ÏÎa ·È¯˜nL ÏB„b Ô‰k Èz·Á ‡È‰L∆ƒ¬ƒ≈…≈»∆«¿ƒ¿»¿

¯‡a˙iL79‡e‰ ‰ÂL ÔzLÏL ‰OÚÓe .80. ∆ƒ¿»≈«¬≈¿»¿»»∆

א.77) עה, תמידין 79)שם.78)מנחות מהל' בפ"ג
ואילך. מהי"ח חלוט 80)ומוספין =) "רבוכה" שהן

במשנהֿלמלך. ועי' שם. במנחות, כמפורש ברותחין)

á"ôùú'ä éøùú 'ì éòéáø íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מישראל 1) לברר תקנו הראשונים הנביאים כי בו יבואר

אנשי  הנקראים והם הקרבנות, על לעמוד חטא ויראי כשרים
מעמד.

.‡BÈ‡ ‡e‰Â ·¯˜ Ì„‡ ÏL Ba¯˜ ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»¿»∆»»»≈¿≈
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ2Ïk ÏL Ôa¯˜ Ô‰ ¯eav‰ ˙Ba¯˜Â ; ≈««»¿»¿¿«ƒ≈»¿»∆»

ÔÈ„ÓBÚ Ôlk Ï‡¯OÈ eÈ‰iL ¯LÙ‡ È‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ∆¿»∆ƒ¿ƒ¿»≈À»¿ƒ
ÌÈ‡È· ewz CÎÈÙÏ .Ôa¯˜ ˙ÚLa ‰¯ÊÚa»¬»»ƒ¿«»¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ

ÌÈBL‡¯‰3‡ËÁ È‡¯ÈÂ ÌÈ¯Lk Ï‡¯OiÓ e¯¯·iL , »ƒƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ¿≈≈¿
Ì‰Â .˙Ba¯w‰ ÏÚ „ÓÚÏ Ï‡¯OÈ Ïk ÈÁeÏL eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿¿≈»ƒ¿»≈«¬…««»¿»¿≈
‰Úa¯‡ Ì˙B‡ e˜lÁÂ .„ÓÚÓ ÈL‡ ÌÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ«¿≈«¬»¿ƒ¿»«¿»»
ÏÚÂ .‰iÂÏe ‰p‰k ˙B¯ÓLÓ ÔÈÓk ,˙B„ÓÚÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ«¬»¿ƒ¿«ƒ¿¿¿À»¿ƒ»¿«
‡e‰Â ,Ìlk ÏÚ ‰pÓÓ Ô‰Ó „Á‡ „ÓÚÓe „ÓÚÓ Ïk»«¬»«¬»∆»≈∆¿À∆«À»¿

.„ÓÚn‰ L‡¯ ‡¯˜ƒ¿»…««¬»

ב)2) כח, (במדבר שנאמר ממה ולמדו במשנה. כו. תענית
ולויים  כהנים "שיהו - במועדו" לי להקריב "תשמרו
יש  וכן שם). במדבר (ספרי עליהם" עומדים וישראלים
ועמד  וגו' הנשיא "ובא ב מו, ביחזקאל נאמר ממה ללמוד
שלמיו  ואת עולתו את הכהנים ועשו השער מזוזת על

ויצא". וגו' ודוד.3)והשתחווה שמואל

.·˙aLÂ ˙aL ÏÎa4ÏL „ÓÚÓ ÈL‡ ÔÈˆa˜˙Ó ¿»«»¿«»ƒ¿«¿ƒ«¿≈«¬»∆
dÏ ·B¯˜ B‡ ÌÈÏLe¯Èa Ô‰Ó ‰È‰L ÈÓ .˙aL d˙B‡»«»ƒ∆»»≈∆ƒ»«ƒ»»
d˙B‡ ÏL ‰iÂÏe ‰p‰k ¯ÓLÓ ÌÚ Lc˜nÏ ÔÈÒÎ -ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿«¿À»¿ƒ»∆»
ÚÈb‰L ÔÂÈk - „ÓÚÓ B˙B‡aL ÌÈ˜BÁ¯‰Â ;˙aL«»¿»¿ƒ∆¿«¬»≈»∆ƒƒ«
ÔÓB˜ÓaL ˙Òk‰ ˙È·Ï ÔÈˆa˜˙Ó Ô‰ Ô‰lL „ÓÚÓ5. «¬»∆»∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»

ושבוע.4) שבוע ג:5)בכל פרק תענית בתוספתא הוא כן
משמר  שבאותה וישראל לירושלים עולין ולויים "כהנים

וכו'". בעריהם מתכנסין לירושלים לעלות יכולין שאינן

.‚ÔÈa ÌÈÏLe¯Èa ÔÈa ÔÈˆa˜˙n‰ el‡ ÔÈOBÚ Ô‰ ‰Óe»≈ƒ≈«ƒ¿«¿ƒ≈ƒ»«ƒ≈
ÈLÈÏM·e Ô‰lL ˙aMa ÈLa ÔÈpÚ˙Ó ?˙BiÒk Èz·a¿»≈¿≈ƒƒ¿«ƒ«≈ƒ««»∆»∆«¿ƒƒ

ÈÓÁ·e ÈÚÈ·¯·e,ÔÈpÚ˙Ó eÈ‰ ‡Ï ˙aL ·¯Úa Ï·‡ .ÈL »¿ƒƒ«¬ƒƒ¬»¿∆∆«»…»ƒ¿«ƒ
˙aL „B·k ÈtÓ6È„k ,ÌÈpÚ˙Ó ÌÈ‡ ˙aMa „Á‡·e ; ƒ¿≈¿«»¿∆»««»≈»ƒ¿«ƒ¿≈

ÌBˆÏ ˙aL ‚ÚÓ e‡ˆÈ ‡lL7. ∆…≈¿≈…∆«»¿

שבת.6) צרכי להכין פנויים ווסת 7)שיהיו שינוי שכל
חולי". תחילת וסת "ושינוי לגוף מזיק

.„ÔÈÏÏt˙Ó Ô„ÓÚÓ ‰È‰L ˙aMÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎ·e¿»»ƒ«»∆»»«¬»»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÈÚe ‰ÁÓe ˙È¯ÁL :˙BlÙz Úa¯‡8„BÚÂ , «¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿»¿ƒ»¿

‡È‰Â ,‰ÁÓe ˙È¯ÁL ÔÈa ˙¯Á‡ ‰lÙz ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿ƒ»«∆∆≈«¬ƒƒ¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‰¯˙È9LÏL „ÓÚna ÌÈ‰k‰ Ô‰Ètk ÔÈ‡OBÂ . ¿≈»»∆¿¿ƒ«≈∆«…¬ƒ««¬»»

,‰¯˙È‰ BÊ ‰lÙ˙·e ,˙È¯ÁLa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»¿«¬ƒƒ¿ƒ»«¿≈»
‰ÏÈÚ·e10ÈzL ÌÈL‡ ‰LÏL ‰¯Bz ¯ÙÒa ÔÈ¯B˜Â . ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»¿»¬»ƒ¿≈

‰iM‰ ‰lÙz·e ˙È¯ÁLa :ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿»¿«¬ƒ«¿ƒ»«¿ƒ»
ÔÈÙÈÒBnL11¯ÙÒa ÔÈ¯B˜ eÈ‰ ‡Ï ‰ÁÓa Ï·‡ ; ∆ƒƒ¬»¿ƒ¿»…»ƒ¿≈∆
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ÚÓL ˙‡ ÔÈ‡¯B˜k ,‰t ÏÚ ‡l‡ ,‰¯Bz12eÈ‰ ‡ÏÂ . »∆»«∆¿¿ƒ∆¿«¿…»
Ô‰L ÈtÓ ,˙aL ·¯Úa ‰ÁÓ ˙lÙ˙Ï ÔÈˆa˜˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆«»ƒ¿≈∆≈

.˙aMÏ ÔÈ„e¯Ë¿ƒ««»

בעד 8) שמים שערי ננעלו כלומר, נעילה תפילת ו"נקראת
סמוך  אלא אותה מתפללין שאין לפי ונסתרה, השמש

החמה". "שמע 9)לשקיעת שם: בירושלמי מפורש [וכן
רבינו  והביא ארבע". ומתפללין במעמדות שמתענין מינה
ממה  לשיטתו הוכחה ד) משנה (שם המשניות בפירוש
וזה  ובמוסף, בשחרית במעמד קוראים שהיו שם, שאמרו
בו  אין מוסף קרבן בו שיש שיום שם, שאמרו למה סותר
כרחנו  על אלא במוסף, בו שאין שכן וכל במנחה, מעמד
אין  ובמוסף בשחרית במעמד שקוראים שאמרו שמה
היתירה. לתפילה אלא חודש, ראש של למוסף הכוונה
איכא  מי ומעמדות "תעניות שאמרו: כו: שם ובבבלי
וכן  מוסף", איכא מי "תעניות רבינו: שגירסת נראה מוסף"?
יש  זה ולפי ר"ח. בפירוש הוא וכן משנה הכסף כתב
שאף  להלן וראה ראב"ד. ועיין מוסף, תפילת במעמדות
גם  בהם יש וכו' חדשים ראשי כגון מוסף בהם שיש בימים

היתירה]. התפילה נשיאות 10)אותה אין במנחה אבל
שם. יוסי רבי כדעת שאמרו 11)כפיים מה רבינו מפרש כן

בראשית  במעשה וקוראין לעריהן "מתכנסין במשנה: שם
[ו]במוסף". בשחרית יד:)12)וכו' (תמורה שאמרו ומה

זה  אין פה", בעל לאומרן רשאי אתה אי שבכתב "דברים
חובתן. ידי אחרים להוציא אלא

.‰Ô˙„ÈÓÚÂ el‡ ˙BlÙz Úa¯‡Ó ‰lÙz ÏÎÏ Ôˆea˜Â¿ƒ»¿»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ≈«¬ƒ»»
‰Lw·Ïe ‰pÁ˙ÏÂ ‰lÙ˙Ï ÌL13‡¯˜ ‰¯Bza ˙B¯˜ÏÂ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿«»»¿ƒ¿«»ƒ¿»
.„ÓÚÓ«¬»

בשני 13) מתענין שהיו כז:) (שם שאמרו למה רבינו כוונת
מדבריות  הולכי על בשבת ובשלישי הים יורדי על בשבת
להם  שהיה ובוודאי וכו', תיפול שלא אסכרה על וברביעי

האלו. הדברים כל על ובקשות תחינות

.Â˙ÈL‡¯a ‰OÚÓa ?ÔÈ‡¯B˜ eÈ‰ ‰n·e14ÌBia . «∆»¿ƒ¿«¬≈¿≈ƒ«
'˙ÈL‡¯a' ÔÈ‡¯B˜ ÔBL‡¯‰15'ÚÈ˜¯ È‰È'Â16- ÈMa . »ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ»ƒ««≈ƒ

'eÂwÈ'Â 'ÚÈ˜¯ È‰È'17È‰È'Â 'eÂwÈ' - ÈLÈÏMa . ¿ƒ»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒƒ»ƒƒ
.'eˆ¯LÈ'Â '˙B¯B‡Ó È‰È' - ÈÚÈ·¯a .'˙B¯B‡Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¿

'eˆ¯LÈ' - ÈLÈÓÁa18'ı¯‡‰ ‡ˆB˙'Â19- ÈMMa . «¬ƒƒƒ¿¿¿≈»»∆«ƒƒ
'ı¯‡‰ ‡ˆBz'20elÎÈÂ'21.' ≈»»∆«¿À

עבודה 14) אצלנו ואין בעבודה, המציאות ששלימות "לפי
נתקיימו  לא מעמדות אלמלא אמרו וכן הקרבנות עם אלא

וארץ". ו.15)שמים פסוק עד בראשית מהתחלת היינו,
שלושה  אחד קורא פסוקים, חמישה אלא בה שאין ולפי
(שם  וחמישי רביעי ומוסיף שלישי פסוק וקורא חוזר והשני
הלכה  תפילה מהלכות י"ג בפרק חדשים בראשי כמו כז:

ראשון.16)ד). בה וקורא ט. פסוק עד ו מפסוק
למעלה.17) כמבואר שניים, בה וקוראים פסוקים חמישה
אחד.18) בה וקורא פסוקים שמונה 19)ארבעה בה יש

שניים. בה וקוראים שניים.20)פסוקים בה וקוראים
אחד.21) בה וקורא

.ÊÌÈLa d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ‰ÏB„‚ ‰L¯t22‰pË˜e , »»»¿»¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿«»
- ˙È¯ÁL ÔÈ‡¯BwL ˙BiL¯t ÈzLe .„Á‡ d˙B‡ ‡¯B˜≈»∆»¿≈»»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ
,¯Ùqa ‰iM‰ ‰lÙza Ô˙B‡ ÔÈ¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁL Ì‰≈∆¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ»«≈∆

.‰t ÏÚ ‰ÁÓa Ô˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»«∆

אלא 22) בה אין הא בשניים בראשית מקשה: שם ובגמרא
- פסוקים משלושה פחות בתורה קורין ואין פסוקים חמישה
שקרא  ממה אחד פסוק על חוזר השני כלומר, דולג, אמר רב

הראשון.

.Á„ÓÚÓ ÔÈOBÚ „ÓÚÓ ÈL‡ eÈ‰ ‡Ï ‰kÁ ÈÓÈ ˙ÓL¿…«¿≈¬À»…»«¿≈«¬»ƒ«¬»
˙È¯ÁLa23Ba ‰È‰ ‡Ï ÛÒeÓ Ôa¯˜ Ba LiL ÌBÈ ÏÎÂ . ¿«¬ƒ¿»∆≈»¿«»…»»

‰ÁÓa ‡ÏÂ Ì‰lL ‰iL ‰lÙ˙a ‡Ï „ÓÚÓ24‡l‡ , «¬»…ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»∆¿…¿ƒ¿»∆»
Ôa¯˜ Ba ‰È‰L ÌBÈ ÏÎÂ .„·Ïa ‰ÏÈÚ·e ˙È¯ÁLa¿«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»∆»»»¿«
˙È¯ÁLa ‡l‡ ,‰ÏÈÚa „ÓÚÓ Ba ‰È‰ ‡Ï ÌÈˆÚ‰»≈ƒ…»»«¬»ƒ¿ƒ»∆»¿«¬ƒ

.‰ÁÓ·e ‰iL ‰lÙ˙·eƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»

בשחרית".23) מעמד אין הלל בו שיש יום "כל שם: במשנה
לקרוא  צריכים שהרי מעמד, לעשות פנאי להם שאין לפי
ובראש  מוסף. קרבן בו ואין הלל בו שיש חנוכה והיינו הלל,

שלו שההלל מעמד חודש בו היה מנהג, משום אלא אינו
מוסף 24)בשחרית. לך ואין במוסף, טרודין שהיו לפי

של  שהכהנים כלל פנאי להם היה ולא בהמות שתי בלא
לחטוב  טרודין היו שבהם וישראל במוסף טרודין מעמד
בתפילת  מעמד בו שאין שכן וכל מים. ולשאוב עצים

המוסף.

.Ë˙BÁtLÓÏ ‰È‰ Úe·˜ ÔÓÊ ?ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜ e‰Óe«»¿«»≈ƒ¿«»«»»¿ƒ¿»
˙BÁtLÓ25.‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ ‡È·‰Ï ÌÈ¯ÚiÏ ˙‡ˆÏ ƒ¿»»≈«¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ««¬»»

eÈ‰ ,ÌÈˆÚ‰ ‡È·‰Ï BÊ ‰ÁtLÓ È·Ï ÚÈbiL ÌBÈÂ¿∆«ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»»¿»ƒ»≈ƒ»
Ì‰Ï ‰È‰Â .ÌÈˆÚ‰ Ôa¯˜ e‰ÊÂ ,‰·„ ˙BÏBÚ ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«»≈ƒ¿»»»∆

·BË ÌBÈ BÓk26˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a Ba ÔÈ¯eÒ‡Â ,27 ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿«¬ƒ
‚‰Ó ‰Ê ¯·„Â .‰Î‡ÏÓ ˙iOÚ·e28. «¬ƒ«¿»»¿»»∆ƒ¿»

וכן 25) ליוםֿטוב, היום היה המשפחה שלכל מדבריו נראה
על  מבני) המתחיל (דיבור מא. בעירובין התוספות כתבו
של  בניו מבני אני שאמר צדוק, ב"ר אלעזר ר' של הברייתא
של  חתניהן שגם הרי כבנו, וחתנו חתנו שהיה - סנאה בנימין

זה. יום חגגו משפחות טוב 26)אותן יום ולא טוב יום כמו
שלצורך  ד) הלכה א פרק (מגילה בירושלמי נראה וכן ממש.
פי  על אף קרבנו, הבאת ביום לקצור אף מותר נפש אוכל
כמפורש  נפש, אוכל לצורך אף לקצור אסור טוב שביום

י. הלכה א פרק ביצה "אמר 27)בירושלמי שם: בעירובין
בנימין  בן סנרב של בניו מבני אני צדוק ב"ר אלעזר רבי
בתענית  משנה - באב בעשרה שלהם העצים קרבן (שזמן
לאחר  ודחינוהו בשבת תשעהֿבאב חל אחת ופעם שם)
הוא". שלנו טוב שיום מפני השלמנוהו ולא והתענינו השבת
אסור  עצים המתנדב יחיד שאפילו י' הלכה להלן וראה
השנה  (ראש שאמרו פי על [ואף ביום. בו ותענית בהספד
הימים  אותם כל בטלו כלומר תענית, מגילת שבטלה יט:)
אלעזר  שר' לומר צריך - המקדש בית חורבן לאחר הטובים,
מתענים  שהיו שהזכיר ומה הבית, בזמן היה צדוק ב"ר
המשנה  בפירוש רבינו שכתב למה מתאים זה באב, בתשעה
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היו  השני הבית בזמן שגם ג, משנה א פרק השנה בראש
באב]. בתשעה נ.28)מתענים (פסחים התוספות [לדעת

הר"ן  ולדעת דאורייתא איסור בזה יש מקום) המתחיל דיבור
אלא  אינו שם המובא והפסוק מדרבנן, איסור אלא אינו שם
פי  על ואף מנהג. משום אלא אינו רבינו ולדעת אסמכתא,
עשרה  של התענית את זה טוב יום דחה מנהג אלא שאינו
כן  ואם הבית, בזמן היה זה שהרי שבת) מיום (שנדחה באב

מנהג]. משום אלא היה לא התענית גם

.È·c˙‰L „ÈÁÈ elÙ‡29‰Î¯Úna ÌÈ¯Ê‚ B‡ ÌÈˆÚ ¬ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈≈ƒ¿»ƒ««¬»»
ÌBi‰ B˙B‡a ¯eÒ‡ -30˙iOÚ·e ˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a »¿«¿∆¿≈¿«¬ƒ«¬ƒ«

.‚‰Ó ‰Ê ¯·„Â .‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆ƒ¿»

וכו'".29) למזבח עצים עלי הרי "האומר שם: בירושלמי
או  עלי" "הרי אמר אם בין זה בעניין הבדל שאין וברור
שלו. טוב יום הוא שהביאם כיוון - למזבח" אלו "הרי שאמר

למקדש.30) שמביאם

.‡È˙aL Ïk ÒaÎlÓe ¯tÒlÓ ÔÈ¯eÒ‡ „ÓÚÓ ÈL‡«¿≈«¬»¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈»«»
˙aM‰ „B·k ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ ÈLÈÓÁ·e .Ô‰lL31ÈtÓe . ∆»∆«¬ƒƒÀ»ƒƒ¿≈¿««»ƒ¿≈

eÒkÈ ‡lL È„k ?ÒaÎÏe ¯tÒÏ Ì‰ÈÏÚ e¯Ò‡ ‰Ó»»¿¬≈∆¿«≈¿«≈¿≈∆…ƒ»¿
.Ì„wÓ eÒaÎÈÂ e¯tÒÈ ‡l‡ ,ÔÈÏeÓ Ì‰Lk Ì„ÓÚÓÏ¿«¬»»¿∆≈¿À»ƒ∆»¿«¿ƒ«¿ƒ…∆

שמותר 31) שכן שכל אומרים יש דווקא. לאו בחמישי
בשישי.

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'à 'ä íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועל 1) במקדש, היו ממונים עשר שחמשה רבינו יבאר בו

ממונים. היו מה

.‡Lc˜na eÈ‰ ÔÈpÓÓ ¯OÚ ‰MÓÁ2ÌÈpÓÓ ÔÎÂ , ¬ƒ»»»¿Àƒ»«ƒ¿»¿≈¿«ƒ
‰pÓÓ el‡ ÌÈ¯·„ ¯OÚ ‰MÓÁÓ ¯·c Ïk ÏÚ ÌÏBÚÏ¿»«»»»≈¬ƒ»»»¿»ƒ≈¿À∆

ÌÈpÓf‰ ÏÚ (‡ :Ô‰ el‡Â .„Á‡3˙ÏÈÚ ÏÚ (· . ∆»¿≈≈««¿«ƒ«¿ƒ«
ÌÈ¯ÚL4ÌÈ¯ÓBM‰ ÏÚ (‚ .5ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚ („ .6(‰ . ¿»ƒ««¿ƒ««¿¿ƒ

¯ÈL ÈÏk ¯‡L ÌÚ ÏˆÏv‰ ÏÚ7˙BÒÈt‰ ÏÚ (Â .8(Ê . ««ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ««¿»
ÌÈpw‰ ÏÚ9˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚ (Á .10ÌÈÎÒp‰ ÏÚ (Ë .11. ««ƒƒ««»««¿»ƒ

ÔÈÏBÁ‰ ÏÚ (È12ÌÈn‰ ÏÚ (‡È .13‰OÚÓ ÏÚ (·È . ««ƒ«««ƒ««¬≈
ÌÈt‰ ÌÁÏ14˙¯Ëw‰ ‰OÚÓ ÏÚ (‚È .15ÏÚ („È . ∆∆«»ƒ««¬≈«¿…∆«

˙Î¯t‰ ‰OÚÓ16‰p‰Î È„‚a ‰OÚÓ ÏÚ (ÂË .17. «¬≈«»…∆««¬≈ƒ¿≈¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

lk lr mlerl mipnn oke ,ycwna eid oipenn xyr dyng"
lr ,od el`e .cg` dpenn ,el` mixac xyr dyngn xac

."'ek mixryd zlirp lr ,mipnfd

על  שמרמז כיון לגאולה, קשור י"ה, - עשר חמשה המספר
לה' "הנסתרות שהן הוי', שם של הראשונות אותיות שתי
שבזמן  לנו", "והנגלות שהן ו"ה מאותיות למעלה אלוקינו",
ולכן  לנו", ל"נגלות י"ה בין מפרידה עמלק קליפת הגלות
שכתוב  וזהו (ו"ה), "והנגלות" בתוך הי"ה את רואים אנו אין
ולעתיד־לבוא  כו'", בעמלק לה' מלחמה י־ה כס על  יד "כי

גילוי  יהיה אז המקדש, בית וייבנה עמלק זרע כשיוכרת
בשלמותו. הוי' שם

(`k oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.2) משנה ה פרק הנזכר 3)שקלים כרוז גביני הוא
ב. בהלכה להלן מבואר ותפקידו שם, "בן 4)במשנה שם:

ג. בהלכה מבואר ותפקידו שערים", נעילת על גבר
הגמרא 5) מסקנת לפי פירושו וכן הפקיע". על בבי "בן שם:

מבואר  תפקידו וכסףֿמשנה). ראב"ד (ועיין כג. ביומא
ד. תפקידו 6)בהלכה השיר". על לוי בן "הוגרוס שם:

ה. בהלכה הצלצל".7)מבואר על ארזה "בן שם:
בשיר  לפתוח ללויים סימן היה הצלצל, על וכשהקיש
ומוספין  תמידין מהלכות פ"ו להלן וראה ישראל. (תפארת

ז. הלכה להלן ועיין ז). שמואל 8)הלכה בן "מתתיה שם:
ח. בהלכה להלן ויבואר הפייסות". "פתחיה 9)על שם:

ט. בהלכה להלן מבואר תפקידו הקינים". שם:10)על
להלן  מבואר תפקידו החותמות". על פנחס בן "יוחנן

י. מבואר 11)בהלכה תפקידו הנסכים". על "אחיה שם:
יב. בהלכה מעיים".12)להלן חולי על אחיה "בן שם:

יד. בהלכה להלן מבואר "נחוניא 13)תפקידו שם:
טו. בהלכה להלן מבואר תפקידו שיחין". שם:14)חופר

להלן  מבואר תפקידו הפנים". לחם מעשה על גרמו "בית
תפקידו 15)שם. הקטורת". מעשה על אבטינס "בית שם:

שם. להלן תפקידו 16)מבואר הפרוכת". על "אלעזר שם:
טז. בהלכה להלן המלביש".17)מבואר "ופנחס שם:

כ. בהלכה להלן מבואר תפקידו

.·ÌÈL‡ B„È ˙Áz - el‡ ÌÈpÓnÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿Àƒ≈««»¬»ƒ
e‰L ‰Î‡Ïn‰ ÔÈÎ‰Ï È„k ,‰a¯‰‰ÈÏÚ ‰pÓÓ ‡18‰Ê . «¿≈¿≈¿»ƒ«¿»»∆¿À∆»∆»∆

.ÌÈpÓf‰ ˙‡ ÌÈ¯nLÓ ÂÈL‡Â ‡e‰ - ÌÈpÓf‰ ÏÚL∆««¿«ƒ«¬»»¿«¿ƒ∆«¿«ƒ
ÂÈL‡Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ ÊÈ¯ÎÓ Ôa¯w‰ ˙Ú ÚÈbiL ÔÂÈk≈»∆«ƒ«≈«»¿»«¿ƒ∆»≈¬»»

‰„B·ÚÏ ÌÈ‰k e„ÓÚ :¯ÓB‡Â B˙eL¯a19ÌiÂÏe , ƒ¿¿≈ƒ¿…¬ƒ»¬»¿ƒƒ
ÔÎecÏ20‡B·È BÏB˜ ÚÓMiL ÔÂÈÎÂ .„ÓÚnÏ Ï‡¯OÈÂ , «»¿ƒ¿»≈««¬»¿≈»∆ƒ»«»

.BzÎ‡ÏÓÏ „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿«¿

אחרים.18) אנשים על ממונים שהיו ממונים, נקראו כן שעל
כ:19) יומא ובבלי א, הלכה פ"ה שקלים ירושלמי
שירה,20) לומר הדוכן על לעמוד הלויים שזמן אףֿעלֿפי

תמידין  מהלכות בפ"ו כמבואר היין, ניסוך בשעת הוא
עומדים  היו זאת בכל התמיד, בגמר והוא ה, הלכה ומוספין

שלמה). (יריעות הכהנים עם בשוה

.‚ÂÈt ÏÚÂ ÔÈÏÚB ÂÈt ÏÚ - ÌÈ¯ÚL ˙ÏÈÚ ÏÚL ‰Ê∆∆«¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¬ƒ¿«ƒ
ÔÈÁ˙Bt21˙ÁÈ˙ÙÏ ÌBÈ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ÔÈÚ˜Bz‰ ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈ¯ÚM‰22Lc˜na ÔÈÚ˜Bz ÌBÈ ÏÎ·e .B˙eL¯a ‡l‡ «¿»ƒ∆»ƒ¿¿»¿ƒ«ƒ¿»
‰Úe¯z ‰ÚÈ˜z :ÌÈ¯ÚM‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ ˙BÚÈ˜z LÏL»¿ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

הוסיף 21) ורבינו שערים", נעילת "על שם: שקלים במשנה
הרא"ש  שם פירשו וכן שערים, פתיחת על גם ממונה שהיה
[ואףֿ בבוקר". ולפותחם (בערב) שערים "לנעול והרע"ב:
הנעילה  רבינו הקדים – לנעילה קודמת שהפתיחה עלֿפי
קדמה  לעת, מעת ובכל ליום. קודם שהלילה לפי לפתיחה,
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שהדגישו  וכמו שלאחריו, בבוקר לפתיחה בלילה הנעילה
שלמה). ביריעות ועיין והרע"ב, נג:סוכה 22)הרא"ש

במשנה.

.„˙Èa‰ ¯‰ LÈ‡ ‡e‰ - ÌÈ¯ÓBM‰ ÏÚL ‰Ê23 ∆∆««¿ƒƒ«««ƒ
ÌiÂÏ‰ ÏÚ ·aÒnL24ÏÚ ÔLÈL ÈÓ ÏÎÂ ,‰ÏÈÏ ÏÎa ∆¿«≈««¿ƒƒ¿»«¿»¿»ƒ∆»≈«

B˙eÒk ˙‡ Û¯BOÂ BÏ˜Óa B˙B‡ ‰˜ÏÓ - B¯ÓLÓ25. ƒ¿»«¿∆¿«¿¿≈∆¿

פ"ח 23) למעלה וראה ב). משנה פ"א (מדות הבית הר שר
י. הלכה הבחירה בית הכהנים 24)מהלכות שעל משמע

בשלשה  שומרים היו הכהנים שגם אף מסבב, היה לא
הם  זריזים שהכהנים מפני ד), הלכה שם (למעלה מקומות
שם). יו"ט ותוס' א, משנה פ"ה שקלים ברע"ב (ועיין

כסותו.25) את לשרוף גם רשאי כלומר,

.‰ÌBÈ ÏÎa ¯¯Ba ‡e‰ - ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««¿¿ƒ≈¿»
,‰ta ‰¯ÈL ¯ÓBÏ ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚL ÌÈ¯¯BLÓ‰«¿¿ƒ∆¿ƒ««»«ƒ»«∆

˙Ba¯w‰ ÏÚ ÔÈÚ˜Bz ÂÈt ÏÚÂ26ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .27 ¿«ƒ¿ƒ««»¿»≈¬ƒ
‰ÚÈ˜z ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Ó Lc˜na28LÏL :ÌBÈ ÏÎa29 «ƒ¿»≈««¿∆¿ƒ¿ƒ»¿»»

ÌÈ¯ÚL ˙ÁÈ˙ÙÏ30¯ÁL ÏL „ÈÓ˙Ï ÚL˙Â ,31ÚL˙Â , ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ∆««¿≈«
ÛÒeÓ Ôa¯˜ Ba LiL ÌBÈÂ .ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Ï¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿∆≈»¿«»
L„Á L‡¯ ÏÁ Ì‡Â .ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÏÚ ÚLz ÔÈÙÈÒBÓ -ƒƒ≈««»¿«»¿ƒ»……∆
‰M‰ L‡¯ ÏÁL B‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈ B‡ƒ¿¿«»∆»…«»»

ÔÈÙÒeÓ ‰LÏL ÌL LiL ˙aLa ˙BÈ‰Ï32ÔÈ‡ - ƒ¿¿«»∆≈»¿»»ƒ≈
ÔÈÚ˜Bz ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÛÒeÓe ÛÒeÓ ÏÎÏ ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿»»»ƒ¿≈«¿∆»¿ƒ

ÔÈÙÒen‰ ÏÎÏ „·Ïa ÚLz33. ≈«ƒ¿«¿»«»ƒ

שעל 26) שזה רבינו כתב ז, הלכה על להלן ממונה הצלצל
(יריעו"ש). עיון וצריך שיר, בכלי המשוררים כל

במשנה.27) שם תר"ת 28)סוכה פעמים תשע כלומר,
תקיעה). תרועה, ותקיעה,29)(=תקיעה, תרועה תקיעה,

ג. הלכה למעלה העזרה.30)כמבואר שערי
אומרים 31) הלויים התמיד, נסכי את מנסכין ש"כשהיו

ותוקעין  בו מפסיקין שהיו בשיר היו פרקים ושלשה בשיר,
מהלכות  פ"ו להלן וראה שם). (רש"י בחצוצרות" הכהנים

ז. הלכה ומוספין קרבנות 32)תמידין שלשה כלומר,
וראשֿהשנה. ראשֿחודש שבת, בשביל בסוכה 33)מוסף,

בפני  שבת [המוסף] על שתוקעין כשם "יכול בברייתא: נה.
תוקעין  יהיו כך עצמו, בפני ראשֿחודש [מוסף] ועל עצמו,
שמחתכם  [וביום תלמודֿלומר ומוסף? מוסף כל על
כל  הוקשו [ותקעתם], חדשיכם ובראשי ובמועדיכם]
אמר, אשי רב שוות]. [שתקיעותיהם לזה זה כולם החדשים
חודש  ואיזה ובראשי. וכתוב יו"ד], [חסר חדשכם כתוב
וראשֿ (=ראשֿחודש ראשֿהשנה זה ראשין, שני לו שיש
שתוקעים  [ומסתבר הוא". חד חדשכם רחמנא ואמר השנה)
שהוא  מפני ראשון, שקרב שבת, של מוסף על תקיעות תשע
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות פ"ט להלן כמבואר תדיר,

ב].

.ÂLL ÔÈÙÈÒBÓ ˙aL ·¯Úa34˙‡ ÏÈË·‰Ï LÏL : ¿∆∆«»ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆
‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ÌÚ‰35L„˜ ÔÈa ÏÈc·‰Ï LÏLÂ , »»ƒ«¿»»¿»¿«¿ƒ≈…∆

ÏÁÏ36¯ÚL ˙ÁÈ˙ÙÏ LÏL ÔÈÙÈÒBÓ Ï‚¯·e . ¿…»∆∆ƒƒ»ƒ¿ƒ«««
ÔBzÁz‰37˙ÁÈ˙ÙÏ LÏLÂ ,ÌÈL ˙¯ÊÚ ¯ÚL ‡e‰Â , ««¿¿««∆¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÔBÈÏÚ‰ ¯ÚL38¯ÚL ‡¯˜ ‰nÏÂ .¯Bw ¯ÚL ‡e‰ , ««»∆¿««ƒ»¿»»ƒ¿»««
ÊÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙÏ ?ÔBÈÏÚÔÈÚ˜Bz ÔÎÂ .ÌÈL ˙¯ ∆¿¿ƒ∆¿«¿»≈∆¿«»ƒ¿≈¿ƒ

ÌÈn‰ ÈelÓÏ LÏL39ÌÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .‚Áa ÔÈÎqnL »¿ƒ««ƒ∆¿«¿ƒ∆»¿≈¿ƒ
˙aLa ÌÈn‰ ÈelÓÏ40ÁaÊn‰ Èab ÏÚ LÏL ÔÈÚ˜B˙Â . ¿ƒ««ƒ¿«»¿¿ƒ»««≈«ƒ¿≈«

ÌÈn‰ ÔÈÎqnL ‰ÚLa41ÌÈÚ˜BzL ÌÈÚ˜Bz‰ ÏÎÂ . ¿»»∆¿«¿ƒ««ƒ¿»«¿ƒ∆¿ƒ
ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚL ‰Ê „È ˙ÁzÓ - ˙Ba¯w‰ ÏÚ««»¿»ƒ«««∆∆««¿¿ƒ

Ô‰ ˙B¯ˆBˆÁa ˙BÚÈ˜z‰ el‡ ÏÎÂ .B˙eL¯·e42. ƒ¿¿»≈«¿ƒ«¬¿≈

שאףֿעל34ֿ) וֿז, עמ' "זמנים" בספרי [וראה במשנה. שם
אלא  אינו אלו תקיעות של עיקרן – בגבולין גם שתוקעים פי

שכהנים 35)במקדש]. קיד: בשבת ועיין במשנה. שם
שכתוב  סימן, צריכים ואין בכל, הם (בקיאים הם זריזים
בשביל  היו והתקיעות רש"י) – ליעקב משפטיך יורו בהם
ראשונה  שתקיעה מבואר לה: ובשבת שבירושלים. העם
התריסין  נסתלקו שנייה, תקיעה שבשדות. העם לבטל
והטמין  המסלק סילק שלישית, תקיעה החנויות. וננעלו
בדברי  הוא וכן הנרות. את והדליקו החמין את המטמין

יא. הלכה שבת מהלכות פ"ה היינו 36)רבינו במשנה. שם
פת  להדביק כדי או קטן דג לצלות כדי ש"שוהה אחר
שם). שבת (הלכות ושובת" ותוקע ומריע תוקע בתנור,

שזהו 37) רש"י ופירש התחתון". לשער "שלש שם: בסוכה
(=לעזרת  לעזרה "הגיעו נא:) (שם במשנה ששנינו מה
את  פתחו שאז מפרש [ורבינו ותקעו". והריעו תקעו נשים)

בכסףֿמשנה]. ועיין להלן, וראה במשנה:38)השער, שם
ששנינו  מה שזהו רש"י ופירש העליון". לשער "שלש
קרא  וכו' העליון בשער הכהנים שני "ועמדו (שם) במשנה
השער, פתחו אז מפרש [ורבינו ותקעו". והריעו תקעו הגבר
למעלה"]. שערים לפתיחת דתקע "כיון נד. בסוכה נראה וכן

מן 39) ממלא "היה מח. שם ששנינו מה וזהו במשנה. שם
(רש"י  ותקעו" והריעו תקעו המים, לשער הגיעו השילוח,

נתמלאו 40)שם). "שכבר רבא של מימרא נד. שם
מערבֿ ממלא שהיה אלא מח: לעיל כדתנן מערבֿשבת,
כאן  המים מילוי כן, ואם (רש"י). זהב]" של [חבית שבת
רוקח). (מעשה החבית מן אלא השילוח מן אינו

רש"י 41) ופירש מזבח". גבי על "ושלש שם: במשנה
הערבה  את וזוקפין מה. לעיל כדתנן הערבה, את כשזוקפין
כתב, ה"ג ד"ה נד. ושם ותקעו, הריעו ותקעו המזבח בצידי
גבי  על המים שמנסכין בשעה היתה הערבה שזקיפת

המוריה). (הר רבינו לדעת לומר יש וכן שם 42)המזבח,
נא:

.ÊÌÈ¯¯BLÓ‰ Ïk „ÈÓÚn‰ ‡e‰ - ÏˆÏv‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««ƒ¿»««¬ƒ»«¿¿ƒ
ÔÈ„ÚBqL ¯ÈL ÈÏk Èt ÏÚ43BÓk ,ÌiÂÏ‰ ÌÚ «ƒ¿≈ƒ∆¬ƒƒ«¿ƒƒ¿
e¯‡aL44. ∆≈«¿

ג.44)שעוזרים.43) הלכה פ"ג למעלה

.ÁÏÎa ÌÈ‰k‰ ÔÈa ÒÈÙÓ ‡e‰ - ˙BÒÈt‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««¿»≈ƒ≈«…¬ƒ¿»
‰ÎfL BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ‰È‰iL „Ú ,ÌBÈ«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒ∆¿«¿∆»»
.ÌBÈ ÏÎa ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ ÌÈÓÚt Úa¯‡Â .ÒÈta da»««ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒƒ¿»

ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰·e45.ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ „ˆÈk ¯‡·‡ ¿ƒ¿¿ƒƒ¬»≈≈«»¿ƒƒ

ג.45) הלכה ד פרק
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.Ë¯kÓiL BnÚ ÔÈ˜ÒBtL ‡e‰ - ÌÈpw‰ ÏÚL ‰pÓÓ‰«¿À∆∆««ƒƒ∆¿ƒƒ∆ƒ¿…
·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ .ÚÏÒa CÎÂ Ck ˙Ba¯wÏ ÌÈpw‰«ƒƒ«»¿»»»»¿∆«¿»ƒ∆«»

‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz46,Lc˜nÏ Ì‰ÈÓ„ ‡È·È - ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿≈∆«ƒ¿»
‰OBÚÂ ,˙Ba¯w‰ ÈÏÚ·Ï ÌÈpw‰ Ô˙B ‰pÓÓ‰ ‰ÊÂ¿∆«¿À∆≈«ƒƒ¿«¬≈«»¿»¿∆
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ .BÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈ¯aÊb‰ ÌÚ ÔBaLÁ∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈpw‰ eÏÊe‰ Ì‡Â .¯ÚM‰ BnÚ ÔÈ˜ÒBt ÌBÈ ÌÈLÏLÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«««¿ƒ¿«ƒƒ
BÓk ˜ÈtÒÓ - e¯˜e‰ Ì‡Â ,ÏBf‰ ¯ÚLk ˜ÈtÒÓ -«¿ƒ¿«««¿ƒ¿«¿ƒ¿

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „iL ;BnÚ e˜ÒtL47Ô˜ ÔÎÂ . ∆»¿ƒ∆«∆¿≈«»∆¿»¿≈≈
¯Á‡ Ô˙B - ·¯˜iL Ì„˜ ÏÒÙpL B‡ ÏeÒt ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»∆ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«≈

ÂÈzÁz48. «¿»

מחוסרי 46) מהלכות פ"א להלן ראה ויולדת, וזבה זב כגון
ג. הלכה "אחת 47)כפרה שנינו: ט, משנה פ"ד בשקלים

לספק  עליו המקבל כל הלשכה, את משערין יום לשלשים
(ראה  נסכים בענין המדובר ששם ואףֿעלֿפי וכו'. לסתות"
לקינים  הואֿהדין כי רבינו סובר – יג) הלכה להלן

"ועל 48)(כסףֿמשנה). שנינו: ז, משנה פ"ז בשקלים
אומר  יוסי ר' צבור, משל באות שיהו הפסולות הקינין
כר' רבינו ופסק הפסולות". את מספק הקינין את המספק
(עירובין  אמרו וכבר שמעון, ר' הוא שהתנאֿקמא מפני יוסי,

(כסףֿמשנה). יוסי כר' הלכה - שמעון ור' יוסי ר' מו:)

.È˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚL ‰Ê49ÌÈÎÒp‰ ÈÓc Ïa˜nL ‡e‰ - ∆∆««»∆¿«≈¿≈«¿»ƒ
Ì‰Ï Ô˙BÂ ÌÈÎÒ È·iÁnÓÏÚL ‰ÊÂ .˙BÓ˙BÁ ƒ¿À¿≈¿»ƒ¿≈»∆»¿∆∆«

ÌÈÎÒp‰ ¯ÎBnL ‡e‰ - ÌÈÎÒp‰50. «¿»ƒ∆≈«¿»ƒ

הולך 49) נסכים, מבקש שהוא "מי ד: משנה פ"ה בשקלים
מעות  לו נותן החותמות, על ממונה שהוא יוחנן אצל לו

חותם". ממנו שהוא 50)ומקבל אחיה אצל לו "בא שם:
נסכים". ממנו ומקבל חותם לו ונותן הנסכים, על ממונה

.‡È„Á‡‰ :Lc˜na eÈ‰ ˙BÓ˙BÁ ‰Úa¯‡ ?„ˆÈk≈««¿»»»»«ƒ¿»»∆»
Ï‚Ú ÂÈÏÚ ·e˙k51¯ÎÊ ÂÈÏÚ ·e˙k ÈM‰Â .52. »»»≈∆¿«≈ƒ»»»»»

È„b ÂÈÏÚ ·e˙k ÈLÈÏM‰Â53ÂÈÏÚ ·e˙k ÈÚÈ·¯‰Â . ¿«¿ƒƒ»»»¿ƒ¿»¿ƒƒ»»»
‡ËBÁ54. ≈

חצי 51) סולת, עשרונים שלשה שהם: שור, לנסכי סימן הוא
שם). (משנה יין ההין וחצי שמן סימן 52)ההין הוא

סולת, עשרונים שני והם דיכרא. – אייל שתרגום איל, לנסכי
יין. ההין ושלישית שמן ההין סימן 53)שלישית הוא

שמן  ההין רביעית סולת, אחד עשרון שהם: הכבש, לנסכי
יין. ההין של 54)ורביעית בהמות שלש לנסכי סימן

סולת  עשרונים שלשה והם: שם). (משנה עשיר מצורע
תנוך  למתן שמן אחד לוג לזה, (נוסף שמן לוגין ותשעה
(פ"ב  שמן רביעיות ושלש יין רביעית ושלש ובהונות),
חוטא, המצורע "ונקרא ו). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
וכן  המשניות), (פירוש שאירעו" מה אירעו שבעוונותיו לפי
לשון  על באים, נגעים דברים שבעה "על טז. בערכין הוא

שם). והרע"ב (הרא"ש וכו' הרע"

.·ÈÈÓ Ïk55ÈÓc Ô˙B Lc˜nÏ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·iL »ƒ∆»ƒ»¿¿»«ƒ¿»≈¿≈
BÏ Ô˙BÂ ,˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰ÊÏ ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ»∆«¿À∆««»¿≈
Ú¯ˆÓ ‰È‰ Ì‡Â .BlL ˙Ba¯w‰ ÔÈÓk ˙BÓ˙BÁ»¿ƒ¿««»¿»∆¿ƒ»»¿…»

¯ÈLÚ56.‡ËBÁ ÂÈÏÚ ·e˙kL „Á‡ Ì˙BÁ BÏ Ô˙B - »ƒ≈»∆»∆»»»≈
ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰ÊÏ B„ÈaL ˙BÓ˙BÁa CÏB‰ ‰l‰Â¿«»≈«»∆¿»»∆«¿À∆«
BÓÎe ˙BÓ˙BÁ‰ ÔÈÓk ÌÈÎÒ BÏ Ô˙BÂ ,ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««»¿
˙‡ ‡ÈˆBÓ ,‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÌÈ‡a ·¯ÚÏÂ .Ô‰a ·e˙kL∆»»∆¿»∆∆»ƒ∆≈∆∆ƒ∆
˙BÚn‰ e¯È˙B‰ Ì‡ .˙BÚÓ Ôc‚k Ïa˜Óe ˙BÓ˙BÁ‰«»¿«≈¿∆¿»»ƒƒ«»

Lc˜‰Ï e¯È˙B‰ -57‰Ê ÌlLÈ - ˙BÚn‰ e˙Át Ì‡Â , ƒ«∆¿≈¿ƒ»¬«»¿«≈∆
„·‡L ÈÓ .B˙ÈaÓ ˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚL58- BÓ˙BÁ ∆««»ƒ≈ƒ∆»«»

È„k ¯˙È ˙BÚn· e‡ˆÓ Ì‡ .·¯Ú‰ „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ«¿ƒƒ«»∆∆ƒ»¿«»»≈¿≈
ÔÚBhL Ì˙BÁ59ÔÈ˙B ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈ˙B - »∆≈¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ

ÌBi‰ Ïk ÌLÂ .BÏ60ÈtÓ ,Ì˙BÁ‰ ÏÚ ·e˙k ¿≈»«»««»ƒ¿≈
e¯˜eiL „Ú BÏˆ‡ Ì˙BÁ‰ ‡‰LÈ ‡lL ,ÌÈ‡n¯‰»«»ƒ∆…«¿∆«»∆¿«∆¿

ÌÈÎÒp‰61. «¿»ƒ

שם.55) בשקלים מביא 56)משנה שאינו עני, מצורע אבל
כבש, נסכי אלא מביא אינו כא) יד, (ויקרא אחד כבש אלא
(כסףֿמשנה). שם תנאֿקמא כדעת "גדי", וחותמו

הן 57) מעותיו כי לטעון יכול אינו החותמות על והממונה
(משנה  העליונה על הקדש שיד הקדש, במעות שנתערבו

ה.58)שם). משנה מעות 59)שם נמצאו אם כלומר,
זה  שטוען חותם כשיעור ושיעורם החותמות. מכדי יתירות

לו. ובספרים 60)שנאבד היום". "ושם שם: בשקלים
כי  ויתכן היום". כל "ושם רבינו: כנוסחת שם אחרים
כתוב  שהיה שם, בירושלמי שאמרו מה עלֿפי היא, הכוונה
ושם  החודש ושם השבת, שם בשבת, ימים כמה היום, שם
מה  כל כלומר, רבינו, שכתב היום" כל "שם והיינו המשמר.
שם: הרא"ש (ובפירוש המוריה). (הר יום לאותו ששייך
רבינו). בדברי גם כן להיות צריך ואולי יום", כל "ושם

השני.61) הפירוש לפי המשניות בפירוש הוא כן

.‚ÈÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ62ÔÈi‰ ¯ÚL ÔÈ˜ÒBt ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ««««ƒ
˙Ïq‰Â63ÌÈÎÒ e¯˜e‰ Ì‡ .ÌÈÎÒp‰ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ÌÚ ¿«…∆ƒ«¿À∆««¿»ƒƒ¿¿»ƒ

˜tÒÓ - eÏÊe‰ Ì‡Â ,BnÚ e˜ÒtL BÓk Ô‰Ï ˜tÒÓ -¿«≈»∆¿∆»¿ƒ¿ƒ¿¿«≈
Lc˜‰‰ ¯kzOnL ¯ÎO‰Â .ÏBf‰ ¯ÚMk Ô‰Ï»∆««««¿«»»∆ƒ¿«≈«∆¿≈
ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈÎÒ ¯˙BÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - el‡ ÌÈ¯ÚLaƒ¿»ƒ≈«ƒ¿»«¿»ƒ¿¿ƒ

ÁaÊn‰ ıÈ˜Ï ˙BÏBÚ Ba64ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈˆi˜Ó ÔÈ‡Â . ¿≈«ƒ¿≈«¿≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈«
ÛBÚ ˙BÏBÚa65ÛBÚ ¯eav‰ ˙Ba¯˜a ÔÈ‡L ,66. ¿∆≈¿»¿¿«ƒ

ט.62) הלכה למעלה וראה ט. משנה פ"ד לא 63)שקלים
שנאמר: כמו בסולת, נבלל שהשמן לפי "שמן", רבינו כתב
א). משנה פ"ה שם יוםֿטוב (תוספות בשמן" בלול

מותר 64) אומר, עקיבא "רבי ד: משנה פ"ד [בשקלים
חנניה  רבי שרת. לכלי נסכים ומותר המזבח, לקיץ התרומה
ומותר  המזבח, לקיץ נסכים מותר אומר: הכהנים סגן
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב שרת". לכלי התרומה
הלכה  סוף שם (=ירושלמי אומרת זה בכל ההלכה  "ופסק
פסק  ולכן עולות". שיקריבו המותרות על ביתֿדין תנאי ג)
לוקחים  התרומה שמותר ט, הלכה שקלים מהלכות בפ"ד
כר' ולא עקיבא כר' לא הלכה אין ואםֿכן המזבח, קיץ בה
שם  שקלים בהלכות רבינו פסק ומה הכהנים. סגן חנניה
במותר  דין זה אין – שרת לכלי נסכים שמותר ב, הלכה
כאן, שכתב וכמו המזבח, לקיץ הולך הוא שוודאי הנסכים,
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הנסכים" ממותר שיבואו ש"מצוותם שרת בכלי דין זהו אלא
קו: בכתובות כברייתא פסק ובזה שם. רבינו שדקדק כמו
נסכים". ממותר באין שרת, וכלי ולבונה הזהב ש"מזבח
על  ביתֿדין ש"תנאי הנ"ל, בירושלמי שאמרו שמכיון אלא
שכלי  שאמרו שמה עלֿכרחנו עולות", שיקריבו המותרות
לכתחילה, למצוה אלא זה אין נסכים, ממותר באים שרת
להם  היו שלא (=כגון נסכים מותר להם היה לא "אם אבל
עולות  להקריב וצריך בטל, והמזבח ונדבות, נדרים הרבה
שרת) לכלי נסכים ממותר להם שאין ונמצא המזבח, לקיץ
שם). רבינו (מלשון הלשכה" מתרומת שרת) (כלי יביאו –
ב, הלכה שם בירושלמי ומראהֿהפנים כסףֿמשנה ועיין

יוסף). בר חייה רבי בתוספות 65)ד"ה ועיין יב: שבועות
ואין. ד"ה מביאין 66)שם הציבור ואין עוף, מביא היחיד

ו). פרשתא ז פרק (תו"כ עוף

.„ÈÌÈ‰k‰67‰tˆ¯‰ ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L ÈtÓ , «…¬ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ«»ƒ¿»
„ÈÓz68‰a¯‰ ¯Oa ÔÈÏÎB‡Â ,69ÌÈ„‚a Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â , »ƒ¿¿ƒ»»«¿≈¿≈¬≈∆¿»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa70ÔÈÏBÁ Ì‰ - ƒ¿«»¬»∆»»∆»≈ƒ
ÚÓ CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÚÓa¯w·Ó ‰È‰iL ,„Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓ ƒ¿≈∆¿ƒ»«¬ƒƒ¿À∆∆»∆ƒ¿∆¿«≈

‡e‰ „ÈÓz Ô‰a ˜ÒBÚÂ ,Ô‰È‡eÏÁz Ïk ‡t¯Óe Ô˙B‡»¿«≈»«¬≈∆¿≈»∆»ƒ
.B„È ˙ÁzL ÂÈL‡Â«¬»»∆««»

א.67) הלכה פ"ה שקלים העוסק 68)ירושלמי ש"כל
הרצפה" על עומד שיהיה צריך המקדש, מעבודת בעבודה

יז). הלכה המקדש ביאת מהלכות הוא 69)(פ"ה כן
שם. בארבעה 70)בירושלמי אלא לעבוד להם אסור "כי

ולא  פחות לא ואבנט, ומצנפת ומכנסים כתונת בגדים:
שם, [בירושלמי א). משנה פ"ה שם המשניות (פירוש יותר"
"ושותין  שם: אמרו זה ובמקום אחד". חלוק "אלא ליתא
הרבה  להם היו שלא זה גם הביא שם ובפיה"מ מים",

מים]. שותים שהיו מה וגם בגדים,

.ÂËÔÈÁÈLÂ ˙B¯Ba ¯ÙBÁ ˙BÈ‰Ï „Á‡ ÔÈpÓÓ ÔÎÂ71 ¿≈¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÔÈÈeˆÓ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯Ba‰ Ôw˙Óe¿«≈«∆«ƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ¿ƒ

ÌÈÏ‚¯‰ ÈÏBÚ ÏÎÏe ‰È·LBiÓ „Á‡ ÏÎÏ ÌÈÏLe¯Èa72. ƒ»«ƒ¿»∆»ƒ¿∆»¿»≈»¿»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ Èn‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ „Á‡Â73Ôw˙Ó ‡e‰Â , ¿∆»¿À∆«»À»≈∆∆«»ƒ¿¿«≈

˙¯Ëw‰ Èn‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ „Á‡Â .BzÎ‡ÏÓ Ïk74, »¿«¿¿∆»¿À∆«»À»≈«¿…∆
.dzÎ‡ÏÓ Ôw˙Ó ‡e‰Â¿¿«≈¿«¿»

כיף 71) דין האי יודע) (=והיה ידע "והוה שם: בירושלמי
כיף  דין והאי קרים), מים מוציא סלע (=איזה מיא מקורר
שרברובתיה  היכן ועד (=חמימות), שרברוביה ביה אית

מגעת)". חמימותו היכן (עד קמא 72)מטיא (בבבא רש"י
רגלים  לעולי בורות חופר שהיה פירש, קכא:) ויבמות נ.
שהיה  כתב: שם) (שקלים המשנה בפירוש ורבינו בדרכים.
כאן. שכתב מה וכעין ובמדבר". בישוב לעם מים "ממציא

שם.73) שם.74)שקלים

.ÊË˙BÎB¯t‰ È‚¯B‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ ˙Î¯t‰ ÏÚL ‰Ê75 ∆∆««»…∆¿À∆«»¿≈«»
.ÌÈ¯ÚMÏÂ ÏÎÈ‰Ï ˙BÎeÓ eÈ‰iL Ô‰a ÔÈÓ˜B¯‰Â¿»¿ƒ»∆∆ƒ¿»«≈»¿«¿»ƒ

‰L ÏÎa ÔÈOBÚ eÈ‰ ˙BÎB¯t ÈzLe76ÔÈa ÏÈc·‰Ï ¿≈»»ƒ¿»»»¿«¿ƒ≈
ÌÈL„w‰ L„˜Ï L„w‰77ÔÈÏeÙk ˙Î¯t‰ ÈËeÁÂ . «…∆¿…∆«√»ƒ¿≈«»…∆¿ƒ

˙ÏÎ˙e LL :da eÈ‰ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡Â .‰ML ‰MLƒ»ƒ»¿«¿»»ƒƒ»»≈¿≈∆

.‰ML ÏeÙk Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ .ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â¿«¿»»¿««»ƒ¿»∆»≈∆»ƒ»
ÔÈËeÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ È¯‰78dÈ·Ú ‰È‰ ÁÙËÂ .79. ¬≈«¿»»¿∆¿ƒƒ¿∆«»»»¿»
ÔÈ¯È ÌÈÚ·LÂ ÌÈL ÏÚÂ80dk¯‡ .˙‚¯‡ ‰˙È‰ ¿«¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ»¿»∆¡∆∆»¿»

‰n‡ ÌÈ¯OÚ d·Á¯Â ,‰n‡ ÌÈÚa¯‡81. «¿»ƒ«»¿»¿»∆¿ƒ«»

שם.75) שקלים וירושלמי משנה 76)משנה פ"ח שקלים
עושים  היו הקטורת, עשן מחמת משחירות שהיו לפי ה.

כט:). בתמיד (הרא"ש שנה בכל למעלה 77)חדשות ראה
ב. הלכה הבחירה בית מהלכות שם 78)פ"ד שקלים

עא: שם.79)ויומא ושתים 80)שקלים שבעים : היינו
שם: נוסחאות ובכמה שם. שבשקלים (=חוטים) נימים"

רבינו. שכתב כמו קודשֿהקדשים 81)"נירין", שרוחב
יוםֿטוב  (תוספות אמה ארבעים וגבהו אמה, עשרים

שם). בשקלים

.ÊÈÈL Lc˜Óa eÈ‰ ˙BÎB¯t ‰¯OÚ LÏLe82:Ú·L ¿∆¿≈»»¿ƒ¿»≈ƒ∆«
,ÌÏe‡‰ Á˙t ÏÚ ˙Á‡Â ,‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL ‰Ú·L ÏÚ«ƒ¿»«¬≈»¬»»¿«««∆«»»
ÔÈ·e BÈa ¯È·cÏ ÌÈzLe ,ÏÎÈ‰‰ Á˙t ÏÚ ˙Á‡Â¿«««∆««≈»¿«ƒ«¿ƒ≈≈

‰iÏÚa Ôc‚k ÌÈzLe ,L„w‰83. «…∆¿«ƒ¿∆¿»»¬ƒ»

נד.82) ביומא רב של עליית 83)מימרא בין להבדיל
שם). (רש"י קודשֿהקדשים בית עליית לבין ההיכל

.ÁÈ˙Î¯t84‰‡Óh‰ „ÏÂa ˙‡ÓËpL85ÔÈÏÈaËÓ - »…∆∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ
ÌÈÙa d˙B‡86dÈ‡L ÈÙÏ ,„iÓ d˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe »ƒ¿ƒ«¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ∆≈»

LÓL ·¯Ú‰ ‰ÎÈ¯ˆ87‰‡Óh‰ ·‡a ˙‡ÓËpLÂ .88- ¿ƒ»∆¡≈∆∆¿∆ƒ¿»¿««À¿»
ıeÁaÓ d˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ89ÁËBLÂÔÈ90ÏÈÁa d˙B‡91, «¿ƒƒ»ƒ«¿¿ƒ»«≈

‰L„Á ‰˙È‰ Ì‡Â .LÓL ·¯Ú‰ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»∆¡≈∆∆¿ƒ»¿»¬»»
‡aËˆ‡‰ ·b ÏÚ d˙B‡ ÔÈÁËBL -92‰‡¯iL È„k , ¿ƒ»««»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿∆

ÌÚ‰93.‰‡ ‡È‰L dzÎ‡ÏÓ ˙‡ »»∆¿«¿»∆ƒ»»

(תויו"ט 84) הנ"ל פרוכות משלושֿעשרה אחת כלומר,
ד). משנה שם שגזרו 85)שקלים טמאים משקין היינו

הטומאות  אבות מהלכות (פ"ז כלים שיטמאו חכמים עליהם
אינה  שאז תלויה, היתה כשלא והמדובר אֿב). הלכות
מפני  אלא טומאה מקבלת אינה שהרי טומאה, מקבלת
כלאים  מהלכות ופ"י יד: (ביצה כנגדו מתחמם שהשמש
תוספות  (עיין בהנאה אסורה מקדש של ופרוכת יד), הלכה
יש  ואז מונחת, כשהיתה המדובר אלא – מפני) ד"ה שם
בשביל  בעזרות אותה תולים ברגלים שהרי בגד, תורת עליה
טומאה  שמקבלים אדם כמשמשי היא והרי הבאים, אדם בני

סולימן). הר"ר בשם שם שלמה ביםֿשל86ֿ)(מלאכת
שם). ישראל (תפארת להוציאה צורך ואין שבעזרה, שלמה

בפי"ב 87) ראה שמש, הערב צריכה אינה מדרבנן שטומאה
ו. הלכה הטומאות אבות בנבילה 88)מהלכות או בשרץ

בהם. שהוא 89)וכיוצא בגד למקדש להכניס אסור שהרי
הלכה  המקדש ביאת מהלכות פ"ג (להלן לטומאה ראשון

לנגבה.90)יז). לעזרה.91)כדי במשנה 92)חוץ
של  שהרחבה משנהֿלמלך). (ועיין האיצטבא" גג "על שם:
ומסוככות  שם, לישב באיצטבאות מוקפת היתה הבית הר
ד). משנה פ"ד סוכה (הרע"ב הגשמים מפני למעלה

היו 93) ואילו אותו. יראה מרחוק העומד גם כלומר,
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העומדים  אלא יפיו לראות יכלו לא בחיל, אותו שוטחים
ישראל). (תפארת לו סמוך

.ËÈÌÈiL Ì‰Ï eÈ‰ Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰ ÏÎÂ¿»«≈ƒ∆»«ƒ¿»»»∆¿ƒƒ
ÌÈLÈÏLe94e‡È·È - ÌÈBL‡¯‰ e‡ÓhÈ Ì‡L , ¿ƒƒ∆ƒƒ»¿»ƒƒ»ƒ

.Ì‰ÈzÁz ÌÈiM‰«¿ƒƒ«¿≈∆

כו:94) בחגיגה משנה

.Î˙Î‰a ˜ÒBÚ ‰p‰k È„‚a ‰OÚÓ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰Ê∆«¿À∆««¬≈ƒ¿≈¿À»≈«¬»«
Ô˙‚È¯‡·e ÏB„b Ô‰k È„‚·e ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k È„‚a95, ƒ¿≈…¬ƒ∆¿ƒƒ¿≈…≈»«¬ƒ»»
Lc˜na BÏ ‰˙È‰ ‰kLÏÂ .Ïk‰ ‰OÚ B„È ˙ÁzÓe96. ƒ««»«¬∆«…¿ƒ¿»»¿»«ƒ¿»

על 95) "ופנחס א) משנה פ"ה (שקלים שלפנינו במשנה
הכנת  על ממונה שהיה רבינו, ומפרשה המלבוש".
"ופנחס  אחרות: נוסחאות לפי ברם אריגתם. ועל המלבושים
דעת  וזוהי ההלבשה, פעולת על ממונה היה – המלביש"
את  גם רבינו כלל שם, המשנה ובפירוש בהשגה. הראב"ד

המוריה. בהר ועיין העשייה, את וגם מדות 96)ההלבשה
ד. משנה פ"א

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'á 'å íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
היו 1) אם דינם ומה היו, בגדים מיני ששלשה בו יתבארו

משוחקים. או מטושטשים

.‡,ËBÈ„‰ Ô‰k È„‚a :ÌÈÈÓ ‰LÏL ‰p‰k È„‚aƒ¿≈¿À»¿»ƒƒƒ¿≈…≈∆¿
·‰Ê È„‚·e2Ô·Ï È„‚·e ,3Ì‰ ËBÈ„‰ Ô‰k È„‚a . ƒ¿≈»»ƒ¿≈»»ƒ¿≈…≈∆¿≈

ÌÈÏk ‰Úa¯‡4˙Úa‚Óe ,ÌÈÒÎÓe ,˙zk :5.Ë·‡Â , «¿»»≈ƒÀ…∆ƒ¿»«ƒƒ¿««¿«¿≈
ÌÈ·Ï ÔzLt ÏL ÔzÚa¯‡Â6‰ML ÏeÙk ÔËeÁÂ ,7. ¿«¿«¿»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»

¯Óˆa Ìe˜¯ Bc·Ï Ë·‡‰Â8. ¿»«¿≈¿«»¿∆∆

ה"ב.2) להלן וראה גדול, כהן הגדול 3)של שהכהן
ה"ג. להלן וראה הכיפורים, ביום בהם מפורש 4)משמש

כתנות, תעשה אהרן "ולבני מֿמב) כח, (שמות בתורה
להם  ועשה להם... תעשה ומגבעות אבנטים, להם ועשית

בד". מגבעת.5)מכנסי פ'6)צ"ל: ב'ספרא' הוא (כן
בין  צבועים בין מטמאים יהו "יכול ה"גֿד) (פי"ג מצורע
פשתים, בבגד או צמר בבגד תלמודֿלומר צבועים, שאינן
הצבוע  את אוציא – כברייתו צמר אף כברייתה, פשתים מה
תלמודֿלומר  שמים, בידי הצבוע את אוציא ולא אדם בידי
ועי' לבנה", צמר אף לבנה, פשתים מה ולצמר, לפשתים

קא). מצוה סוף חינוך' דברים 7)'מנחת ב: עא, יומא
הי"ד. להלן וראה ששה, כפול חוטן שש, בו שנאמרו

ואףֿעלֿפי 8) ב. יב, ביומא רבי וכדעת שעטנז. הוא כלומר,
לט, (שם שנאמר בכהןֿגדול, אלא בתורה מפורש זה שאין
שני  ותולעת וארגמן ותכלת משזר, שש האבנט "ואת כט)
כאן  נאמר שהרי מדבר, הכתוב ובכהןֿגדול רוקם", מעשה
"ואבנט  גדול כהן גבי לט) כח, (שם להלן ונאמר "רוקם",
לך) אמר ד"ה ו. יומא 'תוספות' (ראה רוקם" מעשה תעשה
ט) כט, (שם שנאמר ממה מכהןֿגדול, הדיוט כהן למדו –
כהן  של אבנטו כי להורות ובניו", אהרן אבנט אותם "וחגרת
ומה  בגמרא). שם (יומא הדיוט כהן של אבנטו זהו גדול,

בפרשת  רלב"ג כדעת נראה בצמר" "רקום רבינו שכתב
אבל  בלבד, צמר של אחד ממין היה האבנט כי שכתב תצוה,
שהיה  נראה שמחת, ד"ה כא. שבת ה'תוספות' מדברי
(משנהֿ שני ותולעת וארגמן תכלת צמר: מיני משלושת

ועיי"ש). למלך.

.·ÏB„b Ô‰k È„‚a Ô‰ ·‰Ê È„‚a9‰ÓL Ì‰Â , ƒ¿≈»»≈ƒ¿≈…≈»¿≈¿…»
ÌÈÏk10,„BÙ‡Â ,ÏÈÚÓe ,Ô‰k Ïk ÏL ‰Úa¯‡‰ : ≈ƒ»«¿»»∆»…≈¿ƒ¿≈

ıÈˆÂ ,ÔLÁÂ11Ì˜B¯ ‰OÚÓ ÏB„b Ô‰k ÏL BË·‡Â . ¿∆¿ƒ¿«¿≈∆…≈»«¬≈≈
‡e‰12ËBÈ„‰ Ô‰k Ë·‡Ï ÂÈOÚÓa ‰ÓB„ ‡e‰Â ,13. ¿∆¿«¬»¿«¿≈…≈∆¿

‰¯eÓ‡‰ ˙Úa‚n‰ ‡È‰ Ô¯‰‡a ‰¯eÓ‡‰ ˙ÙˆÓeƒ¿∆∆»¬»¿«¬…ƒ«ƒ¿««»¬»
ÏÚ ÛÙBlL ÈÓk da ÛBˆ ÏB„b Ô‰kL ‡l‡ ,ÂÈ·a¿»»∆»∆…≈»≈»¿ƒ∆≈«

¯·M‰14˙‡¯˜ CÎÈÙÏe ,Ú·BÎk da ÔÈÙBˆ ÂÈ·e , «∆∆»»¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿≈
˙Úa‚Ó15. ƒ¿««

גדול 9) כהן בגדי נקראו וע.) (לא: יומא מסכת במשנה גם
לבן, בגדי הם מהם שארבעה אףֿעלֿפי זהב", "בגדי –

הדיוט. כהן כהן 10)כשל "בגדי שאמר למה מוסב זה
לא  זהב בגדי שהרי זהב", "בגדי שכתב למה ולא גדול",

(כסףֿמשנה). ארבעה אלא שמונה בתורה 11)היו מפורש
ואפוד  חושן יעשו, אשר הבגדים "ואלה דֿלו) כח, (שם

טהור". זהב ציץ ועשית וגו', בתורה 12)ומעיל כמפורש
רוקם". מעשה תעשה "ואבנט לט) ב'מגדל 13)(שם, עי'

לאבנט  במעשיו דומה "ואינו שהעתיקו: ספר' וב'קרית עוז'
"מעשה  נאמר כהןֿגדול של שבאבנט והיינו הדיוט". כהן
נראות  באריגה הנעשות הצורות שתהיינה ו"הוא רוקם",
בו  שתהיינה צורך אין כהןֿגדול של אבנט ואילו וכו'",

שלמה'. ב'יריעות ועי' מגלגל 14)צורות, ומחזיר, מגלגל
ששתיהם  רבינו וסובר תחבושת. כמין ראשו, סביב ומחזיר
הלבישה. בענין ביניהם חילוק שיש אלא ארוך, סודר כעין
זה, של כמעשהו זה של מעשהו "אין כתב: הראב"ד אבל
ככריכות  הרבה כריכות אותו וכורך הרבה, ארוך מצנפת
שלנו, הכובעין כעין המגבעות מעשה אבל הישמעאלים,
כתב  התורה של בפירושו ורש"י קצרין". והן מלמעלה חדין

כובע. כמין הם מתחלפות,15)ששניהם גיכ"ק שאותיות
כובע, =) קובע מלשון והוא "מקבעת", כמו "מגבעת" והרי
מ) כח, (שמות אונקלוס תרגם וכן לח). יז, שמואלֿא ראה

רמב"ן). בשם (כסףֿמשנה "וכובעין" – "ומגבעות"

.‚Ô‰k Ô‰a LnLnL ÌÈÏk ‰Úa¯‡ Ì‰ Ô·Ï È„‚aƒ¿≈»»≈«¿»»≈ƒ∆¿«≈»∆…≈
,Ë·‡Â ,ÌÈÒÎÓe ,˙zk :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒÀ…∆ƒ¿»«ƒ¿«¿≈

˙ÙˆÓe16‰ML ÏeÙk ÔËeÁÂ ,ÌÈ·Ï ÔzÚa¯‡Â .17, ƒ¿∆∆¿«¿«¿»¿»ƒ¿»»ƒ»
ÓeÌ‰ Bc·Ï ÔzLt‰ Ô18˙Bzk ÈzLe .19˙B¯Á‡20eÈ‰ ƒ«ƒ¿»¿«≈¿≈À√¬≈»

dL·BÏ ˙Á‡ :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b Ô‰ÎÏ BÏ¿…≈»¿«ƒƒ««¿»
¯ÁMa21ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ˙Á‡Â ,22ÌÈLÏLa Ì‰ÈzLe . «««¿««≈»«¿«ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ

Lc˜‰ ÏMÓ ‰Ó23ÛÈÒBÓ - ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . »∆ƒ∆∆¿≈¿ƒ»»¿ƒƒ
BlMÓ24da ‰OBÚ Ck ¯Á‡Â ˙ÙÒBz‰ LÈc˜Óe . ƒ∆«¿ƒ«∆∆¿««»∆»

˙zk‰25. «À…∆

לד:).16) (יומא במשנה נקראים הם ב.17)כן עא, שם
לה.).18) (שם בוץ" בבגדי היום "שעבודת שעטנז, ואינם
(=פשתן 19) פילוסין לובש היה "בשחר לד:) (שם במשנה
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עשר  שנים של הערבים ובין מנה, עשר שמונה של מעולה)
בכתונת  שהמדובר רבינו ומפרש מנה". שלשים הכל מנה,
דיברו  לא - ב לה, שם בגמרא וגם שם). רש"י (ועי' בלבד

רוקח'). ('מעשה הכתונת על שמילה 20)אלא אפשר
וראה  קב, סי' מפאנו רמ"ע (שו"ת בטעותֿסופר היא מיותרת

רוקח'). ו'מעשה למלך' של 21)ב'משנה פנים לעבודת
ומחתה.22)שחרית. כף במשנה,23)להוצאת כחכמים

להיות  צריך שחרית ששל אמרו, – א לה, שם ובגמרא שם.
וצ"ע  כלום, מזה הזכיר לא ורבינו ערבית, משל יקרים יותר

במשנה.24)(משנהֿלמלך). - ב לד, לה,25)שם שם
בגמרא. - ב

.„ÌÈL„Á eÈ‰iL Ô˙ÂˆÓ ‰p‰k È„‚a26ÌÈ‡ ,27 ƒ¿≈¿À»ƒ¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»ƒ
ÌÈLlLÓe28ÌÈÏB„b‰ È„‚a C¯„k ,29:¯Ó‡pL ; ¿À»ƒ¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¡«

ÔÈLËLËÓ eÈ‰ .˙¯‡Ù˙Ïe „B·ÎÏ30ÔÈÚ¯˜Ó B‡31B‡ ¿»¿ƒ¿»∆»¿À¿»ƒ¿…»ƒ
B˙cÓ ÏÚ ¯˙È ÔÈk¯‡32B˙cnÓ ˙eÁt ÌÈ¯ˆ˜ B‡33B‡ ¬Àƒ»≈«ƒ»¿»ƒ»ƒƒ»

Ë·‡a Ô˜lqL34eÈ‰ .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „·ÚÂ ∆ƒ¿»»«¿≈¿»«¬»¿»»
ÔÈ˜ÁLÓ35„Ú Ë·‡a Ô˜lÒÂ ÌÈk¯‡ eÈ‰L B‡ ¿À»ƒ∆»¬Àƒ¿ƒ¿»»«¿≈«

‰¯LÎ B˙„B·Ú - „·ÚÂ B˙cÓk eOÚpL36. ∆«¬¿ƒ»¿»«¬»¿≈»

שיהיו 26) – "בד" שנאמר מה כן למדו - ב יח, בזבחים
רש"י). – פשתן בבדי שהיו (כשעה שנאמר 27)חדשים

לכבוד  אחיך לאהרן קודש בגדי "ועשית ב) כח, (שמות
להלן. וראה וכן 28)ולתפארת". "ומשולשלים", צ"ל:

ווינציא. בדפוס לו 29)הוא אין "אם א: קיג, בשבת עי'
רש"י: ופירש בגדיו". ישלשל לשבת), (בגדים להחליף
בביתם, שיושבים עשירים כדרך מטה, כלפי בגדיו "ישלשל

הארץ". מן בגדיהם לסלק צריכים בטיט 30)ואינם
יח:). בגדים,31)(זבחים מחוסר שהוא מפני הוא והפסול

הרמב"ן  שכתב כמו שאינם", כמו הקרועים ש"הבגדים
(ומה  ספר'. ב'קרית וראה קסד, לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
שאם  הי"ד) המקדש ביאת מהל' (פ"א להלן רבינו שכתב
מחמת  הפסול אין שם – כשרה עבודתו בגדים קרוע עבד
(ראה  ראש פרועי דוגמת ניוול, מחמת אלא בגדים, מחוסר
כדרך  שלא תפר =) כששלל מדובר שם כי הט"ו), שם
שהרי  בגדים, מחוסר משום בו שאין הקריעה, את תפירה)
שאין  כהונה, בגדי מתקנים שאין (ואףֿעלֿפי שלם הוא
– הט"ו פ"א ולמעלה ה"ה, להלן עשירות, במקום עניות
ניוול  משום אבל כשר), בדיעבד אבל לכתחילה אלא זה אין
אבל  מהל' (פ"ט הקריעה לשלול שמותר מכיון בו, יש
המת. על קריעה דין זה מבגד בטל לא עלֿכרחנו ה"א),
מקורעין", "בגדיו כתב: שכאן רבינו, דברי ומדוקדקים
"קרועי  כתב: להלן ואילו אינו, וכאילו מקורע, שהבגד
אלא  שלילה), עלֿידי (שתוקן שלם שהבגד היינו בגדים",
כרך  ב"סיני" וראה כנ"ל. מתו, על בגדים" "קרוע שהאדם

קפג). עמ' כרב.32)יט - שם ושמואל,33)זבחים, כרב
"שיהא  – בד" "מדו שנאמר ממה נלמד שזה ונראה שם.

לעכב. וזהו ב. סה, בפסחים ראה היינו,34)כמדתו",
ממדתו. פחות נעשו ועלֿידיֿזה באבנט, וסלקן כמדתו שהיו
קצרים  בגדים כדין אלו בגדים שדין מפני פסולה ועבודתו
שעלֿידי  הקיפול כלומר, גייז", מיגז "אבנט – ממדתו
להלן. וראה שם, בזבחים כרב ומקצרו. הבגד קוצץ האבנט

מעכב 35) זה אין – חדשים שיהיו שמצוותם שאע"פ ישנים.
שם). (זבחים, מיגז 36)בדיעבד ש"אבנט - שם כרב,

לג. הערה למעלה ראה גייז",

.‰ÔÈaÏÓ ÔÈ‡ - ÔÈ‡Bˆ eOÚpL ‰p‰k È„‚aÓ „‚a Ïk»∆∆ƒƒ¿≈¿À»∆«¬ƒ≈¿«¿ƒ
Ô˙B‡37˙BÏÈ˙tÏ ÔÁÈpÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â38 »¿≈¿«¿ƒ»∆»«ƒ»«¿ƒ

ÔÈÊBb - eÏaL ÏB„b Ô‰k È„‚·e .ÌÈL„Á L·BÏÂ¿≈¬»ƒƒ¿≈…≈»∆»¿ƒ
Ô˙B‡39BÈ‡ - ÌBv‰ ÌBÈa Ì‰a „·BÚL Ô·Ï È„‚·e . »ƒ¿≈»»∆≈»∆¿«≈

ÌB˜Óa ÔÈÊ‚ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰iL ÌÚt Ì‰a „·BÚ≈»∆««¿ƒ»¿»∆»ƒ¿»ƒ¿»
ÌL Ì˙B‡ ËLÙiL40Ì‰Â .ÌL ÌÁÈp‰Â :¯Ó‡pL ; ∆ƒ¿…»»∆∆¡«¿ƒƒ»»¿≈

.‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬»»

(וראה 37) עשירות. במקום עניות שאין - ב פח, זבחים
בדיעבד  אבל לכתחילה, אלא זה שאין הקודמת, בהלכה
שהביא  - ב י, בערכין הרא"ש מדברי נראה וכן כשר.
ספר'). ב'קרית ועי' בשמו, יב אות שם מקובצת' ה'שיטה

הסמוכה.38) בהלכה וראה במשנה. - א נא, אין 39)סוכה
דלהלן  לבן מבגדי ללמדה יש אבל בגמרא, מפורש זה
(משנהֿ ה"ג פ"ה סוכה ב'ירושלמי' ועי' ספר'). ('קרית

כתנאֿקמא.40)למלך). – ב יב, יומא

.ÂeÈ‰ - Ì‰ÈË·‡Â eÏaL ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k ÈÒÎÓƒ¿¿≈…¬ƒ∆¿ƒ∆»¿«¿¿≈∆»
˙BÏÈ˙t Ô‰Ó ÔÈOBÚ41Lc˜na Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Óe ƒ≈∆¿ƒ«¿ƒƒ»∆«ƒ¿»
‰·‡BM‰ ˙Èa ˙ÁÓOa42ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k ˙B˙ÎÂ . ¿ƒ¿«≈«≈»¿»¿…¬ƒ∆¿ƒ

„ÈÓz ˙¯BÓÏ ˙BÏÈ˙t Ô‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ - eÏaL43. ∆»»ƒ≈∆¿ƒƒ¿«»ƒ

במשנה.41) שם, לפי 42)סוכה כשרות, אינן למנורה אבל
"להעלות  בה שנאמר לפתילה, ראוי שאינו צמר, בהן שיש
כא). כ: (שבת מאליה" עולה השלהבת "שתהא – תמיד" נר
של  באבנט אין ה"א) (למעלה רבינו שלדעת (ואףֿעלֿפי
ראוי  אינו זאת בכל בלבד, אחד צמר מין אלא כהןֿגדול
שאין  דבר גבי על שמדליקין דבר ככרך שדינו להדלקה,
שם  ה'תוספות' שכתבו כמו ודלא כא.) (שם שפסול מדליקין
שכתב  כמו אלא זה, על גזרו לא שבמקדש שמחת, ד"ה

אסור). במקדש שגם שם, שם.43)ה'מאירי' שבת,
גם  בו שיש אבנט, אלא למעט בא ולא למצנפת. והואֿהדין
כבוד  שאינם ומכנסים (כסףֿמשנה), למעלה כמבואר צמר,
(ועי' יב). אות מ"ג פ"ה סוכה ישראל' ('תפארת למנורה

ה"ג). פ"ה סוכה 'ירושלמי'

.Ê¯eaˆ ÏMÓ ‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡ ÌÈ‰k‰ È„‚a Ïk44. »ƒ¿≈«…¬ƒ≈»»ƒ∆»ƒ∆ƒ
¯eavÏ B¯ÒBÓ - ‰p‰Î È„‚aÓ „‚a ·c˙‰L „ÈÁÈÂ¿»ƒ∆ƒ¿«≈∆∆ƒƒ¿≈¿À»¿«ƒ

¯zÓe45˙¯M‰ ÈÏk Ïk ÔÎÂ .46‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÂ47 À»¿≈»¿≈«»≈«¬≈««¬»»
Ïk Û‡ .ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰ - ¯eavÏ „ÈÁÈ Ô¯ÒnL∆¿»»»ƒ«ƒ¬≈≈¿≈ƒ«»

¯eav‰ ˙Ba¯˜48- BlMÓ „ÈÁÈ Ô˙B‡ ·c˙‰L »¿¿«ƒ∆ƒ¿«≈»»ƒƒ∆
.¯eavÏ Ì¯ÒÓiL „·Ï·e ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒƒ¿«∆ƒ¿¿≈«ƒ

ב.44) לה, ה"ב.46)שם.45)יומא שם 'ירושלמי'
ה"א.47) שם ו'ירושלמי' א. כח, תוספתא 48)תענית

קרבנות  "כל :(4 176 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ב שקלים
שימסרם  ובלבד כשרים, לעצמן נתנדבו ואם וכו' הציבור

שמח'). ('אור א. ז, השנה בראש הוא וכן לציבור".

.Á˙BˆÏÁÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k È„‚aƒ¿≈…¬ƒ∆¿ƒ»ƒ≈∆«¬»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25



ycwndקצ ilk zekld - dcear xtq - oeygÎxn 'a 'e mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Ba¯49Lc˜na eÈ‰ ÔBlÁ ÌÈÚL˙Â ‰MLÂ .50ÁÈp‰Ï «¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»¿«ƒ«
ÌLÂ ,¯ÓLÓ ÏÎÏ ˙BBlÁ ‰Úa¯‡ ,ÌÈ„‚a‰ Ô‰a»∆«¿»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿»¿≈
.˙BÓe˙Ò ÔlÎÂ ,ÂÈ˙BBlÁ ÏÚ ·e˙k ¯ÓLÓ Ïk»ƒ¿»»««»¿À»¿
- Ô‰lL ˙aMa ‰„B·ÚÏ ¯ÓLÓ ÈL‡ eÒkiLÎe¿∆ƒ»¿«¿≈ƒ¿»»¬»««»∆»∆
;ÌÈÏk‰ ÔÈÏËBÂ Ô˙aL ÈÓÈ Ïk Ô‰È˙BBlÁ ÔÈÁ˙Bt¿ƒ«≈∆»¿≈««»¿¿ƒ«≈ƒ
.ÔÓ˙BÒÂ Ô‰È˙BBlÁÏ ÌÈ„‚a‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - e‡ˆiLÎe¿∆»¿«¬ƒƒ«¿»ƒ¿«≈∆¿¿»

מחלצות".49) אותך "והלבש ד) ג, (זכירה הכתוב מלשון
כתונת  היא: חליפה (כל חליפות כמה להם עושים כלומר,
דבריו  ומקור ה"א). למעלה – ואבנט מגבעת ומכנסים,
שניים  להם יש במקדש שהיו הכלים שכל - ב כו, בחגיגה
ושלישים, שניים יבואו הראשונים נטמאו שאם ושלישים,
מפורש  וכן כהונה. לבגדי שהואֿהדין רבינו וסובר
כתנות, תעשה אהרן "ולבני ה"ו) פ"ג (יומא ב'ירושלמי'
ב'תוספות' (הובא ואחד" אחד לכל כתנות, שתי אמרי רבנן

שם). אבן' ב'טורי וראה חרש, ד"ה ג. במס'50)חגיגה
תשמיש  עליהם וכתוב שם, היו "וחלונות מ"ג: פ"ה תמיד
מונח  היה בגד מין כל כי בפירושו, רבינו שם וכתב  הכלים",
מעשרים  ואחד אחד לכל שהיו ומכיון עצמו. בפני בחלון
היו  שבסךֿהכל הרי מיוחדים, חלונות המשמרות וארבע
פ"ד  סוכה שבתוספתא (ואףֿעלֿפי חלונות. וששה תשעים
וארבע  ש"עשרים מפורש (14 200 עמ' צוקרמנדל (הוצאת
וכן  לוייה", משמרות וארבע עשרים כנגד שם, היו חלונות
צריך  – סוכה מסכת בסוף המשניות, בפירוש רבינו כתב
שלשה  עוד ובו אחד, גדול חלון היה אחד שלכל לומר

קטנים). חלונות

.ËÈÙÏ ?¯ÓLÓ ÏÎÏ ˙BBlÁ ‰Úa¯‡ eOÚ ‰ÓÏÂ¿»»»«¿»»«¿»ƒ¿»¿ƒ
ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÏk‰ eÈ‰È ‡lL51ÌÈÒÎn‰ Ïk ‡l‡ . ∆…ƒ¿«≈ƒ¿…»ƒ∆»»«ƒ¿»«ƒ

ÌÈË·‡‰ ÔÎÂ .ÌÈÒÎÓ ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ ,„Á‡ ÔBlÁa¿«∆»¿»»»ƒ¿»«ƒ¿≈»«¿≈ƒ
Ôlk ˙BÙˆn‰ ÔÎÂ .Ë·‡ ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ ,„Á‡ ÔBlÁa¿«∆»¿»»»«¿≈¿≈«ƒ¿»À»

.„Á‡ ÔBlÁa Ôlk ˙Bzk‰Â ,„Á‡ ÔBlÁa¿«∆»¿«À√À»¿«∆»

הלבישה,51) סדר את לשנות יבוא מעורבין, יהיו שאם
האבנט, ואחריה הכתונת, ואחריהם תחילה מכנסים שהוא:
בפירוש  רבינו כתב וכן ה"א). פ"י (להלן המצנפת ואחריו

שלמה'. 'יריעות ועי' שם. תמיד מס' המשניות,

.ÈBlL ‰kLla ·‰Ê È„‚a ÁÈpÓ ÏB„b Ô‰k52‰ÏÈla …≈»«ƒ«ƒ¿≈»»«ƒ¿»∆««¿»
.Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL ˙Úa B‡¿≈∆≈≈ƒ«ƒ¿»

הכהן 52) בגדי עבור מיוחד חלון במשנה נזכר שלא מכיון
מניחם  היה אלא חלון לו היה שלא רבינו למד הגדול,

המוריה'). ('הר בלשכתו

.‡ÈÔ‰a ˙B‰Ï ¯zÓ ‰p‰k È„‚a53ÌL·BÏ CÎÈÙÏ . ƒ¿≈¿À»À»≈»»∆¿ƒ»¿»
ÔÓ ıeÁ ;‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL elÙ‡Â B˙„B·Ú ÌBÈa¿¬»«¬ƒ∆…ƒ¿«¬»ƒ

ÊËÚL ‡e‰L ÈtÓ ,Ë·‡‰54,55ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡ »«¿≈ƒ¿≈∆««¿≈»¿…≈∆¿
.‰„B·Ú ˙ÚLa ‡l‡ BL·ÏÏ¿»¿∆»ƒ¿«¬»

שכתבו 53) בגדי, ד"ה שם ב'תוספות' וראה א. סט, יומא
לפי  מעילה, בקרבן חייבים שאינם אלא אסור, שלכתחילה

השרת". למלאכי תורה ניתנה ג,54)"שלא וערכין שם,

ושם. כאן ובראב"ד הל"ב, כלאים מהל' בפ"י וראה ב.
להעמידה 55) וצריך הדפוס, טעות היה כאן ההלכה סימן

נראה  וכן המוריה'), ('הר הכהנים" "אין המילים לפני להלן
ריוח. יש ולהלן ריוח, שום אין שכאן (ר"מ) רומי בדפוס

.·ÈÔÈ‡56¯Óˆ ‡l‡ ‰„B·ÚÏ ÔÈL·BÏ ÌÈ‰k‰ ≈«…¬ƒ¿ƒ»¬»∆»∆∆
„·Ïa ÌÈzLÙe57. ƒ¿ƒƒ¿«

למעלה.56) ראה ההלכה, סימן את להעמיד צריך כאן
מ"א.57) פ"ט כלאים

.‚ÈÓ‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ‡e‰ - '„a' B‡ 'LL' ‰¯Bza ¯ ¿»»∆∆¡««»≈«
ıea‰ ‡e‰Â ÌÈzLt‰58ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏÎ˙e . «ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»¬»¿»»

Ce˙t ‡e‰L ,ÌÈÓL ÌˆÚk Úe·v‰ ¯Óv‰ ‡È‰ -59ÔÓ ƒ«∆∆«»«¿∆∆»«ƒ∆»ƒ
ÏÁk‰60Ì„‡ Úe·v‰ ¯Óv‰ ‡e‰ ÔÓb¯‡‰ .61˙ÚÏB˙Â , «…«»«¿»»«∆∆«»«»…¿««

˙ÚÏB˙a Úe·v‰ ¯Óv‰ ‡e‰ ÈM‰62. «»ƒ«∆∆«»«¿««

ב.58) יח, וזבחים ב. עא, מהל'59)יומא (פ"א מעורב
ה"ד). צרעת עם 60)טומאת קצת מעורב הוא כלומר,

שבכחול. "כפתוך ה"א: ציצית מהל' ובפ"ב הכותל. צבעי
ועי' חלזון, בדם אותו שצובעים רבינו כתב ה"ג ושם

הוא 61)משנהֿלמלך. ארגמן ד) כה, (שמות רש"י לדעת
משנהֿלמלך. ועי' ארגמן, ששמו צבע "והתולעת 62)מין

החרובין, לגרעיני הדומים ביותר האדומים הגרגרים הוא
(פ"ג  מהן" גרגיר בכל יש יתוש כמו ותולעת האוג. כמו והם

ה"ב). אדומה פרה מהל'

.„È'¯ÊLÓ LL' B‡ 'LL' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»≈≈»¿»
‰ML ÏeÙk ËeÁ‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ -63¯Ó‡pL ÌB˜Óe . »ƒ∆ƒ¿∆«»ƒ»»∆∆¡«

ÔÓ ‰ÂˆÓe ;¯Lk - Bc·Ï „Á‡ ËeÁ ‰È‰ Ì‡ ,'„a'«ƒ»»∆»¿«»≈ƒ¿»ƒ
‰ML ÏeÙk ‰È‰iL ¯Á·n‰64Ba ¯Ó‡pL ÌB˜Óe . «À¿»∆ƒ¿∆»ƒ»»∆∆¡«

„·Ïa '¯ÊLÓ'65‰ÓL ÏeÙk ÔËeÁ ‰È‰iL CÈ¯ˆ -66. »¿»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆»»¿…»

שם.63) וזבחים של 64)יומא, שיהו "בד, שם: בזבחים,
"בד, ששה". כפול חוטן שיהו – שזורים חדשים: – בוץ
ויש  למצוה, מהם יש – "אלא – משמע!?" לחודיה חד חד
מאלה  אחד הוא ששה כפול שגם רבינו, ופירש לעכב". מהם
שם. רש"י כפירוש ודלא לעכב, ולא למצוה אלא שאינם

כסףֿמשנה. והיינו 65)ועי' "שש", בלא "משזר" כלומר,
ה"ד). פ"ט (להלן המעיל ב.66)רימוני עא, יומא

.ÂË'Ì˜¯ ‰OÚÓ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk67‡e‰ - »»∆∆¡««»«¬≈…≈
„Á‡ „vÓ ˙B‡¯ ‰‚È¯‡a ˙BOÚp‰ ˙B¯ev‰ ‰ÈÈ‰zL∆ƒ¿∆»«««¬»¬ƒ»ƒ¿ƒ«∆»

‚È¯‡‰ ÈÙa68‰¯ev‰ ‰È‰zL ‡e‰ '·LÁ ‰OÚÓ'e . ƒ¿≈»»ƒ«¬≈…≈∆ƒ¿∆«»
.¯BÁ‡Â ÌÈt ÔÈ„„ˆ ÈMÓ ˙È‡¯ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿»

אחד.67) פרצוף לפיכך מחט, מעשה "רוקם ב: עב, שם
העתיק  ורבינו פרצופות". שני לפיכך אורג, מעשה חושב
178 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"ג שקלים התוספתא כלשון
פרצוף  רוקם ומעשה פרצופות, שתי חושב "מעשה ,(24
ב'ילקוט  (הובא המשכן' ד'מלאכת בברייתא וכ"ה אחד".

המוריה'. ב'הר ראה תרומה), פ' הוא 68)שמעוני' כן
סירליאו, ר"ש גירסת (לפי ה"ב פ"ח שקלים ב'ירושלמי'
שתי  חושב אחד. פרצוף רוקם "מעשה משנהֿלמלך): ועי'
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רוקם  מעשה אמר: חד נחמיה, ורבי יהודה רבי פרצופות.
וארי  מכאן ארי – חושב מעשה מכאן: וחלק מכאן ארי –
מכאן: וארי מכאן ארי – רוקם מעשה אמר: וחרינא מכאן,
כדיעה  רבינו ופסק מכאן". ונשר מכאן ארי – חושב מעשה
– יעשה פרצוף איזה ביאר ולא רבינו וסתם הראשונה,
(משנהֿ יעשה שירצה צורה מין ואיזה בזה, קפידא שאין

למלך).

.ÊËÔ‰k ÏL ÔÈa ,˙zk‰ ?ÌÈ„‚a‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈«¿»ƒ«À…∆≈∆…≈
‰˙È‰ ˙ˆaLÓ - ËBÈ„‰ Ô‰k ÏL ÔÈa ÏB„b69‡È‰L , »≈∆…≈∆¿¿À∆∆»¿»∆ƒ
˙BÒBk‰ ˙Èa BÓk ,d˙‚È¯‡a ÌÈza ÌÈza70C¯„k , »ƒ»ƒ«¬ƒ»»¿≈«¿∆∆

„È ˙È·e .ÌÈLw‰ ÌÈ„‚aa ÔÈ‚¯B‡‰ ÔÈOBÚL71dlL ∆ƒ»¿ƒ«¿»ƒ«»ƒ≈»∆»
˙zk‰ Ûeb ÌÚ B˙B‡ ÔÈ¯aÁÓe ,BÓˆÚ ÈÙa ‚¯‡∆¡»ƒ¿≈«¿¿«¿ƒƒ«À…∆

‰¯ÈÙ˙a72. ƒ¿ƒ»

ואף 69) שש". הכתונת "ושבצת לט) כח, (שמות שנאמר
"תעשה  מ) (שם, סתם אמר ובבניו באהרן, נאמר שזה
(רמב"ן  הנזכרת כמו כתנות תעשה היא הכוונה – כתנות"
משם  שנראה - א יב, מיומא לזה סמך ויש כח). לט, שם
הרי  בלבד, אבנט אלא הדיוט לכהן כהןֿגדול בין שאין

(משנהֿלמלך). שוות המשנה,70)שהכתנות בפירוש ראה
מ"א. פ"ג ב.72)שרוול.71)חולין עב, יומא

.ÊÈ·˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ „Ú - ˙zk‰ C¯‡73˙Èa C¯‡Â . …∆«À…∆«¿«¿»ƒ∆»≈¿…∆≈
B„È Òt „Ú - dlL „È74„i‰ ·Á¯k - BaÁ¯Â .75. »∆»««»¿»¿¿…««»

לא 73) יהיו לא כהונה שבגדי שצריך למעלה, כמבואר
בפ"ה  וראה (כסףֿמשנה). כמדתו אלא קצרים ולא ארוכים
עד  שיהיה צריך תלמידֿחכם של שבגד ה"ט, דעות  מהל'
כהונה  שבגדי וכיון ב. נז, מבבאֿבתרא ומקורו עקבו.
ולא  עקבו עד שיהא צריך ולתפארת, לכבוד להיות צריכים

שלמה'). ('יריעות שם.74)יותר זאת 75)יומא, למד
שלא  כמדתו, "בדו, – בד" "מדו ג) ו, (ויקרא שנאמר  ממה
המוריה'). ('הר ב סה, בפסחים כמפורש יותיר", ולא יחסר

.ÁÈÌÈÒÎn‰76Ô‰k ÏL ÔÈa ÏB„b Ô‰k ÏL ÔÈa , «ƒ¿»«ƒ≈∆…≈»≈∆…≈
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ;ÌÈÎ¯È „Ú ÌÈ˙nÓ Ì‰ ,ËBÈ„‰∆¿≈ƒ»¿«ƒ«¿≈«ƒ∆¿«¿»ƒ

„Ú ,·l‰ ÔÓ ·B¯˜ ¯eah‰‡e‰L ,C¯i‰ ÛBÒ ««»ƒ«≈««»≈∆
ÌÈˆLe .‰aÎ¯‡‰77˙Èa ‡Ï Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï LÈ »«¿À»¿»ƒ≈»∆¿≈»∆…≈

·˜p‰78‰Â¯Ú‰ ˙Èa ‡ÏÂ79.ÒÈk ÔÈÓk ÔÈÙwÓ ‡l‡ , «∆∆¿…≈»∆¿»∆»À»ƒ¿ƒƒ

ב.76) יג, צב.).77)נדה שבת (רש"י שלא 78)רצועות
עבירה 79)יתלכלך. הרהור לידי יבוא שלא לערוה. תיק

שם). נדה, (רש"י

.ËÈLL Bk¯‡ - ËBÈ„‰ B‡ ÏB„b Ô‰k ÏL ˙Ùˆn‰«ƒ¿∆∆∆…≈»∆¿»¿≈
˙Bn‡ ‰¯OÚ80LÏL BÓk BaÁ¯ - Ë·‡‰Â . ∆¿≈«¿»«¿≈»¿¿»

˙BÚaˆ‡81‰n‡ ÌÈLÏLe ÌÈzL Bk¯‡Â ,82BÙÈwÓ , ∆¿»¿»¿¿«ƒ¿ƒ«»«ƒ
ÔÈ‡ - Ôlk ‰p‰k È„‚·e .C¯k Èab ÏÚ C¯k B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ∆∆««≈∆∆ƒ¿≈¿À»À»≈
;‚¯B‡ ‰OÚÓ ‡l‡ ,ËÁÓ ‰OÚÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»«¬≈««∆»«¬≈≈

‚¯‡ ‰OÚÓ :¯Ó‡pL83. ∆∆¡««¬≈…≈

רז"ל.80) בשם לא) כח, (שמות הרמב"ן כתב כן
א.81) יט, זבחים ועי' בגד, אינו אצבעות משלש שפחות

שלמה'). ('יריעות ה"ח פ"י יומא 82)ולהלן 'ירושלמי'
ה"ג. ב.83)פ"ז עב, יומא

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'â ÷"ù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פי 1) הקורע ודין המעיל, ומעשה הציץ מעשה כיצד יבאר

המעיל.

.‡·Á¯ ·‰Ê ÏL ÒË ‰OBÚ ?ıÈv‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«ƒ∆«∆»»»»
˙BÚaˆ‡ ÈzL2ÈL ÂÈÏÚ ·˙BÎÂ ,ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓe ¿≈∆¿»«ƒ≈…∆¿…∆¿≈»»¿≈

‰ÏÚÓÏÓ ''‰Ï' ,‰hÓlÓ 'L„˜' .'‰Ï L„˜ :ÔÈËÈL3. ƒƒ…∆«…∆ƒ¿«»«ƒ¿«¿»
˙Á‡ ‰ËÈLa B·˙k Ì‡Â4e‰e·˙k ÌÈÓÚÙe .¯Lk - ¿ƒ¿»¿ƒ»««»≈¿»ƒ¿»

˙Á‡ ‰ËÈLa5. ¿ƒ»««

ãycew zegiyn zecewpã

m`e ,'dl ycw oihiy ipy eilr azeke ...uivd dyrn cvik"
."zg` dhiya edeazk minrte ,xyk zg` dhiya eazk

ה"א  יו"ד שיטין ב' עליו "כתוב יומא בגמרא ההלכה מקור
אני  יוסי, בר' אליעזר וא"ר מלמטה. למ"ד וקדש מלמעלה

אחת". בשיטה לה' קדש עליו וכתוב ברומי ראיתיו
שלא  מפני אחת בשיטה כתבוהו שפעמים משמע ולכאורה
פוסק  הרמב"ם שהרי כן, לומר שאין אלא ההלכה, את ידעו
כתבוהו  "ופעמים וממשיך כשר" אחת בשיטה כתבו "אם
גם  אחת בשיטה לכתוב שאפשר היינו אחת", בשיטה

לכתחילה.
שתים, או אחת שיטה הוא אם הדעות שריבוי לומר, ויש
ובפעם  כך כתבוהו ופעם לעיכובא, ואינו מחלוקת אינו

כך. אחרת
(ak oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

דיבור 2) (שם בסוכה התוספות וכתבו סג: ושבת ה. סוכה
תורה  בו נתנה "שלא שם שאמרו מה שלפי ואל) המתחיל
אלא  זה אין אצבעות שתי של מדה שנתנו מה - כלל" מדה
על  "והיה לח) כח, (שמות שכתוב מה על וסמכוהו מדרבנן
שתי  רחב מצח וסתם מצחו. כשיעור רחבו שיהיה - מצחו"

שם 3)אצבעות. בשבת הגירסא שכן הכסףֿמשנה כתב
בהגהה  שם (עיין הלוי רבו בשם שם רש"י כתב וכן
בסוכה  (כמו שם הגירסא בגמרא לפנינו אולם שבגליון).
בירושלמי  הוא וכן מלמטה". ל' וקדש מלמעלה ה' "י' שם:)
דיבור  שם (סוכה התוספות וכתבו ט. הלכה א פרק מגילה
- מזה למעלה זה ממש, למטה לפרש אין קדש): המתחיל
בתחילת  קודש זה כנגד שלא זה אלא קריאתו, דרך זה שאין
עליונה. שיטה בסוף והשם תחתונה [=שורה] שיטה

התיבות.4) יוסי 5)שתי ב"ר אליעזר ר' של כעדותו
כתוב  והיה רומי בעיר אותו שראה שם) ושבת שם (סוכה

אחת. בשיטה לה' קדש עליו

.·ÂÈÙa ˙BËÏBa ˙Bi˙B‡‰Â6˙‡ ¯ÙBÁ [?„ˆÈk] . ¿»ƒ¿¿»»≈«≈∆
ÂÈ¯Á‡Ó ˙Bi˙B‡‰7‰ÂÚM‰ ÏÚ ˜a„Ó ‡e‰Â8„Ú »ƒ≈«¬»¿¿À»«««¬»«

ÂÈ˙Bˆ˜ ÈzLa ·e˜ ‡e‰Â .ËÏBaL9˙ÏÎz ÏÈ˙Ùe , ∆≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27



ycwndקצב ilk zekld - dcear xtq - oeygÎxn 'b w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

epnÓ ‰hÓÏ10¯L˜ ‰È‰iL È„k ,·˜Ï ·˜pÓ ÒÎ ¿«»ƒ∆ƒ¿»ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»
.Û¯Ú‰ „‚k ÏÈ˙ta«¿ƒ¿∆∆»…∆

בולט".6) אלא שוקע ציץ] [של כתבו היה "לא כ. גיטין
נאמר 7) שהרי בולטות, לפניו, שקוע בדפוס עושה ואינו

צריך  כתב ובכל חותם" פתוחי "מכתב ל) לט, (שמות
להן  מסביב ולא האותיות בגוף הכתיבה פעולת שיעשה

מאליהן. יוצאות שהן דבר 8)באופן על מונח היה שאם
לחוץ. בולטות להיות לאותיות מעכב דבר אותו היה קשה,

הפתיל.9) את הנקבים ידי על סובר 10)להעביר רבינו
נקב  עוד בו היה צריך הראב"ד לדעת אחד . בפתיל שדי

המצנפת. על וכורכו תכלת פתיל בו שמכניס באמצע,

.‚ÏÎz Blk ÏÈÚn‰˙11¯OÚ ÌÈL ÔÈÏeÙk ÂÈËeÁÂ ,12, «¿ƒÀ¿≈∆¿»¿ƒ¿≈»»
B˙‚È¯‡ ˙ÏÈÁ˙a ‚e¯‡ ÂÈÙe13„È ˙Èa BÏ ÔÈ‡Â .14‡l‡ , ƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿≈≈»∆»

ÌÈÙk ÈzLÏ ˜ÏÁ15C¯„k ,‰hÓÏ „Ú ÔB¯b‰ ÛBqÓ ∆¡»ƒ¿≈¿»«ƒƒ«»«¿«»¿∆∆
ÔB¯b‰ Ïk „‚k ‡l‡ ¯aÁÓ BÈ‡Â ,ÌÈÏÈÚn‰ Ïk»«¿ƒƒ¿≈¿À»∆»¿∆∆»«»

ÏÈÚn‰ Èt Ú¯Bw‰Â .„·Ïa16‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ƒ¿«¿«≈«ƒ«¿ƒ∆∆∆¡«…
C¯c ÔÚ¯Bw‰L ,‰p‰k È„‚a ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Ú¯wÈƒ»≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿À»∆«¿»∆∆

‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰17. «¿»»∆

כליל 11) - האפוד מעיל את "ויעש כב) לט, (שם שנאמר
מעיל 12)תכלת". את "ועשית לא) כח, (שם שנאמר

מה  מפרוכת, תכלת תכלת ולמדים תכלת", כליל - האפוד
דהיינו  גדיל, אלא כליל ואין ששה, כאן אף ששה להלן

שפה 13)שניים. בתוכו ראשו פי "והיה לב) (שם, שנאמר
בית  פתיחת רש"י: ופירש אורג" מעשה סביב לפיו יהיה
ולא  אורג מעשה והיה לגוויה כפיל כתרגומו בתוכו הצוואר

שבאיזו 14)במחט. ואפשר שם) (שמות הרמב"ן כתב כן
הגמרא  מן סמך לזה ויש משנה). (כסף כן מצאו ברייתא
מעשה  אותן עושין אין כהונה שבגדי שאמרו עב:) (יומא
במחט. מתחבר שלהם הביתֿיד ורק אורג, מעשה אלא מחט
(שם  במעיל אלא נאמר לא אורג" "מעשה כי לראות ויש
אורג, מעשה כולו היה המעיל כי להורות כב) ולט, לא כח,
לו  היה שלא כרחנו על כן ואם כלל, מחט מעשה שום בלי

יד. ממה 15)בית ללמוד יש וכן שם. הרמב"ן כתב כן
ורמון  זהב פעמון ורמון זהב "פעמון לד) כח, (שם שנאמר

שוליים. שני לו שהיו הרי המעיל", שולי לעיין 16)על יש
המעיל. פי רק משמע - המעיל פי וכתב רבינו דקדק למה
דינו  מפיו חוץ המעיל שכל שכתב, שם חינוך במנחת ועיין
השחתה. דרך אלא לוקה שאינו כהונה, בגדי ככל

שנאמר 17) לוקה, כהונה בגדי "המקרע אמרו עב. ביומא
אלא  השחתה" "דרך רבינו כתב שלא ומזה יקרע". לא

ולא  כהונה חייב בבגדי המעיל שבפי נראה המעיל, בפי
כהונה  בגדי שאר אבל השחתה, דרך שאינו אף מלקות
(זבחים  שאמרו ממה לדבריו וראיה השחתה. דרך דווקא
שלש  על משלש בפחות מכניסו שנטמא "מעיל צה.)
אחרים  כהונה בגדי ואילו יקרע", לא שנאמר משום ומכבסו,
אסור  שבמעיל הרי צד:), (שם בפנים ומכניסו בחוץ קורע
בגדי  בשאר ואילו להשחתה, מכווין שאינו אף לקרוע

מותר. להשחתה מכווין אינו אם כהונה,

.„ÔÈÓ Ïk ,ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ‡È·Óe≈ƒ¿≈∆¿«¿»»¿««»ƒ»ƒ

ÂÈÏeLa ¯Ó‡pL ÈÙÏ ,‰BÓL ¯eÊL ÔzLÏMÓƒ¿»¿»»¿»¿ƒ∆∆¡«¿»
'¯ÊLÓ'18ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ÌÈÏeM‰ ÈËeÁ e‡ˆÓ .19. »¿»ƒ¿¿≈««ƒ«¿»»¿∆¿ƒ

Ô‰Èt eÁ˙Ù ‡lL ÌÈBn¯ ÔÈÓk Ô˙B‡ ‰OBÚÂ20‰ÏB˙Â , ¿∆»¿ƒƒƒ∆…»¿ƒ∆¿∆
Ì‰·e ,ÌÈ‚eÊ ÌÈÚ·LÂ ÌÈL ‡È·Óe .ÏÈÚna Ô˙B‡»«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆

ÌÈÏBaÚ ÌÈÚ·LÂ ÌÈL21·‰Ê Ïk‰ ,22Ba ‰ÏB˙Â , ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«…»»¿∆
ÈÏeLa ÌÈLÏLe ‰MLÂ ‰Ê Ûk ÈÏeLa ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒ¿≈»»∆¿ƒ»¿ƒ¿≈
„Á‡k Ì‰ÈL ÔÈa ÈeÏz‰ ÏBaÚ‰ ÌÚ ‚Bf‰Â .‰Ê Ûk23 »»∆¿«ƒ»ƒ¿«»≈¿≈∆¿∆»

ÔBÓÚt ÂÈ„„ˆ ÈMÓ ÂÈÏeL eÈ‰iL „Ú .ÔBÓÚt ‡¯˜ƒ¿»«¬«∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«¬
ÔBn¯Â ÔBÓÚt ÔBn¯Â24. ¿ƒ«¬¿ƒ

כפול 18) חוטן שיהיו צריך לבד, משזר בו שנאמר "ומקום
יד). הלכה ח פרק (למעלה שלושה 19)שמונה" הם שהרי

שמונה". כפול אחד וכל ש"דרך 20)מינים, פח: זבחים
מאליהן  מתפתחים בישולם גמר אחר באילן השוהין רימונים

החיצונות". אגוזים קליפי שעושים שתלוי 21)כדרך מה
לקשקש. לג)22)בתוכן כח, (שמות בפסוק הוא כן
זהב". "בתוך 23)"ופעמוני כה) לט, (שם שנאמר ומה

הרימונים  בתוך (=כלומר, קאמר החלל בתוך לא הרמונים",
"בין  שכתב ומה שם), בזבחים (רש"י ביניהם אלא עצמם),
שני  בין אחד "פעמון שפירש שם כרש"י דלא זהו שניהם"

כמספר 24)רימונים". הרימונים מספר היה זה ולפי
אות  כא פרשה (ויקרא רבה במדרש מפורש וכן  הפעמונים

רימונין. [72=] ובע"ב זוגין [72=] בע"ב אמרי רבנן ו):

.‰‰f‰,‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ ˙‚È¯‡aL · «»»∆«¬ƒ«»≈¿«∆»»«»
¯B‰Ë ·‰Ê „Á‡ ËeÁ Á˜BÏ :e‰OÚÓ ‡e‰ ‰Îk25 »»«¬≈≈«∆»»»»

‰Ú·M‰ ÏÙBÎÂ ˙ÏÎz ÏL ÔÈËeÁ ‰ML ÌÚ B˙BÂ¿¿ƒƒ»ƒ∆¿≈∆¿≈«ƒ¿»
‰ML ÌÚ ·‰Ê ËeÁ ‰OBÚ ‡e‰ ÔÎÂ .˙Á‡k ÔÈËeÁƒ¿««¿≈∆»»ƒƒ»
,ÈL ˙ÚÏBz ÏL ‰ML ÌÚ „Á‡ ËeÁÂ ,ÔÓb¯‡ ÏL∆«¿»»¿∆»ƒƒ»∆««»ƒ
‰Úa¯‡ e‡ˆÓ .ÌÈzLt ÏL ‰ML ÌÚ „Á‡ ËeÁÂ¿∆»ƒƒ»∆ƒ¿ƒƒ¿¿«¿»»
.ÌÈ¯OÚÂ ‰ÓL ÌÈËeÁ‰ Ïk e‡ˆÓÂ ,·‰Ê ÈËeÁ≈»»¿ƒ¿¿»«ƒ¿…»¿∆¿ƒ
CB˙a ˙BOÚÏ ¯ÓB‚Â ·‰f‰ ÈÁt ˙‡ eÚw¯ÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆«≈«»»¿≈«¬¿
CB˙·e ÈM‰ ˙ÚÏBz CB˙·e ÔÓb¯‡‰ CB˙·e ˙ÏÎz‰«¿≈∆¿»«¿»»¿«««»ƒ¿

.ÔÎB˙a ÏeÙk ·‰f‰ ËeÁL ,„nÏÓ - LM‰«≈¿«≈∆«»»»¿»

מזוקק.25) זהב

.ÂÔÓ ·LBÁ ‰OÚÓ „‚a ‚¯B‡ ?ÔLÁ‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«∆≈∆∆«¬≈≈ƒ
ÏÚ LM‰Â ÈM‰ ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰Â ·‰f‰«»»¿«¿≈∆¿»«¿»»¿«««»ƒ¿«≈«
‰n‡ Bk¯‡ ,e¯‡aL BÓk ,ÔÈËeÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÓL¿…»¿∆¿ƒƒ¿∆≈«¿»¿«»
˙¯Ê ÏÚ ˙¯Ê ‡ˆÓ .ÌÈLÏ BÏÙBÎÂ ,˙¯Ê BaÁ¯Â¿»¿∆∆¿¿ƒ¿«ƒƒ¿»∆∆«∆∆
ÌÈL¯ÙÓ‰ Ô·‡ ÏL ÌÈ¯eË ‰Úa¯‡ Ba Ú·B˜Â .Úa¯Ó¿À»¿≈««¿»»ƒ∆∆∆«¿…»ƒ

Úa¯Ó Ô‰Ó Ô·‡ Ïk ,‰¯Bza26,·‰Ê ÏL ˙È·a ÚwLÓe «»»∆∆≈∆¿À»¿À»¿«ƒ∆»»
ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Óe ‰hÓÏÓ BÙÈwnL27. ∆«ƒƒ¿«»≈«¿«»

למלך).26) (משנה זה לדין מקור נמצא דעת 27)לא כן
ממלאות  שהאבנים שם "שעל שכתב: יז) כח, (שמות רש"י
בלשון  אותן קורא להן המתוקנות המשבצות גומות

מלואים".

.Ê.Ì˙B„ÏB˙k ÌÈË·M‰ ˙BÓL ÌÈ·‡‰ ÏÚ ÁzÙÓe¿«≈««»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿¿»
'Ô·e‡¯' Ì„‡‰ ÏÚ ·˙Bk ‡ˆÓÂ28- ‰ÙLÈ ÏÚÂ , ¿ƒ¿»≈«»…∆¿≈¿«»¿≈
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קצג ycwnd ilk zekld - dcear xtq - oeygÎxn 'b w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·˙BÎÂ .'ÔÈÓÈa'29Ì‰¯·‡' Ô·e‡¯Ó ‰ÏÚÓÏ ‰lÁza ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»¿«¿»≈¿≈«¿»»
'dÈ ÈË·L' ÔÈÓÈaÓ ‰hÓÏ ·˙BÎÂ ,'·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ30, ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«»ƒƒ¿»ƒƒ¿≈»

˙Bi˙B‡‰ Ïk eÈ‰iL È„k31ÌL ˙BÈeˆÓ32. ¿≈∆ƒ¿»»ƒ¿»

היה 28) אודם "על תצוה): פרשת (סוף רבה במדרש הוא כן
כתוב  היה פטדה על ראובן, ויעקב יצחק אברהם כתוב
כתוב  היה נופך על כו', לוי כתוב היה ברקת על שמעון,

כ  היה יהלום על יששכר, כתוב היה ספיר על תוב יהודה,
כתוב  היה שבו על דן, כתוב היה לשם על וכו', זבולן
כתוב  היה תרשיש על וכו', גד כתוב היה אחלמה על נפתלי,
בנימין  כתוב היה ישפה על יוסף, כתוב היה שוהם על אשר,

ישורון". היה 29)שבטי שבשמיר מבואר מח: בסוטה
למלך). (משנה עיון וצריך השמיטה, ורבינו כותב,

ישורון".30) "שבטי שם: ובמדרש שם של 31)ובגמרא
ביתא. בשמות32)האלפא חסרות כי היו השבטים

וטי"ת. קו"ף צדי, האותיות:

.Á˙BÚaË Úa¯‡ ÔLÁ ÏL ˙BiÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‰OBÚÂ¿∆««¿«»ƒ∆∆«¿««¿
‰Ï˙ ÔLÁ‰L ,‰ÏÚÓ ÏL ˙BÚah‰ ÈzLa Ô˙BÂ .·‰Ê»»¿≈ƒ¿≈««»∆«¿»∆«∆ƒ¿∆

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,·‰f‰ ˙B˙B·Ú ÈzL ,Ô‰a33;˙B¯L¯L »∆¿≈¬«»»¿≈«ƒ¿»ƒ«¿¿
ÌÈcc‰ „‚k Ô‰L ,‰hÓ ÏL ˙BÚaË ÈzLa Ô˙BÂ34, ¿≈ƒ¿≈«»∆«»∆≈¿∆∆««ƒ

.˙ÏÎz ÈÏÈ˙t ÈL¿≈¿ƒ≈¿≈∆

"והיו 34)בתורה.33) ל) (שם, שנאמר הלב, הוא ששם
הלב, על "הספד כז: במועדֿקטן ועיין אהרן", לב על

סופדים". שדים כנגד שנאמר

.ËÛ˙kÓ Ì„‡ ÏL Bab ·Á¯k BaÁ¯ - „BÙ‡‰»≈»¿¿…««∆»»ƒ»≈
„Ú ÂÈ¯BÁ‡Ó ÌÈ„i‰ ÈÏÈv‡ „‚kÓ Bk¯‡Â ,Û˙ÎÏ¿»≈¿»¿ƒ¿∆∆«ƒ≈«»«ƒ≈¬»«
epnÓ ˙B‡ˆBÈ ˙B„È ÈzL BÓk BÏ LÈÂ .ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿≈¿¿≈»¿ƒ∆

‚È¯‡a35Ì‰Â ,Ì‰a B˙B‡ ÔÈ¯‚BÁL ,Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ »»ƒ¿»¿»∆¿ƒ»∆¿≈
˙ÏÎz ·‰Ê ‚e¯‡ Ïk‰Â .„BÙ‡‰ ·LÁ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ≈∆»≈¿«…»»»¿≈∆
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÓL ÏÚ LLÂ ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â¿«¿»»¿««»ƒ»≈«¿…»¿∆¿ƒ

ÂÈÏÚ ¯ÙB˙Â .ÔLÁ‰ ‰OÚÓk ,ÔÈËeÁ36,˙BÙ˙k ÈzL ƒ¿«¬≈«∆¿≈»»¿≈¿≈
Û˙k Ïk ÏÚ Ú·B˜Â .Ô‰k‰ ˙BÙ˙k ÏÚ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿«ƒ¿«…≈¿≈««»»≈

Úa¯Ó Ì‰L Ô·‡ Û˙ÎÂ37,·‰Ê ÏL ˙È·a ÚwLÓ ¿»≈∆∆…«¿À»¿À»¿«ƒ∆»»
‰ML ,ÌÈË·M‰ ˙BÓL ÌÈ·‡‰ ÈzL ÏÚ ÁzÙÓe¿«≈««¿≈»¬»ƒ¿«¿»ƒƒ»
.Ì˙B„ÏB˙k ,BÊ Ô·‡ ÏÚ ‰MLÂ BÊ Ô·‡ ÏÚ«∆∆¿ƒ»«∆∆¿¿»
LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ e‡ˆÓÂ ,'ÛÒB‰È' ÛÒBÈ ÌL ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ≈≈¿≈¿ƒ¿¿∆¿ƒ¿»≈
CÎÂ .BÊ Ô·‡a ˙B‡ LÓÁÂ ÌÈ¯OÚÂ ,BÊ Ô·‡a ˙B‡¿∆∆¿∆¿ƒ¿»≈¿∆∆¿»

ÔÈ·e˙k eÈ‰38: »¿ƒ

Ô·e‡¿̄≈ÔBÚÓLƒ¿

ÈÂÏ≈ƒ‰„e‰È¿»

¯Î˘OÈƒ»»ÔÏe·Ê¿À

ÈÏzÙ«¿»ƒÔc»

„b»¯L‡»≈

ÛÒB‰È¿≈ÔÓÈaƒ¿»ƒ

עליו 35) אשר אפודתו "וחשב ח) (שם, שנאמר כמו
מתוכו  ארוג כלומר, יהיה, שממנו הרי יהיה". ממנו כמעשהו

שם. רש"י פירש "שתי 36)וכן ז) (שם, שנאמר כמו
שאינם  הרי וחובר". קצותיו שני אל לו יהיו חוברות כתפות
פירש  וכן במחט, מחוברים אלא ממנו ארוגים להיות צריכים

שם. שמות 37)רש"י שהרי אפשר, אי ממש מרובע
ספר). (קרית רחבו על יותר ארכו כן ואם עליו, השבטים

סדר 38) היה איך רבינו בדברי נתבאר לא חושן וגבי
שכתב  ז פרק יומא המשנה בפירוש רבינו ומדברי כתיבתם.
היו  איך אודיעך בחושן, כתוב שהיה מה שזכרנו "וכיוון
שרק  נראה - האפוד" אבני על כתובים השבטים שמות

הזה. הסדר היה האפוד באבני

Ô·‡‰Â- Ô·e‡¯ da ·e˙kLÔ·‡‰Â ,˙ÈÓÈ‰ BÙ˙k ÏÚ ¿»∆∆∆»»¿≈«¿≈«¿»ƒ¿»∆∆
‰OBÚÂ .˙ÈÏ‡ÓO‰ BÙ˙k ÏÚ - ÔBÚÓL da ·e˙kL∆»»ƒ¿«¿≈«¿»ƒ¿∆
,Û˙k‰ L‡¯a ‰ÏÚÓÏÓ ˙Á‡ :˙BÚaË ÈzL Û˙k ÏÎa¿»»≈¿≈«»««ƒ¿«¿»¿…«»≈
ÈzL Ô˙BÂ .·LÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Û˙kÏ ‰hÓlÓ ˙Á‡Â¿««ƒ¿«»«»≈¿«¿»ƒ«≈∆¿≈¿≈
ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,‰ÏÚÓlL ˙BÚaË ÈzLa ·‰Ê ˙B˙B·Ú¬»»ƒ¿≈«»∆¿«¿»¿≈«ƒ¿»ƒ

.˙B¯L¯L«¿¿

.ÈÔLÁ ÏL ˙B˙B·Ú‰ ˙Bˆ˜ ÒÈÎÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ¿»¬∆∆
ÈL ÒÈÎÓe ,„BÙ‡‰ ˙BÙ˙Îa ‰ÏÚÓ ÏL ˙BÚaha««»∆«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈
ÏL ˙BÚah‰ ÈzLa ÔLÁ‰ ÈÏeLaL ˙ÏÎz‰ ÈÏÈ˙t¿ƒ≈«¿≈∆∆¿≈«∆ƒ¿≈««»∆
˙B¯L¯M‰ ˙‡ ÔÈ„È¯BÓe ,„BÙ‡‰ ·LÁÓ ‰ÏÚÓ«¿»≈≈∆»≈ƒƒ∆««¿¿
ÔLÁ‰ ˙BÚaË „Ú „BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ˙BÚaËaL∆¿«¿ƒ¿»≈««¿«∆

ÁfÈ ‡ÏÂ ‰Êa ‰Ê e˜a„iL È„k ,˙BBÈÏÚ‰39ÔLÁ‰ »∆¿¿≈∆ƒ¿¿∆»∆¿…ƒ««∆
˜¯ÙÓe „BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ ÁÈfn‰ ÏÎÂ .„BÙ‡‰ ÏÚÓ≈«»≈¿»««ƒ«∆≈«»≈¿»≈

‰˜BÏ - Ïe˜Ï˜ C¯c Ô¯eaÁ40. ƒ»∆∆ƒ¿∆

כח).39) שם, (רש"י הוא ערבי ולשון ניתוק לשון
(40- לתקן אבל קלקול". "דרך הוסיף ורבינו עב. יומא

מותר.

.‡ÈÔLÁ‰ ‰È‰È - ÔLÁ‰ ÌÚ „BÙ‡‰ L·BlLk ‡ˆÓƒ¿»¿∆≈»≈ƒ«∆ƒ¿∆«∆
„BÙ‡‰ ·LÁÂ .ÂÈ¯Á‡Ó „BÙ‡‰Â ,‰ÂLa BaÏ ÏÚ«ƒ¿»∆¿»≈≈«¬»¿≈∆»≈
ÏÚ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÈzLe .ÔLÁ‰ ˙Áz BaÏ ÏÚ ¯eL»̃«ƒ«««∆¿≈ƒ¿»≈«
ÂÈÙ˙k ÏÚÓ ˙B„¯BÈ ·‰Ê ˙B˙B·Ú ÈzLe .ÂÈÙ˙k ÈzL¿≈¿≈»¿≈¬»»¿≈«¿≈»
.ÔLÁ‰ ˙BÚaË „Ú „BÙ‡‰ ˙BÙ˙kÓ Ô‡kÓe Ô‡kÓƒ»ƒ»ƒƒ¿»≈««¿«∆
È˙MÓ ÂÈ„È ÈÏÈv‡ ˙ÁzÓ ÔÈÒk¯Ó ˙ÏÎz ÈËeÁ ÈLe¿≈≈¿≈∆¿À»ƒƒ«««ƒ≈»»ƒ¿≈
˙BÙ˙k ˙BÚaË ÈzL „Ú ˙BBzÁz‰ ÔLÁ‰ ˙BÚaË«¿«∆««¿«¿≈«¿ƒ¿

.·LÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L ,˙BBzÁz‰ „BÙ‡‰»≈««¿∆≈¿«¿»ƒ«≈∆
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ixyzקצד 'lÎf"k iriaxÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyoeygÎxn 'bÎixyz f"k -a"tyz'd

á"ôùú'ä éøùú æ"ë ïåùàø íåé
.äö äùò úåöî
éøùú'ì-æ"ëéòéáø-ïåùàøíåé
― הצ"ה נדרים,הּמצוה ּבהפרת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָ

אין א הּדינים: ּבאֹותם לדּון לנּו ׁשּנּתן ׁשהֹורנּו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכלֹומר:
ּבדּיּוק ׁשּזה והבן ׁשּנפר. חֹובה ּכלּֿפנים ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהענין,

הּדינין מן ּדין מֹונה ׁשּתׁשמעני ּבכלּֿפעם (zeevnהענין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
(cere mixney ,d`neh enk zenieqnצּוּוי ּבהכרח זה ׁשאין ,ְְִֵֵֶֶֶַ

לדּון מצּוים ׁשאנּו היא הּמצוה אּלא מסּים, ּדבר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻלעׂשֹות
הרי מפרים, והאב ׁשהּבעל ואמנם הּזה. ּכּדין ההּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבענין
ׁשּגם נמסר ּובּקּבלה אתֿמׁשּפטיו. וקבע הּכתּוב ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּפרׁשֹו
הּוא ּכ על והרמז הּׁשבּועה, וכן לּכל הּנדר יּתיר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחכם

ּדברֹו" יחל "לא my)אמרֹו: my)מֹוחל אינֹו "הּוא ― ְְֵֵֵַָָֹ
מן ּכ על ראיה אין ּובכלל לֹו". מֹוחלין אחרים ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָאבל

אמרּו ּוכבר i.)הּכתּוב, dbibg)נדרים "הּתר :exn`y dn) ְְְִֵֶַָָָָ
(xcpd xizn mkgdy minkgּבאויר xy`nּפֹורחין xzei oi`) ְֲִִָ

(jkÎlr `xwna fnx hrnאּלא מהּֿׁשּיסמכּו", על להם ְְִֵֶֶֶַַָָֹואין
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. האמּתית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָהּקּבלה

נדרים. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמּסכּתא

á"ôùú'ä éøùú ç"ë éðù íåé
.áö .äö äùò úåöî

.èø äùòú àì úåöî
.íãå÷ä íåéá äñôãð ä"öä äåönäÇÄÀÈÇ

― הצ"ב ׂשערֹו,הּמצוה לגּדל הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
ראׁשֹו" ׂשער ּפרע "ּגּדל יתעּלה: אמרֹו d)והּוא ,e xacna), ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ

ּגּדל ּבקדּׁשה, ּגּדּול ― יהיה "קדֹוׁש הּמכלּתא: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻּולׁשֹון
לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין עׂשה מצות ― ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַֹּפרע
ּׁשּירּתי מה "הא נאמר: וׁשם עלֿראׁשֹו". לאֿיעבר ְְֱֲִִֶַַַַַַַָָֹֹֹּתער

עׂשה xnelk:מצות x`yp dn ,e`l llka lkdy oeik ,xnelk) ְֲִֵַ
(?dyra eilr xearl miweqtdn cgeina epyxc dn jxevl,

xry)ּבאדמה(ey`x)החֹופף dxiynd)."סּמנין והּנֹותן , ְֲִֵֵַַַַָָָ
על נתן אם ׁשהּנזיר, אתּֿכלֹומר: הּמּׁשיר סם ראׁשֹו ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

לא ׁשהרי לאֿתעׂשה, מצות על עֹובר יהא לא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹהּׂשער,
edy`)העביר ,ilk)מצות על עֹובר יהא אבל ּתער; ּכעין ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָ

והרי ּגּדל; לא וזה ― ּפרע" "ּגּדל אמרֹו: והּוא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹעׂשה,
אצלנּו. הּכללים לפי הּוא, עׂשה ― עׂשה מכלל הּבא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלאו
נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

(.hl).

― הר"ט מּלגּלח,הּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
עלֿראׁשֹו" יעבר לא "ּתער יתעּלה: אמרֹו וגם(my)והּוא . ְְְְֲִֶַַַַַַָֹֹֹ

ּכמתּגּלח. ׁשּמגּלח לפי לֹוקה, ― הּנזיר ראׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהמגּלח

ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― אחת ׂשערה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּׁשּיגּלח
.לכ ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ְְְִֶֶַַַָָָָֻהּנזיר

á"ôùú'ä éøùú è"ë éùéìù íåé
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― הר"ב מּלׁשּתֹותהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֻ
והּוא ענבים, מי ּתערבּתם ּבעּקר ׁשּיׁש הּׁשכר מיני אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיין

יׁשּתה" לא ענבים "וכלֿמׁשרת יתעּלה: e,אמרֹו xacna) ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ
(bאֹו הּיין החמיץ ׁשאפּלּו ואמר ּכ על ּבאזהרה והפליג .ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

והּוא לׁשּתֹותֹו, לֹו אסּור ― יין ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשכר
יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ לאו(my)אמרֹו: ואין . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

וחמץ יׁשּתה לא יין אמר: ׁשאּלּו עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
חמץ אמר: אּלא מצות; ׁשּתי היּו אז ּכי ― יׁשּתה לא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹיין
ּבגמרא ונתּבאר מןֿהּיין. הרחקה ― יׁשּתה לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיין

טעם(fl.)נזירּות לאסֹור ענבים", "מׁשרת ׁשאמרֹו ,,oiid) ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ
(Ð zaexrzl xcgyּכעּקר(oiid)אחת מצוה ׁשהן והראיה . ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּכ ׁשּתים, לֹוקה אינֹו ― וחמץ יין ׁשתה ׁשאם היא: מֹו― ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
לקּמן ehw)ׁשּנבאר xeriy Ð ex dyrz `l)ּוכׁשּיׁשּתה : ְְְְִֵֶֶֶַָָ

לֹוקה. ― חמץ אֹו יין רביעית ְִִִִֶֶַַָֹהּנזיר

― הר"ג מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
יאכל" לא וכּו' לחים "וענבים אמרֹו: והּוא ,(my)ענבים, ְְְֲֲִִִֵַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ּכזית מהם אכל ְְִִֵֶֶַַָואם

― הד"ר מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
יאכל" לא "ויבׁשים אמרֹו: והּוא ואם(my)צּמּוקים, , ְְְִִִִִֵֵָֹֹ
לֹוקה. ― ּכזית מהם ְִֵֶֶַַָאכל

á"ôùú'ä éøùú 'ì éòéáø íåé
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― הר"ה מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
יאכל" לא ועדֿזג "מחרצּנים אמרֹו: והּוא ענבים, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹזרע

(b ,e xacna).לֹוקה ― ּכזית מהם אכל ואם ,ְְִִֵֶֶַַָ

― הר"ו מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
אכל ואם יאכל", לא "ועדֿזג אמרֹו: והּוא הענבים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹקלּפי
יין ּכלֹומר: אּלּו, ׁשחמּׁשה והראיה לֹוקה. ― ּכזית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהם
ּבפני מצוה מהם ּכלֿאחד וזג וחרצן וצּמּוקים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוענבים
מהם ואחד ּכלֿאחד על לֹוקה ׁשהּוא ― היא ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעצמּה

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. cl:)מלקּות xifp)הּיין על "חּיב : ְְְִִַַַַַַַַָָ
ּבפני הּזּגין ועל עצמן ּבפני הענבים ועל עצמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבפני
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש עצמן". ּבפני החרצּנים ועל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעצמן

וזּגין(gl:)נזירּות חרצּנים ויבׁשים לחים ענבים "אכל : ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָ
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וכאׁשר חמׁש". לֹוקה ― וׁשתה ענבים ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָוסחט
ׁשם וׁשּיר(xnba`)חׁשבּו ּתנא זה ׁשּתּנא (pzdy`לקּבע ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹ

(cer xiiye ,xaery oie`ld lk z` dpn `l dpynaְֶוׁשהּוא
אמרּו מלקּיֹות מחמׁש יֹותר נזיר, ׁשהּוא מחמת ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻחּיב

(`xnba)ׁשּיר והא אמרּו: ולא יחל ּדלא לאו ׁשּיר והא :ְְְְְֵַַַַַָָָָֹֹ
ּכי ׁשּתים, החמץ ועל הּיין על חּיב ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹחמץ?
ּכמֹו הּיין, ׁשהּוא עּקרֹו מחמת אּלא נאסר לא ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהחמץ

av)ׁשּבארנּו dyrz `l)לא אּסּורֹו ׁשעּקר אמר ּוכאּלּו . ְְִִִֵֶֶַַַָֹ
ׁשאּסּורי לדעת, צרי ּׁשאּתה ּומּמה ּבקלקּולֹו. מּמּנּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנסּתּלק
מּכּלן. ּכזית על ולֹוקה לכזית ּכּלן מצטרפין אּלּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֻֻנזיר

― הר"ח מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
יבא" לא מת נפׁש "ועל אמרֹו: והּוא הּמת, (my,ּבאהל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

(eּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .(:an xifp)ּדּבר מלא "קרא : ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
על להזהיר יבא" "לא אֹומר ּכׁשהּוא "לאֿיּטּמא", ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹהּכתּוב
נכנס ׁשאם נתּבאר וׁשם הּביאה". על ּולהזהיר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאה
אחת; אּלא לֹוקה אינֹו ― ׁשּנטמא אחר הּמת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלאהל
ּכגֹון ׁשּתים, חּיב ― ּכאחת ּוביאה טמאה לֹו ארעּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻוׁשאם
אֹותֹו ׁשּמת עד ׁשם ויׁשב ּגֹוסס ׁשם ׁשּיׁש לאהל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכנס,
אם אבל ּכאחת. הּמת ּבאהל ּובא ׁשּנטמא ׁשּנמצא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהאדם

לּביאה הּטמאה קדמה ּכבר הּמת לאהל mrנכנס cin ik) ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
(`nhp Ð elek `ay mxh ,epnn ohw wlg qpkdׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְִֵֶָ

ּבאהלֹות. המבארים הּכללים לפי ְְְְִִִַַָָָָֹֹׁשם

― הר"ז מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
לאֿיּטּמא" וגֹו' ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא (my,למת, ְְְְְִִִֵַָָָָֹ

(fעליהן ׁשּמגּלח ּבטמאֹות ּבין מת, ּבטמאת נטמא ואם .ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻֻ
לֹוקה. ― עליהן מגּלח ׁשאינֹו ּבטמאֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַֻּבין

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'à éùéîç íåé
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― הצ"ג ראׁשֹוהּמצוה ּבגּלּוח הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ספרא ּולׁשֹון הּנזירּות. ימי ּכתם קרּבנֹותיו (zyxtוהבאת ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ

(h ,c `xwie ,rxevn:מצוה ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְְִִִַַָָָֹ
היתה הלוּים ּתגלחת אמנם והלוּים". והמצרע ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָֹהּנזיר
ּומצרע נזיר ּתגלחת א לדֹורֹות, נֹוהגת ואינה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּמדּבר
ּתגלחת ּתגלחֹות: ׁשּתי לּנזיר ׁשּיׁש ּוברּור לדֹורֹות. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנֹוהגת

וגֹו'" עליו מת "וכיֿימּות אמרֹו: והּוא e,טמאה, xacna) ְְְְְִֵָָָָָֻ
(hימי מלאת "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא טהרה, ְְְְְְְְֳִִֵֶַַַָָָֹותגלחת

ּכׁשּתי(my)נזרֹו" אּלּו ּתגלחֹות ׁשּתי למנֹות אין אבל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָ
נזירּות, מצות מהלכֹות היא טמאה ׁשּתגלחת לפי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֻמצות,

ּפרע ׁשּירּבה היא: ׁשּלֹו עׂשה ׁשּמצות exry)לפי lcbiy) ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַ
ּופרט הּכתּוב המׁשי אחרּֿכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה,
קרּבן ויביא יגּלח הּנזירּות, ּבימי ּבמת נטמא אם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָואמר:
ּתקּופת ּכנגד מחדׁש, ּבקדּׁשה ּפרע לגּדל יׁשּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻואחרּֿכ
ׁשּתי למצרע ׁשּיׁש ּכמֹו ּבּה, עצמֹו ׁשחּיב הּנזירּות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה והן (zevnּתגלחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
(`ix xeriy Ð `iw dyrאתֿהּטעם לקּמן אבאר ּגם .ְֲֵֶַַַַַָָ

ותגלחת אחת, מצוה וקרּבנֹותיו נזיר ּתגלחת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּמנינּו
מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מצות. ׁשּתי וקרּבנֹותיו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמצרע

נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם נזיר, ּתגלחת ּכלֹומר: .(dn.)זֹו, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

― הקי"ד אדם,הּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אם ― עלי' ּפלֹוני ער' אֹו עלי' 'ערּכי ׁשהאֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא:

נֹות נקבה היא ואם ;ּכ נֹותן זכר לפיהּוא וגם ;ּכ ן ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ
הּמערי מּצב ּולפי הּכתּוב, ׁשאמר ּכמֹו byidהּגיל, itk) ְְֲִִִֶַַַַַַַָָ

(eciּבערּכ נדר יפלא ּכי "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָ
וגֹו'" a)נפׁשֹות ,fk `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵָָָָ

ערכים. ְֲִֶֶַָּבמּסכת

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'á éùéù íåé
.æé÷ .æè÷ .åè÷ äùò úåöî
ïåùç-øî'â-'à÷"ù-éùéîçíåé

― הקט"ו ּבהמההּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
הּכהן לפני אתֿהּבהמה "והעמיד אמרֹו: והּוא ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה,

אֹותּה" הּכהן והערי(aiÎ`i ,fk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָֹ
ּבתמּורה מקֹומֹות ּבכּמה זֹו .(ai.)ּומעילה(al:)מצוה ְְְְְִִִַָָָָ

― הקט"ז ּבּתים.הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לה' קדׁש אתּֿביתֹו ּכיֿיקּדיׁש "ואיׁש אמרֹו: ְְְְִִִֵֶֶַַָֹוהּוא

הּכהן" bi)והעריכֹו ,my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָֹ
ערכים .(l`.)ּבמּסכת ְֲִֶֶַָ

― הקי"ז ׂשדֹות,הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
וגֹו' אחּזתֹו מּׂשדה "ואם יתעּלה: אמרֹו fh)והּוא ,my); ְְְְְְֲִִִֵֶַָָֻ

וגֹו'" אחּזתֹו מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו אתֿׂשדה (my,ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֻ
(ak"'וגֹו זרעֹו לפי ערּכ "והיה אחּזתֹו ּבׂשדה ודן .ְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָֻ

."הערּכ מכסת את הּכהן "וחּׁשבֿלֹו מקנתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּובׂשדה
ּבמּסכת ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוכבר

g)ערכים wxte f wxt)סּוגי ׁשארּבעת החֹוׁשב, יחׁשֹוב ואל . ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ
אחת ּכמצוה ׁשּיּמנּו המחּיב ׁשּתּוף ּביניהם יׁש אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָערכים

ה אּלא ׁשאינֹו― ּדין מהן לכלֿאחת מצות: ארּבע ן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
לכן הּׁשם. ׁשּתּוף ּדר על ּכֹוללם 'ער' ׁשם אבל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאחרת,
ׁשאין ּכמֹו אחת, ּכמצוה ּכּלם הערכים מיני למנֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאין

אחת ּכמצוה ּכּלם הּקרּבנֹות מיני מֹונים myyאנּו s`) ְְְִִִֵֶַָָָָָָֻ
(mlekl szeyn "oaxw".ּכׁשּנתּבֹונן ּברּור וזה .ְְְִֵֶֶָ

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'â ÷"ù íåé
.äî÷ äùò úåöî

.é÷ äùòú àì úåöî
― הקמ"ה ּבדיניהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

זה 'הרי ואמר מרכּוׁשֹו ּדבר ׁשהחרים ׁשּמי הינּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחרמים,
לּׁשם, ּפרׁש אם אּלא לּכהן; הּדבר אֹותֹו יּתן ― ִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹחרם'
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oeygÎxnקצו 'b w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

והּוא לּכהנים, חרמים ׁשּסתם לפי הּבית. לבדק הּוא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאז
לה' איׁש יחרים אׁשר ּכלֿחרם א" יתעּלה: ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאמרֹו

ּובהמה" מאדם gk)מּכלֿאׁשרֿלֹו ,fk `xwie)על לנּו ורמז . ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ
"ּכׂשדה יתעּלה: ּבאמרֹו לּכהנים, חרמים ׁשּסתם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ

אחּזתֹו" ּתהיה לּכהן k`)החרם ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
מערכים ח' ּבפרק זֹו נדרים(gk.)מצוה aּובריׁש wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

(c dpyn.

― הק"י ׂשדההּמצוה מּלמּכר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ

על הממּנה ׁשהּוא לּגזּבר ואפּלּו ּבעליו, אֹותֹו ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהחרימּו
יּמכר" לא וגֹו' "ּכלֿחרם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹההקּדׁש,

(gk ,my)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt)יּמכר "לא : ְְִִֵָָֹ
חרמין סתם אּלא אינֹו זה וחרם yxitלּגזּבר". `ly) ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

(dnecke minyl.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

`i wxt l`wfgi - mi`iap
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àíéøNò øòMä çúôa äpäå äîéã÷ äðBtä éðBîãwä ýåýé-úéa øòL-ìà éúà àázå çeø éúà àOzå©¦¨̧Ÿ¦¹À©©¨¥´ÂŸ¦¤©̧©¥§¨³©©§¦Æ©¤´¨¦½¨§¦¥Æ§¤´©©©½©¤§¦¬
(ô) :íòä éøN eäéða-ïá eäéèìt-úàå øfò-ïá äéðæàé-úà íëBúá äàøàå Léà äMîçåáéìà øîàiå ©£¦−̈¦®¨¤§¤̧§¹̈¤©£©§¨¯¤©ª²§¤§©§¨¬¤§¨−̈¨¥−¨¨«©−Ÿ¤¥¨®

:úàfä øéòa òø-úöò íéöòiäå ïåà íéáLçä íéLðàä älà íãà-ïaâúBða áBø÷á àì íéøîàä ¤¨¾̈¥´¤¨£¨¦º©Ÿ§¦¬¨²¤§©Ÿ£¦¬£©−̈¨¦¬©«Ÿ¨´Ÿ§¦½¬Ÿ§¨−§´
(ñ) :øNaä eðçðàå øéqä àéä íézaã:íãà-ïa àápä íäéìò àápä ïëìäýåýé çeø éìò ìtzå ¨¦®¦´©¦½©£©−§©¨¨«¨¥−¦¨¥´£¥¤®¦¨¥−¤¨¨«©¦´Ÿ¨©»´©§¨¼

:äézòãé éðà íëçeø úBìòîe ìàøNé úéa ízøîà ïk ýåýé øîà-äk øîà éìà øîàiååíúéaøä ©´Ÿ¤¥©À¡ŸÆŸ¨©´§½̈¥¬£©§¤−¥´¦§¨¥®©£¬«£¤−£¦¬§©§¦«¨¦§¥¤¬
(ô) :ììç äéúöeç íúàlîe úàfä øéòa íëéììçæízîN øLà íëéììç ýåýé éðãà øîà-äk ïëì ©§¥¤−¨¦´©®Ÿ¦¥¤¬Ÿ¤−¨¨¨«¨¥À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡¦¼©§¥¤Æ£¤´©§¤´

:dëBzî àéöBä íëúàå øéqä àéäå øNaä änä dëBúaçéðãà íàð íëéìò àéáà áøçå íúàøé áøç §½̈¥¬¨©¨−̈§¦´©¦®§¤§¤−¦¬¦¨«¤−¤§¥¤®§¤Æ¤Æ¨¦´£¥¤½§ª−£Ÿ¨¬
:ýåýéè:íéèôL íëá éúéNòå íéøæ-ãéa íëúà ézúðå dëBzî íëúà éúàöBäåéìeáb-ìò eìtz áøça ¡¦«§¥¦³¤§¤Æ¦½̈§¨©¦¬¤§¤−§©¨¦®§¨¦²¦¨¤−§¨¦«©¤´¤¦½Ÿ©§¬

:ýåýé éðà-ék ízòãéå íëúà èBtLà ìàøNé¦§¨¥−¤§´¤§¤®¦«©§¤−¦«£¦¬§¨«

i"yx
(‡).'åâå øòùä çúôá äðäå למעלה שאמר הם הם

וכאן  היו מי שם פירש שלא אלא ה' היכל אל אחוריהם
מהם: שנים שמות את áåø÷á.(‚)פירש àì íéøîåàä

עלינו: הנביאים דברי íéúá.יבאו úåðá להם לחוש אין
העיר  מן נגלה לא כי בתוכם ושבת בתים בנות אלא

מותנו : עד øùáä.הזאת åðçðàå øéñä àéä שאין כשם
ממנה  נצא לא כך בישולו גמר עד הסיר מן יוצא הבשר

שנמות: íúøîà.(‰)עד ïë אמרתם זאת כי ידעתי
כי  לכם אומר ואני הבשר ואתם הסיר שירושלים
אבל  בה נגמרו שהם לסיר היא בה שנתתם לחללים
כי  מיתה יום עד אתכם לקלוט לסיר תהיה לא לכם

מתוכה: אוציא íëçåø.אתכם úåìòîå על העולה
בלע"ז: טלנ"ט בוטר"א להוצי'àéöåä.(Ê)דעתכם כמו

והבנים  האבות תלכו בגלות כי הבתי' בניתם ולשוא
הבתים: את יורש íúàøé.(Á)ואין áøç כשפניתם

בו  וימרד בצדקיהו שנאמר כמו מצרים למלך לעזרה
למצרי' מלאכיו יו)לשלוח ìàøùé.(È):(לקמן ìåáâ ìò

שם  אנטוכיא היא חמת ארץ רבלה והיא הגבול בסוף
בספר שנא' כמו נבוכדנצר ביד צדקיהו (מלכיםנשפט

כה) סוף ב והיא עיניו את נקר שם בניו את שחט שם
חמת  לבא עד מקומות ובכמה במרגלים שנא' הגבול

יג) :(במדבר 

cec zcevn
(‡).‡˘˙Â: הנבואה במראה אותי  נשא  אלהים ˘Ú¯רוח Ï‡

.ÈÂÓ„˜‰ '‰ ˙È·ולתוספת המזרחי ההיכל  שער אל ר"ל
לבית למערב  הפונה  השער לא קדימה הפונה אמר ביאור 

Â‚Â'.קה"ק: ÌÈ¯˘Úהאנשים ובין איש כ "ה עמדו שם ר "ל 
וכו ': יאזניה את ראיתי און‰ÌÈ·˘ÂÁ.(·)ההם חושבים אשר 

רע: עצת  הזאת בעיר העיר‰‡ÌÈ¯ÓÂ.(‚)ויועצים  על  מייעד  שהנביא הרע היעוד יהיה קרוב בזמן לא  בעצתם  יאמרו אשר
רבים: ימים נשב  בהם  כי  בתים לבנות  כיֿאם עסק  לנו  אין א"כ  ר"ל  בתים בנות  ולכן  ‰ÈÒ¯.הזאת ‡È‰הסיר היא ירושלים

העיר מן נצא  לא אנחנו כן בישולו  גמר עד  הסיר  מן יוצא הבשר שאין כשם ר "ל  בסיר ההושם הבשר ואנחנו בו  שמבשלין
המיתה : ביום והוא  הבישול  גמר  עד  אמריהם :ÔÎÏ.(„)הזאת הפוך  עליהם הנבא יאמרו וכן Â‚Â'.הואיל  ‡·‰הדבר כפל

הנבואה:ÏÂÙ˙Â.(‰)לזרזו: רוח  עלי ירושלים:‡ÂÓ¯.חנתה אנשי ‡Ì˙¯Ó.אל  ÔÎאתם אמרתם וגו' בקרוב  לא הזה כדבר
יאמר: יהודה בני ועל  ישראל ¯ÌÎÁÂ.בית ˙ÂÏÚÓÂידעתי רוחכם על העולות המחשבות  אף כי  אמריכם ידעתי בלבד  לא ר "ל 

ופרט: פרט בכל  לעשות‰¯·Ì˙È.(Â)אני  תוסיפו העיר  מן תגלו שלא תחשובו אשר  האלו והמחשבות הדברים ובעבור ר "ל 
חללים : החוצות ותמלאו הזאת בעיר חללים ותרבו הנהÔÎÏ.(Ê)הרע ר"ל  וגו' חלליכם  ה' אמר כה לכן עשיתם, וכן הואיל

העיר דימה החללים פגרי  ולעומת  הבשר המה  בתוכה  הרגתם אשר  חלליכם  כי וגו' הסיר היא  שאמרתם אמריכם נתקיים עתה 
חללים : פגרי בה שמתם כן כי הבשר את בה  שמשימים  הסיר  אוציאÌÎ˙‡Â.אל  אתכם  או  מתוכה  להוציא גזרתי עליכם אבל 

בעצמכם: אמריכם יתקיים ולא גולה  ללכת Ì˙‡¯È.(Á)מתוכה ·¯Á:ממנו עליכם אביא וחרב  יראתם בבל  מלך ÏÚ(È)מחרב
.Ï‡„˘È ÏÂ·‚ בבל מלך  וישחט  וגו ' דבלתה  וגו' ויעלהו כמ"ש  חמת בארץ  ברבלה והוא  אתכם  אשפוט  ישראל  לגבול סמוך 

עור צדקיה  עיני  ואת בבל מלך  שחט יהודה חורי כל ואת וגו' צדקיהו בני לט)את הנאמןÌ˙Ú„ÈÂ.:(ירמיה ה' שאני תדעו אז
גמול : לשלם

oeiv zcevn
(‚).¯ÈÒ‰ נפוח סיר  כמו א)הקדרה עניןÏÂÙ˙Â.(‰):(ירמיה

עליה:ÂÏÚÓÂ˙.חניה: ורצון:¯ÌÎÁÂ.מל ' מחשבה ענין
(Ê).‡ÈˆÂ‰: אוציא כמו או להוציא  עמיםÌÈ¯Ê.(Ë)כמו

גמול :˘ÌÈËÙ.עכו"ם: ‚·ÏÂ.(È)משפט  ÏÚ: לגבול סמוך

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc dvia(iying meil)

elit` lehlha dxqe` jpi`e ,minegz xeqi` meyne dkleda wx
ezrc dvwn cg` lky oeiky .dvwen xeqi` meyn megzd jeza
dfn df mixa`d zwipi ici lry `vnp ,exiag wlgn lk`i `ly

,dvwena eilr xeq`y exiag wlgn cg` lkl ribnmiyyeg m`e
.dvwen xeqi`l mrh eze`n yeygp `ly recn mixa`d zwipil

.mixa`d zwipil miyyeg oi` i`ce `l`áø ÷éúLlr aiyd `le - ¨¦©
.mziiyew

* * *
:dndae ziag ly df oecpa dkldd z` dwiqn `xnbdéåä éàî©£¥

dìòdn -:dfa zwelgn `xnbd d`iane ,df oecipa dkldl wqtp £¨
øîà àéòLBä éaøoixzen dnda oiae ziag oia okle dxixA Wi ©¦©§¨¨©¥§¥¨

,enegzl mitzeydn cg` lk okiledläøéøa ïéà øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¥§¥¨
xzend mewnl wx dkleda mixzen dnda oiae ziag oia okle

.mdipyl
:`xnbd dywnåik,äøéøa Lé àéòLBä éaø øáñxizd okle §¨©©¦©§¨¥§¥¨

,enegzl ewlg z` cg` lk jiledl oitzeylúnä ,ïðúäå`vnpy §¨§©©¥
Bìå ,úéaazial -äaøä íéçútoi`e ,mixebq e` migezt mleke , ©©¦§§¨¦©§¥

,znd `vi gzt dfi` jxc mirceiïlekmigztd lk -íéàîè, ¨§¥¦
s` gztd zxwz zgzn migztd llga migpend milkd jkitle
bbd zgz z`vnp ef dxwz oi`y elit`e ,mi`nh ,zlcl uegn
mewn lr d`neh minkg exfby meyne .znd lr lid`nd
gzt dfi`a reci oi`y oeike ,znd z` myn `ivedl micizry
mlek okl ,mixebq e` migezt - miey mlek ixdy znd xeari

hznd `vi `ny miwteqn ep` gzte gzt lk lry ,wtqn mi`n
m`e :`ziixad dkiynn .ekxcïäî ãçà çzôðxg`l migztdn - ¦§©¤¨¥¤

e`iveiy i`ce eiykrne ,znd zzinixd ,df gzt jxc znd z`
àeä-gztd,àîèoze` oia ,gztd eze` zgzy milk jkitle ¨¥

,mi`nh ,dzrn e`eaiy el` oia xak eidyïleëå-x`y lk §¨
,migztd,íéøBäè.mixedh ,mdizgz milk e`eai m` dzrneoke §¦

m`áMçzna wqerdBàéöBäìznd z` -ïäî ãçàamigztd on - ¦¥§¦§¤¨¥¤
äòaøà ìò äòaøà Ba LiL ïBlça Bàoi` oiicry it lr s` ,migth §©¤¥©§¨¨©©§¨¨

ezaygn ixd ,gezt gzt eze`ïlek íéçútä ìò úìvî`nhln ©¤¤©©§¨¦¨
,lld zia i`ny zia dfa ewlgpe .mdizgzy milkd z`éànL úéa¥©©

åéìò áMçL àeäå ,íéøîBàgzta `ivedl ezaygny ,df oic - §¦§¤¦¥¨¨
ok ayig m` `weec `ed ,migztd x`y z` livdl zlren cg`

únä úeîé àlL ãòlr ezaygn dzid m` la` ,zny mcew - ©¤Ÿ¨©¥
,mi`nh migztd lk ,dzind xg`l wx df gztn znd z`ved
`vnpe ,my jxc ede`iveiy xexa did `l oiicr zny drya ixdy
oi`e ,migzt x`ya eidy milkd e`nhp xak dry dze`ay
df gzt jxc z`vl cizr znd didy rxtnl xxaedy mixne`
i`ny ziay ,mixedh mdizgzy milkde migztd x`y `linne

.'dxixa oi`' mixaeqóà íéøîBà ìlä úéáee`ivedl ayg m` ¥¦¥§¦©
df gztaúnä úeîiMîxdhl daygn dliren mb ,zny xg`l - ¦¤¨©¥

gzt jxcy rxtnl xxaedy mixne`y ici lr migztd x`y z`
.'dxixa yi' mixaeq lld ziay ,znd z` e`ivei df

dìò øîzàå,migztd x`y z` lld zia exdihy dn lr -øîà §¦§©£¨¨©
,àéòLBä éaølld zia exn` `líéçútä úà øäèìlr ayigyk ©¦©§¨§©¥¤©§¨¦

migztd llga eidiy milkd z` `l` ,cg` oelg e` gztïàkî¦¨
àaäìez` ea `iveiy gztd z` ezrca xxia xaky xg`l - §©¨

:`xnbd zwiicne .zndïéà àaäìe ïàkîdliren `adl lr wx - ¦¨§©¨¥
la` ,migztd z` xdhl ezaygnòøôîìzryn eidy milk - §©§¥©

,df gzt jxc e`ivedl aygy cr dzinàìezaygn oi` - Ÿ
xacd xxaed mixne` oi`y ,rxtnl elld milk xdhl dliren

iaxy ixd .df gzta znd `viy rxtnloi`' xaeq `iryed
yiy dndae ziag iabl xn`y eixacl dxizq o`kne ,'dxixa

.enegza ewlg z` jiledl mitzeydn cg` lkl xzene dxixa
:`xnbd zvxznCetàqexble o`k zehiyd z` jetdl yi -éaø ¥©¦

äøéøa ïéà øîà àéòLBä,oixeq` dndae ziageLé øîà ïðçBé éaøå ©§¨¨©¥§¥¨§©¦¨¨¨©¥
äøéøa:`xnbd dywn .mixzen mdipyeïðçBé éaøì déì úéà éîe- §¥¨¦¦¥§©¦¨¨

yiy xaeq opgei iaxy xnel xyt` ikeéqà áø øîàäå ,äøéøajk §¥¨§¨¨©©©¦
e÷ìçL ïéçàä ,ïðçBé éaø øîàk ,mdia` zyexi z`úBçe÷ìepwy ¨©©¦¨¨¨©¦¤¨§§

dfeg` dcye ,ïäjklïéøéæçîoig`dìáBia äæì äædcyd z` ¥©£¦¦¤¨¤©¥
dlek dzid dcyd z` mdia`n eyxiyk ixdy ,mdipia ewlgy
enk df ixd rwxwd z` mdipia ewlgyke ,deya mdipyl zkiiy
,g`d lawny wlga el yiy dn z` eig`l xkn cg` lky
zxfegy dfeg` dcy xken x`yk laeia dfl df oixifgn jkitle
yi m`y ,dxixa oi`y xaeq opgei iaxy ixd .laeia dilral
`l` ,zegewlk mpi` ewlgy xg`l s`y xnel epl did ,dxixa
znyk dligza zwlegn dyexid dzid jk eli`ke ,miyxeik
eid `le ,dyexia mwlg edfy rxtnl xxazn didy ,mdia`

.laeia dfl df xifgdl mikixv
:uxzle `iyewd z` zegcl dvex `xnbdàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨

c ,xnele wlgläøéøa ïðçBé éaøì déì úéì ékopgei iax xaeq izn - ¦¥¥§©¦¨¨§¥¨
`weec ,dxixa oi`yan mdy mipic,àúééøBàãdyexi oic oebke §§©§¨

ly dkldd lr opgei iax jnq `l dfa wxe ,dxezd on `edy
,laeia dcyd z` jk meyn riwtdl `ly dxixaa ìáàmipic £¨§

n mdyïðaøã,minegz oebk ,déì úéàoic lr mikneqy opgei iaxl §©¨¨¦¥
e` dndadn wlg lk lr rxtnl xacd xxaedy xnel dxixa
mdl dpwiy oiprl aeh mei axrn xak mdl jiiy didy ziagd
yi opgei iaxly xnele zehiyd z` jetdl xyt` aeye .dziay
oica opgei iax zhiya wlgl zexyt`d z` dgec `xnbd .dxixa

:opaxcl `ziixe`c oia dxixaáen ody zeklddéì úéà éî ïðaøã §§©¨¨¦¦¥
,'dxixa yi' opgei iaxlBià éðzäå,[mkg myÎ]øîBà äãeäé éaø,ïéà §©¨¦©©¦§¨¥¥

,ãçàk íéøác éðL ìò äðúî íãàipy zay axra gipd m` oebk ¨¨©§¤©§¥§¨¦§¤¨
m` rcei epi` oiicre ,axrn cvl cg`e gxfn cvl cg` ,oiaexir
epi` ,axrnay axd itn e` gxfnay axd itn renyl jlil dvxi
dpwiy dvxi okidl xxaie hilgi xgnly dn lr jenql leki

.jk zepzdl leki oi`e ,dziayàlàmkgn renyl dvexyk ¤¨
oiaexir ipy gipdl leki ,`eai cv dfi`n rcei epi` wxe miieqn

y zepzdle ,miccvd ipyaçøænì íëç àa íà`di,çøænì Báeøéò ¦¨¨¨©¦§¨¥©¦§¨
mkg eze` `eai m`eáøònì`diBáeøéòdziay el dpewìcv ©©£¨¥§

áøòn.àì ïàëìe ïàëì eléàå,miccvd ipya minkg ipy mpyi m` - ©£¨§¦§¨§¨Ÿ
xgnle ,axrnl cg`e gxfnl cg` ,oiaexir ipy gipdl leki epi`

.dxixa oi` ik ,zkll xgai mkg dfi`l xgai
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àé-÷øô ìà÷æçéiÎ`

àíéøNò øòMä çúôa äpäå äîéã÷ äðBtä éðBîãwä ýåýé-úéa øòL-ìà éúà àázå çeø éúà àOzå©¦¨̧Ÿ¦¹À©©¨¥´ÂŸ¦¤©̧©¥§¨³©©§¦Æ©¤´¨¦½¨§¦¥Æ§¤´©©©½©¤§¦¬
(ô) :íòä éøN eäéða-ïá eäéèìt-úàå øfò-ïá äéðæàé-úà íëBúá äàøàå Léà äMîçåáéìà øîàiå ©£¦−̈¦®¨¤§¤̧§¹̈¤©£©§¨¯¤©ª²§¤§©§¨¬¤§¨−̈¨¥−¨¨«©−Ÿ¤¥¨®

:úàfä øéòa òø-úöò íéöòiäå ïåà íéáLçä íéLðàä älà íãà-ïaâúBða áBø÷á àì íéøîàä ¤¨¾̈¥´¤¨£¨¦º©Ÿ§¦¬¨²¤§©Ÿ£¦¬£©−̈¨¦¬©«Ÿ¨´Ÿ§¦½¬Ÿ§¨−§´
(ñ) :øNaä eðçðàå øéqä àéä íézaã:íãà-ïa àápä íäéìò àápä ïëìäýåýé çeø éìò ìtzå ¨¦®¦´©¦½©£©−§©¨¨«¨¥−¦¨¥´£¥¤®¦¨¥−¤¨¨«©¦´Ÿ¨©»´©§¨¼

:äézòãé éðà íëçeø úBìòîe ìàøNé úéa ízøîà ïk ýåýé øîà-äk øîà éìà øîàiååíúéaøä ©´Ÿ¤¥©À¡ŸÆŸ¨©´§½̈¥¬£©§¤−¥´¦§¨¥®©£¬«£¤−£¦¬§©§¦«¨¦§¥¤¬
(ô) :ììç äéúöeç íúàlîe úàfä øéòa íëéììçæízîN øLà íëéììç ýåýé éðãà øîà-äk ïëì ©§¥¤−¨¦´©®Ÿ¦¥¤¬Ÿ¤−¨¨¨«¨¥À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡¦¼©§¥¤Æ£¤´©§¤´

:dëBzî àéöBä íëúàå øéqä àéäå øNaä änä dëBúaçéðãà íàð íëéìò àéáà áøçå íúàøé áøç §½̈¥¬¨©¨−̈§¦´©¦®§¤§¤−¦¬¦¨«¤−¤§¥¤®§¤Æ¤Æ¨¦´£¥¤½§ª−£Ÿ¨¬
:ýåýéè:íéèôL íëá éúéNòå íéøæ-ãéa íëúà ézúðå dëBzî íëúà éúàöBäåéìeáb-ìò eìtz áøça ¡¦«§¥¦³¤§¤Æ¦½̈§¨©¦¬¤§¤−§©¨¦®§¨¦²¦¨¤−§¨¦«©¤´¤¦½Ÿ©§¬

:ýåýé éðà-ék ízòãéå íëúà èBtLà ìàøNé¦§¨¥−¤§´¤§¤®¦«©§¤−¦«£¦¬§¨«

i"yx
(‡).'åâå øòùä çúôá äðäå למעלה שאמר הם הם

וכאן  היו מי שם פירש שלא אלא ה' היכל אל אחוריהם
מהם: שנים שמות את áåø÷á.(‚)פירש àì íéøîåàä

עלינו: הנביאים דברי íéúá.יבאו úåðá להם לחוש אין
העיר  מן נגלה לא כי בתוכם ושבת בתים בנות אלא

מותנו : עד øùáä.הזאת åðçðàå øéñä àéä שאין כשם
ממנה  נצא לא כך בישולו גמר עד הסיר מן יוצא הבשר

שנמות: íúøîà.(‰)עד ïë אמרתם זאת כי ידעתי
כי  לכם אומר ואני הבשר ואתם הסיר שירושלים
אבל  בה נגמרו שהם לסיר היא בה שנתתם לחללים
כי  מיתה יום עד אתכם לקלוט לסיר תהיה לא לכם

מתוכה: אוציא íëçåø.אתכם úåìòîå על העולה
בלע"ז: טלנ"ט בוטר"א להוצי'àéöåä.(Ê)דעתכם כמו

והבנים  האבות תלכו בגלות כי הבתי' בניתם ולשוא
הבתים: את יורש íúàøé.(Á)ואין áøç כשפניתם

בו  וימרד בצדקיהו שנאמר כמו מצרים למלך לעזרה
למצרי' מלאכיו יו)לשלוח ìàøùé.(È):(לקמן ìåáâ ìò

שם  אנטוכיא היא חמת ארץ רבלה והיא הגבול בסוף
בספר שנא' כמו נבוכדנצר ביד צדקיהו (מלכיםנשפט

כה) סוף ב והיא עיניו את נקר שם בניו את שחט שם
חמת  לבא עד מקומות ובכמה במרגלים שנא' הגבול

יג) :(במדבר 

cec zcevn
(‡).‡˘˙Â: הנבואה במראה אותי  נשא  אלהים ˘Ú¯רוח Ï‡

.ÈÂÓ„˜‰ '‰ ˙È·ולתוספת המזרחי ההיכל  שער אל ר"ל
לבית למערב  הפונה  השער לא קדימה הפונה אמר ביאור 

Â‚Â'.קה"ק: ÌÈ¯˘Úהאנשים ובין איש כ "ה עמדו שם ר "ל 
וכו ': יאזניה את ראיתי און‰ÌÈ·˘ÂÁ.(·)ההם חושבים אשר 

רע: עצת  הזאת בעיר העיר‰‡ÌÈ¯ÓÂ.(‚)ויועצים  על  מייעד  שהנביא הרע היעוד יהיה קרוב בזמן לא  בעצתם  יאמרו אשר
רבים: ימים נשב  בהם  כי  בתים לבנות  כיֿאם עסק  לנו  אין א"כ  ר"ל  בתים בנות  ולכן  ‰ÈÒ¯.הזאת ‡È‰הסיר היא ירושלים

העיר מן נצא  לא אנחנו כן בישולו  גמר עד  הסיר  מן יוצא הבשר שאין כשם ר "ל  בסיר ההושם הבשר ואנחנו בו  שמבשלין
המיתה : ביום והוא  הבישול  גמר  עד  אמריהם :ÔÎÏ.(„)הזאת הפוך  עליהם הנבא יאמרו וכן Â‚Â'.הואיל  ‡·‰הדבר כפל

הנבואה:ÏÂÙ˙Â.(‰)לזרזו: רוח  עלי ירושלים:‡ÂÓ¯.חנתה אנשי ‡Ì˙¯Ó.אל  ÔÎאתם אמרתם וגו' בקרוב  לא הזה כדבר
יאמר: יהודה בני ועל  ישראל ¯ÌÎÁÂ.בית ˙ÂÏÚÓÂידעתי רוחכם על העולות המחשבות  אף כי  אמריכם ידעתי בלבד  לא ר "ל 

ופרט: פרט בכל  לעשות‰¯·Ì˙È.(Â)אני  תוסיפו העיר  מן תגלו שלא תחשובו אשר  האלו והמחשבות הדברים ובעבור ר "ל 
חללים : החוצות ותמלאו הזאת בעיר חללים ותרבו הנהÔÎÏ.(Ê)הרע ר"ל  וגו' חלליכם  ה' אמר כה לכן עשיתם, וכן הואיל

העיר דימה החללים פגרי  ולעומת  הבשר המה  בתוכה  הרגתם אשר  חלליכם  כי וגו' הסיר היא  שאמרתם אמריכם נתקיים עתה 
חללים : פגרי בה שמתם כן כי הבשר את בה  שמשימים  הסיר  אוציאÌÎ˙‡Â.אל  אתכם  או  מתוכה  להוציא גזרתי עליכם אבל 

בעצמכם: אמריכם יתקיים ולא גולה  ללכת Ì˙‡¯È.(Á)מתוכה ·¯Á:ממנו עליכם אביא וחרב  יראתם בבל  מלך ÏÚ(È)מחרב
.Ï‡„˘È ÏÂ·‚ בבל מלך  וישחט  וגו ' דבלתה  וגו' ויעלהו כמ"ש  חמת בארץ  ברבלה והוא  אתכם  אשפוט  ישראל  לגבול סמוך 

עור צדקיה  עיני  ואת בבל מלך  שחט יהודה חורי כל ואת וגו' צדקיהו בני לט)את הנאמןÌ˙Ú„ÈÂ.:(ירמיה ה' שאני תדעו אז
גמול : לשלם

oeiv zcevn
(‚).¯ÈÒ‰ נפוח סיר  כמו א)הקדרה עניןÏÂÙ˙Â.(‰):(ירמיה

עליה:ÂÏÚÓÂ˙.חניה: ורצון:¯ÌÎÁÂ.מל ' מחשבה ענין
(Ê).‡ÈˆÂ‰: אוציא כמו או להוציא  עמיםÌÈ¯Ê.(Ë)כמו

גמול :˘ÌÈËÙ.עכו"ם: ‚·ÏÂ.(È)משפט  ÏÚ: לגבול סמוך



dÎcקצח wxt dingp - miaezk

ã-÷øô äéîçðfiÎ`i

àé:çìMä ú÷æçî úçàå äëàìná äNò Bãé úçàa íéNîò ìáqa íéàNpäå äîBça íéðBaä©¦¯©¨²§©Ÿ§¦¬©¤−¤Ÿ§¦®§©©³¨ÆŸ¤´©§¨½̈§©©−©£¤¬¤©¨«©
áé:éìöà øôBMa ò÷Bzäå íéðBáe åéðúî-ìò íéøeñà Baøç Léà íéðBaäåâéíéøçä-ìà øîàå §©̧¦½¦¬©§²£¦¬©¨§−̈¦®§©¥¬©©−̈¤§¦«¨Ÿ©º¤©Ÿ¦³

ò íéãøôð eðçðàå äáçøe äaøä äëàìnä íòä øúé-ìàå íéðâqä-ìàå:åéçàî Léà íé÷Bçø äîBçä-ì §¤©§¨¦Æ§¤¤¤́¨½̈©§¨¨¬©§¥−§¨¨®©£©À§¦§¨¦Æ©©´½̈§¦−¦¬¥¨¦«
ãé:eðì íçlé eðéýìà eðéìà eöáwz änL øôBMä ìB÷-úà eòîLz øLà íB÷îaåèíéNò eðçðàå ¦§À£¤³¦§§Æ¤´©½̈−̈¨¦¨§´¥¥®¡Ÿ¥−¦¨¬¤¨«©£©−§Ÿ¦´

:íéáëBkä úàö ãò øçMä úBìòî íéçîøa íé÷éæçî íéöçå äëàìnaæèíòì ézøîà àéää úòa íb ©§¨¨®§¤§À̈©£¦¦Æ¨«§¨¦½¥£´©©½©©−¥¬©¨¦«©´¨¥³©¦Æ¨©´§¦¨½̈
:äëàìî íBiäå øîLî äìélä eðì-eéäå íìLeøé CBúa eðéìé Bøòðå LéàæééLðàå éøòðe éçàå éðà ïéàå ¦´§©£½¨¦−§´§¨¨®¦§¨«¨¯©©²§¨¦§−̈§©¬§¨¨«§¥̧£¦¹§©©´§¨©À§©§¥³

(ô) :íénä BçìL Léà eðéãâa íéèLô eðçðà-ïéà éøçà øLà øîLnä©¦§¨Æ£¤´©£©½¥£©¬§Ÿ§¦−§¨¥®¦−¦§¬©¨«¦
ä-÷øô äéîçðbÎ`

à:íéãeäiä íäéçà-ìà äìBãb íäéLðe íòä ú÷òö éäzåáeðçðà eðéúðáe eðéða íéøîà øLà Léå ©§¦̧©£©¬¨¨²§¥¤−§¨®¤£¥¤−©§¦«§¥Æ£¤´Ÿ§¦½¨¥¬§Ÿ¥−£©´§
:äéçðå äìëàðå ïâã äç÷ðå íéaøâäç÷ðå íéáøò eðçðà eðézáe eðéîøëe eðéúãN íéøîà øLà Léå ©¦®§¦§¨¬¨−̈§Ÿ§¨¬§¦§¤«§¥Æ£¤´Ÿ§¦½§Ÿ¥²§¨¥¬¨¥−£©´§Ÿ§¦®§¦§¨¬

:áòøa ïâã̈−̈¨¨¨«
i"yx

(‡È).'åâå äîåçá íéðåáä שהיו ואותן בונין שהיו אותם
עושים  היו אחת ביד המשאות ונושאים עומסים

זיין: כלי נושאים היו אחת וביד כלי çìùä.מלאכתן
בשלח מעבור כמו לג)קרב מנחם:(איוב  חברו וכן

(·È).íéðåáäå איש חגורים כולם שהיו בונים הם כיצד
ובונים: מתניו על אצלי:éìöà.חרבו תדיר היה הוא

(‚È).äáøä:גדולה åðì.(È„)היא íçìé:בעדינו ילחם
(ÊË).åøòðå ùéà אחד ובחור הבונים מן ואחד אחד כל
íéìùåøé.עמו: êåúá åðéìé למשמר להם היה והלילה

כלום: ישנים היו שלא נמצא מלאכה עושים והיום
(ÊÈ).åðéãâá íéèùåô åðçðà ïéà זריזים היינו תמיד

íéîä.במשמר: åçìù ùéà כמו שלמעלה אין על מיסב
ב') א' פושט (שמואל  ממנו איש אין מפיכם עתק יצא

על  הוא לשון וכפל במים אותם לרחוץ או לשכב בגדיו

פושטים: אנחנו כמוåçìù.אין ו')הפשט ופשט (ויקרא 
ושלח: דמתורגם בגדיו את

(‡).äìåãâ íäéùðå íòä ú÷òö éäúå העניים העם דלת
מאד: צועקים íéãåäéä.היו íäéçà ìà אחיהם בשביל

העשירים: íéøîåà.(·)היהודים øùà ùéå טעם נותן
שהיו  העם מדלת מהם יש צועקים היו למה לדבריו
דגן  ונקחה ובנותינו בנינו עם רבים אנחנו אומרים
דגן  מהם ליקח ובנותינו בנינו למכור לנו יש ועתה
שלא  העשירים היהודים על צועקים היו כך נחיה למען

לפרנסם: רוצים åâå'.(‚)היו åðéúåãù íéøîåà øùà ùéå
שדות  ואומרים מתאוננים שהיו בעניים מהם ויש
דגן  ליקח ומשכון בערבון לאחרים נתן ובתים וכרמים

העשירים áòøá.למזונותינו: לנו מוותרים שאין אחרי
לפרנסתינו: מנכסיהם

cec zcevn
(‡È).Ï·Ò· ÌÈ‡˘Â‰Âאמר ביאור ולתוספת במשא  הנושאים 

עומסים : ‰˘ÁÏ.שוב ˙˜ÊÁÓ: החרב כל ‡È˘.(È·)אוחזת 
בונה: כשהוא  מתניו  על  קשור חרבו  היה היודעÚ˜Â˙‰Â.איש 

אצלי : עמד בשופר Á¯Â·‰.(È‚)לתקוע  במקומות‰¯·‰ ר"ל
Â‚Â'.מרובות: ÌÈ˜ÂÁ¯קולו ואף אחיו את רואה האחד  ואין

ישמע: ˙˜·ˆÂ.(È„)לא  ‰Ó˘ מול להלחם אחת אגודה ונהיה 
הבא: דבריוÂÁ‡Â.(ÂË)בעבורינו:ÂÏ.האויב לספור חוזר

המלאכה : עזבנו שלא  נעריו:ÌÈˆÁÂ.ואמר חצי או  העם חצי 
.ÌÈ˜ÈÊÁÓ: הבונים את לשמור ברמחים  אוחזים ‰‰È‡.(ÊË)היו ˙Ú·: החומה בנין כלו  לא יהודה:ÌÚÏ.עד  מערי אשר המה

.ÌÈÏ˘Â¯È ÍÂ˙·:יבוא פן  כי האויב מן בשמירה:ÂÓ˘Ó¯.לשמור במלאכה:Î‡ÏÓ‰.עוסקים  ‡˘¯חברי:ÈÁ‡Â.(ÊÈ)עוסקים 
.È¯Á‡:אלי ונשמעים  אחרי ·‚„ÂÈ.הנמשכים ÌÈË˘ÂÙ: האויב מפחד  וכ"ז לבוש  מבלי ‰ÌÈÓ.לשכב ÂÁÏ˘ ˘È‡זולתי ר"ל

הפשיטו: המים כאילו  הוא והרי בגדיו את  פשט לבדו הוא בטבילה עצמו לטהר  הצריך  כלומר הפשיטו המים  אשר האיש
(‡).ÌÚ‰ ˙˜Úˆ: העם ‡Ì‰ÈÁ.מדלת  Ï‡: העשירים אחיהם  Â‚Â'.(·)על  ˘ÈÂובנותינו בנינו הנה אמרו קצתם ר "ל  מהם  ויש 

מרובים : א "כ  וצרכינו המה רבים  הלא עצמינו שדהÁ˜Â‰.ואנחנו לנו אין  כי נפשינו להחיות לאכול השוק מן  דגן נקח  ובע"כ
יד : קופצים והעשירים כסף אפס המה  וכאומרים ÌÈ·¯ÂÚ.(‚)תבואה ÂÁ‡נקחה ובו שלוינו הכסף  בעבור במשכון הן נתונים

כלום: לנו מעניקים העשירים אין אם מעתה נעשה מה  וכאומרים  ברעב אותנו לכלכל השדה בתבואת  די  שאין הרעב  בעת דגן

oeiv zcevn
(‡È).ÌÈ˘ÓÂÚמשא טעינת  ענין והוא  בסמ "ך עומסים כמו

חמורו על איש ויעמוס מ"ד)כמו כמו‰˘ÁÏ.:(בראשית החרב 
לרוב שלח ל"ב)ויעש קשורים:‡ÌÈ¯ÂÒ.(È·):(דה"ב

(‚È).ÌÈ„¯Ù:פזורים(ÂË).¯Á˘‰בפאת הנוצץ האור  הוא
השמש : יגלה טרם ופשט ˘ÂÁÏ.(ÊÈ)המזרח כי הפשט  ענין

בגדיו ו)את ושלח :(ויקרא ת"א 
(‚).ÌÈ·¯ÂÚהערבון מה  כמו  משכון  לח)ענין :(בראשית

f dpyn ixiyr wxt dcip zkqn

‰íc úéòéáø äpnî àöéå äúnL äMàä–äànèîìäàa äànèîe íúk íeMî.aøäãeäé éøîBà:dðéà ¨¦¨¤¥¨§¨¨¦¤¨§¦¦¨§©§¨¦¤¤§©§¨¨Ÿ¤©¦§¨¥¥¨
íúk íeMî äànèî,äúnMî ø÷òpL éðtî.äãBîeäãeäé éaø,äúîe øaLî ìò úáLBéa,úéòéáø äpnî àöéå §©§¨¦¤¤¦§¥¤¤¡©¦¤¥¨¤©¦§¨§¤¤©©§¥¥¨§¨¨¦¤¨§¦¦

íc–íúk íeMî äànèî àéäL.øîàéñBé éaø:ìäàa äànèî dðéà Cëéôì. ¨¤¦§©§¨¦¤¤¨©©¦¥§¦¨¥¨§©§¨¨Ÿ¤
ÂíéøîBà eéä äðBLàøa:øäè íc ìò úáLBiä–çñtì íéî äøòî äúéä.øîBì eøæç:úî àîè òbîk àéä éøä ¨¦¨¨§¦©¤¤©©Ÿ©¨§¨§¨¨©¦©¤©¨§©£¥¦§©©§¥¥

íéLãwì;éøáãkìlä úéa.éànL úéaíéøîBà:úî àîèk óà. ©¢¨¦§¦§¥¥¦¥¥©©§¦©¦§¥¥
ÊøNòna úìëBà àéäL íéãBîe,älç dì äöB÷å,íL dì äàøB÷å úôwîe.økk ìò äøäè ícîe dwøî ìôð íàå ¦¤¦¤¤©©£¥§¨¨©¨©¤¤§§¨¨¥§¦¨©¥ª¨¦©©£¨©¦¨

dmzk meyn d`nhn:úéòéáøá àìà äàîèî àì ,úî úàîåè íåùî éàã .åäùîá ,äãð ìù.lde`a d`nhne:ãçé úéòéáøä ìë íàmeyn `nhny
.mzkíåùî úåàîèî åäìåë ,úåúî øàù àðù àìå øáùî ìò úáùåé àðù àì ,êëìä .éñåé éáøë àìå äãåäé éáøë àì äëìä ïéàå .íééçî ø÷òðù .åäùîá

:ìäåàá úåàîèîå ,íúë
e.gqtl minl dxrnùîù áøòä äì ïéàå íéòåáù óåñì äìáèù ,íåé úìåáè àéäù ,úòâåð äðéà íéîá ìáà .çñôä øùá úà äá õåçøì éìë ìà éìëî

áéúëã ,íåé úìåáè äàùò áåúëäå ,äúøôë úàáäì óëéú àåäù íéðåîù íåé ãò(á"é àø÷éå),äîåøúä úà úåáøì ùãå÷ ìëá ì"éé÷å ,òâú àì ùãå÷ ìëá
,çñôä úà íäá õåçøì ïééåùò íäå ìéàåä ,òâú àì íéîá ìáà .éìë àîèî åðéà éðùå ,éìëá àìà íéîá úòâåð äðéà äøòî àéäùëå .àåä éðù ,íåé ìåáèå

:éîã ùãå÷ë ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåçã.zn `nh rbnk `id ixd xnel exfgìáà ,íéùã÷ì à÷åã ïåùàø àåäù ,úî àîèá òâåðë åðéã íåé ìåáè
ïåùàø úåéäì úî àîèá òâåðë íåé ìåáè éåä àì ïéìåçìéðù ïéàå ,àåä éðù íåé ìåáèå ,ïä ïéìåç íéîäù ,íéîá åìéôà òâéì àéä äìåëé êëìä ,éðù àìà ,

ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåçã ,åäá éðù éðäî àì ,úåéåùò çñô úöéçøì éøäù ùãå÷ä úøäè ìò íéùòð åììä íéîäù éô ìò óàå .ïéìåçá éùéìù äùåò
:åîã ùãå÷ë åàì.zn `nhk s` mixne` i`ny zia:àåä ïåùàø ,íåé ìåáè ìù åòâî êë .ïåùàø åòâî äùåòå äàîåèä áà àåäù

f.xyrna zlke`y micene:øùòîá ìëåà äìòå ìáèã ,íåé ìåáè ïéãë.dlg dl dveweïéìåçá úòâåð àéäù ô"òàå .éìëá äçéðîå íù äì äàøå÷ äðéàå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

íc úéòéáø äpnî àöéå äúnL äMàä,מיתה לאחר –äànèî ÈÄÈÆÅÈÀÈÈÄÆÈÀÄÄÈÀÇÀÈ
íúk íeMî,שהוא בכל  ובמשא במגע המטמא הנידה, דם משום – ÄÆÆ

המת כדם רביעית בו שיהא צורך  a),ואין  ,a zeld` oiir)äànèîeÀÇÀÈ
ìäàaחומר דם לאותו  שנותנים באוהל; הרביעית כל אם כמת, – ÈÙÆ

ברביעית. באוהל לטמא המת דם וחומר שהוא בכל  לטמא נידה דם
מטמא  מקום מכל מיתה, לאחר  הדם שיצא פי  על שאף מבואר , בגמרא

ואף  טמא, מקומו והמקור מקור, דרך  שעבר  לפי  נידה, דם משום
מיתה. íúkלאחר  íeMî äànèî dðéà :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÅÈÀÇÀÈÄÆÆ

הנידה, דם äúnMîמשום ø÷òpL éðtî אלא הדם יצא שלא – ÄÀÅÆÆÁÇÄÆÅÈ
מיתה. øaLîלאחר ìò úáLBéa ,äãeäé éaø äãBîe כסא על  – ÆÇÄÀÈÀÆÆÇÇÀÅ

לידה, חבלי אחזוה שכבר  úéòéáøהיולדת, äpnî àöéå ,äúîeÅÈÀÈÈÄÆÈÀÄÄ
íúk íeMî äànèî àéäL ,íc,שהוא בכל  הנידה דם משום – ÈÆÄÀÇÀÈÄÆÆ

מחיים. הדם שנעקר  äànèîלפי  dðéà Cëéôì :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÀÄÈÅÈÀÇÀÈ
ìäàa ברביעית לטמא המת כדם דינו  אין  מחיים, הדם ונעקר  הואיל – ÈÙÆ
nw`.באוהל . `pzk `l` ,iqei iaxk `le dcedi iaxk `l dkld oi`e

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שבעה  לידתה, טומאת ימי שעברו לאחר שהיולדת, להקדים, יש המשנה להבנת
ימים  ושלושה שלושים טוהר , דם על ויושבת טובלת לנקבה, ושבועיים לזכר  ימים
טוהר , דם על  יושבת שהיא הימים, אותם וכל לנקבה, ימים וששה וששים לזכר ,
העריב  שלא יום כטבול דינה טהרות לענין מקום מכל לבעלה, שטהורה פי על אף
שנאמר  ארוך", יום "טבולת היא הרי  הגמרא: ובלשון  לטומאה: שני שהוא שמשו ,
טהרה", ימי  מלאת עד תבוא לא המקדש ואל  תגע לא קודש  "בכל  ד): יב, (ויקרא

חכמים: rbz"ודרשו  `l ycew lka"ימי כל בה שאסורה התרומה, את לרבות –
ושני לטומאה, שני  הוא יום שטבול מפני הוא והטעם א), עה, יבמות (גמרא טהרה

בתרומה. שלישי עושה

íéøîBà eéä äðBLàøa:חכמים –øäè íc ìò úáLBiä– ÈÄÈÈÀÄÇÆÆÇÇÙÇ
עשר ארבעה לאחר  או  זכר ללידת ימים שבעה לאחר שטבלה היולדת
כמו  יום, כטבול  שדינה טוהר, דם על ויושבת נקבה, ללידת יום

למשנתנו , בהקדמה çñtìשבארנו  íéî äøòî äúéä היתה – ÈÀÈÀÈÈÇÄÇÆÇ
שאינה  לפי  הפסח, קרבן  בשר את בהם להדיח הכלי מן מים שופכת

במים  אבל  כלי; מטמא שני שאין מטמאתו , ואינה בכלי, אלא נוגעת
פוסל יום טבול ואין הם, חולין  שמים פי על ואף תיגע. לא עצמם

שחולין  לפי  הללו , המים את היא מטמאה מקום מכל  החולין  את
לעשות  רגילים היו  ובפסח הם, כקודש  הקודש טהרת על שנעשו 

והוא  הפסח, קרבן טהרת על הקודש,חוליהם את מטמא יום וטבול יל
לערות  ברם, אותם. תטמא שלא במים, מליגע אותה מונעים היו  לפיכך

הכלי, גבי  על טופח משקה יש שמא חוששים ואין  מותרת, המים את
ידי על הנפסל  משקה שאין הכלי , את ויטמא ראשון בנגיעתה וייעשה

ששנינו  כמו כלי , מטמא יום ז ):טבול  ח , התרומה (פרה את הפוסל  "כל
תחילה להיות משקים meiמטמא leahn ueg,( הגר"א):øîBì eøæçÈÀÇ

íéLãwì úî àîè òbîk àéä éøä שהחמירו מבואר, בגמרא – ÂÅÄÀÇÇÀÅÅÇÃÈÄ
שהוא  מת, בטמא נוגע כדין קדשים לענין  דינה שיהא אחד, מצד  בה

כראשון  דינה לקדשים שדווקא שני, מצד בה והקלו  לטומאה, ראשון 
כקודש, שאינם הקודש , טהרת על  שנעשו  לחולין  לא אבל לטומאה,

שני ואין  הם, חולין  שהרי במים, ליגע אפילו היא מותרת ולפיכך 
בחולין; שלישי  ìläעושה úéa éøáãk.הלל בית דברי  הם כך – ÀÄÀÅÅÄÅ

úî àîèk óà :íéøîBà éànL úéa שהוא מת, כטמא דינה – ÅÇÇÀÄÇÄÀÅÅ
לפסח. מים בו שמערה הכלי את מטמאה היא והרי הטומאה, אב

מפרש: הגר "א אבל הגמרא. לפי  המפרשים, כרוב הסיפא, את exfgבארנו 
miycwl zn `nh rbnk `id ixd ,xnel שהיא לפסח, מים לערות ואסורה כלומר –

על טופח משקה יש שמא וחוששים ראשון , שהוא לקדשים, מת טמא כמגע
והכלי הכלי , את ומטמא חוזר והוא ראשון, בנגיעתה נעשה והריהו  הכלי ,
ברם, בהם. כשתדיח הפסח את מטמאים והמים שבתוכה, המים את מטמא
נגוב, בכלי אבל מערה, אינה טופח למשקה בו לחשוש שיש בכלי דווקא
מאב  אלא טומאה מקבל כלי שאין  מערה, טופח, למשקה לחשוש שאין

אומרים : שמאי  ובית ראשון . שהוא ממשקה או zn,הטומאה `nhk s` שהוא
מערה אינה נגוב בכלי ואפילו הטומאה, dibdlאב wgcpy ,"`ax edil`" oiir)

.(df yexit itl `xnbd z` yxtle

i p y m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב

íéãBîe,הלל לבית שמאי בית –àéäL,טוהר דם על היושבת – ÄÆÄ
øNòna úìëBàאוכל ועלה שמשטבל  יום, טבול כדין  שני , – ÆÆÇÇÂÅ

b),במעשר ,ci mirbp oiir)älç dì äöB÷å העיסה מן וחותכת – ÀÈÈÇÈ
אלא  חלה, שם לה קוראה אינה עדיין  אבל  לחלה, שתהא בצק חתיכת

בכלי, אותה הבצק úôwîeמניחה חתיכת עם הכלי  את ומקרבת – ÇÆÆ
íLלעיסה, dì äàøB÷å מן חלה להפריש שמצוה לפי  חלה, – ÀÀÈÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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ã-÷øô äéîçðfiÎ`i

àé:çìMä ú÷æçî úçàå äëàìná äNò Bãé úçàa íéNîò ìáqa íéàNpäå äîBça íéðBaä©¦¯©¨²§©Ÿ§¦¬©¤−¤Ÿ§¦®§©©³¨ÆŸ¤´©§¨½̈§©©−©£¤¬¤©¨«©
áé:éìöà øôBMa ò÷Bzäå íéðBáe åéðúî-ìò íéøeñà Baøç Léà íéðBaäåâéíéøçä-ìà øîàå §©̧¦½¦¬©§²£¦¬©¨§−̈¦®§©¥¬©©−̈¤§¦«¨Ÿ©º¤©Ÿ¦³

ò íéãøôð eðçðàå äáçøe äaøä äëàìnä íòä øúé-ìàå íéðâqä-ìàå:åéçàî Léà íé÷Bçø äîBçä-ì §¤©§¨¦Æ§¤¤¤́¨½̈©§¨¨¬©§¥−§¨¨®©£©À§¦§¨¦Æ©©´½̈§¦−¦¬¥¨¦«
ãé:eðì íçlé eðéýìà eðéìà eöáwz änL øôBMä ìB÷-úà eòîLz øLà íB÷îaåèíéNò eðçðàå ¦§À£¤³¦§§Æ¤´©½̈−̈¨¦¨§´¥¥®¡Ÿ¥−¦¨¬¤¨«©£©−§Ÿ¦´

:íéáëBkä úàö ãò øçMä úBìòî íéçîøa íé÷éæçî íéöçå äëàìnaæèíòì ézøîà àéää úòa íb ©§¨¨®§¤§À̈©£¦¦Æ¨«§¨¦½¥£´©©½©©−¥¬©¨¦«©´¨¥³©¦Æ¨©´§¦¨½̈
:äëàìî íBiäå øîLî äìélä eðì-eéäå íìLeøé CBúa eðéìé Bøòðå LéàæééLðàå éøòðe éçàå éðà ïéàå ¦´§©£½¨¦−§´§¨¨®¦§¨«¨¯©©²§¨¦§−̈§©¬§¨¨«§¥̧£¦¹§©©´§¨©À§©§¥³

(ô) :íénä BçìL Léà eðéãâa íéèLô eðçðà-ïéà éøçà øLà øîLnä©¦§¨Æ£¤´©£©½¥£©¬§Ÿ§¦−§¨¥®¦−¦§¬©¨«¦
ä-÷øô äéîçðbÎ`

à:íéãeäiä íäéçà-ìà äìBãb íäéLðe íòä ú÷òö éäzåáeðçðà eðéúðáe eðéða íéøîà øLà Léå ©§¦̧©£©¬¨¨²§¥¤−§¨®¤£¥¤−©§¦«§¥Æ£¤´Ÿ§¦½¨¥¬§Ÿ¥−£©´§
:äéçðå äìëàðå ïâã äç÷ðå íéaøâäç÷ðå íéáøò eðçðà eðézáe eðéîøëe eðéúãN íéøîà øLà Léå ©¦®§¦§¨¬¨−̈§Ÿ§¨¬§¦§¤«§¥Æ£¤´Ÿ§¦½§Ÿ¥²§¨¥¬¨¥−£©´§Ÿ§¦®§¦§¨¬

:áòøa ïâã̈−̈¨¨¨«
i"yx

(‡È).'åâå äîåçá íéðåáä שהיו ואותן בונין שהיו אותם
עושים  היו אחת ביד המשאות ונושאים עומסים

זיין: כלי נושאים היו אחת וביד כלי çìùä.מלאכתן
בשלח מעבור כמו לג)קרב מנחם:(איוב  חברו וכן

(·È).íéðåáäå איש חגורים כולם שהיו בונים הם כיצד
ובונים: מתניו על אצלי:éìöà.חרבו תדיר היה הוא

(‚È).äáøä:גדולה åðì.(È„)היא íçìé:בעדינו ילחם
(ÊË).åøòðå ùéà אחד ובחור הבונים מן ואחד אחד כל
íéìùåøé.עמו: êåúá åðéìé למשמר להם היה והלילה

כלום: ישנים היו שלא נמצא מלאכה עושים והיום
(ÊÈ).åðéãâá íéèùåô åðçðà ïéà זריזים היינו תמיד

íéîä.במשמר: åçìù ùéà כמו שלמעלה אין על מיסב
ב') א' פושט (שמואל  ממנו איש אין מפיכם עתק יצא

על  הוא לשון וכפל במים אותם לרחוץ או לשכב בגדיו

פושטים: אנחנו כמוåçìù.אין ו')הפשט ופשט (ויקרא 
ושלח: דמתורגם בגדיו את

(‡).äìåãâ íäéùðå íòä ú÷òö éäúå העניים העם דלת
מאד: צועקים íéãåäéä.היו íäéçà ìà אחיהם בשביל

העשירים: íéøîåà.(·)היהודים øùà ùéå טעם נותן
שהיו  העם מדלת מהם יש צועקים היו למה לדבריו
דגן  ונקחה ובנותינו בנינו עם רבים אנחנו אומרים
דגן  מהם ליקח ובנותינו בנינו למכור לנו יש ועתה
שלא  העשירים היהודים על צועקים היו כך נחיה למען

לפרנסם: רוצים åâå'.(‚)היו åðéúåãù íéøîåà øùà ùéå
שדות  ואומרים מתאוננים שהיו בעניים מהם ויש
דגן  ליקח ומשכון בערבון לאחרים נתן ובתים וכרמים

העשירים áòøá.למזונותינו: לנו מוותרים שאין אחרי
לפרנסתינו: מנכסיהם

cec zcevn
(‡È).Ï·Ò· ÌÈ‡˘Â‰Âאמר ביאור ולתוספת במשא  הנושאים 

עומסים : ‰˘ÁÏ.שוב ˙˜ÊÁÓ: החרב כל ‡È˘.(È·)אוחזת 
בונה: כשהוא  מתניו  על  קשור חרבו  היה היודעÚ˜Â˙‰Â.איש 

אצלי : עמד בשופר Á¯Â·‰.(È‚)לתקוע  במקומות‰¯·‰ ר"ל
Â‚Â'.מרובות: ÌÈ˜ÂÁ¯קולו ואף אחיו את רואה האחד  ואין

ישמע: ˙˜·ˆÂ.(È„)לא  ‰Ó˘ מול להלחם אחת אגודה ונהיה 
הבא: דבריוÂÁ‡Â.(ÂË)בעבורינו:ÂÏ.האויב לספור חוזר

המלאכה : עזבנו שלא  נעריו:ÌÈˆÁÂ.ואמר חצי או  העם חצי 
.ÌÈ˜ÈÊÁÓ: הבונים את לשמור ברמחים  אוחזים ‰‰È‡.(ÊË)היו ˙Ú·: החומה בנין כלו  לא יהודה:ÌÚÏ.עד  מערי אשר המה

.ÌÈÏ˘Â¯È ÍÂ˙·:יבוא פן  כי האויב מן בשמירה:ÂÓ˘Ó¯.לשמור במלאכה:Î‡ÏÓ‰.עוסקים  ‡˘¯חברי:ÈÁ‡Â.(ÊÈ)עוסקים 
.È¯Á‡:אלי ונשמעים  אחרי ·‚„ÂÈ.הנמשכים ÌÈË˘ÂÙ: האויב מפחד  וכ"ז לבוש  מבלי ‰ÌÈÓ.לשכב ÂÁÏ˘ ˘È‡זולתי ר"ל

הפשיטו: המים כאילו  הוא והרי בגדיו את  פשט לבדו הוא בטבילה עצמו לטהר  הצריך  כלומר הפשיטו המים  אשר האיש
(‡).ÌÚ‰ ˙˜Úˆ: העם ‡Ì‰ÈÁ.מדלת  Ï‡: העשירים אחיהם  Â‚Â'.(·)על  ˘ÈÂובנותינו בנינו הנה אמרו קצתם ר "ל  מהם  ויש 

מרובים : א "כ  וצרכינו המה רבים  הלא עצמינו שדהÁ˜Â‰.ואנחנו לנו אין  כי נפשינו להחיות לאכול השוק מן  דגן נקח  ובע"כ
יד : קופצים והעשירים כסף אפס המה  וכאומרים ÌÈ·¯ÂÚ.(‚)תבואה ÂÁ‡נקחה ובו שלוינו הכסף  בעבור במשכון הן נתונים

כלום: לנו מעניקים העשירים אין אם מעתה נעשה מה  וכאומרים  ברעב אותנו לכלכל השדה בתבואת  די  שאין הרעב  בעת דגן

oeiv zcevn
(‡È).ÌÈ˘ÓÂÚמשא טעינת  ענין והוא  בסמ "ך עומסים כמו

חמורו על איש ויעמוס מ"ד)כמו כמו‰˘ÁÏ.:(בראשית החרב 
לרוב שלח ל"ב)ויעש קשורים:‡ÌÈ¯ÂÒ.(È·):(דה"ב

(‚È).ÌÈ„¯Ù:פזורים(ÂË).¯Á˘‰בפאת הנוצץ האור  הוא
השמש : יגלה טרם ופשט ˘ÂÁÏ.(ÊÈ)המזרח כי הפשט  ענין

בגדיו ו)את ושלח :(ויקרא ת"א 
(‚).ÌÈ·¯ÂÚהערבון מה  כמו  משכון  לח)ענין :(בראשית

f dpyn ixiyr wxt dcip zkqn

‰íc úéòéáø äpnî àöéå äúnL äMàä–äànèîìäàa äànèîe íúk íeMî.aøäãeäé éøîBà:dðéà ¨¦¨¤¥¨§¨¨¦¤¨§¦¦¨§©§¨¦¤¤§©§¨¨Ÿ¤©¦§¨¥¥¨
íúk íeMî äànèî,äúnMî ø÷òpL éðtî.äãBîeäãeäé éaø,äúîe øaLî ìò úáLBéa,úéòéáø äpnî àöéå §©§¨¦¤¤¦§¥¤¤¡©¦¤¥¨¤©¦§¨§¤¤©©§¥¥¨§¨¨¦¤¨§¦¦

íc–íúk íeMî äànèî àéäL.øîàéñBé éaø:ìäàa äànèî dðéà Cëéôì. ¨¤¦§©§¨¦¤¤¨©©¦¥§¦¨¥¨§©§¨¨Ÿ¤
ÂíéøîBà eéä äðBLàøa:øäè íc ìò úáLBiä–çñtì íéî äøòî äúéä.øîBì eøæç:úî àîè òbîk àéä éøä ¨¦¨¨§¦©¤¤©©Ÿ©¨§¨§¨¨©¦©¤©¨§©£¥¦§©©§¥¥

íéLãwì;éøáãkìlä úéa.éànL úéaíéøîBà:úî àîèk óà. ©¢¨¦§¦§¥¥¦¥¥©©§¦©¦§¥¥
ÊøNòna úìëBà àéäL íéãBîe,älç dì äöB÷å,íL dì äàøB÷å úôwîe.økk ìò äøäè ícîe dwøî ìôð íàå ¦¤¦¤¤©©£¥§¨¨©¨©¤¤§§¨¨¥§¦¨©¥ª¨¦©©£¨©¦¨

dmzk meyn d`nhn:úéòéáøá àìà äàîèî àì ,úî úàîåè íåùî éàã .åäùîá ,äãð ìù.lde`a d`nhne:ãçé úéòéáøä ìë íàmeyn `nhny
.mzkíåùî úåàîèî åäìåë ,úåúî øàù àðù àìå øáùî ìò úáùåé àðù àì ,êëìä .éñåé éáøë àìå äãåäé éáøë àì äëìä ïéàå .íééçî ø÷òðù .åäùîá

:ìäåàá úåàîèîå ,íúë
e.gqtl minl dxrnùîù áøòä äì ïéàå íéòåáù óåñì äìáèù ,íåé úìåáè àéäù ,úòâåð äðéà íéîá ìáà .çñôä øùá úà äá õåçøì éìë ìà éìëî

áéúëã ,íåé úìåáè äàùò áåúëäå ,äúøôë úàáäì óëéú àåäù íéðåîù íåé ãò(á"é àø÷éå),äîåøúä úà úåáøì ùãå÷ ìëá ì"éé÷å ,òâú àì ùãå÷ ìëá
,çñôä úà íäá õåçøì ïééåùò íäå ìéàåä ,òâú àì íéîá ìáà .éìë àîèî åðéà éðùå ,éìëá àìà íéîá úòâåð äðéà äøòî àéäùëå .àåä éðù ,íåé ìåáèå

:éîã ùãå÷ë ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåçã.zn `nh rbnk `id ixd xnel exfgìáà ,íéùã÷ì à÷åã ïåùàø àåäù ,úî àîèá òâåðë åðéã íåé ìåáè
ïåùàø úåéäì úî àîèá òâåðë íåé ìåáè éåä àì ïéìåçìéðù ïéàå ,àåä éðù íåé ìåáèå ,ïä ïéìåç íéîäù ,íéîá åìéôà òâéì àéä äìåëé êëìä ,éðù àìà ,

ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù ïéìåçã ,åäá éðù éðäî àì ,úåéåùò çñô úöéçøì éøäù ùãå÷ä úøäè ìò íéùòð åììä íéîäù éô ìò óàå .ïéìåçá éùéìù äùåò
:åîã ùãå÷ë åàì.zn `nhk s` mixne` i`ny zia:àåä ïåùàø ,íåé ìåáè ìù åòâî êë .ïåùàø åòâî äùåòå äàîåèä áà àåäù

f.xyrna zlke`y micene:øùòîá ìëåà äìòå ìáèã ,íåé ìåáè ïéãë.dlg dl dveweïéìåçá úòâåð àéäù ô"òàå .éìëá äçéðîå íù äì äàøå÷ äðéàå

`xephxa yexit
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íc úéòéáø äpnî àöéå äúnL äMàä,מיתה לאחר –äànèî ÈÄÈÆÅÈÀÈÈÄÆÈÀÄÄÈÀÇÀÈ
íúk íeMî,שהוא בכל  ובמשא במגע המטמא הנידה, דם משום – ÄÆÆ

המת כדם רביעית בו שיהא צורך  a),ואין  ,a zeld` oiir)äànèîeÀÇÀÈ
ìäàaחומר דם לאותו  שנותנים באוהל; הרביעית כל אם כמת, – ÈÙÆ

ברביעית. באוהל לטמא המת דם וחומר שהוא בכל  לטמא נידה דם
מטמא  מקום מכל מיתה, לאחר  הדם שיצא פי  על שאף מבואר , בגמרא

ואף  טמא, מקומו והמקור מקור, דרך  שעבר  לפי  נידה, דם משום
מיתה. íúkלאחר  íeMî äànèî dðéà :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÅÈÀÇÀÈÄÆÆ

הנידה, דם äúnMîמשום ø÷òpL éðtî אלא הדם יצא שלא – ÄÀÅÆÆÁÇÄÆÅÈ
מיתה. øaLîלאחר ìò úáLBéa ,äãeäé éaø äãBîe כסא על  – ÆÇÄÀÈÀÆÆÇÇÀÅ

לידה, חבלי אחזוה שכבר  úéòéáøהיולדת, äpnî àöéå ,äúîeÅÈÀÈÈÄÆÈÀÄÄ
íúk íeMî äànèî àéäL ,íc,שהוא בכל  הנידה דם משום – ÈÆÄÀÇÀÈÄÆÆ

מחיים. הדם שנעקר  äànèîלפי  dðéà Cëéôì :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÀÄÈÅÈÀÇÀÈ
ìäàa ברביעית לטמא המת כדם דינו  אין  מחיים, הדם ונעקר  הואיל – ÈÙÆ
nw`.באוהל . `pzk `l` ,iqei iaxk `le dcedi iaxk `l dkld oi`e

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שבעה  לידתה, טומאת ימי שעברו לאחר שהיולדת, להקדים, יש המשנה להבנת
ימים  ושלושה שלושים טוהר , דם על ויושבת טובלת לנקבה, ושבועיים לזכר  ימים
טוהר , דם על  יושבת שהיא הימים, אותם וכל לנקבה, ימים וששה וששים לזכר ,
העריב  שלא יום כטבול דינה טהרות לענין מקום מכל לבעלה, שטהורה פי על אף
שנאמר  ארוך", יום "טבולת היא הרי  הגמרא: ובלשון  לטומאה: שני שהוא שמשו ,
טהרה", ימי  מלאת עד תבוא לא המקדש ואל  תגע לא קודש  "בכל  ד): יב, (ויקרא

חכמים: rbz"ודרשו  `l ycew lka"ימי כל בה שאסורה התרומה, את לרבות –
ושני לטומאה, שני  הוא יום שטבול מפני הוא והטעם א), עה, יבמות (גמרא טהרה

בתרומה. שלישי עושה

íéøîBà eéä äðBLàøa:חכמים –øäè íc ìò úáLBiä– ÈÄÈÈÀÄÇÆÆÇÇÙÇ
עשר ארבעה לאחר  או  זכר ללידת ימים שבעה לאחר שטבלה היולדת
כמו  יום, כטבול  שדינה טוהר, דם על ויושבת נקבה, ללידת יום

למשנתנו , בהקדמה çñtìשבארנו  íéî äøòî äúéä היתה – ÈÀÈÀÈÈÇÄÇÆÇ
שאינה  לפי  הפסח, קרבן  בשר את בהם להדיח הכלי מן מים שופכת

במים  אבל  כלי; מטמא שני שאין מטמאתו , ואינה בכלי, אלא נוגעת
פוסל יום טבול ואין הם, חולין  שמים פי על ואף תיגע. לא עצמם

שחולין  לפי  הללו , המים את היא מטמאה מקום מכל  החולין  את
לעשות  רגילים היו  ובפסח הם, כקודש  הקודש טהרת על שנעשו 

והוא  הפסח, קרבן טהרת על הקודש,חוליהם את מטמא יום וטבול יל
לערות  ברם, אותם. תטמא שלא במים, מליגע אותה מונעים היו  לפיכך

הכלי, גבי  על טופח משקה יש שמא חוששים ואין  מותרת, המים את
ידי על הנפסל  משקה שאין הכלי , את ויטמא ראשון בנגיעתה וייעשה

ששנינו  כמו כלי , מטמא יום ז ):טבול  ח , התרומה (פרה את הפוסל  "כל
תחילה להיות משקים meiמטמא leahn ueg,( הגר"א):øîBì eøæçÈÀÇ

íéLãwì úî àîè òbîk àéä éøä שהחמירו מבואר, בגמרא – ÂÅÄÀÇÇÀÅÅÇÃÈÄ
שהוא  מת, בטמא נוגע כדין קדשים לענין  דינה שיהא אחד, מצד  בה

כראשון  דינה לקדשים שדווקא שני, מצד בה והקלו  לטומאה, ראשון 
כקודש, שאינם הקודש , טהרת על  שנעשו  לחולין  לא אבל לטומאה,

שני ואין  הם, חולין  שהרי במים, ליגע אפילו היא מותרת ולפיכך 
בחולין; שלישי  ìläעושה úéa éøáãk.הלל בית דברי  הם כך – ÀÄÀÅÅÄÅ

úî àîèk óà :íéøîBà éànL úéa שהוא מת, כטמא דינה – ÅÇÇÀÄÇÄÀÅÅ
לפסח. מים בו שמערה הכלי את מטמאה היא והרי הטומאה, אב

מפרש: הגר "א אבל הגמרא. לפי  המפרשים, כרוב הסיפא, את exfgבארנו 
miycwl zn `nh rbnk `id ixd ,xnel שהיא לפסח, מים לערות ואסורה כלומר –

על טופח משקה יש שמא וחוששים ראשון , שהוא לקדשים, מת טמא כמגע
והכלי הכלי , את ומטמא חוזר והוא ראשון, בנגיעתה נעשה והריהו  הכלי ,
ברם, בהם. כשתדיח הפסח את מטמאים והמים שבתוכה, המים את מטמא
נגוב, בכלי אבל מערה, אינה טופח למשקה בו לחשוש שיש בכלי דווקא
מאב  אלא טומאה מקבל כלי שאין  מערה, טופח, למשקה לחשוש שאין

אומרים : שמאי  ובית ראשון . שהוא ממשקה או zn,הטומאה `nhk s` שהוא
מערה אינה נגוב בכלי ואפילו הטומאה, dibdlאב wgcpy ,"`ax edil`" oiir)

.(df yexit itl `xnbd z` yxtle
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íéãBîe,הלל לבית שמאי בית –àéäL,טוהר דם על היושבת – ÄÆÄ
øNòna úìëBàאוכל ועלה שמשטבל  יום, טבול כדין  שני , – ÆÆÇÇÂÅ

b),במעשר ,ci mirbp oiir)älç dì äöB÷å העיסה מן וחותכת – ÀÈÈÇÈ
אלא  חלה, שם לה קוראה אינה עדיין  אבל  לחלה, שתהא בצק חתיכת

בכלי, אותה הבצק úôwîeמניחה חתיכת עם הכלי  את ומקרבת – ÇÆÆ
íLלעיסה, dì äàøB÷å מן חלה להפריש שמצוה לפי  חלה, – ÀÀÈÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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äîeøz ìL–øBäè àeäL.éànL úéaíéøîBà:äðBøçàa äìéáè äëéøö;ìlä úéáeíéøîBà:äìéáè äëéøö dðéà ¤§¨¤¨¥©©§¦§¦¨§¦¨¨©£¨¥¦¥§¦¥¨§¦¨§¦¨
äðBøçàa. ¨©£¨

Ááøòì äìáèå øNò ãçà íBé äàBøä,äLnLå–éànL úéaíéøîBà:áLBîe ákLî ïéànèî,ïéáiçåïaøwa; ¨¨©©¨¨§¨§¨¨¤¤§¦§¨¥©©§¦§©§¦¦§¨¨§©¨¦©¨§¨
ìlä úéaíéøîBà:ïaøwä ïî ïéøeèt.äìáèåéøçàlL íBéa,dúéa úà äLnLå,äúàø Ck øçàå–éànL úéa ¥¦¥§¦§¦¦©¨§¨¨§¨§¤§©£¨§¦§¨¤¥¨§©©¨¨£¨¥©©
íéøîBà:ákLî ïéànèîïaøwä ïî íéøeèôe áLBîe;ìlä úéáeíéøîBà:éøäïøbøb äæ.íéãBîeCBúa äàBøa §¦§©§¦¦§¨¨§¦¦©¨§¨¥¦¥§¦£¥¤©§§¨¦¨¨§

íBé øNò ãçà,áøòì äìáèåäLnLå–áLBîe ákLî ïéànènL,ïaøwa ïéáiçå.äLnLå åéøçàlL íBéa äìáè ©©¨¨§¨§¨¨¤¤§¦§¨¤§©§¦¦§¨¨§©¨¦©¨§¨¨§¨§¤§©£¨§¦§¨
–äòø úeaøz Bæ éøä,íéeìz ïúìéòáe ïòbîe. £¥©§¨¨©¨¨§¦¨¨§¦

‰ „ È  ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

:ïäá ìñåô éðù ïéàå ,éîã äìçë åàì ,äìçì ïéìåáèä.ztwneøáãì áåø÷ä ïî ,ó÷åîä ïî íåøúì äåöîù éôì .äñéòä ìöà äìçä åá äçéðäù éìëä úáø÷î
:åéìò íøåú àåäù.dxdh mcne dwexn ltp m`e:ïä ïéøåäèå ,íåé ìåáèä ïî ïéàöåéä ïé÷ùî åäì ååäã.dpexg`a dliah dkixväìéáè äëéøö íéðåîù ìéì

:ùã÷îä ïîå äîåøúä ïî äúòã äçéñäå àéä êåøà íåé úìåáèù éðôî ,ùã÷î úàéáì äìéáè äëéøö ,àéä úéìàøùé íàå .àéä úðäë íà äîåøúá ìåëàì
.dpexg`a dliah dkixv dpi`äëéøö àéäù ììä úéá åãåî ,íéùã÷ úìéëàì ìáà ,ùã÷î úàéáìå äîåøúì à÷åãå .íéòåáù óåñ ìù äìéáèä ìò úëîåñå

:íéùã÷ì úìáåè äúøôë äàéáäù øçàì êëìä ,ùãå÷ì äìéáè íéëéøö íéøåôë øñåçîå ïðåàä ïì àîéé÷ã ,íéðåîù óåñì úøçà äìéáè
g.xyr cg` mei d`exdìéáùá äìåãâ äáæ äðéà ,øùò äùìùå øùò íéðù íåé äúàø íàù .äáéæì åîò óøèöî åéøçàìù íåé ïéàå ,äáéæ éîé óåñ àåäù

:äáéæ éîé íò ïéôøèöî ïðéàå äãð éîé úìéçú ïäù éôì ,ïë.ayene akyn oi`nhn mixne` i`ny ziaåïéìëåà àîèì áùåîå áëùî àîèî ìòåáä åìéôà
ìéàåä øùò ãçà íåé ,éøáñã ,ïáø÷ä ïî íéøèåô ììä úéáå .øåîéù éòá øùò ãçà íåé éàîù úéá éøáñã ,íåé ãâðë íåé úøîåù ìò àáë àåäù éðôî ,ïé÷ùîå
àîèîã øùò ãçà êåú åèà øùò ãçà íåé äøéæâ ,ïðáøãî àîèî äìòåáã åãåî äàîåè ïéðòì åäéî .øåîéù éòá àì äáéæì åîò óøèöî åéøçàìù íåé ïéàå

:àì ,äøæòì ïéìåç àéáäì ,ïáø÷ ïéðòì ìáà ,àúééøåàãî äìòåá.eixg`ly meia dlahíåé øùò ãçà êåúù àìà ,àåä àéìòî øåîùå .úö÷ øåîéù äãáòã
:äáéæì íéîéä ïéôøèöîå ùéîùú øçàì äàøú àîù ,÷ôñ éãéì àåáú àìù ,ïë úåùòì øåñà.ayene akyn oi`nhnáëùî äìòåá åìéôà àîèî ïðáøãî

:øùò ãçà êåú åèà äøéæâ ,áùåîå.oaxwd on oixehte:àéä äãð úìéçú éøäù ,äáéæì ïéôøèöî ïéà ,äúàøå äøæçù ô"òàå .øåîéù äãáò àäã.oxbxb
:øåäè ,äàîåè ïéðòì ìáà .øùò ãçà êåú êëá ìéâøé àîù .àåèçì øäîî.oaxwa oiaiigeäøîù àì úàæå øåîéù àéòá àäã ,øçîì äàøú àì åìéôà

:äðè÷ äáæ ìòáù àöîðå ,ììë.eixg`ly mei dlah:äùîéùå ,øåîéù úö÷ äãáòã.drx zeaxz ef ixdïéàå åéðôìùì óøèöúå ïë éøçà äàøú àîù

`xephxa yexit

לעיסה והסמוך  הקרוב מן היינו  h);המוקף, ,` dlg oiir)פי על  ואף
הטבולים  בחולין נוגעת נמצאת הרי  חלה לה קוצה שהיא שבזמן

אינם  לחלה הטבולים שחולין בכך , נפסלים הם אין  מקום מכל  לחלה,
בהם. פוסל  שני ואין  dwøîכחלה, ìôð íàå,הם מודים וכן  – ÀÄÈÇÅËÈ

מרוקה, נפל äøäèשאם ícîe,טהרתה שבימי הטוהר מדם או  – ÄÇÇÂÈ
øBäè àeäL ,äîeøz ìL økk ìòמטבול היוצא שמשקה – ÇÄÈÆÀÈÆÈ

טהור  `).יום ,a mei leah oiir)äëéøö :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀÄÈ
äðBøçàa äìéáè לאכילת טבילה צריכה טהרתה ימי משהשלימה – ÀÄÈÈÇÂÈ

ואין  ישראלית, כשהיא אף מקדש , לביאת או  כהנת, היא אם תרומה,

שמחמת  לפי  לה, מועילה הטומאה ימי  שלאחר הראשונה הטבילה
ו  התרומה מן דעתה הסיחה הזמן  המקדש.אריכות ìläמן úéáeÅÄÅ

äðBøçàa äìéáè äëéøö dðéà :íéøîBà הטבילה על וסומכת – ÀÄÅÈÀÄÈÀÄÈÈÇÂÈ
עשר ארבעה לאחר או לזכר ימים שבעה לאחר הטומאה, ימי  שבסוף

לדעת  טבילה צריכה אינה מקדש  ולביאת לתרומה ודווקא לנקבה. יום
אחרת  טבילה שצריכה הלל  בית מודים קדשים לאכילת אבל  הלל, בית

שנינו שכן  שמונים, לסוף או  ארבעים b):לסוף ,b dbibg)ומחוסר "האונן 
קרבנותיה  שהביאה לאחר  הלכך לקודש ", טבילה צריכים כיפורים

קדשים. לאכילת טובלת

ח ה נ ש מ ר ו א ב

דינה  לנידה, נידה שבין  הזיבה ימי  עשר  באחד  דם הרואה שאשה בארנו , כבר 
יום  כנגד בטהרה אחד  יום לשמור  היא צריכה בלבד , אחד  יום דם ראתה כדלהלן :

הרי דם, בו רואה אינה ואם הטמא, היום למחרת טובלת שהיא כלומר  הטומאה,

אחד יום ששומרת יום", כנגד  יום "שומרת היא נקראת מכאן בערב. טהורה היא
שומרת  היא הרי רצופים, ימים שני ראתה אם הדין  והוא הטומאה. יום כנגד  בטהרה

טומאה  בערב. היא טהורה דם, בו  ראתה ולא טבלה ואם בטהרה, השלישי יום את
"זבה  טומאת נקראת כנגדה, בטהרה אחד יום בשמירת שדי  יומיים, או יום של  זו

גדולה", "זבה נעשית היא הרי רצופים, ימים שלושה דם ראתה אם אבל קטנה".

ביום  וטובלת מדם, נקיים ימים שבעה לספור היא וצריכה גמורה, זבה היינו
שלושה  הימים עשר  אחד  בסוף דם ראתה – השמיני. ביום קרבן  ומביאה השביעי ,

שהוסיפה  או  הזיבה, ימי  של עשר ובאחד ובעשירי  בתשיעי  היינו  רצופים, ימים
הזיבה  בימי שנעשתה והרי הזיבה, ימי  עשר אחד שנשלמו  לאחר אף דם לראות

ולאחר  נקיים, ימים שבעה שתספור עד  נידתה ימי לתחילת חוזרת אינה גמורה, זבה

דם תראה ld'מכן oiir :dfa zxg` dhiy m"anxdl la` ,o"anxd zhiyl df lk)
.(g-e miwxt d`ia ixeqi` ביום אלא הזיבה ימי בסוף דם ראתה לא אם ברם,

ימי של  עשר  ובאחד בעשירי  היינו  האחרונים הימים בשני  אפילו  או  האחרון 
לראות  שהוסיפה פי על אף באופןהזיבה, הזיבה, ימי עשר  אחד לאחר גם

בימי ראתה ולא הואיל  מקום מכל יותר , או רצופים ימים שלושה שראתה
הזיבה  ימי עשר  אחד  שלאחר  ביום הדם ראיית שניים, או אחד יום אלא הזיבה

הזיבה. ימי  בסוף דם ברואה דנה משנתנו – הנידה. ימי כתחילת נחשבת

øNò ãçà íBé äàBøä שלאחריו היום ואין הזיבה ימי  סוף שהוא – ÈÈÇÇÈÈ
לעיל, שבארנו כמו  נידה, ימי תחילת שהוא לפי  לזיבה, עמו מצטרף

שלאחריו  היום את שתשמור  עד לבעלה מותרת אינה מקום ומכל 
שמרה, לא והיא יום", כנגד  יום "שומרת כדין áøòìבטהרה äìáèåÀÈÀÈÈÆÆ

שנים בליל  בעלה,äLnLåעשר,– עם –:íéøîBà éànL úéa ÀÄÀÈÅÇÇÀÄ
áLBîe ákLî ïéànèîהרי יום כנגד  יום שמרה ולא שהואיל – ÀÇÀÄÄÀÈÈ

ומושב  משכב מטמא הבועל  ואף ומושב, משכב ומטמאה  זבה, היא
שטבלה  יום" כנגד  יום "שומרת על  הבא כדין  ומשקים, אוכלים לטמא

השימור, יום קודם הראייה ïaøwaביום ïéáiçå כדין חטאת, – ÀÇÈÄÇÈÀÈ
זבה. ïaøwäבועל ïî ïéøeèt :íéøîBà ìlä úéa שלדעת – ÅÄÅÀÄÀÄÄÇÈÀÈ

כנגד יום לשמור צריכה היא אין  עשר  אחד  ביום דם הרואה הלל, בית
ביום  תראה שאם לזיבה, עמו  מצטרף שלאחריו  היום ואין  הואיל  יום,

כמו  גמורה, זבה נעשית היא אין  עשר שלושה וביום עשר  שנים
יביאו  שלא כדי קרבן , מביאים אינם הלכך למשנתנו , בהקדמה שבארנו 

מדברי ומושב משכב שמטמאים הלל בית מודים אבל  לעזרה. חולין 
הזיבה. ימי עשר  אחד  בתוך  יום כנגד יום שומרת משום גזירה סופרים,

åéøçàlL íBéa äìáè אלא עשר  שנים יום כל שמרה שלא – ÈÀÈÀÆÀÇÂÈ
וטבלה, dúéaקצתו, úà äLnLåהרי קצת, ושמרה שהואיל – ÀÄÀÈÆÅÈ

הזיב  ימי עשר  אחד שבתוך  אלא בעלה, עם לשמש מותרת אסורהיא ה

לזיבה, הימים ויצטרפו תשמיש  לאחר דם תראה שמא זה, øçàåÀÇÇבכגון 
äúàø Ck,דם –áLBîe ákLî ïéànèî :íéøîBà éànL úéa ÈÈÂÈÅÇÇÀÄÀÇÀÄÄÀÈÈ

עשר אחד בתוך  יום כנגד יום שומרת משום גזירה סופרים, מדברי –
לעיל, שבארנו כמו הזיבה, ïaøwäימי  ïî íéøeèôe שמרה שהרי  – ÀÄÄÇÈÀÈ
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‡ïBöøì BúlçzL ä÷Lî ìk,ïBöøì BôBñ ïéàL ét ìò óà,ïBöøì BôBqL Bà,ïBöøì Búlçz ïéàL ét ìò óà– ¨©§¤¤§¦¨§¨©©¦¤¥§¨¤§¨©©¦¤¥§¦¨§¨
ïzé éëa äæ éøä.ïBöøì àHLå ïBöøì ïéànèî íéàîè ïé÷Lî. £¥¤§¦ª©©§¦§¥¦§©§¦§¨§¤§¨

·ïéìëà epnî øéMäì ïìéàä úà ãéòønä,äàîhä úà Bà–ïzé éëa ïðéà.ïé÷Lî epnî øéMäì–éànL úéa ©©§¦¤¨¦¨§©¦¦¤Ÿ¨¦¤©ª§¨¥¨§¦ª©§©¦¦¤©§¦¥©©

:äìéáè äúìéáè.orbne:äøäèå äàîåè ïéðòì.ozlirae:ïáø÷ ïéðòì.oielzøåäè ïòâî ,äàøú àì íàå .ïúìéòáá ïáø÷ ïéáééçå äáæ òâî ïòâî ,äàøú íàù
:ïúìéòá ìò ïáø÷ä ïî ïéøåèôå

ÔÈ¯È˘ÎÓ ˙ÎÒÓ

``.oevxl ezligzy dwyn lk:ïéùéîùú øàùì åà äøò÷ä çãåúù ìéáùá ,ïé÷ùî êðäá äéì àçéðã.oevxl eteq oi`y t"r`úåøéôä ìò åìôðùë
:øùëä éåä ìëä ,åéðéòá äù÷ øáãä äéä ïúàéá úìçúá ìáà .úåøéôä ìò åìôðùë ,ïåöøì åôåñ ,éîð éà .øùëä éåä ä"ôà ,äéì àçéð àì.ozei ika df ixd

,ïé÷ùî äòáùî ãçà åà íéî åéìò àåáéù ãò äàîåè ìá÷î ìëåà íåù ïéàù .êìéàå ïàëî äàîåè ìá÷ì ïéøùëåî ,åììä ïé÷ùî ïäéìò åìôðù ïéìëåàä ,øîåìë
áéúëã .ìè ,íã ,ùáã ,áìç ,ïîù ,ïéé ,íéî ïäù(à"é àø÷éå),äéì àçéðã ïúé äî ,ïúåé ïðéø÷å ïúé áéúë ,àåä àîè åéìò íúìáðî ìôðå òøæ ìò íéî ïúé éëå

:äéì àçéðã ïúåé óà.oevxl `lye oevxl oi`nhn,íúåà ïéàîèî ,ïåöøì àìù åìéôà úåøéôä ìò åìôð íàå ,ãçàë íéàá ïøéùëäå ïúàîåè ,ïä ïéàîèã ïåéë
ãçàë ïéàá äàîåèäå ä÷ùîäùë ìáà .åéìò íúìáðî ìôðå øãäå ,òøæ ìò íéî ïúåé éëå áéúëã ,äàîåèì íãå÷ ä÷ùîä àáùë àìà äéì àçéðã ïðéòá àìã

:äéì àçéðã ïðéòá àì ,ïéàîè ïé÷ùîäù ïåâë
a.oli`d z` cirxnd:åòðòðî.d`nehd z` e`:ïìéàä éôðò ïéá øàùðå äìáð åà úîä ïî úéæë åà õøù áøåò íù àéáäù ïåâë.ozei ika epi`íà

`xephxa yexit

שהרי לזיבה, מצטרפת זו ראייה אין  וראתה, שחזרה פי  על  ואף קצת;

היא; נידה ïøbøbתחילת äæ éøä :íéøîBà ìlä úéáe להוט – ÅÄÅÀÄÂÅÆÇÀÀÈ
חסידות מידת על עבירה אלא כאן  ואין  תאוותו , אבל(המאירי),למלא

וטבלה. קצת ושמרה הואיל  ומושב, משכב מטמאים –íéãBîeאין  Ä
הלל, ובית שמאי íBéבית øNò ãçà CBúa äàBøa ואפילו – ÈÈÀÇÇÈÈ

גמורה, זיבה לידי לבוא אפשר שאי בעשירי , áøòìראתה äìáèåÀÈÀÈÈÆÆ
äLnLå,שמירה בלא בעלה, עם –áLBîe ákLî ïéànènL ÀÄÀÈÆÀÇÀÄÄÀÈÈ

מטמא  הבעל  ואף זבה, היא הרי יום, כנגד  יום שמרה ולא שהואיל –
שמאי , בית בדברי לעיל  שבארנו  כמו  ומושב, ïaøwaמשכב ïéáiçåÀÇÈÄÇÈÀÈ

זבה. הבועל  כדין –åéøçàlL íBéa äìáè מקצת ששמרה לאחר – ÈÀÈÀÆÀÇÂÈ
בעלה,äLnLåהיום, עם –äòø úeaøz Bæ éøä התנהגות – ÀÄÀÈÂÅÇÀÈÈ

ותהיה  לשלפניה זו  ראייה ותצטרף התשמיש  לאחר תראה שמא רעה,
כלום, טבילתה ואין  בטהרות,ïòbîeזבה, –ïúìéòáe לענין – ÇÈÈÀÄÈÈ

קרבן , טמאות íéeìzהבאת הטהרות שטבלה, ביום תראה שאם – ÀÄ
הטהרות  תראה, לא ואם זבה; שהיא לפי חטאת, בקרבן וחייבים

הקרבן . מן פטורים והם טהורות

i y i l y m e i
ï é ø é ù ë î ú ë ñ î
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ïBöøì BúlçzL ä÷Lî ìk אדם וחשב גשמים, שירדו כגון – ÈÇÀÆÆÀÄÈÀÈ
שונים, לצרכים הגשמים במי BôBñלהשתמש  ïéàL ét ìò óàÇÇÄÆÅ

ïBöøì, לרצונו זה היה לא פירותיו, על המים שכשנפלו  –BôBqL Bà ÀÈÆ
ïBöøì, לרצונו הדבר היה הפירות על הגשמים מי שכשנפלו  –óà ÀÈÇ

ïBöøì Búlçz ïéàL ét ìò היתה לא הגשמים ירידת שבתחילת – ÇÄÆÅÀÄÈÀÈ
מהם, נוחה ïzéדעתו  éëa äæ éøäהכתוב בכלל לח ):– יא , (ויקרא  ÂÅÆÀÄËÇ

"oze i ik e,"mkl `ed `nh ,eilr mzlapn ltpe rxf lr min שמשקה כלומר 
טומאה. לקבל מכשירם האוכלים על הניתן  íéàîèזה ïé÷LîÇÀÄÀÅÄ

ïéànèî,עליהם שנפלו האוכלים את –ïBöøì àHLå ïBöøì– ÀÇÀÄÀÈÀÆÀÈ
אפילו  לפיכך כאחד, האוכלים את ומטמאים מכשירים והם שהואיל
המשקה  שיהא צריכים שאין  אותם, מטמאים לרצון  שלא עליהם נפלו

יותן  "וכי שכתוב: כמו לטומאה, קודם המשקה כשבא אלא לרצון 
כשהטומאה  אבל  עליו", מנבלתם "ונפל כך  ואחר זרע" על  מים

לרצון  שלא אפילו  מטמאה זו  הרי  כאחת, באים (הרמב"ם וההכשר

ברטנורא ). למשנתנו; בפירושו

המשקה  כשנתלש היינו  "תחילתו" שענין המפרשים, כרוב הרישא את בארנו 
שחשב  הגשמים, ירידת בשעת כגון האוכלים, על שנפל קודם המחובר, מן 
"סופו" וענין אחר, דבר לצורך בהם להשתמש או קערתו  בהם להדיח עליהם

האוכלים על המשקה כשנפל  okeהיינו  ;"l`xyi zx`tz" ;`xephxa ;y"`xd ;y"xd)
.(c"a`xd zrc oke ;` ,fh oilegae ;a ,`i zaya i"yx zrc

מכשירים  אינם ברצון, שלא המחובר  מן  שנתלשו שמשקים סובר, הרמב"ם אבל 
המשקה  לשיטתו, שכן  ברצון , עליהם ניתנו  ואפילו  לטומאה, האוכלים את
לרצון, האוכלים על  ליפול אף כך ואחר לרצון, המחובר  מן  להיתלש צריך 

הוכשרו לא הנתינה, או  התלישה לרצון, שלא היה מהם שאחד  z`nehוכל 'ld)
,ai oilke`.(b-a בתלישת מדברת שאינה משנתנו, את הרמב"ם מפרש ומכאן

כותב הוא שכן  בלבד, האוכלים על  המשקה בנתינת אלא z`nehהמשקה 'ld)
eteq oi`y it lr s` ,milra oevxa dligza lke`d lr ltpy dwyn lk" :(a ,ai milke`
;my c"a`xd zbyd oiir) "xiykd Ð oevxa ezligz oi`e oevxa eteq didy e` ,oevxa

.(epzpyn lr "dpexg` dpyn" oiire
בסיפא: ששנינו oevxl",ובענין `lye oevxl oi`nhn mi`nh oiwyn",הגר "א כותב

מחמת  שטמאים רגליהם, ומימי רוקם כגון וזבה זב של  במשקים  כאן שמדובר 
וסופם  תחילתם שיהא אפשר אי הרי  מאחר, שנטמאו במשקים שאילו  עצמם,
החשיב  כן  אם אלא טומאה מקבלים אינם משקים שאף לפי  לרצון , שלא
שענין הרמב"ם, של  פירושו לפי ברם, ברצון. שתחילתם ונמצא אותם,
לעיל, שהבאנו כמו  עצמם, האוכלים על  מוסב שבמשנתנו ו"סופו " "תחילתו"

מוכרחים הגר"א דברי l`xyi").אין zx`tz")

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ïìéàä úà ãéòønä, המנענעו –ïéìëà epnî øéMäì,פירות – ÇÇÀÄÆÈÄÈÀÇÄÄÆÙÈÄ
äàîhä úà Bà כגון עליו, המונחת הטומאה את ממנו להפיל  או  – ÆÇËÀÈ

מת, ïzéשרץ éëa ïðéà הגשמים מי נפלו  הנענוע ידי  על  אם – ÅÈÀÄËÇ
לקבל הפירות את מכשירים אינם שלמטה, פירות גבי על האילן שעל

המים. את משם להפיל האילן  בנענוע נתכוון שלא לפי טומאה,
ïé÷Lî epnî øéMäì ממנו להשיר כדי  האילן  את נענע אם אבל  – ÀÇÄÄÆÇÀÄ

המים, ïéàöBiäאת :íéøîBà éànL úéa מן הנושרים המים – ÅÇÇÀÄÇÀÄ
BaLהאילן, úàåעל נפלו כך ואחר באילן , שנשתיירו והמים – ÀÆÆ

ïzéהפירות, éëaמכשי שהואיל– עליהם, שנפלו הפירות את רים ÀÄËÇ
ועשאם  שהחשיבם, הרי  האילן מן  הגשמים מי את להשיר  ונתכוון 

לרצונו ; נפלו וכאילו ïéàöBiäכתלושים, :íéøîBà ìlä úéa– ÅÄÅÀÄÇÀÄ
האילן, מן הנושרים ïzéהמים éëa שנפלו הפירות את מכשירים – ÀÄËÇ
לרצונו, נשרו  שהרי BaLעליהם, úàå, באילן שנשתיירו  המים אבל – ÀÆÆ

ïzé éëa ïðéà,כך אחר  עליהם שנפלו הפירות את מכשירים אינם – ÅÈÀÄËÇ
Blkî eàöiL ïekúî àeäL éðtî, האילן מכל המים שיצאו – ÄÀÅÆÄÀÇÅÆÅÀÄË

izdw - zex`ean zeipyn



רי g dpyn ixiyr wxt dcip zkqn

äîeøz ìL–øBäè àeäL.éànL úéaíéøîBà:äðBøçàa äìéáè äëéøö;ìlä úéáeíéøîBà:äìéáè äëéøö dðéà ¤§¨¤¨¥©©§¦§¦¨§¦¨¨©£¨¥¦¥§¦¥¨§¦¨§¦¨
äðBøçàa. ¨©£¨

Ááøòì äìáèå øNò ãçà íBé äàBøä,äLnLå–éànL úéaíéøîBà:áLBîe ákLî ïéànèî,ïéáiçåïaøwa; ¨¨©©¨¨§¨§¨¨¤¤§¦§¨¥©©§¦§©§¦¦§¨¨§©¨¦©¨§¨
ìlä úéaíéøîBà:ïaøwä ïî ïéøeèt.äìáèåéøçàlL íBéa,dúéa úà äLnLå,äúàø Ck øçàå–éànL úéa ¥¦¥§¦§¦¦©¨§¨¨§¨§¤§©£¨§¦§¨¤¥¨§©©¨¨£¨¥©©
íéøîBà:ákLî ïéànèîïaøwä ïî íéøeèôe áLBîe;ìlä úéáeíéøîBà:éøäïøbøb äæ.íéãBîeCBúa äàBøa §¦§©§¦¦§¨¨§¦¦©¨§¨¥¦¥§¦£¥¤©§§¨¦¨¨§

íBé øNò ãçà,áøòì äìáèåäLnLå–áLBîe ákLî ïéànènL,ïaøwa ïéáiçå.äLnLå åéøçàlL íBéa äìáè ©©¨¨§¨§¨¨¤¤§¦§¨¤§©§¦¦§¨¨§©¨¦©¨§¨¨§¨§¤§©£¨§¦§¨
–äòø úeaøz Bæ éøä,íéeìz ïúìéòáe ïòbîe. £¥©§¨¨©¨¨§¦¨¨§¦

‰ „ È  ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

:ïäá ìñåô éðù ïéàå ,éîã äìçë åàì ,äìçì ïéìåáèä.ztwneøáãì áåø÷ä ïî ,ó÷åîä ïî íåøúì äåöîù éôì .äñéòä ìöà äìçä åá äçéðäù éìëä úáø÷î
:åéìò íøåú àåäù.dxdh mcne dwexn ltp m`e:ïä ïéøåäèå ,íåé ìåáèä ïî ïéàöåéä ïé÷ùî åäì ååäã.dpexg`a dliah dkixväìéáè äëéøö íéðåîù ìéì

:ùã÷îä ïîå äîåøúä ïî äúòã äçéñäå àéä êåøà íåé úìåáèù éðôî ,ùã÷î úàéáì äìéáè äëéøö ,àéä úéìàøùé íàå .àéä úðäë íà äîåøúá ìåëàì
.dpexg`a dliah dkixv dpi`äëéøö àéäù ììä úéá åãåî ,íéùã÷ úìéëàì ìáà ,ùã÷î úàéáìå äîåøúì à÷åãå .íéòåáù óåñ ìù äìéáèä ìò úëîåñå

:íéùã÷ì úìáåè äúøôë äàéáäù øçàì êëìä ,ùãå÷ì äìéáè íéëéøö íéøåôë øñåçîå ïðåàä ïì àîéé÷ã ,íéðåîù óåñì úøçà äìéáè
g.xyr cg` mei d`exdìéáùá äìåãâ äáæ äðéà ,øùò äùìùå øùò íéðù íåé äúàø íàù .äáéæì åîò óøèöî åéøçàìù íåé ïéàå ,äáéæ éîé óåñ àåäù

:äáéæ éîé íò ïéôøèöî ïðéàå äãð éîé úìéçú ïäù éôì ,ïë.ayene akyn oi`nhn mixne` i`ny ziaåïéìëåà àîèì áùåîå áëùî àîèî ìòåáä åìéôà
ìéàåä øùò ãçà íåé ,éøáñã ,ïáø÷ä ïî íéøèåô ììä úéáå .øåîéù éòá øùò ãçà íåé éàîù úéá éøáñã ,íåé ãâðë íåé úøîåù ìò àáë àåäù éðôî ,ïé÷ùîå
àîèîã øùò ãçà êåú åèà øùò ãçà íåé äøéæâ ,ïðáøãî àîèî äìòåáã åãåî äàîåè ïéðòì åäéî .øåîéù éòá àì äáéæì åîò óøèöî åéøçàìù íåé ïéàå

:àì ,äøæòì ïéìåç àéáäì ,ïáø÷ ïéðòì ìáà ,àúééøåàãî äìòåá.eixg`ly meia dlahíåé øùò ãçà êåúù àìà ,àåä àéìòî øåîùå .úö÷ øåîéù äãáòã
:äáéæì íéîéä ïéôøèöîå ùéîùú øçàì äàøú àîù ,÷ôñ éãéì àåáú àìù ,ïë úåùòì øåñà.ayene akyn oi`nhnáëùî äìòåá åìéôà àîèî ïðáøãî

:øùò ãçà êåú åèà äøéæâ ,áùåîå.oaxwd on oixehte:àéä äãð úìéçú éøäù ,äáéæì ïéôøèöî ïéà ,äúàøå äøæçù ô"òàå .øåîéù äãáò àäã.oxbxb
:øåäè ,äàîåè ïéðòì ìáà .øùò ãçà êåú êëá ìéâøé àîù .àåèçì øäîî.oaxwa oiaiigeäøîù àì úàæå øåîéù àéòá àäã ,øçîì äàøú àì åìéôà

:äðè÷ äáæ ìòáù àöîðå ,ììë.eixg`ly mei dlah:äùîéùå ,øåîéù úö÷ äãáòã.drx zeaxz ef ixdïéàå åéðôìùì óøèöúå ïë éøçà äàøú àîù

`xephxa yexit

לעיסה והסמוך  הקרוב מן היינו  h);המוקף, ,` dlg oiir)פי על  ואף
הטבולים  בחולין נוגעת נמצאת הרי  חלה לה קוצה שהיא שבזמן

אינם  לחלה הטבולים שחולין בכך , נפסלים הם אין  מקום מכל  לחלה,
בהם. פוסל  שני ואין  dwøîכחלה, ìôð íàå,הם מודים וכן  – ÀÄÈÇÅËÈ

מרוקה, נפל äøäèשאם ícîe,טהרתה שבימי הטוהר מדם או  – ÄÇÇÂÈ
øBäè àeäL ,äîeøz ìL økk ìòמטבול היוצא שמשקה – ÇÄÈÆÀÈÆÈ

טהור  `).יום ,a mei leah oiir)äëéøö :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀÄÈ
äðBøçàa äìéáè לאכילת טבילה צריכה טהרתה ימי משהשלימה – ÀÄÈÈÇÂÈ

ואין  ישראלית, כשהיא אף מקדש , לביאת או  כהנת, היא אם תרומה,

שמחמת  לפי  לה, מועילה הטומאה ימי  שלאחר הראשונה הטבילה
ו  התרומה מן דעתה הסיחה הזמן  המקדש.אריכות ìläמן úéáeÅÄÅ

äðBøçàa äìéáè äëéøö dðéà :íéøîBà הטבילה על וסומכת – ÀÄÅÈÀÄÈÀÄÈÈÇÂÈ
עשר ארבעה לאחר או לזכר ימים שבעה לאחר הטומאה, ימי  שבסוף

לדעת  טבילה צריכה אינה מקדש  ולביאת לתרומה ודווקא לנקבה. יום
אחרת  טבילה שצריכה הלל  בית מודים קדשים לאכילת אבל  הלל, בית

שנינו שכן  שמונים, לסוף או  ארבעים b):לסוף ,b dbibg)ומחוסר "האונן 
קרבנותיה  שהביאה לאחר  הלכך לקודש ", טבילה צריכים כיפורים

קדשים. לאכילת טובלת

ח ה נ ש מ ר ו א ב

דינה  לנידה, נידה שבין  הזיבה ימי  עשר  באחד  דם הרואה שאשה בארנו , כבר 
יום  כנגד בטהרה אחד  יום לשמור  היא צריכה בלבד , אחד  יום דם ראתה כדלהלן :

הרי דם, בו רואה אינה ואם הטמא, היום למחרת טובלת שהיא כלומר  הטומאה,

אחד יום ששומרת יום", כנגד  יום "שומרת היא נקראת מכאן בערב. טהורה היא
שומרת  היא הרי רצופים, ימים שני ראתה אם הדין  והוא הטומאה. יום כנגד  בטהרה

טומאה  בערב. היא טהורה דם, בו  ראתה ולא טבלה ואם בטהרה, השלישי יום את
"זבה  טומאת נקראת כנגדה, בטהרה אחד יום בשמירת שדי  יומיים, או יום של  זו

גדולה", "זבה נעשית היא הרי רצופים, ימים שלושה דם ראתה אם אבל קטנה".

ביום  וטובלת מדם, נקיים ימים שבעה לספור היא וצריכה גמורה, זבה היינו
שלושה  הימים עשר  אחד  בסוף דם ראתה – השמיני. ביום קרבן  ומביאה השביעי ,

שהוסיפה  או  הזיבה, ימי  של עשר ובאחד ובעשירי  בתשיעי  היינו  רצופים, ימים
הזיבה  בימי שנעשתה והרי הזיבה, ימי  עשר אחד שנשלמו  לאחר אף דם לראות

ולאחר  נקיים, ימים שבעה שתספור עד  נידתה ימי לתחילת חוזרת אינה גמורה, זבה

דם תראה ld'מכן oiir :dfa zxg` dhiy m"anxdl la` ,o"anxd zhiyl df lk)
.(g-e miwxt d`ia ixeqi` ביום אלא הזיבה ימי בסוף דם ראתה לא אם ברם,

ימי של  עשר  ובאחד בעשירי  היינו  האחרונים הימים בשני  אפילו  או  האחרון 
לראות  שהוסיפה פי על אף באופןהזיבה, הזיבה, ימי עשר  אחד לאחר גם

בימי ראתה ולא הואיל  מקום מכל יותר , או רצופים ימים שלושה שראתה
הזיבה  ימי עשר  אחד  שלאחר  ביום הדם ראיית שניים, או אחד יום אלא הזיבה

הזיבה. ימי  בסוף דם ברואה דנה משנתנו – הנידה. ימי כתחילת נחשבת

øNò ãçà íBé äàBøä שלאחריו היום ואין הזיבה ימי  סוף שהוא – ÈÈÇÇÈÈ
לעיל, שבארנו כמו  נידה, ימי תחילת שהוא לפי  לזיבה, עמו מצטרף

שלאחריו  היום את שתשמור  עד לבעלה מותרת אינה מקום ומכל 
שמרה, לא והיא יום", כנגד  יום "שומרת כדין áøòìבטהרה äìáèåÀÈÀÈÈÆÆ

שנים בליל  בעלה,äLnLåעשר,– עם –:íéøîBà éànL úéa ÀÄÀÈÅÇÇÀÄ
áLBîe ákLî ïéànèîהרי יום כנגד  יום שמרה ולא שהואיל – ÀÇÀÄÄÀÈÈ

ומושב  משכב מטמא הבועל  ואף ומושב, משכב ומטמאה  זבה, היא
שטבלה  יום" כנגד  יום "שומרת על  הבא כדין  ומשקים, אוכלים לטמא

השימור, יום קודם הראייה ïaøwaביום ïéáiçå כדין חטאת, – ÀÇÈÄÇÈÀÈ
זבה. ïaøwäבועל ïî ïéøeèt :íéøîBà ìlä úéa שלדעת – ÅÄÅÀÄÀÄÄÇÈÀÈ

כנגד יום לשמור צריכה היא אין  עשר  אחד  ביום דם הרואה הלל, בית
ביום  תראה שאם לזיבה, עמו  מצטרף שלאחריו  היום ואין  הואיל  יום,

כמו  גמורה, זבה נעשית היא אין  עשר שלושה וביום עשר  שנים
יביאו  שלא כדי קרבן , מביאים אינם הלכך למשנתנו , בהקדמה שבארנו 

מדברי ומושב משכב שמטמאים הלל בית מודים אבל  לעזרה. חולין 
הזיבה. ימי עשר  אחד  בתוך  יום כנגד יום שומרת משום גזירה סופרים,

åéøçàlL íBéa äìáè אלא עשר  שנים יום כל שמרה שלא – ÈÀÈÀÆÀÇÂÈ
וטבלה, dúéaקצתו, úà äLnLåהרי קצת, ושמרה שהואיל – ÀÄÀÈÆÅÈ

הזיב  ימי עשר  אחד שבתוך  אלא בעלה, עם לשמש מותרת אסורהיא ה

לזיבה, הימים ויצטרפו תשמיש  לאחר דם תראה שמא זה, øçàåÀÇÇבכגון 
äúàø Ck,דם –áLBîe ákLî ïéànèî :íéøîBà éànL úéa ÈÈÂÈÅÇÇÀÄÀÇÀÄÄÀÈÈ

עשר אחד בתוך  יום כנגד יום שומרת משום גזירה סופרים, מדברי –
לעיל, שבארנו כמו הזיבה, ïaøwäימי  ïî íéøeèôe שמרה שהרי  – ÀÄÄÇÈÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡ïBöøì BúlçzL ä÷Lî ìk,ïBöøì BôBñ ïéàL ét ìò óà,ïBöøì BôBqL Bà,ïBöøì Búlçz ïéàL ét ìò óà– ¨©§¤¤§¦¨§¨©©¦¤¥§¨¤§¨©©¦¤¥§¦¨§¨
ïzé éëa äæ éøä.ïBöøì àHLå ïBöøì ïéànèî íéàîè ïé÷Lî. £¥¤§¦ª©©§¦§¥¦§©§¦§¨§¤§¨

·ïéìëà epnî øéMäì ïìéàä úà ãéòønä,äàîhä úà Bà–ïzé éëa ïðéà.ïé÷Lî epnî øéMäì–éànL úéa ©©§¦¤¨¦¨§©¦¦¤Ÿ¨¦¤©ª§¨¥¨§¦ª©§©¦¦¤©§¦¥©©

:äìéáè äúìéáè.orbne:äøäèå äàîåè ïéðòì.ozlirae:ïáø÷ ïéðòì.oielzøåäè ïòâî ,äàøú àì íàå .ïúìéòáá ïáø÷ ïéáééçå äáæ òâî ïòâî ,äàøú íàù
:ïúìéòá ìò ïáø÷ä ïî ïéøåèôå

ÔÈ¯È˘ÎÓ ˙ÎÒÓ

``.oevxl ezligzy dwyn lk:ïéùéîùú øàùì åà äøò÷ä çãåúù ìéáùá ,ïé÷ùî êðäá äéì àçéðã.oevxl eteq oi`y t"r`úåøéôä ìò åìôðùë
:øùëä éåä ìëä ,åéðéòá äù÷ øáãä äéä ïúàéá úìçúá ìáà .úåøéôä ìò åìôðùë ,ïåöøì åôåñ ,éîð éà .øùëä éåä ä"ôà ,äéì àçéð àì.ozei ika df ixd

,ïé÷ùî äòáùî ãçà åà íéî åéìò àåáéù ãò äàîåè ìá÷î ìëåà íåù ïéàù .êìéàå ïàëî äàîåè ìá÷ì ïéøùëåî ,åììä ïé÷ùî ïäéìò åìôðù ïéìëåàä ,øîåìë
áéúëã .ìè ,íã ,ùáã ,áìç ,ïîù ,ïéé ,íéî ïäù(à"é àø÷éå),äéì àçéðã ïúé äî ,ïúåé ïðéø÷å ïúé áéúë ,àåä àîè åéìò íúìáðî ìôðå òøæ ìò íéî ïúé éëå

:äéì àçéðã ïúåé óà.oevxl `lye oevxl oi`nhn,íúåà ïéàîèî ,ïåöøì àìù åìéôà úåøéôä ìò åìôð íàå ,ãçàë íéàá ïøéùëäå ïúàîåè ,ïä ïéàîèã ïåéë
ãçàë ïéàá äàîåèäå ä÷ùîäùë ìáà .åéìò íúìáðî ìôðå øãäå ,òøæ ìò íéî ïúåé éëå áéúëã ,äàîåèì íãå÷ ä÷ùîä àáùë àìà äéì àçéðã ïðéòá àìã

:äéì àçéðã ïðéòá àì ,ïéàîè ïé÷ùîäù ïåâë
a.oli`d z` cirxnd:åòðòðî.d`nehd z` e`:ïìéàä éôðò ïéá øàùðå äìáð åà úîä ïî úéæë åà õøù áøåò íù àéáäù ïåâë.ozei ika epi`íà

`xephxa yexit

שהרי לזיבה, מצטרפת זו ראייה אין  וראתה, שחזרה פי  על  ואף קצת;

היא; נידה ïøbøbתחילת äæ éøä :íéøîBà ìlä úéáe להוט – ÅÄÅÀÄÂÅÆÇÀÀÈ
חסידות מידת על עבירה אלא כאן  ואין  תאוותו , אבל(המאירי),למלא

וטבלה. קצת ושמרה הואיל  ומושב, משכב מטמאים –íéãBîeאין  Ä
הלל, ובית שמאי íBéבית øNò ãçà CBúa äàBøa ואפילו – ÈÈÀÇÇÈÈ

גמורה, זיבה לידי לבוא אפשר שאי בעשירי , áøòìראתה äìáèåÀÈÀÈÈÆÆ
äLnLå,שמירה בלא בעלה, עם –áLBîe ákLî ïéànènL ÀÄÀÈÆÀÇÀÄÄÀÈÈ

מטמא  הבעל  ואף זבה, היא הרי יום, כנגד  יום שמרה ולא שהואיל –
שמאי , בית בדברי לעיל  שבארנו  כמו  ומושב, ïaøwaמשכב ïéáiçåÀÇÈÄÇÈÀÈ

זבה. הבועל  כדין –åéøçàlL íBéa äìáè מקצת ששמרה לאחר – ÈÀÈÀÆÀÇÂÈ
בעלה,äLnLåהיום, עם –äòø úeaøz Bæ éøä התנהגות – ÀÄÀÈÂÅÇÀÈÈ

ותהיה  לשלפניה זו  ראייה ותצטרף התשמיש  לאחר תראה שמא רעה,
כלום, טבילתה ואין  בטהרות,ïòbîeזבה, –ïúìéòáe לענין – ÇÈÈÀÄÈÈ

קרבן , טמאות íéeìzהבאת הטהרות שטבלה, ביום תראה שאם – ÀÄ
הטהרות  תראה, לא ואם זבה; שהיא לפי חטאת, בקרבן וחייבים

הקרבן . מן פטורים והם טהורות
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ïBöøì BúlçzL ä÷Lî ìk אדם וחשב גשמים, שירדו כגון – ÈÇÀÆÆÀÄÈÀÈ
שונים, לצרכים הגשמים במי BôBñלהשתמש  ïéàL ét ìò óàÇÇÄÆÅ

ïBöøì, לרצונו זה היה לא פירותיו, על המים שכשנפלו  –BôBqL Bà ÀÈÆ
ïBöøì, לרצונו הדבר היה הפירות על הגשמים מי שכשנפלו  –óà ÀÈÇ

ïBöøì Búlçz ïéàL ét ìò היתה לא הגשמים ירידת שבתחילת – ÇÄÆÅÀÄÈÀÈ
מהם, נוחה ïzéדעתו  éëa äæ éøäהכתוב בכלל לח ):– יא , (ויקרא  ÂÅÆÀÄËÇ

"oze i ik e,"mkl `ed `nh ,eilr mzlapn ltpe rxf lr min שמשקה כלומר 
טומאה. לקבל מכשירם האוכלים על הניתן  íéàîèזה ïé÷LîÇÀÄÀÅÄ

ïéànèî,עליהם שנפלו האוכלים את –ïBöøì àHLå ïBöøì– ÀÇÀÄÀÈÀÆÀÈ
אפילו  לפיכך כאחד, האוכלים את ומטמאים מכשירים והם שהואיל
המשקה  שיהא צריכים שאין  אותם, מטמאים לרצון  שלא עליהם נפלו

יותן  "וכי שכתוב: כמו לטומאה, קודם המשקה כשבא אלא לרצון 
כשהטומאה  אבל  עליו", מנבלתם "ונפל כך  ואחר זרע" על  מים

לרצון  שלא אפילו  מטמאה זו  הרי  כאחת, באים (הרמב"ם וההכשר

ברטנורא ). למשנתנו; בפירושו

המשקה  כשנתלש היינו  "תחילתו" שענין המפרשים, כרוב הרישא את בארנו 
שחשב  הגשמים, ירידת בשעת כגון האוכלים, על שנפל קודם המחובר, מן 
"סופו" וענין אחר, דבר לצורך בהם להשתמש או קערתו  בהם להדיח עליהם

האוכלים על המשקה כשנפל  okeהיינו  ;"l`xyi zx`tz" ;`xephxa ;y"`xd ;y"xd)
.(c"a`xd zrc oke ;` ,fh oilegae ;a ,`i zaya i"yx zrc

מכשירים  אינם ברצון, שלא המחובר  מן  שנתלשו שמשקים סובר, הרמב"ם אבל 
המשקה  לשיטתו, שכן  ברצון , עליהם ניתנו  ואפילו  לטומאה, האוכלים את
לרצון, האוכלים על  ליפול אף כך ואחר לרצון, המחובר  מן  להיתלש צריך 

הוכשרו לא הנתינה, או  התלישה לרצון, שלא היה מהם שאחד  z`nehוכל 'ld)
,ai oilke`.(b-a בתלישת מדברת שאינה משנתנו, את הרמב"ם מפרש ומכאן

כותב הוא שכן  בלבד, האוכלים על  המשקה בנתינת אלא z`nehהמשקה 'ld)
eteq oi`y it lr s` ,milra oevxa dligza lke`d lr ltpy dwyn lk" :(a ,ai milke`
;my c"a`xd zbyd oiir) "xiykd Ð oevxa ezligz oi`e oevxa eteq didy e` ,oevxa

.(epzpyn lr "dpexg` dpyn" oiire
בסיפא: ששנינו oevxl",ובענין `lye oevxl oi`nhn mi`nh oiwyn",הגר "א כותב

מחמת  שטמאים רגליהם, ומימי רוקם כגון וזבה זב של  במשקים  כאן שמדובר 
וסופם  תחילתם שיהא אפשר אי הרי  מאחר, שנטמאו במשקים שאילו  עצמם,
החשיב  כן  אם אלא טומאה מקבלים אינם משקים שאף לפי  לרצון , שלא
שענין הרמב"ם, של  פירושו לפי ברם, ברצון. שתחילתם ונמצא אותם,
לעיל, שהבאנו כמו  עצמם, האוכלים על  מוסב שבמשנתנו ו"סופו " "תחילתו"

מוכרחים הגר"א דברי l`xyi").אין zx`tz")
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ïìéàä úà ãéòønä, המנענעו –ïéìëà epnî øéMäì,פירות – ÇÇÀÄÆÈÄÈÀÇÄÄÆÙÈÄ
äàîhä úà Bà כגון עליו, המונחת הטומאה את ממנו להפיל  או  – ÆÇËÀÈ

מת, ïzéשרץ éëa ïðéà הגשמים מי נפלו  הנענוע ידי  על  אם – ÅÈÀÄËÇ
לקבל הפירות את מכשירים אינם שלמטה, פירות גבי על האילן שעל

המים. את משם להפיל האילן  בנענוע נתכוון שלא לפי טומאה,
ïé÷Lî epnî øéMäì ממנו להשיר כדי  האילן  את נענע אם אבל  – ÀÇÄÄÆÇÀÄ

המים, ïéàöBiäאת :íéøîBà éànL úéa מן הנושרים המים – ÅÇÇÀÄÇÀÄ
BaLהאילן, úàåעל נפלו כך ואחר באילן , שנשתיירו והמים – ÀÆÆ

ïzéהפירות, éëaמכשי שהואיל– עליהם, שנפלו הפירות את רים ÀÄËÇ
ועשאם  שהחשיבם, הרי  האילן מן  הגשמים מי את להשיר  ונתכוון 

לרצונו ; נפלו וכאילו ïéàöBiäכתלושים, :íéøîBà ìlä úéa– ÅÄÅÀÄÇÀÄ
האילן, מן הנושרים ïzéהמים éëa שנפלו הפירות את מכשירים – ÀÄËÇ
לרצונו, נשרו  שהרי BaLעליהם, úàå, באילן שנשתיירו  המים אבל – ÀÆÆ

ïzé éëa ïðéà,כך אחר  עליהם שנפלו הפירות את מכשירים אינם – ÅÈÀÄËÇ
Blkî eàöiL ïekúî àeäL éðtî, האילן מכל המים שיצאו – ÄÀÅÆÄÀÇÅÆÅÀÄË

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøîBà:BaL úàå ïéàöBiä–ïzé éëa;ìlä úéaíéøîBà:ïéàöBiä–ïzé éëa,BaL úàå–ïzé éëa ïðéà, §¦©§¦§¤¤§¦ª©¥¦¥§¦©§¦§¦ª©§¤¤¥¨§¦ª©
Blkî eàöiL ïekúî àeäL éðtî. ¦§¥¤¦§©¥¤¥§¦ª
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`xephxa yexit

שנשתיירו  המים את לא אבל  שנשרו, המים אותם אלא החשיב ולא

דעתו  שאין  מאחר יותן, בכי  אינם שנשתיירו המים הלכך באילן,
עליהם.

i r i a x m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïìéàä úà ãéòønä,הגשמים מי את מעליו  להשיר –ìôðå– ÇÇÀÄÆÈÄÈÀÈÇ
Bøáçהאילן, ìò, אחר אילן  על  –äëBñ Bà ענף שהרעיד  או – ÇÂÅÈ

(מלשון  mivr",האילן zkey" מח -מט ט, מים,שופטים ממנו  להשיר ,(
äìôðå,הסֹוכה –dzøáç ìò,אחרת סֹוכה על  –íéòøæ ïäézçúå ÀÈÀÈָÇÂÆÀÈÀÇÀÅÆÀÈÄ

ò÷øwì ïéøaçîä úB÷øé Bà ח על  האילן וכשנפל כשנפלה – או ברו ÀÈÇÀËÈÄÇÇÀÇ
המחוברים  הירקות או  הזרעים על המים משם נפלו חברתה, על הסֹוכה

ïzéשתחתיהם, éëa :íéøîBà éànL úéaבכי" הם הללו המים – ÅÇÇÀÄÀÄËÇ
ונתכוון  הואיל מקום מכל המחוברים, על שנפלו  פי  על  שאף יותן",

שנפלו  תלושים אוכלים מכשירים הם הרי  האילן , מן להשירם בתחילה
טומאה; לקבל ïzéעליהם éëa ïðéà :íéøîBà ìlä úéaהואיל – ÅÄÅÀÄÅÈÀÄËÇ

של טעמם מבארים יש  מכשירים. אינם המחוברים על המים ונפלו 

הלל  m"anxd),בית zhiyl),המחוברים על  שיפלו  נתכוון  שלא לפי 
על המשקים נפלו ומשם חברו, על  ונפל  אחד אילן הרעיד שהרי 

הם  הרי המחוברים על  שיפלו  מכוון היה אם אבל שתחתיהם. הזרעים
שלא  פי על  אף תלושים, שתחתיהם הזרעים היו  אם וכן מכשירים.

תלושים  הם הרי מהאילן להשירם שנתכוון כיון  עליהם, שיפלו  נתכוון
אותם ומכשירים עיין לרצון, טז ; יג, אוכלין טומאת  הל' משנה", ("כסף 

אם  הרמב "ם, שלשיטת  וסובר , משנה " "כסף  על שחולק המשנה" "מרכבת

שם ). שיפלו נתכוון אפילו מכשירים  אינם  המחוברים  על המים  øîàÈÇנפלו
éøôB÷-éìç éñBé àaà íeMî ,òLBäé éaø– כינוייו היה כך – ÇÄÀËÇÄÇÈÅÙÄÀÄ

Cîöò dîz :ïBòáè Léà,בעצמך תמה –àîè ä÷Lî Lé íà ÄÄÀÀÇÇÀÈÄÅÇÀÆÈÅ
äøBza,התורה מדין טומאה לקבל המכשיר משקה יש אם כלומר – ÇÈ

ïzéå ïekúiL ãò,האוכלים על המשקה את –éëå" :øîàpL ÇÆÄÀÇÅÀÄÅÆÆÁÇÀÄ
"òøæ-ìò íéî-ïzé שאפילו סובר, יוסי  אבא משום יהושע רבי  – ËÇÇÄÇÆÇ

מכשיר משקה שאין  אותם, מכשירים אינם תלושים על המים נפלו

אותו  ליתן  האדם נתכוון כן  אם אלא טומאה לקבל האוכלים את
עליהם. מאליו כשנפל ולא עליהם,

הרמב"ם לפי fh),בארנו ,bi oilke` z`neh 'ld) את במרעיד במשנתנו  שמדובר
או חברו על האילן  ונפל משקים, משם להשיר כדי  הסוכה, את או  האילן 
שתחתיהם. המחוברים הזרעים על  המים נפלו  ומשם חברתה, על  הסוכה שנפלה

על המשקים ונפלו  משקים, להשיר  האילן  את שהרעיד מפרש, הגר "א אף
כלומר חברתה", על  "ונפלו  וכן  חברו" על  "ונפלו  גורס שהוא אלא המחובר,
וירקות  זרעים על שנפלו  או אחרת, סוכה על או  אחר אילן  על נפלו  שהמים
מכשירים  שמאי בית שלדעת המחלוקת, טעם מבאר והוא שתחתיהן , המחוברים
שיפול עד  מכשיר  משקה אין הלל בית ולדעת במחוברים, אפילו משקים
מכשיר משקה אין התורה שמן אומר, יוסי אבא בשם יהושע ורבי בתלוש.
אף  גזרו וחכמים האוכלים, על  בידיים המשקה את ונתן נתכוון  כן  אם אלא
שנפלו כאן אבל  האוכלים, על בנפילתו לו וניחא לנפילה נתכוון  אם כשנפל ,

מכשירים. אינם מדרבנן אף כלל, להם צריך  שאינו במקום המים
מפרש הוא אבל "ונפלו ", גורס מברטנורא הרב m"anxdl),גם dpynd 'it itl)

ומאותו אחר, אילן על הפירות ונפלו פירותיו, את להפיל  האילן  את שהרעיד 
אותם  על טופח ומשקה לקרקע, המחוברים הירקות ועל  הזרעים על  נפלו  אילן 
עליהם, שנפלו מגשמים או להשקותם שרגילים המים מן  והירקות הזרעים
חשוב  זה הרי הללו, הפירות שם שיפלו  היה שיודע כיון שמאי, בית שלדעת
שעליהם  במים הוכשרו והירקות הזרעים אותם על  שנפלו  והפירות לרצון,
על שהרעיד  האילן מן ישר  נפלו שלא כיון  הלל, בית ולדעת טומאה; לקבל
לרצון. זה אין  הזרעים, על ומשם אחר  לאילן  זה מאילן  אלא והירקות הזרעים
משקה  שאין  הלל, בית של טעמם לבאר  בא יוסי אבא משום יהושע ורבי 
מאילן ונפלו הואיל  כאן  ואילו האוכלין , על  ליתנו  נתכוון כן  אם אלא מכשיר 

כוונה. זו  אין לאילן ,
ולא  הסוכה את או  האילן  את להפיל  אלא נתכוון  לא שהמרעיד מפרשים, ויש
זרעים  על  משקים מהם נפלו  שאפילו שמאי  בית וסוברים משקים, משם להשיר 
לו ואין האילן  את להפיל  ונתכוון הואיל מכשירים, הם הרי מחוברים, וירקות
והמשקים  האילן נפילת שמחשבת משום או שעליו , המשקים שיישארו צורך  עוד

מהם להשיר  שהרעיד כמו  זה והרי  היא, אחת מחשבה עלשעליו המשקים
וירקות  זרעים על  המשקים נפלו  אפילו הלל  לבית ואילו  שתחתיהם, הזרעים
או האילן  את להפיל אלא נתכוון  ולא הואיל אותם, מכשירים אינם תלושים,

fh).הסוכה ,bi oilke` z`neh 'ld ,m"anxd lr c"a`xd zbyd oiir)

ד ה נ ש מ ר ו א ב

÷øé ìL äcâà øòBpä ממנה להוציא כדי ירק, של  אגודה המנער  – ÇÅÂËÈÆÈÈ
לרצון, שלא עליה שירדו  המים שעליה,eãøéåאת המים –ãvî ÀÈÀÄÇ

ïBzçzì ïBéìòä, התחתון לקלח העליון  מהקלח –éànL úéa ÈÆÀÇÇÀÅÇÇ
ïzé éëa :íéøîBà שירדו לו ניחא ניעור בשעת שעכשיו שכיון  – ÀÄÀÄËÇ

חשוב  זה הרי מהאגודה, המים יפלו  כך ומתוך לתחתון, מעליון המים

טוב"),הכשר יום ב"תוספות  מובא íðéà(מהר "ם, :íéøîBà ìlä úéaÅÄÅÀÄÅÈ
ïzé éëa נעשתה שלא הרי הירק, מן לגמרי שירדו והתכוון שהואיל – ÀÄËÇ

מכשירים אינם הלכך מחשבתו , אחרונה ").בהם úéa("משנה  eøîàÈÀÅ
çìwä úà øòBpä àGäå :éànL úéáì ìlä,המים את להשיר – ÄÅÀÅÇÇÇÂÇÅÆÇÆÇ
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:äæì íâ ùåçì åðì.zexit `ln wy dlrnd:øäðä úôù ìò åçéðäå åäìòäå ,ïåöøì àìù íéîá ìôðù.xedh oezgzdïëù ìëå ,øåäè ïåúçúä óà ,øîåìë
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.ozei ika mixne`:íéîëçë äëìäå .äçéôð éãé ìò úàöì ÷åøä êøãå ,çôðì ïéåëúðã ïåéë.erav`a oinyney lke`d,úçà åãéá ïéîùîåù çéðäù ïåâë
ãéä äçìçìúð ïë úîçîå ,ìëåàå åéôá ñéðëîå äá ïé÷áãð ïäå úéðùä åãéáù ïéîùîåùá äðúåðå ÷åøá äçìçìì åéô êåúì äñéðëî úéðùä åãéáù åòáöàå

:çôåè ä÷ùî äá ùéå ,äá ïéîùîåùäù.ozei ika opi` xne` oerny 'xïåéë ,éøáñ ïðáøå .äá ïéîùîåùäù ãéä çìçìì àìå ,ïéåëúð åòáöà çìçììã
,åòáöàá äéáùçàã,øáñ ïåòîù 'øå .ïúåé éëá äæ éøä ïåöøì åôåñ ïéàù ô"òà ïåöøì åúìéçúù ä÷ùî ìë ïé÷øéô ùéøá ïðúãë ,ïåöøì àìù åìéôà øéùëî

:ïéúéðúî äìåëá ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .ïåöøì íìåòì äéä àì ,ãéä åá äçìçìúðù øàùðäå .ãáìá òáöàä çìçìîä ä÷ùîä àìà ïåöøì åúìéçúî äéä àìã
.oiwixqdíé÷ø íéùðà çúôé ìà åè÷ìúéå(à"é íéèôåù)ïåùìá ïëù .íéáðâ ,ïé÷éøñ ,øçà ùåøéô .úåøéô äùåò åðéàù ÷øñ ïìéà ïåùì .ïé÷éøñ ïéøáåâ ïðéîâøúî

`xephxa yexit

melkeàöé ànL eðà ïéLLBç– המים –äìòì äìòä ïî– ÀÄÈÆÈÈÀÄÆÈÆÆÈÆ
מכשירים? éànLוהמים úéa ïäì eøîà:הלל לבית –çìwäL ÈÀÈÆÅÇÇÆÇÆÇ

ãçà עברו ואם אחד, שהקלח לפי  הכשר , אין הקלח את בנוער  – ÆÈ
מחשבתו , נעשתה ולא כלל , יצאו לא כאילו הם הרי לעלה, מעלה המים

câàåäaøä íéçì÷ ä לקלח העליון מקלח המים שעברו  וכיון  – ÇÂËÈÀÈÄÇÀÅ
מכשירים. הלכך מחשבתו, נעשתה כבר  úéaהתחתון, íäì eøîàÈÀÈÆÅ

ìlä:שמאי לבית –úBøt àìî ÷N äìònä éøäלתוך שנפל  – ÄÅÂÅÇÇÂÆÇÈÅÅ
משם, והעלהו לרצון , שלא øäpäהנהר  áb ìò Bðúðeעל והניחו  – ÀÈÇÇÇÈÈ

לנהר , המים ממנו שיזובו כדי הנהר, melkànLשפת eðà ïéLLBçÀÄÈÆÈ
ïBzçzì ïBéìòä ãvî eãøé!?הרבה פירות שבשק לפי  ויוכשרו, – ÈÀÄÇÈÆÀÇÇÀ

íéðL äìòä íà ìáà,המים מן שקים שני  –áb ìò äæ ïðúðe ÂÈÄÆÁÈÀÇÄÀÈÈÆÇÇ
äæ, לתחתון העליון  מן המים ויורדים הואיל  –ïzé éëa ïBzçzä ÆÇÇÀÀÄËÇ

וברצונו  מחולקים, גופים שהם לפי  התחתון , שבשק הפירות הוכשרו –

שם, שהיו  ממקום המים לירידת שמתכוון  וכל  זה, גבי  על זה הניח
עליו שנופלים במקום ברצון נותנם כאילו  זה הרמב"ם ).הרי (הרא"ש ;

øBäè ïBzçzä :øîBà éñBé éaøå לא התחתון  זה בכגון אף – ÀÇÄÅÅÇÇÀÈ
לחוץ. שיצאו  אלא התחתון על המים שירדו נתכוון  שלא לפי הוכשר,

lld ziak dklde.(יג-יד יד , אוכלין טומאת הל' (רמב "ם

i y i n g m e i
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äLéøkä úà ÷çîîäוהוא הכרתי, את –xivg;המקרא בלשון ÇÀÇÅÆÇÀÅÈ
עליה, שירדו  הגשמים מי את ממנה להוציא כדי הכרישה, את שמקנח

Búeñëa BøòN èçBqäå:גורסים ויש –ezeqkae exrya hgeqde ÀÇÅÀÈÄÀ
ברטנורא ), כסותו (הר"ש; ועל בשערו  גשמים וירדו  בדרך בא שהיה

המים, את מהם להוציא כדי  ïéàöBiäוסוחטם :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÀÄ
היוצאים, המים –ïzé éëa,לרצונו שיצאו  לפי  מכשירים, –úàå ÀÄËÇÀÆ

BaL שעברו פי  על  אף ובכסות, ובשער בכרישה שנשתיירו והמים – Æ
למקום, ïzéממקום éëa ïðéà אוכלים על כך אחר  נפלו שאם – ÅÈÀÄËÇ

אותם, מכשירים Blkîאינם eàöiL ïekúî àeäL éðtî– ÄÀÅÆÄÀÇÅÆÅÀÄË

הנשארים, על דעתו ואין  המים, כל את מהם להוציא היתה שכוונתו 
הלל בית כדעת מכשירים, אינם dkld.הלכך  oke .(a dpyn lirl)

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéLãòa çôBpä, בפיו –ïä úBôé íà ï÷ãáì הן שאם – ÇÅÇÈÂÈÄÀÈÀÈÄÈÅ
להתבשל, נוחות שהן סימן הפה מהבל מהר ïBòîLמתלחלחות éaøÇÄÄÀ

ïzé éëa ïðéà :øîBà,הפה הבל בלחלוחית העדשים הוכשרו  לא – ÅÅÈÀÄËÇ
משקה. חשוב ההבל  ïzéשאין éëa :íéøîBà íéîëçåשההבל – ÇÂÈÄÀÄÀÄËÇ

הכשר לענין הפה מן  היוצאים כמים רא "ש).דינו מפרשים,(רמב "ם; ויש

בר כאן רבישמדובר  שלדעת העדשים, על  ונפל  הנופח מפי שיצא וק
שהואיל סוברים, וחכמים לכך. נתכוון שלא כיון מכשיר, אינו  שמעון

והוא  לכך , נתכוון כאילו זה הרי נפיחה, ידי על לצאת הרוק ודרך
המים. מתולדות הוא שהרוק טומאה, לקבל העדשים את מכשיר

Bòaöàa ïéîLîL ìëBàäå,האחת בידו שומשמין  שהניח כגון – ÀÈÅËÀÀÄÀÆÀÈ
שבפה, ברוק אותה שלחלח לאחר השניה, היד  של באצבע ממנה ונוטל

השומשמין , בה שידבקו Bãéכדי ìòL ïé÷Lî,בה שהשומשמין  – ÇÀÄÆÇÈ
שבאצבע, מהרוק שנתלחלחה éëaמאחר  ïðéà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÅÈÀÄ

ïzé שהשומשמין היד את ללחלח נתכוון שלא לפי מכשירים, אינם – ËÇ
ïzéבה; éëa :íéøîBà íéîëçå, אצבעו ללחלח ונתכוון שהואיל  – ÇÂÈÄÀÄÀÄËÇ

פרקנו , בתחילת ששנינו כמו  מכשירה, ידו שעל  הלחלוחית אף לפיכך

זה  הרי לרצון, סופו שאין פי על אף ברצון , שתחילתו משקה שכל 
אלא  לרצון מתחילה היה שלא סובר, שמעון  רבי ברם, יותן. בכי

בו  שנתלחלחה השאר ואילו  בלבד , האצבע את המלחלח המשקה
לרצון  מעולם היה לא ברטנורא).היד , oerny(הר"ש ; iaxk dkld oi`e

.dlek epzpynaéëa ïðéà ,íéápbä éðtî íéna åéúBøt ïîBhäÇÅÅÈÇÇÄÄÀÅÇÇÈÄÅÈÀÄ
ïzé.לרצונו שלא במים שהיו  לפי  הפירות, הוכשרו לא –äNòî ËÇÇÂÆ

ïéø÷éqä éðtî íéna ïúìác eðîhL ,íéìLeøé éLðàa– ÀÇÀÅÀÈÇÄÆÈÀÀÅÈÈÇÇÄÄÀÅÇÄÈÄ
ואנסים שודדים היינו  e),הסיקריקין , ,d oihib oiir)íéîëç ïäì eøäèåÀÄÂÈÆÂÈÄ

לפי הוכשרו , שלא הפירות, את לרצון.– המים היו ïúBpäÇÅשלא
øäpä úìaLa åéúBøt,הנהר בזרם –Bnò ïàéáäì שאינו – ÅÈÀÄÙÆÇÈÈÇÂÄÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøîBà:BaL úàå ïéàöBiä–ïzé éëa;ìlä úéaíéøîBà:ïéàöBiä–ïzé éëa,BaL úàå–ïzé éëa ïðéà, §¦©§¦§¤¤§¦ª©¥¦¥§¦©§¦§¦ª©§¤¤¥¨§¦ª©
Blkî eàöiL ïekúî àeäL éðtî. ¦§¥¤¦§©¥¤¥§¦ª

‚Bøáç ìò ìôðå ïìéàä úà ãéòønä,Bàdzøáç ìò äìôðå äëBñ,íéòøæ ïäézçúåò÷øwì ïéøaçîä úB÷øé Bà ©©§¦¤¨¦¨§¨©©£¥¨§¨§¨©£¤§¨§©§¥¤§¨¦§¨©§ª¨¦©©§©
–éànL úéaíéøîBà:ïzé éëa;ìlä úéaíéøîBà:ïzé éëa ïðéà.øîàòLBäé éaø,íeMîéøôB÷-éìç éñBé àaà ¥©©§¦§¦ª©¥¦¥§¦¥¨§¦ª©¨©©¦§ª©¦©¨¥Ÿ¦§¦

ïBòáè Léà:ïzéå ïekúiL ãò äøBza àîè ä÷Lî Lé íà Cîöò dîz,øîàpL(çì ,àé àø÷éå):"òøæ-ìò íéî-ïzé éëå". ¦¦§§©©§¨¦¥©§¤¨¥©¨©¤¦§©¥§¦¥¤¤¡©§¦ª©©¦©¤©
„ïBzçzì ïBéìòä ãvî eãøéå ÷øé ìL äcâà øòBpä–éànL úéaíéøîBà:ïzé éëa.ìlä úéaíéøîBà:éëa íðéà ©¥£ª¨¤¨¨§¨§¦©¨¤§©©§¥©©§¦§¦ª©¥¦¥§¦¥¨§¦
ïzé.eøîàéànL úéáì ìlä úéa:àGäåçìwä úà øòBpä,äìòä ïî eàöé ànL eðà ïéLLBçäìòì?eøîà ª©¨§¥¦¥§¥©©©£©¥¤©¤©§¦¨¤¨¨§¦¤¨¤¤¨¤¨§

:åøùëåä àì ,åéúçúù úåøéô ìò ïìéàáù íéîùâ éî åìôð åæ äãòø úîçî.eay z`e mi`veidòøä úîçî íéàöåéä íé÷ùîïìéàá íéøàùðä íé÷ùîå ,äã
:åîã íéùåìúëå åäðéáùçà éáåùçàã ,åøùëåä ,úåøéôä ìò ë"çà åìôðå.elekn e`viy oiekzn `edy iptníéøàùðäå ,ïìéàä ïî íéîä ìë àéöåäì ïéåëúð

:éøùëî àìå åäééìò äéúòã åàì
b.oli`d z` cirxnd:åéúåøéô ìéôäì.exag lr eltpeìò çôåè ä÷ùîå ,ò÷ø÷ì íéøáåçîä úå÷øéä ìòå íéòøæä ìò åìôð ïìéà åúåàîå ,øçà ïìéà ìò

:ïäéìò åìôðù íéîùâî åà ïúåà úå÷ùäì ïéìéâøù íéîä ïî íéòøæä ïúåà.ozei ika od ixd mixne` i`ny ziaìò åììä úåøéô åìôéù äéä òãåéã ïåéëã
:äàîåè ìá÷ì íéòøæ ïúåà éáâ ìò åìôðù úåøéôä åøùëåäå ,äéì àçéðã äéúòã éìâ ,çôåè ä÷ùî ïäéìò ùéù íéòøæ ïúåàika opi` mixne` lld ziae

.ozei:øçà ïìéàì ïìéàî àìà íéòøæä ìò ïìéàä ïî àéãäì åìôð àìã ïåéë.ixtew ilg:åéåðéë äéä êë.oerah:íå÷î íù.oiekziy crïìéàîå ìéàåä éðäå
:øîà÷ ììä úéáã åäééîòèå .äðååë åæ ïéà ,åìôð äëñì äëñî åà ïìéàì

c.wxi ly dceb` xrepd:íéîä åàöéù éãë åøòðîå ,ïåöøì àìù íéîá ìôðù åà íéîùâ åéìò åãøéù ÷øé ïåâë.ep` miyyegäéä íëéøáãì øîåìë .äéîúá

`xephxa yexit

שנשתיירו  המים את לא אבל  שנשרו, המים אותם אלא החשיב ולא

דעתו  שאין  מאחר יותן, בכי  אינם שנשתיירו המים הלכך באילן,
עליהם.

i r i a x m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïìéàä úà ãéòønä,הגשמים מי את מעליו  להשיר –ìôðå– ÇÇÀÄÆÈÄÈÀÈÇ
Bøáçהאילן, ìò, אחר אילן  על  –äëBñ Bà ענף שהרעיד  או – ÇÂÅÈ

(מלשון  mivr",האילן zkey" מח -מט ט, מים,שופטים ממנו  להשיר ,(
äìôðå,הסֹוכה –dzøáç ìò,אחרת סֹוכה על  –íéòøæ ïäézçúå ÀÈÀÈָÇÂÆÀÈÀÇÀÅÆÀÈÄ

ò÷øwì ïéøaçîä úB÷øé Bà ח על  האילן וכשנפל כשנפלה – או ברו ÀÈÇÀËÈÄÇÇÀÇ
המחוברים  הירקות או  הזרעים על המים משם נפלו חברתה, על הסֹוכה

ïzéשתחתיהם, éëa :íéøîBà éànL úéaבכי" הם הללו המים – ÅÇÇÀÄÀÄËÇ
ונתכוון  הואיל מקום מכל המחוברים, על שנפלו  פי  על  שאף יותן",

שנפלו  תלושים אוכלים מכשירים הם הרי  האילן , מן להשירם בתחילה
טומאה; לקבל ïzéעליהם éëa ïðéà :íéøîBà ìlä úéaהואיל – ÅÄÅÀÄÅÈÀÄËÇ

של טעמם מבארים יש  מכשירים. אינם המחוברים על המים ונפלו 

הלל  m"anxd),בית zhiyl),המחוברים על  שיפלו  נתכוון  שלא לפי 
על המשקים נפלו ומשם חברו, על  ונפל  אחד אילן הרעיד שהרי 

הם  הרי המחוברים על  שיפלו  מכוון היה אם אבל שתחתיהם. הזרעים
שלא  פי על  אף תלושים, שתחתיהם הזרעים היו  אם וכן מכשירים.

תלושים  הם הרי מהאילן להשירם שנתכוון כיון  עליהם, שיפלו  נתכוון
אותם ומכשירים עיין לרצון, טז ; יג, אוכלין טומאת  הל' משנה", ("כסף 

אם  הרמב "ם, שלשיטת  וסובר , משנה " "כסף  על שחולק המשנה" "מרכבת

שם ). שיפלו נתכוון אפילו מכשירים  אינם  המחוברים  על המים  øîàÈÇנפלו
éøôB÷-éìç éñBé àaà íeMî ,òLBäé éaø– כינוייו היה כך – ÇÄÀËÇÄÇÈÅÙÄÀÄ

Cîöò dîz :ïBòáè Léà,בעצמך תמה –àîè ä÷Lî Lé íà ÄÄÀÀÇÇÀÈÄÅÇÀÆÈÅ
äøBza,התורה מדין טומאה לקבל המכשיר משקה יש אם כלומר – ÇÈ

ïzéå ïekúiL ãò,האוכלים על המשקה את –éëå" :øîàpL ÇÆÄÀÇÅÀÄÅÆÆÁÇÀÄ
"òøæ-ìò íéî-ïzé שאפילו סובר, יוסי  אבא משום יהושע רבי  – ËÇÇÄÇÆÇ

מכשיר משקה שאין  אותם, מכשירים אינם תלושים על המים נפלו

אותו  ליתן  האדם נתכוון כן  אם אלא טומאה לקבל האוכלים את
עליהם. מאליו כשנפל ולא עליהם,

הרמב"ם לפי fh),בארנו ,bi oilke` z`neh 'ld) את במרעיד במשנתנו  שמדובר
או חברו על האילן  ונפל משקים, משם להשיר כדי  הסוכה, את או  האילן 
שתחתיהם. המחוברים הזרעים על  המים נפלו  ומשם חברתה, על  הסוכה שנפלה

על המשקים ונפלו  משקים, להשיר  האילן  את שהרעיד מפרש, הגר "א אף
כלומר חברתה", על  "ונפלו  וכן  חברו" על  "ונפלו  גורס שהוא אלא המחובר,
וירקות  זרעים על שנפלו  או אחרת, סוכה על או  אחר אילן  על נפלו  שהמים
מכשירים  שמאי בית שלדעת המחלוקת, טעם מבאר והוא שתחתיהן , המחוברים
שיפול עד  מכשיר  משקה אין הלל בית ולדעת במחוברים, אפילו משקים
מכשיר משקה אין התורה שמן אומר, יוסי אבא בשם יהושע ורבי בתלוש.
אף  גזרו וחכמים האוכלים, על  בידיים המשקה את ונתן נתכוון  כן  אם אלא
שנפלו כאן אבל  האוכלים, על בנפילתו לו וניחא לנפילה נתכוון  אם כשנפל ,

מכשירים. אינם מדרבנן אף כלל, להם צריך  שאינו במקום המים
מפרש הוא אבל "ונפלו ", גורס מברטנורא הרב m"anxdl),גם dpynd 'it itl)

ומאותו אחר, אילן על הפירות ונפלו פירותיו, את להפיל  האילן  את שהרעיד 
אותם  על טופח ומשקה לקרקע, המחוברים הירקות ועל  הזרעים על  נפלו  אילן 
עליהם, שנפלו מגשמים או להשקותם שרגילים המים מן  והירקות הזרעים
חשוב  זה הרי הללו, הפירות שם שיפלו  היה שיודע כיון שמאי, בית שלדעת
שעליהם  במים הוכשרו והירקות הזרעים אותם על  שנפלו  והפירות לרצון,
על שהרעיד  האילן מן ישר  נפלו שלא כיון  הלל, בית ולדעת טומאה; לקבל
לרצון. זה אין  הזרעים, על ומשם אחר  לאילן  זה מאילן  אלא והירקות הזרעים
משקה  שאין  הלל, בית של טעמם לבאר  בא יוסי אבא משום יהושע ורבי 
מאילן ונפלו הואיל  כאן  ואילו האוכלין , על  ליתנו  נתכוון כן  אם אלא מכשיר 

כוונה. זו  אין לאילן ,
ולא  הסוכה את או  האילן  את להפיל  אלא נתכוון  לא שהמרעיד מפרשים, ויש
זרעים  על  משקים מהם נפלו  שאפילו שמאי  בית וסוברים משקים, משם להשיר 
לו ואין האילן  את להפיל  ונתכוון הואיל מכשירים, הם הרי מחוברים, וירקות
והמשקים  האילן נפילת שמחשבת משום או שעליו , המשקים שיישארו צורך  עוד

מהם להשיר  שהרעיד כמו  זה והרי  היא, אחת מחשבה עלשעליו המשקים
וירקות  זרעים על  המשקים נפלו  אפילו הלל  לבית ואילו  שתחתיהם, הזרעים
או האילן  את להפיל אלא נתכוון  ולא הואיל אותם, מכשירים אינם תלושים,

fh).הסוכה ,bi oilke` z`neh 'ld ,m"anxd lr c"a`xd zbyd oiir)

ד ה נ ש מ ר ו א ב

÷øé ìL äcâà øòBpä ממנה להוציא כדי ירק, של  אגודה המנער  – ÇÅÂËÈÆÈÈ
לרצון, שלא עליה שירדו  המים שעליה,eãøéåאת המים –ãvî ÀÈÀÄÇ

ïBzçzì ïBéìòä, התחתון לקלח העליון  מהקלח –éànL úéa ÈÆÀÇÇÀÅÇÇ
ïzé éëa :íéøîBà שירדו לו ניחא ניעור בשעת שעכשיו שכיון  – ÀÄÀÄËÇ

חשוב  זה הרי מהאגודה, המים יפלו  כך ומתוך לתחתון, מעליון המים

טוב"),הכשר יום ב"תוספות  מובא íðéà(מהר "ם, :íéøîBà ìlä úéaÅÄÅÀÄÅÈ
ïzé éëa נעשתה שלא הרי הירק, מן לגמרי שירדו והתכוון שהואיל – ÀÄËÇ

מכשירים אינם הלכך מחשבתו , אחרונה ").בהם úéa("משנה  eøîàÈÀÅ
çìwä úà øòBpä àGäå :éànL úéáì ìlä,המים את להשיר – ÄÅÀÅÇÇÇÂÇÅÆÇÆÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäìéànL úéa:ãçà çìwäL,äaøä íéçì÷ äcâàå.íäì eøîàìlä úéa:Bðúðe úBøt àìî ÷N äìònä éøä ¨¤¥©©¤©¤©¤¨©£ª¨§¨¦©§¥¨§¨¤¥¦¥£¥©©£¤©¨¥¥§¨
øäpä áb ìò,ïBzçzì ïBéìòä ãvî eãøé ànL eðà ïéLLBç?äæ áb ìò äæ ïðúðe íéðL äìòä íà ìáà–ïBzçzä ©©©¨¨§¦¨¤¨¨§¦©¨¤§©©§£¨¦¤¡¨§©¦§¨¨¤©©¤©©§

ïzé éëa.éñBé éaøåøîBà:øBäè ïBzçzä. §¦ª©§©¦¥¥©©§¨
‰äLéøkä úà ÷çîîä,Búeñëa BøòN èçBqäå–éñBé éaøøîBà:ïéàöBiä–ïzé éëa;BaL úàå–éëa ïðéà ©§©¥¤©§¥¨§©¥§¨¦§©¦¥¥©§¦§¦ª©§¤¤¥¨§¦
ïzé,Blkî eàöiL ïekúî àeäL éðtî. ª©¦§¥¤¦§©¥¤¥§¦ª
ÂíéLãòa çôBpä,ïä úBôé íà ï÷ãáì–ïBòîL éaøøîBà:ïzé éëa ïðéà.íéîëçåíéøîBà:ïzé éëa.ìëBàäå ©¥©¨£¨¦§¨§¨¦¨¥©¦¦§¥¥¨§¦ª©©£¨¦§¦§¦ª©§¨¥

Bòaöàa ïéîLîL,Bãé ìòL ïé÷Lî–ïBòîL éaøøîBà:ïzé éëa ïðéà;íéîëçåíéøîBà:ïzé éëa.åéúBøt ïîBhä ª§§¦§¤§¨©§¦¤©¨©¦¦§¥¥¨§¦ª©©£¨¦§¦§¦ª©©¥¥¨
íéápbä éðtî íéna–ïzé éëa ïðéà.íéìLeøé éLðàa äNòî,íéna ïúìác eðîhLïéø÷éqä éðtî–ïäì eøäèå ©©¦¦§¥©©¨¦¥¨§¦ª©©£¤§©§¥§¨©¦¤¨§§¥¨¨©©¦¦§¥©¦¨¦§¦£¨¤

íéîëç.åéúBøt ïúBpäBnò ïàéáäì øäpä úìaLa–ïzé éëa ïðéà. £¨¦©¥¥¨§¦Ÿ¤©¨¨©£¦¨¦¥¨§¦ª©

:äæì íâ ùåçì åðì.zexit `ln wy dlrnd:øäðä úôù ìò åçéðäå åäìòäå ,ïåöøì àìù íéîá ìôðù.xedh oezgzdïëù ìëå ,øåäè ïåúçúä óà ,øîåìë
:ïåéìòä

d.dyixkd z` wgend:ìèä äðîî àöéù éãë äùéøëä úà ÷çåã.dyixk:ú"àøåë éáøòáå ,æ"òìá ù"åøåô .àø÷î ïåùìá øéöç.ezeqkae exrya hgeqde
:íéîä åàöéù éãë ïäá èçåñå ,åúåñë ìòå åøòùá íéîùâ åãøéå êøãá àá äéäù.eay z`e:úåøéôä ìò ë"çà åìôðå íéøàùðä ïé÷ùîe`viy oiekzn

.elekn:ïé÷øéô ùéøã ììä úéáë .íéøéùëî àì êëìä ,íéøàùðä ìò äéúòã åàìå íéîä ìë ïäî àéöåäì ïéåëúðã
e.gtepd:åéôá.miycra:áåùç àåä íéîä úåãìåúî äôä ïî àöåéä ÷åøäå ,åúçéôðá åéôî ÷åø ïäéìò àöéå.ozei ika opi`:êëì ïéåëúð àìã ïåéëminkge

.ozei ika mixne`:íéîëçë äëìäå .äçéôð éãé ìò úàöì ÷åøä êøãå ,çôðì ïéåëúðã ïåéë.erav`a oinyney lke`d,úçà åãéá ïéîùîåù çéðäù ïåâë
ãéä äçìçìúð ïë úîçîå ,ìëåàå åéôá ñéðëîå äá ïé÷áãð ïäå úéðùä åãéáù ïéîùîåùá äðúåðå ÷åøá äçìçìì åéô êåúì äñéðëî úéðùä åãéáù åòáöàå

:çôåè ä÷ùî äá ùéå ,äá ïéîùîåùäù.ozei ika opi` xne` oerny 'xïåéë ,éøáñ ïðáøå .äá ïéîùîåùäù ãéä çìçìì àìå ,ïéåëúð åòáöà çìçììã
,åòáöàá äéáùçàã,øáñ ïåòîù 'øå .ïúåé éëá äæ éøä ïåöøì åôåñ ïéàù ô"òà ïåöøì åúìéçúù ä÷ùî ìë ïé÷øéô ùéøá ïðúãë ,ïåöøì àìù åìéôà øéùëî

:ïéúéðúî äìåëá ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .ïåöøì íìåòì äéä àì ,ãéä åá äçìçìúðù øàùðäå .ãáìá òáöàä çìçìîä ä÷ùîä àìà ïåöøì åúìéçúî äéä àìã
.oiwixqdíé÷ø íéùðà çúôé ìà åè÷ìúéå(à"é íéèôåù)ïåùìá ïëù .íéáðâ ,ïé÷éøñ ,øçà ùåøéô .úåøéô äùåò åðéàù ÷øñ ïìéà ïåùì .ïé÷éøñ ïéøáåâ ïðéîâøúî

`xephxa yexit

melkeàöé ànL eðà ïéLLBç– המים –äìòì äìòä ïî– ÀÄÈÆÈÈÀÄÆÈÆÆÈÆ
מכשירים? éànLוהמים úéa ïäì eøîà:הלל לבית –çìwäL ÈÀÈÆÅÇÇÆÇÆÇ

ãçà עברו ואם אחד, שהקלח לפי  הכשר , אין הקלח את בנוער  – ÆÈ
מחשבתו , נעשתה ולא כלל , יצאו לא כאילו הם הרי לעלה, מעלה המים

câàåäaøä íéçì÷ ä לקלח העליון מקלח המים שעברו  וכיון  – ÇÂËÈÀÈÄÇÀÅ
מכשירים. הלכך מחשבתו, נעשתה כבר  úéaהתחתון, íäì eøîàÈÀÈÆÅ

ìlä:שמאי לבית –úBøt àìî ÷N äìònä éøäלתוך שנפל  – ÄÅÂÅÇÇÂÆÇÈÅÅ
משם, והעלהו לרצון , שלא øäpäהנהר  áb ìò Bðúðeעל והניחו  – ÀÈÇÇÇÈÈ

לנהר , המים ממנו שיזובו כדי הנהר, melkànLשפת eðà ïéLLBçÀÄÈÆÈ
ïBzçzì ïBéìòä ãvî eãøé!?הרבה פירות שבשק לפי  ויוכשרו, – ÈÀÄÇÈÆÀÇÇÀ

íéðL äìòä íà ìáà,המים מן שקים שני  –áb ìò äæ ïðúðe ÂÈÄÆÁÈÀÇÄÀÈÈÆÇÇ
äæ, לתחתון העליון  מן המים ויורדים הואיל  –ïzé éëa ïBzçzä ÆÇÇÀÀÄËÇ

וברצונו  מחולקים, גופים שהם לפי  התחתון , שבשק הפירות הוכשרו –

שם, שהיו  ממקום המים לירידת שמתכוון  וכל  זה, גבי  על זה הניח
עליו שנופלים במקום ברצון נותנם כאילו  זה הרמב"ם ).הרי (הרא"ש ;

øBäè ïBzçzä :øîBà éñBé éaøå לא התחתון  זה בכגון אף – ÀÇÄÅÅÇÇÀÈ
לחוץ. שיצאו  אלא התחתון על המים שירדו נתכוון  שלא לפי הוכשר,

lld ziak dklde.(יג-יד יד , אוכלין טומאת הל' (רמב "ם

i y i n g m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äLéøkä úà ÷çîîäוהוא הכרתי, את –xivg;המקרא בלשון ÇÀÇÅÆÇÀÅÈ
עליה, שירדו  הגשמים מי את ממנה להוציא כדי הכרישה, את שמקנח

Búeñëa BøòN èçBqäå:גורסים ויש –ezeqkae exrya hgeqde ÀÇÅÀÈÄÀ
ברטנורא ), כסותו (הר"ש; ועל בשערו  גשמים וירדו  בדרך בא שהיה

המים, את מהם להוציא כדי  ïéàöBiäוסוחטם :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÀÄ
היוצאים, המים –ïzé éëa,לרצונו שיצאו  לפי  מכשירים, –úàå ÀÄËÇÀÆ

BaL שעברו פי  על  אף ובכסות, ובשער בכרישה שנשתיירו והמים – Æ
למקום, ïzéממקום éëa ïðéà אוכלים על כך אחר  נפלו שאם – ÅÈÀÄËÇ

אותם, מכשירים Blkîאינם eàöiL ïekúî àeäL éðtî– ÄÀÅÆÄÀÇÅÆÅÀÄË

הנשארים, על דעתו ואין  המים, כל את מהם להוציא היתה שכוונתו 
הלל בית כדעת מכשירים, אינם dkld.הלכך  oke .(a dpyn lirl)

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéLãòa çôBpä, בפיו –ïä úBôé íà ï÷ãáì הן שאם – ÇÅÇÈÂÈÄÀÈÀÈÄÈÅ
להתבשל, נוחות שהן סימן הפה מהבל מהר ïBòîLמתלחלחות éaøÇÄÄÀ

ïzé éëa ïðéà :øîBà,הפה הבל בלחלוחית העדשים הוכשרו  לא – ÅÅÈÀÄËÇ
משקה. חשוב ההבל  ïzéשאין éëa :íéøîBà íéîëçåשההבל – ÇÂÈÄÀÄÀÄËÇ

הכשר לענין הפה מן  היוצאים כמים רא "ש).דינו מפרשים,(רמב "ם; ויש

בר כאן רבישמדובר  שלדעת העדשים, על  ונפל  הנופח מפי שיצא וק
שהואיל סוברים, וחכמים לכך. נתכוון שלא כיון מכשיר, אינו  שמעון

והוא  לכך , נתכוון כאילו זה הרי נפיחה, ידי על לצאת הרוק ודרך
המים. מתולדות הוא שהרוק טומאה, לקבל העדשים את מכשיר

Bòaöàa ïéîLîL ìëBàäå,האחת בידו שומשמין  שהניח כגון – ÀÈÅËÀÀÄÀÆÀÈ
שבפה, ברוק אותה שלחלח לאחר השניה, היד  של באצבע ממנה ונוטל

השומשמין , בה שידבקו Bãéכדי ìòL ïé÷Lî,בה שהשומשמין  – ÇÀÄÆÇÈ
שבאצבע, מהרוק שנתלחלחה éëaמאחר  ïðéà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÅÈÀÄ

ïzé שהשומשמין היד את ללחלח נתכוון שלא לפי מכשירים, אינם – ËÇ
ïzéבה; éëa :íéøîBà íéîëçå, אצבעו ללחלח ונתכוון שהואיל  – ÇÂÈÄÀÄÀÄËÇ

פרקנו , בתחילת ששנינו כמו  מכשירה, ידו שעל  הלחלוחית אף לפיכך

זה  הרי לרצון, סופו שאין פי על אף ברצון , שתחילתו משקה שכל 
אלא  לרצון מתחילה היה שלא סובר, שמעון  רבי ברם, יותן. בכי

בו  שנתלחלחה השאר ואילו  בלבד , האצבע את המלחלח המשקה
לרצון  מעולם היה לא ברטנורא).היד , oerny(הר"ש ; iaxk dkld oi`e

.dlek epzpynaéëa ïðéà ,íéápbä éðtî íéna åéúBøt ïîBhäÇÅÅÈÇÇÄÄÀÅÇÇÈÄÅÈÀÄ
ïzé.לרצונו שלא במים שהיו  לפי  הפירות, הוכשרו לא –äNòî ËÇÇÂÆ

ïéø÷éqä éðtî íéna ïúìác eðîhL ,íéìLeøé éLðàa– ÀÇÀÅÀÈÇÄÆÈÀÀÅÈÈÇÇÄÄÀÅÇÄÈÄ
ואנסים שודדים היינו  e),הסיקריקין , ,d oihib oiir)íéîëç ïäì eøäèåÀÄÂÈÆÂÈÄ

לפי הוכשרו , שלא הפירות, את לרצון.– המים היו ïúBpäÇÅשלא
øäpä úìaLa åéúBøt,הנהר בזרם –Bnò ïàéáäì שאינו – ÅÈÀÄÙÆÇÈÈÇÂÄÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéza úòæ,úBøòîe ïéçéL úBøBa–äøBäè.íãàä úòæ–äøBäè.òéfäå íéàîè íéî äúL–äøBäè Búòæ. ¥©¨¦¦¦§¨§¨¥©¨¨¨§¨¨¨©¦§¥¦§¦¦©¥¨§¨

òéfäå íéáeàL íéîa àa–äàîè Búòæ.òéfä Ck øçàå âtzñð–äøBäè Búòæ. ¨§©¦§¦§¦¦©¥¨§¥¨¦§©©§©©¨¦¦©¥¨§¨
·äàîè õçøî–äàîè dúòæ;äøBäèe–ïzé éëa.úéaaL äëøaä,dúîçî òéfî úéaä,äàîè íà–úòæ ¤§¨§¥¨¥¨¨§¥¨§¨§¦ª©©§¥¨¤©©¦©©¦©¦©¥£¨¨¦§¥¨¥©

äàîè äëøaä úîçnL úéaä ìk. ¨©©¦¤¥£©©§¥¨§¥¨
‚úBëøá ézL,äàîè úçàå äøBäè úçà,äàîhì áBø÷ òéfnä–àîè;äøBähì áBø÷–øBäè;äöçîì äöçî §¥§¥©©§¨§©©§¥¨©©¦©¨©§¥¨¨¥¨©§¨¨¤¡¨§¤¡¨
–àîè.øBäè ìæøa íò BììaL àîè ìæøa,àîhä ïî áø íà–àîè;øBähä ïî áø íàå–øBäè;äöçî ¨¥©§¤¨¥¤§¨¦©§¤¨¦Ÿ¦©¨¥¨¥§¦Ÿ¦©¨¨¤¡¨

äöçîì–àîè.ïëBúì ïéìéhî íéBâå ìàøNiL úBéøèñb,àîhä ïî áø íà–àîè;øBähä ïî áø íàå–øBäè; §¤¡¨¨¥¦§§¨¤¦§¨¥§¦©¦¦§¨¦Ÿ¦©¨¥¨¥§¦Ÿ¦©¨¨
äöçîì äöçî–àîè.íéîLâ éî ïäéìò eãøiL úeëéôL éî,àîhä ïî áø íà–àîè;øBähä ïî áø íàå– ¤¡¨§¤¡¨¨¥¥§¦¤¨§£¥¤¥§¨¦¦Ÿ¦©¨¥¨¥§¦Ÿ¦©¨

:ïéñðàå ïéðìæâ ùåøéô ,ïé÷æðä ÷øôá äîçìîä éâåøäá äãåäéá ïå÷éø÷ñ äéä àì ïåùì ,ïéø÷ñ ïéñøåâ ùéå .ïé÷àøñ éáðâì ïéøå÷ ìàòîùé.xdpd zleayaìéáù
éðúôèù úìåáùå ïåùì .åéîéî úöåøîå øäðä(è"ñ íéìäú):.enr o`iadl:øäðá ïèéùîå ,ïàùåðì ìåëé äéä àìù

a`.dxedh miza zrif:äàîåè ìá÷ì íéòøæä úøùëî äðéà.d`nh ezrifàìã íéøáåçî íéîá àá ìáà ,ïéáåàù íéîá àá à÷åãå .àéä íéîä úîçîã
:åùìúð ïåöøì àì ,åäðéð íéùåìú àäéî àúùäã â"òàã ,àì ,éøùëî

a.d`nh ugxn:ïéáåàù íéî ìù.d`nh dzrif:ïúàîèîå úåøéôä úà úøùëî.dxedheíéî åàìã ïéòî éî ìù õçøî ïåâë ,äøåäè õçøî úòéæå øîåìë
:úåøéôä úà úøùëî äòéæäù ,ïúåé éëá àåä éøä ,åäðéð íéáåàù.d`nh m`,äúîçî àìù ìáà .äàîèîå úøùëî ,äúîçî úéáä òéæéù äòéæ ìë ,äëéøáä

:äøåäèå úéáä úòéæ äì àéåä
b.`nh lfxa:ïéàîè íéìë éøáùî àáù.ellay:úùòä ïî àáù øåäè ìæøá íò åáøéòå åôøèù.`nh `nhd on aex m`úåëúî éìë ìò åøæâ íéîëç

:ïùîù áéøòéå íìéáèéå éòéáùå éùéìù ïäéìò äæéù ãò äðùéä ïúàîåèì åøæçéù íéìë ïäî äùòå ïëéúäå ïøáùå åàîèðù.zeixhqbúåéåùò úåøéã÷ ïéîë
:ù"àéøñá ïäì ïéøå÷ éáøò ïåùìáå .ïäá ïéúùäì.okezl milihn ixkpe l`xyiyìëì ïéáæë åéäéù ïäéìò åøæâã ,àîè éøëð ìù ïúùå .ïëåúì íéðéúùî

:ïäéøáã.zekity in:ïä ïéàîè ú÷æçáå ,õåçì ïúåà ïéëôåùå ïäá åöçøù íéî.izni`:áåøá úåëéôùä éî ïéìèáúî,encwy onfaïäéìò åáø ë"çàå ïä

`xephxa yexit

המים, פני על  ומשיטם פירותיו, לישא ïzéיכול éëa ïðéà אינם – ÅÈÀÄËÇ
לרצון . אינם אלו פירות שעל שהמים מוכשרים,

i y y m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

úBøòîe ïéçéL ,úBøBa ,íéza úòæשל מקירות היוצאת זיעה – ÅÇÈÄÄÄÀÈ
ומערות, שיחין  בורות, אוכלים äøBäèבתים, מכשרת אינה כלומר  – ÀÈ

משקה; חשובה שאינה טומאה, okeäøBäèלקבל íãàä úòæ– ÅÇÈÈÈÀÈ
מכשרת. äøBäèאינה Búòæ ,òéfäå íéàîè íéî äúL שהזיעה – ÈÈÇÄÀÅÄÀÄÄÇÅÈÀÈ

ששתה. המים מן ולא באה, òéfäå,מגופו íéáeàL íéîa àaÈÀÇÄÀÄÀÄÄÇ
äàîè Búòæ דינה הלכך  באה, המים מן שהזיעה מכשרת, כלומר – ÅÈÀÅÈ

מחוברים  במים בא אם אבל שאובים, במים כשבא ודווקא כמים.
הם, תלושים שעכשיו פי על  שאף מכשרת, זיעתו  אין לרצון , שלא

נתלשו  לרצון לא מקום ברטנורא ).מכל  את âtzñð(הר "ש; ניגב – ÄÀÇÇ
äøBäèגופו , Búòæ ,òéfä Ck øçàå אלא המים מן  באה שלא – ÀÇÇÈÄÄÇÅÈÀÈ

מגופו .

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äàîè õçøî,טמאים שאובים מים של  מרחץ –äàîè dúòæ ÆÀÈÀÅÈÅÈÈÀÅÈ
כאחת  ומטמאה מכשרת המרחץ מן  היוצאת הזיעה –,` lirl oiir)

;(`äøBäèe, מעיין מי  של  מרחץ כגון  טהורים, מים של  ומרחץ – ÀÈ
ïzé éëa.מכשרת זיעתה –úéaaL äëøaä,שבבית מים בריכת – ÀÄËÇÇÀÅÈÆÇÇÄ

dúîçî òéfî úéaä:הבריכה מחמת מזיע והבית –äàîè íà ÇÇÄÇÄÇÅÂÈÈÄÀÅÈ
הבריכה, –äàîè äëøaä úîçnL úéaä ìk úòæ מכשירה – ÅÇÈÇÇÄÆÅÂÇÇÀÅÈÀÅÈ

(משנה  לעיל  שנינו הרי  מחמתה שלא הבית זיעת אבל  כאחת. ומטמאה
טהורה. הבתים שזיעת א),

y c e w z a y
ג ה נ ש מ ר ו א ב

úBëøá ézL,בבית שהיו  מים של –äøBäè úçà מים של  – ÀÅÀÅÇÇÀÈ
äàîèטהורים, úçàå,טמאים מים של  –,äàîhì áBø÷ òéfnä ÀÇÇÀÅÈÇÇÄÇÈÇÀÅÈ

àîè הבריכה שמחמת טמאה, זיעתו הטמאה, לבריכה הקרוב דבר – ÈÅ
מזיע; הוא øBäèהטמאה ,äøBähì áBø÷ לבריכה הקרוב דבר  – ÈÇÀÈÈ

טהורה; זיעתו  äöçîìהטהורה, äöçîשתי בין הנמצא דבר  – ÆÁÈÀÆÁÈ
שביניהן , הריווח במחצית באמצע, טמאה,àîèהבריכות, זיעתו  – ÈÅ

לחומרה. àîèשהולכים ìæøa,שנשבר טמא מכלי  הבא –BììaL ÇÀÆÈÅÆÀÈ
שערבבו, –øBäè ìæøa íò:כלי מהתערובת ועשה –ïî áø íà ÄÇÀÆÈÄÙÄ

àîhä,הטמא הברזל  מן  הוא הכלי  של  רובו  אם –àîè,הכלי – ÇÈÅÈÅ
מן  ועשה וחזר ונשברו  שנטמאו מתכת כלי על  גזרו חכמים שכן

הישנה לטומאתם שיחזרו חדשים, כלים `);השברים ,`i milk oiir)
øBähä ïî áø íàå,הטהור הברזל  מן הוא הכלי רוב ואם –øBäè ÀÄÙÄÇÈÈ

הכלי ; –äöçîì äöçî הטמא הברזל  מן  מחצה בכלי יש אם – ÆÁÈÀÆÁÈ
הטהור , הברזל מן לחומרהàîèומחצה בו  שהולכים הכלי, –`aa) ÈÅ

.(c ,`i milk zkqna xak dzpyp efúBéøèñb חרס של קדרות – ÄÀÀÈ
מי  להטלת ïëBúìרגלים,העשויות ïéìéhî íéBâå ìàøNiL– ÆÄÀÈÅÀÄÇÄÄÀÈ

רגליהם: àîhäמי ïî áø íà מ טמאים,– רגליהם שמי הגויים, ן  ÄÙÄÇÈÅ
דבריהם, לכל כזבים שיהיו  עליהם חכמים שגזרו  הכלàîèמשום – ÈÅ

øBähäטמא; ïî áø íàå,מישראל –øBäè שלא טהור, הכל – ÀÄÙÄÇÈÈ
ישראל ; של ברוב המעורב גוי  של רגליים מי על äöçîìגזרו  äöçîÆÁÈÀÆÁÈ

מישראל , ומחצה הגויים מן  מחצה אם –àîè שהולכים טמא, הכל  – ÈÅ
úeëéôLלחומרה. éî ובחזקת לחוץ, אותם ששופכים שופכין, מי – ÅÀÄ

הם, àîhäטמאים ïî áø íà :íéîLâ éî ïäéìò eãøiL– ÆÈÀÂÅÆÅÀÈÄÄÙÄÇÈÅ
שופכים, מי  הם המים רוב טמאים;àîèאם המים כל –áø íàå ÈÅÀÄÙ

øBähä ïî,השופכים מי  על  הגשמים מי  שרבו  –øBäè המים – ÄÇÈÈ
הטהורים; המים ברוב מתבטלים השופכים שמי äöçîÆÁÈטהורים,

äöçîì,גשמים מי  ומחצה שופכים מי  מחצה –àîè,טמא הכל – ÀÆÁÈÈÅ
לחומרה. הגשמים,éúîéàשהולכים מי  ברוב השופכים מי  מתבטלים – ÅÈÇ

úeëéôL éî eîãwL ïîæa,גשמים מי  עליהם רבו כך ואחר – ÄÀÇÆÈÀÅÀÄ
éîìוטיהרום; ,ïäL ìk elôà ,íéîLâ éî eîã÷ íà ìáàÂÈÄÈÀÅÀÈÄÂÄÈÆÅÀÅ
úeëéôL:מפרשים ויש שפיכות; ממי  שהם כל  עליהם נפלו אפילו – ÀÄ

ody lk elit`הרבה הם הגשמים מי אפילו  ישראל"),– אם ("תפארת 
השפיכות, למי  מקבלים àîèקדמו  הגשמים שמי טמא, הכל – ÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn ipy wxt oixiykn zkqn

øBäè;äöçîì äöçî–àîè.éúîéà?úeëéôL éî eîãwL ïîæa;íéîLâ éî eîã÷ íà ìáà,ïäL ìk elôà,éîì ¨¤¡¨§¤¡¨¨¥¥¨©¦§©¤¨§¥§¦£¨¦¨§¥§¨¦£¦¨¤¥§¥
úeëéôL–àîè. §¦¨¥

„Bbb úà óøBhä,Búeñk úà ñaëîäå,íéîLb ïäéìò eãøéå,àîhä ïî áø íà–àîè;øBähä ïî áø íàå– ©¥¤©§©§©¥¤§§¨§£¥¤§¨¦¦Ÿ¦©¨¥¨¥§¦Ÿ¦©¨
øBäè;äöçîì äöçî–àîè.äãeäé éaøøîBà:óhðì eôéñBä íà. ¨¤¡¨§¤¡¨¨¥©¦§¨¥¦¦§©¥

:íåøäéèå íéîùâ éî.minyb in encw m` la`:íéàîè úåëéôù éî åäùî ïäéìò åìôð åìéôà
c.ebb z` xdhndïîúñ èéèá åçèùë åà åøäèîùë åéìò ïéðúåðù íéîäå .åúååùäì ãéñ åà èéè åââ çèù ùåøéô ,åââ úà óøåèä ñøâã úéàå .ïðéñøâ

:åúåñë úà ïäá ñáëîù íéîä ïëå .ïéàîèîå ïä ïéëôåù.oinyb odilr ecxie:íéî íéôèðî úåñëä åà ââäå .íéøåäè íéî ïäù.xedh xedhd on aex m`
:øåäèä ïî áåøù òåãéá ,úåáò íéôéè óèðî ïë øçàìå úå÷ã íéôéè óèðî äéä äìéçúáù ïåâë.shpl etiqed m`øúåé åæ øçà åæ ãøéì íéôèä íéøäîîù

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äìéçúá åéäù äîî úåìåãâ øúåé ïîöò úåôèä ïéàù ô"òàå ,åáø éàãåã ,øåäè ,äìéçúáî

`xephxa yexit

לפי ההבדל , טעם מבארים יש לתוכם. שנפלו השפיכות ממי טומאה

ש מי  כשקדמו  ולכן  בכלי , המים שנאספו בכגון  כאן פיכות שמדובר 
מקבלים  הגשמים מי אין לתוכם, גשמים מי  נפלו  כך ואחר בכלי 

השופכים  למי  הם שנופלים שידע מאחר החשיבם, שלא לפי  טומאה,
מקבלים  אינם הגשמים מי את מחשיב שאינו זמן וכל  מהם, ונמאסים

שרבו  וכיון בלבד, השופכים מי טומאת אלא כאן  שאין ונמצא טומאה,
בכלי, הגשמים מי  קדמו אם אבל ברוב. בטלו  הגשמים, מי עליהם

שמקבלים  והרי  לתשמיש , שראויים מאחר  לרצונו, בו נאספו  שודאי
ברם, נטמאו . שפיכות, ממי  שהוא כל עליהם נפל אם הלכך טומאה,

מקבלים  ואינם הם, מחוברים המים הרי בקרקע, המים נאספו אם
"חזון טומאה ועיין אחרונה"; "משנה חדשים ; תוספות עיין (הרא "ש;

בקרקעות נחום "). ובין  בכלים בין  נוהג זה שדין כותב, הרמב"ם אבל 

כו), ב, אוכלין טומאת  מים (הל ' שאף לשיטתו , הולך הרמב"ם שכן 
שהבאנו  כמו  ברצון , עליהם באה אם טומאה, מקבלים שבקרקעות

מקואות מסכת `).בתחילת dpynl epxe`a ileya)

ד ה נ ש מ ר ו א ב

Bbb úà óøBhäמי עליו ושופך גגו, שעל הטיח את המחליק – ÇÅÆÇ
טמאים, מים שהם Búeñkשופכים, úà ñaëîäåמי אף והרי – ÀÇÀÇÅÆÀ

שופכים, כמי  טמאים íéîLbהכביסה ïäéìò eãøéå או ומהגג – ÀÈÀÂÅÆÀÈÄ
מים: נוטפים àîhäמהכסות ïî áø íà הוא הנוטפים רוב אם – ÄÙÄÇÈÅ

הטמאים, המים טמא;àîèמן הכל  –øBähä ïî áø íàå– ÈÅÀÄÙÄÇÈ
התחילו  הגשמים שירדו  ולאחר דקות, הטיפות היו שבתחילה כגון

הטהור מן  שהרוב יודעים זה שבכגון  גסות, טיפות (ברטנורא לנטף

התוספתא ), טהור;øBäèעפ"י הכל –äöçîàîè ,äöçîì– ÈÆÁÈÀÆÁÈÈÅ
לחומרה `xytשהולכים i` ik ,my x`eany ,miycg zetqez oiir)

x`y ab` `l` ef dwqit dzpyip `le ,dvgnl dvgn df izni` zrcl
.(zeipyndóhðì eôéñBä íà :øîBà äãeäé éaøלאחר אם – ÇÄÀÈÅÄÄÀÇÅ

תכוף, יותר  הטפטוף נעשה הכסות, על או  הגג, על הגשמים שירדו

לנטף, ממהרים הם ועכשיו  בהפסקות, מנטפים המים היו  שבתחילה
טהורים, הנוטפים המים הרי  זו , אחר  זו  טיפה, אחר טיפה שמנטפים

הטמאים. המים על  הגשמים מי רבו שודאי 

izdw - zex`ean zeipyn
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È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéza úòæ,úBøòîe ïéçéL úBøBa–äøBäè.íãàä úòæ–äøBäè.òéfäå íéàîè íéî äúL–äøBäè Búòæ. ¥©¨¦¦¦§¨§¨¥©¨¨¨§¨¨¨©¦§¥¦§¦¦©¥¨§¨

òéfäå íéáeàL íéîa àa–äàîè Búòæ.òéfä Ck øçàå âtzñð–äøBäè Búòæ. ¨§©¦§¦§¦¦©¥¨§¥¨¦§©©§©©¨¦¦©¥¨§¨
·äàîè õçøî–äàîè dúòæ;äøBäèe–ïzé éëa.úéaaL äëøaä,dúîçî òéfî úéaä,äàîè íà–úòæ ¤§¨§¥¨¥¨¨§¥¨§¨§¦ª©©§¥¨¤©©¦©©¦©¦©¥£¨¨¦§¥¨¥©

äàîè äëøaä úîçnL úéaä ìk. ¨©©¦¤¥£©©§¥¨§¥¨
‚úBëøá ézL,äàîè úçàå äøBäè úçà,äàîhì áBø÷ òéfnä–àîè;äøBähì áBø÷–øBäè;äöçîì äöçî §¥§¥©©§¨§©©§¥¨©©¦©¨©§¥¨¨¥¨©§¨¨¤¡¨§¤¡¨
–àîè.øBäè ìæøa íò BììaL àîè ìæøa,àîhä ïî áø íà–àîè;øBähä ïî áø íàå–øBäè;äöçî ¨¥©§¤¨¥¤§¨¦©§¤¨¦Ÿ¦©¨¥¨¥§¦Ÿ¦©¨¨¤¡¨

äöçîì–àîè.ïëBúì ïéìéhî íéBâå ìàøNiL úBéøèñb,àîhä ïî áø íà–àîè;øBähä ïî áø íàå–øBäè; §¤¡¨¨¥¦§§¨¤¦§¨¥§¦©¦¦§¨¦Ÿ¦©¨¥¨¥§¦Ÿ¦©¨¨
äöçîì äöçî–àîè.íéîLâ éî ïäéìò eãøiL úeëéôL éî,àîhä ïî áø íà–àîè;øBähä ïî áø íàå– ¤¡¨§¤¡¨¨¥¥§¦¤¨§£¥¤¥§¨¦¦Ÿ¦©¨¥¨¥§¦Ÿ¦©¨

:ïéñðàå ïéðìæâ ùåøéô ,ïé÷æðä ÷øôá äîçìîä éâåøäá äãåäéá ïå÷éø÷ñ äéä àì ïåùì ,ïéø÷ñ ïéñøåâ ùéå .ïé÷àøñ éáðâì ïéøå÷ ìàòîùé.xdpd zleayaìéáù
éðúôèù úìåáùå ïåùì .åéîéî úöåøîå øäðä(è"ñ íéìäú):.enr o`iadl:øäðá ïèéùîå ,ïàùåðì ìåëé äéä àìù

a`.dxedh miza zrif:äàîåè ìá÷ì íéòøæä úøùëî äðéà.d`nh ezrifàìã íéøáåçî íéîá àá ìáà ,ïéáåàù íéîá àá à÷åãå .àéä íéîä úîçîã
:åùìúð ïåöøì àì ,åäðéð íéùåìú àäéî àúùäã â"òàã ,àì ,éøùëî

a.d`nh ugxn:ïéáåàù íéî ìù.d`nh dzrif:ïúàîèîå úåøéôä úà úøùëî.dxedheíéî åàìã ïéòî éî ìù õçøî ïåâë ,äøåäè õçøî úòéæå øîåìë
:úåøéôä úà úøùëî äòéæäù ,ïúåé éëá àåä éøä ,åäðéð íéáåàù.d`nh m`,äúîçî àìù ìáà .äàîèîå úøùëî ,äúîçî úéáä òéæéù äòéæ ìë ,äëéøáä

:äøåäèå úéáä úòéæ äì àéåä
b.`nh lfxa:ïéàîè íéìë éøáùî àáù.ellay:úùòä ïî àáù øåäè ìæøá íò åáøéòå åôøèù.`nh `nhd on aex m`úåëúî éìë ìò åøæâ íéîëç

:ïùîù áéøòéå íìéáèéå éòéáùå éùéìù ïäéìò äæéù ãò äðùéä ïúàîåèì åøæçéù íéìë ïäî äùòå ïëéúäå ïøáùå åàîèðù.zeixhqbúåéåùò úåøéã÷ ïéîë
:ù"àéøñá ïäì ïéøå÷ éáøò ïåùìáå .ïäá ïéúùäì.okezl milihn ixkpe l`xyiyìëì ïéáæë åéäéù ïäéìò åøæâã ,àîè éøëð ìù ïúùå .ïëåúì íéðéúùî

:ïäéøáã.zekity in:ïä ïéàîè ú÷æçáå ,õåçì ïúåà ïéëôåùå ïäá åöçøù íéî.izni`:áåøá úåëéôùä éî ïéìèáúî,encwy onfaïäéìò åáø ë"çàå ïä

`xephxa yexit

המים, פני על  ומשיטם פירותיו, לישא ïzéיכול éëa ïðéà אינם – ÅÈÀÄËÇ
לרצון . אינם אלו פירות שעל שהמים מוכשרים,

i y y m e i
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úBøòîe ïéçéL ,úBøBa ,íéza úòæשל מקירות היוצאת זיעה – ÅÇÈÄÄÄÀÈ
ומערות, שיחין  בורות, אוכלים äøBäèבתים, מכשרת אינה כלומר  – ÀÈ

משקה; חשובה שאינה טומאה, okeäøBäèלקבל íãàä úòæ– ÅÇÈÈÈÀÈ
מכשרת. äøBäèאינה Búòæ ,òéfäå íéàîè íéî äúL שהזיעה – ÈÈÇÄÀÅÄÀÄÄÇÅÈÀÈ

ששתה. המים מן ולא באה, òéfäå,מגופו íéáeàL íéîa àaÈÀÇÄÀÄÀÄÄÇ
äàîè Búòæ דינה הלכך  באה, המים מן שהזיעה מכשרת, כלומר – ÅÈÀÅÈ

מחוברים  במים בא אם אבל שאובים, במים כשבא ודווקא כמים.
הם, תלושים שעכשיו פי על  שאף מכשרת, זיעתו  אין לרצון , שלא

נתלשו  לרצון לא מקום ברטנורא ).מכל  את âtzñð(הר "ש; ניגב – ÄÀÇÇ
äøBäèגופו , Búòæ ,òéfä Ck øçàå אלא המים מן  באה שלא – ÀÇÇÈÄÄÇÅÈÀÈ

מגופו .

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äàîè õçøî,טמאים שאובים מים של  מרחץ –äàîè dúòæ ÆÀÈÀÅÈÅÈÈÀÅÈ
כאחת  ומטמאה מכשרת המרחץ מן  היוצאת הזיעה –,` lirl oiir)

;(`äøBäèe, מעיין מי  של  מרחץ כגון  טהורים, מים של  ומרחץ – ÀÈ
ïzé éëa.מכשרת זיעתה –úéaaL äëøaä,שבבית מים בריכת – ÀÄËÇÇÀÅÈÆÇÇÄ

dúîçî òéfî úéaä:הבריכה מחמת מזיע והבית –äàîè íà ÇÇÄÇÄÇÅÂÈÈÄÀÅÈ
הבריכה, –äàîè äëøaä úîçnL úéaä ìk úòæ מכשירה – ÅÇÈÇÇÄÆÅÂÇÇÀÅÈÀÅÈ

(משנה  לעיל  שנינו הרי  מחמתה שלא הבית זיעת אבל  כאחת. ומטמאה
טהורה. הבתים שזיעת א),

y c e w z a y
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úBëøá ézL,בבית שהיו  מים של –äøBäè úçà מים של  – ÀÅÀÅÇÇÀÈ
äàîèטהורים, úçàå,טמאים מים של  –,äàîhì áBø÷ òéfnä ÀÇÇÀÅÈÇÇÄÇÈÇÀÅÈ

àîè הבריכה שמחמת טמאה, זיעתו הטמאה, לבריכה הקרוב דבר – ÈÅ
מזיע; הוא øBäèהטמאה ,äøBähì áBø÷ לבריכה הקרוב דבר  – ÈÇÀÈÈ

טהורה; זיעתו  äöçîìהטהורה, äöçîשתי בין הנמצא דבר  – ÆÁÈÀÆÁÈ
שביניהן , הריווח במחצית באמצע, טמאה,àîèהבריכות, זיעתו  – ÈÅ

לחומרה. àîèשהולכים ìæøa,שנשבר טמא מכלי  הבא –BììaL ÇÀÆÈÅÆÀÈ
שערבבו, –øBäè ìæøa íò:כלי מהתערובת ועשה –ïî áø íà ÄÇÀÆÈÄÙÄ

àîhä,הטמא הברזל  מן  הוא הכלי  של  רובו  אם –àîè,הכלי – ÇÈÅÈÅ
מן  ועשה וחזר ונשברו  שנטמאו מתכת כלי על  גזרו חכמים שכן

הישנה לטומאתם שיחזרו חדשים, כלים `);השברים ,`i milk oiir)
øBähä ïî áø íàå,הטהור הברזל  מן הוא הכלי רוב ואם –øBäè ÀÄÙÄÇÈÈ

הכלי ; –äöçîì äöçî הטמא הברזל  מן  מחצה בכלי יש אם – ÆÁÈÀÆÁÈ
הטהור , הברזל מן לחומרהàîèומחצה בו  שהולכים הכלי, –`aa) ÈÅ

.(c ,`i milk zkqna xak dzpyp efúBéøèñb חרס של קדרות – ÄÀÀÈ
מי  להטלת ïëBúìרגלים,העשויות ïéìéhî íéBâå ìàøNiL– ÆÄÀÈÅÀÄÇÄÄÀÈ

רגליהם: àîhäמי ïî áø íà מ טמאים,– רגליהם שמי הגויים, ן  ÄÙÄÇÈÅ
דבריהם, לכל כזבים שיהיו  עליהם חכמים שגזרו  הכלàîèמשום – ÈÅ

øBähäטמא; ïî áø íàå,מישראל –øBäè שלא טהור, הכל – ÀÄÙÄÇÈÈ
ישראל ; של ברוב המעורב גוי  של רגליים מי על äöçîìגזרו  äöçîÆÁÈÀÆÁÈ

מישראל , ומחצה הגויים מן  מחצה אם –àîè שהולכים טמא, הכל  – ÈÅ
úeëéôLלחומרה. éî ובחזקת לחוץ, אותם ששופכים שופכין, מי – ÅÀÄ

הם, àîhäטמאים ïî áø íà :íéîLâ éî ïäéìò eãøiL– ÆÈÀÂÅÆÅÀÈÄÄÙÄÇÈÅ
שופכים, מי  הם המים רוב טמאים;àîèאם המים כל –áø íàå ÈÅÀÄÙ

øBähä ïî,השופכים מי  על  הגשמים מי  שרבו  –øBäè המים – ÄÇÈÈ
הטהורים; המים ברוב מתבטלים השופכים שמי äöçîÆÁÈטהורים,

äöçîì,גשמים מי  ומחצה שופכים מי  מחצה –àîè,טמא הכל – ÀÆÁÈÈÅ
לחומרה. הגשמים,éúîéàשהולכים מי  ברוב השופכים מי  מתבטלים – ÅÈÇ

úeëéôL éî eîãwL ïîæa,גשמים מי  עליהם רבו כך ואחר – ÄÀÇÆÈÀÅÀÄ
éîìוטיהרום; ,ïäL ìk elôà ,íéîLâ éî eîã÷ íà ìáàÂÈÄÈÀÅÀÈÄÂÄÈÆÅÀÅ
úeëéôL:מפרשים ויש שפיכות; ממי  שהם כל  עליהם נפלו אפילו – ÀÄ

ody lk elit`הרבה הם הגשמים מי אפילו  ישראל"),– אם ("תפארת 
השפיכות, למי  מקבלים àîèקדמו  הגשמים שמי טמא, הכל – ÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn ipy wxt oixiykn zkqn

øBäè;äöçîì äöçî–àîè.éúîéà?úeëéôL éî eîãwL ïîæa;íéîLâ éî eîã÷ íà ìáà,ïäL ìk elôà,éîì ¨¤¡¨§¤¡¨¨¥¥¨©¦§©¤¨§¥§¦£¨¦¨§¥§¨¦£¦¨¤¥§¥
úeëéôL–àîè. §¦¨¥

„Bbb úà óøBhä,Búeñk úà ñaëîäå,íéîLb ïäéìò eãøéå,àîhä ïî áø íà–àîè;øBähä ïî áø íàå– ©¥¤©§©§©¥¤§§¨§£¥¤§¨¦¦Ÿ¦©¨¥¨¥§¦Ÿ¦©¨
øBäè;äöçîì äöçî–àîè.äãeäé éaøøîBà:óhðì eôéñBä íà. ¨¤¡¨§¤¡¨¨¥©¦§¨¥¦¦§©¥

:íåøäéèå íéîùâ éî.minyb in encw m` la`:íéàîè úåëéôù éî åäùî ïäéìò åìôð åìéôà
c.ebb z` xdhndïîúñ èéèá åçèùë åà åøäèîùë åéìò ïéðúåðù íéîäå .åúååùäì ãéñ åà èéè åââ çèù ùåøéô ,åââ úà óøåèä ñøâã úéàå .ïðéñøâ

:åúåñë úà ïäá ñáëîù íéîä ïëå .ïéàîèîå ïä ïéëôåù.oinyb odilr ecxie:íéî íéôèðî úåñëä åà ââäå .íéøåäè íéî ïäù.xedh xedhd on aex m`
:øåäèä ïî áåøù òåãéá ,úåáò íéôéè óèðî ïë øçàìå úå÷ã íéôéè óèðî äéä äìéçúáù ïåâë.shpl etiqed m`øúåé åæ øçà åæ ãøéì íéôèä íéøäîîù

:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äìéçúá åéäù äîî úåìåãâ øúåé ïîöò úåôèä ïéàù ô"òàå ,åáø éàãåã ,øåäè ,äìéçúáî

`xephxa yexit

לפי ההבדל , טעם מבארים יש לתוכם. שנפלו השפיכות ממי טומאה

ש מי  כשקדמו  ולכן  בכלי , המים שנאספו בכגון  כאן פיכות שמדובר 
מקבלים  הגשמים מי אין לתוכם, גשמים מי  נפלו  כך ואחר בכלי 

השופכים  למי  הם שנופלים שידע מאחר החשיבם, שלא לפי  טומאה,
מקבלים  אינם הגשמים מי את מחשיב שאינו זמן וכל  מהם, ונמאסים

שרבו  וכיון בלבד, השופכים מי טומאת אלא כאן  שאין ונמצא טומאה,
בכלי, הגשמים מי  קדמו אם אבל ברוב. בטלו  הגשמים, מי עליהם

שמקבלים  והרי  לתשמיש , שראויים מאחר  לרצונו, בו נאספו  שודאי
ברם, נטמאו . שפיכות, ממי  שהוא כל עליהם נפל אם הלכך טומאה,

מקבלים  ואינם הם, מחוברים המים הרי בקרקע, המים נאספו אם
"חזון טומאה ועיין אחרונה"; "משנה חדשים ; תוספות עיין (הרא "ש;

בקרקעות נחום "). ובין  בכלים בין  נוהג זה שדין כותב, הרמב"ם אבל 

כו), ב, אוכלין טומאת  מים (הל ' שאף לשיטתו , הולך הרמב"ם שכן 
שהבאנו  כמו  ברצון , עליהם באה אם טומאה, מקבלים שבקרקעות

מקואות מסכת `).בתחילת dpynl epxe`a ileya)

ד ה נ ש מ ר ו א ב

Bbb úà óøBhäמי עליו ושופך גגו, שעל הטיח את המחליק – ÇÅÆÇ
טמאים, מים שהם Búeñkשופכים, úà ñaëîäåמי אף והרי – ÀÇÀÇÅÆÀ

שופכים, כמי  טמאים íéîLbהכביסה ïäéìò eãøéå או ומהגג – ÀÈÀÂÅÆÀÈÄ
מים: נוטפים àîhäמהכסות ïî áø íà הוא הנוטפים רוב אם – ÄÙÄÇÈÅ

הטמאים, המים טמא;àîèמן הכל  –øBähä ïî áø íàå– ÈÅÀÄÙÄÇÈ
התחילו  הגשמים שירדו  ולאחר דקות, הטיפות היו שבתחילה כגון

הטהור מן  שהרוב יודעים זה שבכגון  גסות, טיפות (ברטנורא לנטף

התוספתא ), טהור;øBäèעפ"י הכל –äöçîàîè ,äöçîì– ÈÆÁÈÀÆÁÈÈÅ
לחומרה `xytשהולכים i` ik ,my x`eany ,miycg zetqez oiir)

x`y ab` `l` ef dwqit dzpyip `le ,dvgnl dvgn df izni` zrcl
.(zeipyndóhðì eôéñBä íà :øîBà äãeäé éaøלאחר אם – ÇÄÀÈÅÄÄÀÇÅ

תכוף, יותר  הטפטוף נעשה הכסות, על או  הגג, על הגשמים שירדו

לנטף, ממהרים הם ועכשיו  בהפסקות, מנטפים המים היו  שבתחילה
טהורים, הנוטפים המים הרי  זו , אחר  זו  טיפה, אחר טיפה שמנטפים

הטמאים. המים על  הגשמים מי רבו שודאי 

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc dvia(iriax meil)

dcinrn dz` i`cea ,`ziixadäö÷eî déì úéàc äãeäé éaøk- §©¦§¨§¦¥§¤
`l` `kxvp `l uxzl zkxved okly ,dvwen lhlhl xqe`y
`ed ixdy ,dfl jixv oi` oerny iaxl ixdy ,zelg izy oze`l
xac lhlhl xizn i`ceae ,envr dvwend z` s` lhlhl xizn

m` ,dvwend jxevl xg`ok¯ àôéñ àîéàseq ayiizz ji` ¥¨¥¨
da epipyy ,`ziixad,'ãeöì ïéekúé àlL ãáìáe'ly df xzid ixde ¦§©¤Ÿ¦§©¥¨

oiekzn oi`y xacïàúà`ian -epze`ìzhiyøîàc ,ïBòîL éaø £¨§©¦¦§§¨©
,øzeî ïéekúî ïéàL øácoi`y xaca s` xqe` dcedi iax eli`e ¨¨¤¥¦§©¥¨

daiyn .oerny iaxk `tiqe dcedi iaxk `yix k"` ,oiekzn
:`xnbdàøañúå`ail` zayein `tiqdy xnel xyt` ike -éaøc §¦§§¨§©¦

ïBòîL éaø äãBî ,eäééåøz éøîàc àáøå éiaà àäå ,ïBòîLxacy ¦§§¨©©¥§¨¨§¨§¥©§©§¤©¦¦§

xeq` oiekzn oi`y,'úeîé àìå déLéø ÷éñô'aote`a ,xnelk ¦§¦¥¥§Ÿ¨
dn ,zxeekd lr zlvgn qxetyk k"`e .xeqi`d dyriy gxkeny
.xeq`e ,i`cea ziyrp dcivd ixd ,cevl oiekzn epi`y jka

:`xnbd zvxzndlek íìBòì-`ziixad lkàéä äãeäé éaø §¨¨©¦§¨¦
,dvwen xqe`de,xnel yi dciv xeqi` iabl,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨

¯ éek déa úéàczeleki mkxcy ,zxeekd iciva zepelg yi §¦¥©¥
opi`e ,zxeekd it z` dqkn zlvgndy s` z`vl mixeacd

.zecevpì àîéz àìåzhiyäãeäé éaø`ziixaa xn`z l` -ãáìáe' §Ÿ¥¨§©¦§¨¦§©
,'ãeöì ïéekúé àlL`l` dpeeka ielz df oi` dcedi iaxl ixdy ¤Ÿ¦§©¥¨
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המשך ביאור למס' ביצה ליום רבידי דמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc dvia(iyily meil)

,zetew ynge rax` zeptl mdl exizi m` s` da lflfl e`eaiìáà£¨
ìé÷c áBè íBé,e`l xeqi` wx `edydéa éìeæìæì éúàåyie - §¦§¨¥§¦§¥¥

,ea lflfl e`eai `ny yeyglàì ììk ììkxnel xyt` did - §¨§¨Ÿ
s` liydl xzeny x`ean epizpyna zn`ae .llk exizd `ly

.myn xeriyd z` cenll oi` la` ,h"eiaénð éàxnel yiCãéàì ¦©¦§¦¨
àñébik ,zayan xzei aeh meia xizdl ,jtidl -íúä,zaya - ¦¨¨¨

àîòè eðééäynge rax`n xzei zeptl exizd `ly mrhd - ©§©£¨
meyn ,zetewïBîî ãñôä àkéìc`l` ,oenn cqtd my oi`y - §¥¨¤§¥¨

,yxcnd zia lehiae migxe`àëä ìáàepizpyna -ãñôä àkéàc £¨¨¨§¦¨¤§¥
ïBîî,zexitd liyi `l m` oenn cqtd yiy -énð àáeè eléôà- ¨£¦¨©¦

.jkn xzei s` exizd `ny
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המשך ביאור למס' ביצה ליום שלישי דמ' ב



nei`רו zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: כא הגמרא:דף àkéìשואלת eúå בבית ניסים עוד היו לא האם - §¥¨
Lc÷nä,המקדש, úéa äîìL äðaL äòLa ,àéòLBà áø øîàäå§¨¨©©©§¨§¨¨¤¨¨§ŸŸ¥©¦§¨

áäæ ìL íéãâî éðéî ìk Ba òèð עשויים פירות מיני כל של אילנות - ¨©¨¦¥§¨¦¤¨¨
ïéàéöBîמזהב, eéäåנס ïpîæaבדרך ïäéúBøét אילנות ששאר בזמן - §¨¦¦¥¥¤¦§©¨

פירותיהם. את ïäa,היתהLëeמוציאים úáMðî çeøä הפירות היו §¤¨©§©¤¤¨¤
øîàpL ,ïéøLBð(טז עב Béøt'(תהלים ïBðálk Lòøé' שפירותיהם - §¦¤¤¡©¦§©©§¨¦§

המקדש, בית הוא ולבנון הלבנון, כפירות ירעשו ישראל §§¦¤§eñðëpLëeשל 
øîàpL ,Láé ,ìëéäì íéøëð(ד א ììîà'(נחום ïBðáì çøôe' הפרח - ¨§¦©¥¨¨©¤¤¡©¤©§¨ª§¨
התייבש, המקדש בבית ïøéæçäìשהיה àeä Ceøa LBãwä ãéúòå§¨¦©¨¨§©§¦¨

לבוא, לבואøîàpLלעתיד העתיד על ב)בנבואה לה 'çøt,(ישעיהו ¤¤¡©¨Ÿ©
,'dì ïzð ïBðálä ãBák ïpøå úìéb óà ìâúå çøôz פרוח' ודורשים ¦§©§¨¥©¦©§©¥§©§¨¦©¨

שהיה  למדנו מקום מכל שוב. שיפרחו שלמה שנטע אלו מגדים על תפרח'
הגמרא: מיישבת נס. áéLçעוד à÷ àì éòéá÷c éqéð שקבועים ניסים - ¦¥¦§¦¥Ÿ¨¨¦

בבית  שנעשו הניסים במנין התנא מנה לא במקומם תמיד ועומדים
הגמרא: מוסיפה éëäìהמקדש. úéúàc àzLä לתירוץ שבאת מעתה - ©§¨§¨¦§¨¦

מדוע  לעיל הקושיא את גם לתרץ אפשר החשיב, לא הקבועים שניסים זה
שכן מקומם, את תפסו שלא והכרובים הארון של הנס נמנה ïBøà̈לא

,eäðéð éòéá÷c éqéð énð íéáeøëe.אותם מנה לא ולכן §¦©¦¦¥¦§¦¥¦§
î øîàø,בברייתא לעיל הובא -äëøònä ïLòå מזיזות הרוחות אין ¨©©©£©©©£¨¨

ממקומו. הגמרא:אותו äëøònaמקשה ïLò äåä éîe.מהמערכה עשן כלל עלה האם -àéðúäå,בברייתא ¦£¨¨¨©©£¨¨§¨©§¨
äëøòî ìL Làa eøîàð íéøác äMîç.א שלמה, בימי השמים מן שירדה בגחלת -éøàk äöeáø- £¦¨§¨¦¤¤§¨¥¤©£¨¨§¨©£¦

ב. אריה. כרביצת המזבח על מונחת änçkהיתה äøáe.ג שלנו. רגילה כאש אדומה שאינה -Lnî da Léå ¨¨©©¨§¥¨©¨
ד. שלנו. בגחלים כמו למשמש יכולים היו בשלהבת שגם -ïéLáék ïéçì úìëBàå נכבית היתה שלא - §¤¤©¦¦¥¦

ה. אותם. גם שורפת היתה אלא עליה זורקים שהיו לח בשר ïLò.מחמת äìòî dðéàå מה על וקשה §¥¨©£¨¨¨
הגמרא: מתרצת העשן. את מזיזות הרוחות היו שלא הברייתא ïðéøîàשאמרה à÷ ék הרוחות היו שלא ¦¨©§¦¨

העשן, את המערכה,èBéãäãaמזיזות על מוסיפים שהיו באש -,àéðúcבפסוק ז)נאמר א 'eðúðå(ויקרא ¦§¤§§©§¨§¨§
,'çaænä ìò Là ïäkä ïøäà éða ש מכאן íéîMä,למדים ïî úãøBé LàL ét ìò óà מקום מכל §¥©£Ÿ©Ÿ¥¥©©¦§¥©©©¦¤¥¤¤¦©¨©¦

èBéãää ïî àéáäì äåöî.המזבח על אש הם גם יתנו הכהנים אהרן שבני - ¦§¨§¨¦¦©¤§
הגמרא: נראיתמקשה היתה המערכת שעל האש ïâñוכי àðéðç éaø øîà ,àéðúäå ,éøàk äöeáø§¨©£¦§¨©§¨¨©©¦£¦¨§©

äéúéàø éðà ,íéðäkä,המערכה אש áìëk.את äöeáøe:הגמרא ïàkמתרצת ,àéL÷ àì שמבואר מה - ©Ÿ£¦£¦§¦¦¨§¨§¤¤Ÿ©§¨¨
זה היה כארי רבוצה ïàkשהיתה ,ïBLàø Lc÷îa היה ככלב רבוצה שהיתה חנינא רבי שראה מה -Lc÷îa §¦§¨¦¨§¦§¨

.éðL:הגמרא éàåäשואלת éî éðL Lc÷îáe,במערכה שמים של אש היתה האם -ìàeîL áø øîàäå ¥¦§¦§¨¥¦¦£©§¨¨©©§¥
áéúëc éàî ,àéðéà øaחגי ח)בנבואת א הּבית(חגי 'ּובנּו ה' שאמר שני מקדש ãákàå',על Ba äöøàå ©¦§¨©¦§¦ְִַַ§¤§¤§¦¨§¨
ה"א, חסר 'ואּכבד' 'äãákàå'שכתוב ïðéø÷å,בה"א 'ואכבדה' קוראים ובקריאה -à"ä øqeçîc àðL éàî ְְִָָ§¨¦©§¦¨§¨©§¨¦§¨¥

אינ  בר שמואל רב ומבאר ה"א, בכתיב שחסר הטעם מה על- לרמוז בא ה"א האות שחסרון äMîçיא, elà¥£¦¨
éðL Lc÷îì ïBLàø Lc÷î ïéa eéäL íéøác,שני במקדש היו ולא ראשון במקדש שהיו -:ïä elàå §¨¦¤¨¥¦§¨¦§¦§¨¥¦§¥¥

.à.á .íéáeøëe úøBtëå ïBøàLà.ג השמים. מן ירדה ראשון בבית שרק מערכה שלא äðéëLeשל ¨§©¤§¦¥§¦¨

i"yx

åéøô ïåðáìë ùòøéeixt yrxi Ð
`nl` .oepald ixitk l`xyi ly
zia `ed oepale .oepala ixit yi

yrxd edne .ycwndgexdyk Ð
dfl df oiyiwn ode zayep

.mlew rnype ,miyrexäöåáø
éøàëminyd on dltpy zlgb Ð

cr gafnd lr dzide dnly inia
dnec dzid ,dwliqe dypn `ay

.uaex ix`lùîî äá ùéåÐ
.dly zadlyaïðéøîà÷ éëÐ

,opixn`w heicda oyr dlrnc
.dlv` oi`ian eidy heicd y`a

ãáëàå åá äöøàå,`"d xqg Ð
ipy ziaae ,`aizk ibg z`eapa

.`xw irzynúøåôë ïåøà
íéáåøëå,`zlin `cg dilek Ð

gexe ,ea dzxy `l dpikye
zpyn mi`iapa dzid `l ycewd

.jli`e yeixcl mizyoilegcÐ
`nve ,y`k `edy ,zgcwd on

.lek`l utg epi`e minl



רז `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ד. ראשון. בבית כמו שני בבית LãBwäשרתה çeøå הנבואה רוח שרתה לא לדריוש ארבע משנת שני בבית - §©©¤
ה. íéneúå,בנביאים. íéøeàå ירדה שלא מפורש מקום מכל בהם. לנשאלים משיבים היו לא שני שבבית §¦§¦

הגמרא: מתרצת ככלב. רבוצה חנינא רבי אותה ראה איך כן ואם שני, בבית השמים מן äåäéîאש ïéà ,éøîà̈§¥¥¦£¨
äåäאך ככלב, רבוצה והיתה השמים, מן שירדה אש שני בבית היה אכן -àòéiñî àì éòeiñ היתה לא - £¨©¥Ÿ§©§¨

לשרוף. מסייעת

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc dvia(ycew zay meil)

jixvy dpyn `xnbd d`iane .ea dfeg`d zadlyd meyn `l`
.mz`veda aiigzdl ick xeriy mivrl `diyïðúc(:ht zay), ¦§©

íéöò àéöBnämeyn mdilr aiigzdl mxeriy ,zeyxl zeyxn ©¦¥¦
`ed d`vedéãkozip `diyìMáìel` mivraäöéadäl÷ §¥§©¥¥¨©¨

xaeqe ,zyy ax lr wleg iia` .zlebpxz zvia epiidc lyazdl
mqiwy meyn ,zadlyd lr aiig epi` mqiwa zadly `ivendy
z` `ivedy aygp df oi`e ,zeakdl xdnne `ed hren xac
:xg` ote`a `iyewd z` ayiin okle ,dn xac ici ilr zadlyd

,øîà éiaàa zxacn `ziixadyàçLî àðî äéôééLc ïBâkgyny - ©©¥¨©§§©§¥¨¨¦§¨
,ilk lr onyàøeð déa éìúàå`ly oeik f`y ,ilka y`d dlzpe - §©§¥¥¨

aiigzdl zadlyd `id daeyg ilkd ici lr `l` dcal d`ived
zadlyd z` `ivedy ote`a dpc epizpyn eli`e .dz`ved lr
aiigzdl daeyg dpi` f`y ,edylk xaca dfeg`y `ll dcal
:df aeyii lr `xnbd dywn .ynn da oi`y oeik dz`ved lr
,zadlya zaiignd `ziixad z` cinrdl zexyt` oi`y jixacl

ok m` ,xg` xac ici lr d`ivedyk `l`íeMî déì ÷etéúå§¥¥¦
z`vedàðîrecne ,ilkd z`ved meyn mc`d aiigzp xak ixd - ¨¨

.dcal dzngn aiigzn epi` mlerly zadlya aeig `pzd hwp
miwcev eid ilka zxacn dzid `ziixad m` :`xnbd zvxzn

zadlyd z` `ivedy ote`a dpc `ziixad mle` ,jixacàtñça§©§¨
ie`x oi` okl mly ilk `ived `ly oeikne ,qxg ly xay -

dyw oiicr j` .zadlyd lr wx d`ved meyn aiigzdl÷etéúå§¥
déìz`hg aeigíeMîd z`ved,àtñçrecne ,miaiig dilr mby ¥¦©§¨

.dcal dzngn aiigzn epi` mlerly zadlya aeig `pzd hwp
zwqer `ziixad :`xnbd zvxzndéì úéìãaqxgd zkizgl ¦§¥¥

àøeòLmeyn `l` aiig epi` ok lre ez`veda aiigzdl ick ¦¨
qxgl `diy jixvy dpyn `xnbd d`iane .ea dfeg`d zadlyd

.d`ved meyn aiigzdl ick xeriyïðúc(.at zay)ly xeriyd , ¦§©
ñøç`ed ,zeyxl zeyxn `iven meyn ez`veda miaiigy ¤¤

miwitqnd miqxg `ivedykïzéì éãkmze`Bøéáçì íévt ïéa- §¥¦¥¥©¦©£¥
,oelg zxbqna xvepy llgd z` `lnl.äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨

xy`k wxy `ziixad zxizq z` epayiy dn itl :`xnbd dywn
ok m` ,dz`ved lr miaiig edylk utga dfeg` zadlydàlà¤¨

ïðúc àäepizpynaúáäìL àéöBnäzayadì úçkLî éëéä ,øeèt ¨¦§©©¦©§¤¤¨¥¦©§©©¨
.edyna dfig` `ll dnvr ipta zadly `iveiy jiiy ji` -

:`xnbd daiyníéaøä úeLøì ééBcà déécàc ïBâkdpyna xaecn - §§©§¥©¥¦§¨©¦
zwlec y` dzidy oebk ,miaxd zeyxl zadlyd z` wxefa
zadly dpnn dwzipy cr mc` da gtpe cigid zeyx dvwa
zeyxn d`ved meyn aiigzn epi` f`y ,miaxd zeyxl dgxte

.ynn zadlya oi`y oeik zeyxl
* * *

äðùî
.aeh meia xean ea`ypy min ly oinegz ipica zwqer epizpyn

øBaminãéçé ìLmia`ypd min zziay mewn ,cg` mc` ly - ¤¨¦

rawp epnnéìâøkeze`,ãéçiä`l` aeh meia mkiledl xeq` jkle §©§¥©¨¦
.zkll xead lral xzeny mewnlåxeaìLlkøéòä dúBà éLðà §¤©§¥¨¨¦

a`ypy min jiledl xeq` ,zetzeya -`l` aeh meia epnn e
øéòä dúBà éLðà éìâøklka epiidc ,xir dze` ly dnegzk - §©§¥©§¥¨¨¦

.gex lkl dn` miitl` dl dvege xirdåxeaìáa éìBò ìL- §¤¥¨¤
mewn ,mikxc ixaer jxevl jxcd rvn`a dlebd ipa ede`yry

rawp aeh meia epnn ea`ypy mind zziayàlînä éìâøk- §©§¥©§©¥
iptn ,jlil a`eyl xzeny mewnl wx mkiledl xzene ,a`eyd
.eilbxk zeidl ezdabda a`eyd mze` dpwe ,xwtd eid el` miny

* * *

àøîâ
:`xnbd dywnïîçð áøì àáø déì éîølr epizpynn dxizq ¨¥¥¨¨§©©§¨

.`ziixaïðz,epizpyna,ãéçé ìL øBaepnn mia`ypd minéìâøk §©¤¨¦§©§¥
eze`eäðéîøe .ãéçiä,`ziixaa epipy `ld -ïéëLBnä úBøäð- ©¨¦§¦§§¨©§¦

,mzriap mewnn mikynp mdininyåokïéòáBpä úBðéòîonewna §©§¨©§¦
cigi ly eid m` s` ,mikynp mpi`eéøämeia mdn ea`ypy mind £¥

`l dziay mdl rawp `l ,aeh mei axra miciip eidy oeik ,aeh
`l` ,a`eyd mewna `le milrad mewna `le mnewnaéìâøk ïä¥§©§¥

íãà ìkixd .eilbxa jldl el xzeny mewn cr okilen mc` lk - ¨¨¨
zvxzn .miciip mdy oeik ,llk dziay minl rawp `ly x`ean

:`xnbdàëä ,[äaø] (àáø) øîàepizpyna -a ,ïðé÷ñò éàîamin ¨©©¨¨¨§©©§¦¨§
ïéñpeëîmind ecp `l aeh mei axray oeike ,llk oiraep oi`y - §¨¦

miraep mina xaecn `ziixaa eli`e ,onvrl dziay eraw ,llk
od ixde ,dziay mdl rawp `l jkle ,aeh mei axra miciip eidy

.mc` lk ilbxkåokénð øîzà,df uexizkïéáà øa àéiç éaø øîà §¦§©©¦¨©©¦¦¨©¨¦
,ìàeîL øîàepizpyna xaecnyamin ly xea.ïéñpeëî ¨©§¥§§¨¦

* * *
:dpyna epipyexea,ìáa éìBò ìLeinin oic.àlînä éìâøkd`ian ¤¥¨¤§©§¥©§©¥

:`xnbdàléî ,øîzà,laa iler ly xean exiag jxevl minïúðå ¦§©¦¥§¨©
mze`,øîà ïîçð áø ,Bøéáçìmind oicBì eàlîúpL éî éìâøk- ©£¥©©§¨¨©§©§¥¦¤¦§©§

exiagl gily dyrp `lnndy oeik ,exiag megz xeriyk xnelk
.mind z` el dpweeàlînä éìâøk ,øîà úLL áøilbxk `le ©¥¤¨©§©§¥©§©¥

:`xnbd zx`an .exiagøî ,éâìôéî à÷ éàîazyy ax -,øáñ §©¨¦§§¥©¨©
àeä àø÷ôäc àøéazekfl lekie ,`ed xwtd laa iler ly xea - ¥¨§¤§¥¨

yiyk cg`l mikef oi`y oeik ,exiagl `le envrl wx xwtdn
.dfa zekfl elkei `l mdy eziikfa mixg`l cqtdøîeongp ax - ©

àøéa ,øáñ`l` ,xwtd epi` laa iler lyàeä éôzeLcedekif - ¨©¥¨§¨¥
a`yiy exiag eywiayk okle ,ea mitzey eidiy l`xyi lkl
jxevl xwtdn dikf df oi`e ,jkl gily e`yr ,ewlgn eliaya

.exiag
:`xnbd dywn,ïîçð áøì àáø déáéúéàlky xaeq dz` j`id ¥¦¥¨¨§©©§¨

mixcpa epipy `ld ,zexeaa oitzey l`xyi(:fn)exiagl xne`d ,
éìò éðéøäíøç Eexiagl ixd ,ycwdk jilr mixeq` iqkp -øcenä £¥¦¨¤¥¤©¨

øeñà.epnn zepdil ¨
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xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dvia(oey`x meil)

àúòéa ïëålr e` lelg ilk it lr leyial zepezpd zeqb mivia - §¥¥¨¨
y`de [dilvl cgeine mleqk ieyrd lfxa ilk-] dlkq`
jk xg`e ,milgbd iab lr ilkd z` dligz gipdl xeq` ,mdizgz
ecia epfg`i `l` ,oipa jxck `edy oeik ,miviad z` eilr gipdl

.milgbd lr ilkd z` gipi jk xg`e ,miviad z` eilr gipieïëå§¥
,äøã÷iab lr dxicwd jenql dvexyky ,epizpyna dpypy oick §¥¨

ef lv` ef zeiagd z` aixwi `l ,mdipia zgzn y`de zeiag izy
`l` ,lde` ziiyrk d`xp dfy ,dxcwd z` mdilr gipi jk xg`e

.dizgz zeiagd xcqne ecia dxcwd fge`àéøet ïëåly dhin - §¥§¨
mcew sewfi `l dxcql `ayk ,dze` mixifgne miwxtny mixy
xerd qexti jk xg`e ,zekex`d z` mdipia zzl dhind ilbx z`
xerd z` qxet `l` ,lde` ly oipa jxc `edy oeik ,eilr akyl
zekex`d z` e`iai jk xg`e ,mdicia mc` ipa edefg`ie dligz
jk xg`e ,xerd zerevx z` mda exywie akynl qiqad mdy

.okezl zekex`d epzie mirxkd etwfiàúéáç ïëåzeiag - §¥£¦¨
gipi `l ,mizy iab lr zg` miaiyene ,xve`a dxinyl mixcqny
dpeilrd z` wifgi `l` ,oipa jxck d`xp f`y libxd ote`a oze`

:dizgzn zeiagd izy z` eniyi mixg`e eicia
* * *

:dpyna epipyúò÷áa äøãwä úà ïéëîBñ ïéàåur zkizga - §¥§¦¤©§¥¨¦§©©
,drwapy:úìãa ïëåoi`y myky `id dpeekdy dpiad `xnbd §¥§¤¤

zl`ey .zlca dxicw jenql oi` mb jk zrwaa dxicw mikneq
:`xnbd,Czòc à÷ìñ úìãaixd ,zlca dxcw jneqd df in ike §¤¤¨§¨©§¨

:`xnbd zvxzn .jka xayiz zlcdàîéà àlà[xen`-]úìcä ïëå ¤¨¥¨§¥©¤¤
zrwaa dze` mikneq oi`:

:dpynd mrh z` zx`any `ziixa d`ian `xnbdïéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥
ïëå ,úò÷áa äøãwä úà ïéëîBñz` mikneq oi`úìcä,zrwaa §¦¤©§¥¨¦§©©§¥©¤¤

mrhdeíéöò eðzð àlL éôìmda ynzydl,ä÷qäì àlàmd jkle §¦¤Ÿ¦§¥¦¤¨§©¨¨
.miyinyz x`yl mivwen,øézî ïBòîL éaøåxaeq epi`y meyn §©¦¦§©¦

:dvwen xeqi`
* * *

:dpyna epipyøæòìà éaøå ,áBè íBéa ìwîa äîäaä úà ïéâéäðî ïéàå§¥©§¦¦¤©§¥¨§©¥§§©¦¤§¨¨
:øézî ïBòîL éaøa:`xnbd zl`eyïBòîL éaøa øæòìà éaø àîéì §©¦¦§©¦¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§

deáàk[oerny iax-],äö÷eî déì úéìc déì àøéáñmrhd dfe ©£©§¦¨¥§¥¥§¤
xaeqy meyn xqe` `nw `pze ,lwna dndad z` bidpdl xizny
dgec .dvwen meyn xeq` lwnde ,dwqdl `l` mivr epzip `ly

:`xnbdàìy okzie ,dvwen oica dpi` ef zwelgn -àäaoiprl - Ÿ§¨
lwna dndad z` bidpdlïBòîL éaø eléôàdvwena xiznyäãBî £¦©¦¦§¤

`l` ,dvwen meyn mrhd oi`e ,xeq`yìéæàc ïàîk éæçîc íeMî¦§¤¡¥§©§¨¦
àbðçìick weyl oebk wegx mewnl dndad z` jileny d`xp - §¦§¨

jixv wegx mewnl dkilen xy`k jxcd `ed jky ,dxkenl
xeq`e leg dyrn dyerk jka d`xp ok lre ,lwn i"r dbidpdl
`l xizny oerny iaxa xfrl` iaxe .lenz`n epikd m` elit`

:dvwen xeqi` xaeq epi`y mrhn `le ,jkl yyg
* * *

jxevl mivra ynzydl xzen m` ztqep zwelgn `xnbd d`ian
:dwqd caln xg` yinyzàøæçdvexe ,uewk cg `edy ur spr - ¦§¨

,ezelvle xyaa eagzl cetiyk ea ynzydløñà ïîçð áø©©§¨¨©
`ed ixd aeh mei axrn ilk e`yr `ly oeik ,aeh meia ok zeyrl

.dvwenøåéøL úLL áax ewlgp dna `xnbd zx`an .xizn - §©¥¤¨¥
:zyy axe ongpàáéèøaelit` ie`x epi`y gl sprd m` - ¦§¦¨

,dwqdl,øeñàc éâéìt àì àîìò élekelhlhl ie`x epi`y oeiky ¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨
ick elhlhl xeq`e dvwen `edy zyy ax dcen ,wqidl elit`

.xya ea zelvléâéìt ék,ewlgp dna -àzLaéayai sprdyk - ¦§¦¥§©¤§¨
,dwqdl ie`x `edeøñàc ïàîxqe`y ongp ax -eðzð àì ,Cì øîà ©§¨©¨©¨Ÿ¦§
ä÷qäì àlà íéöò.dvwen meyn xg` yinyzl mixeq`eïàîe ¥¦¤¨§©¨¨©

éøLcxizny zyy ax -Ba úBìöì él äî ,Cì øîàweligd dn - §¨¥¨©¨©¦¦§
,xyad z` ezervn`a zelvl cetiy oirk eze` milhlhn m`

eBzìçâa úBìöì él äîzlgb epnn zeyrl ick elhlhny e` - ©¦¦§§©©§
jk ,ezlgb lr zelvl ick elhlhl xzeny myke .ea zelvle

.ea zelvle cetiy ezeyrl ick elhlhl xzen
:ewlgp ote` dfi`a zxg` oeyl d`ian `xnbd,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥

àzLaéa,dwqdl ie`xy yai sprdkéøLc éâéìt àì àîìò élek §©¤§¨¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¥
ea zelvl,oicd `ed ,ea wiqdl ick elhlhl ie`x `ede xg`ny

,ea zelvle cetiy ezeyrl ick elhlhl xzenyéâéìt ék¦§¦¥
àúáéèøa,dwqdl ie`x epi`e aehx sprdyk -øñàc ïàîax - ¦§¦§¨©§¨©

meyn `ed ,ea zelvl xqe`y ongpä÷qäì éæç àìc`ed ixde §Ÿ¨¥§©¨¨
,dvwenéøLc ïàîexizny zyy ax -,Cì øîàgl `edy elit` ©§¨¥¨©¨

,libx wqidl ie`x epi`eìBãb ÷ñéäì éæç àämivr zaexrza ¨¨¥§¤¥¨
ie`xy jezne ,ea xreae ezegl z` yaiin lecbd megdy ,miyai
z` ea zelvl ick mb elhlhl xzen ,lecb wqid jxevl elhlhl

.xyad
:mi`xen`d zwelgna dkldd z` drixkn `xnbd,àúëìäå§¦§§¨

éøL àzLaé.ea zelvl ick elhlhl xzen yai spr -àúáéèø- ©¤§¨¨¥§¦§¨
,gl spr.øeñà̈

* * *
íéöòä øéãì ñðkz àì äMà ,àáø Løcickãeà ïäî ìBhéìur - ¨©¨¨¦¨Ÿ¦¨¥§¦¨¥¦¦¥¤

`le ,dcedi iaxk dvwen yiy xaeqy meyn ,xepzd z` ea sexbl
ixd h"ei axrn ilk e`yr `l m` jkle ,dwqdl `l` mivr epzip

.xeq`e dvwen `edå,`ax yxc cerãeàsexbl oken didy ur - §
,xepzd z` eaøaLpL,aeh meiaéôì ,áBè íBéa B÷éqäì øeñà ¤¦§©¨§©¦§§¦

ïé÷éqnLwx aeh meia,íéìëajxevl mlhlhl xzeny oeiky ¤©¦¦§¥¦
,dwqd jxevl mb mlhlhl xzen ,libxd myinyzïé÷éqî ïéàå§¥©¦¦

íéìk éøáLalehlhl miie`x mpi` xaky oeik ,aeh meia exaypy §¦§¥¥¦
lenz`y oeik j` ,dwqdl miie`x mdy s`e ,myinyz jxevl
meyn mixeq`e clep oic mdl yi ,jkl ecnr `l minly mzeida

.dvwen
:`xnbd zl`eydéì úéàc déì àøéáñ äãeäé éaøk àáøc àøîéîì§¥§¨§¨¨§©¦§¨§¦¨¥§¦¥

äö÷eîxeqi` yiy dcedi iaxk xaeq `axy xnel xyt` m`d - §¤
mei axrn ilk mdn dyrp `ly mivr lhlhl xqe` okle dvwen

,dwqdl `l` mivr epzip `ly meyn ,aehàáø déì øîà àäå§¨¨©¥¨¨
ìdéònL,ely ynyl -àæååà øa éì éåè,aeh meia fee` il dlv - §©¨¥§¥¦©©§¨

ì déòî éãLeàøðeLeli`e .lezgl ely mirnd ipa z` wexfe - §¥¥¥§§¨
z`f wexfle elhlhl xeq` ,dvwen xeqi` xaeqy dcedi iaxl
,zeigl `le mc` zlik`l oken did lenz`ny oeik ,lezgl
xeq` zaya dlapzpy dnda dcedi iaxly (:epw) zaya epivne
mc` ipale ,dndal lenz`n dpken dzid `ly meyn dlhlhl
aeh meia miirn ipa lek`l jxcd oi`y oeik ,h"eia ie`x epi` ok mb
.dcedi iaxk xaeq `l `axy gkene .lek`l dn daxd ea yiy

:`xnbd zvxznéçøñîc ïåék íúäxgn jxevl mgipi m` - ¨¨¥¨§©§§¦
,lk`nl miie`x eidi `le egixqi md ,[mlke`l milibx legay]

xak ,aeh mei iptln z`f rceiy oeikedéålò dézòc ìBîúàî¥¤§©§¥¦¨¥
dvwen df oi` dcedi iaxl mbe ,lezgl ekilydl:

äðùî
åéðôlMî íñé÷ íãà ìèBð ,øîBà øæòéìà éaø,ziaa eiptly dnn - ©¦¡¦¤¤¥¥¨¨¥¨¦¤§¨¨

åépéL Ba õBöçìoia uvegy ezlik` ixiiyn xyad z` lehil - ©£¦¨
.eipiyáaâîemiywe miwc minqw sqe` -÷éìãîe ,øöçä ïî,mda §©¥¦¤¨¥©§¦
meynáaâî ,íéøîBà íéîëçå .àeä ïëeî øöçaM äî ìkLwx ¤¨©¤¤¨¥¨©£¨¦§¦§©¥

åéðôlMî,ziaa,÷éìãîeyie miwc mdy oeiky ,xvgd on `l la` ¦¤§¨¨©§¦
aeh mei axrn jkl micner mpi` ,xvgd on mtqe`l dlecb dgxih
uevgl ick lehil la` ,wilcdl `weece .dvwen meyn mixeq`e
mivr epzip `ly meyn ,eiptln elit` minkgl xeq` eipiy z` ea
mei ceran mpikdl jixv dide ,xg` yeniyl `le dwqdl `l`

.jkl
:sqep oic dpynd zx`anøeàä úà ïéàéöBî ïéàaeh meiaïî àì ¥¦¦¤¨Ÿ¦

íéöòä,øôòä ïî àìå ,íéðáàä ïî àìå,íéôòøä ïî àìå,ïî àìå ¨¥¦§Ÿ¦¨£¨¦§Ÿ¦¤¨¨§Ÿ¦¨§¨¦§Ÿ¦
.íénädycg y` xveiy ,cilen xeqi` meyn el` lka mrhde ©©¦

,aeh meiaïéðaìî ïéàåy`aíéôòøä úàickïäa úBìöì: §¥§©§¦¤¨§¨¦¦§¨¤
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רט ezny in` cenr bl sc ± iyily wxt`nei
àúòéá ïëåzeqb mivia -zepezpdoi` ,`lkq`d lr e` ,c"itxh oirk ,lelg ilk it lr

ecia epfg`i `l` ,eilr xcqi jk xg`e dlgz ilkd z` oiaiyenaiyeie,eilr dviad

.oipa xcqk epyri `ly ,milgbd lr ilkd aiyei jk xg`eäøã÷ ïëåoiaiyeny -lr

dptiwi `l ,zeiag izyxie`a dlzi dpeilrd `l` ,mdilr dxcwd aiyei jk xg`e dlgz

dpfg`ie.aiaq dizgz zeiagd excqie ,eciaïëå
àéøåôoiwxety mixyd zehn -oixifgne oze`

`l -sewfizekex`d zzl dlgz mirxkd

oiakeyy rvnl xerd qexti jk xg`e ,mirxka

mc` ipa edefg`ie ,dlgz xerd qxet `l` ,eilr

exywie zekex`d e`iai jk xg`e ,mdicia

mirxkd etwfi jk xg`e ,oda xer ly zerevxd

.okezl zekex`d epzieàúéáç ïëåzeiag -

mixcqny.mizy iab lr zg` oiaiyene ,xve`a

êúòã à÷ìñ úìãádxcw jneqd df ine -

xayz `lde ?zlca!úìãä ïëå àîéàoi` -

.zrwaa eze` oikneqøéúî ïåòîù éáøåzilc -

.dvwen diläãåî ïåòîù éáø åìéôà àäá-

elit`e ,`id dvwena e`l `zbelt jd ,xnelk

meyn `le ,xeq`c `nw `pzk dcen oerny iax

mewnl mewnn dkilenk d`xp `l` ,dvwen

jixv `edy.weya xeknl oebk ,daxd dbidpdl

àâðçmc` ipay my lre .legn -miaaeq

oirk weya mikledezeaaeqdil ixw ,zelegna

.`bpgàøæç,uewk cg `edy ur spr -ie`xe

erwzlcety oink ilvazelvle.eaïîçð áø
øñà,lhlhl edpip dvwenc meyn ,aeh meia -

.mei ceran ilkl e`yr `lyàáéèøáepi`y -

`l `nlr ilekc ,dwqdl elit` elhlhl ie`x

.xeq`c ibiltåá úåìöì éì äîeagzl -.ekezl

åúìçâá úåìöì éì äîelhlhl ie`x ixd -

,zlgb ezeyrldleve.da'åë àúëìäåjd -

,raw` dvwen dil zi`c o`nc `ail` `zkld

dvwena oia ,dil `xiaq oerny iaxk op` la`

ixiykna dcedi 'xke ,oiekzn epi`y xaca oia

ytp lke`oia :exy edleke -,`xfgzkinq oia

zexcwztwdelke .dxcwe `zxecne zeiag

dlrnl el` z` exq`y mi`xen`dicinlz -

op`e ,dvwena dcedi iaxk dl xaq axe ,eed axc

oerny iaxk ol `niiw.'åë àáø ùøãiaxkc -

.dil `xiaq dcediøéãì.mivr xic -ãåàur -

o"ibxet = xepzl ce` zeyrl,`nrhe .f"rla

dyrp ok m` `l` ,wiqdl `l` epzp `lc meyn

.mei ceran ilkãåàåøáùðù.aeh meia -éãùå
àøðåùì äéòîjlyd -mirn ipa.lezgliaxle

ezzle elhlhl xeq` dcedixn`wc ,mialkl `le did mc`l oken lenz`nc ,lezgl

dliap dzid `l m`y"rn.dxeq` -éçøñîã ïåéë`l meide .xgn jxevl mgipi m` -

mdl jixv didediielr dizrc lenz`n -mkilydl.lezgläðùîíñé÷ íãà ìèåð
åéðôìùî.ziaa eiptly dnn -õåöçìåéðéù åáx"iibxea ,eipy oia uvegd xya lehil -

eiptlyne .f"rlaxvgay dn lk xn`wc ,inp xvgd on s` xfril` iaxlc ,`wec e`l

,dwqdl `ly s` mivr lehlh xzid `l` opireny`l `z` `l `yixe .`ed oken

eiptlyn hwpc `de .`xnba `ziixaa onwlck da opax belt`c,ibiltc opax meyn -

wilcdl :eiptlyn elit`cuevgl ,oi` -.`l -ááâîxvgd on oiywe oiwc oinqw -

.oda wilcne÷éìãîå åéðôìùî ááâî íéøîåà íéîëçåxvgd on la` -li`ed ,`l -oiwce

gxehe ,odoyyewllenz`neipy uevgl mqiw lhep zxn`wce .iniiw ikdl e`l -

(lenz`n),dwqdl [`l`] epzp `lc ,wilcdl `l` lehi `l eiptlyn s`c ol zi` op` -

izxzae.ibiltøåàä úà ïéàéöåî ïéàå.cilenc meyn -íéîä ïîilka min mipzep -

,c`n mg ynydyk dnga epzepe ,dpal zikekfzikekfdeoi`iane ,zadly d`iven

miribne zxerp,zxrea `ide zikekfaheita izrny jkcg` cqiy xveiipe`bn.d"`icxaneløôòä ïîmixtegyk dyw rwxw -mewnn eply `zyibxb oirk ,xe` d`iven dze`

.dly zxetgníéôòø.y"elaiih -ïéàïéðáìî.`nrh yxtn `xnbae ,xe`a -
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:(a,hlw) zaya xn`c :dniz j` .zevign dl yiy `l` ,zevign dl oi`y eply dhn oebk

ip`yc :xnel yie !xak zeieyr eid zevignd mzde ,`xiq` `aekc (`blt`) `wpeext i`d

i`cn xzei `aekd agxe li`ed ,mzd`xiaq `kdc dcedi axc i"yx yxit .ld`k dyrp -

xace ,oerny iaxk dil `xiaq op` la` ,oiekzn oi`y xace dvwen xqe`c dcedi iaxk dil

ipd lkc xnel `ed wgece .xzen oiekzn oi`y

xnel d`xp `l` .oerny iaxk `lc `zlin

`dc ,xeq` `kd `iedc dcen oerny iax elit`c

xzen oiekzn oi`y xac oerny iax xn`cepiid -

la` ,ezeyrl oiekzn oi`y xac dyery oebk

.dyer `edy dn zeyrl oiekzn `kd

àúëìäåyxit - xeq` `aihx ixy `zyai

o`nc `ail` raw` `zkldc :i"yx

.dwqdl `l` mivr epzp `le ,dvwen dil zi`c

oerny iaxk ol `niiwc ,ep` la`elit` ixy -

bilt oerny iaxc xnel `ed wgece .`aihx `xfg

iaxl elit`c :xnel yie .cenlzd wiqtc i`n`

dwqdl `ly mivr epzpy dil zi`c idpc ,oerny

a` .dwqdl ie`xd xaca epiid -`aihx loi` -

.dwqdl oiie`x

ùøãdcedi iaxkc :i"yx yxit - 'eke `ax

lehil qpkz `l jgxk lre dil `xiaq

`ed wgece .dwqdl `l` mivr epzp `lc ,ce`

i`ce `l` .`zkldk `lc `niiw cenlzdc xnel

iedc meyn ,xeq`c dcen oerny iax elit`c

.`pn ipewzk

éãùåiaxlc :i"yx yxit - `xpeyl dirn

,lezgl ozil olhlhl xeq` ded dcedi

xn`e .mialkl `le ded mc`l oken lenz`nc

aeh meirn dlap dzid `l m`c dcedi iax-

mc`l ozil ie`x epi` mbe ,mialkl ozil xeq`-

meia mirn ipa lek`l mc` ipa jxc oi`y itl

m`e .lek`l daxd mdl yi ikd e`lac ,aeh

?oivwen eed odn lke` epi`y meyn ike :xn`z

,qekl `ifgc ig xya oilhlhn ikid ok m`

meyn ,odn lke` epi` `d ?(`,gkw) zay zkqna

xaky ixiinc :xnel yie !lek`l daxd el yiy

did dcedi iaxle ,mc`l ifg ied `le ,egixqd

i`cec oeik xnelk ,igixqnc oeik :ipyne .xeq`

gixqdl oicizrc ,igixqn.mialkl ezrc -

éáø- eiptlyn mqiw mc` lhep xne` xfril`

oicd `edc ,eiptlyn `wec e`l :i"yx yxit

,`ed oken xvgay dn lk :ipzwc ,inp eixg`lyn

eiptlyn hwp `l`,jk xg` ibiltc opax meyn -

.`l eipy ea uevgl la` ,wilcdl `wec exyc

ly mipa` :mzd irac ,ipzw `wecc (mye a,`t zay) "`ivend" wxta rnyn `dc :dnize

xfril` iax ,iaizin :jixte ,`ixyc dil hiyt `we ?bbl eixg` ozelrdl edn `qkd zia

lekic zxn` z`e ,`l xvgd lka la` eiptlyn `wecc ,eiptlyn mqiw mc` lhep :xne`

ab lr s`e ,mzd rnynck ,xn`w `wec i`cec ,inp ikd oi`c :xnel yie !bbl zelrdl

`ed oken xvgay dn lk xn`wcmewn el raew mc`c meyn ,dlik` iab `wec epiid -

y` iab la` .oikdl el dide ,ezlik`luaeh meia dxecn dyer epi`y minrtc ,jiiy `l -

.mqiwl mipa` oia mzd wlgn oke

íéîëçåwilcdl elit`c ,ibilt izxzac :i"yx yxit - wilcne eiptlyn aabn mixne`

eipy uevgle ,eiptlyn `wec -`l` epzp `l mivrc ,`l eiptlyn elit` -

oerny iaxc `zbelta ibiltc ,`zkldk `lc edl `xiaq minkgc :eyexitl dywe .dwqdl

eipy uevgl xeq` jklc opaxc `nrhc il d`xp okl !dcedi iaxe,mehwi `ny meyn dxifb -

.`xnba inp wiqn oke
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ïéà :ïðaø eðz .úìcä ïëå :àîéà àlà !?Cúòc©£¨¤¨¥¨§¥©¤¤¨©¨©¥
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él äî ,Ba úBìöì él äî :Cì øîà ,éøLc ïàîe©§¨¥¨©¨©¦¦§©¦
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äîäá éìëåàowzle mehwl xzene ,ilk oewz meyn mda oi` mipw ilre yw oebk -yw

.eipy uevgl zaya oilay lyéðäìó-1.`lad meyn ,x"iilhkeeåììåîåoia -

.egix `ivedl ,eizerav`åá çéøäì åðîè÷é àìåmewn `diy -dnihwd,scep egixe gl

enhewl izil `lc dxifb.`ziixe`c `xeqi` `ki`e ,dil ieyn ilk mzdc ,eipy ea uevgl

øåèô.ilk myl epi`c -úàèç áééç.zaya -

ikd elit`e ,dnda ilke` ody minya ivr yie

.aiigäéì øîàla` xeht `zyd :dcedi ax -

dlecb daeyz :xnelk ,il `iyw `w xeq`zxfg

,ipaiydlea uevgl zxne` `ziixa z`vn m`

xeq` la` xeht eipydaeyz dzid `id s` -

oky lke .dlgzkl xzen xne` ip`y ,ixacl

ikc ,daeyz dpi` la` .z`hg aeig il z`ady

`idd `ipzoiie`x opi`y ,oiyw minya ivra -

.dnda lk`nlåá çéøîå åîèå÷elit`e -

`l` ,ixy eipy ea uevgl s` `dc ,dlgzkl

oikx jxc oi`y ,hwp `zlinc `gxe`opwzl

.uevglïéù÷áàì éàîàxefb in ,ea gixdl -

?oiekzn eh` ,ilkl oiekzn oi`yk opaxïðúäå
úéáç íãà øáåù,zexbexb da yiy dtebn -

zetil oiekzi `ly calae ,lke`edxiayd

.ilk cer `dzy ,dtl dl zeidläåäçùôî-

2srqnyk .f"rla x"iixayii`urn mitpr ecia

" enk ,lecb"ipgytiedki`)b(xcb il dyr -

zetirqaick ,ikxc zeaiaq xrid ivr itpra

ipa oiyery jxck ,`v` `lyoixewy mixrid

3.u"iyiiltçùôî äåä.oiyelzd on ol -

àúåìà`le dl`a `le" enk .milecb zelwn -

.(`,bq) zay zkqna "gnexaàéæçã áâ ìò óàå
àúú÷ìéðéöçå éâøðãie`xe ,dyw `idy -

ci zia epnn zeyrlmecxwllqtleoixewy

4,x"iielec.gixdl dxaey did `edeìåèé àì
äîäá ìù ñåáàä ïî àìàie`xd xacc -

li`ed ,mivr la` .jxev lkl oken dlik`l

milk zeyrl oebk ,xeq`d xacl okxce`l -

.dwqdl `l` olhlhl exizdåðîè÷é àìù-

.i`w mqiw`äæ ãçàå äæ ãçàe zay cg` -cg`

.aeh meiúåáù íåùî àìà åðéàdnihwc -oewz

m` `l` `ed `ilrn oewz `le ,`ed ci xg`lk

ewgnne ekzgn okxcdn `w `zyde .oikqa

oiywa lirl ipzc `d ,lirlc `iyew ivexzl

,gixdl epnhwi `lxmhewa xn`c xfril` '

z`hg aiig ilklxeht gixdl mhew iab `kd -

axc `de .ilkl epnhwi `ny dxifb ,xeq` la`

gytnc dcedigixdlmhewa ixn`c ,opaxk -

gixdl `kd ,xeq` la` xeht ilklxzen -

.dligzkl'åë øæòéìà éáøì äéì úéìå`de -

`aeig `ki` ilk zeyrl oiekzn ikc `kd

oiekzn `l ike ,`ziixe`copax xefb `l -

.dligzklàéää àéðú éë.xzenc -é÷úñåîá-

oiwacny dxeay ziagur ly sxya dixay

oixewy5eze` oixewe ztf epnid oiyery ,sy

6,`"piyiixoeylae .dpeal gixl dnec egixe

eze` oixew iaxr.i"wzqenoiwacnezexrw ea

.mixaypd qxgl`eny iax il xn` jkdpeknd

on ciqg7`id drerxc oeike .`"hyaxa`kil -

`ly da xfbnloeekzi.ilk zeyrl
êéøöù

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

øåèôzxfg dlecb daeyz :i"yx yxit - `iran z`hg aiig il `iyw `w xeq` la`

`iyw `w z`hg aiigc oky lk ,il `iyw `w xeq` la` xeht elit`c ,ipaiydl

i`n :dywe .dnda lk`nl oiie`x opi`y oiywa ixiin mzdc ,llk `iyw `l la` .il

!oiywa ixiin mzd :xzl`l dil ipyl ,il `iyw `w xeq` la` xeht `zyd epeyla jix`n

,dcedi axl xqzn oiywac rnync :dyw cere
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ביצה. פרק רביעי - המביא דף לג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

הגאולה מירכתי ארץ היא בדוגמת הגאולה דהאובדים בארץ אשור . . והגלות שם הוא עניין נסיון העשירות.
ממאמר שבת פרשת נח ה'תשכ"ח
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,äîäa éìëBà,dnda lk`nl miie`xy mipw ilre yw oebkïäa ïéà §¥§¥¨¥¨¤
.éìk ïewz íeMî,miiwzn epi` mdn owzny dn ,mzekx z`tny ¦¦§¦

ly yw owzle mehwl xzen jkitle .ilk oewizk aeyg `le
.eipiy ea uevgl lkeiy ick zaya mileaiy

,äãeäé áøì àðäk áø déáéúéà,`ziixaa epipyïéìèìèîaeh meia ¥¦¥©©£¨§©§¨§©§§¦
íéîNa éöòickéðäìe ,ïäa çéøäìäìBçì ïäa ómda seypl ick - £¥§¨¦§¨¦©¨¤§¨¦¨¤§¤

,exxwl dlegl xie`BììBîe`ivedl ick eizerav` oia ekkxn - §
,egixepîè÷é àìå .Ba çéøîemewn didiy liaya epkzgi - ¥¦©§Ÿ¦§§¤

lkeie ,scep egixe gl dnihwdéøäì,Ba çenhewl `eai `ny dxifb §¨¦©
dyery dxez xeqi` lr xaer `ed dfay ,eipiy ea uevgl ick

,ilkBîè÷ íàå,ea gixdl ickøeètepi`y oeik dxez ypern §¦§¨¨
,ilk myl oiekznøeñà ìáàenhewl `eai `ny dxifb ,opaxcn £¨¨

icke .eipiy ea uevgl ickBîè÷ íàå ,epîè÷é àì åépéL Ba õBöçì©£¦¨Ÿ¦§§¤§¦§¨
bbeya ,zaya.úàhç áéiçminya ivr ixde .ilk dyr `edy oeik ©¨©¨

uevgl enhw m`y `ziixaa aezke ,md dnda ilke`e mikx mwlg
dligzkl xizny dcedi ax lr dywe ,z`hg aiig eipiy ea

.eipiy z` uevgl ick elit` dnda ilke` mehwl
déì øîà,`pdk axl dcedi axàzLä`ziixa `ven ziid m` - ¨©¥©§¨

eipiy ea uevgl enhew m` dnda ilke`ay da aezky zxg`
éì àéL÷ à÷ ,øeñà ìáà øeètip` ixdy ,ilr dyw did ok mb - ¨£¨¨¨©§¨¦

m`y aezky `ziixa z`vny eiykre ,dligzkl mehwl xizn
zaya enhwàéòaî ,úàhç áéiçdyw dfy xnel jixv m`d - ©¨©¨¦©§¨

.dligzkl elit` mehwl xizn ip`y dn lr dyw dfy i`ce ,ilr
àéää àéðz ék àlàaiig enhw m`y `ziixaa aezky dn - ¤¨¦©§¨©¦

edf ,z`hgamitprïéL÷aiige ,dnda lk`nl miie`x mpi`y §¨¦
dnda ilke` wx mehwl izxzd ip`e ,ilk mze` dyery meyn
`ziixad z` cinrdl xyt` ike :`xnbd zl`ey .mikx mdy

md m`e ,'ea gixne ellene' `yixa aezk ixd ,miyw mivra,ïéL÷̈¦
ike,eäðéð äìéìî éðamllni m`y ,ecia mkkxl leki epi` ixd §¥§¦¨¦§

:`xnbd zvxzn .ixnbl exxetziàøqçî éøeqçmilin dnk ©¥§©§¨
,epiptly `ziixaaéðz÷ éëäå.dzepyl yi jke -BììBîurl §¨¦¨¨¥§

minyadBa çéøîe,oke,Ba çéøîe BîèB÷,dligzkl elit`eäna ¥¦©§¥¦©©¤
íéøeîà íéøác,mehwl xzenyïékøaziiyrl mpewiz aygp `ly §¨¦£¦§©¦

,ilkïéL÷a ìáà,ilk mzeyrl xyt`yepîè÷é àì,ea gixdlíàå £¨§¨¦Ÿ¦§§¤§¦
øeñà ìáà ,øeèt ,Bîè÷liayae .opaxcnàì åépéL Ba õBöçì §¨¨£¨¨©£¦¨Ÿ

,úàhç áéiç ,Bîè÷ íàå ,epîè÷é.ilk dyer `edy oeik ¦§§¤§¦§¨©¨©¨
:gixdl ick dnihw oica dxizq d`ian `xnbdàãç éðzepipy - ¨¥£¨

,zg` `ziixaaCãéà àéðúå ,Ba çéøîe BîèB÷zxg` `ziixaae - §¥¦©§©§¨¦¨
,aezkepîè÷é àìick.Ba çéøäì:`xnbd zvxznøîà àøéæ éaø øîà Ÿ¦§§¤§¨¦©¨©©¦¥¨¨©

àä ,àéL÷ àì ,àcñç áøelit` ea gixne enhew aezky `ziixad - ©¦§¨Ÿ©§¨¨
xaecn ,dligzklamivrïékøxzen jkl ,dnda lk`nl miie`xd §©¦

.ilk ziiyr llk ea jiiy `ly enhewlàä`l aezky `ziixad - ¨
xaecn ,epnhwiamivr,ïéL÷enhewl xeq`e ilk zxez mda yiy §¨¦

.eipiy z` ea uevgl ick epnhwi `ny dxifb ,gixdl elit`
:`cqg ax ly evexiz lr dywn `xnbdé÷úîøa àçà áø dì ó ©§¦¨©©¨©

a ,á÷òémivràì éànà ïéL÷,gixdl ick enhewl xeq` recn - ©£Ÿ§¨¦©©Ÿ
íãà øáBL ,ïðúc àäî àðL éàîzayaúéáçä úàick ,dnezqd ©§¨¥¨¦§©¥¨¨¤¤¨¦

e `ivedlî ìBëàìäpnd z`úBøâBøb,dkezayïéekúé àlL ãáìáe ¤¡¦¤¨§¨¦§©¤Ÿ¦§©¥
úBNòìzeidl jiynzy ick dti gzt dl.éìk`ly xaeyy oeiky ©£§¦

oiekzn m` la` ,mixeht oilwlwnd lke ,lwlwn df ixd oiekzna
oiekzn epi`y lky o`kne .yihta dkn meyn aiig ,ilk zeyrl
mivra recn dyw ok m`e ,oiekzi `ny mixfeb `l ilk zeyrl
mewn meyn ilk zeyrl oiekzn epi`y mewna mixfeb miyw

.ilk zeyrl oiekznyãBòå,dywøa ïéáøå àcà áø øa àáø àä §¨¨¨©©©¨§¨¦©
eäééåøz éøîàc àcà áø,mdipy exn` -äãeäé áø éa ïðéåä ék- ©©¨§¨§¥©§©§¦£¥¨¥©§¨

,aeh meia dcedi ax lv` epiidykçMôî äåäàúeìà ïì áéäéå £¨§©©§¨¦¨¨¨
àúeìàyelz lecb oli`n mikex` zelwn epl `iane ylez did - ¨¨

,mda gixdl ick ,elv` didyáb ìò óàcr miyw eid mdyàéæçc ©©©§©§¨
éðéöçå ébøðc àúz÷ìilkle mecxwl ci zia zeidl miie`x eidy - §©¨¨§©§¥©£¦¥

oiekzi `ny dxifb meyn exq` `le ,mivrd z` ea wilgny
.ilk zeyrl

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìepnhwi `l aezky `ziixad - Ÿ©§¨¨

cnrde ea gixdl,miyw mitpra depøæòéìà éaøxaeqd `id ©¦¡¦¤¤
.dxez xeqi` yi ilk myl mhewayàämhw dcedi axy dn - ¨

k xaqy meyn `ed mda gixdl ick miywa elit`ïðaømiwlegd ©¨¨
:uexizd z` `xnbd x`az mdixac z`ad xg`e .xfril` iax lr
Ba õBöçì åéðôlMî íñé÷ íãà ìèBð ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¥¥¨¨¥¨¦¤§¨¨©£

,åépéL.dvwen meyn ea oi`e `ed oken xvgay dn lky oeik ¦¨
ìBhé àì ,íéøîBà íéîëçåmqiw,äîäa ìL ñeáàî àlà`edy oeik ©£¨¦§¦Ÿ¦¤¨¥¥¤§¥¨

ok oi`y dn ,mixacd lkl `ed oken dnda zlik`l okene ie`x
mdn zeyrl oebk xeq`d xacl mda ynzydl jxcdy oeik mivr

.dwqd jxevl `l` mlhlhl minkg exizd `l ,milkïéåLå§¨¦
xfril` iaxe minkgepîè÷é àlLea uevgl ick mqiwd z` - ¤Ÿ¦§§¤

,eipiyBa çBzôìå åépéL Ba õBöçì Bîè÷ íàåz`,úìcäe`yry §¦§¨©£¦¨§¦§©©¤¤
e`yr m`y oicd if` ,ilk,úàhç áéiç ,úaLa ââBLam`eãéæîa §¥§©¨©¨©¨§¥¦

,íéøîBà íéîëçå .øæòéìà éaø éøác ,íéòaøàä úà âôBñ ,áBè íBéa§¥¤¨©§¨¦¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦
äæ ãçà,zaya bbey -äæ ãçàå,aeh meia cifn -íeMî àlà Bðéà ¤¨¤§¤¨¤¥¤¨¦

úeáL`id dnihwy oeik ,opaxcn `l` dxezd on exeqi` oi` - §
ekzeg ok m` `l` ,ynn ilk oewiz epi`y ,ci xg`lk oewiz
oia dxizqd zayiizn ji` x`al zxfeg `xnbd .oikqa ewgnne
`xnbd d`iady dn oial gixdl epnhwi `l dxn`y `ziixad

:ilk zeyrl oiekzn eh` xefbl oi`yíúä øîà÷c øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§¨¨©¨¨
eipiy z` uegl ick ilkl mheway,úàhç áéiçoklàëämhewy ©¨©¨¨¨
y xeaqi gixdl ick miyw mivr,øeñà ìáà øeèt`ny dxifb ¨£¨¨

`ziixad zhiy `ide ,dxez xeqi` lr xearie ilk ezeyrl epnhwi
mda gixdl ick miyw mitpr ylez did dcedi axy dne .lirl

zhiya `edíúä éøîà à÷c ,ïðaøeipiy z` uevgl mhewa - ©¨¨§¨¨§¦¨¨
yøeètypernøeñà ìáàjkitl ,opaxcnàëägixdl ick enhewy ¨£¨¨¨¨

didiøzeîs`,älçzëìeipiy z` uevgl ick mehwi m` s`y oeik ¨§©§¦¨
.opaxcn xeqi` `l` ea oi`

:`xnbd zl`eyåikïðúc àä øæòéìà éaøì déì úéìdpyna §¥¥§©¦¡¦¤¤¨¦§©
,lirl d`aedy,úBøâBøb äpnî ìBëàì úéáçä úà íãà øáBL¥¨¨¤¤¨¦¤¡¦¤¨§¨

,éìk úBNòì ïéekúé àlL ãáìáezeyrl oiekzn m` ziaga ixde ¦§¨¤Ÿ¦§©¥©£§¦
it lr s`e ,yihta dkn meyn dxezd on xeqi` i`ce ea yi ilk
xfril` iax lr dywe ,opax ea exfb `l ilkl oiekzn epi`yk ok
.oiekzn epi`yk s` mixfeb ,z`hg aiig `ed oiekzna m`y xaeqy

:`xnbd zvxznàéää àéðz ék ,éMà áø øîàz` xeayl xzeny ¨©©©¦¦©§¨©¦
,ziagdé÷zñeîaz` ewiacde xara dxeay dzidy ziag - §§¨¦

z` `ivedl ziagd z` xeayl xzen jkle .ur ly sxya dixay
ziagdy oeiky ,ilk zeyrl oiekzi `ny miyyeg `le zexbexbd

:lekiy lkk hren awp dyere lwlwzz `ly dilr qg drerx
* * *
:xfril` iax ixaca dpyna epipyøöçä ïî áaâîelky ,wilcne §©¥¦¤¨¥

`ed oken xvgay dnøöçä ïî áaâî ,ïðaø eðz :oinqwd z` ¨©¨¨§©¥¦¤¨¥
,÷éìãîemeynàeä ïëeî øöçaM äî ìkLdvwn epi`e eyinyzl ©§¦¤¨©¤¤¨¥¨

,ezrcn z`fïéøeaö ïéøeaö äNòé àlL ãáìáe,zenixr zenixr - ¦§©¤Ÿ©£¤¦¦¦¦
,oldl mrhd x`eany enkøézî ïBòîL éaøå.oixeav zeyrl §©¦¦§©¦

:`xnbd zx`anébìtî à÷ éàîa,mzwelgn zxaq dn -øáñ øî §©¨¦©§¦©¨©
cgi mxaev `edyky xaeq cgi mxaevl xqe`y `nw `pz -éæçî¤¡¥

épëî à÷càðéøçà àîBéìe øçîì óminil etqe`y enk d`xp - §¨§©¥§¨¨§¨©£¦¨
.legc `caer meyn xeq` jkle ,miaxøîeoerny iax -øáñoi`y ©¨©

y meyn ,jkl yegl,åéìò úçëBî Búøã÷mivrd z` hwlny xkipe §¥¨©©¨¨
:leyia jxevl meid ly yinyzl

* * *
:dpyna epipy:'eëå øeàä úà ïéàéöBî ïéà:`xnbd zxxanéàî ¥¦¦¤¨§©

àîòè:`xnbd zx`an .aeh meia dycg y` `ivedl xeq`íeMî ©£¨¦
ãéìBî à÷cmiiw did `ly xac.áBè íBéameyn ,opaxcn xeq`e §¨¦§

:dycg dk`ln dyerl `ed aexwy
* * *

:dpyna epipy:íéôòøä úà ïéðaìî ïéàå:`xnbd zl`eyà÷ éàî §¥§©§¦¤¨§¨¦©¨
ãéáòopall xq`iy recne dyer `ed dxeq` dk`ln dfi` - ¨¦

:`xnbd zvxzn .mdilr lyale zelvl ick h"eiaøa äaø øîà̈©©¨©
àëä ,ïðçBé éaø øîà äðç øaepizpyna,ïðé÷ñò íéLãç íéôòøa ©¨¨¨©©¦¨¨¨¨¦§¨¦£¨¦©§¦¨

`ed xeq`y mrhdeéðtî¦§¥
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ריב
ezny in` cenr cl sc ± iyily wxt`nei

ï÷ãåáì êéøöù`l aeh meia ,jkld .dpeal lawl elkei m` -gkzy`e ,irwt `nlc -

.jxevl `ly gxhcïîñçì êéøöù äì éøîàåoiwfgzn md oey`x wqda .mzeywdl -

oeik ,edin ,mdilr oilev `dc ,`ed inp aeh mei jxevlc ab lr s` ,jkld .miywzne

wqdacilk dyrp df.xeq` -íúä ïðú."zetxh el`"a -ìúåëá äôøèå äñøãmc` -

qxcy.lzeka ehage ewxfy e` ,serd lråà
úñëøôîå äîäá äúööøùdleki dpi`e -

.cenrlúòì úòî äúäùå,mly cg` mei -

dhgye:opiqxb ikd .dxyk -øæòìà éáø øîà
íåùî éàðé éáøáøæòìà éáøäëéøö ñåðâéèðà ïá

ä÷éãádwica dkixv inp zrl zrn dzdy ik -

e` ,dizerlv aex exazyp `ny ,dhigy xg`l

cg` e` ,dly hegd wqtpe dxcyd dxayp

zrl zrnc diidye .zetxh ipin x`yn

`le dwcay it lr s` ,dzdy `l i`c .jixhv`

zetxh oniq `vnzg` `id efy .dtxh -

`xwpe ,zetxh dxyr dpnyniweqx,mixa`

myex oi`y it lr s`e ,olek oiwxtzn dixa`y

edfe .da xkip:dpniqzrl zrn dzdy m`-

`ly reciaewqxzpopaxl edl miwc ,dixa`

weqxc ipiqnla` .zrl zrn dig dpi` mixa`

dtxh ipin x`y.ycg xyr mipy lk dig -åäî
äèçùìáåè íåéádkixve li`ed opiyiig in -

dwicacilizi`eda.`zerxàúåòø ïðé÷æçî éî
,aeh meia dk`ln xeqi` yyg meyn deba -

dhgey `vnpe dtxh gkzyn `nlc`ly

ab lr s` ,zenda x`y `nlya .jxevl

opixngncoiytp`opiwcaeopiknq edin -

,`aex`.i`n `kd ,zetxh opi` zenda aexe

áåè íåéámeia dk`ln xneg meyn xnelk -

.aehêéøöù éðôîï÷ãáì`nlc opiyiige -

mei xneg meyn ,`zerx opiwfgn :`nl` .irwt

`ly ,aehopall.êéøöù éðôîïîñçì`le -

,driwt yyg meyn`pn dil ieyn i`cec `l`

wqda.dfäøã÷ä úà úôåùzipwx daiyen -

.xe`d lrñéâî.`"xainew oixewy ,ska xrpn -

ïéáééç ïìåëxe`d z` `ian -xiran meyn -

z``edykc ,zlgbd`id dkilendpalzn

xe`l mivrd z` `iane .ezkild gexnmeyn -

dxcw ztey .xiran.ciar i`n yxtn dinwl -

oilaze min ozepqibnes`y ,lyan meyn -

.dk`ln a` `edàø÷éòî øåà éúééàãedlek -

.ziyixtck ,dyrn icaróåñáì øåà éúééàã-

.icin icar `l jpde ,carc `ed edi`äøéã÷á
ïðé÷ñò äùãçxe`d lr zipwx dze` oipzepy -

.dnqgläá åòâð íéôòø ïåáì íåùîåmeyn -

.efa mb erbp mitrx oall exq`y dteb dxifb jd

íéùãç.mipyi oky lke -íéìëä ìëë ïä éøä
ïéìèðäediieba azinl efgc ,xvga zaya -

.icinïîù ïúåà ïéëñ ïéà.ogvgvle owilgdl -ïéùè.oity -ïúåà ïéâéôî ïéàåxg`l -owqdopeva owqd oibitn oi`,onqgl.`pn owznc meyn edleke .opevd ici lr oiywznyíàå
dbitdl -ewqedy ,zet`l liayayyege daxdztd sxyz `ly.xzen -ïéâìåî.oigzexa -ïéàïéìôåèïúåà,oxry xiqdl ciqa -jxc iedc.oipcardíéøôñîá ïúåà ïéææåâ ïéàå

jixvk ifgnc -.xryl÷øéä ïéææåâ ïéàåoilr iy`x ea yiy ,yelzd -oiyenke oiawxpzxetqza oze` oiffeb oi` -oiffeby elymeid ohwly xaq ifgc o`nc ,xaegnd on da.ñãðå÷
úåéáëòå.opewza gxeh yiy ,od zewxi ipin -éðøåô.mcva mdite ,milecbd eply mixepz od -opiyiig `le`gxhl.xepza dil ibq `lc ,daxd oilke` el yi m`úçôú àîùlr -

.jxevl `ly gxeh `vnpe ,`id dycgy iciçåôîá ïéçôåð ïéàone`k ifgnc -.dk`ln dyerãåôùä úà ïéð÷úî ïéàåmvxpa :inp i` .dcedi 'xk `lce -.lkd ixace ,aeh mei axrn

ïéàïéòöôîäð÷ä úàzzl -eizeinexwea ynzydl ciarc icin lkc .ilk dyery ,`lkq`d lr gilnd zgz.ilk oewz ied -òø÷ú àîù ïéùùåç ïéàåztk` `l zrxwp elit`e -

.xetzl zpn lr rxew df oi`c ,oläðùîøîà ãåòåøøæòéìà '`de :deba il `iywe ."cere" xn`w ,izixg` xn` xcde ,dvwen iab `lewl zg` `pzc meyn -dewqt`ilina opax

,dicdac jpde xe`d z` oi`iven oi`a ,`aehdiaze`c `aa oa dcedi 'xc "cere" iab (`,bk) oiaexira dipiaze` `l i`n`e .dizln e`lc izixg` `zln epiide,dkeqc xfril` iaxn

:opipye`ldewqt`zqxby ,ip` xne`e .ikd iiepyl dil ded `l ,`dn dpiaze` el`e .dizlna `l`.xcqk `ly dpyndäö÷åîä ìò íãà ãîåò,dpnfd jixvd -dpnfdezlren

oebk ,elifg`.(a,ek lirl) "oicv oi`"a xn`c ,ifg` `le
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àëädlgza lyal `ly mixdfp yie .da erbp mitrx oeal meyne - opiwqr dycg dxcwa

dzteyy ,mitrx oeal da jiiy f`c ,zipwx dxcwa `kdc ,`id `le .dycg dxcwa

lk`n da oilyanyk la` .mind `iany mcew.mitrx oeal da jiiy `l -

ïéâìåîicb ly eteb lk la` - milbxde y`xddlwd hytda lekie li`ed ,xeq` -

.ith zeyrl

ïéàåliaya m`e onqgl ick opeva oze` oibitn

lirl xn`c :dnize - xzen df ixd zet`l

ick inp dyer `edy it lr s` ,onqgl xeq`

mitrx oia ip`yc :xnel yie !mdilr zelvl

ici lr dyer `edc oeik (ip`y) xepzc ,xepzl

oiwyn.onqeg i`ce epi`c ,ip`y -

ïéàågtz `ny dycg ipxeta oite`m`e - z

liaya m`e :lirl opixn` `de :xn`z

ipxeta ip`y `kdc :xnel yie !xzen zet`l

.zgtz `ny xzei yegl yie ,lecb `edy

ïéà`lcn :wgvi epiax yxit - 'ek getna oigtep

ly getn oiae oipne` ly getn oia biltn

getn oia one` lya biltnc ikid ik ,ziad lra

zxtetylelit` ,mixeq` oigetnd lkc rnyn -

.llk ea gtpl `ly xdfil yie ,inp ziad lra ly

ektdl ici lr xzid ea ebdp mlerd ,edin

uxt epax axd iaxe ixen xne`e .dhnl dlrnln

biltn `lcn iaxity dn zegcl yic ocr iznyp

`w one` lya ilekc dil `ticr `d `nyc ,'eke

.ixiin

ãåòåyxit - 'ek mc` cner xfril` iax xn`

`cg xfril` iax xn`wc meync :i"yx

"cere" `kd xn`w ,mqiw mc` lhep iab ,lirl

ilina ewqt` `d :i"yx dywde .`lewl izixg`

,izixg` `zlna epiide ,xe`d oi`iven oi`a `aeh

jiiy `l ok m`e ,opaxe xfril` iax da exn` `lc

`,bk) oiaexira gken ikdc ."cere" xninl dia

da exii` `lc xaca dewqt`c `kid lkc (mye

yexitl d`xp jgxk lr ,"cere" xninl jiiy `l

,mixtqa `id zyaeyn dpyndn `qxbdc i"yx

'ek mc` cner xfril` iax xn`c `dezeidl yi -

mb ok m`c :dywe .'eke oi`iven oi`c `idd mcew

:xne` mz epiaxe !htynk epi` `xnbd xcq

`lewl ediiexz eedc `kidc"cere" xn`w xity -

opixn`c `de .ipixg` ilina ewqt`c ab lr s`

"cere" xninl jiiy `lc oiaexira`kid epiid -

dewqt`c `de ,`lewl `cge `xnegl `cg eedc

df -.iccd iab xe`c ilin zepyl dvexy itl e
xne`e

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

éøvLéøvL éðtî :dì éøîàå ,ï÷ãáì Cïðz .ïîqçì C ¤¨¦§¨§¨§¨§¦¨¦§¥¤¨¦§©§¨§©
,äîäa dúvöøL Bà ,ìúBka dôøhL Bà ,dñøc íúä̈¨§¨¨¤§¨¨©¤¤§©§¨§¥¨
øîà .äøLk ¯ dèçLe úòì úòî äúäLå úñkøôîe§©§¤¤§¨£¨¥¥§¥§¨¨§¥¨¨©
:ñBðâéèðà ïa øæòìà éaø íeMî éàpé øa øæòìà éaø©¦¤§¨¨©©©¦©¦¤§¨¨¤©§¦§
:àøéæ éaøî äéîøé éaø dépéî àòa .ä÷éãa äëéøö§¦¨§¦¨§¨¦¥©¦¦§§¨¥©¦¥¨

ì eäîíBéa àúeòø ïðé÷æçî éî ?áBè íBéa dèçL ©§¨£¨§¦©§§¦©§¨§
úà ïéðaìî ïéà ,àðéðz :déì øîà ?àì Bà ,áBè¨£©¥¨¥¨¥§©§¦¤
?ãéáò à÷ éàî :da ïðéåäå .ïäa úBìöì íéôòøä̈§¨¦¦§¨¤§¨¥©¨©¨¨¥
íéôòøa àëä :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàå§¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨¨¦§¨¦

éøvL éðtî ,ïðé÷ñò íéLãçïðà :déì øîà .ï÷ãáì C £¨¦¨§¦©¦§¥¤¨¦§¨§¨£©¥£©
éøvL éðtî"àéáî ãçà ,àéðz .dì ïðéðúî "ïîqçì C ¦§¥¤¨¦§©§¨©§¦©¨©§¨¤¨¥¦

úôBL ãçàå ,íéöòä úà àéáî ãçàå ,øeàä úà¤¨§¤¨¥¦¤¨¥¦§¤¨¥
ïúBð ãçàå ,íénä úà àéáî ãçàå ,äøãwä úà¤©§¥¨§¤¨¥¦¤©©¦§¤¨¥

ñéâî ãçàå ,ïéìáz BëBúa¯:àéðúäå .ïéáéiç ïlek §§¨¦§¤¨¥¦¨©¨¦§¨©§¨
àä :àéL÷ àì !ïéøeèt ïleëå áéiç ïBøçà¯éúééàc ©£©¨§¨§¦¨©§¨¨§©§¥

àîìLa .óBqáì øeà éúééàc ¯ àä ,àøwéòî øeà¥¦¨¨¨§©§¥§©¦§¨¨
äøãwä úà úôBL àlà ,äNòî éãáò à÷ eälek§¨¨§¦©£¤¤¨¥¤©§¥¨
àëä :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ?ãéáò à÷ éàî©¨¨¥£©©¦¦§¤¨¦¨¨
eòâð íéôòø ïeaì íeMîe ,ïðé÷ñò äLãç äøã÷a¦§¥¨£¨¨¨§¦©¦¦§¨¦¨§
ìëk ïä éøä ¯ íéLãç íéøéëå øepz :ïðaø eðz .dä¨©¨©©§¦©¦£¨¦£¥¥§¨
,ïîL íúBà ïéëñ ïéà ìáà ,øöça ïéìhpä íéìkä©¥¦©¦¨¦¤¨¥£¨¥¨¦¨¤¤

âéôî ïéàå úéìèîa ïúBà ïéLè ïéàåéãk ïðBöa ïúBà ïé §¥¨¦¨§©§¦§¥§¦¦¨§¥§¥
eðz .øzeî äæ éøä ¯ úBôàì ìéáLa íàå ,ïîqçì§©§¨§¦¦§¦¤¡£¥¤¨¨
ïúBà ïéáäáäîe íéìâøä úàå Làøä úà ïéâìBî :ïðaø©¨©§¦¤¨Ÿ§¤¨©§©¦§©§£¦¨
,äîãàa àìå ,úéñøça íúBà ïéìôBè ïéà ìáà ,øeàä£¨¥§¦¨§©§¦§Ÿ©£¨¨
ïéææBb ïéàå .íéøtñîa ïúBà ïéææBb ïéàå ,ãéña àìå§Ÿ§¦§¥§¦¨§¦§¨©¦§¥§¦
ñcðewä úà ïéðwúî ìáà ,BlL úøBtñza ÷øiä úà¤©¨¨©¦§¤¤£¨§©§¦¤©§¨
ïénç ïénçîe ,éðøeôa ïéôBàå ïé÷éqîe .úBiákòä úàå§¤¨©¨¦©¦¦§¦§§¥§©¦©¦
.úçôz ànL ,äLãç éðøeôa ïéôBà ïéàå éëéèðàa§©§¦¥§¥¦§§¥£¨¨¤¨¦§©
.úøôBôLa ïéçôBð ìáà ,çetîa ïéçôBð ïéà :ïðaø eðz̈©¨©¥§¦§©©£¨§¦¦§¤¤
eðz .BúBà ïéãcçî ïéàå ãetMä úà ïéðwúî ïéàå§¥§©§¦¤©©§¥§©§¦¨

,úéìèîa æBâàä úà ïéòvôî ìáà ,çéìî Ba úBìöì äðwä úà ïéòvôî ïéà :ïðaø©¨©¥§©§¦¤©¨¤¦§¨¦©£¨§©§¦¤¨¡§©§¦
.òøwz ànL ïéLLBç ïéàåäðùîäö÷enä ìò íãà ãîBò :øæòéìà éaø øîà ãBòå §¥§¦¤¨¦¨©§¨©©¦¡¦¤¤¥¨¨©©§¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc dvia(ipy meil)

éøvL,ï÷ãáì Cminrty ,exayi `le oeaild z` lawl mileki m` ¤¨¦§¨§¨
yegl yiy ,mda zelvl xeq` jkle .megd zngn mixayp md

.jxevl `ly gxeh `vnpe megdn exayi `nydì éøîàåyie - §¨§¥¨
,miycg mitrx oall xeq`y xn` opgei 'xy mixne`éøvL éðtîC ¦§¥¤¨¦

¯ ïîñçì,ie`xk dyw edyere srxd z` wfgn oey`xd oeaild §©§¨
md df wqid ici lry oeik ,miycg mitrx lr zelvl xeq` jkle
oeaild z` dyery it lr s` ,aeh meia xeq` dfe ,ilk miyrp
zelvl ick opall xzen ,mipyi mitrx la` .ytp lke` jxevl

.mdilr
mrhd edn ,dxen`d zwelgna ielzd oecip d`ian `xnbd

:miycg mitrx oall xeq`yíúä ïðz,(.ep) oilegadñøcmc` - §©¨¨§¨¨
,elbxa dndad z` e` serd z` qxcydôøhL Bàdwxfy - ¤§¨¨

dhagedzövøL Bà ,ìúBkadwfga dze` dzkd -äîäazxg`, ©¤¤¦©§¨§¥¨
åoiicr `id,úñkøôîyegl yi ,cenrl dleki dpi` j` ,dzn `ly §§©§¤¤

dleki m` wecal jixv jkle ,mixa` weqixl elld mixaca
,[zery rax`e mixyr] zrl zrn miiga zedyley xg`näúäL̈£¨

å ,úòì úòîk"g`,äøLk ,dèçL`l dixa` ewqxzp eli`y oeik ¥¥§¥§§¨¨§¥¨
.zrl zrn zeigl dleki dzidéaø íeMî éàpé øa øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©©©¦©¦

,ñBðâéèðà ïa øæòìà,zrl zrn dzdyy s`ä÷éãa äëéøöxg`l ¤§¨¨¤©§¦§§¦¨§¦¨
yeygp `ly wx dliren zrl zrn diidydy oeik ,dhigy
dizerlv aex exazyp `ny yegl yi oiicr la` ,mixa` weqixl
ipin x`yn cg` e` ,dly hegd wqtpe dxcyd dxayp e`
x`yy oeik ,zrl zrn dzdyy dn liren `l dfle ,zetixhd

.yceg xyr mipy cr zeig zetixh ipin
:zwtzqn `xnbdì eäî ,àøéæ éaøî äéîøé éaø dépéî àòadèçL- §¨¦¥©¦¦§§¨¥©¦¥¨©§¨£¨

m`d ,dwica dkixvy wqt qepbihp` oa xfrl` iaxy ,ef dnda
dhgeyl xzen,áBè íBéa`zerix da clepy oeik `ed wtqde §

,dwica dze` mikixvn jkly [mbt-]áBè íBéa àúeòø ïðé÷æçî éî¦©§§¦¨¥¨§
`idy mileze miwifgn h"ei ly dk`ln xneg meyn m`d -
`vnpe dtixh `vniz `ny ,dhgeyl xeq`l yi okle ,dtixh

l `ly ,`eyl h"eia hgyy.ytp lke` jxevàì Bàmiwifgn Ÿ
.dhgeyl lekie `zerixa dze`déì øîàheytl ozipy `xif iax ¨©¥

,epizpynn dl`yd.ïäa úBìöì íéôòøä úà ïéðaìî ïéà àðéðz̈¦¨¥§©§¦¤¨§¨¦¦§¨¤
da ïðéeäådfa epiywde -ãéáò à÷ éàîixde ,oall xeq` recn - §©¦¨¨©¨¨¦

.ytp lke` jxevl dxrad dxzedéaø øîà äðç øa øa äaø øîàå§¨©©¨©©¨¨¨©©¦
,ïðé÷ñò íéLãç íéôòøa àëä ,ïðçBé`ed xeq`y mrhdeéðtî ¨¨¨¨¦§¨¦£¨¦©§¦¨¦§¥

éøvLï÷ãáì Cexayi `ny miyyege ,oeaild megn exayi `l m` ¤¨¦§¨§¨
dk`ln xneg meyny ixd ,jxevl `ly aeh meia gxeh `vnpe
qxcpd sera mb ok m`e ,exayiy `zerix miwifgn ,aeh mei ly
.jxevl `ly ehgey `vnpe dtixh `vni `ny ,ehgeyl xeq`

déì øîà,dinxi iaxïðà,éøvL éðtîdì ïðéðúî ïîñçì Cep` - ¨©¥£¨¦§¥¤¨¦§©§¨©§¦©¨
iptn ,xg` ote`a mitrxd z` oall xeqi`d mrh z` miyxtn
,opgei 'x ixaca ipyd oeylke ,ilk mzeyrle mzeywdl jixvy
di`x dpyndn oi` ok m`e ,exayi `ny miyyegy llba `le

:lzeka dtxh e` dqxcy sera oecipd iabl
* * *

xeqi` mrhl dnec enrhy ,sqep xeqi` epivn oldlc `ziixaa
:mitrx oeail,àéðzmc` m`çàøeàä úà àéáî ã,[y`d z`-] ©§¨¤¨¥¦¤¨

.dci lr wilcdl xyt`y zlgb `iany epiidc .zayaàéáî ãçàå§¤¨¥¦
úôBL ãçàå ,íéöòä úàaiyen -äøãwä úà,y`d lr zipwix ¤¨¥¦§¤¨¥¤©§¥¨

ñéâî ãçàå ,ïéìáz BëBúa ïúBð ãçàå ,íénä úà àéáî ãçàåxrpn - §¤¨¥¦¤©©¦§¤¨¥§©§¦§¤¨¥¦
,ska liyazd z`ïéáéiç ïlek`iand .zaya dk`ln xeqi` meyn ¨©¨¦

`id zlgbd z` jilen `edyky ,xiran meyn aiig y`d z`
,xiran meyn aiig mivrd z` `iande ,ezkild gexn dalzn
meyn miaiig oilaze min mipzep ,oldl exeqi` x`eai dxcw ztey
axwn `ed ezqbd ici lry ,qibnd oke ,dk`ln a` `edy lyan

:`xnbd dywn .eleyiaàéðúäåd wxy zxg` `ziixaaáéiç ïBøçà §¨©§¨©£©¨
.ïéøeèt ïleëå:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìmleky epipyy dn - §¨§¦Ÿ©§¨¨

xaecn ,miaiigàøwéòî øeà éúééàcdid y`d z` `iandy - §©§¥¥¦¨¨
lr mze` egipde eixg` mixacd z` e`iady mlek jkle ,oey`x

.miaiig ,y`dàäxaecn ,aiig oexg`d wxy epipyy `ziixaa - ¨
óBqáì øeà éúééàcdpexg`ae ,mixacd lk e`aed dligzay - §©§¥§©

`l mixg`d la` ,xar `ed wxy `vnpe ,y`d z` xg` `iad
.liyaze dxicwe mivr egipd mzq `l` y`d iab lr melk eyr

:zxxan `xnbdeälek àîìLa`iady df ,`ziixaa miiepnd lk - ¦§¨¨§
,'eke mivrd z` `iady dfe xe`d z`äNòî éãáò à÷eyr - ¨¨§¦©£¤

,lyan e` xiran meyn ,xeqi` dyrnéàî äøãwä úà úôBL àlà¤¨¥¤©§¥¨©
ãéáò à÷iab lr zipwix dxicw gipnyk dyer dk`ln dfi` - ¨¨¦

:`xnbd zvxzn .y`däøã÷a àëä ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦¨¨¦§¥¨
,ïðé÷ñò äLãç`vnpe ,zwfgzn xe`d lr dze` mipzepyky £¨¨©§¦¨

,ilk dyer `edy.da eòâð íéôòø ïeaì íeMîexeqi`l dneca ¦¦§¨¦¨§¨
:ilk miyrpe onqgl jixvy iptn exeqi`y ,mitrx oeail

,øöça ïéìhpä íéìkä ìëk ïä éøä ,íéLãç íéøéëå øepz ,ïðaø eðz̈©¨¨©§¦©¦£¨¦£¥¥§¨©¥¦©¦¨¦¤¨¥
iptn h"eia mda lyale zet`l xeq`y t"r` ,mlhlhl xzene
ie`xy oeik mlhlhl xzen k"tr` ,jk ici lr miwfgzn mdy

.mkeza mixac gipdl mda ynzydl,ïîL íúBà ïéëñ ïéà ìáà£¨¥¨¦¨¤¤
,mgvgvle mwilgdlïéLè ïéàåmiwilgne oity -úéìèîa ïúBà §¥¨¦¨§©§¦

,mzwqd iptlïðBöa ïúBà ïéâéôî ïéàålr mneg z` mixiarn oi` - §¥§¦¦¨§¥
mippev min ici,ïîñçì éãk ,`ed ,wqidd xg` oepivd ici lry §¥§©§¨

.ilk owzn meyn xeq` lkde .wfgzníàåmeg zigtdl dvex §¦
xepzdúBôàì ìéáLa,ztd sxyz `ny yyege icn mg `edy - ¦§¦¤¡

øzeî äæ éøä:opeva ebitdl £¥¤¨
* * *

ïéâìBî ,ïðaø eðzming mina mivgex -íéìâøä úàå Làøä úàly ¨©¨¨§¦¤¨Ÿ§¤¨©§©¦
,mdilry xryd z` xiqdl ick ,dhegyd dndadeoi`y in

belnl mkxcïúBà ïéáäáäîzexryd z` -øeàa,ïéìôBè ïéà ìáà §©§£¦¨¨£¨¥§¦
migh -,ãéña àìå ,äîãàa àìå ,úéñøça íúBàdnc` ipin mdy ¨§©§¦§Ÿ©£¨¨§Ÿ§¦

carnk d`xpe ,mipcard jxc `edy meyn ,xryd z` mixiyny
.h"eia dxeq`d dk`ln `edyïúBà ïéææBb ïéàåzexryd z` - §¥§¦¨

,íéøtñîa.mffeb z`fle xryd z` jixv `edy enk d`xpyïéàå §¦§¨©¦§¥
÷øiä úà ïéææBbmiyenke miaewx oilr zvw ea yiy yelzd §¦¤©¨¨
BlL úøBtñza,rwxwdn wxid zyilzl micreind miixtqna - ©¦§¤¤

.meid eylzy xeaqi z`f d`exdy oeikñcðewä úà ïéðwúî ìáà£¨§©§¦¤©§¨
úBiákòä úàåax gxeh yiy zewxi ipin -.mleyiaaïé÷éqîe §¤¨©¨¦©¦¦
,éðøeôa ïéôBàåmdy jezne ,mciva mdity milecbd mixepz md §¦§§¦

migxe` el yi m` xzen k"tr`e ,`gxih daxd mda yi milecb
.jkl mikixvd daxdeok enkéëéèðàa ïénç ïénçî`edy elit` §©¦©¦§©§¦¦

,daexn `gxih ea yie lecb ilk,äLãç éðøeôa ïéôBà ïéàåoiicry §¥¦§§¦£¨¨
miyyegy meyn ,dwqed `lúçôz ànL,megd aexn xayz - ¤¨¦¨¥

:jxevl `ly gxeh `vnpe
* * *

ïéçôBð ïéà ,ïðaø eðzaeh meia,çetîa,xepza y`d z` zeall ick ¨©¨¨¥§¦§©©
,dk`ln dyerd one`k d`xpy meynúøôBôLa ïéçôBð ìáà- £¨§¦¦§¤¤

l` axwn xg`d ey`xe eita cg`d ey`xy ,lelge jex` dpw
.one` dyrn epi`y oeik ea getpl xzene ,eita gtepe y`dïéàå§¥

.BúBà ïéãcçî ïéàå ãetMä úà ïéðwúîjxevl xac oiknd lky §©§¦¤©©§¥§©§¦
.ilk dyerk df ixd yinyz

* * *
,çéìî Ba úBìöì äðwä úà ïéòvôî ïéà ,ïðaø eðzxeayl xeq` ¨©¨¨¥§©§¦¤©¨¤¦§¨¦©

`ly ick ,diilvd zra bcd zgz ogipdl ick dpwdn zekizg
.ilk oewiz ied ea ynzydl xac oiknd lky ,sxyiïéòvôî ìáà£¨§©§¦

,úéìèîa æBâàä úàmpzepe mifeb` daxd xeayl dvex m` ¤¨¡§©§¦
,xzen ,dilr dkne zilhnaòøwz ànL ïéLLBç ïéàå: §¥§¦¤¨¦¨©

äðùî
,øæòéìà éaø øîà ãBòåipica (.bl) lirl lwiny dn lr sqepa §¨©©¦¡¦¤¤

,xn`e cer lwid ,dvwenäö÷enä ìò íãà ãîBòmip`z iptl - ¥¨¨©©§¤
,ixnbl dlik`l miie`x mpi`y ote`ae ,yeaiil migehyd miapre

,mze` milke`y yie mze` milke` oi`e micitwny yiy
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ריג ezny in` cenr cl sc ± iyily wxt`nei
ï÷ãåáì êéøöù`l aeh meia ,jkld .dpeal lawl elkei m` -gkzy`e ,irwt `nlc -

.jxevl `ly gxhcïîñçì êéøöù äì éøîàåoiwfgzn md oey`x wqda .mzeywdl -

oeik ,edin ,mdilr oilev `dc ,`ed inp aeh mei jxevlc ab lr s` ,jkld .miywzne

wqdacilk dyrp df.xeq` -íúä ïðú."zetxh el`"a -ìúåëá äôøèå äñøãmc` -

qxcy.lzeka ehage ewxfy e` ,serd lråà
úñëøôîå äîäá äúööøùdleki dpi`e -

.cenrlúòì úòî äúäùå,mly cg` mei -

dhgye:opiqxb ikd .dxyk -øæòìà éáø øîà
íåùî éàðé éáøáøæòìà éáøäëéøö ñåðâéèðà ïá

ä÷éãádwica dkixv inp zrl zrn dzdy ik -

e` ,dizerlv aex exazyp `ny ,dhigy xg`l

cg` e` ,dly hegd wqtpe dxcyd dxayp

zrl zrnc diidye .zetxh ipin x`yn

`le dwcay it lr s` ,dzdy `l i`c .jixhv`

zetxh oniq `vnzg` `id efy .dtxh -

`xwpe ,zetxh dxyr dpnyniweqx,mixa`

myex oi`y it lr s`e ,olek oiwxtzn dixa`y

edfe .da xkip:dpniqzrl zrn dzdy m`-

`ly reciaewqxzpopaxl edl miwc ,dixa`

weqxc ipiqnla` .zrl zrn dig dpi` mixa`

dtxh ipin x`y.ycg xyr mipy lk dig -åäî
äèçùìáåè íåéádkixve li`ed opiyiig in -

dwicacilizi`eda.`zerxàúåòø ïðé÷æçî éî
,aeh meia dk`ln xeqi` yyg meyn deba -

dhgey `vnpe dtxh gkzyn `nlc`ly

ab lr s` ,zenda x`y `nlya .jxevl

opixngncoiytp`opiwcaeopiknq edin -

,`aex`.i`n `kd ,zetxh opi` zenda aexe

áåè íåéámeia dk`ln xneg meyn xnelk -

.aehêéøöù éðôîï÷ãáì`nlc opiyiige -

mei xneg meyn ,`zerx opiwfgn :`nl` .irwt

`ly ,aehopall.êéøöù éðôîïîñçì`le -

,driwt yyg meyn`pn dil ieyn i`cec `l`

wqda.dfäøã÷ä úà úôåùzipwx daiyen -

.xe`d lrñéâî.`"xainew oixewy ,ska xrpn -

ïéáééç ïìåëxe`d z` `ian -xiran meyn -

z``edykc ,zlgbd`id dkilendpalzn

xe`l mivrd z` `iane .ezkild gexnmeyn -

dxcw ztey .xiran.ciar i`n yxtn dinwl -

oilaze min ozepqibnes`y ,lyan meyn -

.dk`ln a` `edàø÷éòî øåà éúééàãedlek -

.ziyixtck ,dyrn icaróåñáì øåà éúééàã-

.icin icar `l jpde ,carc `ed edi`äøéã÷á
ïðé÷ñò äùãçxe`d lr zipwx dze` oipzepy -

.dnqgläá åòâð íéôòø ïåáì íåùîåmeyn -

.efa mb erbp mitrx oall exq`y dteb dxifb jd

íéùãç.mipyi oky lke -íéìëä ìëë ïä éøä
ïéìèðäediieba azinl efgc ,xvga zaya -

.icinïîù ïúåà ïéëñ ïéà.ogvgvle owilgdl -ïéùè.oity -ïúåà ïéâéôî ïéàåxg`l -owqdopeva owqd oibitn oi`,onqgl.`pn owznc meyn edleke .opevd ici lr oiywznyíàå
dbitdl -ewqedy ,zet`l liayayyege daxdztd sxyz `ly.xzen -ïéâìåî.oigzexa -ïéàïéìôåèïúåà,oxry xiqdl ciqa -jxc iedc.oipcardíéøôñîá ïúåà ïéææåâ ïéàå

jixvk ifgnc -.xryl÷øéä ïéææåâ ïéàåoilr iy`x ea yiy ,yelzd -oiyenke oiawxpzxetqza oze` oiffeb oi` -oiffeby elymeid ohwly xaq ifgc o`nc ,xaegnd on da.ñãðå÷
úåéáëòå.opewza gxeh yiy ,od zewxi ipin -éðøåô.mcva mdite ,milecbd eply mixepz od -opiyiig `le`gxhl.xepza dil ibq `lc ,daxd oilke` el yi m`úçôú àîùlr -

.jxevl `ly gxeh `vnpe ,`id dycgy iciçåôîá ïéçôåð ïéàone`k ifgnc -.dk`ln dyerãåôùä úà ïéð÷úî ïéàåmvxpa :inp i` .dcedi 'xk `lce -.lkd ixace ,aeh mei axrn

ïéàïéòöôîäð÷ä úàzzl -eizeinexwea ynzydl ciarc icin lkc .ilk dyery ,`lkq`d lr gilnd zgz.ilk oewz ied -òø÷ú àîù ïéùùåç ïéàåztk` `l zrxwp elit`e -

.xetzl zpn lr rxew df oi`c ,oläðùîøîà ãåòåøøæòéìà '`de :deba il `iywe ."cere" xn`w ,izixg` xn` xcde ,dvwen iab `lewl zg` `pzc meyn -dewqt`ilina opax

,dicdac jpde xe`d z` oi`iven oi`a ,`aehdiaze`c `aa oa dcedi 'xc "cere" iab (`,bk) oiaexira dipiaze` `l i`n`e .dizln e`lc izixg` `zln epiide,dkeqc xfril` iaxn

:opipye`ldewqt`zqxby ,ip` xne`e .ikd iiepyl dil ded `l ,`dn dpiaze` el`e .dizlna `l`.xcqk `ly dpyndäö÷åîä ìò íãà ãîåò,dpnfd jixvd -dpnfdezlren

oebk ,elifg`.(a,ek lirl) "oicv oi`"a xn`c ,ifg` `le
áøò

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

àëädlgza lyal `ly mixdfp yie .da erbp mitrx oeal meyne - opiwqr dycg dxcwa

dzteyy ,mitrx oeal da jiiy f`c ,zipwx dxcwa `kdc ,`id `le .dycg dxcwa

lk`n da oilyanyk la` .mind `iany mcew.mitrx oeal da jiiy `l -

ïéâìåîicb ly eteb lk la` - milbxde y`xddlwd hytda lekie li`ed ,xeq` -

.ith zeyrl

ïéàåliaya m`e onqgl ick opeva oze` oibitn

lirl xn`c :dnize - xzen df ixd zet`l

ick inp dyer `edy it lr s` ,onqgl xeq`

mitrx oia ip`yc :xnel yie !mdilr zelvl

ici lr dyer `edc oeik (ip`y) xepzc ,xepzl

oiwyn.onqeg i`ce epi`c ,ip`y -

ïéàågtz `ny dycg ipxeta oite`m`e - z

liaya m`e :lirl opixn` `de :xn`z

ipxeta ip`y `kdc :xnel yie !xzen zet`l

.zgtz `ny xzei yegl yie ,lecb `edy

ïéà`lcn :wgvi epiax yxit - 'ek getna oigtep

ly getn oiae oipne` ly getn oia biltn

getn oia one` lya biltnc ikid ik ,ziad lra

zxtetylelit` ,mixeq` oigetnd lkc rnyn -

.llk ea gtpl `ly xdfil yie ,inp ziad lra ly

ektdl ici lr xzid ea ebdp mlerd ,edin

uxt epax axd iaxe ixen xne`e .dhnl dlrnln

biltn `lcn iaxity dn zegcl yic ocr iznyp

`w one` lya ilekc dil `ticr `d `nyc ,'eke

.ixiin

ãåòåyxit - 'ek mc` cner xfril` iax xn`

`cg xfril` iax xn`wc meync :i"yx

"cere" `kd xn`w ,mqiw mc` lhep iab ,lirl

ilina ewqt` `d :i"yx dywde .`lewl izixg`

,izixg` `zlna epiide ,xe`d oi`iven oi`a `aeh

jiiy `l ok m`e ,opaxe xfril` iax da exn` `lc

`,bk) oiaexira gken ikdc ."cere" xninl dia

da exii` `lc xaca dewqt`c `kid lkc (mye

yexitl d`xp jgxk lr ,"cere" xninl jiiy `l

,mixtqa `id zyaeyn dpyndn `qxbdc i"yx

'ek mc` cner xfril` iax xn`c `dezeidl yi -

mb ok m`c :dywe .'eke oi`iven oi`c `idd mcew

:xne` mz epiaxe !htynk epi` `xnbd xcq

`lewl ediiexz eedc `kidc"cere" xn`w xity -

opixn`c `de .ipixg` ilina ewqt`c ab lr s`

"cere" xninl jiiy `lc oiaexira`kid epiid -

dewqt`c `de ,`lewl `cge `xnegl `cg eedc

df -.iccd iab xe`c ilin zepyl dvexy itl e
xne`e
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éøvLéøvL éðtî :dì éøîàå ,ï÷ãáì Cïðz .ïîqçì C ¤¨¦§¨§¨§¨§¦¨¦§¥¤¨¦§©§¨§©
,äîäa dúvöøL Bà ,ìúBka dôøhL Bà ,dñøc íúä̈¨§¨¨¤§¨¨©¤¤§©§¨§¥¨
øîà .äøLk ¯ dèçLe úòì úòî äúäLå úñkøôîe§©§¤¤§¨£¨¥¥§¥§¨¨§¥¨¨©
:ñBðâéèðà ïa øæòìà éaø íeMî éàpé øa øæòìà éaø©¦¤§¨¨©©©¦©¦¤§¨¨¤©§¦§
:àøéæ éaøî äéîøé éaø dépéî àòa .ä÷éãa äëéøö§¦¨§¦¨§¨¦¥©¦¦§§¨¥©¦¥¨

ì eäîíBéa àúeòø ïðé÷æçî éî ?áBè íBéa dèçL ©§¨£¨§¦©§§¦©§¨§
úà ïéðaìî ïéà ,àðéðz :déì øîà ?àì Bà ,áBè¨£©¥¨¥¨¥§©§¦¤
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לכל אחד מבני ישראל נתנה בחירה חופשית . . לקיים בבחירתו, כסיום הכתוב, ובחרת בחיים, או ח"ו להיפך.
ממכתב כ"ה תשרי, ה'תשי"ט
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úéòéáùá úáù áøòxyerna oicd `ede .dpnfd `l` xqegn oi`e ,da bdep xyrn oi`y -

zexbexbc ,`ed xyern e`l dvwen mzqc ,hwp `zlnc `gxe` `l` ,reay ipy x`yae

.dk`ln xnb mcew xyrl oilibx oi`e ,dvwen mzq od miwenveìèåð éðà ïàëî øîåàå
øçîì.dxixa yic ,ikda ibqe -íåùøéù ãò.dxixa oi`c ,oniqa -àøîâúå÷åðéú

åðîèùíéðàúdpba e` dcya -,zay zlik`l

`le egkyeexyr'ekab lr s`e .elk`i `l -

elke`l xyrna aiigzn lahd oi` ol `niiwc

,xvgd ipt e` ziad ipt d`xiy cr i`xr zlik`

xkeyd"a `rivn `aaa(`,gt) "milretd z`-

,daeyg zay zlik`i`xre,raw `ed ixd dly

ixdeepnhedzay zlik`lhwpc i`de .erawede

zewepizmdl yic ,opirny`c `id `zeax -

dyrn ici lr daygn,gikendopixn`ck

oileg) "oihgey lkd"amip`ze .(`,bixac

odilr ayg ok m` `l` ,`ed ozk`ln dxnbpy

zerivwle`.zexbexblxaca ,dpin opirnye

`la xyrnl zraew zay ezk`ln dxnbpy

ezk`ln dxnbp `ly xacae ,ziad ipt zii`x-

.draw `l i` draw i` opirny `lïðúå
íéðàú øéáòîä.exvga mip`z gheyd -úåö÷ì

eyrpy xg`le ,zerivw odn zeyrl oyail -

.lebra oqxec zerivwïéìëåà åúéá éðáå åéðá
ïéøåèôå éàøò ïäîzraew xvg oi`c ,xyrln -

.ezk`ln dxnbpy xaca `l` mipt zii`xa

`iranee` ,xvgk ded in ,zay :`axl dil

.dipin `ticròá÷úù åäîøùòîì äö÷åî-

.ezk`ln dxnbp `l epiid dvwenàìù øáãá
åúëàìî äøîâð`ede ,`ed `xizi `pyil -

.mixtqa azkpe ,dvwen ly eyexitáéúëã ïåéë
âðåò úáùì úàø÷ådicic dlik` ixw`c oeik -

bpermy `l` i`xr my cer da oi`y ,draw -

.rawúòáå÷ úáùm` -dcgizayldxeq` -

zayl dcgi `l m`e ,zay i`venl s`zaya -

dzlik`y ,lkl xeq`.diexw `id raw mlerl

.onwlck ,xzen zay i`venl la`äö÷åîä ìò
.dzr cr ezk`ln dxnbp `l dinzqe -úéòéáù

`zlikna ol `wtp .`id ixeyr xa e`l -
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.xyrn meyn xgnl lek`làîòè éàî`l reay ipy x`ya -ziriay ipy x`ya `d -
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?zayc zeriaw'åë íúä éðàù.dlik` d`xwy ,exeaca dayg` edi`c -éëä éà-

.`ed dixeac meyn dinrhcúáù àéøà éàî?zaya jd opirny`c `ix` i`n -

dpkda ebltil `kde ,mirxf xcqae ,lega opirnyl,zelfebceblt`ck.dxixaa lld ziae i`ny zia'åë àåä ïëåî ìáèã ïì òîùî à÷ àä`zln opireny`l ,zay iab hwp ikdl -

jixhv`c ,digxe` ab` izixg`ibelt`l,dpkdaxeq` epi` reay ipy x`yac ,dicda `d inp `pzopinfdynxare cg` mc` `a m`y ,`zi` dpkd la` ,cala xyrn meyn `l`

epwze,`ed lah xeq` zngn dvwen `dc ,owzp `ly onf lk dpnfd dil `ipdn `l :opixn` `le ,lek`l xzene ,owezn -digq`ezdabdc oeik :ol rnyn `w ,dizrcndnexz
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reay ipy x`ya `d :xn`w ikd `l` ,reay ipy.dilaha dil lik` xgnle ,xyrna aiigne ,dixeaca dil rawc ,ok xn`ie cenri `l -inp dvwen xeqi`c `pzl dil `xiaq i`c

xgnl lke` ip` o`kn xne`e ,ziriaya zay axr dvwend lr cnerd :ipznl dil ded ikd ,dipin rwt `l.okend on df ixd -opiwiicereay ipy x`ya `d :dipini` .oken epi` -

reay ipy x`ya `d :dpin opiwiice .okend on df ixde ,xgnl lke` ip` o`kn :xne`e ,ziriaya zay axr dvwend lr mc` cner :inpopirny `l `zyd la` .oken epi` -`weicn
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מוציאים את ניצוצות הקדושה, מבררים ומזככים ומעלים אותם . . והסדר בזה הוא שתחילה צריך לקבץ את המחשבה דיבור ומעשה 
שלו, ואחר-כך פועל קיבוץ הניצוצות בחלקו בעולם.

ממאמר שבת פרשת נח ה'תשכ"ח
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øçîì.dxixa yic ,ikda ibqe -íåùøéù ãò.dxixa oi`c ,oniqa -àøîâúå÷åðéú
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.rawúòáå÷ úáùm` -dcgizayldxeq` -

zayl dcgi `l m`e ,zay i`venl s`zaya -

dzlik`y ,lkl xeq`.diexw `id raw mlerl

.onwlck ,xzen zay i`venl la`äö÷åîä ìò
.dzr cr ezk`ln dxnbp `l dinzqe -úéòéáù

`zlikna ol `wtp .`id ixeyr xa e`l -

jnr ipeia` elk`e"nmxzie"dcyd zig lk`z

zeny)xyerna `ly zlke` dig dn ,(bks` -

.xyerna `ly lke` mc`øéñàã éîð éëä-

.xyrn meyn xgnl lek`làîòè éàî`l reay ipy x`ya -ziriay ipy x`ya `d -

jxc ezqipka `l` rawp epi` ziaa elit`e ,ziad ipt zii`x `la xyrnl raw `l

xkeyd"a opixn`ck ,mixry,rawp `l qpkpyk dfe ,(`,gt `rivn `aa) "milretd z`

,xnbpca `l` zraew xvg oi`c lirl xn`e ,ezk`ln dxnbp `l `dc,oiey xvge ziae

meyn e`l ,mipy x`y xqinl ziriay oizipzn hwp i`n`e ,"xkeyd"a mzd opixn`ck

?zayc zeriaw'åë íúä éðàù.dlik` d`xwy ,exeaca dayg` edi`c -éëä éà-

.`ed dixeac meyn dinrhcúáù àéøà éàî?zaya jd opirny`c `ix` i`n -

dpkda ebltil `kde ,mirxf xcqae ,lega opirnyl,zelfebceblt`ck.dxixaa lld ziae i`ny zia'åë àåä ïëåî ìáèã ïì òîùî à÷ àä`zln opireny`l ,zay iab hwp ikdl -

jixhv`c ,digxe` ab` izixg`ibelt`l,dpkdaxeq` epi` reay ipy x`yac ,dicda `d inp `pzopinfdynxare cg` mc` `a m`y ,`zi` dpkd la` ,cala xyrn meyn `l`

epwze,`ed lah xeq` zngn dvwen `dc ,owzp `ly onf lk dpnfd dil `ipdn `l :opixn` `le ,lek`l xzene ,owezn -digq`ezdabdc oeik :ol rnyn `w ,dizrcndnexz

ixy zaya `ziixe`cn xyrnex`ya xeqi` dpin wcinl ivn `le ,ziriaya dlgzkl dvwend lr mc` cner :ipzwcn ,oizipznn dil opirny ikde .xeqi` zngn dvwen df oi` -

reay ipy x`ya `d :xn`w ikd `l` ,reay ipy.dilaha dil lik` xgnle ,xyrna aiigne ,dixeaca dil rawc ,ok xn`ie cenri `l -inp dvwen xeqi`c `pzl dil `xiaq i`c

xgnl lke` ip` o`kn xne`e ,ziriaya zay axr dvwend lr cnerd :ipznl dil ded ikd ,dipin rwt `l.okend on df ixd -opiwiicereay ipy x`ya `d :dipini` .oken epi` -

reay ipy x`ya `d :dpin opiwiice .okend on df ixde ,xgnl lke` ip` o`kn :xne`e ,ziriaya zay axr dvwend lr mc` cner :inpopirny `l `zyd la` .oken epi` -`weicn

xqzpc.xyrn meyn `l` ,dvwen meyn
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øîåàåxn`w lirl ,i`ny ziac ediizhy `tlgn :inlyexia dywn - lhep ip` o`kn

xfril` iax `dc ,ibq `nlra dxin`ac xn`w `kde ,rprp ok m`` lehi `l

,sicr miig ilrac dvwenc ;ediizhy `tlgn `lc ,dyw `lc :xnel yie !`ed izeny

ip` o`kn xne`ac xn`w lirlc ,lld ziac ediizhy `tlgnc :dyw la` .ith oixingne

yie !meyxiy irac xn`w `kde ,ibq xgnl lhep

.micia diivw`c `kd ip`yc :xnel

úå÷åðéúoilekiy ab lr s`e - 'eke epnhy

ipt e`xiy cr i`xr zlik` lek`l

zay zlik` mewn lkn xvgd ipt e` ziad

zaya epnhy oeike .raw ely i`xre ,daeyg

lek`lhwpe .zay xary it lr s` erawed -

zewepizdaygn mdl oi`y it lr s` ,`zeaxl -

`cixb.mdl yi dyrn -

åéðáyxit - i`xr zlik` oilke` ezia ipae

diteb edi` la` ,eipa `wec :inlyexia

.jk my mgipdl ezrca dlbc ,edpiraw`

àä.edpriaw` zayc - `l reay ipy x`ya

`llkexnel dvexc `kid lk :oizrnyc

raewym` enk ,ziad ipt zii`x `la raew -

.[zetitxwe zebb jxc] (mixry) jxc oqipkd

éài` - inp lega elit` zay `ix` i`n ikd

exeaca dirawc meyn `nrhc ,ikdelit` -

opireny`l jixhv`c meyn `niz ike .inp lega

zay hwp jkitl ,lhep ip` o`kne ,dpkd`de -

,raew exeacc ,izxz ol rnynw oizipzn

dpkd oic opireny`elega opirnyl ok m`c -

dpkdc `zbelte ,ith `zeax iedc ,raew exeac

oqpk m` mipwezn zexita ,xg` mewna opirnyl

ip` o`kn xnel ibq xnele meyxiy jixva xve`l

lah oiprl zay hwpcn rnyn ,lhepzayc -

:eyexit ikd inp i` .reay ini x`ya laha raew

ebltl dpkdae ,raew exeacc lega opirnyl

,zelfeb iab i`ny ziae lld ziac `zbelt

`lc lirl ziyixtck ,`xidp `le .lirl `zi`ck

.miig ilraa ediizbelt jiiyàäol rnyn `w

oiprl edpihwp jkl - 'ek lv` `ed oken lahc

opireny` zay zpkdc digxe` ab`c ,zay

xeq` epi`c ,zayl epinfdc `kidc :xg` yecg

epwze mc` `a m`e axernd xyrn meyn `l`-

xyrn liaya dvwzpe li`ed opixn` `le ,owezn

ikde .opaxcn `l` ied `l zexyrne zenexz zdabde li`ed ,meid lkl dvwzp ekezay

'eke dvwend lr mc` cner :ipzcn ,dil wiiccenri `l reay ipy x`ya `d rnyn -

epwze xar m` `d ,dlgzklync `pzl dil `xiaq i` la` ,owezn -`l dvwen xeqi` me

:xne`e ,ziriaya zay axr dvwend lr cnerd :xninl dil ded ikd ,epwze xaryk epwz

xgnl lhep ip` o`knreay ipy x`ya `d :dpin opiwiice .okend on `ed ixd -on epi` -

.okend
`lde
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.øçîì ìëBà éðà ïàkî :øîBàå ,úéòéáMa úaL áøò¤¤©¨©§¦¦§¥¦¨£¦¥§¨¨
ãòå ïàkî :øîàéå ,íBLøiL ãò :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦©¤¦§§Ÿ©¦¨§©

.ïàkàøîâíéðàz eðîhL úB÷Bðéz :íúä ïðz ¨§©¨¨¦¤¨§§¥¦
àì úaL éàöBîì ,eøOò àìå eçëLå ,úaL áøòî¥¤¤©¨§¨§§Ÿ¦§§¨¥©¨Ÿ
íéðàz øéáònä :éîð ïðúe .eøOò ïk íà àlà eìëàéŸ§¤¨¦¥¦§§©©¦©©£¦§¥¦
,éàøò ïäî ïéìëBà Búéa éðáe åéða ¯ úBö÷ì Bøöça©£¥¦§¨¨§¥¥§¦¥¤£©
eäî úaL :ïîçð áøî àáø dépî àòa .íéøeèôe§¦§¨¦¥¨¨¥©©§¨©¨©
?Bzëàìî äøîâð àlL øáãa øNòîì äö÷eî òa÷zL¤¦§©§¤§©£¥§¨¨¤Ÿ¦§§¨§©§
¯ "âðBò úaMì úàø÷å" áéúëc ïåék :ïðéøîà éî¦¨§¦©¥¨¦§¦§¨¨¨©©¨¤

äòá÷àîìc Bà ,Bzëàìî äøîâð àlL øáãa eléôàå , ¨§¨©£¦§¨¨¤Ÿ¦§§¨§©§¦§¨
äøîâð àlL øáãa ,äòá÷ ¯ Bzëàìî äøîâpL øáãa§¨¨¤¦§§¨§©§¨§¨§¨¨¤Ÿ¦§§¨
úòáB÷ úaL :déì øîà ?äòá÷ àì ¯ Bzëàìî§©§Ÿ¨§¨£©¥©¨©©
äøîâð àlL øáãa ïéa ,Bzëàìî äøîâpL øáãa ïéa¥§¨¨¤¦§§¨§©§¥§¨¨¤Ÿ¦§§¨
äî ,øöçc àéîec úaL àîéàå :déì øîà .Bzëàìî§©§£©¥§¥¨©¨§¨§¨¥¤
,Bzëàìî äøîâpL øáãa àlà úòáB÷ dðéà ¯ øöç̈¥¥¨©©¤¨§¨¨¤¦§§¨§©§
!Bzëàìî äøîâpL øáãa àlà òa÷z àì ¯ úaL óà©©¨Ÿ¦§©¤¨§¨¨¤¦§§¨§©§
úòáB÷ úaMäL ,eðéãéa àeä Ceøò ãenéì :déì øîà£©¥¦¨§¨¥¤©©¨©©
äøîâð àlL øáãa ïéa .Bzëàìî äøîâpL øáãa ïéa¥§¨¨¤¦§§¨§©§¥§¨¨¤Ÿ¦§§¨
óà :ïîçð áøc déøa àøèeæ øî øîà .Bzëàìî§©§£©¨§¨§¥§©©§¨©
íãà ãîBò :øæòéìà éaø øîà ãBòå :àðéðz éîð ïðà£©©¦¨¥¨§£©©¦¡¦¤¤¥¨¨
¯ àîòè .'åëå úéòéáMa úaL áøò äö÷enä ìò©©§¤¤¤©¨©§¦¦©£¨
éðL øàLa àä ,àeä éøeOò øa åàìc ,úéòéáLc¦§¦¦§¨©¦¥¨¦§¨§¥
íeMî åàì ¯ àîòè éàî .øeñàc éîð éëä ¯ òeáL̈©¨¦©¦§¨©©§¨¨¦
éðà ïàkî" øîàc ïåék ,íúä éðàL ,àì ?äòá÷ úaLc§©¨¨§¨¨¨¥¨¨¥¨§¨©¦¨£¦
àéøà éàî éëä éà .déålò déì òá÷ ¯ "øçîì ìëBà¥§¨¨¨©¥¦¨¥¦¨¦©¦§¨
ìáèc :ïì òîLî à÷ àä !éîð ìBça eléôà ?úaL©¨£¦©©¦¨¨©§©¨§¤¤
.ïweúî ¯ Bðwúå øáò íàL ,úaL ìöà àeä ïëeî¨¥¤©¨¤¦¨©§¦§§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc dvia(ipy meil)

,úaL áøòad dpy,úéòéáM,xyrn aeig da oi`yïàkî' ,øîBàå ¤¤©¨©§¦¦§¥¦¨
.'øçîì ìëBà éðàlr s`e .xgnl mdn lek`l el xzen df ici lre £¦¥§¨¨

lehiy dryay meyn ,xzen minieqn zexit cgiin epi`y it
.cgiiy zexitd md el`y rxtnl xxazi xgnl zexitíéîëçå©£¨¦

íéøîBà,dvwen md oiicre ,ef dpkda ic oi`íBLøiL ãòoniqa §¦©¤¦§
ïàk ãòå ïàkî øîàéå:xgnl lke` ip` el`d minieqnd zexitd - §Ÿ©¦¨§©¨

àøîâ
,dxezd on .xyrn ipica micwdl yi epiptly `ibeqd zpadl
ipt e`xie ,mzk`ln xnbiy cr xyrna miaiiegn mpi` zexit
.xryd jxc xvgd e` ziad l` eqpkiy epiidc ,exvgd e` ,ziad
`le ezk`ln dxnbpy mcew s` raw zlik` lek`l exq` minkge

nd .exizd i`xr zlik`a j` ,ziad ipt d`xzwqer d`ad dpy
okle ,zexyern opi`e ,zial eqpkp `ly ,lk`nl zepken mip`za

.i`xr zlik` wx odn lek`l xzen
íúä ïðz,,úaL áøòî íéðàz eðîhL úB÷Bðéz,zaya olke`l ick §©¨¨¦¤¨§§¥¦¥¤¤©¨

,xyrna eaiigzp zay zlik`l ecgiizpe li`edeàìå eçëLå§¨§§Ÿ
,eøNò,xyrl xeq` dnvr zayaeeìëàé àì úaL éàöBîìelit` ¦§§¨¥©¨ŸŸ§

i`xr zlik`.eøNò ïk íà àlàipt mip`zd e`x `ly elit`e ¤¨¦¥¦§
i`xr zlik` elit`e ,daeyg zay zlik`y oeik .xvgd e` ziad
erawed zay zlik`l epnhedy oeike ,raw zlik`k daeyg dly
zay ,ezk`ln dxnbpy xacy dpyndn x`eane .xyrnl
`ly xac iabl j` .ziad ipt d`x `l m` elit` ,xyrnl ezraew

.ef dpynn di`x oi` ,ezk`ln dxnbpénð ïðúeoipra epipy cer - §©©¦
,xyrn aeigíéðàz øéáònämip`z gheydBøöçaickúBv÷ì- ©©£¦§¥¦©£¥§©

,[zeyaein mip`z-] zerivw odn zeyrlïäî ïéìëBà Búéa éðáe åéðä¨§¥¥§¦¥¤
íéøeèôe ,éàøòxvgl dqpkdd oi`y itl ,dfa mrhde .xyrln £©§¦

oqipkdy oeikne ,ezk`ln dxnbpy xaca `l` xyrna zaiign
`le ,ezk`ln dxnbp `ly xack zeaygp zerivw ziiyr myl
.xyrnl zraew zay.` ,mipic ipy epl ixd .xyrna eaiigzp

zk`ln dxnbp `ly xaca zraew dpi` xvg.a.e
äö÷eî òa÷zL eäî úaL ,ïîçð áøî àáø dépî àòamip`z-] §¨¦¥¨¨¥©©§¨©¨©¤¦§©§¤

[yeaiil evwedyBzëàìî äøîâð àlL øáãa ,øNòîìenke §©£¥§¨¨¤Ÿ¦§§¨§©§
,ezk`ln dxnbp `l yeaiil cnerd xacy ,x`azpy,ïðéøîà éî¦©§¦¨

'âðò úaMì úàø÷å' (âé çð äéòùé) áéúëc ïåéki`xr zlik` elit`e ¥¨¦§¦§¨¨¨©©¨Ÿ¤
,daeyg dly,äòá÷daeyg zay ly dlik` lky xg`ny ¨§¨
,raw zlik`k,Bzëàìî äøîâð àlL øáãa eléôàådwfg dzriawy ©£¦§¨¨¤Ÿ¦§§¨§©§

,ezk`ln dxnbpy xaca wx zraewd xvgd zeriawn xzeiBà
,àîìc`weecäòá÷ Bzëàìî äøîâpL øáãa,la`àlL øáãa ¦§¨§¨¨¤¦§§¨§©§¨§¨§¨¨¤Ÿ

,äòá÷ àì Bzëàìî äøîâð.xvg oicke ¦§§¨§©§Ÿ¨§¨
déì øîà,ongp axïéa Bzëàìî äøîâpL øáãa ïéa úòáB÷ úaL ¨©¥©¨©©¥§¨¨¤¦§§¨§©§¥

,Bzëàìî äøîâð àlL øáãai`venl s` xeq` zayl ecgii m`e §¨¨¤Ÿ¦§§¨§©§
zay.

déì øîàdid ,mrh ila `xaqn `irai`d z` zhyty oeik ,`ax ¨©¥
,jtidl xnel jløöçc àéîec úaL ,àîéàåoicy xnel jl yi - §¥¨©¨§¨§¨¥

dey zay,xvgläøîâpL øáãa àlà úòáB÷ dðéà øöç äî̈¨¥¥¨©©¤¨§¨¨¤¦§§¨
Bzëàìî äøîâpL øáãa àlà òa÷z àì úaL óà ,Bzëàìî. §©§©©¨Ÿ¦§©¤¨§¨¨¤¦§§¨§©§

,déì øîà`l` ,jl izxn` `xaqn `l ,jl izxn`y dnãenéì ¨©¥¦
,eðéãéa àeä Ceøò,izeaxn izcnlyøáãa ïéa úòáB÷ úaMäL ¨§¨¥¤©©¨©©¥§¨¨

.Bzëàìî äøîâð àlL øáãa ïéa Bzëàìî äøîâpL¤¦§§¨§©§¥§¨¨¤Ÿ¦§§¨§©§

àðéðz énð ïðà óà ,ïîçð áøc déøa àøèeæ øî øîàepizpyna ¨©©§¨§¥§©©§¨©£¨©¦¨¦¨
,epipy oky ,ezk`ln dxnbp `ly xaca mb xyrnl zraew zayy

äö÷enä ìò íãà ãîBò øæòéìà éaø øîà ãBòå`ed dvwen mzqe §¨©©¦¡¦¤¤¥¨¨©©§¤
a eilr cner `ede ,dzr cr ezk`ln dxnbp `ly xacúaL áøò¤¤©¨

,'eëå úéòéáMa.'xgnl lke` ip` o`kn' xne`e zayl epinfne ©§¦¦§
,rnyneàîòè,epinfd m` elke`l el xzenyøa åàìc úéòéáLc ©£¨¦§¦¦§¨©

,àeä éøeNò,xyrna aiig epi`y ,ziriayd dpya `edy oeikàä ¦¥¨
øeñàc énð éëä òeáL éðL øàLaepinfdy t"r` xgnl lek`l ¦§¨§¥¨©¨¦©¦§¨

,lah xeqi` meyn ,zay axrnàîòè éàî`ed reayd ipy x`ya ©©£¨
dfe ,xyrna aiigzn epi` ziad ipt zii`x ila ixd ,xyrna aiegn
`l oiicr dry dze`a ixdy ,zial qpkpyk xyrnl rawp `l

,ezk`ln dxnbpäòá÷ úaLc íeMî åàìxeqi`d mrh oi` ike - ¨¦§©¨¨§¨
,ezk`ln dxnbp `l oiicry elit` xyrnl zraew zayy meyn
`ly xaca mb zraewy ,xvgn `ticr zayy ongp axk gkene

.ezk`ln dxnbp
:`xnbd dgecàìzaydy ,xyrna dvwend aiigzpy mrhd edf Ÿ

`l` ,ezk`ln dxnbp `ly xaca zraew dpi`íúä éðàL©¦¨¨
did `lel] xyrna zexitd eaiigzpy mrhd ,epizpyna

y meyn ,[ziriaya,'øçîì ìëBà éðà ïàkî' øîàc ïåékmaiygdy ¥¨§¨©¦¨£¦¥§¨¨
,'dlik`' oeyla exeaicadéålò déì òá÷mzlik` z` aiygd - ¨©¥¦¨¥

oeyla z`f xne` did `l m` la` .mxyrl aiigzpe raw zlik`k
oeik ,xyrna aiegn did `l ,zayl mcgiin did wx ,'dlik`'

.mzk`ln dxnbp `ly
:`xnbd zl`eyéëä éàmeyn `ed xyrna aiigzpy mrhdy ¦¨¦

,exeaicúaL àéøà éàîixde ,zay iabl df oic `pzd hwp recn ©¦§¨©¨
énð ìBça eléôàdl `xwy exeaic ici lr xyrna aiegn `ed £¦©©¦

mirxf xcqa enewna lega df oic zepyl `pzl el dide ,dlik`
zpkd jxc iabl mzwelgn z` eli`e ,xyrn ipic epyp myy

.(.i) lirl x`eank zelfeb ly `nbeca aezkl xyt` dvwen
:`xnbd daiynïì òîLî à÷ àämzwelgn z` dpy `pzd - ¨¨©§©¨

,df oic ab` yecig cer eprinydl ick ,zay iablàeä ïëeî ìáèc§¤¤¨
úaL ìöàygp lah ly zexity -mpi`e ,zay iabl mipken mia ¥¤©¨

xnelk ,dvweníàLe xg` mc` `aøáòl"fg xeqi` lrBðwúå ¤¦¨©§¦§
carica if` ,zexyrne zenexz epnn yixtdyïweúîxzene §¨

,xeqi` zngn dvwen mrhn xeq` epi`y ,dfa yecigde .elke`l
xace .zaya zexyrne zenexz yixtdl xzen dxezd ony oeik
,'ziriaya dvwend lr mc` cner' dpyna aezky dnn cnlp df
x`yay wiecne ,ok xn`le cenrl xzen dligzkly rnyny
xyrna aiigzn exeaic ici lry ,ok xn`ie cenri `l mipyd
lky micnl ep` o`kn .dlaha dcera dlik`l eilr xq`pe
wx `ed xgnl lke` ip` o`kn xne`yk mipyd x`ya xeqi`d
zexita dvwen xeqi` yiy llba `le ,xyern epi`y llba
,dvwen xeqi` o`k yiy xaeq did `pzd m`y ,mipwezn mpi`y
ziriaya zay axr dvwend lr cnerd ,jk aezkl el did
dfn wiicpe ,okend on df ixd xgnl lke` ip` o`kn xne`e
oeikn la` .dvwen meyn xeq`y ,okend on epi` mipyd x`yay
ixd ,oinfdle cenrl el xzen ziriayay ,dligzkl oeyl hwpy
ixdy ,oinfdle dligzkl cenrl el xeq` mipyd x`yay wiecn
leki mxyir m` carica mle` ,lah meyn dlik`a xeq`

.dvwen meyn `le xyrn meyn wx `ed xeqi`d lky ,lek`l
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עשירים, אנשים אשר ההשגחה העליונה נתנה בידם האמצעים לפעול רבות טובות בעולמו של הקדוש-ברוך-הוא, בוודאי גם כוחות 
נפשם מתאימים למילוי תפקיד זה, תפקיד העולה פי כמה על תפקידו של איש הבינוני ועל אחת כמה וכמה של איש העני.

ממכתב כ"ה תשרי, ה'תשי"ט



xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc dvia(iyily meil)

zexit eaiigzpy mrhd yxtl xyt` ji` :`xnbd zl`ey
,mraw exeaicy meyn xyrna dvwendøæBç BøúBî àìäåixd - ©£Ÿ¨¥
,dvwend l` xfeg ezlik`n xizeiy dnøæòéìà éaøì déì ïðéòîLå§©§¦¨¥§©¦¡¦¤¤
òá÷ àì øæBç BøúBîc àëéä ìk øîàciax zrcly ep`vne - §¨©¨¥¨§¨¥Ÿ¨©

d`xpy ,lek`l ick lah ly zexit daxd gwl m` xfril`
ie`xy xacn md m` ,daexn dlik`a dcerq mdilr raewy
`le mxifgdl lekiy oeik ,zeriaw aeyg `l ezlik` xg` xifgdl
rawp `l dyrn ila cal xeaicay epizpyna oky lke .mlke`l

.elke`l `le ea xefgl lekiy oeik ,xyrnlïî íéúéæ ìèBpä ,ïðúc¦§©©¥¥¦¦
ïèònäick ,zetitva mizif daxd ea migipny lecb ilk - ©©£¨

,cad ziaa mdn e`ivedl gep didie ,mpny lyazie enngziy
,mzk`ln dxnbp `l ixdy xyrna miaiig mpi`y mpice

okle ,dyizkl micnery,ìëBàå çìîa úçà úçà ìáBè`la ¥©©©©§¤©§¥
li`ed jka raw zlik` dyrp epi` glna mlaehy s`e ,xyrn

.cin cg` cg` lke`eäøNò åéðôì ïúðå ìáè íàåd`xpy ,mizif §¦¨©§¨©§¨¨£¨¨
,raw zlik`l oiekznkáéiç.xyrna,øîBà øæòéìà éaøgwl m` ©¨©¦¡¦¤¤¥

øBäè ïèònä ïî,mixedh ea miievnd mizifdy -áéiçla` ,xyrl ¦©©£¨¨©¨
gwl m`øeèt ,àîè ïèònä ïî,mxyrlnúà øéæçî àeäL éðtî ¦©©£¨¨¥¨¦§¥¤©£¦¤
,øúBnäxg`l ex`yiy mizifd z` ohrnl xifgdl lekiy oeiky ©¨

.mlk`i ok`y el` s`e ,xyrna mizifd eaiigzp `l ,ezlik`
da ïðéeäå,dpynd ixaca epiywde -àðL éàîe àLéø àðL éàî §©¦¨¨©§¨¥¨©§¨

àôéñ,`tiqd oial `yixd oia weligd dn -,eäaà éaø øîàå ¥¨§¨©©¦©¨
a ,`nh mc`a zwqer dpyndyàLéøxaecnàøáâå øBäè ïèòîa ¥¨§©£¨¨§©§¨

déì øcäî éöî àìc ,àîè,ohrnl mizifd xifgdl leki epi`y - ¨¥§Ÿ¨¦©§©¥
md ,mizifd z` myl xifgi m`e ,xedh ohrnde `nh `edy oeik

.onyd lk z` e`nhiøcäî éöîc ,àîè àøáâå àîè ïèòîa àôéñ¥¨§©£¨¨¥§©§¨¨¥§¨¦©§©
ìdéohrndy oeik ,ezlik`n ex`yiy mizifd z` xifgdl lekiy - ¥

o`k oi`e mlek z` lek`l ezrca xnb `l dligzn okl ,`nh xak
zexit eaiigzpy epizpyn yxtl xyt` ji` ,dyw ok m`e .raw
mlhepe dyrn dyeryk m` ixde ,exeaic ici lr xyrna dvwend
erawp `l mxifgdl lekiy oeiky xfril` iax xaeq dlik`l
oeik ,dlik`l mraw `l `nlra xeaicay oky lk ,dlik`l

:`xnbd zvxzn .mlke`l `le ea xefgl lekiyénð ïéúéðúîmb - ©§¦¦©¦
cinrdl yi epizpynøcäî éöî àìc ,àîè àøáâå øBäè äö÷eîa§§¤¨§©§¨¨¥§Ÿ¨¦©§©

¯ déìexeaic mb okle ,mgwly xg`l zexitd xifgdl leki epi`y ¥
dgec .raw zlik`k iede lkd lek`l ezpeek i`ceay ,raew

,`nh mc`d m` s` ik ,jk uxzl ozip `l dpynay :`xnbdàìäå©£Ÿ
,ïä ïéãîBòå ïéøæçeîmraw wx ,oiicr dvwendn mlhp `l ixdy §¨¦§§¦¥

lekie e`nhp `l oiicre ,'xgnl lke` ip` o`kn' xn`y exeaica
i`y ,dyw aeye .xedhd dvwena mnewna mxizedle ea xefgl
leki epi` mipyd x`yay xfril` iax ly enrh yxtl xyt`
ixdy ,xyrnl raew exeaicy meyn 'xgnl lke` ip`' o`kn xnel
,xyrnl zraew zaydy iptn enrh i`cea `l` ,dxfga xyt`

.ongp ax ixacke ,ezk`ln dxnbp `ly xaca elit`eøîà àlà¤¨¨©
éMà øa éîéL áøxyrnl zraew zaydy dpyndn gken i`ce - ©¦¦©©¦

`iadl `xhef xnl oi` oiicr j` ,ezk`ln dxnbp `ly xaca
oky ,ongp ax eia` ixacl dpyndn di`x,zøîà à÷ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨¨§©§

dxnbp `ly xaca s` zraew zaydy di`x `ian dz` epnn ike
y xnel yi ixde ,ezk`lndéîòèì øæòéìà éaøzeriawa xingny ©¦¡¦¤¤§©£¥

ep`vny ,dk`ln xnb mcew xyrnläòá÷ äîeøz øîàcxyrnl §¨©§¨¨§¨
xacn dnexz yixtd m`y ,ezk`ln dxnbp `ly xaca mb
elit` zexitdn lek`l el xq`p ,ezk`ln dxnbp `l oiicry

,eizexyrn lk milyiy cr i`xr zlik`úaL ïkL ìëådzlik`y §¨¤¥©¨
minkg itl la` ,ezk`ln dxnbp `ly xaca mb rawize daeyg
mb eilr miwlegy okzi ,dnexz iabl xfril` iax lr miwlegd

.ezk`ln dxnbp `lyk zraew `ly zay iablúBøét ,ïðúc¦§©¥
ïîøzL,dlecb dnexz mdn yixtdy -ïzëàìî äøîâð àlL ãò- ¤§¨¨©¤Ÿ¦§§¨§©§¨

,dnexza eaiigzp `l cere ozk`ln dxnbpy iptløæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
,éàøò ïäî ìBëàì øñBà,zexyrnd lk z` mdn yixtiy cr ¥¤¡¥¤£©

.xyrnl raew dnexzd zyxtd dyrnyïéøézî íéîëçålek`l ©£¨¦©¦¦
xg` `l` ,xyrnl zraew dnexzd zyxtd oi`y ,i`xr mdn

.mzk`ln dxnbpy
,òîL àzongp ax ixacl di`x yi oiicryàôéqî.epizpyn ly ¨§©¦¥¨

,epipyy.ïàk ãòå ïàkî øîàéå íBLøiL ãò íéøîBà íéîëçådne ©£¨¦§¦©¤¦§§Ÿ©¦¨§©¨
ic `ly ,dxixa ipica wx `ed ,xfril` iax lr minkg ewlgpy
dfi` oniq dyriy jixv `l` ,xgnl lhep ip` o`kn xn`iy
mb ok m`e ,ewlgp `l xfril` iax ixac x`y lr la` ,lehi zexit
lehil ick meyxl leki ziriaya zay axra `weecy mixaeq md

,mzhiyl wiicl xyt`e ,dvwendn zexitd z`àîòè-mrhd ©£¨
meyn `ed ,xyrn `la ok zeyrl lekiyúéòéáMa úaL áøòc§¤¤©¨©§¦¦

,dzid¯ àeä éøeNò øa åàìc,xyrna aiig epi`yéðL øàLa àä §¨©©¥¨¦§¨§¥
íéøeñà ,eäðéð éøeNò éðác òeáLaxrn meyxi m` elit` dlik`a ¨©¦§¥©¥¦§£¦

,zayäòá÷ úaLc íeMî åàì ,àîòè éàîdfa xeqi`d oi` ike - ©©£¨¨¦§©¨¨§¨
zraew zay minkgl mby gkene .xyrnl zraew zaydy meyn
zexita zwqer epizpyny ,ezk`ln dxnbp `ly xaca elit`
.ongp axl di`x efe ,dlik`l miie`x mpi` oiicry dvwenay

:`xnbd dgecàì.xyrna dvwend aiigzpy mrhd df oi` - Ÿ
`l` ,ezk`ln dxnbp `ly xaca zraew dpi` zaydyéðàL©¦

déì òá÷ ,'øçîì ìëBà éðà ïàk ãòå ïàkî' øîàc ïåék ,íúäexeaica ¨¨¥¨§¨©¦¨§©¨£¦¥§¨¨¨©¥
:`xnbd zl`ey .xyrna aiig okle ,dlik` ly my dl `xwyéà¦

éëä,exeaic meyn xyrna aiigzn `edyúaL àéøà éàîrecn - ¨¦©¦§¨©¨
ixde ,zay iabl df oic `pzd hwpénð ìBça eléôàaiegn `ed £¦©©¦

`pzl el dide ,dlik` my dl `xwy exeaic ici lr xyrna
.xyrn ipic epyip myy mirxf xcqa enewna lega df oic zepyl

:`xnbd daiynïì òîLî à÷ àäiabl zwelgnd hwp `pzd - ¨¨©§©¨
,dpynd ly dpic ab` yecig cer eprinydl ick zayïëeî ìáèc§¤¤¨

,úaL ìöà àeä,dfa dpin `wtpe .xeqi` zngn dvwen epi`eíàL ¥¤©¨¤¦
e xg` mc` `aøáòl"fg xeqi` lrBðwúåepnn yixtdy - ¨©§¦§

`ed carica if` ,zexyrne zenexz,ïweúîelit` elke`l xzene §¨
.zayazexyrne zenexz yixtdl xzen dxezd ony xg`n ik

'mc` cner' dpynd oeyln cnlp dfe .dvwen aeyg df oi` ,zaya
ok xnel xeq` mipyd x`yay wiecne ,dligzkl rnyny ,'eke
mb dfa did eli` la` .xyrna aiigzn exeaicay itl ,dligzkl
axr dvwend lr cnerd ,zepyl `pzl el did ,dvwen xeqi`
,okend on df ixd xgnl lke` ip` o`kn xne`e ziriaya zay
.dvwen meyn xeq`y ,okend on epi` mipyd x`yay dfn wiicpe

* * *
zraew zay xfril` iaxly ,lirl `pwqnd lr zl`ey `xnbd

:ezk`ln dxnbp `ly xaca s`éäðéîøeiax ixacn dyw - §¦§¦
,dpyna epipyy .xg` mewna xfril`ìBkLàa ìëBà äéäly ¨¨¥§¤§

,i`xr zlik` elk`e ,ezk`ln dxnbp `ly ,miapräpbî ñðëðå§¦§©¦¦¨
myn ehwly,øöçì,ezlik` ick jez¯ øBîâé øîBà øæòéìà éaø ¤¨¥©¦¡¦¤¤¥¦§

xaca zraew xvgd oi`y ,xvga leky`d zlik` xenbl xzen
.ezk`ln dxnbp `ly,øBîâé àì øîBà òLBäé éaøxvgy meyn ©¦§ª©¥Ÿ¦§

axra lke` did m` oke .ezk`ln dxnbp `ly xaca mb zraew
e leky` zay,øBîâé øîBà øæòéìà éaø ,úaL éìéìa äëLçmby ¨§¨§¥¥©¨©¦¡¦¤¤¥¦§

.ezk`ln dxnbp `ly xaca zraew dpi` zaydøîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥
,øBîâé àìixde .ezk`ln dxnbp `ly xaca mb zraew zaydy Ÿ¦§

,dpyna xfril` iax ixacn `xnbd dgikedy dn z` xzeq df
zvxzn .ezk`ln dxnbp `ly xaca mb xyrnl zraew zaydy

:`xnbd¯ íúäzay dqpkpy elit`y my xfril` iax xn`y dn ¨¨
,xenbiàîòè éðz÷ãk,epipyy itk eixac yexit -,øîBà ïúð éaø ¦§¨¨¥©£¨©¦¨¨¥

øæòéìà éaø øîàLk àì' xvgl dpibdn qpkpykøöça ,'øBîâé Ÿ§¤¨©©¦¡¦¤¤¦§¤¨¥
,øBîâé,i`xr zlik` dxq`p dnvr xvgay dcen `ed mbyàlà ¦§¤¨

,øBîâéå øöçì õeç àöBéz` xyrna zaiign dpi` xvgl ezqipky ¥¤¨¥§¦§
.xvgd on m`iveiykl mzk`ln dxnbp `ly miaprdøîàLk àìå§Ÿ§¤¨©

øæòéìà éaøzay ilil dkygyk,øBîâé úaLa ,øBîâézaydy oeik ©¦¡¦¤¤¦§§©¨¦§
zpwqnke ezk`ln dxnbp `ly xaca elit` xyrnl zraew
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ריז ezny in` cenr dl sc ± iyily wxt`nei
øæåç åøúåî àìäå`zeriawc xninl zivn ikid -lhep elit` `lde ,`ed `xeac meyn

ie`xd xac m` ,daexn dlik`a dil riawc ifgnc ,eiptl ozepe lega lahd on daxd

myn elhpy mewnl ezlik` xg` xzend xifgdlxn`c xfril` iaxl dil opirny `d -

`xeaca oky lke ,`ziinw dlihpa raw `l`l dyrn `la.rawnïèòîlecb ilk -

oixaevyenngziy ick mizifd z` ealyazie

.cad ziaa e`ivedl gep `die ,okeza opnyìáåè
ìëåàå çìîá úçà úçà`le ,xyrn `la -

opixn`oleahli`ed ,raw dil ieyn glna

.cin olke` zg` zg`eáééç øåäè ïèòîä ïî-

dl iwenck ,exzen xifgdl ie`x oi`y ,xyrl

oxifgnyke ,erbna `nhpy ,`nh `xaba dinwl

.onyd `nhne mixedhd mr mi`nhd oiaxrzn

xifgdl ie`x oi`c oeike,oxzenedpilwy ik i`ce

`xwirn,edpilwy edlekl lkinl `zrc` -

diieye.raw zlik`øåèô àîè ïèòîä ïî-

edpilwy ike ,xzend xifgdl ie`xy iptn

`yixa `xwirn`zxet lkinl `zrc` -

.lwy xzen ixecd`eàùéø àðù éàîoi`c -

xifgdl lekiohrnc meyn -xyt` `de ,xedh

.xedh mc`d m` mb zeidlåäáà éáø øîàå-

ohrnc `yix .`nwezn `nh `xaba dlekxedh

izif e`nhp ixd :xn`z m`e .xcdnl ivn `l

odn lhpyk ohrndmewn `l` `nh `l -

:opiqxb ikd .myn owlql lekie ,erbnàùéø
øãäîì éöî àìã àîè àøáâå øåäè ïèòîá
øãäîì éöîã àîè ïèòîå àîè àøáâá àôéñ

:opipyneéîð ïéúéðúî,dixeaca rawc -

ivn `lc ,opiwqr `nh `xabe xedh dvwena

:opikxte .exzen xcdnlïéãîåòå ïéøæçåî àìäå-

oeike ,`ed `nlra `xeac `l` ,olhp `l `lde

xyt`e olhp ikc`le dxfg dil `ipdn dxfga

`l` olhp `le ,inp dxfga xyt` `l ik ,rawn

lwyn elit`c ,efk dxfg jl oi` ,`nlra `xeac

:opiqxb ikd .edpilwy `l inpáø øîà àìà
'åë éùà øá éîéù`ed zay mlerl `l` -

`xhef xnl dil zwlqn ike ,oizipzna drawc

oizipznn dea`l diriiql `lc ,dizriiqn-

.diwlqz ikdúøîà à÷ øæòéìà éáødipin -

dxnbp `lya s` ,draw zayc `zriiq ziziin

.ozk`lnäîåøú øîàã äéîòèì øæòéìà éáø
úòáå÷m`y ,ezk`ln dxnbp `ly xac -

eznexz diabdcr i`xr zlik`l xq`p -

.zexyrn x`y yixtiyúáù ïëù ìëå-

ikid ik :jl `ni` ,opax la` .dzlik` `aiygc

.zaya ibilt dnexza ibiltcàôéñî òîù àú
,dxixa oiprl `l` dilr opax belt` `lc -

`d ,ziriaya zay axr `wecc dil ecen la`

reay ipy x`ya.xyrn meyn xeq` -ìáèã
'åë àåä ïëåî,jkld .`zeriaw dilr `liigc ,xfeg exzen elit`c edl opirny opaxc meyn ,xfril` iaxc `ail` lirl jixtck ,xfeg exzen ixde :jxtnl ivn `l `kde .ziyixtck -

.zay meyn `le ,diraw edi`c meyn inp oizipzna opaxc ediinrh ilznl `ki`éäðéîøå.xfril` iaxc` xfril` iaxc -ìåëùàá ìëåà äéä,`id dk`ln xnb e`l leky` mzqe -

.iniiw dkixcl miapr mzqcäðâî ñðëðå.xvgl el `ae ,myn mhwly -øåîâé øîåà øæòéìà éáøxvga xenbl dvx m` -dxnbp `ly xac zraew xvg oi`c ,ezlik` xenbie -

.ezk`lnøåîâé àì øîåà òùåäé éáø:opiqxb ikd .ezk`ln dxnbp `ly xac zraew xvg :xaqw -øåîâé øîåà øæòéìà éáø úáù éìéì äëùçm` -xvga xn`c ikid ik ,xenbl dvx

reay ipy x`yac xfril` iaxc `nrh `pniwe` oizipzne .ezk`ln dxnbp `ly xac zraew zay oi`c ,ezlik` xenbi zaya xn``l dixeac meync ,draw zayc meyn `l -

:opiqxb ikd .xfeg exzen xfril` iaxl `dc ,xninl `pivnøåîâé úáùá øåîâé øîàùë àìå øåîâéå øöçì õåç àöé àìà øåîâé øöçá øåîâé øæòéìà éáø øîàùë àì øîåà ïúð éáø
'åë ïéúîé àìàzay i`venl :lirl eda opzc ,mip`z epnhy zewepizl `inc `lc .xenbi zay i`venl ,edine .draw zay xfril` iaxl dil zi`c ,i`w xfril` iaxc` ediiexze -

ef la` .ediilr draw jkld ,mecgi zay zlik`l mzdc .elk`i `lozp iaxc ,zexyrn zkqnc dpyna dl opiqxb oke ,yeaya mda daezk `idy mixtq yi .zayl dcgi `l -

.xnzi` ikd zexyrnc `ztqezaç÷î ãçàåxn`c o`nl `ki`c meyn ,opireny`l opgei iaxl dil `kixhv`e .ikda edpiayg` opixn` `l ,dk`ln xnb mcew exiagl oxkn m` -

.onwlck ,drawúáù.xninl opgei iaxl jixhvi` -ììäãî é÷åôàì.dilr ibiltc opaxk `l` ,dizek `zkld zilc -åîöòì ììä.eilr oiwelg exec lkc rnyn ,xqe` ecal lld -
øöç
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àìäålega lahd on daxd lhp elit` ,xfril` iaxle - xfeg exzen,zeriaw ied `l -

.raew epi` exeacc oky oke ,xzen xifgdl ie`xd xaca ,jenqa gkenck

àùéøohrnd izif e`nhp ixde :xn`z m`e - xcdnl ivn `lc `nh `xabe xedh ohrna

`ly dlrnln ewlql lekie ,erbn mewn `l` `nh `lc :xnel yie !odn lhpyk

xifgdl ie`x epi` mewn lkne .mixg`a rbi

,mi`nhd mr mixedhd miaxrzny itl ,xzend

iheyta elhpy oebk :inp i` .qxhpewd yxit jk

.exag el ozpy e` ,ur ilk

àìäå`l` ,olhp `lc - oicnere oixfgen od

dlecb dxfg jl oi`e .`nlra `xeaca

oky lk ,rawn `l xifgdl ie`xa elit`c ,efn

.llk lhp `la

àìàxfril` iaxl i`ce - 'eke iniy ax xn`

ezk`ln dxnbp `la elit` zay raew

dnexz iab oixiznc opaxl la` ,dnexz iab enk

.zay iab opirci `l -

àú`wec `l` opax ibilt `lc - `tiqn rny
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc dvia(iriax meil)

oicd `ed m` ,zaya dpyna cnlpd sqep oica zwtzqn `xnbd
:`l e` aeh meiaïðz íúäoiptn ,my dpynd jynda epipy - ¨¨§©

'eke zetew ynge rax`ìàeîL øîàå .øöBàä úà àì ìáàyxtl £¨Ÿ¤¨¨§¨©§¥
,dpynd ixac z`,'øöBàä úà àì ìáà' éàî,dpeekdøBîâé àì ìáà ©£¨Ÿ¤¨¨£¨Ÿ¦§
,Blek øöBàä úàedf ,zetew ynge rax` zeptl exizdy s`y ¤¨¨

oiicr ynge rax` dptny xg`le ,zetew daxd yiyk `weec
owexle ozeptl xeq` ,el` wx ex`yp m` la` ,zetew my zex`yp

meyn ,xve`d z`úBneb ééåLàì éúà àîìcielib i"r `ny - ¦§¨¨¥§©§ª¥
.dpea meyn xeq` df xace ,dzeeydl `eaie dneb dlbzz dtvixd

:`xnbd zwtzqnéàî àëäliydl xzed m`d ,epizpyn oica - ¨¨©
z`eeydl eyyg dfa mb `ny e` ,bbd dlbzie zexitd lk z`

:wtqd iccv z` zx`an `xnbd .zenebøeñàc úaLa àeä íúä- ¨¨§©¨§¨
exq` zay iabl `weec `nyøéîçc íeMîokl ,dxeng zayy - ¦§¨¦
,zeneb z`eeydl da eyygìáàa¯ éîc øétL ,ìé÷c áBè íBé £¨§¦©¦¨¥

.zexitd lk z` liydl s` xzene ,ea eyyg `ly xyt`àîìc Bà¦§¨
ixdy ,xzei xingdl yi o`kLøãnä úéa ìeha àkéàc íúämy - ¨¨§¦¨¦¥©¦§¨
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.xeq`y
:zaya oicd dn ,epizpyn oica zwtzqn `xnbd¯ ïðz àëäåepipy §¨¨§©
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,`ziixaa epipyìLé àì¯ úBðBlça ìáça íìLdaex` oi` m` Ÿ§©§§¥§¤¤©©
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`weec m`d ,mdøeñàc àeä áBè íBéa àëä,meynìeha àkéìc ¨¨§§¨§¥¨¦

,Løãnä úéa ìeha àkéàc úaL ìáà ,Løãnä úéaz`f repnl icke ¥©¦§¨£¨©¨§¦¨¦¥©¦§¨
¯ éîc øétL.zepelga mlylyl s` xzenàîìc Bà,jtidlàëä ©¦¨¥¦§¨¨¨

úBøét ãñôä àkéàcz`f lkaeàì zøîà,zepelga mlylylíúä §¦¨¤§¥¥¨§©§Ÿ¨¨
ïkL ìk àì úBøét ãñôä àkéìc.zepelga lylyl xeq`y¯ e÷éz §¥¨¤§¥¥Ÿ¨¤¥¥

:wtqa ex`yp elld zeirai`d lk
* * *

:dpyna epipy:úBøétä úà ïéqëîedfi` iabl zxxan `xnbd §©¦¤©¥
:exizd zexitéðáìc àøéåà eléôàå ,àìeò øîàzexecqd mipal - ¨©¨©£¦£¥¨§¦§¥

ick ,ozeqkl xzen [hiha zexaegn opi`y] xie` odipia yiy oipal
.lehlha zexeq`y t"r`e ,minybd on egeni `ly,øîà ÷çöé éaø©¦¦§¨¨©

¯ ïéeàøä úBøét,lehlha mixzene dlik`l miie`xy zexit `weec ¥¨§¦
.mzeqkl ick ilk lhlhl xzen¯ déîòèì ÷çöé éaø àãæàå§©§¨©¦¦§¨§©£¥

,ezhiylìhéð éìk ïéà ,÷çöé éaø øîàczaya milhlhn oi` - §¨©©¦¦§¨¥§¦¦¨
xzid ilk elit`ì àlàjxev,úaLa ìhépä øáãjxevl la` ¤¨§¨¨©¦¨§©¨

iabl epizpynn zei`x d`ian `xnbd .ilk lhlhl xeq` dvwen
:ef zwelgn.íéìëa úBøétä úà ïéqëî ,ïðz,rnyne¯ ïéà úBøét §©§©¦¤©¥§¥¦¥¦

,exizd zexitàì éðáìc àøéåàdgec .wgvi iax zhiyke ,exizd £¥¨§¦§¥Ÿ
:`xnbdéðáìc àøéåà eléôàc ïécä àeä,zeqkl xzen mbéãéiàå ©¦©£¦£¥¨§¦§¥§©§¥

àLéø àðúc`yixa epipyy ab` -,'úBøét' ïéìéMîwx jiiy dfy §¨¨¥¨©¦¦¥
,lehlha xzend xaca,úBøétä úà ïéqëî énð àôéñ àðzla` ¨¨¥¨©¦§©¦¤©¥

:wgvi 'xl ztqep di`x .mipal mb `l` zexit `weec e`l zn`a
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dgec .lhlhl xeq` dvwend xac jxevly rnyn ,dvwen
:`xnbdïðé÷ñò éàîa àëäo`k xaecn -¯ àìáéèaoiily onye ¨¨§©©§¦¨§¦§¨

di`x `xnbd d`ian .dvwen mde melkl miie`x mpi`y lah
iwe`l:ef `zn¯ àøazñî énð éëä,laha xaecny xazqnéàc ¨¦©¦¦§©§¨§¦

Czòc à÷ìñdpynd zpeeky¯ àøézäc ïîL écëå ïéé éckmpi`y ¨§¨©§¨©¥©¦§©¥¤¤§¤¥¨
,lah¯ úBøét àLéø déì àðz àädnle ,zexit `pzd dpy xak ixd ¨¨¨¥¥¨¥

,dvwen ly onye oii eprinydl `a i`ce `l` ,onye oii dpye xfg
ef oi` :`xnbd dgec .mzeqkl ick milk lhlhl xzen dfl s`y

ik ,di`xdéì àëéøèöà ïîL écëå ïéé éck`pzd jxved - ©¥©¦§©¥¤¤¦§§¦¨¥
c meyn ,mze` miqkny eprinydl¯ àðéîà Czòc à÷ìñdid ¨§¨©§¨£¦¨

zrcd lr dlery,äaeøî ãñôäìmybd mdilr cxeiy zexit oebk §¤§¥§¤
,aiwxdl milelreeLLçla` ,mzeqkl exizdeèòeî ãñôäì- ¨§§¤§¥¨

leki jygzykle ,mybd zngn eaiwxi `ly onyde oiid ick
mday okzi ,mwlqleLLç àì,jxevl `ly dgxih xizdlà÷ Ÿ¨§¨

ïì òîLî.xzen dfa s`y ©§©¨
:`ler zhiyl epizpynn di`x d`ian `xnbdïðz,éìk ïéðúBð §©§¦§¦

,úaMa óìcä úçz`ede yeniyl ie`x epi` slcdy s`e.dvwen ©©©¤¤©©¨
:`xnbd dgec .`lerke ,dvwen jxevl s` lhip ilky ixd

xaecnyéeàøä óìãaziizyl t"kr miie`xd milelv mina - §¤¤¨¨
:`lerl ztqep di`x .mivwen mpi`e ,dndaïéñøBt ,òîL àz̈§©§¦

úaLa íéðáì éab ìò úìöçîixd .mybd zngn ecqti `ly ick , ©§¤¤©©¥§¥¦§©¨
mipala xaecn :`xnbd dgec .mipal jxevl lhlhl xzeny

¯ àðéðaî øeúéiàc,oipal zecner opi`e oipad xnb xg` exzepy §©§¦¦§¨¨
¯ eäééìò àbæîì éæçcdi`x .zevwen opi`e ,odilr oryidl zeie`xy §¨¥§¦§¨£©§

:`lerl ztqepíéðáà éab ìò úìöçî ïéñøBt ,òîL àzzecnerd] ¨§©§¦©§¤¤©©¥£¨¦
[oipal,úaLaodilr wiacdl lkei `le myba eahxi `ly ick §©¨

xaecny :`xnbd dgec .`ler zrcl di`xe ,hihíéðáàa©£¨¦
úBìæøe÷î,cg oy`xy -àqkä úéáì ïééæçc,oda gpwl zeie`xy - §§¨§©§¨§¥©¦¥

lhlhl mb xzeny heyte ,zeixad ceak meyn olhlhl exizde
:`lerl ztqep di`x .okxvl xg` xacúìöçî ïéñøBt ,òîL àz̈§©§¦©§¤¤

änça ,úaLa íéøBác úøek éab ìòodilr jkeqlänçä éðtî, ©©¥©¤¤§¦§©¨©©¨¦§¥©©¨
íéîLbáeodilr obdlãeöì ïéekúé àlL ãáìáe ,íéîLbä éðtî- ©§¨¦¦§¥©§¨¦¦§©¤Ÿ¦§©¥¨

xzeny ixd .dk`ln a` `idy ,mixeacd zciv myl oiekzi `ly
zrcke ,mivwene miig ilra mdy mixeac jxevl zlvgn lhlhl

:`xnbd dgec .`lerénð íúäwx zlvgnd lhlhn epi` my mb - ¨¨©¦
meyn `l` ,mixeacd liaya¯ Lác àkéàc,zxeeka yac yiy §¦¨§©

:`xnbd dywn .dvwen epi`yáøì ïLénî àá÷eò áø déì øîà̈©¥©§¨¦¥¨§©
íéîLbä úBîéa ,Lác àkéàc änçä úBîéa çðézä ,éMàyac oi`y ©¦¨¥©¦©©¨§¦¨§©¦©§¨¦

zxeeka,øîéîì àkéà éàî`ziixaa exizdy dny jgxk lre ©¦¨§¥©
zvxzn .mixeacd lr obdl ick epiid 'minybd iptn minyba'

:`xnbdúBlç ézL ïúBàì àlà àëøöð àìzxeeka mixi`yny Ÿ¦§§¨¤¨§¨§¥©
meyne ,sxegd ini jyna mixeacd oefn jxevl ,dziicx xg`l

:`xnbd zl`ey .zlvgnd qextl exizd el` zelg izyézL ïúBà¨§¥
¯ ïä úBö÷eî úBlçoiicr k"`e ,mixeacd zlik`l zevwen od s` ©§¥

:`xnbd zvxzn .dvwen jxevl lhip ilky gikedl xyt`àëä̈¨
íäéìò áMçL ,ïðé÷ñò éàîaopi` aeye ,mc` zlik`l zay axrn §©©§¦¨¤¦¥£¥¤

:`xnbd dywn .zevwenìáàm`éàî ,íäéìò áMç àì,epic dn - £¨Ÿ¦¥£¥¤©
df ote`a ike,øeñàk"`¯ éðúcàn `pzdy cri`pz epriny ¨©§¨¥

zlvgnd zqixt xzidléðúìå âBìôì ,ãeöì ïéekúé àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ¦§©¥¨¦§§¦§¥
dãéãaly dvwen oicne] cevl oiekzn epi`a s` eliabdl el did - §¦¨

xnele ,[onvra zelgdíéøeîà íéøác änalhlhl xzeny ©¤§¨¦£¦
oebk ,zxeekd lr zlvgn qextleïäéìò áMçLzelgd izy lr - ¤¦¥£¥¤

,dvwen xeqi` oi` f`y ,olk`lìáàm`.øeñà íäéìò áMç àì £¨Ÿ¦¥£¥¤¨
:`xnbd zvxznøîà÷ éëäy ,xnel `pzd zpeek -ét ìò óà ¨¦¨¨©©©¦

ïäéìò áMçLzlvgn qextl xzid oi` oiicr ,dvwen xeqi` oi`e ¤¦¥£¥¤
dpy okle ,dciv xeqi` meyn,ãeöì ïéekúé àlL ãáìáeycgl `ae ¦§©¤Ÿ¦§©¥¨

.dciv xeqi` yi oiicr dvwen cvn xeqi` mey oi`y t"r`y
:`xnbd zl`eyàzîé÷Bà éàîaz` cinrn dz` `pz dfi` itl - §©¦§¨
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רכי ezny in` cenr el sc ± iyily wxt`nei
'åë ïðú íúä.zxg` dl`y cere :xnelk -øöåàä úà øåîâé àìùmy eid `l m` -

xzei yiy mewna el exizdy ,zetew yng e` rax` `l`exizd `l o`k -ozeptlolek
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ââä åúåàádaex`dy -.ea zexitdy bbaïéìèìèî ïéàoliydl `ay bbay zexita -

ly odizebba elit`e ,ixiin `w minybd iptn

my `diy dfn deab df oi`y ,oieyy miza ipy

.dcixie diilr gxehúåðåìçáswen m` oebk -

dvigna oelg yi la` ,daex` ea oi`e dvign

zial e` xvgl`l -oiwya mlylyijxc

bbd on zelrdl gxeh yiy iptn ,laga oelgd

.ux`l myne oelglúåîìåñlk -dbxcnixw

.eply miyakd s`e ,mleqéðáìã àøéåà åìéôàå
mipal -mivwene mixecddminybe ,oipal

`xizne ,mithep`lyegenilhlhl xzen -

ode li`ed opixn` `le ;ozeqkle okxvl milk

oilhp oi` onvr.okxvl lhpi `l ilkd s` -'øå
øîà ÷çöé`ed lehlhl oie`xd zexit `wec -

icin la` ,okxvl milk lhlhl opax exyc

lehlh xa e`lc.ekxvl lhip ilk oi` -àìà
ìèéðä øáãì.lhipd xac jxevl -àðúã éãééàå

àùéøifgca jgxk lrc ,oie`xd zexit -

od lhlhn ixdy ,hwpnl jixhv` lehlhl

oliyne onvrzexit ieqk oiprl inp hwp -

oicd `ede ,`wec e`l `tiq ,edine .oie`xd

.ipallïéé éãë ïëå ïðúixii` `l ipda ickn -

mixac opireny`l `ae ,`kd opzc oeike ,lirl

zexit cal mixg`,mipal eprinydl el did -

:opiqxb ikd .el` oky lkeïðé÷ñò éàîá àëä
àìáéèãá`a `l :xnelk -jrinydlm` ik

jxacke) mipala `veik`wc oii ick jpdc ,(

ipze siqen`laihca -mixeq`y ,opiwqr

oie`xd zexit `yixa opireny`c .lehlha
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ביצה. פרק חמישי - משילין דף לו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

התורה והמצוות מקיפות את חיי האדם מיום גיחו מבטן אמו עד עת פקודתו, ומעמידות אותו בקרן אורה בשכל בריא ובקניין מידות 
נעלות והנהגות ישרות לא רק בין אדם למקום אלא גם בין אדם לחברו.

היום יום כז תשרי
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åðéîáù øáã àîéúã åäîãåöðsere dig oebk ,epin ipa z` cevl jxcy -la` .xeq` -

cevp epina oi`c i`d.ol rnyn `w ,ixy -øîà éùà áø,`xwirn opipyck mlerl -

yac `ki` in minybd zenia :jl `iywce .mc` lk`nl yac `ki`cinc ,`iyw `l -

?minybd zenie dngd zeni ipzwêôåù.uegl -äðåùåepxifgi -.slcd zgz enewnl

òðîð åðéàå.jkl jixv m` ,meid lk zepyln -

éáóåìã ééáàã àéçølr ltep did slcd -

migxd,hiha oieyr eide ,elyiptn migenpe

zzl mikixvd milkl witqn did `le .minybd

.slcd zgzäéìééò ìéæêéøåôìíúäìzial -

miqe`n ediy ,irx ly sxbk iedlc ,my `edy

xzen dz`e ,jzhn iptl zeidl jl migxd

o`ivedle olhlhlsxbc onwl xn`ck .uegl

.dty`l e`ivedl xzen irx lyóøâ ïéùåò éëå
äìçúëì éòø ìù`diy mexbl xzen ike -

ep`iveiy ick el qe`n xacd?éøáòã éì éúéú
øîãàip`eaz -ixac lr izxary ixkya z`f

iexw irx ly `l` ,od qxg ilk hiare sxb :iax

.hiar iexw milbx inin lye ,sxbíéî åá ïúåð
åøéæçîåoivwenc -e`l i`e ,od qe`n zngn

`in ab`ivn `l -e`ivedle ,edpilhlhl`ed

.eceak meyn dil exycäðéî øåáñl`enycn -

ab`c ,hwp sxb `wecc micinlzd mixeaq eid

,envr ipta la` .irxd z` lhlhl ixy `pn

ecia ynn qe`n xac e` irxd z` lehil

ep`iveie.dil exy `l -é÷îøôñàá.minya -

äúéöåöá.dapfa -äðùîåéìò áééçù ìë-

meyn ,zaya ezeyrl `ly mixteq ixacn

,devn zvw ea yiy ,zeyx meyn e` ,zeay

xac zeidl `ed aexwe ,dlecb devn `l la`

.mixteq ixacn xeqi` ea yie ,zeyxdíåùî åà
äåöî,ynn devn ea yiy e` -minkg edexq`e

.zaya zeyrlåéìò ïéáééçezeyrl `ly -

.aeh meiaïä åìàåmeyn oixeq`y mixac -

oi`e ,odn zeayl minkg eilr elihdy ,zeay

.devn mey oziiyra'åë ïìéàá ïéìåò àì-

.opax eda xefb i`n` `xnba yxtn edlekïéà
ïéçôèî.cia -ïé÷ôñî ïéàå.jxi lr -ïéàå
ïéã÷øî.xiyle dgnyl oleke .lbxa -`xnbae

`wc ,xiy ilk ocbpk owzi `ny dxfb :yxtn

.`pn ciarúåùø íåùî ïä åìàådidy :xnelk -

,devnl oiaexw ody meyn oxizdl eplmexq`e

zeyx dil exwc i`d .minkgirac jpd meyn -

ixw odiable ,dxenb devn eedc `tiqa ipznl

jpdlirivnjpdle .zeyx,zeay ixw i`nw

cv oda oi`y itl ,oda yi xenb zeay xeqi`c

oda oi`y ,odilrn minkg zexifb wlql

.devn zigelglïéðã àì.oic -ïéùã÷î àìå-

zeyx dil ixw i`n` yxtn `xnbae .dy`

.(ediilr xefb `nrh i`ne)ïéùéã÷î àìå-

.zeycwdïéëéøòîitk ozepe ,"ilr jkxr" -

`xwie) oikxr zyxta aezky enk ,mipy.(fk

ïéîéøçî àìåef dnda ixd" -mzqe ."mxg

.ziad wcal minxgàøîâäìòé àîùùåìúéåxvew epiidc ,`ziixe`cn `xeq` iedc -

ylezy.xaegnd oníåçúì õåç àöé àîùipniq d`ex epi` eilbxa jldn epi`y jezn -

.oinegzdàúééøåàãî ïéîåçú äðéî òîùxefbcn -opaxcn i`c .oinegz eh` daikx-

.dicic meyn `zixg` `zln ixq` eed `läøåîæ êåúçé àîù,dzekdl -on xvew iede

.xaegndïéèééù ìù úéáç,dkex` ziag oink oiyere eze` oibxe`y ,`neb ly ilk -

oicnle.heyl eaãéáò à÷ äåöî àä?zeyx dil ixw i`n`e -äåöî àä ïéùã÷î àìå
ãéáò à÷`yepy -dy`zextl?zeyx dil ixw `w i`n`e ,zeaxle
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ziaa oitlfn xak minybddlgzkl jk lk oi` -

.ieb oipnfn enk

àîù:qxhpewd yxit - oihiiy ly ziag dyri

hye ,ziag oirk dyere mipw oigwely

:qxg ilka oixedh el`e ,opz `dc :dywe .oda

`nl` .oihiiy ly ziage ,oifafal dl oi`y `lah

el oi`y qxg ilk `edy il d`xp okl !`ed qxgc

itl mina rwzydl leki epi` jk jezne ,gzt

ipt lr sv jkle ,ekezl qpkil oileki mind oi`y

.mind

àäådede :qxhpewd yxit - ciar `w devn

`tiqc jpi` icda edpiaygnl dil

,dipin sicrc `ki`c `kixv `l :ipyne .devnn

itle .`tiqc ipdc `inec ,jk lk devn epi` jkle

.xeq` dipin sicrc `kilca mbc zeidl leki df

n `d oiycwn `l iab inp yxit okeciar `w dev

elit` :rnyn .mipae dy` dil zi`c :ipyne ,'ek

xn`c :dywe .xeq` mewn lkn mipae dy` el oi`

oi` jkitl :(`,dl oixcdpq) "zepenn ipic" wxt

ikidc ,aeh mei axra `le zay axra `l oipc

zaya dilhwle `zay ilrna dipiicl ?ciarl-

.oipc oi`c meyn ipyn `le .zay dgec dgivx oi`

sicr `kil `nzqac ,oixcdqac mzd rnyn

dil `gipc :ayiil yie !oipc xity ediipn

`le ,dxezd on xeq`l `nrh xninl cenlzdl

devn `dc :yxit mz epiaxe .opaxcn `l` xeq`l

`kixv `l :ipyne ?'ek exfb i`n`e ,ciar `w

mipae dy` el oi` m` la` ,mipae dy` dil zi`c

wxtac :dywe .ciar `w devnc ,ycwl xzen -

el oipwzn lecb odk iab inlyexia `neic `nw

!zaya oipw el oipew ixde :jixt ,zxg` dy`

devn ezy` dzny oeik `dc ,ciar `w devnc oeik ixyc ipyle ,ycwna zeay oi` :ipyne

devn ciar `w cere !zxg` dy` `yil el!(fh `xwie) "ezia crae ecra xtke" aizkc -

`nrh `kd xn`w `dc ,oixcdpqc `iddn `iyw `le .qxhpewd yexitk xnel yi i`ce ,`l`

miaiignd ixace oikfnd ixac eazke ,aeh mei axrn oica xak eayic oeike ,aezki `ny

mzd xn`wck ,mei ceran`le ,mz epiax yexitk xnel yi cere .xfbnl jiiy `l ok m` -

:`neic inlyexia mzd wiqn xcde .hwp inrh ixzn cg `nyc :lecb odkc `iddn `iyw

dpewk `di `ly ,mei ceran oqpekl jixv oilnx` oiqpekc oicd iaxn` `cd :`pen iax xn`

epi` dpw `ly crc `nrh mzd yxtne ,inlyexia zeaezk yixa inp `zi`e .zaya oipw

dqpkyn ,dixcp zxtda `le dici dyrna `le dz`ivna i`kfitl ,oiycwn oi`c `nrh i`dne .mipae dy` el yiya inwe`l `ki` inp `edde .zaya oipw dpewk `vnpe ,mleka i`kf -

.zaya hb zzl ok enk xeq` ,oipw dpewk d`xpy
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!àèéLt .äãeöî äpNòé àlL ãáìáe :àîéà àlà¤¨¥¨¦§©¤Ÿ©£¤¨§¨§¦¨
Bðéîa àlL ,øeñà ¯ ãBvð Bðéîa :àîéúc eäî©§¥¨§¦¦¨¤Ÿ§¦
éî :øîà éLà áø .ïì òîLî à÷ ,øzeî ¯ ãBvð¦¨¨©§©¨©©¦£©¦
éðtî änça ?íéîLbä úBîéáe änçä úBîéa éðú÷̈¨¥¦©©¨¦©§¨¦©©¨¦§¥
ïñéð éîBéa .éðú÷ íéîLbä éðtî íéîLbáe ,änçä©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦¨¨¥§¥¦¨
àkéàå íéîLb àkéàå änç àkéàc ,éøLz éîBéáe§¥¦§¥§¦¨©¨§¦¨§¨¦§¦¨
íà àðz ."úaMa óìcä úçz éìk ïéðúBðå" .Lác§©§§¦§¦©©©¤¤©©¨¨¨¦
àiçø éa .òðîð Bðéàå äðBLå CôBL ¯ éìkä àlîúð¦§©¥©§¦¥§¤§¥¦§¨¥¥©¨
ìéæ :déì øîà .äaøc dén÷ì àúà ,óeìc ééaàc§©©¥§£¨§©¥§©¨£©¥¦

éøeôì déìééò.dé÷tàå ,éòø ìL óøâk éåäìc ,íúäì C ©§¥§§¨§¨¨§¤¡¥¦§¨¤§¦§©§¥
éòø ìL óøb ïéNBò éëå :déì àéL÷ à÷å ééaà áéúé§¥©©¥§¨©§¨¥§¦¦§¨¤§¦
éúéz :øîà .ééaàc àiçø éa ìôð éëäcà ?älçzëì§©§¦¨©§¨¦§©¥¥©¨§©©¥£©¥¥
èéáòå éòø ìL óøb :ìàeîL øîà .øîcà éøáòc ,éì¦©£©¦©§¨£©§¥§¨¤§¦§¨¦
àeäLëe ,ätLàì ïàéöBäì øzeî íéìâø éîéî ìL¤¥¥©§©¦¨§¦¨§©§¨§¤

Bøéæçî¯óøb :dpéî øeáñ .Bøéæçîe íéî Ba ïúBð ©£¦¥©¦©£¦§¦¨§¨
àz .àì ¯ Bîöò éðôa ,ïéà ¯ àðî ábà ,éòø ìL¤§¦©©¨¨¦¦§¥©§¨¨
áøc é÷îøtñà éa çkzLàc àzøaëò àeääc ;òîL§©§©©§©§¨§¦§©©¥¦§©§§¥§©
.de÷tàå dúéöeöa dè÷ð :éLà áø eäì øîà ,éLà©¦£©§©©¦¨§¨§¦¨§©§

äðùî,úeLø íeMî ,úeáL íeMî åéìò ïéáéiçL ìk̈¤©¨¦¨¨¦§¦§
eMîelàå .áBè íBéa åéìò ïéáéiç ¯ úaMa ,äåöî í ¦¦§¨©©¨©¨¦¨¨§§¥

ìò ïéáëBø àìå ,ïìéàa ïéìBò àì :úeáL íeMî ïä¥¦§Ÿ¦¨¦¨§Ÿ§¦©
,ïéçtèî àìå ,íénä éðt ìò ïéèL àìå ,äîäa éab©¥§¥¨§Ÿ¨¦©§¥©©¦§Ÿ§©§¦
àì :úeLø íeMî ïä elàå .ïéãwøî àìå ,ïé÷tñî àìå§Ÿ§©§¦§Ÿ§©§¦§¥¥¦§Ÿ
elàå .ïéîaéî àìå ,ïéöìBç àìå ,ïéLc÷î àìå ,ïéðc̈¦§Ÿ§©§¦§Ÿ§¦§Ÿ§©§¦§¥
àìå ,ïéëéøòî àìå ,ïéLéc÷î àì :äåöî íeMî ïä¥¦¦§¨Ÿ©§¦¦§Ÿ©£¦¦§Ÿ
íBéa elà ìk .øNòîe äîeøz ïéäéaâî àìå ,ïéîéøçî©£¦¦§Ÿ©§¦¦§¨©£¥¨¥§
úaMì áBè íBé ïéa ïéà .úaMa øîBçå ì÷ ,eøîà áBè¨§©¨¤©©¨¥¥©©¨

.ãáìa Lôð ìëBà àlààøîâ"ïìéàa ïéìBò àì" ¤¨¤¤¤¦§¨Ÿ¦¨¦¨
"äîäa éab ìò ïéáëBø àìå" .LBìúé ànL äøæb ¯§¥¨¤¨¦§§Ÿ§¦©©¥§¥¨
ïéîeçz dpéî òîL .íeçzì õeç àöé ànL äøæb ¯§¥¨¤¨¥¥©§§©¦¨§¦
àìå" .äøBîæ CBzçé ànL äøæb :àlà ?àúééøBàc§©§¨¤¨§¥¨¤¨©§§¨§Ÿ
ìL úéáç äNòé ànL äøæb ¯ "íénä éðt ìò ïéèL̈¦©§¥©©¦§¥¨¤¨©£¤¨¦¤
äøæb ."ïéãwøî àìå ïé÷tñî àìå ïéçtèî àìå" .ïéèéiL©¨¦§Ÿ§©§¦§Ÿ§©§¦§Ÿ§©§¦§¥¨
àì :úeLø íeMî ïä elàå" .øéL éìk ïwúé ànL¤¨§©¥§¦¦§¥¥¦§Ÿ
éãòc àkéàc ,àëéøö àì !ãéáò÷ äåöî àäå ,"ïéðcó ¨¦§¨¦§¨¨¨¥¨§¦¨§¦¨§¨¦

àëéøö àì !ãéáò÷ äåöî àäå ¯ "ïéLc÷î àìå" .dépéî¦¥§Ÿ§©§¦§¨¦§¨¨¨¥¨§¦¨
úéàã
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc dvia(iriax meil)

àîéà àlà' `ziixaa xen` -'äãeöî äpNòé àlL ãáìáe`ly - ¤¨¥¨¦§©¤Ÿ©£¤¨§¨
:`xnbd dywn .micevip eidi jk i"ry ,zepelgd z` mb dqki

àèéLt:zvxzne .dxenb dciv ef ixdy xeq` df ote`ayeäî §¦¨©
àîéúcy dna wx jiiy dciv xeqi`y xne` iziid -,ãBvð Bðéîa §¥¨§¦¦

oebk ,mcevl mc` ipa jxce jxev mda yiy mivxy mze` wxe
,miabgøeñàm` la` ,mcevlãBvð Bðéîa àlLoi`y mze` - ¨¤Ÿ§¦¦

,miyezie zerxiv oebk ,mcevl jxcdøzeîxzen ok m`e ,mcevl ¨
,cevp opina oi`y oeik mixeac cevlïì òîLî à÷on xzeny s`y ¨©§©¨

.xeq` opaxcn ,ocevl dxezd
:xg` ote`a `ziixad z` zx`an `xnbd,øîà éMà áømlerl ©©¦¨©

zenia' `awer ax dywdy dne ,zxeeka yac yiy onfa xaecn
c oeik ,llk dyw `l ,'xninl `ki` i`n yac `kilc minybdéî¦

éðz÷`ziixaa xn`p ike -'íéîLbä úBîéáe änçä úBîéa'nynyr ¨¨¥¦©©¨¦©§¨¦
`l` ,sxege uiw,éðz÷ íéîLbä éðtî 'íéîLbá'e änçä éðtî 'änça'©©¨¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦¨¨¥

oebke ,cg`k miynyn mdipyy onfa dpeekdeéîBéáe ïñéð éîBéa§¥¦¨§¥
å íéîLb àkéàå änç àkéàc éøLzmb f`:Lác àkéà ¦§¥§¦¨©¨§¦¨§¨¦§¦¨§©

* * *
:dpyna epipy:úaMa óìcä úçz éìk ïéðúBðåzxxan `xnbd §§¦§¦©©©¤¤©©¨

:dvegd ilkd z` `ivedl xzen mipte` eli`aàlîúð íà ,àðz̈¨¦¦§©¥
éìkä,ekezl shpy slcaCôBLuega mind z`äðBLåepxifgne ©§¦¥§¤

,slcd zgz enewnlòðîð Bðéàå.jixv m` meid lk jk zeyrln §¥¦§¨
:df oipra dyrn d`ian `xnbd¯ óeìc éiaàc àiçø éazia ¥¥©¨§©©¥¨

lawl witqn milk el eid `le ekezl min ethp iia` ly miigixd
,slcd z`äaøc dén÷ì àúàayeny meyn ,dyri dn dl`ya ¨¨§©¥§©¨

.minybdn genipe hiha ieyr did miigixddéìééò ìéæ ,déì øîà̈©¥¦©§¥
éøeôì¯ íúäì C,miigixd zial jzhin z` qpkdìL óøâk éåäìc §§¨§¨¨§¤¡¥¦§¨¤

éòømdyk jilr miqe`n miigixd eidi jk ici lry -,jzhin cil §¦
dé÷tàå.irx ly sxbk iedc m`ivedl jl xzen `dieéiaà áéúé §©§¥¨¦©©¥

déì àéL÷ à÷ådaxl iia` dywd -älçzëì éòø ìL óøb ïéNBò éëå §¨©§¨¥§¦¦§¨¤§¦§©§¦¨
ixde ,e`ivedl lkeiy ick qe`n xacd `diy mexbl xzen m`d -

.ok oiyer oi`y wqtp (:`k) lirléëäcàmiizpia -àiçø éa ìôð ©§¨¦§©¥¥©¨
éiaàce ,iia` ly miigixd zia ltp -øîà,df lr iia`éì éúéz- §©©¥¨©¥¥¦

,df yper il ribn¯ øîcà éøáòc`le dax ixac lr izxary §¨§¦©§©
.myl izhin qipkdl exzidk iziyr

* * *
:'irx ly sxb'a mipic ihxt dnk cer d`ian `xnbd,ìàeîL øîà̈©§¥

éòø ìL óøb,d`ev lawl ieyrd ilk -íéìâø éîéî ìL èéáòå- §¨¤§¦§¨¦¤¥¥©§©¦
,milbx in lawl ieyrd ilkeätLàì ïàéöBäì øzeîzngn ¨§¦¨§©§¨

,mday qe`indBøéæçî àeäLëee` sxbd z` xifgdl dvex m` - §¤©£¦
,hiard z`Bøéæçîe íéî Ba ïúBðxifgdl el exizd mind ab` - ¥©¦©£¦

.qe`nd ilkd¯ dpéî øeáñ,l`eny ixacn micinlzd epiad ¨¦¨
hwpcn,éòø ìL óøbc rnynïéà àðî ábàxacdy meyn `weec - §¨¤§¦©©¨¨¦

la` ,e`ivedl ilkd ab` xzen ,ilka `vnp qe`ndàì Bîöò éðôa¦§¥©§Ÿ
d`a `xnbd .xeq` ,ilk `ll envra qe`nd xacd z` `ivedl -

:xzen envr ipta elit`y didy dyrnn gikedlàeääc òîL àz̈§©§©
éMà áøc é÷îøtñà éa çkzLàã àzøaëòoia `vnpy xakr - ©§©§¨§¦§©©¥¦§©§¨¥§©©¦

,iy` ax ly minyadéMà áø eäì øîà,ezia iyp`ldè÷ð ¨©§©©¦¨§¨
dúéöeöaeapfa efg` -äe÷tàåede`ivede -z` s`y ixd ,uegl §¦¥Ÿ§©§¨

:`ivedl exizd envr qe`nd xacd

äðùî
ìkxacåéìò ïéáéiçLopaxcnúeáL íeMîrpnidl minkg exfby - ¨¤©¨¦¨¨¦§

xq`pd xac e` .devn mey ea oi`y dyrn `ede ,eziiyrn

eziiyra yiy t"r` opaxcnúeLø íeMî`l la` devn zvw - ¦§
eziiyra yiy xac e` ,zeyx zeidl `ed aexwe ,dlecb devn

Mîäåöî íeezeyrl opaxcn xq`pe ynn,úaMaif`åéìò ïéáéiç ¦¦§¨©©¨©¨¦¨¨
mb ezeyrl `ly.áBè íBéa§

:ze`nbec d`ian dpyndïä elàåmixeq`d mixacdúeáL íeMî §¥¥¦§
,devn mey mda oi`e ,opaxcn -ïìéàa ïéìBò àì,yai oiae gl oia Ÿ¦¨¦¨

äîäa éab ìò ïéáëBø àìå,ïéèL àìåmitv -íénä éðt ìòelit`e §Ÿ§¦©©¥§¥¨§Ÿ¨¦©§¥©©¦
,xvgay dkixaaïéçtèî àìå,sk lr sk mi`gen -ïé÷tñî àìå §Ÿ§©§¦§Ÿ§©§¦

,jxi lr sk mi`gen -ïéãwøî àìå. §Ÿ§©§¦
úeLø íeMî ïä elàå,mxizdl mewn dide devn zvw mda yiy - §¥¥¦§

ïéðc àì,oic ziaa oicïéLc÷î àìå,dy`ïéöìBç àìåzny dy`l Ÿ¨¦§Ÿ§©§¦§Ÿ§¦
,dnail dvex epi`y g` el yie mipa `ll dlraïéîaéî àìå§Ÿ§©§¦

.dze`
ïéLéc÷î àì ,äåöî íeMî ïä elàå,minyl zeycwdïéëéøòî àìå §¥¥¦¦§¨Ÿ©§¦¦§Ÿ©£¦¦

,ilr ipelt jxr e` ikxr xnel -ïéîéøçî àìådnda ixd xne`y - §Ÿ©£¦¦
,ziad wcal zxqnpe mxg efïéäéaâî àìåon miyixtn oi` - §Ÿ©§¦¦

zexitd.øNòîe äîeøz§¨©£¥
elà ìkmixeqi`døîBçå ì÷ ,eøîà áBè íBéamb mixeq`y.úaLa ¨¥§¨§©¨¤§©¨

ì áBè íBé ïéa ïéàúaL,zaya xeq`e aeh meia xzend xac -àlà ¥¥§©¨¤¨
zk`ln,ãáìa Lôð ìëBà(fh ai zeny) aezkk aeh meia dxzedy ¤¤¤¦§¨

:'mkl dUri FCal `Ed Wtp lkl lk`i xW` K`'©£¤¥¨¥§¨¤¤§©¥¨¤¨¤

àøîâ
epyipe minkg exfby mixeqi`d lk mrh z` zyxtn `xnbd

:dpynaànL äøæb ,'ïìéàa ïéìBò àì'`eai oli`a ynzyiy jezn Ÿ¦¨¦¨§¥¨¤¨
eLBìúémeyn dk`ln xeqi` lr xearie ,xaegnd on dpeeka ¦§

.xvewànL äøæb ,'äîäa éab ìò ïéáëBø àìå'jled epi`y oeikn §Ÿ§¦©©¥§¥¨§¥¨¤¨
e minegzd ipniq z` d`xi `l eilbxa.íeçzì õeç àöézl`ey ¥¥©§

:`xnbddpéî òîLrnyn ,megzl ueg `vi `ny eyygy jkn - §©¦¨
yàúééøBàc ïéîeçz`ed zay megzl ueg d`ivid xeqi`y - §¦§©§¨

.jk lr mixfeb eid `l opaxcn xeq` did eli`y ,`ziixe`cn
:`xnbd dgec .`ed opaxcn oinegz xeqi` ixdy dyweàlà¤¨

meyn `ed aeh meiae zaya dnda lr aekxl exq`y mrhdäøæb§¥¨
äøBîæ CBzçé ànLmeyn xeq`e dndad z` ea zekdl ,spr - ¤¨©§§¨

.xaegnd on xvewúéáç äNòé ànL äøæb ,'íénä éðt ìò ïéèL àìå'§Ÿ¨¦©§¥©©¦§¥¨¤¨©£¤¨¦
ïéèéiL ìLdieyre mind ipt lr dtvd mipwn dbex` ziag oink - ¤©¨¦

:heyl da cenll
* * *

:dpyna epipy cer:ïéãwøî àìå ïé÷tñî àìå ïéçtèî àìåzyxtn §Ÿ§©§¦§Ÿ§©§¦§Ÿ§©§¦
:xeqi`d mrh z` `xnbdànL äøæbe `eai jk jeznøéL éìk ïwúé §¥¨¤¨§©¥§¥¦

:yihta dkn meyn dk`ln xeqi` lr xearie
* * *

:epipy cer:ïéðc àì ,úeLø íeMî ïä elàå:`xnbd dywnàäåoiicd §¥¥¦§Ÿ¨¦§¨
oicd z` ocdãéáò÷ äåöî`le 'zeyx' dpynd dfl z`xew recne , ¦§¨¨¨¦

:`xnbd zvxzn .'devn'àëéøö àìote`a `l` zeyx `xwp epi` - Ÿ§¦¨
éãòc àkéàcdépéî óoi` jkle oecl ie`xy epnn lecb xira yiy - §¦¨§¨¦¦¥

:zeyx `l` devn eci lr oecipd oicd
* * *

:epipy cer:ïéLc÷î àìå:`xnbd dywnàäådy` `yepdäåöî §Ÿ§©§¦§¨¦§¨
,ãéáò÷dfl z`xew recne ,diaxe dixt devn jk ici lr miiwny ¨¨¦

:`xnbd zvxzn .devn `le zeyx dpyndàëéøö àì`xwp epi` - Ÿ§¦¨
ote`a `l` zeyx
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc dvia(iriax meil)

àîéà àlà' `ziixaa xen` -'äãeöî äpNòé àlL ãáìáe`ly - ¤¨¥¨¦§©¤Ÿ©£¤¨§¨
:`xnbd dywn .micevip eidi jk i"ry ,zepelgd z` mb dqki

àèéLt:zvxzne .dxenb dciv ef ixdy xeq` df ote`ayeäî §¦¨©
àîéúcy dna wx jiiy dciv xeqi`y xne` iziid -,ãBvð Bðéîa §¥¨§¦¦

oebk ,mcevl mc` ipa jxce jxev mda yiy mivxy mze` wxe
,miabgøeñàm` la` ,mcevlãBvð Bðéîa àlLoi`y mze` - ¨¤Ÿ§¦¦

,miyezie zerxiv oebk ,mcevl jxcdøzeîxzen ok m`e ,mcevl ¨
,cevp opina oi`y oeik mixeac cevlïì òîLî à÷on xzeny s`y ¨©§©¨

.xeq` opaxcn ,ocevl dxezd
:xg` ote`a `ziixad z` zx`an `xnbd,øîà éMà áømlerl ©©¦¨©

zenia' `awer ax dywdy dne ,zxeeka yac yiy onfa xaecn
c oeik ,llk dyw `l ,'xninl `ki` i`n yac `kilc minybdéî¦

éðz÷`ziixaa xn`p ike -'íéîLbä úBîéáe änçä úBîéa'nynyr ¨¨¥¦©©¨¦©§¨¦
`l` ,sxege uiw,éðz÷ íéîLbä éðtî 'íéîLbá'e änçä éðtî 'änça'©©¨¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦¨¨¥

oebke ,cg`k miynyn mdipyy onfa dpeekdeéîBéáe ïñéð éîBéa§¥¦¨§¥
å íéîLb àkéàå änç àkéàc éøLzmb f`:Lác àkéà ¦§¥§¦¨©¨§¦¨§¨¦§¦¨§©

* * *
:dpyna epipy:úaMa óìcä úçz éìk ïéðúBðåzxxan `xnbd §§¦§¦©©©¤¤©©¨

:dvegd ilkd z` `ivedl xzen mipte` eli`aàlîúð íà ,àðz̈¨¦¦§©¥
éìkä,ekezl shpy slcaCôBLuega mind z`äðBLåepxifgne ©§¦¥§¤

,slcd zgz enewnlòðîð Bðéàå.jixv m` meid lk jk zeyrln §¥¦§¨
:df oipra dyrn d`ian `xnbd¯ óeìc éiaàc àiçø éazia ¥¥©¨§©©¥¨

lawl witqn milk el eid `le ekezl min ethp iia` ly miigixd
,slcd z`äaøc dén÷ì àúàayeny meyn ,dyri dn dl`ya ¨¨§©¥§©¨

.minybdn genipe hiha ieyr did miigixddéìééò ìéæ ,déì øîà̈©¥¦©§¥
éøeôì¯ íúäì C,miigixd zial jzhin z` qpkdìL óøâk éåäìc §§¨§¨¨§¤¡¥¦§¨¤

éòømdyk jilr miqe`n miigixd eidi jk ici lry -,jzhin cil §¦
dé÷tàå.irx ly sxbk iedc m`ivedl jl xzen `dieéiaà áéúé §©§¥¨¦©©¥

déì àéL÷ à÷ådaxl iia` dywd -älçzëì éòø ìL óøb ïéNBò éëå §¨©§¨¥§¦¦§¨¤§¦§©§¦¨
ixde ,e`ivedl lkeiy ick qe`n xacd `diy mexbl xzen m`d -

.ok oiyer oi`y wqtp (:`k) lirléëäcàmiizpia -àiçø éa ìôð ©§¨¦§©¥¥©¨
éiaàce ,iia` ly miigixd zia ltp -øîà,df lr iia`éì éúéz- §©©¥¨©¥¥¦

,df yper il ribn¯ øîcà éøáòc`le dax ixac lr izxary §¨§¦©§©
.myl izhin qipkdl exzidk iziyr

* * *
:'irx ly sxb'a mipic ihxt dnk cer d`ian `xnbd,ìàeîL øîà̈©§¥

éòø ìL óøb,d`ev lawl ieyrd ilk -íéìâø éîéî ìL èéáòå- §¨¤§¦§¨¦¤¥¥©§©¦
,milbx in lawl ieyrd ilkeätLàì ïàéöBäì øzeîzngn ¨§¦¨§©§¨

,mday qe`indBøéæçî àeäLëee` sxbd z` xifgdl dvex m` - §¤©£¦
,hiard z`Bøéæçîe íéî Ba ïúBðxifgdl el exizd mind ab` - ¥©¦©£¦

.qe`nd ilkd¯ dpéî øeáñ,l`eny ixacn micinlzd epiad ¨¦¨
hwpcn,éòø ìL óøbc rnynïéà àðî ábàxacdy meyn `weec - §¨¤§¦©©¨¨¦

la` ,e`ivedl ilkd ab` xzen ,ilka `vnp qe`ndàì Bîöò éðôa¦§¥©§Ÿ
d`a `xnbd .xeq` ,ilk `ll envra qe`nd xacd z` `ivedl -

:xzen envr ipta elit`y didy dyrnn gikedlàeääc òîL àz̈§©§©
éMà áøc é÷îøtñà éa çkzLàã àzøaëòoia `vnpy xakr - ©§©§¨§¦§©©¥¦§©§¨¥§©©¦

,iy` ax ly minyadéMà áø eäì øîà,ezia iyp`ldè÷ð ¨©§©©¦¨§¨
dúéöeöaeapfa efg` -äe÷tàåede`ivede -z` s`y ixd ,uegl §¦¥Ÿ§©§¨

:`ivedl exizd envr qe`nd xacd

äðùî
ìkxacåéìò ïéáéiçLopaxcnúeáL íeMîrpnidl minkg exfby - ¨¤©¨¦¨¨¦§

xq`pd xac e` .devn mey ea oi`y dyrn `ede ,eziiyrn

eziiyra yiy t"r` opaxcnúeLø íeMî`l la` devn zvw - ¦§
eziiyra yiy xac e` ,zeyx zeidl `ed aexwe ,dlecb devn

Mîäåöî íeezeyrl opaxcn xq`pe ynn,úaMaif`åéìò ïéáéiç ¦¦§¨©©¨©¨¦¨¨
mb ezeyrl `ly.áBè íBéa§

:ze`nbec d`ian dpyndïä elàåmixeq`d mixacdúeáL íeMî §¥¥¦§
,devn mey mda oi`e ,opaxcn -ïìéàa ïéìBò àì,yai oiae gl oia Ÿ¦¨¦¨

äîäa éab ìò ïéáëBø àìå,ïéèL àìåmitv -íénä éðt ìòelit`e §Ÿ§¦©©¥§¥¨§Ÿ¨¦©§¥©©¦
,xvgay dkixaaïéçtèî àìå,sk lr sk mi`gen -ïé÷tñî àìå §Ÿ§©§¦§Ÿ§©§¦

,jxi lr sk mi`gen -ïéãwøî àìå. §Ÿ§©§¦
úeLø íeMî ïä elàå,mxizdl mewn dide devn zvw mda yiy - §¥¥¦§

ïéðc àì,oic ziaa oicïéLc÷î àìå,dy`ïéöìBç àìåzny dy`l Ÿ¨¦§Ÿ§©§¦§Ÿ§¦
,dnail dvex epi`y g` el yie mipa `ll dlraïéîaéî àìå§Ÿ§©§¦

.dze`
ïéLéc÷î àì ,äåöî íeMî ïä elàå,minyl zeycwdïéëéøòî àìå §¥¥¦¦§¨Ÿ©§¦¦§Ÿ©£¦¦

,ilr ipelt jxr e` ikxr xnel -ïéîéøçî àìådnda ixd xne`y - §Ÿ©£¦¦
,ziad wcal zxqnpe mxg efïéäéaâî àìåon miyixtn oi` - §Ÿ©§¦¦

zexitd.øNòîe äîeøz§¨©£¥
elà ìkmixeqi`døîBçå ì÷ ,eøîà áBè íBéamb mixeq`y.úaLa ¨¥§¨§©¨¤§©¨

ì áBè íBé ïéa ïéàúaL,zaya xeq`e aeh meia xzend xac -àlà ¥¥§©¨¤¨
zk`ln,ãáìa Lôð ìëBà(fh ai zeny) aezkk aeh meia dxzedy ¤¤¤¦§¨

:'mkl dUri FCal `Ed Wtp lkl lk`i xW` K`'©£¤¥¨¥§¨¤¤§©¥¨¤¨¤

àøîâ
epyipe minkg exfby mixeqi`d lk mrh z` zyxtn `xnbd

:dpynaànL äøæb ,'ïìéàa ïéìBò àì'`eai oli`a ynzyiy jezn Ÿ¦¨¦¨§¥¨¤¨
eLBìúémeyn dk`ln xeqi` lr xearie ,xaegnd on dpeeka ¦§

.xvewànL äøæb ,'äîäa éab ìò ïéáëBø àìå'jled epi`y oeikn §Ÿ§¦©©¥§¥¨§¥¨¤¨
e minegzd ipniq z` d`xi `l eilbxa.íeçzì õeç àöézl`ey ¥¥©§

:`xnbddpéî òîLrnyn ,megzl ueg `vi `ny eyygy jkn - §©¦¨
yàúééøBàc ïéîeçz`ed zay megzl ueg d`ivid xeqi`y - §¦§©§¨

.jk lr mixfeb eid `l opaxcn xeq` did eli`y ,`ziixe`cn
:`xnbd dgec .`ed opaxcn oinegz xeqi` ixdy dyweàlà¤¨

meyn `ed aeh meiae zaya dnda lr aekxl exq`y mrhdäøæb§¥¨
äøBîæ CBzçé ànLmeyn xeq`e dndad z` ea zekdl ,spr - ¤¨©§§¨

.xaegnd on xvewúéáç äNòé ànL äøæb ,'íénä éðt ìò ïéèL àìå'§Ÿ¨¦©§¥©©¦§¥¨¤¨©£¤¨¦
ïéèéiL ìLdieyre mind ipt lr dtvd mipwn dbex` ziag oink - ¤©¨¦

:heyl da cenll
* * *

:dpyna epipy cer:ïéãwøî àìå ïé÷tñî àìå ïéçtèî àìåzyxtn §Ÿ§©§¦§Ÿ§©§¦§Ÿ§©§¦
:xeqi`d mrh z` `xnbdànL äøæbe `eai jk jeznøéL éìk ïwúé §¥¨¤¨§©¥§¥¦

:yihta dkn meyn dk`ln xeqi` lr xearie
* * *

:epipy cer:ïéðc àì ,úeLø íeMî ïä elàå:`xnbd dywnàäåoiicd §¥¥¦§Ÿ¨¦§¨
oicd z` ocdãéáò÷ äåöî`le 'zeyx' dpynd dfl z`xew recne , ¦§¨¨¨¦

:`xnbd zvxzn .'devn'àëéøö àìote`a `l` zeyx `xwp epi` - Ÿ§¦¨
éãòc àkéàcdépéî óoi` jkle oecl ie`xy epnn lecb xira yiy - §¦¨§¨¦¦¥

:zeyx `l` devn eci lr oecipd oicd
* * *

:epipy cer:ïéLc÷î àìå:`xnbd dywnàäådy` `yepdäåöî §Ÿ§©§¦§¨¦§¨
,ãéáò÷dfl z`xew recne ,diaxe dixt devn jk ici lr miiwny ¨¨¦

:`xnbd zvxzn .devn `le zeyx dpyndàëéøö àì`xwp epi` - Ÿ§¦¨
ote`a `l` zeyx
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"חינם" מקבלים רק במצרים, בעניינים של קדושה אין משיגים בקלות, אלא דווקא על-ידי יגיעה.
לקוטי שיחות פרשת נח כרך ה



xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc dvia(iying meil)

déì úéàcel yi xaky -íéðáe äMà,diaxe dixt zevn miiw xake §¦¥¦¨¨¦
:'zeyx' `xwp jkle jka yi devn zvw oiicr j`

* * *
:epizpyna epipy cer:ïéîaéî àìå ïéöìBç àì`xnbd zl`eyàäå Ÿ§¦§Ÿ§©§¦§¨

,ãéáò à÷ äåöî,zvxzne .'zeyx' `xwp recne,àëéøö àìoebk ¦§¨¨¨¦Ÿ§¦¨
ìBãb àkéàc,mail ie`xy epnn lecb g` yiy -ìBãba äåöîe §¦¨¨¦§¨©¨

mig`ayíaéìzenaia eyxc oky ,dligzkl(.ck)okle ,aezkd on §©¥
.jk lk devn dpi` ohwd g`d iabl
* * *

:`xnbd zxxaneälëåoi`e oiycwn oi` oipc oi` ,epipyy el` lk - §ª§
,oinaine oivlegéàî àîòè,mixeq`áBzëé ànL äøæboic wqt ©£¨©§¥¨¤¨¦§

daezke ,zvlegl dvilg xhye ,oiyeciwl oiqexi` xhye ,oicl
:dnail

* * *
:epipy ceràìå ïéëéøòî àìå ïéLéc÷î àì ,äåöî íeMî ïä elàå§¥¥¦¦§¨Ÿ©§¦¦§Ÿ©£¦¦§Ÿ

:ïéîéøçîmleka xeqi`d mrhíeMî äøæba weqrl `eai `nyçwî ©£¦¦§¥¨¦¦¨
,økîîezeyxl xacd xiarn `edy ,xknne gwnl dnec ycwdy ¦§¨
:ycwd

* * *
:epipy cer:úBøNòîe úBîeøz ïéäéaâî àìå:`xnbd dywnàèéLt §Ÿ©§¦¦§©©§§¦¨

:`xnbd zvxzn .dlik`l lahd z` jka owzny meyn xeq`y
àëøöð àì ,óñBé áø éðzz` epcnll dpynd dkxved `l - ¨¥©¥Ÿ¦§§¨

xeqi`dàlàe dnexzd yixtdl dvex `edy ote`aïäkì dðzéì ¤¨¦§¨©Ÿ¥
íBia Bad`xp df oi`y meyn xizdl mewn dide ,h"eia e` zaya - ©

dpedk zepzna odkd z` gnyl dvexy `l` lahd owzl oiekny
.xeq` df ote`a s`y `pzd eprinyne ,h"ei jxevl el eidiy

:xeqi`d z` dliabn `xnbdéléî éðäåyixtdl exq`y dn - §¨¥¦¥
n `weec `ed ,aeh meia zexyrne zenexzìBîúàî éìéáèc éøét- ¥¥¦§¦¥¥¤§

,mpwzl el dide ,h"ei mcew lah my mdilr didyéøét ìáà£¨¥¥
àðãéàä éìéáècdid `le dpedk zepzna eaiigzp envr h"eiay - ¦§¦¥¨¦§¨

,lenz`n yixtdl xyt`älç dpéî éLeøôàì äqéò ïBâkoiprl - §¦¨§©§¥¦¨©¨
,h"eia dyelipy dqirn dlg zyxtdïðéLøôîh"eiaåïðéáäéz` ©§§¦¨¦£¦©

dlgd.ïäkì©Ÿ¥
* * *

,zeay :ylyl dpyna miiepnd mixacd z` zwlgn dpynd
:`xnbd dywn .devn ,zeyxåikéðämda yiy dpyna miiepnd §¨¥

wx m`d ,zeyx meynàkéà úeLø íeMîrnyn 'zeyx'e] ¦§¦¨
e [h"eia mixzenyàkéì úeáL íeMîxeqi` mda oi` m`d - ¦§¥¨

.dpyna epyp xeqi`l mlek ixde ,opaxcnålr dyw okéðä §¨¥
ike ,`tiqa miiepndàkéà äåöî íeMî[yiÎ]xeqi`e ,mdaíeMî ¦¦§¨¦¨¦

,àkéì úeáL`pzd mwlig recne .xeqi`l epyp md s` ixde §¥¨
xikfd `l `tiqe `zrivnae zeay meyn xeqi`d xikfd `yixay

:`xnbd zvxzn .zeay,÷çöé éaø øîà- xn`w `irAn `l ¨©©¦¦§¨Ÿ¦©§¨¨¨©
dpy xzei heytd z`y epiidc ,'ef s` ef `l' jxca diepy dpynd

,xnelk ,mcewàéòaî àì`yixa miiepyd iabl xnel jixv oi` - Ÿ¦©§¨
mda yiyàúãéøb úeáL,devn zigelgl `la ,cala xeqi` - §§¥§¨

heyteeléôà àlà ,øeñàcmdy `zrivna miiepndúeLøc úeáL §¨¤¨£¦§¦§
- devn zvw mda yiy -àéòaî àìå ,øeñà énðmiiepnd ©¦¨§Ÿ¦©§¨

mdy `zrivnaúeLøc úeáLdevn zvw wx mda yiy,øeñàc §¦§§¨
eléôà àlàmda yiy `tiqa miiepndäåöîc úeáLmiiwny - ¤¨£¦§§¦§¨

,el` zelerta devn:øeñà énð©¦¨
* * *

:epipy cereøîà áBè íBéa elà ìkmei oia oi` ,zaya xnege lw ¨¥§¨§
cala ytp lke` `l` zayl aeh:ewlig `l ike :`xnbd dywn

,h"eil zay oia cer minkgeäðéîøey`xa dpyndn dyw - §¦§
,epipyy ,wxtd,úaLa àì ìáà áBè íBéa äaeøà Cøc ïéìéMîixd ©¦¦¤¤£¨§£¨Ÿ§©¨

:`xnbd zvxzn .h"eil zay oia sqep welig yiy,óñBé áø øîà̈©©¥
àä ,àéL÷ àì`l` zayl h"ei oia oi`y `tiqa epipyy dn - Ÿ©§¨¨

zrc itl ,ytp lke`øæòéìà éaømeia xeqi` mey xizd `ly ,`id ©¦¡¦¤¤

zexit jilydl xeq` ok` ezhiyle ,cala ytp lke` `l` aeh
.zaya enk daex`d jxc aeh meiaàä,wxtd y`xay dpynd - ¨

zhiyaòLBäé éaø.oenn cqtd meyn h"eia `gxih xizdy `id ©¦§ª©
:mzwelgn z` `xnbd d`ianeøBáì eìôpL Bða úàå BúBà ,àéðúc§©§¨§¤§¤¨§§

`vnp mdipy z` dlrn m`e ,h"eia xeal eltpy dpae dnda -
meia mdipy hegyl xeq`y oeik ,jxevl `ly mdn cg`a gxeh

,cg`ïBLàøä úà äìòî ,øîBà øæòéìà éaø,mdn cg` -úðî ìò ©¦¡¦¤¤¥©£¤¤¨¦©§¨
ìBèçBL,h"ei jxevlåjixvlBèçBL`gxihd `dz `ly ick §£§£

,mpigléðMäå`l` ,zelrdl xeq`äñðøt Bì äNBòel ozep - §©¥¦¤©§¨¨
eizepefnBîB÷îa,xeaa -äìòî ,øîBà òLBäé éaø .úeîé àlL éãk ¦§§¥¤Ÿ¨©¦§ª©¥©£¤

ì úðî ìò ïBLàøä úàå BèçBLedlrdy xg`øæBçå ,BèçBL Bðéà ¤¨¦©§¨§£§¥£§¥
íéøòîexg`d z` hegyl jlnp eli`käìòîez`,éðMä ©£¦©£¤©¥¦

dlrnl mdipyyke.èçBL äæ äöø ,èçBL äæ äöøxizdy ixd ¨¨¤¥¨¨¤¥
h"eia zexit liydl mb xizd ok enke ,oenn cqtd meyn `gxih
xac mey h"eia exizd `l xfril` iaxl la` .cqtd yyg meyn

.epizpyn dzpyp eixacke ,ytp lke` caln
éiaà déì øîà,sqei axléànîzwelgn z` zelzl yiy oipn - ¨©¥©©¥¦©

,ryedi iaxe xfril` iax zwelgna zeipyndàîìéc[`nyÎ]ãò ¦§¨©
íúä øæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk,epa z`e eze` zelrdl xeq`y ¨Ÿ¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨

df oi`àlàmeynøLôàc,ezelrdl `la mb cqtdn rpnidl ¤¨§¤§¨
epiideäñðøôa,xead jeza el ozepyàëä ìáàoiliyn zpyna §©§¨¨£¨¨¨

,zexitàì ,äñðøôa øLôà àìc.xq`,énð éàyimb zegcl §Ÿ¤§¨§©§¨¨Ÿ¦©¦
,jtidlíúä òLBäé éaø øîà÷ àì ïàk ãòzelrdl xzeny ©¨Ÿ¨¨©©¦§ª©¨¨

df oi` ,dndadàlàmeynéîeøòàì øLôàcgken oi`y - ¤¨§¤§¨§©£¥
e` d`exd xg` mc` `l` ,oiekzn epenn livdlyokziy xne` ez

,epnn aeh ipyde yegk oey`xdy meyn ipyd z` dlrnyìáà£¨
àëä'oiliyn' zpyna,éîeøòàì øLôà àìcmircei lkdy ¨¨§Ÿ¤§¨§©£¥

,epenn livdl ezpeekyàìziiyew dxfge .ryedi iax xizd Ÿ
.epizpynl zxzeq `yixc oiliyn zpyny `xnbd

:xg` ote`a `xnbd zvxzn,àtt áø øîà àlà- `d ,`iWw `l ¤¨¨©©¨¨Ÿ©§¨¨
zhiyk diepy ,ytp lke` `l` h"eia dxizd `ly epizpynúéa¥

,éànLeàäzhiyk diepy ,h"eia zexit oiliyny `yixa epipyy ©©¨
ìlä úéa.àìå ïèwä úà àì ïéàéöBî ïéà ,íéøîBà éànL úéa ,ïðúc ¥¦¥¦§©¥©©§¦¥¦¦Ÿ¤©¨¨§Ÿ

íéaøä úeLøì äøBz øôñ úà àìå áìelä úà`l mzrcly] h"eia ¤©¨§Ÿ¤¥¤¨¦§¨©¦
ixacke ,ytp lke` jxevl `l` zayan xzei aeh meia xzed

.[mzhiyl xq`iz bbd on zexit zlyd s`e ,epizpynìlä úéáe¥¦¥
ïéøézîlke` jxev meyn ea oi`y xac s` miaxd zeyxl `ivedl ©¦¦

cqtd meyn xizdl yi zexit lehlhe zlyd s` mdixacle] ytp
:`xnbd zl`ey .[wxtd y`xa epipyy enke ,oennàéä àì àîìc¦§¨Ÿ¦

,lld ziae i`ny zia zwelgna 'oiliyn' oic zelzl oi` `ny -
y meyníúä éànL úéa éøîà à÷ àì ïàk ãòy dn -zia exingd ©¨Ÿ¨¨§¥¥©©¨¨

df oi` ,my i`nyäàöBäà àlà,zeyxl zeyxnìeèìhà ìáà- ¤¨©¨¨£¨©¦§
,zexitd z` lylyl oebk ,zeyx dze`a dvwen lehlh lràìŸ

:`xnbd daiyn .exq`àeä äàöBä CøBö åàì ìeèìè eèàike - ¨¦§¨¤¨¨
dvwen lehlh ixde ,d`ved meyn epi` dvwen lehlh xeqi`
ici lr dligzn d`ved lky ,d`ved icil `eai `ly ick xq`p
i`ny zia exq`y myke ,mdipia wlgl oi` jky oeike ,lehlh

:jxevl `ly lehlh oicd `ed ,jxevl `ly d`ved
* * *

äðùî
`ed ,megzl uegn z`vl mc`l xeq`y myky x`ean ef dpyna

.mdilra oica ielz mpicy ,eivtgl oicdíéìkäå äîäaä,mc` ly ©§¥¨§©¥¦
mpic,íéìòaä éìâøkenegzl uegn h"eie zaya m`ivedl xeq`e §©§¥©§¨¦

`l` m`ivedl xyt` i` cg` cvl eaxir m`e ,mdilra ly
.cv eze`lBzîäa øñBnä,zaya e` h"eia dxinylBà Bðáì ©¥§¤§¦§

,íéìòaä éìâøk elà éøä ,äòBøìdid `l zeynyd oiaae li`ed §¤£¥¥§©§¥©§¨¦
.milrad zeyxa dziay dndad dzpwe ,el dpziy reciíéìk¥¦

ïéãçeénäzeynzydlúéaaL ïéçàä ïî ãçàìyi mlekly t"r` ©§¨¦§¤¨¦¨©¦¤©©¦

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

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

המשך בדמוע לו 



רכה ezny in` cenr fl sc ± iyily wxt`nei
íéðáå äùà äéì úéàãcwtin `l eze ,lld zial dawpe xkf e` ,i`ny zial mixkf ipy -

,`dine .(a,`q) zenaia opixn`ck ,i`d ilekxwaa" xn`ck ,`ki` devn zvwrxfz`

gpz l` axrle jrxfzldw) "jci.(`iìåãâá äåöîol `wtpe ,mail mig`d -dide"n

mixac) "xekad.(dkáåúëé àîùoic wqt -,oipicldvilg xhye ,oiyecwl oiqexi` xhye

.dnail daezke ,zvlegløëîîå ç÷î íåùî-

zeyxl ezeyxn `iveny ,enc xknne gwnlc

aizkc `xwnd on xeq` xknne gwne .ycwd

ediryi) "xac xace jvtg `evnn":inp i` .(gp

m`e .dxikn ixhy daizk icil iz` xknne gwn

`cg dlek !dxfbl dxfb dl `ied :xn`zdxfb

.`idíåéá åá ïäëì íðúéì åìéôà óñåé áø éðú
`id `zln `gken e`l xninl `ki`c -

ipewzlc`ed `diy reci oi`c ,oiekn `lah

jixv,odkl dnexz jileny mi`exe ,miixiyl

ifgneodkc aeh mei zgny meyn `zln dlekc

`ed dl jixvy.xeq` ikd elit` -íåùî éðäå
àëéì úåáù íåùî àëéà úåùø`zirvn`` -

oda oi` ike .zeyx meyn od el` :xn`wc ,i`w

lk" opixn`ck ,mexq` `lde ?zeay meyn

"eilr oiaiigyedlk `nl` -ipde .`xeq`l

,eziiyra `ki` devn meyn ,i`xzameyne

`lde .dinza ?zaya dxq`l `kil zeay

i`nwac ,oizipznc `pz edpiblt ikide ,mexq`

i`xzae irvn`ae ,zeay xkc`xkc` `l

zeay?'åë àéòáî àì øîà÷ éëä:xnelk -

yi xeqi` mipey`xde oda yi zeay meyn mlek

oda oi`e oda,devn gelglmiirvn`deoda yi

,devn zvw oda yiy it lr s`e zeay

mipexg`deexfb ok it lr s`e ,od dxenb devn

i`nw `niz `l :ipzw ef s` ef `le .zeay odilr

xnelk ,`zcixb zeay edl eedc ixiq`c `ed

uny ef dxiar mr oi`c ,zeayd lr xary

`ki`c zeay edl eedc irvn elit` `l` ,devn

zeyxzeaxwdab devn.xeq` inp -ïéìéùî
'åë úåøéô`ly zay lr zeay exfb :`nl` -

.aeh meia exfbø àäøæòéìà 'oi` ipzwc `tiq -

zay lr exfbc zeay lkc ,zayl aeh mei oia

oenn cqtda elit`e ,aeh mei lr exfbiax -

epa z`e eze` zelrdl xizd `ly ,`id xfril`

meia oiliyn ipzwc `yixe .oenn cqtd iptn

oenn cqtd iptn aehx -.`id ryedi 'åúåà
åðá úàå.meid odipy hegyl oixzen opi`y -

øùôàãéîåøòàì`zlin `gken `lc -

dlrdy oey`xd :xne` d`exdc ,oiekn epenn zlvdlc.epnid dti ipyde ,`ed yegk -éîåøòàì øùôà àì àëä ìáàoilflfne ,livdl `l` dyer epi`e ,mgipi `ly oircei lkdc -

.aeh mei xeqi`a'åëå ïè÷ä úà ïéàéöåî ïéàlld ziale .oenn cqtd iab elit`e ,opixfb inp jxevl `ly lehlh iabe .jxevl `ly d`ved dxzed `lc -jxevl `ly d`ved ixn`c

dxezd on zxzen.opax xefb `l inp lehlha -àåä äàöåä êøåö åàì ìåèìè åèàlehlh lr exfb `lc i`de .d`ved meyn epi` exfby dn lke ,`id lehlh ici lr d`ved zligz -

milke`e milk.aeh mei zgnye zay bper lhal ,oda cenrl elkei `ly iptn -äðùîíéìòáä éìâøë íéìëäå äîäáädilray mewna `l` aeh meia dkiledl leki mc` oi` -

axr `l m`e ,jlil oileki.mexcl `le oetvl jlz `id mb oetvl axr m`e ,xird gex lkl mitl` dl yi -ïéãçåéî ïðéàùå.olekl `l` odn cg`l -ïéëìåäù íå÷îë åìà éøä-

`l x`yde oetvl mitl` seql mdn cg` axr m` la` ;milkd z` jiledl xzen jlil oileki oleky mewnleaxrmci lr akrn `ed -mkiledlniptn zg` driqt elit` mexcl

oetvl mkiledln eci lr oiakrn ode ,ewlg.oda oixzen ody mitl` `l`ìàåùä éìâøë àåä éøädpew meid zqipk `edy zeynyd oiac ,zeynyd oia elv` ezziay dpw ixdy -

.dziayáåè íåéá.dkygyn aeh meia el`y m`e -éìâøë àåä éøäìéàùîä.eilra lv` dziay dpwy itl -ïéìáú äúøáçî äìàùù äùàä.dzxcwl -çìîå íéîåäúñéòìéøä
åìàdxcwd -.dqirdeïäéúù éìâøëdl`y aeh meiac oeikc .jlil zeleki odizyy mewnl `l` mze` zekilen oi` -mind e` oilazd epw -glnde.odilra lv` dziayïéàù

ùîî ïäázeakrn oi` jkld ,dqira `le dxcwa `l zexkip oi` -.ozkledglna `xnba dl opinwenc ,bilt `l glnae .ea mixkip mind oi`y dar liyaza dl iwen `xnbae

zipwexzq`dqb `idy.zxkipeàøîâïéúéðúîaeh meia drexl eznda xqend ipzwc -,drexd ilbxk `le ,milrad ilbxk el` ixd -
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zaizk icil iz` xknnedxfbl dxfb dl ied :xn`z m`e .dxikn ixhy.dxfb `cg dlek -

åäðéîøåaeh mei oia oi` :(a,f) dlibna opixn`c :dnize - 'eke daex` jxc zexit oiliyn

jixt `l i`n`e .cala ytp lke` `l` zayl

jixt `l i`n` :dyw cere ?'eke oiliynn dil

aeh meia d`ved oixiznc lld zian xzl`l

`l mzdc :xnel yie ?xeq` zayae ,jxevl `ly

oizipznn jixtleki didy rcei didy meyn -

zayl aeh mei oia oi` mzd xn`wc `dc ,zegcl

'ekilin la` ,`ziixe`c ody mixac ilin ipd -

opaxczeaya ixiin `kde ,ediipia `aeh `ki` -

`xeqi`c d`vedn iziin `l jkle .opaxc

`d jenqa xity xn`w mewn lkne .`ziixe`c

i`ny ziac oeikc :dncn ikdc ,i`ny zia

jxevl `ly d`ved iab oixingnmd jk -

,`pwqna wiqnck ,opaxc lehlh iab mixingn

.xeq`c `ed d`ved meyn lehlhc
l`enye
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."ïéîaéî àìå ïéöìBç àì" .íéðáe äMà déì úéàc§¦¥¦¨¨¦Ÿ§¦§Ÿ§©§¦
î àäåäåöîe ,ìBãb àkéàc ,àëéøö àì !ãéáò à÷ äåö §¨¦§¨¨¨¥Ÿ§¦¨§¦¨¨¦§¨

.áBzëé ànL äøæb ?éàî àîòè eälëå .íaéì ìBãba©¨§©¥§ª§©§¨©§¥¨¤¨¦§
ïéëéøòî àìå ïéLéc÷î àì :äåöî íeMî ïä elàå"§¥¥¦¦§¨Ÿ©§¦¦§Ÿ©£¦¦
àìå" .økîîe çwî íeMî äøæb ¯ "ïéîéøçî àìå§Ÿ©£¦¦§¥¨¦¦¨¦§¨§Ÿ
:óñBé áø éðz !àèéLt ."úBøNòîe úBîeøz ïéäéaâî©§¦¦§©§§§¦¨¨¥©¥
éléî éðäå .íBia Ba ïäkì dðzéì àlà àëøöð àì̈¦§§¨¤¨¦§¨©Ÿ¥©§¨¥¦¥
.àðcéàä éìéáèc éøét ìáà ,ìBîúàî éìéáèc éøét ¯¥¥¦§¦¦¥¤§£¨¥¥¦§¦¦¨¦¨¨
ïðéáäéå ïðéLøôî ¯ älç dpéî éLeøôàì äqéò ïBâk§¦¨§©§¥¦¨©¨©§§¦©¦£¦©
?àkéì úeáL íeMî àkéà úeLø íeMî éðäå .ïäkì©Ÿ¥§¨¥¦§¦¨¦§¥¨
éaø øîà ?àkéì úeáL íeMî àkéà äåöî íeMî éðäå§¨¥¦¦§¨¦¨¦§¥¨¨©©¦
àúãéøb úeáL àéòaî àì ;øîà÷ àéòaî àì :÷çöé¦§¨¨¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨§§¥§¨

àlà ,øeñàc úeLøc úeáL àéòaî àìå .øeñà éîð ¯ úeLøc úeáL eléôà àlà ,øeñàc§¨¤¨£¦§¦§©¦¨§¨¦¨£¨§¦§§¨¤¨
äaeøà Cøc ïéìéMî :eäðéîøe ."eøîà áBè íBéa elà ìk" .øeñà éîð ¯ äåöîc úeáL eléôà£¦§§¦§¨©¦¨¨¥§¨§§¦§©¦¦¤¤£¨
.òLBäé éaø ¯ àä ,øæòéìà éaø ¯ àä :àéL÷ àì :óñBé áø øîà !úaMa àì ìáà áBè íBéa§£¨Ÿ©©¨£©©¥¨©§¨¨©¦¡¦¤¤¨©¦§ª©

ì úðî ìò ïBLàøä úà äìòî :øîBà øæòéìà éaø ,øBaì eìôpL Bða úàå BúBà :àéðúc,BèçBL §©§¨§¤§¤¨§©©¦¡¦¤¤¥©£¤¤¨¦©§¨§£
úà äìòî :øîBà òLBäé éaø .úeîé àlL éãk ,BîB÷îa äñðøt Bì äNBò éðMäå .BèçBLå§£§©¥¦¤©§¨¨¦§§¥¤Ÿ¨©¦§ª©¥©£¤¤

ì úðî ìò ïBLàøä¯ äöø ,èçBL äæ ¯ äöø .éðMä äìòîe íéøòîe øæBçå ,BèçBL Bðéàå BèçBL ¨¦©§¨§£§¥£§¥©£¦©£¤©¥¦¨¨¤¥¨¨
øLôàc àlà ¯ íúä øæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìéc ?éànî :ééaà déì øîà .èçBL äæ¤¥£©¥©©¥¦©¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨¤¨§¤§¨
íúä òLBäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò :éîð éà .àì ¯ äñðøôa øLôà àìc àëä ìáà ,äñðøôa§©§¨¨£¨¨¨§¨¤§¨§©§¨¨¨¦©¦©¨Ÿ¨¨©©¦§ª©¨¨

éîeøòàì øLôà àìc àëä ìáà ,éîeøòàì øLôàc àlà ¯¯àì :àtt áø øîà àlà .àì ¤¨§¤§¨§©£¥£¨¨¨§¨¤§¨§©£¥¨¤¨£©©©¨¨
úà àì ïéàéöBî ïéà :íéøîBà éànL úéa ,ïðúc .ìlä úéa ¯ àä ,éànL úéa ¯ àä ;àéL÷©§¨¨¥©©¨¥¦¥¦§©¥©©§¦¥¦¦Ÿ¤
;àéä àì àîìc .ïéøézî ìlä úéáe ,íéaøä úeLøì äøBz øôñ úà àìå áìelä úà àìå ïèwä©¨¨§Ÿ¤©¨§Ÿ¤¥¤¨¦§¨©¦¥¦¥©¦¦¦§¨¨¦
ìeèìè ehà .àì ¯ ìeèìhà ìáà ,äàöBäà àlà ¯ íúä éànL úéa éøîà à÷ àì ïàk ãò©¨¨¨¨§¦¥©©¨¨¤¨©¨¨£¨©¦§¨©¦§

?àeä äàöBä CøBö åàìäðùîBà Bðáì Bzîäa øñBnä .íéìòaä éìâøk ¯ íéìkäå äîäaä ¨¤¨¨©§¥¨§©¥¦§©§¥©§¨¦©¥§¤§¦§
,åéìâøk elà éøä ¯ úéaaL ïéçàä ïî ãçàì ïéãçeéîä íéìk .íéìòaä éìâøk elà éøä ¯ äòBøì§¤£¥¥§©§¥©§¨¦¥¦©§¨¦§¤¨¦¨©¦¤©©¦£¥¥§©§¨
,ìàBMä éìâøk ¯ áBè íBéòî Bøéáçî éìk ìàBMä .ïéëìBäL íB÷îk elà éøä ¯ ïéãçeéî ïéàLå§¤¥§¨¦£¥¥§¨¤§¦©¥§¦¥£¥¥§©§¥©¥
¯ dúqéòì çìîe íéîe ïéìáz dzøáçî äìàML äMàä ïëå .ìéàLnä éìâøk ¯ áBè íBéa§§©§¥©©§¦§¥¨¦¨¤¨£¨¥£¤§¨§¨¦©¦¤©§¦¨¨

.Lnî ïäa ïéàL éðtî ,íéna øèBt äãeäé éaø .ïäézL éìâøk elà éøäàøîâïéúéðúî £¥¥§©§¥§¥¤©¦§¨¥©©¦¦§¥¤¥¨¤©¨©§¦¦
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ביצה. פרק חמישי - משילין דף לז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

בנוגע להזולת יש לספק כל המצטרך לו )מבלי להיכנס לחשבונות אם זה הכרחיות או מותרות( בעתו ובזמנו.
משיחת שבת פרשת נח ה'תשכ"ח



רכו
ezny ina cenr fl sc ± iyily wxt`nei

.`qec 'xk `lcãçà äòåøá ïàëoicinrn xird ipa lk ,cg` drex `l` xira oi`y -

,ezeyxa mzndazipwpegwel oia xken oia ,jkld .ezziaydndad dpwz `ly ezrc -

opirci `lc ,mirex ipya oizipzne .drexd zziaya `l` ,elv` ezziayidl`ied ediipn

.mei ceran drexd lv` mpi` m` ,milrad ilbxk od ixd jkld ,milra zrc dlà÷éã
éîð.mirex ipya oizipznc -åìàùù íéðù÷åìç

.mdipy zeyxa zeidl ,mei ceran -åá êìéì äæ
úéøçù.yxcnd zial aeh mei ly -êìéì äæå

úéáøò åá.dzynd zial aeh mei ly -åéìò
ïåôöì.oetvl ekiledl welg eze` zpn lr -äæ

êìäî ïåôöì åéìò áøòùekilene -.oetvléìâøë
íåøãì áøòù éîeilbxy dn -oileki inexc ly

oetvl jlil.xzei `le ,oetvl df ekilen -äæå
íåøãì åéìò áøòùin ilbxk mexcl df ekilen -

ipetv ly eilbxy enk ,oetvl eilr axry

mexcl jlil zexzen,xzei `le ,df ekilen -

mdipy epzp m` ,oebk .ipetv ly ewlg iptn

el zeidl oetvl df ,dn` sl` seqa oaexir

oetvl mitl` zylysl`eixdy ,mexcl

mewnneaexrdfe .gex lkl dn` mitl` el yi

mitl` zyly el zeidl ,sl` seql mexcl

oetvl sl`e mexcl`l` okiledl oileki oi` -

.mda mixzen mdipyy ,cv lkl dn` sl`íàå
íåçúä úà åéìò åòöîoetvn zay megz -

mipye oetvl mipy ,mitl` zrax` mexcl

epzp m`e .mexcloaexir,oetvl mitl` seql df

mly megz `vnpe ,mexcl mitl` seql dfe

ipy oia wiqtdl rvennodiaexirfefi `l -

el oi` ipetvdy .mexcl `le oetvl `l ,enewnn

elit` mexcloke ,driqtinexcd.oetvl

ixdy ,gex lkl mitl` el yi eaexir mewnny

mewnn ezziay wlzqzy ,axr jklezpil

.eaexir mewna dpwzeåç÷ìù íéðùmeirn -

aehowlgl.aeh meiaúøúåî úéáç,jiledl -

.axry mewnl ewlg cg` lkäøåñà äîäáå-

.mikled mdipyy mewnl `l` jiledlåìéôà
äøåñà úéáç,dxixa oi`c -:xnel yiewlg

dfl `aydpw zeynyd oiae ,exagl ie`x did -

.exag zziay df wlgäøéøá ùé øáñ÷ íìåòì
dzidy dnda ip`ye .zxzen ziag ,jkld -

miwpei diiga dixa` lke ,zeynyd oia diiga

dkygyne ,dfn dfxa` lk wpixa`elyn

.xexal o`k oi`e ,exagïéîåçú é÷ðéiwlg -

oie`xy ,dndad.oinegz ipyläö÷åî øåñéàì
åùùç àìediipin cg lkc icdq op` -ivw`

dlk`l mivex eid m`e ,exag ly ewlgn dizrc

o`kdkiledle ,dvwen o`k yie ,exiagn wpi wlg lk :xnel ,dvwen meyn mdilr dxeq` dpi` -yi`enegzlyegl yi m` ?ef dwipi iptn mdilr xqe` dz`meyn s` yegl jixv -

.dvwenäøéøá ùéziage -.oixzen dndaeäøéøá ïéà.oixeq` mdipye -'åë úéáá úîä.`nw wxta yxetn -øîúàåàéòùåà éáø øîà äìòs` lld zia ixn`c `d -zeniyn

ayg zndmigzta mi`ad milk xdhl zlren -daygnn`xwirnc milk la` ,ixn`wc `ed jli`e.`gzt i`dl dizrc inp zeniy mcewc xxaed :xnel dxixa oi`c ,`l -êåôà
.`ziinw -ïä úåçå÷ì,ezyexi wlg cg` lkl xxaed :opixn` `le -dyexie`l dfl `ad wlg `ny ,`l` .laeia zxfeg dpi`,zegewl edl eede ,mdiwlg etilgd ixde ,ely did

.laeia dfl df oixifgneàúééøåàãálaei oebk ,dxez xac cbpk cenrl -.dxixa` opiknq `l -ïðáøãî ìáàopaxc oinegz xeqi` cbpk cenrl -ziag ,jkld .dxixa` opiknq -

.mixzen dndaeåéà éðúäå äéì úéà éî ïðáøãáå.mkg my -ãçàë íéøáã éðù ìò äðúî íãà ïéàmkg cizry rnyy ,oiaexir ipy gipne ,eaexir lr mc` dpzn :opz oiaexira -

gxfnl mkg `a m` :xne` ,axrnl m` gxfnl m` rcei epi`e ,miaxa yexcl mitl` zrax` jeza exirl jenq `alaxrnl `a ,dziay il dpwi gxfnay iaexr -axrnay iaexr -

mipy e`ai m` ,o`kle o`kl `a .dpwi,xgnl xxea ikc ,dxixa ici lr `l` ok xyt` i`e .rxtnl gex eze`l dpew zeynyd oiac iaexr `di ,xgnl xexa`e jl` dvx`y mewnl -

xgnl xxea ikc .xexa` xgnl :xnel ,minkg ipy lr dpzn epi` :xnele welgl dcedi 'x `ae .i`d iabl dizrc inp zeynyd oiac xxaed :mixne`gex eze` ly aexrc xnii in -

xxaede ?zeynyd oia el dpwrxtnl.opixn` `l -'åë íëç àá íà àìà.zepzdl xyt` ,`ai gex dfi`l rcei epi`e ,cg` mkg lr -
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ìàåîùåoihib) "efg`y in" wxtac :dnize ,dxixa dil zilc - dxeq` ziag s` xn`

zeni m` rxn aikyc `hiba l`eny oiwz`c :xn`c (a,dr`l m`e ,hb `di -

zeniziin ikle .hb `di `l -lk" yixa wiic inp ikdc !dxixa dil zi` `nl` .`hib ied -

`kd ik envr zrca dlez la` ,mixg` zrca dlez `wec epiidc :xnel yie (a,dk) "hbd-

.dxixa dil zil

øåñéàìlkc icdq op` - eyyg `l dvwen

ly ewlgn dizrc ivw` ediipn cg`

o`k dlk`l oivex eid m`e .exagdxeq` dpi` -

exag lyn wpei wlge wlg lk xnel ,dvwen meyn

dz` enegzl yi` dkiledle ,dvwen o`k yie

yegl yi m` ?z`f dwipi iptn odilr xqe`-

.qxhpewd yxitk .dvwen meyn s` yegl jixv

wlg `lde ?o`k yi dvwen zwipi i`n :dywe

xn`c ,exag el ozp m` lek`l el xzen exag

oiig oia ,sere dig dnda aeh meia oiglyn :lirl

dvwen xeqi`l :l`eny epiax yxtne .oihegy oia

,aeh meia zipepny dtiqene dlcb dndady -

`xiaqc ab lr s` ,ikdl yginl edl zxq` `le

wlgy ,oinegz xeqi`l ,dvwena dcedi iaxk dil

dxq`l zyyg exag lyn lcbzne wpei cg` lk

?jka
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dì éøîàå ,øîBà àñBc éaø :àéðúc .àñBc éaøk àìc§¨§©¦¨§©§¨©¦¨¥§¨§¦¨
íBé áøòî Bøáçî äîäa ç÷Blä :øîBà ìeàL àaà©¨¨¥©¥©§¥¨¥£¥¥¤¤
éøä ¯ áBè íBéa àlà Bì døñî àlL ét ìò óà ,áBè©©¦¤Ÿ§¨¨¤¨§£¥
ìò óà ,äòBøì äîäa øñBnäå .ç÷Blä éìâøk àéä¦§©§¥©¥©§©¥§¥¨¨¤©©
éìâøk àéä éøä ¯ áBè íBéa àlà Bì døñî àlL ét¦¤Ÿ§¨¨¤¨§£¥¦§©§¥
¯ ïàk :àéL÷ àìå ,àñBc éaø àîéz eléôà !äòBøä̈¤£¦¥¨©¦¨§¨©§¨¨
éðú÷c ,éîð à÷éc .íéòBø éðLa ¯ ïàk ,ãçà äòBøa§¤¤¨¨¦§¥¦©§¨©¦§¨¨¥
äðç øa øa äaø øîà .dpéî òîL ,"äòBøì Bà Bðáì"¦§¨¤§©¦¨¨©©¨©©¨¨
éaø øîà éîe .àñBc éaøk äëìä :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨£¨¨§©¦¨¦£©©¦
,äðLî íúñk äëìä :ïðçBé éaø øîàäå ?éëä ïðçBé¨¨¨¦§¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§©¦§¨
àðîé÷Bà åàìå !íéìòaä éìâøk íéìkäå äîäaä :ïðúe§©©§¥¨§©¥¦§©§¥©§¨¦§¨¦§¨
íéðL :ïðaø eðz .íéòBø éðLa ïàk ãçà äòBøa ïàk̈§¤¤¨¨¦§¥¦¨©¨©§©¦
úéøçL Ba Cìéì äæ ,úeôzeLa ãçà ÷eìç eìàML¤¨£¨¤¨§¨¤¥¥©£¦
,äzLnä úéáì úéáøò Ba ñðkéì äæå Løãnä úéáì§¥©¦§¨§¤¦¨¥©§¦§¥©¦§¤
éî éìâøk ïBôvì Cläî ¯ ïBôvì åéìò áøòL äæ ,íBøcì åéìò áøò äæå ïBôvì åéìò áøò äæ¤¥¥¨¨©¨§¤¥¥¨¨©¨¤¤¥¥¨¨©¨§©¥©¨§©§¥¦
íàå .ïBôvì åéìò áøòL éî éìâøk íBøcì Cläî ¯ íBøcì åéìò áøòL äæå ,íBøcì åéìò áøòL¤¥¥¨¨©¨§¤¤¥¥¨¨©¨§©¥©¨§©§¥¦¤¥¥¨¨©¨§¦
.úeôzeLa äîäáe úéáç eç÷lL íéðL :øîzà .dîB÷nî äpæéæé àì äæ éøä ¯ íeçzä úà eòvî¦§¤©§£¥¤Ÿ§¦¤¨¦§¨¦§©§©¦¤¨§¨¦§¥¨§¨

î .äøeñà éîð úéáç :øîà ìàeîLe ,äøeñà äîäáe úøzeî úéáç :øîà áøéà ?áø øáñ÷ éà ©¨©¨¦¤¤§¥¨£¨§¥¨©¨¦©¦£¨©¨¨©©¦
!äøeñà éîð úéáç eléôà ¯ äøéøa ïéà øáñ÷ éàå ,éøzLz äîäa eléôà ¯ äøéøa Lé øáñ à÷̈¨©¥§¥¨£¦§¥¨¦§§¥§¦¨¨©¥§¥¨£¦¨¦©¦£¨
áøå àðäk áø déì éøîà .éããäî ïéîeçz é÷ðé à÷c äîäa àéðLå ,äøéøa Lé øáñ÷ íìBòì§¨¨¨©¥§¥¨§¨§¨§¥¨§¨¨§¦§¦¥£¨¥¨§¦¥©¨£¨§©
éaø ?dìò éåä éàî .áø ÷éúL ?eLLç ïéîeçz øeqéàì ,eLLç àì äö÷eî øeqéàì :áøì éñà©¦§©§¦§¤Ÿ¨§§¦§¦¨§¨¥©©¨¥£¨©¦
:ïðúäå ?äøéøa Lé àéòLBä éaø øáñå .äøéøa ïéà :øîà ïðçBé éaøå ,äøéøa Lé :øîà àéòLBä©£¨¨©¥§¥¨§©¦¨¨¨©¥§¥¨§¨©©¦©£¨¥§¥¨§¨§©
.íéøBäè ïleëå àîè àeä ¯ ïäî ãçà çzôð ,íéàîè ïlek ¯ äaøä íéçút Bìå ,úéaa únä©¥©©¦§§¨¦©§¥¨§¥¦¦§©¤¨¥¤¨¥§¨§¦
.ïlek íéçútä ìò úìvî ¯ äòaøà ìò äòaøà Ba LiL ïBlça Bà ,ïäî ãçàa BàéöBäì áMç¦¥§¦§¤¨¥¤§©¤¥©§¨¨©©§¨¨©¤¤©©§¨¦¨
úeîiMî óà :íéøîBà ìlä úéáe ,únä úeîé àlL ãò åéìò áMçL àeäå :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦§¤¦¥¨¨©¤Ÿ¨©¥¥¦¥§¦©¦¤¨
,ïéà ¯ àaäìe ïàkî .àaäìe ïàkî íéçútä úà øäèì :àéòLBä éaø øîà ,dìò øîzàå .únä©¥§¦§©£¨¨©©¦©£¨§©¥¤©§¨¦¦¨§©¨¦¨§©¨¦
déì úéà éîe .äøéøa Lé :øîà ïðçBé éaøå ,äøéøa ïéà :øîà àéòLBä éaø ,Cetà !àì ¯ òøôîì§©§¥©¨¥©¦©£¨¨©¥§¥¨§©¦¨¨¨©¥§¥¨¦¦¥
äæ ïéøéæçîe ,ïä úBçB÷ì ¯ e÷ìçL ïéçàä :ïðçBé éaø øîà éñà áø øîàäå ?äøéøa ïðçBé éaøì§©¦¨¨§¥¨§¨¨©©©¦¨©©¦¨¨¨©¦¤¨§¨¥©£¦¦¤
.déì úéà ¯ ïðaøãa ìáà ,àúééøBàãa ¯ äøéøa ïðçBé éaøì déì úéì ék àîéz éëå .ìáBia äæì̈¤©¥§¦¥¨¦¥¥§©¦¨¨§¥¨¦§©§¨£¨¦§©¨©¦¥
,ãçàk íéøác éðL ìò äðúî íãà ïéà :øîBà äãeäé éaø :Bià éðúäå ?déì úéà éî ïðaøãáe¦§©¨©¦¦¥§¨¨¥©©¦§¨¥¥¨¨©§¤©§¥§¨¦§¤¨

çøænì íëç àa íà àlà¯.àì ¯ ïàëìe ïàëì eléàå .áøònì Báeøéò ¯ áøònì ,çøænì Báeøéò ¤¨¦¨¨¨©¦§¨¥©¦§¨©©£¨¥©©£¨§¦§¨§¨Ÿ
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ביצה. פרק חמישי - משילין דף לז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

כאשר פועלים עניין של אחדות גם במעמד ומצב שכל אחד עסוק בעבודתו הפרטית, יש יתרון גדול יותר בעניין האחדות, כיתרון 
האור מן החושך כו'.

משיחת שבת פרשת נח ה'תשכ"ח



רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc dvia(iying meil)

dì éøîàå ,øîBà àñBc éaø ,àéðúc ,àñBc éaøk àìcmixne` yie - §Ÿ§©¦¨§©§¨©¦¨¥§¨§¥¨
yìeàL àaàd `edøîBà,d`ad dkldd z`ç÷Blä[dpewdÎ] ©¨¨¥©¥©

Bì døñî àlL ét ìò óà ,áBè íBé áøòî Bøáçî äîäaxkend - §¥¨¥£¥¥¤¤©©¦¤Ÿ§¨¨
gwell,áBè íBéa àlàzeyxa zcner dndady xnel mewn dide ¤¨§

ok it lr s` ,minegz oiprl xkendç÷Blä éìâøk àéä éøäxzene , £¥¦§©§¥©¥©
aeh mei axrny oeiky ,dpewd ly enegz jeza wx dkiledl
oiprl ezeyxa zcner `id ixd ,el xqnidl zcner dndad

.minegzäòBøì äîäa øñBnäå,gweld xear dilr xenylìò óà §©¥§¥¨§¤©©
Bì døñî àlL étdrexl -áBè íBéa àlà,,äòBøä éìâøk àéä éøä ¦¤Ÿ§¨¨¤¨§£¥¦§©§¥¨¤

.drexl xqnidl aeh mei axrn xak zcner dnda mzqe li`ed
mzq epizpynay ,epizpynk `ly `qec iax zhiy z`vnp ok m`
ilbxk `id ixd aeh meia drexl dndad z` xqendy `pzd
zeidl zcner dndad dzid aeh mei axrny elit`e ,milrad
h"eia xqnidl zcner `id m` ,`qec iaxl eli`e .drexd zeyxa

.h"ei axra dxqnp xak eli`k aygp
:epizpyn mr `qec iax zrc z` zayiin `xnbdéaø àîéz eléôà£¦¥¨©¦

àñBc,`qec iax zrck s` epizpyny xyt` -ïàk ,àéL÷ àìå- ¨§Ÿ©§¨¨
mixen` `qec iax ixacayiyãçà äòBøxird ipa lke xira §¤¤¨

elv` dndad zziay zipwp jk meyne ,mdizenda el mixqen
xaky oeik ,h"ei axrn elv` dzid `ly s` ,zeynyd oiaa

eli`e ,el xqniz xgnly reci eiykrnïàkixd' epipyy dpyna - ¨
xaecn 'milrad ilbxk `idayiyíéòBø éðLreci oi`e ,xira §§¥¦

`le milrad cia oiicr `idy onf lk okle ,dpxqni inl h"ei axrn
.milrad ilbxk `id ixd ,drexl dxqn

wx yi e` mirex ipy xira yi m` oia welig yiy dgiken `xnbd
:cg` drexénð à÷écmirex ipy yiy ote`a zwqer dpyndy ©§¨©¦

,xiraéðz÷c' dpyna'äòBøì Bà Bðáìoi`y ,'epal' dtiqedy dfne §¨¨¥¦§§¤
,yecig dfadpéî òîLepa ,mirex ipy el yiy ote`a xaecny §©¦¨

,drexd ilbxk `ed ixd cg` drex xira yiyk mle` .xg` drexe
.`qec iax ixacke

àñBc éaøk äëìä ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàxqendy ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¦¨
:`xnbd dywn .drexd ilbxk `id ixd drexl dndaéaø øîà éîe¦¨©©¦

éëä ïðçBé,`qec iaxk dkldy ,opgei iax ok xn`y okzi ike - ¨¨¨¦
äðLî íúñk äëìä ,ïðçBé éaø øîàäå-dkld mzq iax xy`k §¨¨©©¦¨¨£¨¨¦§©¦§¨

.dkldd `id ok ,dxne`d `ed in yxit `le ,dpynaïðúe§©
,epizpynaíéìòaä éìâøk íéìkäå äîäaä'e` epal dnda xqende ©§¥¨§©¥¦§©§¥©§¨¦

`qec iax ixack `ly dfe ,'milrad ilbxk `id ixd drexl
,`qec iaxk dkldy opgei iax xn` cvike ,drexd ilbxk xn`y

:`xnbd zvxzn .dpyn mzqk `lyeàðîé÷Bà åàìå-`l m`d §¨¦§¨
y ,epizpyn mr `qec iax ixac z` epayiiïàk`qec iax ixac - ¨

mixen`awx yiyãçà äòBøe ,eilbxk dndad okle ,xiraïàk- §¤¤¨¨
'milrad ilbxk `id ixd drexl dnda xqend' epipyy dpyna

xaecnayiyíéòBø éðLef dti zeayiizn ze`xedd izye ,xira §§¥¦
.ef mr

* * *
mewnn zkll leki ,cg` cvl dn` miitl` seql aexir gipny in
zgz md el` dn` miitl`y `l` ,dn` miitl` cer aexird
m` oebk ,cbpky cvl mda zkll el xzen didy dn` miitl`d
cvl dn` mitl` zrax` zkll leki ,gxfn cvl aexir gipd
gipd m`e .llk xird on z`vl leki epi` axrn cvl la` ,gxfn
dn` mitl` zyly zkll leki ,gxfn cva dn` sl` seql aexir
axrn cva eidy dn` sl`y ,axrn cvl dn` sl`e ,gxfn cvl

.gxfn cvl wizrd
zelra mdilr yiy mivtga dpcd `ziixa d`ian `xnbd

:mnegz ccnp cvik ztzeynãçà ÷eìç eìàML íéðL ,ïðaø eðz̈©¨¨§©¦¤¨£¨¤¨
didiy zpn lr aeh mei axrnúeôzeLa,h"eia mdipy oiaäæ- §¨¤

ick eze` l`y cg`däæå ,Løãnä úéáì úéøçL Ba Cìéìipyd - ¥¥©£¦§¥©¦§¨§¤
ick eze` l`yúéáøò Ba ñðkéìbgd lila -äæ .äzLnä úéáì- ¦¨¥©§¦§¥©¦§¤¤

mdn cg`åéìò áøòwelgd lr -,z` jiledl lkeiy zpn lr ¥©¨¨
welgdìcvïBôvoetv cvn dn` sl` seql eaexir z` mye , §¨
,xirdäæåipydåéìò áøòepkileiy zpn lrìcv,íBøcmye §¤¥©¨¨§¨

.xird mexcl dn` sl` seql eaexirCläî ,ïBôvì åéìò áøòL äæ¤¤¥©¨¨©¨§©¥
éî éìâøk ïBôvìdf oetvl jlil lekiy jxc dze`k -åéìò áøòL ©¨§©§¥¦¤¥¥¨¨

ìcvíBøc,xird oetvay mipey`xd dn` sl`d wx epiidc ,äæå §¨§¤
íBøcì åéìò áøòL,íBøcì Cläîwxéìâøk-lekiy jxc dze`k ¤¥©¨¨©¨§©¥©¨§©§¥

zkll,ïBôvì åéìò áøòL éîepiidcmipey`xd dn` sl`d wx ¦¤¥©¨¨©¨
xird mexcayúà eòvî íàå .lkíeçzäseql axir cg`y oebk - §¦¦§¤©§

,oetvl dn` miitl` seql axir cg`e mexcl dn` miitl`äæ éøä£¥¤
äpæéæé àìwelgd z` -dîB÷nîmayen mewnl uegn -,elit` Ÿ§¦¤¨¦§¨

.zg` driqt
* * *

zpn lr aeh mei axra mitzey ipy edepwy utga dpc `xnbd
xxaed `l zeynyd oia aeh mei axrae ,aeh meia mdipia ewlgl
dvexe ewlg aeh meiae ,df ly ewlg edne df ly ewlg edn oiicr
m`d `ed oecipde ,eilr axiry mewnl ewlg z` zgwl cg` lk
ecal ely did aeh meia ecil `ay cg` lk wlgy rxtnl xxaed
jiiy `ly e` ,eilbxk dziay dpwe zeynyd oia aeh mei axrn
dziayd ziipw zrya ewlg did dn aeh meia rxtnl xxal
milekiy mewnl `l` ewlg z` jiledl lkei `le aeh mei axra

:my zkll mdipy
eç÷lL íéðL ,øîzàaeh mei axra epw -úéáçoii lyäîäáe ¦§©§©¦¤¨§¨¦§¥¨

,úeôzeLa.aeh meia mze` welgl zpn lr,øîà áøewlgy xg`l §¨©¨©
h"eiadúøzeî úéáçmewnl ewlg z` jiledl cg` lk leki - ¨¦¤¤

,myl axiryåeli`äîäádewlige dehgyy xg`läøeñà- §§¥¨£¨
.myl zkll mileki mdipyy mewnl `l` dpnn jiledl xeq`

énð úéáç øîà ìàeîLe,aeh meia mitzeyd dewligy ziag s` - §¥¨©¨¦©¦
äøeñàmewnl wx dkilen `l` ,enegzl cg` lk dkleda £¨

.myl zkll mixzen mdipyy
:dndal ziag oia wlgny ax ly enrh z` zx`an `xnbdéàî©

áø øáñ÷dndaa eli`e ,eilbxk cg` lk dkiledl ziaga xizny ¨¨©©
,ea mixzen mdipyy mewnl wx dkilene xqe`Lé øáñ à÷ éà¦¨¨©¥

äøéøalk ly ewlgy rxtnl xxazdl xyt`y xaeq `ed m` - §¥¨
,zeynyd oia h"ei axra xak ewlg did aeh meia lawy cg`
ok m` ,ziaga ewlg z` enegza jiledl cg` lkl xzen okle

éøzLz äîäa eléôàewlg z` mb jiledl cg` lkl xzen didi - £¦§¥¨¦§§¥
.enegza dndadnøáñ÷ éàåyäøéøa ïéàxxaedy mixne` oi` - §¦¨¨©¥§¥¨

lkl xeq` okle ,aeh mei axrn wlg lk jiiy did inl rxtnl
ok m` ,dndaa ewlg z` enegza jiledl cg`énð úéáç eléôà£¦¨¦©¦

didz,äøeñà,h"ei axrn ewlg xxaedy mixne` oi`y oeikc £¨
zrya aeh mei axrn did aeh meia ecil `ay df wlgy xyt`
,etzey ly eilbxk ezziay dpwe etzey ly ewlga dziay
zkll mileki mdipyy mewnl wx dkiledl xizdl yi wtqne

.myl
:`xnbd zvxznøáñ÷ íìBòìy axäøéøa Lédewligy ziag okle , §¨¨¨©¥§¥¨

,enegza ewlg z` jiledl cg` lkl xzen aeh meia oitzeydås` §
ok it lràéðL[dpeyÎ]äîäaewlg z` jiledl cg` lkl xeq`y ©§¨§¥¨

meyn ,enegzaéããäî ïéîeçz é÷ðé à÷cmiie`xd dndad ixa` - §¨¨§¥§¦¥£¨¦
xxazny s` ok m`e ,dfn df miwpei ,mitzeyd ipyl wlgzdl
ly did df wlge df ly did df wlg aeh mei axrn xaky rxtnl
[lreta ewlgy mcew] aeh mei zligzay oeik mewn lkn ,exiag
lkae ,exiag lya ewlg axrzpy `vnp ,dfn df dndad ixa` ewpi
ekiledl leki epi` okle exiagl jiiyd wlg yi dkizge dkizg

.dndaa ax xq` jk meyne ,enegza
éøîà[eywdÎ],áøì éqà áøå àðäk áø déìz` exq`y jzhiyl ¨§¥¥©©£¨§©©¦§©

ike denzl yi ,mixa`d zwipi meyn dndadàì äö÷eî øeqéàì§¦§¤Ÿ
eLLçwxeeLLç ïéîeçz øeqéàìdndad z` xqe` dz` recn - ¨§§¦§¦¨§
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המשך בדמוע קצו 



xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc dvia(iyiy meil)

da ïðéeäå,enrha epiywzde -ïàëìe ïàëì àðL éàîdpey recn - §©¦¨¨©§¨§¨§¨
,zegexd izya minkg ipy yiy ote`dàìcgipdl leki epi`y - §Ÿ

meyn ,jlil dvex inl hilgi xgnle miccvd ipyl oiaexirïéàc§¥
äøéøaaexir dfi` rxtnl xxazn zayay xnel xyt` i`y - §¥¨

ly ote`a ,ok m` ,zayd mcew lgáøòîe çøæîm` rcei epi`y - ¦§¨©£¨
,axrnn e` gxfnn mkgd `eaiénðxn`p o`k mb -,äøéøa ïéàoeik ©¦¥§¥¨

oi`y minrt ik ,mkgd `a okid reci `l oiicr zeynyd oiaay
zayay xnel oi` `linne ,zeynyd oia xg`l `l` `a mkgd
ote`ay dcedi iax xaeq j`ide ,aexird lg okid rxtnl xxazn

.zepzdl xyt` dfïðçBé éaø øîàå`ziixad ixac z` x`al §¨©©¦¨¨
,mipyl cg` mkg oia zwlgnyíëç àa øáëemkgdy xaecn - §¨¨¨¨

m` okle ,dziay ea dpwiy mewn eze`l zeynyd oia mcew ribd
df mc` dpzne ,`a cv dfi`l wtqy `l` cg` mkga xaecn
zepzdl leki ,eaexir dpwi mkgd `a xaky gex eze`ly xne`e
oiaa xaky ,zxgnly dxixa oicl jixv oi` dfay meyn ,ok
m` s`e] aexird lg mye mkgd `a cv dfi`l xxean zeynyd
xg`n ,oexqg dfa oi` ,mkgd `a cv dfi`l rcei epi` df mc`
,mieqn cvl mkgd `a xaky ,mixxean mixacd ze`ivnay

.[eiykr lg cv eze` ly aexirdeàîìàixac cinrdy dnn - ©§¨
oicl mikixv oi`y meyn liren f` wxe mkg `a xaky `ziixad

y gken ,dxixaäøéøa ïðçBé éaøì déì úéì,dxixa oi` ezrcly - ¥¥§©¦¨¨§¥¨
xaeq opgei iaxy `xnba exn` lirly dywe ,opaxc mipica s`

:`xnbd zvxzn .'dxixa yi',Cetéz àì íìBòì àlàiax zn`ae ¤¨§¨Ÿ¥
,'dxixa oi`' xaeq opgei iaxe 'dxixa yi' xaeq `iryedúéì éëå§¦¥

äøéøa àéòLBà éaøì déìoi`y xaeq `irye` iaxy ep`vny dne - ¥§©¦©§¨§¥¨
migztd z` xdhl dliren daygndy znd z`ivi iabl] dxixa

`weec epiid ,[`adle o`kn wxàúééøBàãaoebk ,dxez ipica - ¦§©§¨
ivi jxc `nhny dny zn z`neha,`id ipiqn dynl dkld ez`

a ìáàmipicdéì úéà ïðaøã.dxixa yiy `irye` iax xaeq - £¨§§©¨¨¦¥
àéòLBà éaøk äëìä ,àøèeæ øî Løcdxixa yi opaxcay ¨©©§¨£¨¨§©¦©§¨

.dxixa oi` `ziixe`cae
* * *

dpew in ilbxk dxiknl cnerd xeya oicd z` zxxan `xnbd
:dziayíht ìL øBL ,ìàeîL øîà,mxkenl ick mixeey mhtn - ¨©§¥¤©¨

íãà ìk éìâøk àeä éøä,dxiknl cnery oeiky ,eze` dpwiy £¥§©§¥¨¨¨
ezepwl cizry mc`d zeyxa aeh mei axrn xkend eze` cinrn

la` .zxg` xirn `ed elit`e ,xgnläòBø ìL øBLmc` - ¤¤
,eixkne eipkyl mdn xkeny minrte envrl eizenda z` lcbny

øéòä dúBà éìâøk àeä éøäiyp` lkk gex lkl dn` mitl` el yie £¥§©§¥¨¨¦
,mdl xeknl ezrca oi`y zxg` xir ipa ilbxk `l la` ,xird

:elv` zepwl mkxc oi`e zenda xkenk mlv` reci epi`y oeik
* * *

:dpyna epipy,áBè íBé áøòî Bøéáçî éìk ìàBMäilbxk ilkd ixd ©¥§¦¥£¥¥¤¤
,`xnbd dywn :l`eydàèéLtdidy oeik ,l`eyd ilbxk ilkdy §¦¨

.z`f eprinydl dpynd dkxved recne aeh mei axrn ezeyxa
,`xnbd zvxznàëéøö àìote`a `l` eprinydlBì Bøñî àlL Ÿ§¦¨¤Ÿ§¨

l`eyl ilkd z` li`ynd,áBè íBéa àlàwx aeh mei axrne ¤¨§

okle ,mikqde epli`yiy epnid ywiaeäîDizEWxA e`l `nizC ©§¥¨¨¦§¥
`l` aeh mei axra mdipia oipw mey did `ly oeik - DinwF`§¥
xazqn did okl ,eznkqdn ea xefgl leki `ede `nlra xeaic
ilbxk dziay dpew `di utgdy eznkqd lirez `ly xnel

,l`eydïì òîLî à÷oi` `nzqn eli`ydl mikqdy oeiky ¨©§©¨
l`eyd zeyxa zeynyd oia ecinrn `ed ixde ,ea xfeg li`ynd

.l`eyd ilbxk `ed ixd okle ,dvxiy mewnl epkileiydéì òéiñî§©©¥
dpynd zriiqn ef `zniwe` itl -ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøì§©¦¨¨§¨©©¦¨¨

Bì åðúð àlL ét ìò óà ,áBè íBé áøòî Bøéáçî éìk ìàBMä©¥§¦¥£¥¥¤¤©©¦¤Ÿ§¨
l`eyl li`yndáBè íBéa àlàaeh mei axra el xn` wxe ¤¨§

,eli`ydl mikqny:ìàBMä éìâøk àeä éøä£¥§©§¥©¥
* * *

:dpyna epipy cer:ìéàLnä éìâøk áBè íBéaoeikn ,`xnbd dywn §§©§¥©©§¦
'aeh mei axrn exagn ilk l`eyd' dpynd ixac z` epcnrdy
ote`a df itl ,epli`yiy aeh mei axrn el xn` wxy dpeekdy
m`e ,aeh meia wx jk lr exaicy dpynd zpeek ,'aeh meia' ipyd

okàèéLtdziay ziipw zryay oeik li`ynd ilbxk ilkdy §¦¨
,`xnbd zvxzne .epli`yiy exiagn ywia `l oiicràëéøö àìŸ§¦¨

ote`a `l` ,eprinydl dpynddépéî ìéàLå ìéâøcdf libxy §¨¦§¨¦¦¥
ok m`e ,aeh mei lka df ilk epnn l`eyddéúeLøa àîéúc eäî©§¥¨¦§¥

déì íé÷Bî à÷li`ynd xnb aeh mei axrny xnel xazqn did - ¨¦¥
,l`eyd ilbxk `die l`eyd zeyxa ilkd cinrdl ezrcaà÷̈

ïì òîLîy meyn ,ok mixne` oi`y dpyndøîà øîéîli`ynd ©§©¨¥©¨©
,ezrcaàîìcy xyt`y meyn meid le`yl `a `ly dnçkLî ¦§¨©§©

dépéî ìéàLå ìéæàå àðéøçà Léðéàepnn l`ye xg` mc` `vn - ¦¦©£¦¨§¨¦§¨¦¦¥
:ezeyxa utgd z` cinrn oi` jkle ,epnn le`yl ezrca oi`e

* * *
herin ,dxez oicn .aexa lehia oica zwqer epiptly `ibeqd
.zxzen zaexrzde xeqi`d lha ,xzid aexa axrzpy xeqi`
,mixzen mihga mixeq` mihg oebk ,epina oin axrzpy ote`ae

opaxe dcedi iax ewlgp(:bk zegpn),lha epi`y dcedi iax zrc .
oin zaexrza mb .lha herind df ote`a s`y minkg zrce
mipin zaexrz oia welig yi ,lha lkd ixacly epin epi`ya
oeikny ,gla gl zaexrzl ,aexa xeqi`d lha mlerly ,miyai
wx dlha zaexrzd lka mrh xeqi`d ozepe dti zaxrzny

.mrhd lha df xeriyay gla minkg exriy jky ,miyiya
:epipy ceràaà éaø ÷éìñ ék :dzøáçî äìàML äMàä ïëå- §¥¨¦¨¤¨£¨¥£¤§¨¦¨¦©¦©¨

l`xyi ux`l laan zelrl `a` iax dvxykøîà,lltzd -àäé ¨©§¥
úlî àîéàc àåòøìa÷úúc àinkg ipta elawzi ixacy oevx idi - ©£¨§¥¨¦§¨§¦§©¥

.yea` `ly mewnd÷éìñ ékl`xyi ux`l ribd xakyk - ¦¨¦
dì éøîàå àøéæ éaøå étt øa àðéðç éaøå ïðçBé éaøì déçkLàyi - ©§§¥§©¦¨¨§©¦£¦¨©©¦§©¦¥¨§¨§¥¨

eid `vny minkgdy mixne`éaøå éæt ïa ïBòîL éaøå eäaà éaø©¦©¨§©¦¦§¤¨¦§©¦
éáúéå ,àçôð ÷çöédl`yy dy`d'y dpynd ixaca epce eayie - ¦§¨©§¨§¨§¦

,'odizy ilbxk el` ixd dzqirl glne mine oilaz dxagn
éànà ,éøîà÷å,odizy ilbxk dqird oicçìîe íéî ìéèáìå §¨¨§¥©©§¦§¦©¦¤©

mihrendäqéò éaâì`l` dqird ly dny `xwi `le ,aexd `idy §©¥¦¨
.dilbxk `dze dqird zlra ly dny lr,àaà éaø eäì øîà̈©§©¦©¨
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רק כאשר יוצאים מחודש תשרי ונכנסים לחודש מרחשוון, אזי מתחילה עבודה פרטית בעניינים פרטיים.
משיחת שבת פרשת נח ה'תשכ"ח



רכט ezny in` cenr gl sc ± iyily wxt`nei
'åë äá ïðéåäåmkgc oipnif :jzrc `wlq `wc -oebk ,zeynyd oia xg`l cr `a `l

`ede ,mitl` zrax` jeza e` ,yxcnd zia mewn eze`ay megzd jeza el dkygy

izziay :xn`e ,el dkygy mewnl mitl` seql xcb e` oli` xiknjldl lekic ,eizgz

c dkygynaexir ziipw zryac `kid ,jkld .(a,hn) oiaexira xn`ck ,zen` mitl` '

`z` xcde ,`xz` `eddl mkg iz` `lin -

oia mkg `nlc ?rxtnl aexir `edd dpwc xnii

`l i` .o`kl `al ezrc did `l zeynyd

opiknq,dxixa`did df gexlc xxaed :xnel

`aiy mewnlc dpzd dfe ,`al cizr mkg

opgei iax xn`e .rxtnl dpew eaexr `di mkgd

.opiqxbíëç àá øáëådcedi iax xn`c `d -

leki mkg lrc ,'eke gxfnl mkg `a m`

zepzdlxakya -zeynyd oia mcew `a

epi` df j` ,opiwqr:xn`we ,`a gex dfi`l rcei

oi`c .dpew iaexr `di el `ay gex eze`l

eziipwxgnle ,zi`ce diipw `l` ,dxixa ici lr

df rnyiy gexlc ,`ed `nlra `zlin ielb

mkgd ea didyx jixhv`cne .eaexr dpw -'

mkg `a xakya dnwe`l opgeidpin rny -

.opaxc oinegza elit`e ,dxixa dil zilàìà
êåôéú àì íìåòìyi xn`c `ed `irye` iaxe -

o`kn migztd z` xdhl jl `iywce .dxixa

.`adleàúééøåàãázn z`neh oebk -zil -

,ipiqn dynl dkld dz`ivi jxce ,dxixa dil

zekldc (`,e) dkeqa opixn`ckikd d`neh

.edl ixinbïðáøãá ìáàoinegz oebk -zi` -

.dilíèô ìù øåù.xeknl mixeey mhtny -

íãà ìë éìâøë àåä éøä-zxg` xir oa elit`

aexir ici lr o`kl `ayoeik .enewnl ekilen -

dipeafl digxe`cdizeyxa dinwe` lenz`n -

.dil oiafe xgnl iz`c o`ncäòåø ìù øåù-

odn xkeny minrte ,ely zenda lcbny mc`

.eixikne eipikyläúåà éùðà éìâøë àåä éøä
øéòäaxir elit`e .gex lkl dn` mitl` -

zg` gexl dn` mitl` zrax` df drexegwly xird dze` ipan cg` lr akrn epi` -

,aeh meia epnidekiledln,xird ipa zeyxa dinwe` lenz`nc ,mitl` dcbpky gexl

zxg` xir ipa ilbxk la` .epnid gwil oilibxy itlmy drexl oi`c ,`l -xgeqzenda

edexikiy ,mht enk.epnid gwil zxg` xir ipaàèéùômei ceran el`y ikc --

.i`w dizeyxa'åë ïì òîùî à÷ipz `wc l`eyde -`xeaca -ceran jyn `le ,`nlra

.mei:ol rnyn `wediknq`c oeik.dinwe` dizeyxaìéàùîä éìâøë àåä éøä áåè íåéá
àèéùô`xeac elit`c ,`zi` ikd inp `tiqe ,opinwen `nlra `xeaca `yixc oeik -

meia `l` ded `l.aehøîà øîéî.li`yn i`d -àîìãil xn`e iz` `lc oeik --

.gky` `pixg` yipi`àáà éáø ÷éìñ éëxn` ,jxca didyk e` ,zelrl dvxyk -

.ef dltzàåòø àäé.mzdl ihn` ik -àúìéî àîéà.`zzrnyc -ìá÷úúãinkgl -

.yea` `ly ,mewnd÷éìñ éë.mzdl `hn ik :xnelk -éàîàlhal odizy ilbxk -

,ixhefc glne minc oinegz xeqi`.`yitpc dqir iablàáà éáø åäì øîàmeyne -

lk`i 'ek el axrzpy in ike ?ef dqir lr zexwln dny ca`i ,da hren ef ly dwlgc

aexdy df dld.ely
éãçå
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ïðéåäåjzrc `wlqc :qxhpewd yxit - dxixa oi` inp axrne gxfn 'ek zay i`ven da

ici lre ,mei ceran eizgz izziay :xn`e ,xcb e` oli` ici lr zaya `a mkgdc

,axrnle gxfnl xird icv ipyn zaya `al leki ji`dc :dywe .megzl uegn zaya `a jk

a,el) oiaexira qxhpewd yxitck il d`xp okl ?miizpia mitl` zrax`n xzei yiy oeik

gexn wx zaya `al leki epi` mlerlc :(mye

dxixa jixv mewn lkne ,zg`fefi `l `nyc -

e`l m`e xn`w `dc .enewnnmkg `ai `ly -

xn`wc `de .ixir ipak ipixd ,o`k `le o`k `l

axrnle gxfnlrnyn `di ok m`c ,`wec e`l -

.gxfn meyn axrnle ,axrn meyn gxfnl jixvc

oi` inp axrnl e` gxfnl :xnel dvex `l`

axd xn` cere .enewnn fefi `l `nyc ,dxixa

iccv ipyn `a mkgdc zeidl lekic :uxt epax

`edy oebk ,xcbe oli` `la elit`e zaya xird

dvex `ede ,dpetvn xir ly mitl` yyl aexw

gexl xir ly mitl` zrax` jezl axwzdl

iptn ,zipetv ziaxrn gexl e` zipetv zigxfn

ynn xird cbp oi`e ,yexcl dti mewn my yiy

oi`e .el` zenewn ipya wx yexcl iept mewn

,ynn axrnle ynn gxfnl eaexr gipn mc`d

,lekiy dn lk mkgd cvl `ed axwzn `l`

cvl gxfn gex ly dn` mitl`l eaexr gipne

,oetv cvl iaxrn gex ly dn` mitl`l oke ,oetv

ly mitl` jez cr axwzdl leki `edy `vnpe

ly oeqkl` lk jldn `edy ,mkgd zziay mewn

gipny eaexr ici lr oetv cvl mitl` zrax`

axrnle gxfnl xn`wc `de .axrnl e` gxfnl-

ly egxfnl e` xird inegz gxfnl xnel dvex

.oiadl lwe .mkgøîàå`a xake opgei iax

m`e - dxixa opgei iaxl dil zil `nl` mkg

zrca dlez oia welg yic dil ipyil :xn`z

`l o`kle o`kl .mixg` zrca dlezl envr-

axrnle gxfnl la` ,envr zrca dlezc meyn

mkgd zrca dlezc:xnel yie !dxixa dil zi` -

i`ven xn`wc `de .mixg` zrca dlezl envr zrca dlez oia welg oi`c xaq opgei iaxc

zay`pgky` `peb i`d ike .mkg `a xaky uxzl `al ick ,ikd xn`wc opgei iax epiid -

:xn`z m`e .wgvi iaxc dizlin epiide .'eke wgvi iax xn` ?dnke xn`wc (`xza `aaa)

dxixa dil zi` opgei iaxlc xnel jixv jgxk lr `d ?opgei iaxl ei` ipzcn jixt i`n

zrca dlezl envr zrca dlez oia welg oi`c dil xaqc ,dcedi iaxlikdc ,mixg`

mixac ipy lr mc` dpzn :mzd xn`wc ,(mye a,el oiaexir) "oiaxrn lka" wxta opixn`

eax mdn cg` did m` xne` dcedi iax ,'ekeizeax mdipy eid m`e ,eax xg` jli --

.ei` ipzcn oizipznl `zil :`xnba dlr xn`we .dxixa dil zi`c ,jli dvxiy mewnl

meyn :mzd ipyne !eaexr lr mc` dpznc oizipzn dinwn ei`cl `zil ,daxc` :jixte

.'ek izxz inwn `cg inq ,ei` `pzcl dil riiqn :yexit .miebd oian oii gweld `ipzc

dxixa edl zilc gweldc `edde ,ei`cl `zil ,daxc` :mzd wgvi epiax dywdemeyn -

minid oze`a `id dn :(`,br oihib) "efg`y in" wxta opzclkl yi` zy`k `id ixd -

[dxixa wgvi epiaxl dil zi`c dpin opiwiice] .`hib ied ziin ikle ,dixaclra :inp opze -

dxixa edl zi` oizipzn ipd edlek `nl` .xwtd `di meid miipr ehwly dn :xn`y ziad

oizipzn edlekc ,ei`cl `zi` mlerl :ipyne !zlz inwn izxz inq ok m`e ,wgvi epiaxl

welig jd dil zilc opgei iaxl ,ok m`e .envr zrca dleza ixiin ei` la` .dxixa edl zi` `kd meyne ,mixg` zrca dleza ixii`zlz jd inwn ei`cl `zilc dil zi` jgxk lr -

i`yn oeyny epax axd uxiz cer .ei`c dil zil opgei iaxl `nyc ab lr s` ,dlw `iyew dywd jetiz `l mlerl uxzl irac meyn `nye ?ei` ipzcn opgei iaxl jixt i`ne ,oizipzn

dxn` `l dcedi iaxc ,ei`cl `zil elit`c :finp.xity jixt ok m`e ,'ek mkg `a xaky `ziixad opgei iax ayiin jkle ,`xn` `nlrn `pz cg mewn lkn -

ìéèáìå,epin epi`ya oin la` ,epina oin ilin ipdc :xnel yie !liha `l sl`a elit`y ,oixizn el yiy xac ied `d :dnize .`yitp dqire li`ed :i"yx yxit - dqir iabl glne min

`kd ik`kd la` .mrha ielz xacdc ,mixeqi` x`yl inc `lc :cere .inlyexia `icda yxtn ikde .xity lha -my o`kae ,utgd lr milra mya ielz oinegz xeqi` -

,o`kn lha glnde mind zlra my oi`c edl xcdn `a` iaxe .mixeqi` x`ya lha `le `nrh aidic ab lr s` ,lhazdl el yi jkle glnde mind zlra my `le ,dielr dqird lra

.iyitpc oiaw dxyra lha awd lra my oi`y enk
ixd
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,äøéøa ïéàc ¯ àìc ïàëìe ïàëì àðL éàî :da ïðéåäå§¨¥©¨©§¨§¨§¨§¨§¥§¥¨
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ביצה. פרק חמישי - משילין דף לח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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יותר מאשר  )חוֶֹמש(, וכמובן ש"מאוד מאוד" הוא הרבה  יותר מהשיעור של הידור מצווה  יש "להרבות מאוד מאוד בצדקה", עוד 
"מאוד" סתם, ועד – באין-ערוך, ועל-ידי-זה יומשך לו מלמעלה אלף פעמים ככה.

משיחת שבת פרשת נח ה'תשכ"ח



רל
ezny ina cenr gl sc ± iyily wxt`nei

éãçåli`ed ,o`kn lha dny oi` ef jk ?ea lnr `ly xaca gnyie -epwedziay mind

ozli`ydy meyn ,ol `iyw `l `dc .dlv`e` dlozpzpxzen `di dpzna`dc -

lbxk `ed ixd aeh meia xn`edl `iyw ike .opilf` zeynyd oia xzac ,li`ynd-

meyn`hern.edl `iyw `w `aexeåëéúìåâéì÷ùmz`y izgwl mkyealn -miwgyn

ilr!?àúìåâshrzny d`p jixkz -zgz ea

ayeiyke ,ezilh.d`xp dfe ,ezilh xiarnéàî
íéøåòùá ïéèç àðùåäì øîà÷ àìãinl -

ly oixery oiaw dxyra oihg aw el axrzpy

da dil `xiaqc llkn ?icge dld lk`i exiag

`ed epin epi`yc oeikc ,icge lk`i i`ceclha -

.daexna hren'åë éîð ïéèçá ïéèç`zbelt -

dax "unewd"a zegpna opaxe dcedi iaxc

.(`,ak)àøôñ áø øîà.`irye` axl -äùî-

razyn `w dync `xwia-úøîà à÷ øéôù-

,`kega edl zicen `w i`n` :xnelk .dinza

.oizipzn` iieyw`leåäì òéîù àìåjpdl -

.'eke xn`c `d oizipzn` eywnc opaxåì íìùî
ïéèç éîãjeza oixknp ode ,oxxeal jxc oi`y -

.oihgdäéøñç àìéë àîìàezcn xqgy iptn -

oky lke .eey icin `lc ab lr s`e ,el aiigzn

,ediiherna ilha `lc glne minicinc

`pennc `aeig meyn `ed dinrhcliha `l -

.dherinaééáà äéì øîà`kide :`xtq axl -

`vxznikda oizipzn?'åë äéì éðù àìå-

,`ed meid oiraez el oi`y oenn oizipzne

,aeh mei xg`l cr dldip edpizlye`cdl oi`e

`penn meyn dziay xeqi` `l` ef dqira

axernd`hernc oeike .daoenne ,`ed `aexa

`ed oiraez el oi`y,`penn aiyg `l -.lhale

äéì øîàel oi`c meyne :iia`l `xtq ax -

ike ,lhail gepe ,dipin `penn my rwt oiraez

i`w milra `le milraa aexa lehac `nrh?

äìèá äìáð àãñç áø øîàã àä êéîòèìå
äèåçùá,zegpna opixn` dcedi iaxc `ail` -

epina oin :xn`cepin epi`ya oin ,liha `l --

zelha dhegye dlap :`iig iax ipze .lihaefa ef.dcedi 'xlikc ,`iig iax opirny`e

xn`ezenk zeidl el xyt` i` la` ,ezenk zeidl el xyt`c `kid dcedi 'xoin -

yixte .lhae ,ded epin epi`ya`iig iaxc xyt` `le xyt` i`dc ,`cqg axxza -

,lhandeizeklda hrenk zeidl el xyt` m`c .opilf` ,`aex `edc,epina oin ied -

`l i`edaxrzpy dlap zifk ,jkld .epin oi`ya oin ied -daxdadhegy ly mizif-

,my dpi`y ink dlhaxyt` i`c .`ed epin oi`ya oinc ,`nh oi` oda rbepde,dhegyl

`edy,dlapk `ynae rbna `nhn zeidl ,lhand,dlapa daxrzpy dhegy la`

dlap daexcerbn lr dnexz sexyl ,i`ce `nh oda rbepd zeidl dlha dhegyd oi` -

.dhegyk dxedh dyrzy ,lhand `edy ,dlapl xyt`y itl -iklcdgxqndpi`e

xbl die`xdlap diexw oi` aey -.éîð éëä.dlha `l milra dl eed i`c -àîéú éëå
àéðúäå éîð éëä.`pennc `zeaiyg rwt `l milra e`lc meync -ïðçåé éáø øîàã

ø÷ôä éöôç,dziay oipew ,mi`vnpd -o`vendemewnn okilenoz`ivn.gex lkl mitl`

,milra `la iaiyg :`nl` .onvrl dziay mdl yic ,my axry mewnl okilen epi`e

oiraez el oi`c ab lr s`c oizipzna opz xitye`l -.lehaløîåà éøåð ïá ïðçåé éáø
'åëoiaexir) "ede`ivedy in" wxta deprny eixacn `l` ,ikd dl opz `icda `le -

.(a,dnäéì øîà,lhail :iieyw`l `ki` oiraez el yi elit`c .`vxzn `l oizipzn izk` :`xtq axl iia` -`xeqi` zincn `w in ,zexexv xxead df lr ziziincniceqt`l?`penn

`xeqi`opax xen` -lihal`penn la` ,`aexaoenn iepw zeidl aexa hren liha `l -hrendrwtlc opixn`w `l ,inp oizipzne .daexn ly eilraldzxag lv` `penn aex

da dl yiy oinegz xeqi` `l` ,ciqtdl.lhalc ol `iywc `ed -éàî àîòèå,iiepy jpd edpip `vexiz e`lc oeikc ,dl ira cenlzd -ikd ?`ed i`n liha `lc oizipznc `nrh

:opiqxb'åë øîà àáøå 'åë øîà ééáà.dxcw xne dqir ipy xn `l` ,ibilt `le -úåôúåùá äñéò äùòú àîù äøæâ øîà ééáàdlr ixq` `l glne min zxn` i` -xninl iz` -

zqira inp.dnewnl zg`e zg` lk dekileic ,zetzey'åë øîà àáøåbilt `le -,iia`c`.`cg ipy xne `cg ipy xn `l`
ùéù
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éøä?o`k cr dze` zeywdl oiznd i`n` `kxt i`d :xn`z m`e - 'ek aw el axrzpy

jxtnl ivn `lc xnel yie !ikd jxtnl ivn liha ixza cg xn`wc `zkec lka `dc

`ki`c ab lr s` ,`penn oizipzna `kd la` ,`pennl xeqi` zencl oi`c ikd `nlra

minegz xeqi`,`nlrac .milrad zrc meyn `l` `a epi` minegzd xeqi` mewn lkn -

ixeq` x`yaikd `kd la` ,liha ixza cg -

meyn 'ek oihg aw el axrzpy in i`cec :jixt

milra my rwt `l lehaleha meyn inp ikd -

lv` dziay glne min epwe ,milra my rwt `l

.liha `le ,milra

éãçåoi` ef jk .ea lnr `ly xaca eal gnyie

mind epwe li`ed ,o`kn lha dny

ezli`ydy meync `iyw `l `de .mlv` dziay

meia xn` `dc ,xzen `di dpzna [dzpzp e`] el

zeynyd oia xzac ,li`ynd ilbxk `ed ixd aeh

edl `iyw ike .opilf``aexe `hern meyn -

.qxhpewd oeyl .edl `iyw

éäð- liha lhan opaxl liha `l dcedi iaxlc

liha epina oin :opaxk dkldc d`xp o`kn

.ikd xn`w cenlzdc dnzq `dc ,xity

éëäyxit - liha `l milra dil zi` ikc inp

ax `de :xn`z m`e .lha i`ce `l` :i"yx

`a` iaxe ,`a` iaxc uexiz miiwl `z` `xtq

enk ,liha `l oiraez el oi` elit`c xn`w

iziin ikide ,el yiy `kd oky lk .oizipzna

iywz ,daxc`e ?lha oiraez el yi elit`c di`x

`l `xtq ax `nlyac :xnel yie !diytpl dil

yic ab lr s` ,`pennn `xeqi` ip`yc ,dil dyw

daxrzpy dlap xeq`a ixiin `kde .oiraez el

'ek dhegyael yic ab lr s` ,lha jkl -

jiiyc icin :`nl` ,ikd iziin `xtq axe .oiraez

xnel llk liren oi` oiraez el yi lehia dia

lhan `l` ,lha epi` eilr eilra my yie li`ed

m` .oiraeza llk `zlin `ilz `l :`nl` .xity

oiraez el oi`c ab lr s` ,inp oizipzn okoeik -

oinegz xeq`e ,`ed `pennc ,leha dia jiiy `lc

eilr eilra mye ,milrad ici lr `a.leha ea jiiy `le ,elv` dziay epw -éëå`niz

oi`c ab lr s` :`nl` - 'ek xwtd ivtg xne` ixep oa opgei iax 'ipzde jiiy `lc inp ikd

oiraez ela dziay epw -opax ibilt `d ?ixep oa opgei iaxn jixt i`n :xn`z m`e .onewn

li`ed ,o`vend ilbxk `l` dziay epw `l ixn`c ,opaxk dil `xiaq op`e ,opgei iaxc dilr

ibilt `l o`k crc .iziin ikdc :xnel yie !ikd `nip ,oizipzna inp ikd .oiraez edl zile

epwc xwtd ivtg oebk ,llk milrad zekiiy oi`c `kid `l` ixep oa opgei iaxc dilr opax

oizipzna oebk ,milrad zekiiy mdl yic `kid la` .onewna dziayecen opax elit` -

ikc ,opaxl rnyp opgei iaxcne .`zyd oiraez `kilc `kid elit` ,milra xza opilf`c

,inp opaxl ,oiraez odl oi`c ab lr s` ,onewna dziay epw xwtd ivtg opgei iaxlc ikid

odl zil `zydc ab lr s` ,oiraez mdl eidc `kid.onewna dziay epw -

àáø`le ,dxcw ipy `axe ,dqirl `nrh aidi iia`c :qxhpewd yxit - 'ek iciar xn`

.zetzeya dyrz `ny ,dxcw oicd `ede ,dqir ipy iia`c :d`xp okl .wgece .ibilt

dqird xwirc ,iaiyg mine ,dqira `nrh aidi glnc ,dqir oicd `ede ,dxcw ipy `axe

.minn ziyrp
meyn
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:eäì øîà .déìò eëéçà ?éãçå älä ìëàé ,Bøéáç£¥Ÿ©©¨§¨¥£¦£¥£©§
:àéòLBà áø øîà .déìò eëéçà øeãä !?éì÷L eëéúìeb§©§¨§¦££¦£¥£©©©£¨
íéøBòNa ïéhç àðL éàî ,déìò eëéçàc ãeáò øétL©¦£©£¦£¥©§¨¦¦¦§¦
ïéîe ,Bðéî BðéàLa ïéî déì äåäc ¯ eäì øîà÷ àìc§Ÿ¨¨©§©£¨¥¦§¤¥¦¦
äãeäé éaøìc éäð ,éîð ïéhça ïéhç .ìéèa Bðéî BðéàLa§¤¥¦¨¥¦¦§¦¦©¦§¦¦§©¦§¨
:àøôñ áø déì øîà .ìéèa ìèáî ïðaøì ¯ ìéèa àì̈¨¥§©¨©¦§©¨¥£©¥©¨§¨
éaø øîàc àä eäì òéîL àìå !?zøîà÷ øétL !äùîŸ¤©¦¨¨§©§§¨§¦©§¨§¨©©¦
Bðøbî úBøBøö øøBaä :áøc déîMî äàôñBè÷ àéiç¦¨§§¨¨¦§¥§©©¥§¦¨§

ì áéiç ¯ Bøáç ìLàìék :àîìà .íéhç éîc Bì ílL ¤£¥©¨§©¥§¥¦¦©§¨¦¨
àìå :ééaà déì øîà .déøqç àìék éîð àëä ,déøqç©§¥¨¨©¦¦¨©§¥£©¥©©¥§¨
ïéàL ïBîîì ïéòáBz Bì LiL ïBîî ïéa øîì déì éðL̈¥¥§¨¥¨¤¥§¦§¨¤¥

éîòèéìå :déì øîà ?ïéòáBz Bìáø øîàc àä ,C §¦£©¥§¦©£¦¨§¨©©
øLôà éàL éôì ¯ äèeçLa äìèa äìáð :àcñç¦§¨§¥¨§¥¨¦§¨§¦¤¦¤§¨

ìäìáða äìèa dðéà äèeçL ,äìáð äNòzL äèeçL ¦§¨¤¥¨¤§¥¨§¨¥¨§¥¨¦§¥¨
éëc ,éîð éëä .äèeçL äNòzL äìáðì øLôàL éôì ¯§¦¤¤§¨¦§¥¨¤¥¨¤§¨¨¦©¦§¦

éîð éëä àîéz éëå ?äìèa àì íéìòa dì úéà¯àäå ¦¨§¨¦¨¨§¨§¦¥¨¨¦©¦§¨
ïéðB÷ ø÷ôä éöôç :éøeð ïa ïðçBé éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¨¨¤¦¤§¥¤§¥¦
éîk ïéîBc ¯ íéìòa íäì ïéàL ét ìò óà ,äúéáL§¦¨©©¦¤¥¨¤§¨¦¦§¦
àøeqéà úénãî à÷ éî :déì øîà .íéìòa íäì LiL¤¥¨¤§¨¦£©¥¦¨§©¥¦¨
àîòèå .ìéèa àì ¯ àðBîî ,ìéèa ¯ àøeqéà ?àðBîîì§¨¨¦¨¨¥¨¨¨¨¥§©£¨
,úeôzeLa äqéò äNòz ànL äøæb :øîà ééaà ?éàî©©©¥¨©§¥¨¤¨©£¤¦¨§¨
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עניין האחדות נעשה על-ידי לימוד התורה, כי התורה היא "תורה אחת", ועל-ידה פועלים שלום – שהוא עניין האחדות – בעולם.
משיחת שבת פרשת נח ה'תשכ"ח



רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc dvia(iyiy meil)

éøämc`ïéhç á÷ Bì áøòúpLely,Bøéáç ìL ïéhç ïéa÷ äøNòa £¥¤¦§¨¥©¦¦©£¨¨©¦¦¦¤£¥
y xn`p m`dälä ìëàéoihgd lk z` oiaw dxyrd lraécçå- Ÿ©©¨§©¦

epi`e jk xacd oi`y i`ce ,ely epi`y sqep awa dkfy gnyi
lha `l o`k s` ok m`e ,ely oiawd zxyr z` `l` lek`l i`yx
.hren dwlgy s` dqird jezn glnde mind zlra ly dny

déìò eëéçà.eixac lr mi`xen`d ewgv -eäì øîàmze` l`y - ©¦£¥¨©§
,`a` iaxéì÷L eëéúlebjk meyny izgwl mkyealn z` m`d - §©§¨§¦

.il miwgev mz`déìò eëéçà øeãä.eixac lr ewgv aey -øîà ¨©¦£¥¨©
déìò eëéçàc ãeáò øétL ,àéòLBà áøeixac lr ewgvy eyr oekp - ©©§¨©¦¨§©¦£¥

ik ,melaiw `leeäì øîà÷ àìc íéøBòNa ïéhç àðL éàîixd - ©§¨¦¦¦§¦§Ÿ¨¨©§
aw axrzpy mc`a oicd dn `a` iax mze` l`y `ly mrhd

meyn epiid ,exiag ly mixery oiaw dxyra ely mihgdéì äåäc©£¨¥
Bðéî BðéàLa ïéî,mixerya mihg -åy `ed oicdBðéî BðéàLa ïéî ¦§¤¥¦§¦§¤¥¦

,ìéèalkd lek`l mixeryd lra lekiy dcen `a` iax s` dfae ¨¦
ok m`e ,mihgd elhay oeik,énð ïéhéça ïéhç,`ed epina oiny s` ¦¦§¦¦©¦
ìéèa àì äãeäé éaøìc éäð,lha `l dcedi iax zrcl mpn` - §¦¦§©¦§¨Ÿ¨¦

myk glnde mind milhazn oi`y `a` iax ixac mipekp eixacle
la` ,mihga mihg milhazn oi`yïðaøìoin s` ,mzenk dkldy §©¨¨

epina,ìéèa ìèáîmind mdy ,herind lhaziy jixv jkle ¦§©¨¦
.dilr glnde mind zlra my didi `le ,dqird iabl ,glnde

àøôñ áø déì øîàlr miwlegd ixac z` wicvdy `irye` axl ¨©¥©©§¨
,`a` iaxäLîike ,rayp ipixd epiax dyn ly eceaka -øétL Ÿ¤©¦

zøîà÷,`a` iax lr miwlegd z` wicvdleäì òéîL àìåm`d - ¨¨§©§§Ÿ§¦©§
z` dpynd lr eywdy mi`xen`d erny `làéiç éaø øîàc àä̈§¨©©¦¦¨

,áøc déîMî äàôñBè÷mc`úBøBøö øøBaämipa` -îjezBðøb ¨§¨¨¦§¥§©©¥§¦¨§
mihg `lnd,Bøáç ìL,mipa` mda miaxern eidyì áéiçBì ílL ¤£¥©¨§©¥

z`éîcdíéhçmipa`d z` xeknl did leki ixdy ,eze` ciqtdy §¥¦¦
eiykre ,mxxeal jxcd oi`y ,mihg zxeza mihgd mr cgi
xeriya mihg el ciqtdy `vnpe ,maxrl leki epi` aey mwliqy

,`ivedy mipa`dàîìày meyn `ed mrhdy ,gken dfn -àìék ©§¨¦¨
déøqçs`e ,mihg siqedl jixv eiykry ,dcnd z` el xqigy - ©§¥

mipa`dy it lrxeng oenn oicy ixd ,dne`n zeey opi` mnvr
ok m` ,jk lkénð àëämihreny s` ,dqiray glne mina s` - ¨¨©¦

,oenn mieyy oeik ,mddéøqç àìékdid eli`n rxb `l df ixd - ¦¨©§¥
zngn glnde mind mdy oennd lha oi`e ,dcn oexqg o`k
oic mb ea axerny ote`a la` ,lehia jiiy xeqi`ay s`e .mherin
,utgd ly zelraa ielz dfy ,epizpyna oinegz ipica oebk ,oenn

.lhazn epi`éiaà déì øîàxxeay oicd z` dnicy `xtq axl ¨©¥©©¥
zlra ly dny lha `l jk meyny dpynd oicl ,aiig zexexv

,dqird on glnde mindåikBì LiL ïBîî ïéa øîì déì éðL àì §Ÿ¨¥¥§©¥¨¤¥
,ïéòáBzz` mihgd lra epnn raezy zexexv xxead oebk §¦

,lha epi`y `ed oic ok m`e ,zexexvd z`veda epnn ciqtdy
ìk `edy dpynd oic,ïéòáBz Bì ïéàL ïBîîmze` dli`yd ixdy §¨¤¥§¦

oi`y oeike ,aeh mei xg`l cr dqird zlral glnde mind zlra

ok m` ,da axernd dpenn meyn dziay xeqi` `l` dqira dl
,oenn aeyg epi` ,oiraez el oi`y oenn `ede ,herin `edy oeik
mixeqi` lkk lhazdl el yie ,oenn oic `la xeqi` ied ok m`e

.dxezaydéì øîà,iia`l `xtq ax aiyd -éîòèéìåC,jzhiyl - ¨©¥§¦©§¥
oiraez el oi`yke ,lha epi` oiraez el yi m` wx ,oenn iably

,lhaàcñç áø øîàc àäzifk ,dcedi iax zhiyläìáðaxrzpy ¨§¨©©¦§¨§¥¨
,dhegy ly mizif daxdaäìèadlapdaaex,äèeçLrbp m`e §¥¨§§¨

zaygp dhegya dliapy meyn ,`nh epi` zekizgdn zg`a
,epin epi`ya oinkì øLôà éàL éôìd xyaäìáð äNòzL äèeçL §¦¤¦¤§¨§§¨¤¥¨¤§¥¨

epin epi`ya oink df ixd jkitle ,dliap z`neh dl didzy -
xya la` ,lhayäèeçL,dliap aexa axrzpyäìèa dðéà §¨¥¨§¥¨

,äìáða,i`ce `nh oda rbepd oi`eäNòzL äìáðì øLôàL éôì- ¦§¥¨§¦¤¤§¨¦§¥¨¤¥¨¤
oic dl didiyäèeçLdpi`e zgxqny ote`a ,d`nhn dpi`y §¨

miiqn .lha epi`y epina oink `id ixd okle ,xb zlik`l die`x
m`d :ezl`y z` `xtq axénð éëädaxrzpy ,df ote`a mb - ¨¦©¦

dhegya dliapíéìòa dì úéà éëcmilra dliapl yiyk -àì §¦¦¨§¨¦Ÿ
äìèayiy oenny iia` zxaq itl oicd `diy ie`x jky ,dliapd ¨§¨

mi`ex .milra el yiyk s` lhay i`ce ixde ,lha epi` oiraez el
,`l e` oiraez el yi m` milraa ielz `l ,lehia yiyky o`kn

`edy epizpyna mb ok m`llk ielz epi` ,lehia el oi`e oenn oic
.`l e` oiraez el yiaénð éëä àîéz éëåyia ielz lehia ok`y - §¦¥¨¨¦©¦

,milra dl oi`y ote`a epiid 'dlha' xn`y `cqg axe milra el
äúéáL ïéðB÷ ø÷ôä éöôç ,éøeð ïa ïðçBé éaø øîà ,àéðz àäåoi`y - §¨©§¨¨©©¦¨¨¤¦¤§¥¤§¥¦§¦¨

e ,mz`ivn mewnn gex lkl dn` mitl`n xzei mkiledlìò óà©©
íéìòa íäì ïéàL éteilbxk dziay epwiyíäì LiL éîk ïéîBc ¦¤¥¨¤§¨¦¦§¦¤¥¨¤

íéìòamilra el oi`y oenn s`y gkene .mnvrl megz mdl yie §¨¦
s` zlhazn milra dl oi`ya enk dliapa ok m`e ,oennk aeyg
oicd `ede .milra dl yiya s` zlhazn jk ,oennk zaygpy
my glnde mindn lhazn `l oiraez el oi`y s` ,epizpyna

.milhazn mpi`e ,oenndéì øîàoic oiicr ,`xtq axl iia` ¨©¥
,lha epi` oenny ep`vny s`e ,ayein epi` dpyndúénãî à÷ éî¦¨§©¥

àðBîîì àøeqéàzlral dpenn ciqtzy o`k oecl ep`a `l ixd - ¦¨§¨¨
yi ok m`e ,lhaziy dl yiy oinegz xeqi` oiprl `l` ,gnwd

y xnele wlglìéèa àøeqéày s`.ìéèa àì àðBîî`ly xg`n ¦¨¨¦¨¨Ÿ¨¦
glnde mind oi`y dpynd ixaca `a` iax ly xaqdd lawzp

:`xnbd zl`ey ,milhaéàî àîòèåmind oi`y mrhd edn - §©£¨©
.milha glnde,øîà éiaàmrhdmilha mpi` glnde mindy ©©¥¨©

dqiraúeôzeLa äqéò äNòz ànL äøæbm`y eyyg minkg - §¥¨¤¨©£¤¦¨§¨
dyrz `ny ,gnwd zlra ilbxk dqird `dzy glne mina xizp
zg` lk dqird z` jiledl e`eaie ,dxenb zetzeya dqir
xzen odizyly mewnl wx jiledl xzen df ote`ae ,dilbxk

.jlil,øîà àáøy meyn ,`ed mrhdéãéáò àîòèì ïéìázoilaz - ¨¨¨©©§¦§©£¨£¦¦
,liyaza mrh siqedl ieyr,ìéèa àì àîòèåz` owzn `edy itl §©£¨Ÿ¨¦

.xwir `ede liyazd lk
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שקיום המצוות לא יהיה כ"מצוות אנשים מלומדה", אלא מתוך דחילו ורחימו, ובמילא יהיה קיום המצוות בהידור, ועד למהדרין מן 
המהדרין.

משיחת שבת פרשת נח ה'תשכ"ח



xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc dvia(ycew zay meil)

øîà éMà áøå`ed dqirl oilha glnde mind oi`y mrhdyíeMî §©©¦¨©¦
déì éåäc`id dqirdy -ïéøézî Bì LiL øáczexyt` yiy - §¨¥¥¨¨¤¥©¦¦

aeh mei i`venl dpkileiy oebk ,lehiaa jxev `ll xzida dlk`l
mewna dlk`l xyt` envr aeh meia s`e ,evxiy mewnl

,dziay ziipw zrya odizy ze`vnpyïéøézî Bì LiL øác ìëå§¨¨¨¤¥©¦¦
y `ed llkd ,lehia `la ezlik`aìéèa àì óìàa eléôàmeyn £¦§¤¤Ÿ¨¦

li`ed ,lehia ici lr xeqi`d z` lek`l `ly minkg exingdy
.lehia `la xzida dlk`l zexyt` yie

* * *
:dpyna epipy:íéîa øèBt äãeäé éaøiax ixacn :`xnbd zwiicn ©¦§¨¥§©¦

rnyn mina xhety dcediîïéà íédcedi iax xhet mda `weec - ©¦¥
gnwd zlra ly dqird zaygpe dqira mixkip md oi`y meyn

la` ,dcalàì çìî`le dqira `ed xkipy iptn dcedi iax xhet ¤©Ÿ
.lhaàéðz àäå`ziixaa epipy ixd -çìîe íéî øîBà äãeäé éaø §¨©§¨©¦§¨¥©¦¤©

,äøã÷a ïéa äqéòa ïéa ïéìèalha gln mby `ziixaa yxetn ixd §¥¦¥§¦¨¥¦§¥¨
:`xnbd zvxzn .dpyna eixac zernynl xzeqe dcedi iaxlàìŸ

àä ,àéL÷zwqer ,lha glny da yxetny `ziixad -çìîa ©§¨¨§¤©
úéîBãñ,dqira xkip epi`y meyn ,lha okle ,c`n wc `edyàä §¦¨

zxacn ,lha `l glny dcedi iaxl dpnn rnyny epizpyn -
úéð÷Bøzñà çìîa:`xnbd dywn .lha epi`e da xkipy ,qbd §¤©¦§§§¦

àéðúäå,zxg` `ziixaa epipy ixde -çìîe íéî øîBà äãeäé éaø §¨©§¨©¦§¨¥©¦¤©
äqéòa ïéìèa,da mixkip mpi`y oeikåmle`éðtî äøã÷a ïéìèa ïéà §¥¦§¦¨§¥§¥¦¦§¥¨¦§¥

,daèeø,milha mpi` jkle mind mixkip dxcwa ievnd ahexay §¨
rnyne dxcwl dqir oia dcedi iax wlgn `l dpyna eli`e

:`xnbd zvxzn .mind milha mdipyayàä ,àéL÷ àì- Ÿ©§¨¨
epiid ,dxcwa s` milha mindy dpnn rnyny epizpynaliyaz §

äáò,lha jkle dqirl dnece ea xkip ahexd oi`yàä- ¨¨¨
zxacn ,`ziixadäkøaoeike ahex daxd ea yiy liyaz - §©¨

.milha mpi` mind ea mixkipy
* * *

äðùî
ab`e ,mivtga mikiiyd minegz ipica weqrl dkiynn ef dpyn
cer dpynd d`ian zadlyl zlgb oia yiy weligd zxkfd

:mdipia yiy mipicúìçbä`id ixd ,zxread ur zkizg -éìâøk ©©¤¤§©§¥
,íéìòaä.jlil dilral xzeny mewna wx dnr zkll xeq`e ©§¨¦
úáäìLådlhlhl xzen ,y`d ly dadld -íB÷î ìëas`e §©§¤¤§¨¨

xp mc` wilcdy oebke .zkll xeq` y`d lraly mewna
zadlyy oeik .mewn lkl xpd z` jiledl leki exiag zadlyn

.oinegz ixeqi` dilr lg `le zeynn ea oi`y xac dpid
:zadlyl zlgb oia mipic iwelig cerLc÷ä ìL úìçb- ©¤¤¤¤§¥

dpnn epdp m` ,gafnl e` ziad wcal zycwendelyiay oebk
,dada ïéìòBîmy` oaxw `iadl mikixve dlirn xeqi` da yi - £¦¨

lirn,zeån eli`úáäìLopaxcn ,ycwd lyïéðäð àìdpnn §©§¤¤Ÿ¤¡¦
la` ,xp dpnn wilcdl oebk ,dligzklïéìòBî àìåm` carica - §Ÿ£¦

`l zeynn da oi`y oeiky ,zelirn my` `iadl jixv epi` ,dpdp
oke .dxezd on dlirn xeqi` dilr lgàéöBnäzayaúìçb ©¦©¤¤

cigid zeyxníéaøä úeLøì- jtidl e`áéiçbbeya z`hg ¦§¨©¦©¨
,zeyxl zeyxn d`ved zk`ln xeqi` meyn ,cifna dliwqe

å`ivend eli`úáäìL-øeètaygp `le zeynn da oi`y oeik §©§¤¤¨
.zeyxl zeyxn utg `ivedy

* * *

àøîâ
mipte`a zadlyl zlgb oia zwlgny `ziixa d`ian `xnbd

:mipte` cerae dpyna exkfpyeøîàð íéøác äMîç ïðaø eðz̈©¨¨£¦¨§¨¦¤¤§
úìçâam`yr m` e` zlgba m`yr m` oia welig mda yiy - §©¤¤

.zadlya

.`
úìçbä`id ixd -,íéìòaä éìâøkmewna wx dnr zkll xeq`e ©©¤¤§©§¥©§¨¦

.jlil dilral xzenyúáäìLåoebke ,y`d ly dadld - §©§¤¤
dlhlhl xzen ,exiag zadlyn xp mc` wilcdyíB÷î ìëas`e §¨¨

.zkll xeq` y`d lraly mewna
.a

Lc÷ä ìL úìçbepdp m` ,gafnl e` ziad wcal zycwend - ©¤¤¤¤§¥
dpnn,da elyiay oebkda ïéìòBîmikixve dlirn xeqi` da yi - £¦¨

,zelirn my` oaxw `iadlåeli`úáäìLopaxcn ,ycwd lyàì §©§¤¤Ÿ
ïéðäðla` ,dligzkl dpnnïéìòBî àìåepi` dpdp m` carica - ¤¡¦§Ÿ£¦

.zelirn my` `iadl jixv
.b

äøæ äãBáò ìL úìçbdxf dcear ly zaexwzl da eynzydy - ©¤¤¤£¨¨¨
äøeñàaezkdn micnly ,d`pda(gi bi mixac)LciA wAci `le' £¨§Ÿ¦§©§¨§

dzceara miaxwd mivtg oke dxf dceary ,'mxgd on dnE`n§¨¦©¥¤
,d`pda mixeq`åeli`úáäìLdxf dcear lyúøzeî,d`pda §©§¤¤¤¤

.dxf dcear zadlya wlcedy xp zadlyn xp wilcdl xzene
.c

àéöBnäzayaúìçbcigid zeyxníéaøä úeLøì- jtidl e` ©¦©¤¤¦§¨©¦
áéiçd`ved zk`ln xeqi` meyn ,cifna dliwqe bbeya z`hg ©¨

,zeyxl zeyxnå`ivend eli`.øeèt úáäìL §©§¤¤¨
.d

Bøéáçî äàðä øcenäoebk] exiag iqkpn zepdil el xeq`y mc` - ©¨£¨¨¥£¥
d`pd exicd exiagy e` ,exiagn zepdiln envr z` xcpy

,[eiqkpnøeñàzepdil elBzìçâazaygp zlgbdy ,exiag ly ¨§©©§
,exiag iqkpløzeîezepdilBzáäìLaoi`y oeiky ,exiag ly ¨§©§©§

.xcpd dilr lg `l zeynn zadlya
j` ,ycwd ly zadlyn zepdil exq` minkgy lirl epipy
zl`ey .opaxcn s` d`pda zxzen dxf dcear ly zadly

:`xnbdàðL éàîdpey dna -úáäìLlyàéøLc äøæ äãBáò- ©§¨©§¤¤£¨¨¨§©§¨
,opaxcn s` d`pda zxzenyàðL éàîezadly dpey dnae - ©§¨

àøéñàc Lc÷äcd`pd xeq` oic yi mdipya ixd ,opaxcn d`pda §¤§¥©£¦¨
minkg e`x dne ,ynn da oi`y oeik zxzen mzadlye ,dxezd on

ivtg :`xnbd daiyn .dfan xzei dfa xefbläñéàîc ,äøæ äãBáò£¨¨¨¦§¦¨
l`xyi lv` md miqe`n -emzeqi`n meyndpéî éLðéà éìéãá- §¦¦¦§¥¦¨

jkitle ,mdn miwgxzne miyp`d milca,ïðaø da eøæb àìixdy Ÿ¨§¨©¨¨
`l zadlyn zepdil el xizp m` s`y ,`id jxevl `ly dxifb
ivtg la` ,mixeq`d dxf dcear ivtg x`ye zlgbn zepdil `ai

Lc÷äzraep dpi` mzelca mle` ,mdn miyp`d milca mpn` ¤§¥
- mdipira mivtgd ly mqe`in zngn,ñéàî àìcdn lke §Ÿ¨¦

,dxez ly dxeqi` zngn `l` epi` milcayåoklàìwitqn §Ÿ
dépéî éLðéà éìéãajkle ,dxf dcearn enkïðaø déa eøæblr §¦¦¦§¥¦¥¨§¥©¨¨

epipy .zlgb oebk xeqi` ivtgn zepdil e`eai `ly ick zadlyd
mc`y :dpynaúìçb àéöBnäcigid zeyxn zayaíéaøä úeLøì ©¦©¤¤¦§¨©¦

áéiç.zeyxl zeyxn d`ved meynåm``ived:øeèt úáäìL ©¨§©§¤¤¨
,`ziixan dxizq `xnbd dywnúáäìL àéöBnä àéðz àäå§¨©§¨©¦©§¤¤

`ived elit` ,zeyxl zeyxnìkxeriyàeäL- zadlydn,áéiç ¨¤©¨
oi` `ed ynn ea oi`y xac zadlyy oeikny mixne` `ly ixd

.ez`veda miaiigzn:`xnbd zvxznúLL áø øîà`ziixad ¨©©¥¤
a zxacn,íñé÷a BàéöBäL ïBâkl` zadlyd zxaegny oeiky §¤¦§¥¨

zwqer epizpyn eli`e .dz`ved lr aiigzdl `id daeyg mqiwd
,edylk xaca dfeg`y `ll dcal zadlyd z` `ivedy ote`a
.ynn da oi`y oeik dz`ved lr aiigzdl daeyg dpi` f`y
z` cinrdl zexyt` oi`y jixacl :df aeyii lr `xnbd dywn
,xg` xac ici lr d`ivedyk `l` ,zadlya zaiignd `ziixad

ok m`íeMî déì ÷etéúåd z`vedíñé÷mc`d aiigzp xak ixd - §¥¥¦¥¨
mlerly zadlya aeig `pzd hwp recne ,mqiwd z`ved meyn

.dcal dzngn aiigzn epi`zwqer `ziixad :`xnbd zvxzn
déì úéìãamqiwlàøeòLaiig epi` ok lre ez`veda aiigzdl ¦§¥¥¦¨
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המשך בדמוע רז 



רלג
ezny in` cenr hl sc ± iyily wxt`nei

ïéøéúî åì ùéù.o`k delk`i meid e` ,dekilei xgnl -úéîåãñ,ce`n `id dwc -

zinecqdy rcze .dlhaemipexg` min exn` dn iptn .(a,dw oileg) opixn`c ,`id dwc

daegglny iptn -zwacpe ,c`n `id dwc :`nl` .mipird z` `nqny ,yi zinecq

.zxkp dpi`e ciaéðôî äøã÷á íéîä ïéìèá ïéàåäáèåøxhet oizipzne .mipirl xkipd -

opz mina,dxcw `py `le dqir `py `l -

epiidc oilaz ipzwcn ,ixii` izxza oizipznc

.dxcwläáò,xkip eahex oi`y ,dar liyaz -

.dqirk iedeäðùîúáäìùåxp wilcd oebk -

zadlyaexag.oinegz xeqi`a akrn epi` -

äá ïéìòåî.my` `ian dpnn dpdpd -úáäìùå
ïéðäð àìoipdp m`e ,opaxcn dlgzkl -`l

oilrendia zilc ,dlirn oaxw oiaiig oi` -

.`ynnøåèô úáäìù àéöåîä.`xnba yxtn -

àøîâäøæ äãåáò ìù úìçâ`le" xn`py -

mixac) "mxgd on dne`n jcia waci(bixeq` -

.ezadlya xzene ezlgbaäãåáò ìù àðù éàî
éøùã äøæ,da xefb `l opaxcn elit`c ,ixnbl -

."oipdp `l" ipzw ycwd lyae ,"zxzen" ipzwc

äðéî éùðéà éìéãá àìå ñéàî àì ùã÷äilek -

.dxf dceark ,i`d`zilicace`l ycwdc

idpe ,`xeq` meyn `l` ,`zeqi`n meyn

iypi` ilica oileg iabl opixn` `nlrac

dxf dcear iabl la` ,ycwdn`zelica e`l -

.`idàåäù ìë.xeriy `la -áééç éðúã àä
íñé÷á åàéöåäùëwacdl xac el yic oeikc -

eaipzwc oizipzne .`edy lka `id daeyg -

xehtdiic`ca :onwl `pniwe`ck -,iiec`

zeyxl jenq cigid zeyxa zwlec dzidy

,miaxdgtpeeciawzpezadlydgixtde

.miaxd zeyxlíñé÷ íåùî äéì ÷åôéúåi`n` -

e`la ?aiig `edy lk zadly `ivend ipz

.mqiw meyn aiig inp zadlyúéìãáäá
àøåòéù.zay z`vedl -äì÷ äöéá`idy -

,miviad lkn lyal dlwef :minkg exriye

.zlebpxz zviaïåâë áééç éðúã àä øîà ééáà
äéôééùã'åë àçùî àðîìxac dl yic meyne -

fg`dl`xiaq `l mqiwa la` .daeyg `id ea

.zeakl xdnne `ed hrenc meyn ,iia`l dil

`tqga elit`e ,iia` opirny` `zeax :inp i`
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ciipc icin lkc .eilbxa okilen mc` lk `l` ,`lnnd ilbxk `le."ede`ivedy in" wxta oiaexira opiyxtn ikde .dziay dil zil -åøéáçì ïúðå àìéî`liny oebke -.exiag jxevl
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ביצה. פרק חמישי - משילין דף לט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

יום  לידי ביטוי עיקר עניינו של החודש – נמצא שה"אכילה" של  כיוון ש"נעוץ תחילתן בסופן", הנה דווקא בסופו של החודש בא 
השבת-קודש הזה ]=שבת פרשת נח[ )שנעשית על-ידי הטירחא ב"ערב שבת"( היא מעניינו של חודש תשרי.

משיחת שבת פרשת נח ה'תשכ"ח
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.ewlgl minyd on oixxeandïéôúåùä íéçàä-
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àëäjkle ,exag dpw dil zi` ongp axc - ibltnw exiag dpw exagl d`ivn diabna

`nw wxta ongp ax xn`w `icdac :i"yx dywde .'ek el e`lnzpy in ilbxk xn`w

exagl d`ivn diabnc (mye `,i) `rivn `aac

:opiqxb ikdc i"yxl d`xp `l` .exag dpw `l

ikde .`l eze ,ibltnw exagl d`ivn diabna

did `lc ,diabnd dpw `l xaq ongp ax :eyexit

in cil e`ay cr xwtd iede ,ipwnl ezrca

did ezrcc ,dkiyna m`pw `ede ,el e`lnzpy

dpw `l exagl d`ivn diabnc ab lr s`e .zepwl
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exag dlhpyk la` .invrl izikf ip` xninl-
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ecil e`aiykle ,el-diabna :`pixg` `pyil) .eilbxk od jkitl ,xwtdd on oda dkfi

ltn `w exagl d`ivnaxc` ongp axc `iyw ok m`c .'eke exag dpw xaq xn opiqxb `le ib
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exag dpw `l exagl d`ivn diabnd :ediiexz ixn` `cqg axe ongp ax "oifge` mipy"ae

el e`lnzpy in `l` ipwnl dizrc` e`lc ,diabnd dpw `le ,df ly ezdabda-o`pw

dpw `l opixn` ikc .zepwl ezrce ezeyxl e`aiy ,elawiyk dkiyna-ciay onf lk

el dpzpyn la` ,"dlgz da invrl dkf` ip`" el xnel lekic ,xn` diabnd-opzc ,dpw

"dlgz da izikf ip`" xn` el dpzpyn m` :mzd-dpw :xaq zyy axe .melk xn` `l

yxtne ,mixtqa aezky enk qxbc zi`e .`lnnd ilbxk jkld ,df dlaw ecine ,diabnd

oeyl .diabnd `l` exag dpw `l xaq zyy ax ,el ozpyn exag dpw xaq ongp ax :ikd

.(qxhpewd
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éìò éðéøä" .øeñà øãBpä ¯ "íøç éìò äzà éøä"E £¥©¨¨©¥¤©¥¨£¥¦¨¤
ìLa ïéøzeîe ,äæa äæ íéøeñà íäéðL ¯ "éìò äzàå§©¨¨©§¥¤£¦¤¨¤¨¦§¤
íéøác ïä elàå .øéòä dúBà ìLa ïéøeñàå ,ìáa éìBò¥¨¤©£¦§¤¨¨¦§¥¥§¨¦

lä ,úéaä øä :ìáa éìBò ìLøBáe ,úBøæòäå úBëL ¤¥¨¤©©©¦©§¨§¨£¨
,áBçøä :øéòä dúBà ìL ïä elàå .Cøcä òöîà ìL¤¤§©©¤¤§¥¥¤¨¨¦¨§
éôzeLc àøéa zøîà éàå .õçønä úéáe ,úñðkä úéáe¥©§¤¤¥©¤§¨§¦¨§©§¥¨§¨¥
äàðä eøãpL ïéôzeMä :ïðúäå ?øzeî éànà ¯ àeä©©¨§¨§©©¨¦¤¨§£¨¨
õBçøì !øBaa õBçøì øöçì ñðkéì íéøeñà ¯ äfî äæ¤¦¤£¦¦¨¥¤¨¥¦§©¦§
déãécî øî ,úBàlîì ¯ ïðé÷ñò éàîa àëäå ,éîð éëä̈¦©¦§¨¨§©¨§¦©§©§¨¦¦¥
ïîçð áø øáñå .àlîî à÷ déãécî øîe ,àlîî à÷̈§©¥¨¦¦¥¨§©¥§¨©©©§¨
ïBaì÷a ïéáéiçLk ,ïéôzeMä ïéçàä :ïðúäå ?äøéøa Lé¥§¥¨§¨§©¨©¦©¨¦§¤©¨¦§©§
¯ äîäa øNòîa ïéáéiçLëe ,äîäa øNònî ïéøeèt ¯§¦¦©§©§¥¨§¤©¨¦§©§©§¥¨
e÷ìçL àlà eðL àì :ïðò áø øîàå ,ïBaìwä ïî ïéøeèt§¦¦©©§§¨©©¨¨Ÿ¨¤¨¤¨§
e÷ìç ìáà ,íéãb ãâðk íéàìèe ,íéàìè ãâðk íéãb§¨¦§¤¤§¨¦§¨¦§¤¤§¨¦£¨¨§
eäæ :øîBà ¯ íéàìè ãâðk íéàìèe íéãb ãâðk íéãb§¨¦§¤¤§¨¦§¨¦§¤¤§¨¦¥¤
:øîà ïîçð áøå .Cëì äðBLàø äòMî Bòébnä B÷ìç¤§©©¦¦¨¨¦¨§¨§©©§¨¨©
íéàìè ãâðk íéàìèe íéãb ãâðk íéãb e÷ìç eléôà£¦¨§§¨¦§¤¤§¨¦§¨¦§¤¤§¨¦
."Cëì äðBLàø äòMî Bòébnä B÷ìç äæ" øîBà ïéà¥¥¤¤§©©¦¦¨¨¦¨§¨
àëä àlà ,àéä àø÷ôäc àøéa àîìò éleëc ,àlà¤¨§¥¨§¨¥¨§¤§¥¨¦¤¨¨¨
,äð÷ :øáñ øî ,éâìtéî à÷ Bøéáçì äàéöî déaâîa§©§¦©§¦¨©£¥¨¦©§¦¨¨©¨¨

.äð÷ àì :øáñ øîeäðùîøéòa åéúBøét eéäL éî ¨¨©Ÿ¨¨¦¤¨¥¨§¦
åéúBøétî Bìöà àéáäì øéòä dúBà éða eáøòå ,úøçà©¤¤§¥§§¥¨¨¦§¨¦¤§¦¥¨

àeä áøò íàå ,Bì eàéáé àì ¯¯.eäBîk åéúBøét Ÿ¨¦§¦¥©¥¨¨
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ביצה. פרק חמישי - משילין דף לט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

כדי לפעול את עניין האחדות אצל בני ישראל, צריכה להיות החלטה להוסיף בקביעות עתים לתורה בכל יום ויום.
משיחת שבת פרשת נח ה'תשכ"ח



רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc dvia(ycew zay meil)

el xn` m`eéìò äzà éøäkíøç,ycwdk ilr mixeq` jiqkp - £¥©¨¨©¥¤
øeñà øãBpäxn` m`e .exiag iqkpn zepdiléðéøäxeq`éìòE ©¥¨£¥¦¨¤

äzàåxeq`éìò,ycwdkíéøeñà íäéðLd`pdaäæa äæ,elkn §©¨¨©§¥¤£¦¤¨¤
mewnïéøzeîzepdil mdipyamixacìáa éìBò ìLme`yry - ¨¦§¤¥¨¤

l`xyil mepzp `le ,l`xyi lkl mexiwtd mdy oeik ,laa iler
.llk xcenle xicnl mikiiy mpi` jkle ,zetzeyaïéøeñàåmdipy ©£¦

zepdilamixacøéòä dúBà ìLxird ipa lky oeik ,da mixc mdy §¤¨¨¦
:dpynd zyxtn .mda wlg yi xcenle xicnl s`e ,mda mitzey

ïä elàådúéaä øä ,ìáa éìBò ìL íéøáczia iptly dagxd - §¥¥§¨¦¤¥¨¤©©©¦
,ycwndläúBøæòäå úBëL,ycwnay -åokøBáminòöîà ìL ©§¨§¨£¨§¤¤§©

Cøcä.milbx ilerl ieyrdïä elàåly mixacdøéòä dúBà ìL ©¤¤§¥¥¤¨¨¦
,mda oixeq`yõçønä úéáe úñðkä úéáe áBçøä.xird ly ¨§¥©§¤¤¥©¤§¨

,zepdil xzen laa iler ly xean s`y ef dpyna x`eaneéàå§¦
àøéa zøîàlaa iler lyàeä éôzeLc,xwtd `leøzeî éànà ¨§©§¦¨§¨¥©©¨

,epnn zepdil dfn df d`pd mixcenlïðúäåmixcpa(:dn),ïéôzeMä §¨§©©¨¦
øöçì ñðkéì íéøeñà äfî äæ äàðä eøãpL`l` .mdipyl ztzeynd ¤¨§£¨¨¤¦¤£¦¦¨¥¤¨¥

oixzen okle xwtd `ed ixd laa iler ly xeay gken gxkda
oitzeyy mleky xaeqd ongp axk `lce ,epnn zepdil mixcend

.ea
jkle ,md oitzeyy zxaeq dpynd s` :`xnbd zvxznevx m`

dfn df d`pd mixcend(õBçøì) øBaa õBçøì,laa iler lyéëä ¦§©¦§¨¦
énð,exiag inina ugex cg` lky oeik ,md oixeq`yàëäå- ©¦§¨¨

laa iler ly xean zepdil mdl xzedy,ïðé÷ñò éàîami`aa §©©§¦¨
úBàlîìcg` lkl xzen xeaa md oitzeyy s` lry ,xeadn min §©§

rxtnl xxaed dxixa oic zngny oeik ,min epnn ze`lnl mdn
càlîî à÷ déãécî øîe àlîî à÷ déãécî øîlk a`eyy mind - ©¦¦¥¨§©¥©¦¦¥¨§©¥

.exiag wlgn `le eid zetzeya ewlgn ,mdn cg`
laa iler ly xeaay xaq ongp axy eyxit j`id :`xnbd zl`ey
meyn epnn zepdl d`pd xcenl exizde ,md oitzey mlek

.ewlg edfy rxtnl xxaedyåikïîçð áø øáñyLéoic,äøéøa §¨©©©§¨¥§¥¨
ïðúäå(f"n `"t milwy)lwyd zivgn ozil l`xyin cg` lk aiig , §¨§©

jxevl oealw cer siqedl minkg eaiige ,xeaiv zepaxw jxevl
mly lwy ozil mipy etxhvd m` s`e ,zeivgnd zhixt inc
eipa ipy lr ozepd a` j` ,oealwa mdn cg` lk aiig zetzeya
jtidl dnda xyrn oic iabl eli`e .ipy oealwn xeht mly lwy,

xeht oitzeyd xcr j` ,dnda xyrna aiig cg` mc` ly xcr
y ,`vei jk meyne .xyrnd onïéôzeMä ïéçàädltpy dyexia ¨©¦©¨¦

,mdia`n mdlïBaì÷a ïéáéiçLkdyexid z` ewlig xak m` - §¤©¨¦§¨§
ipya oiaiigy oitzey mzqk mdy ,da etzzype exfg aeye mdipia

md ixd ,zepalwäîäa øNònî ïéøeèt,ef zetzey ly xcrn §¦¦©§©§¥¨
.xyrnd on mixeht oitzey ixdyäîäa øNòîa ïéáéiçLëem` - §¤©¨¦§©§©§¥¨

mdipia dyexid z` ewlig `l oiicrzqetz' miqkpd mi`xwpe
ef dyexiay zenda xcr s`e ,znd a`d iqkpk miaygpy 'ziad
xyrna aiige mdia` xcrk `l` oitzeyd xcrk aygp epi`
mly lwy zetzeya mdipy ef dyexin enxzi m` jkle ,dnda

md ixd ,lwyd zivgn oiclïBaìwä ïî ïéøeètmeyn ,ipyd §¦¦©¨§
,oxear mly lwy ozep did `ed m` s`y mdia` iqkpk aygpy

.ipy oealwn xeht didïðò áø øîàå,dpynd ixac x`aleðL àì §¨©©¨¨Ÿ¨

,oitzey mzqk md ixde 'ziad zqetz' my z` zlhan dwelgdy
àlàke÷ìçLdyexid z`d z` lhp cg`y ote`aãâðk íéãbdn ¤¨¤¦§§¨¦§¤¤

d z` lhp ipydyíéãb ãâðk íéàìèå ,íéàìèoin lk ewlig `le , §¨¦§§¨¦§¤¤§¨¦
xxaedy xnel jiiy `l df ote`ay ,xg`l eivge cg`l eivg oine
ixd `l` ,eia` zzin zrya ea dkfy wlgd edfy rxtnl xacd
dfn lhan oipwd okle ,ipyd wlg z` dfn df mipewd zegewlk md

,oitzey mzqk eyrp etzzype exfgyke 'ziad zqetz' myìáà£¨
m`íéàìè ãâðk íéàìèe íéãb ãâðk íéãb e÷ìçlk ewligy xnelk , ¨§§¨¦§¤¤§¨¦§¨¦§¤¤§¨¦

mdn cg` lk ixd ,dfl zivgne dfl zivgn oine oinøîBàyeäæ ¥¤
,Cëì äðBLàø äòMî Bòébnä B÷ìçrxtnl xacd xxaedy meyn ¤§©©¦¦¨¨¦¨§¨

my yi oiicre ,a`d zzina yxiy ewlg z` mdn cg` lkl ribdy
ly zetzey df ixd etzzype aey exfgyke ,miqkpd lr dyexi

.'ziad zqetz' oick ,dyexiøîà ïîçð áøå,eléôàm`íéãb e÷ìç §©©§¨¨©£¦¨§§¨¦
å íéãb ãâðkokíéàìè ãâðk íéàìè,dfl ivge dfl ivg oin eze`n - §¤¤§¨¦§§¨¦§¤¤§¨¦

øîBà ïéày xxaedy xnel leki oig`dn cg` lk oi` -B÷ìç äæ ¥¥¤¤§
,Cëì äðBLàø äòMî Bòébnä`l` ,llk 'dxixa oic' oi`y meyn ©©¦¦¨¨¦¨§¨

,mdig` utga mwlg z` dfl df zepwdl md mikixv dfa s`
axy gken ixd .oitzey mzqk md ixd mitzzyne mixfegyke

xeay gxkdae ,dxixa oic xaeq epi` ongpxwtd laa iler ly
ongp ax xaq recn ok m` ,d`pd xcenl edexizd jkle `edlirl)

(`"r.'el e`lnzpy in ilbxk' eininy
zyy axe ongp ax zwelgn z` `xnbd zx`an `l`(`"r lirl)

:xg` ote`aàîìò éleëc àlàc mixaeq zyy axe ongp ax -àøéa ¤¨§¥¨§¨¦¨
laa iler ly,àéä àø÷ôäc,epnn zepdil mixcend mixzen okle §¤§¥¨¦

àëä àlà,exiag ilbxk e` `lnnd ilbxk mind m` mzwelgn - ¤¨¨¨
`edaoic,éâìôéî à÷ Bøéáçì äàéöî déaâîlkd ixacl mpn`y §©§¦©§¦¨©£¥¨¦§§¥

cg`l mikef oi`y meyn ,exiag dfa dkf `l ezdabd zngn
`l` ,dfa zekfl elki `l mdy eziikfa mixg`l cqtd yiyk

,ezdabda envrl diabnd dkf mipt lk lr m` ewlgpøîax - ©
zyyøáñ,äð÷dkf o`k s`e ,d`ivnd z` envrl diabnd ¨©¨¨

`l exiagl mpziyk s`e ,eilbxk eyrpe mina envrl `lnnd
.exiag ilbxk mind eyriøîeongp ax -,øáñdiabnd s`yìà ©¨©Ÿ

äð÷envrl zekfl ezpeek dzid `ly oeik ,envrl d`ivnd z` ¨¨
zekfl oiekzp `ly oeik exiagl min `lnna oke ,exiagl `l`
mdl rawp `l oiicre ,xwtd `liny mind ex`yp envrl mda
on eiykr exiag mda dkf exiagl mpzpyky `vnpe ,dziay

.eilbxk mzziay rawpe ,xwtdd
* * *

äðùî
úøçà øéòa åéúBøét eéäL éî,enegzl ueg j` exirl dkenqd ¦¤¨¥¨§¦©¤¤

øéòä dúBà éða eáøòåick 'oinegz aexir',åéúBøétî Bìöà àéáäì §¥§§¥¨¨¦§¨¦¤§¦¥¨
,exirl zkll mxizn maexiry s`Bì eàéáé àìoicy ,eizexitn Ÿ¨¦

oi`y `vnp ,axir `l `edy oeike ,mdilra ilbxk zexitd
.megzl ueg mkiledl xiznd aexir zziay eizexitláøò íàå§¦¥©

àeämegz ,xird dze`l zkll envreäBîk åéúBøétmilekie ¥¨¨
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כיוון שהשלום – שהוא עניין האחדות – הוא "כלי מחזיק ברכה לישראל", הרי על-ידי-זה מתברכים בני ישראל בכל המצטרך להם, 
"מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה".

משיחת שבת פרשת נח ה'תשכ"ח



c"agרלו i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

àéäaøä ãáëå ìBãâ àeä íà elôà ,éìk úøBz åéìò LiL øác ìk[fkwàì epnî éìk íL ìhaúð àì ¯ ¨¨¨¤¥¨¨©§¦£¦¦¨§¨¥©§¥Ÿ¦§©¥¥§¦¦¤Ÿ
éða äøNòa úìèìhî elôà ,äìBãâ äøB÷ Bà äìBãb ïáàì ïécä àeäå .Bcák úîçî àìå Bìãb úîçî¥£©¨§§Ÿ¥£©¨§§©¦§¤¤§¨¨§¨£¦¦©§¤¤©£¨¨§¥

íãà[gkwdìèìèì dãçiL ïBâk ,äéìò éìk úøBz Lé íà ,[hkwLéîLú äæéàì[lwøàaúiL Cøc ìòå[`lw¯ ¨¨¦¥©§¦¨¤¨§¤¦£¨§©§§¨§¥¤©§¦§©¤¤¤¦§¨¥
:úaLa dìèìèì øzîª¨§©§§¨§©¨

יא  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

dkld ixe`ia
äáøä ãáëå [æë÷ של בימה מקרר, ספרים, ארון כגון -

הכנסת  .123בית
íãà éðá [çë÷ עשרה צריכים כובדה שמחמת -

לטלטלה. כדי בניֿאדם
äìèìèì äãçéù [èë÷ כדי לטלטלה שמעוניין -

(כגון  לטלטלה מעוניין לא אם אבל בה, להשתמש

להשתמש  מותר שנמצאת) במקום עליה לשבת שרוצה
אותה  שייחד ללא גם תורת 124בה לה אין וממילא

.125כלי 
ùéîùú äæéàì [ì÷ הדלת נעילת כגון -126.

øàáúéù [àì÷ שייחדו עד בטלטול אסורים שאבנים -
לתשמיש  .127אותם

zetqede mipeiv
כבד 123) או גדול כלי אבל לקיר, מחוברים אינם אם

שהרי  בטלטול אסור כביסה מכונת כגון לאיסור שמלאכתו
משתמשים  לא (לרוב כיס חסרון מחמת מוקצה הוא

תשמישן). עיקר שאינו לתשמיש כאלו במכשירים
נב.124) סעיף כדלהלן
במקומה 125) בה להשתמש כדי אותה ייחד אם אמנם

צורך  יש בה דוגמא להביא העדיף אך כלי, תורת לה יהיה
כיון  עליה לשבת אבן לייחד דרך שאין ועוד זה, בייחוד
תורת  לה ליתן שכדי ועוד נב), סעיף (כדלהלן נוח לא שזה
די  ולא לעולם ייחוד שיהיה צריך לישיבה כשמייחדה כלי

תשמישים. כבשאר סתם ביחוד
שייחוד  מכאן לדייק לז) ע' ישראל (משנת שרצו ויש
דרך  ואין כבידה שהיא כיוון כלי תורת לה נותן לא לישיבה

דרך  שאין כלי טלטול לאסור רצו זה ולפי בחול לטלטלה
מצינו  לא בשוע"ר אך ספרים, ארון כגון בחול גם לטלטלו
להתיר  משמע לשונו שמסתימת הסכימו הם וגם זה, חילוק

עניין. בכל
ממש  כלי בין לט) ע' ח"ג תורה דברי (קובץ שחילקו ויש
גם  לטלטלו דרך שיהיה שצריך כלי תורת לו שיש לדבר
לחילוק  משמעות אין שוע"ר שבפשט כך מלבד אך בחול,
דבר  "כל כתב ההלכה בתחלת כבר אדרבה, הרי כנ"ל, זה
כלי" "כל שכתב מהשו"ע ושינה כלי" תורת עליו שיש

ביניהם. לחלק שאין ונמצא
קכה.126) הערה כדלעיל עליה, לשבת לטלטלה או
ציונים.127) ראה

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

בשבת  לבהמה מאכל הכנת דיני שכד סימן ב חלק

ואין ‰ היום נתנבלה אפילו הכלבים לפני נבילה מחתכין
מבעוד  כלל חולה היתה לא אפילו מוקצה משום בה
מפני  יום מבעוד לכלבים כלל עליה דעתו היה שלא יום
כן  אם אלא ממנו דעתו אדם שהסיח בדבר מוקצה שאין

ש"י. בסי' שנתבאר כמו בידים דחאו

לאכלה  להם אפשר שאי הקשה בנבלה אמורים דברים במה
חתיכה  בלא הדחק ע"י להם נאכלת ואפילו חתיכה בלא
(ועיין  למעלה שנתבאר כמו יותר להם לחתכה לטרוח מותר
לפני  דק דק חי בשר לחתוך מותר אם שכ"א (ס)סי'

העופות).

דקה  בין גסה בין בהמה לפני וחרובים שחת חותכים אין וכן
בזה: כיוצא כל וכן חתיכה בלא להם ראויים שהם מפני

Â כל הרבה בידו שמאכילו דהיינו הגמל את אובסין אין

לצורך  שלא טורח שזהו כאבוס מעיו בני שמרחיבים עד כך
למקום  בגרונו מאכל לו שדורס דהיינו דורסים ולא היום
אבל  יותר טורח ג"כ שזהו להחזירו יכול הגמל שאין
יכול  שהוא למקום המאכל לתחוב דהיינו אותו מלעיטים
דהיינו  אותם מאמרין אין העגלים וכן כשירצה להחזירו
למקום  מלעיטין אבל להחזירו יכולים שאינן למקום לתחוב
הדין  וכן לפטמן כדי שכוונתו אע"פ להחזירו שיכולים
למקום  בפיהם המאכל לתחוב שמותר ותרנגולים באווזין

בייתיות: ביונים וכן להחזירו שיכולים

Ê לטרוח התירו בבית הגדלות חיות או עופות שאר וכן
אין  אבל עליך שמזונתן מפני ומים מזונות להם ליתן

לדבורים  מזונות ולא מים עלייה נותנין ויוני שובך ליוני ולא
עליך  מזונתן שאין מפני אסור לפניהם להשליך ואפילו

בשדה. ואוכלים שיוצאים
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כלב  ואפילו עליך שמזונותיו כלב לפני מזונות נותנין אבל
יש  מצוה קצת מקום מכל בביתו מגדלו שאינו הפקר של
שמזונותיו  על עליו חס הקב"ה שהרי מזונות מעט לו ליתן

ימים. ג' במעיו אכילתו ומשהה מועטים

עליך  מזונותיו שאין מפני חזיר לפני מזונות נותנין אין אבל
חזירים: שמגדל מישראל האיש ארור אמרו שהרי

Á ואינו שירה בשבת העופות לפני חטים לתת נוהגים יש
עליך: מזונותיהם אין שהרי נכון

* * *
Ë שאין עליך שמזונותיו לפי המשי תולעת להאכיל מותר

האדם: שיאכילו מה אם כי שיאכל מה לו

È להניחה מותר בהמתו שביתת על מצווה שאדם אע"פ
וגו' שורך ינוח למען שנאמר בשבת מהמחובר שתאכל
גבי  על בידיו להעמידה אפילו ומותר שלה נייחה היא וזו
בידיו  מהם יתלוש שמא חוששים ואין מחוברים עשבים

הבריות. בעיני חמור איסור שהוא לפי להאכילה

מדברי  בטלטול האסור דבר גבי על יעמידנה לא אבל
שמא  וחוששים הבריות בעיני קל שאיסורו מפני סופרים
על  להעמידה אלא אסרו ולא להאכילה בידיו ממנו יטול
להטות  תוכל שלא בענין בפניה לעמוד מותר אבל ממש גבה
סמוך  עומד שאינו שכיון מעצמה ותאכל שם דרך אלא

לחוש: אין לעשבים

‡È מפני שור לפני ונותנין חמור מלפני מאכל נוטלין
מה  ואין רירין מטיל אינו שהחמור לו הוא שראוי
אבל  השור לפני לתת[ו] (לחתכו) הוא וראוי נמאס שלפניו
ברירי  שנמאס מפני חמור לפני ליתן שור מלפני נוטלין אין
לודאי  וקרוב הדחק ע"י אלא לחמור עוד ראוי ואינו השור

ג"כ שלא  מחמירים ויש בשבת בחנם טורח ונמצא יאכלנו
אחרת  לפני וליתן אחת מלפני יטול שלא בהמה מיני בשאר

היתר: הנוהגין ביד למחות ואין מינה שאינה

·È לתת שלפניו האבוס וגורפים אותו שמפטמין שור
עפרורית  בהם יתערב שלא והשעורים התבן לתוכו
כלי  של אבוס הוא אפילו בשבת לגרפו אסור במאכלו ויקוץ
שמא  לחוש יש ושבקרקע שבקרקע אבוס משום גזרה
כדי  במתכוין הגומות אותן ישוה גומות בו ויראה כשיגרפו
מלפניו  התבן לסלק ג"כ ואסור לתוכן השעורים יפלו שלא
שנמאס  תבן בו שיש מפני ברעי ידרסנו שלא כדי רב כשהוא

בטלטול: אסור והוא עוד לו ראוי ואינו רגליו במדרס

* * *

ישראל בעד מלאכה שעשה נכרי שכה סימן ב חלק

שאסור ‡ אע"פ בשבת עמו לאכול לביתו נכרי לזמן מותר
כמו  בשבילו לבשל ירבה שמא גזרה משום ביו"ט
ומותר  לזה לחוש אין בשבת אבל תקי"ב בסי' שיתבאר
מזונותיו  שאין ואע"פ בלבדו נכרי לפני מזונות ליתן אפילו
דרכי  מפני נכרים עניי שמפרנסים כיון מקום מכל עליך

עליך: כמזונותיו חשוב שלום

שיוציאן · שיודע אע"פ בחצר מזונות לפניו ליתן ומותר

ומכל  ירצה אם שם לאכלן רשות לו שיהיה והוא לחוץ
העקירה  הוא יעשה שלא כדי ממש לידו הוא יתן לא מקום
הוא  הנכרי שאז מידו יטול הנכרי אלא היחיד מרשות
גבי  על מניח אם שמותר לומר צריך ואין העקירה העושה

משם. נוטל והנכרי שלחן גבי על או קרקע

מזונות  שהם או שם לאכלן בידו הרשות אין אם אבל
שיוציאן  הדבר וניכר שם לאכלן לו אפשר שאי מרובים
שידוע  לפנים ידו ופשט בחוץ עומד הנכרי אם וכן לחוץ
לו  כנותן שנראה מפני לפניו ליתן אסור שיוציא הוא וניכר
ישראל  בשביל ולא להנאתו שמוציא ואף להוציא מנת על
הישראל  לו נותנו מוציא שהוא זה שדבר כיון מקום מכל

ש"ז: בסי' שנתבאר מטעם אסור משלו

אלא ‚ לפניו ליתן התירו לא בפנים כשעומד ואפילו
שדרך  חפצים שאר לא אבל בחצר לאכלם שיתכן מזונות

להוציא. מנת על לו כנותן שנראה מפני להוציאן

של  חפצים אבל ישראל של בחפצים אמורים דברים במה
להוציא  מנת על לו כנותן שנראה שאף לו ליתנם מותר נכרי
אלא  הישראל בשביל מוציא שאינו כיון כלום בכך אין
בפירוש  לומר ואפילו ישראל של אינו והחפץ עצמו בשביל

שם. שנתבאר כמו מותר שלך בחפצים מלאכתך עשה

אסור  לפנים ידו ופשט בחוץ עומד הנכרי אם מקום ומכל
שהרואה  העין מראית מפני שלו חפצים אפילו לפניו ליתן
משא"כ  ישראל של חפץ שהוא סבור לו נותן שישראל
יוצא  אותו והרואה רואים שם שאין בחצר לפניו כשנותן
ולא  שלו חפץ שמוציא סבור הוא בידו וחפץ ישראל מרשות

הישראל. של

אסור  ישראל של חפץ שהוא הוא האמת אם מקום (ומכל
כדי  לו שנתנו ויחשדוהו להרואים האמת יודע שמא
האמת  יודע אם נכרי של בחפץ משא"כ בשבילו להוציאו

כלל): חשד כאן אין לרואים

* * *
לישראל „ ממושכן שהוא אלא נכרי של חפץ הוא ואפילו

בסי' (כ"מ הנכרי פדאו אפילו ישראל של כחפץ דינו
להנכרי  מקום ייחד אם ואפילו יום מבעוד מכירה) גבי רנ"ב
שיבא  למחר עד משכונו שם להניח רשותו בתוך יום מבעוד
העין. מראית משום בשבת ליטלו להניחו אסור משם ויטלנו

ייחד  לא אפילו להקל יש שאז אלם הוא שהנכרי כן אם אלא
נכרי  כגון שלום דרכי משום בו שיש במקום וכן מקום לו
אפילו  או לו לתת מותר ישראל מאכל אחר ושלח שחלה
להוציא  כגון מצוה לצורך הדין והוא נכרי ע"י לו לשלוח
מפני  תמ"ד בסי' שיתבאר כמו בפסח מביתו חמץ
שאין  אומרים שיש ועכשיו שבות הוא נכרי ע"י שהשליחות
הוא  שמ"ה בסי' כמ"ש כרמלית אלא הרבים רשות לנו
בסי' שנתבאר כמו מצוה לצורך והתירוהו דשבות שבות
אלם  בנכרי הדין והוא שלום דרכי מפני הדין והוא ש"ז
כיון  ממש הנכרי ליד יתן שלא ליזהר צריך מקום ומכל
בזה: ליזהר צריך נכרי של בחפצים ואפילו זה בלא שאפשר

מלבוש ‰ הוא אם בשבת לנכרי משכון להחליף מותר
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וגם  ומתן משא זה אין כי מלבוש דרך הנכרי ויוציאנו
מ  בשבת בישראל ללבשו צריך הישראל אם זה בענין ותר

ובלבד  ג"כ מותר המשכון ונוטל המעות מביא הנכרי ואם
ולא  בעצמו המשכון יקח שהנכרי וטוב עמו יחשוב שלא
הביא  ואם ונותן כנושא נראה יהא שלא כדי הישראל בו יגע

בו: גם יגע לא אחר משכון לו

* * *
Â מתירין יש נכרי פלטר של פת לאכול שנוהגים במקומות

עיר  היא אם היום שנאפית פת אפילו בשבת ממנו ליקח
הנכרים  בשביל נאפית היא הסתם מן שאז נכרים שרובה
נכרי  מדין אותה לאסור אין כן ואם הישראל בשביל ולא
מדין  אותה לאסור אין וגם ישראל בשביל מלאכה העושה
שהן  השמשות בבין עיסה או קמח היתה אם אפילו מוקצה
מתוך  בה אומרים אין ש"ח בסי' שנתבאר כמו מוקצין
לפי  כולה השבת לכל הוקצית השמשות בבין שהוקצית
מאליו  ראוי ונעשה שניתקן בדבר אלא כן אומרים שאין
דבר  כל אבל משחשכה מאליו שכבה נר כגון משחשכה
ראוי  ונעשה בשבת תיקונו שנגמר דהיינו אדם בידי שגמרו
השמשות  בבין אפילו כלל מוקצה משום בו אין אדם ידי על
בבין  כלל דעתו ממנו מקצה שאינו מפני ראוי אינו בעודו
לתקנו  הוא שבידו כיון בשבת ממנו מליהנות השמשות
דין  לו אין נכרי שביד הקמח כגון ביום בו ראוי ולעשותו
ראוי  ולעשותו לאפותו הוא שבידו מפני בשבת כלל מוקצה
לכל. מוכן זה הרי בעליו להנכרי מוכן שהוא וכיון ביום בו

בו  אין אדם בידי שגמרו דבר כל אמרו שלא אומרים ויש
כדי  תיקונו מלאכת שהתחלת בדבר אלא מוקצה משום
נכרי  כגון בשבת ונגמרה השבת קודם היתה ראוי  לעשותו
אין  טוב ביום וגמרו טוב יום מערב כלי לעשות שהתחיל
בסי' שנתבאר כמו אדם בידי וגמרו הואיל נולד משום בו
מבעוד  בתנור שנתנה דהיינו לאפותה שהתחיל פת (וכן רנ"ב
בה  אין עדיין ראויה היתה לא השמשות שבבין אף יום
ידי  שעל תיקונה מלאכת שהתחלת פת אבל מוקצה) משום
בה  יש בשבת היתה אפייתה מלאכת דהיינו ראוי נעשית כך
אבל  השמשות בבין עיסה או קמח היתה אם מוקצה משום
אין  בשבת ונאפית ונטחנה השמשות בבין תבואה היתה אם
בסי' שיתבאר כמו ביו"ט נולד משום ולא מוקצה משום בה

תקי"ז.

הוא  כן אם אלא האחרונה כסברא להחמיר יש הלכה ולענין
לשאול  לו אפשר שאי יחידי בכפר שדר כגון הדחק שעת
או  מילה ברית סעודת כגון מצוה לצורך או מחבירו פת

המתירים. על לסמוך יש אזי המוציא ברכת לצורך

שבת מערב להפלטר מעות ליתן אסור מקום לו ומכל שיתן
לאכול  ואסור ישראל לצורך אופה הוא שאז בשבת הפת

שיתבאר: כמו שיעשו בכדי שבת למוצאי עד מהפת

* * *
Ê שאין מדברים לעצמו שבישל נכרי אבל בפת זה (וכל

לדברי  מוקצה משום בהם אין נכרים בישולי משום בהם
ראויים  היו ולא חיין נאכלים שאינן פירות הן אפילו הכל
בין  שהוקצה מתוך אומרים שאין לפי השמשות בין כלל

אותו  שמקצה בדבר אלא כולה השבת לכל הוקצה השמשות
ועשאה  שטחנה תבואה כגון בידים ודחאו מדעתו האדם
כמו  אדם של כרחו בעל מוקצה שהוא בדבר לא אבל קמח

ש"י): בסי' שנתבאר

Á מלאכות משאר בהן וכיוצא (ובישול) באפייה זה וכל
נכרי  סחטן שאם פירות מסחיטת חוץ בתלוש הנעשות
הוא  אם לערב עד לישראל המשקים אסורים לעצמו אפילו
בסי' שנתבאר כמו מאליהן זבים היו אם אסורים שהיו בענין
סחיטת  ע"י לישראל הבאים המשקין אלו שגם לפי ש"כ
מפני  מאליהן שזבו משקין על שגזרו הגזרה בכלל הם נכרי

מאליהן. הזבין כמו ממילא להישראל באים אלו שגם

בענין  הוא אפילו לעצמו מהמחובר פירות שליקט נכרי וכן
מערב  אומר הנכרי את ששמע כגון מוקצה משום בהם שאין
בישולן  שנגמר פירות והן אלו פירות אלקוט למחר שבת
שי"ח  בסי' שנתבאר כמו במחובר אפילו להן מועלת שהכנה
הגזרה  בכלל שהם לפי לערב עד לישראל אסורים אעפ"כ
שכ"ב  בסי' שנתבאר כמו מאליהן הנושרים פירות על שגזרו
הנושרים  כמו ממילא להישראל באים אלו פירות שגם

מאליהם.

או  מאליו שנתלש מחובר כל אפילו אלא בלבד פירות ולא
כגון  זו גזרה בכלל הוא אדם מאכל שאינו אע"פ נכרי ע"י
בהם  שאין בענין הוא אפילו מהמחובר עשבים שליקט נכרי
לרעות  שיכולים בהמות לישראל שיש כגון מוקצה משום
משום  אסורים אעפ"כ לו מוכנים הם והרי אלו בעשבים שם
בהם  להשתמש לישראל אסור ולכן הנושרים פירות גזרת
ולכן  הנושרים בפירות להשתמש שאסור כמו תשמיש שום
ביום  בו לו ראוים שאינן כיון בטלטול ג"כ אסורים הם
שפירות  כמו מוקצים הם והרי תשמיש שום בהם להשתמש

זה. מטעם מוקצה דין להם יש הנושרים

מאליהן  שנשרו או לעצמו הנכרי שתלשן עצים ואפילו
תק"ז. בסימן שיתבאר כמו זו גזרה בכלל הם ביו"ט

לישראל  אסורים לעצמו עוף או חיה או דגים שצד נכרי וכן
תקט"ו: בסי' שיתבאר כמו ביו"ט

* * *
Ë משאר אחת שעשה או ובישל אפה או צד או ליקט אם

צריך  ונכרים ישראל בשביל או ישראל בשביל מלאכות
לעשות  לנכרי יאמר שמא גזרה שיעשו בכדי לערב להמתין
אחרים  ואפילו מיד שבת במוצאי לו מוכן שיהא כדי בשבת
שכל  כן להמתין צריכים בשבילם המלאכה נעשית שלא
החמירו  ישראל בשביל תורה של איסור מלאכת שנעשית
אבל  לאחרים בשבילו שנעשה מי בין לחלק שלא חכמים
מותר  ישראל בשביל סופרים דברי של איסור נעשה אם
בסי' יתבאר שיעשו בכדי ושיעור שיתבאר כמו מיד לאחרים

תקט"ו:

È בשביל שליקטן שידוע או ישראל בשביל ליקטן אם ספק
בו  אסורות לאו או היום נלקטו אם ידוע ואין ישראל
דברי  ספק שהוא ואע"פ שיעשו בכדי לערב וגם ביום
לו  שיש דבר והוא הואיל להקל בו הולכין אין סופרים
זה  שאיסור שכיון מיד מותר שלערב אומרים ויש מתירין
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בשבת  לו לעשות לנכרי לומר יבא שלא קנס כעין אלא אינו
כסברא  והעיקר מתירין לו שיש אע"פ בספיקו החמירו לא

הראשונה.

אמר  שהנכרי בכגון אלא הקילו לא האחרונה סברא לפי ואף
לבית  והלך בשבת פירות לו ליתן שבת מערב לישראל
אלו  פירות ליקט שמא להסתפק יש שאז לו ונתן הנכרי
פירות  על שבת מערב בדעתו והיה ישראל בשביל בשבת
פירות  לו ללקוט בדעתו היה שמא או בשבת לו ללקטם  אלו

ואח"כ  אחר לנכרי או לעצמו ליקטם אלו ופירות אחרים
אבל  בזה כיוצא כל וכן אצלו כשבא לישראל ונתנם נמלך
שרובה  בעיר למכור שהביא או לישראל דורון שהביא נכרי
ואח"כ  לעצמו מתחלה ליקטן שמא להקל תולין אין ישראל
כך  לשם מתחלה ליקטן הסתם מן אלא לכאן להביאן נמלך
שנכרי  לפי שבת מערב ליקטן שמא להקל לתלות אין וכן
מן  להביא מתכוין הוא הסתם מן למכור או דורון המביא
ביו"ט: צידה לענין וכן היום שליקט מאותן ומביא המשובח
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ziciqgd dyxtd - mixiyd xiy 'dxez ihewl'

צּיֹון  ּבנֹות ּוראינה [`]1צאינה §¤¨§¤¨§¦

dpi`v"dxhrA ,dnlW KlOA oFIv zFpA dpi`xE §¤¨§¤¨§¦©¤¤§ŸŸ¨£¨¨
"FAl zgnU mFiaE FzPEzg mFiA FO` FN dxHrWxiW) ¤¦§¨¦§£¨§¦§©¦¦

(`i ,b mixiXd. ©¦¦

l"fx Exn`e2."dxFY oYO df FzPEzg mFiA" : §¨§©©§£¨¤©©¨

?dp`vY okidn iM ± "dpi`v" oFWl Edn oiadl§¨¦©§§¤¨¦¥¥¨¥¤¨
?Dpipr dn Ff d`ivie¦¦¨©¦§¨¨

l"fx Exn` dPd3± DaAgn `EdÎjExA WFcTd ff `l" : ¦¥¨§©©Ÿ¨©¨¨¥©§¨
Kixv ,df oiadlE ."iO` D`xTX cr ± l`xUiÎzqpkl¦§¤¤¦§¨¥©¤§¨¨¦¦§¨¦¤¨¦
mi`PY minkg oFWlA 'd mW `xwPW dn oiadl§¨¦©¤¦§¨¥¦§£¨¦©¨¦

" mWA mi`xFn`e`EdÎjExA WFcTd"4ExgA dOle ± ©£¨¦§¥©¨¨§¨¨¨£
.KxAzi Fl WIW zFnW x`Xn df mW minkg£¨¦¥¤¦§¨¥¤¥¦§¨¥

:oiprd K ©̀¨¦§¨

" zNn xE`iaE WExiR iMWFcwdxFn e"iedW ± e"ieA " ¦¥¥¦©¨§¨¤©¨¤
zFidl KxAzi FzXEcw zkWnd `idW ,dkWnd lr©©§¨¨¤¦©§¨©§¨¦§¨¥¦§
dkWnd `EdW ,"oinlr lM aaFq"e "oinlr lM `lnn"§©¥¨¨§¦§¥¨¨§¦¤©§¨¨

;`nlrA dx`de§¤¨¨§¨§¨

,hEWR zEcg` `Ed iM ,KxAzi eil` KFxr oi`W¤¥£¥¨¦§¨¥¦©§¨
,mipFilr mi`xap ENit`e ;lEaB ilrA dOd mi`xaPde§©¦§¨¦¥¨©£¥§©£¦¦§¨¦¤§¦

"oaax iAxe [..] oitl` sl`"(i ,f l`ipC)xRqn Wid" , ¤¤©§¦§¦¥¦§¨¨¦¥£¥¦§¨
"eicEcbl(b ,dk aFI`),sFqÎoi`e xRqn oi` zpigaA mdW ± ¦§¨¦¤¥¦§¦©¥¦§¨§¥

`l` ,zEwNgzd zpigaA md ixd mFwn lMn¦¨¨£¥¥¦§¦©¦§©§¤¨
.zilkze uw oi` cr iEAxe ztqFzA `Ed zEwNgzddW¤©¦§©§§¤¤§¦©¥¥§©§¦

`l FcFakaE FnvrA `EdÎjExA sFqÎoi`A oM oi`X dn©¤¥¥§¥¨§©§¦§Ÿ
zilkzA hEWR zEcg` KxAzi `Ed iM .df lM KiIW©¨¨¤¦¦§¨¥©§¨§©§¦
znvnEvn dx`de dkWnd KWnPW `l` ,zEhiWRd©§¦¤¨¤¦§¨©§¨¨§¤¨¨§§¤¤
cg` lM lAwl milFki mi`xaPde zFnlFrd EidIW ickA¦§¥¤¦§¨¨§©¦§¨¦§¦§©¥¨¤¨
`idd dkWnde dx`d mFwn lMnE .Fzbxcn itl cg`e§¤¨§¦©§¥¨¦¨¨¤¨¨§©§¨¨©¦

zpigA `xwpWFcw:lCaEnE ¦§¨§¦©¨§¨

dnWPd oFincM dpi` Ff dkWnde dx`d iM¦¤¨¨§©§¨¨¥¨§¦§©§¨¨
`idW ;FniIwlE FzFigdl sEBd KFzA zhXRzOd©¦§©¤¤§©§©£§©§¤¦
KFzA WOn zWAEln `idW itl ,sEBd ixwOn zlrRzn¦§©¤¤¦¦§¥©§¦¤¦§¤¤©¨§
zqRzp `id ,zg` daWgnA zWAlznWM ixdW ,sEBd©¤£¥§¤¦§©¤¤§©£¨¨©©¦¦§¤¤
daWgnA WAlzdl dlFki dpi`W cr DA ztTEnE¤¤¨©¤¥¨§¨§¦§©¥§©£¨¨
KxAzi EPOOW dkWndde dx`dd oM oi`X dn .zxg ©̀¤¤©¤¥¥©¤¨¨§©©§¨¨¤¦¤¦§¨¥
uw oi` cr mi`xape miAx zFnlFr zFEdlE zFigdl§©£§©¨©¦§¦§¨¦©¥¥
mNEke ,zFpFWe zFAx zFbxcn zEwNgzd iEAxA ,zilkze§©§¦§¦¦§©§©§¥©§§¨

zFeW mdizFrC oi`5oi`e ,dfl df oieW mdizFaWgn oi`e , ¥¥¥¤¨§¥©§§¥¤¨¦¤¨¤§¥
KWnPd zEIgd z` ztTnE zqtFY zg` drce daWgn©£¨¨§¥¨©©¤¤©¤¤¤©©©¦§¨
drce daWgnA WAlzi `NW lAlalE cixhdl DÄ§©§¦§©§¥¤Ÿ¦§©¥§©£¨¨§¥¨
zpigaA `l` dpi` Ff dkWnde dx`dW itl ,zxg ©̀¤¤§¦¤¤¨¨§©§¨¨¥¨¤¨¦§¦©

,`nlrA dgBWd©§¨¨§¨§¨
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(1x"Enc` oA mEgp mgpn iAx zPEzg lr a"rwz dEvY zWxR zAW lil xn`p)¤¡©¥©¨¨¨©§©¤©£©©¦§©¥¨¤©§

dxFYd xF` ± ddBd .l"ixdnd zgPdn `Ed EpiptNW xn`Od gqFp .irvn`d̈¤§¨¦©©©£¨¤§¨¥¥©¨©©©©¦©¨¨©¨

.gty cEOr a KxM mixiXd xiW¦©¦¦¤¤©

.hqw cEOr a"rwz owGd xEnc` ixn`n ± irvn`d x"Enc` zgPd ± a gqFp©©¨©©§¨¤§¨¦©©§¥©§©¨¥©

x"Enc` zgPd ± b gqFp .hnx cEOr K"p irvn`d xEnc` ixn`n ± eilr cQEin§¨¨¨©©§¥©§¨¤§¨¦©©©©¨©©§

.bvzz cEOr b KxM mixiXd xiW dxFYd xF` ± wcv gnSd©¤©¤¤©¨¦©¦¦¤¤©

dlÎcl miwxR n"xz "Ff dSn" KWndA zFtqFde miiEPiWA `aEd xn`Odn wlg¥¤¥©©£¨¨§¦¦§¨§¤§¥©¨§¨¦

oFOxd glR d`x xn`Od zEllkl .Kli`e evw cEOr n"xz mixn`Od xtq ±¥¤©©£¨¦©¨¥¨¦§¨©©£¨§¥¤©¨¦

xEAC .Kli`e gw cEOr Wcw zFxB` wgvi iel ihETl .a ,dn mixiXd xiW¦©¦¦¦¥¥¦¦§¨¦§Ÿ¤©¨¥¨¦

.(a"nyz "dpi`v" ligzOd©©§¦§¤¨

(2.(a ,ek ziprY)©£¦

(3sFq mixiXd xiW i"Wx .c ,ap dWxR dAx zFnW d`x .` ,aqx b wlg xdf)Ÿ©¥¤§¥§©¨¨¨¨©¦¦©¦¦

icEwR xrA`A `nEgpY .dWn zFNM mFiA idie `wqR `pdM axC `YwiqR .b wxR¤¤§¦§§¨§©©£¨¦§¨©§¦§©Ÿ¤©§¨¨¤§¥

hEwli d`xE ."FO` Fl dxHrW dxhrA" wEqRd lr a ,`i b dAx mixiXd xiW .g¦©¦¦©¨©©¨¨£¨¨¤¦§¨¦§¥©§

.(FtFqA etwzz fnx mixiXd xiW¦©¦¦¤¤§

(4cEOr qgpR dxFYd xF` .a ,aw LizFvn KxC .Kli`e b ,ak rixfY lirl d`x)§¥§¥©§¦©¨¥¨¤¤¦§¤©¨¦§¨©

.(ix'`

(5.(` ,gp zFkxA d`x)§¥§¨



c"agרמ i`iyp epizeax zxezn

Wi` ikxC lM lr zihxR dgBWd `idW zFid mr :WExiR)6 ¥¦¡¤¦©§¨¨§¨¦©¨©§¥¦
xaB icrvn zFlilre7,mc`d zriciM df oi` K` , ©£¦¦§£¥¤¤©¥¤¦¦©¨¨¨

AEln Fzrici dPd xaC Ffi` rcil dvFxWMWFzF`A zW ¤§¤¤¥©¥¨¨¦¥§¦¨§¤¤§
lMd" KxC lr `l` ,oM Fpi` KxAzi FA la` ,rEcId xaC̈¨©¨©£¨¦§¨¥¥¥¤¨©¤¤©Ÿ

"eiptl rEcie iElB8.( ¨§¨©§¨¨

wx ,mi`xaPd KFzA WOn zWAElnE zqRzp dpi`e§¥¨¦§¤¤§¤¤©¨§©¦§¨¦©
"zg` dxiwqA zFxFCd lM sFq cr hiAnE dtFv"9FnkE , ¤©¦©¨©¦§¦¨©©§

aEzMW(eh ,bl miNdY)lM l` oiaOd mAl cgi xvFId" : ¤¨§¦¦©¥©©¦¨©¥¦¤¨
zpigA `idd dkWndde dx`dd `xwp okle ."mdiUrn©£¥¤§¨¥¦§¨©¤¨¨§©©§¨¨©¦§¦©
lr dxFOW ,e"ieA WFcw `EdW `l` .lCaEnE WFcẅ§¨¤¨¤¨§¨¤¤©

.zg` dxiwqE dgBWdd zkWnd `idW ,dkWnd©§¨¨¤¦©§¨©©©§¨¨§¦¨©©
"WFcw" minrR 'b mixnF`W mik`lOd oipr Edfe10, §¤¦§©©©§¨¦¤§¦§¨¦¨

diliC `avA `Ed zF`" ± "zF`av d"ied" mixnF`W cr©¤§¦£¨¨§¨§¨¨¦¥
.11"כּו'

Edfe12"d"iedM WFcw oi`"(a ,a `Îl`EnW)xdGA WxitE , §¤¥¨©£¨¨§¥¥¥©Ÿ©
rixfz zWxR('א מג, Edpip(דף  oiWiCw dOk"C e`leכּו': , ¨¨©©§¦©ַ§©¨©¦¦¦§§¨

"d"iedM oiWiCw13,. ׁשם oiprde:עּיין ± ©¦¦©£¨¨ֵַָ§¨¦§¨
mW iMd"iedW EpiiddEdOiR lr s`e .lMd z` ¦¥£¨¨©§¤§©¤¤©Ÿ§©©¦

mdn lCaEnE WFcw `Ed ok iR lr s` ,lMd z` dEdOW¤§©¤¤©Ÿ©©¦¥¨§¨¥¤
"oinlr lM aaFq" zpigaA14dnWPd oFincM Fpi`e כּו', ¦§¦©¥¨¨§¦§¥§¦§©§¨¨

zFpigA lkA `vnp `l dfM "WFcw" zpigA okle .l"PM©©§¨¥§¦©¨¨¤Ÿ¦§¨§¨§¦
in ,zElWlYWdd ixcq lkAW ipRn ,`NirlC oiWiCw©¦¦¦§¥¨¦§¥¤§¨¦§¥©¦§©§§¦
FA `vOi `l ,xaC Ffi`n lCaEn `EdW ,"WFcw" `xwPW¤¦§¨¨¤§¨¥¥¨¨Ÿ¦¨¥
WFcw `EdW xacA dfig`de zEhXRzdd Epiid ,iktdd©¨§¦©§©¦§©§§¨£¦¨§¨¨¤¨

.EPOn lCaEnE§¨¦¤
`EdÎjExA sFqÎoi` xF`A ,dlrnl oM oi`X dn©¤¥¥§©§¨§¥¨

ok iR lr s`e lCaEnE WFcw `EdW ± "oinlr lM aaFq"d©¥¨¨§¦¤¨§¨§©©¦¥
`EdzEIgd xTirW ± zFnlFrd lM dEdOd `weC©§¨©§©¤¨¨¨¤¦©©©

siTOd zpigAn `Ed zEEdzdde15WFcw oi`" okle . §©¦§©¦§¦©©©¦§¨¥¥¨
."d"iedM©£¨¨

"oinlr EdNEkA qitY Edi`C" Edfe16aaFQ"W ici lr ± §¤§¦¨¦§§¨§¦©§¥¤¥
,Wil oi`n df ici lr mzF` dIgnE dEdnE "oinlr lM̈¨§¦§©¤§©¤¨©§¥¤¥©¦§¥
lCaEnE WFcw `Ede ± "DiA qitzC o`n zil" df lM mre§¦¨¤¥¨§¨¦¥§¨§¨

._:כּו'

dPde .aaizM(a ,clw miNdY):z` EkxaE Wcw mkci E`U" §¦¥§¦§¦¦§§¥¤Ÿ¤¨§¤
"d"ied: £¨¨

dkixv "zF`av d"ied" zFidl "WFcw" zkWnd iM¦©§¨©¨¦§£¨¨§¨§¦¨
wNYqi `NW ,xFce xFC lkA cinY dkWnde dkxA§¨¨§©§¨¨¨¦§¨¨¤Ÿ¦§©¥

iE`x Fpi`W xFCd ipRn zEIgdKiWndl mikixvE ,Kkl ©©¦§¥©¤¥¨§¨§¦¦§©§¦
KxAzi FzXEcT zkWnd Wcgn17. ¥¨¨©§¨©§¨¦§¨¥

zpigAn `id Ff dkWnde dkxaEWcw`EdW ,oFilrd §¨¨§©§¨¨¦¦§¦©Ÿ¤¨¤§¤
zpigAn dlrn dlrnlWFcwdkWndd oipr `EdW e"ieA §©§¨©§¨¦§¦©¨§¨¤¦§©©©§¨¨

oi`X dn ;"oinlr lM aaFq"e "oinlr lM `lnn" zFidl¦§§©¥¨¨§¦§¥¨¨§¦©¤¥
oMWcwllM oinlr xcbA Fpi` ± e"ie `lA ±18`Ede , ¥Ÿ¤§Ÿ¨¥§¤¤¨§¦§¨§

zpigAnE "oinlr lM `lnn" zpigAn dlrn dlrnl§©§¨©§¨¦§¦©§©¥¨¨§¦¦§¦©
"Fl oYY dn Ywcv m`" :xn`p eilre ."oinlr lM aaFq"¥¨¨§¦§¨¨¤¡©¦¨©§¨©¦¤

(f ,dl aFI`)"Fl dUrY dn LirWt EAxe" ,(e ,mW)oi`W , ¦§©§¨¤©©£¤¨¤¥
dkxA rtW KWnp mXnE .llM mW minbFR zFpFerd̈£§¦¨§¨¦¨¦§¨¤©§¨¨
`EdÎjExA sFqÎoi` xF` zkWnd zFidl ,dkWnde§©§¨¨¦§©§¨©¥¨

.mdiUrn itl `NW mb mi`xaPA©¦§¨¦©¤Ÿ§¦©£¥¤
" oFWl Edfe`EdÎjExA WFcTd"W :"WFcTd,e"ieA " §¤¨©¨¨¤©¨§¨

mi`xaPd zFigdlE zFEdl dkWndd oipr `EdW`Ed , ¤¦§©©©§¨¨§©§©£©¦§¨¦
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(6):Wi` ikxC lM lr.(hi al dinxi .a ,fh ilWn .`k ,cl aFI` iR lr ©¨©§¥¦©¦¦¦§¥¦§§¨

(7):xaB icrvn zFlilre.(dpXd W`x zNtzA zFpFxkf zMxA iR lr ©£¦¦§£¥¨¤©¦¦§©¦§¦§¦©Ÿ©¨¨

מּקץ 8) ּבפרשת וׂשמחי" "רּני המתחיל ּבדּבּור מּזה: ׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּוכמֹו
(` ,el xF` dxFY)וּירא ּבפרשת ואראה" ּנא "ארדה ּפסּוק ועל .xF` dxFY) ¨ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ¨

.(c ,ci

xn`W in iptl rEcie iElB" l"fx xn`O oFWl EdGW xg` mFwnA x`AzpW FnkE")§¤¦§¨¥§¨©¥¤¤§©£©©©¨§¨©¦§¥¦¤¨©

WAlzdl xWt` i`W ,"rEcie iElB" `N` "rcFi" Exn` `le "mlFrd dide§¨¨¨¨§Ÿ¨§¥©¤¨¨§¨©¤¦¤§¨§¦§©¥

.(cvzz cEOr mixiXd xiW dxFYd xF` ± ."iElB `liOOW `N` ,Ff driciA¦¦¨¤¨¤¦¥¨¨©¨¦©¦¦©

(9.(` ,gi dpXd W`x d`xE .dpXd W`x zNtzA zFpFxkf zMxA iR lr)©¦¦§©¦§¦§¦©Ÿ©¨¨§¥Ÿ©¨¨

(10`ln zF`av 'd ,WFcw WFcw WFcw :xn`e df l` df `xwe" :b ,e dirWi)§©§¨§¨¨¤¤¤§¨©¨¨¨§¨§Ÿ
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(18± .zFnFwn dOkaE .a ,bl `xwIe dxFY ihETlA x`Azpe .` ,bv b wlg xdf)Ÿ©¥¤§¦§¨¥§¦¥¨©¦§¨§©¨§

.(apw cEOr c"pxz mixn`Od xtqA x"Enc` zXEcw cFaM zxrd¤¨©§§©©§§¥¤©©£¨¦©



רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

"KExA.xFce xFC lkA cinY oFilrd WcTn KWnpe " ¨§¦§¨¦Ÿ¤¨¤§¨¦§¨¨
ÎWcTn dkWnde dkxA rtW riRWdl mxFBd K ©̀©¥§©§¦©¤©§¨¨§©§¨¨¦Ÿ¤

" ici lr ,l`xUi md ± e"ieA WFcw zFidl oFilrdE`U ¨¤§¦§¨§¨¥¦§¨¥©§¥§
Wcw mkici"19. §¥¤Ÿ¤

" iM :oiprdemkicimiwEqR 'a md ,micI 'a ± " §¨¦§¨¦§¥¤¨©¦¥§¦
mW KExa"E "l`xUi rnW" :rnWÎz`ixwAW mipFW`xd̈¦¦¤¦§¦©§©§©¦§¨¥¨¥

"cre mlFrl FzEkln cFaM20aNd zpeEM mikixv mdW ,21 §©§§¨¨¤¤¥§¦¦©¨©©¥
mde ,aMrld`YYÎ`cEgie d`NirÎ`cEgi22: §©¥§¥¦¨¦¨¨§¦¨©¨¨

d`NirÎ`cEgi"cg`"A FWtp xFqnl ±23ÎzxiqnA ¦¨¦¨¨¦§©§§¤¨¦§¦©
xF`A zllkpe dlihA zFidl FWtp KRYWYW ,WOn ytp¤¤©¨¤¦§©¥©§¦§§¥¨§¦§¤¤§
FnM `EdÎjExA Dliv`nA zcgEinE ,`EdÎjExA sFqÎoi ¥̀¨§¤¤§©£¦¨¨§
dzEppFAzdA iM .dGdÎmlFrl dcxIW mcFw dzidW¤¨§¨¤¤¨§¨¨¨©¤¦§¦§§¨
,WOn cg` `EdW Ki` ,d`NirÎ`cEgi zpigaA "cg`"A§¤¨¦§¦©¦¨¦¨¨¥¤¤¨©¨

"FCaNn cFr oi`"e "`Ed FCal `Ed"W(dl ,c oPgz`e)i` , ¤§©§¥¦§©¨¤§©©¥
xq`n `Ed dwYxpn z`vl WtPd sFqkze dlkY z`fl̈Ÿ¦§¤§¦§©¤¤¨¥¦©§¥¨©£©

sEBd'כּו. ©
ed`YYÎ`cEgi"ig dY` KgxM lrA" zpigA `id24. §¦¨©¨¨¦§¦©§©¨§¨©¨©

zFidl "FzEkln cFaM mW" KWnp xaMW xg` ,EpiidC§©§©©¤§¨¦§¨¥§©§¦§
"minlFr lM zEkln"(bi ,dnw miNdY)zFEdl ,Wil oi`n ©§¨¨¦§¦¦§©¥©¦§¥

ÎlEHiA zpigaA didi ± inWB Wi zFidl gxkEnE ,`weC©§¨§¨¦§¥©§¦¦§¤¦§¦©¦
qÎoi` xF`A oM mb llkpe lhA WId `dIW ,WIdsF ©¥¤§¥©¥¨¥§¦§¨©¥§¥

"rxA zF`xn eipir mvFr" mEIwA ± `EdÎjExA,bl dirWi) ¨§¦¥¥¨¥§§¨§©§¨Ÿ

(eh,dOd 'dl `l xW` mixEdxde zFaWgOn FzxinWaE ,¦§¦¨¦©£¨§¦§¦£¤Ÿ©¥¨
mkaal ixg` ExEzz `le"'25"כּו(hl ,eh glW). §Ÿ¨©£¥§©§¤§©

:micI 'a od md EN` zFpigA 'aE§¦¥¥¥¨©¦
" iM`pini `rFxC"ipwAgY Fpinie" ± "(e ,a mixiXd xiW), ¦§¨§¦¨¦¦§©§¥¦¦©¦¦

Kke ,dp`e dp` EPOn fEfi `NW Fxiag z` waFgd mc`M§¨¨©¥¤£¥¤Ÿ¨¦¤¨¨§¨¨§¨
liv`nA WOn cEgi zpigA ± d`NirÎ`cEgi oipr `Ed¦§©¦¨¦¨¨§¦©¦©¨©©£¦

iaalE ix`W dlM" ,`EdÎjExA oFilrd'כּו"(ek ,br miNdY). ¨¤§¨¨¨§¥¦§¨¦§¦¦

" zpigA `id d`YYÎ`cEgi zpigaE`l`nU `rFxC," §¦©¦¨©¨¨¦§¦©§¨§¨¨
zFxEaB zpigA26,Wil mlFrd zEInWB d`FxW xg`OW . §¦©§¤¥©©¤¤©§¦¨¨§¥

od ,cF`n zExABzd zpigaA zFidl Kixv ,cxtp xaC̈¨¦§¨¨¦¦§¦§¦©¦§©§§¥
"rxn xEq"A27eipir mvFr" "dUreכּו'± zpigaA ode ," §¥¨¥¥¨§¥¦§¦©©£¥

FzElibxE FraHn xzFi ± "aFh28.ׁשל ּב"ספר ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ¥¦¦§§¦ְְְִֵֵֶֶֶָ

ט"ו. ּפרק 29ּבינ ֹונים " ִֵֶֶ

zpigA od EN` mici zFpigA 'aEzE`iUpd`lrde §¦¨©¦¥¥§¦©§¦§©£¨¨
ÎjExA sFqÎoi` xF`A llkpe lhA zFidl ,oFilrdÎWcwl§Ÿ¤¨¤§¦§¨¥§¦§¨§¥¨
zpigAn dlrnl ,llM oinlr xcbA Fpi`W ,WOn `Ed©¨¤¥§¤¤¨§¦§¨§©§¨¦§¦©

.aaFq zpigAnE `Nnn§©¥¦§¦©¥
" df ici lre'd z` EkxaEdkxA rtW KWnp zFidl :" §©§¥¤¨§¤¦§¦§¨¤©§¨¨

`EdÎjExA sFqÎoi` xF` iENiB zFidl ,dkWnde§©§¨¨¦§¦¥¨
.dHnlÎdlrnln¦§©§¨§©¨
aEzMW FnkE(ci ,cl aFI`)if` "FAl eil` miUi m`"(mW) §¤¨¦¦¨¦¥¨¦£©¨

"sFq`i eil` FznWpe FgEx" :"FznWpe FgExzEIg od od " §¦§¨¥¨¤¡§¦§¨¥¥©
" ,WFcw zpigA ,`EdÎjExA sFqÎoi` xF`esFq`i eil`± " §¥¨§¦©¨¥¨¤¡

.dHnl mb `EdÎjExA sFqÎoi` xF` iENiB zFidl¦§¦¥¨©§©¨
Edfe30D`xTW cr DaAgn ff `l"iO`FnMW :" §¤Ÿ¨§©§¨©¤§¨¨¦¦¤§

l`xUi KM ,lWn Kxc lr DpA z` zkxan m`dW¤¨¥§¨¤¤¤§¨©¤¤¨¨¨¦§¨¥
mikiWnOd md mdW ,lFkiaM minXAW mdia`l oikxan§¨§¦©£¦¤¤©¨©¦¦§¨¤¥¥©©§¦¦
lr oFilrd WcTn "zF`av d"ied" zFidl "WFcw" zpigA§¦©¨¦§£¨¨§¨¦Ÿ¤¨¤§©

.d`YYÎ`cEgie d`lirÎ`cEgiA mdici zE`iUp ici§¥§¦§¥¤§¦¨¦¨¨§¦¨©¨¨
" l"fx Exn`W EdfeiO` D`xw `EdÎjExA WFcTd± " §¤¤¨§©©©¨¨§¨¨¦¦

zpigA :WExiRWFcw`xw ,dkWndd lr dxFOd e"ieA ¥§¦©¨§¨©¤©©©§¨¨¨¨
" l`xUiÎzqpkliO`l"PM mikiWnOd md mdW ± "31:_. ¦§¤¤¦§¨¥¦¦¤¥¥©©§¦¦©©

dPde .baEzMX dn `id ,llM KxC Ff dkWnd,e oPgz`e) §¦¥©§¨¨¤¤§¨¦©¤¨¨¤§©©

(e" :LEvn ikp` xW` dN`d mixaCd Eide" ."mixaCd §¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§©§¨¦
dN`d"ikp`" zpigAn `idW ,dxFYd zkWnd `id " ¨¥¤¦©§¨©©¨¤¦¦§¦©¨Ÿ¦

" ,WOnLEvnÎdnkg zkWnd `ide ,zExXwzd oFWl ± " ©¨§©§§¦§©§§¦©§¨©¨§¨

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

(19.(a ,clw miNdY ."'d z` EkxaE")¨§¤§¦¦

(20rnWC aB` ,wEqR oM mB E`xFw df lkA ,K"pYA Fpi` 'Ek mW KExaC s`")©§¨¥¥©©©§¨¤§©¥¨©©¦§©

.l`xUi¦§¨¥

dNtY gqFp lr l"fgA zFnFwn dOkA EpivOW ipRn `EdW ,cFr xnFl Wie§¥©¤¦§¥¤¨¦§©¨§©£©©©§¦¨

xEAC zFtqFY .zFnFwn dOkaE .` ,cl ` wlg xdf) "aizkC" iEHiAd dwiYr©¦¨©¦¦§¦Ÿ©¥¤§©¨§¨¦

zEIghW iR lr fp oETiY xdf ipETY) "`xw" mb F` .(a ,k zFkxA ± miWp ligzOd©©§¦¨¦§¨©§¨¦¥Ÿ©¦©¦¦§¦

xtqA x"Enc` zXEcw cFaM zxrd ± ."wEqR" FzFxwl KiIW okl ± (mW oFWNd©¨¨¨¥©¨¦§¨¤¨©§§©©§§¥¤

.(150 cEOr h"yz mixn`Od©©£¨¦©

(21.(dq oniq sFq owGd x"Enc` KExr oglW)ª§¨¨©§©¨¥¦¨

(22.(Kli`e a ,ehw xF` dxFY d`x)§¥¨¨¥¨

(23.(` ,d `xwIe lirl d`x)§¥§¥©¦§¨

(24.(c wxR sFq zFa`)¨¤¤

הּׁשירים"25) "ׁשיר המתחיל ּבדּבּור זה מענין ׁשּנתּבאר מה (d`x(ועּיין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ§¥

(` ,` lirl.( §¥

(26"EdIl` gzR" ,dnCwdA xdf ipEwY).(` ,fi ¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨

(27.("aFh dUre rxn xEq" :eh ,cl miNdY)§¦¦¥¨©£¥

(28azM l"ixdnd zgPd ± ."Wcw mkici E`U Edfe .'Ek dwcvE dxFY cEnlzA")§©§¨§¨¨§¤§§¥¤Ÿ¤©¨©©©©¦§©

(1101 cï
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."`zNn¦§¨

" E`xwPW odn Wi ,ocrÎobAW zFnWPd dPdezFpA §¦¥©§¨¤§©¥¤¥¥¤¤¦§§§
milWExi"(d ,` mixiXd xiW)" E`xwPW odn WieoFIv zFpA" §¨¨¦¦©¦¦§¥¥¤¤¦§§§¦

(`i ,b mixiXd xiW): ¦©¦¦

"milWExi zFpAod "EWAlzp `l oiicrW zFnWPd §§¨©¦¥©§¨¤£©¦Ÿ¦§©§
mc` ipA zFtEbA" zFlAwOW ±mlW d`xi"76EpiidC , §§¥¨¨¤§©§¦§¨¨¥§©§

;sFqÎoi` zpigaA `idW ,d`xId zEnilW§¥©¦§¨¤¦¦§¦©¥

m` iM ,lAwl milFki mipFilr mik`lOd oi`X dn©¤¥©©§¨¦¤§¦§¦§©¥¦¦
itl cg`e cg` lkl dCnA mdl KWnPW dn itM§¦©¤¦§¨¨¤§¦¨§¨¤¨§¤¨§¦

l"fx Exn` ,ozCn icMn xzi oM oi`X dn .Fzbxcn77: ©§¥¨©¤¥¥¤¤¦§¥¦¨¨¨§©©
mdipiA dPhTd FrAv` `EdÎjExA WFcTd hiWFd"¦©¨¨¤§¨©§©¨¥¥¤
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ּבענין 64) חּיים" מקֹור עּמ "ּכי הּמתחיל ּבּדּבּור ׁשנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָ(ועּיין
כּו'" ראׁשּה על `)"וגּלּה ,dl xF` dxFY) ל"ד דף צו, ּפרׁשת ּבּזהר ועּיין . ְַָָֹֻ¨ְֵַַַַַַָָֹ

ב'). ַעּמּוד

(65.(epx cEOr oPgz`e dxFYd xF` ± ."cEgId zpigA `Ed df oFvxe")§¨¤§¦©©¦©¨¨¤§©©©

(66.("gTi LcIO dn F` ,Fl oYY dn")©¦¤©¦¨§¦¨

(67.(`Îrxz d`x zWxR dxFYd xF` d`x)§¥©¨¨¨©§¥

(68.(hpw cEOr mipEIve zFxrdl zFtqFdA ddBd d`x)§¥©¨¨§¨§¤¨§¦¦©

(69.(bry cEOr gNWA dxFYd xF` d`x)§¥©¨§©©©

(70WFcw Epiide ,oiEw 'b xEIvA KWnp xaMWM Epiid mc`e Wi` zpigA iM")¦§¦©¦§¨¨©§§¤§¨¦§¨§¦©¦§©§¨

oinlr lM aaFq zFidl oFilrd WCwn dx`d KWnPW dn `Ed e"`Ed ,e"`eA§¨©¨©¤¦§¨¤¨¨¦§¨¨¤§¦§¥¨¨§¦

oiIr .` ,at dxiwgd xtq ± ."WFcw minrR 'b mixnF` okle ,oinlr lM `lnnE§©¥¨¨§¦§¨¥§¦§¨¦¨¥¤©£¦¨©¥

.(` ,cn glW lirl d`x .mẄ§¥§¥§©

ּוב"זהר 71) א'. קע"ז, דף ּתרּומה, ּבּזהר, – ּדצניעּותא ּבספרא ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹֹ(ועּיין
ׁשם). ִַָָָהרקיע"

(72.c ,ap dWxR dAx zFnW .k ,b dyxR ,`i ,` dWxR dAx mixiXd xiW)¦©¦¦©¨¨¨¨¨¨¨§©¨¨¨¨

.(cFre§

(73.("xn`W KExA" zMxA)¦§©¨¤¨©

(74.(onqp mWe .c cEOr sFq ,`k `Up lirl d`x)§¥§¥¨Ÿ©§¨¦§¨

הּמתחיל 75) ּבּדּבּור ּבראׁשית, ּבפרׁשת ּכן ּגם מּזה ׁשנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ(ועּיין
ּוראינה" Kli`e)"צאינה c ,f).( ְְֶֶָָ¨¥¨

(76):mlW d`xi . . milWExi.(b ,er miNdY Wxcn .i ,ep dAx ziW`xA §¨©¦¦§¨¨¥§¥¦©¨¦§©§¦¦

(77.(a ,gl oixcdpq)©§¤§¦



רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

FrAv` hiWFd"W itl ,zE`ivnA ElHAzPW ± "otxUE§¨¨¤¦§©§¦§¦§¦¤¦¤§¨
mdW itl .mdl diE`xd mzCn icMn xzi ± "dPhTd©§©¨¤¤¦§¥¦¨¨¨§¨¨¤§¦¤¥

gExd cFqie W`d cFqIn zFtEB zpigaA EWAlzp78FnkE , ¦§©§¦§¦©¦§¨¥¦¨©§
aEzMW(c ,cw miNdY)eik`ln dUFr" :zFgExeizxWn ,W` ¤¨§¦¦¤©§¨¨§¨§¨¥
."hdFl¥

zFlFki zFtEbA EWAlzp `l oiicrW zFnWPd la £̀¨©§¨¤£©¦Ÿ¦§©§§§
Îoi` zpigaA `EdW FnM `EdÎjExA sFqÎoi` xF` lAwl§©¥¥¨§¤¦§¦©¥

aEzMW FnkE ,sFq(fh ,d aÎmikln)iYcnr xW` 'd ig" : §¤¨§¨¦©£¤¨©§¦
`EdÎjExA oliv`nA zFcgEinE zFlElM odW itl ,"eiptl§¨¨§¦¤¥§§¨§©£¦¨¨

WOn79. ©¨
E"oFIv zFpa"E`xwpocrÎobAW zFnWPdE`AW §¦¦§§©§¨¤§©¥¤¤¨

" iM .dGdÎmlFrnoFIvlaaAW minkg icinlY" oFWNn ± " ¥¨©¤¦¦¦§©§¦¥£¨¦¤§¨¤
mipIEvn"80:WExiR ±miWAElnzpigA mdl dUrPW , §¨¦¥§¨¦¤©£¤¨¤§¦©

o`kl `AW in ixW`" ,zFvOde dxFYd wqrn miWEal§¦¥¥¤©¨§©¦§©§¥¦¤¨§¨
"FciA FcEnlze81"dpikXd eiG"n zFpdil ElkEIW icM ,82. §©§§¨§¥¤§¥¨¦¦©§¦¨

lM okle .ilk ilA lFcB xF`A lMYqdl xWt` i`W FnM§¤¦¤§¨§¦§©¥§¨§¦§¦§¨¥¨
d`x mFlXdÎeilr EpiAx dWn ENit`e mi`iaPd©§¦¦©£¦Ÿ¤©¥¨¨©¨¨¨
d`x mFlXdÎeilr EpAx dWOW `l` ,`ixlwRq`A§©§©§©§¨¤¨¤Ÿ¤©¥¨¨©¨¨¨

dxi`Od zg` `ixlwRq`A83c ± mi`iaPd x`WE ,'f Kx §©§©§©§¨©©©§¦¨§¨©§¦¦¤¤

zF`ixlwRq`84. ©§©§©§¨
ExSEi mini" Edfe`le"mdA cg`(fh ,hlw miNdY)" ± :Fle" §¤¨¦¨§Ÿ¤¨¨¤§¦¦§

didIW ickA "ExSEi" mde ,miWEal md "mini" iM ,ixw§¦¦¨¦¥§¦§¥¨¦§¥¤¦§¤
mdA xi`n "cg`" zpigA85`l` Fpi` df WEal K` . §¦©¤¨¥¦¨¤©§¤¥¤¨

n zFpdileiGzpigA `EdW ,d`ltPd dbVdd zpigaA , ¥¨¦¦¦§¦©©©¨¨©¦§¨¨¤§¦©
"eipR xi`Y mc` znkg" iM ,dnkg(` ,g zldw)xF`a"E , ¨§¨¦¨§©¨¨¨¦¨¨Ÿ¤¤§

"miIg zxFz Epl Yzp LipR86xF` zpigA `id dxFYdW , ¨¤¨©¨¨©©¦¤©¨¦§¦©
eif `Ede ,ocrÎobA miwiCSd df eiGn oipdPW ,KxAzi eipR̈¨¦§¨¥¤¤¡¦¦¦¤©©¦¦§©¥¤§¦

.zFvOde dxFYd©¨§©¦§
" la`FO` FN dxHrW dxhrAdxFYd md od " £¨¨£¨¨¤¦§¨¦¥¥©¨

± dnkg zpigAn dlrn dlrnl odW ,onvr zFvOde§©¦§©§¨¤¥§©§¨©§¨¦§¦©¨§¨
mc` aWi `l" xW` xAcn zpigA :"dpYn xAcOO"W¤¦¦§¨©¨¨§¦©¦§¨£¤Ÿ¨©¨¨
mzlMUde mzbVdA mc` ipal zFpdil oYip `le "mẄ§Ÿ¦¨¥¨¦§¥¨¨§©¨¨¨§©§¨¨¨

,llM§¨
" xn`p df lr dPddpi`xE dpi`von dpi`v :xnFlM ," ¦¥©¤¤¡©§¤¨§¤¨§©§¤¨¦

icM `l` WEaNd oi`W ,WEall KxFv oi` iM ,miWEaNd©§¦¦¥¤¦§¤¥©§¤¨§¥
la` ,d`ltPde dlFcBd dbVdd lAwl gM zFidl¦§Ÿ©§©¥©©¨¨©§¨§©¦§¨¨£¨
dlrnl `id iM ,mWl zrBn dbVdd gM oi` "dxhrA"¨£¨¨¥Ÿ©©©¨¨©©©§¨¦¦§©§¨

l"PM dnkgde dbVdd gMn dlrn87:_. ©§¨¦Ÿ©©©¨¨§©¨§¨©©
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(78xF` dxFY .mW onqpaE .` ,gv dkxA lirl d`x .lEnBd xrW sFq o"Anx)©§©©©©§§¥§¥§¨¨©¦§¨¨¨

.(a ,c

כּו'"79) אני "ׁשחֹורה הּמתחיל ּבּדּבּור לעיל מּזה ׁשנתּבאר (lirl(ּוכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ§¥

(b ,g .b ,e.(

(80.("oihWEwn mi`p miWEalA onvr oipiivn" :i"Wx WExitaE .a ,dnw zAW)©¨§¥©¦§©¦©§¨¦§¦¨¦§¨¦

(81.(` ,p migqR)§¨¦

(82.(` ,fi zFkxA d`x)§¥§¨

(83.(ci ,` dAx `xwIe)©¦§¨©¨

(84'h) ci ,` dWxR dAx `xwIe d`xE .alz fnx ipFrnW hEwli)©§¦§¦¤¤§¥©¦§¨©¨¨¨¨

.a ,gqx .` ,gvw b wlg .` ,btw ` wlg xdf .(`x`e) ihp`wx .(zFIxlwRqi ¦̀§©§§¦§¨¨§¦¨¥¨Ÿ©¥¤¥¤

zWxR sFq aFh gwl .(l`wfgi `fg zF`xn) b ,cv Wcg xdGn xdf ipETY¦¥Ÿ©¦Ÿ©¨¨©§£¨§¤§¥¤©¨¨©

lr LzFlrdA.((zF`xn i) b ,bn l`wfgi wEqRd §©£§©©¨§¤§¥¥§

(85.(` ,ap glW lirl d`x)§¥§¥§©

(86.(dcinrd zNtY gqFp)©§¦©¨£¦¨

א'.87) קל"ד, ּתרּומה ּבפרׁשת ּוראינה": "צאינה מענין נז ּכר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ(ּובּזהר
סֹוף  ּבּמדּבר, ך'. ּפרׁשה סֹוף אחרי, ּפרׁשת ּפקּוּדי. ּפרׁשת סֹוף ְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָּוברּבֹות:
ּפסּוק  על רּבה הׁשירים ּובׁשיר ג'. רמ"ח, דף י"ב. ּפרׁשה ב'. ְִִִַַַַָָָָָָָָּפרׁשה

ּוראינה" cEOr"צאינה a KxM mixiXd xiW dxFYd xF`A Ewzrp mipnqPd) ְְֶֶָָ©¦§¨¤¤§§©¨¦©¦¦¤¤©

(aty

zFtqFd ± a ,hi miWcw zWxR) "ip` WFcw iM EidY miWcw" wEqRl zEkiIXd©©¨©¨§Ÿ¦¦§¦¨£¦¨¨©§Ÿ¦¨

"FzPEzg mFiA" oipr x`Azp (ztqFp ddBdA) mWe .hpw cEOr mipEIve zFxrdl§¤¨§¦¦©§¨§©¨¨¤¤¦§¨¥¦§©§£¨

`weC.( ©§¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

תכלית Ó‡·Â˙(כג) שהן בלבנון אשר הארז על מ"ש
בפנימיות  זהו שבמדות. הצמיחה גדלות
ותענוג  שברצון המדות מן שלמעלה ממש יחידה דבחי'
למעלה  שהוא אלא עכ"פ צומח בבחי' ג"כ וזהו כו'.
עצמות  בבחי' הוא שהרי וחו"ב שברצון מצומח גם
הוא  ע"כ כלל. תולדה בדרך בא שאינו ממש הנפש
שבדומם  צומח זהו וע"כ וחכ' הרצון מהתהוות למעלה

בתינו  קורות יז) א, (ש"ה ע"פ במ"א וכמ"ש העצמי.
דארזים  הצומח מן גם למעלה העצמי שהדומם ארזים
דוקא  העפר מן היה הכל וע"כ כו'. שברצון מדות שהן
למעלה  שהדומם הוא נהפוך למטה דמלמעלה משום
כו' רצון התפשטות מבחי' למעלה להיותו הצומח מן

וד"ל: כו') החי מן למעלה וצומח

miwl` 'd xviie
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c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

irvn`d dpwe ,`"fC zFevw 'e md mipw 'e iM ,oiprde§¨¦§¨¦¨¦¥§¨§¨§¨¤¨¤§¨¦
iM EpOn milAwn mipTd lMW ,`"fC xzM zpigA `Ed§¦©¤¤§¨¤¨©¨¦§©§¦¦¤¦

mxiYkn `Ed31utg zFidl jixv dCn lkAW l"PM , ©§¦¨©©¤§¨¦¨¨¦¦§¥¤
."'Fbe utg xW` lM" aizkcM oFvxe§¨§¦§¦Ÿ£¤¨¥§

xFYtM" did okle(mihlFA migERY oinM)ipW zgY §¨¥¨¨©§§¦©¦§¦©©§¥
dPOn mipTdiCv ipXn mikWnp mipTd Eid xFYtMd KFYn) ©¨¦¦¤¨¦©©§¨©¨¦¦§¨¦¦§¥¦¥

"(Kli`e Kli` irvn`d dpw32. ¨¤¨¤§¨¦¥¨¨¥¨

:oiprde§¨¦§¨

ici lr m` iM oFYgzA oFilr zExAgzd oi` iM¦¥¦§©§¤§§©§¦¦©§¥
,"miig ur"A "o"n z`lrd" `xwpe .`YzlC `zExrz ¦̀§£¨¦§©¨§¦§¨©£¨©©§¥©¦
`xwpe ,oFilrd on `lirlc `zExrz` KWnp if`W¤£©¦§¨¦§£¨¦§¥¨¦¨¤§§¦§¨
dRh Ll oi`" oiprkE ,eiCgi c"nE o"n mixAgznE ,"c"n"©¦§©§¦©©©§¨§¦§©¥§¦¨

"dHnNn DCbpM milFr miIRh oi`X dlrnln zcxFi33. ¤¤¦§©§¨¤¥¦©¦¦§¤§¨¦§©¨

mFwnA ,oM m`emr xAgzn `lirlc `zExrz`dW §¦¥§¨¤¨¦§£¨¦§¥¨¦§©¥¦
xF` mW Wi ,o"nE c"n xnFl dvFx ,`YzlC `zExrz`d̈¦§£¨¦§©¨¤©©©¥¨
'a mixWFTW xWTd FnM df ixde .mdipXn lEtMW lRkp¦§¨¤¨¦§¥¤©£¥¤§©¤¤¤§¦

oihEg34xzFi qbe ar `Ed dxiWTd mFwn gxkdAW , ¦¤§¤§¥©§©§¦¨¨§©¥
,df F` df ,cg` hEg wx mW oi`X zFnFwOd ix`Xn¦§¨¥©§¤¥¨©¤¨¤¤

.cg`M mipW dOd mxEAig mFwnaE¦§¦¨¥¨§©¦§¤¨

oke35'eC c"nE o"n xEAig mFwnA xFYtMd oipr did §¥¨¨¦§©©©§¦§¦©©§
dpw mr dxFpOd ipw 'e oipr `EdW ,xzMd mr zFevw§¨¦©¤¤¤¦§©§¥©§¨¦¨¤
xkC ,lAwnE riRWOn lElM df mFwn ixdW ,irvn`d̈¤§¨¦¤£¥¨¤¨¦©§¦©§©¥§©
xdGA xMfpd "oixWw" oipr oM mB Edfe .cgi ,`awEpe§§¨©©§¤©¥¦§©§¨¦©¦§©©Ÿ©

.`aEh iYkEcA§§¥¨

`Ed ± Dzwlcd oipr mpn` .dxFpOd zxEv `Ed df lke§¨¤©©§¨¨§¨¦§©©§¨¨¨
'ed lkA KMÎxg` EPOnE ,`"fC xzMA illMd xzMd zx`d¤¨©©¤¤©§¨¦©¤¤§¨¦¤©©¨§¨©
,oFYgYd oFvxA oFilrd oFvx xEAig oiprA l"Pke .zFevw§¨§©©§¦§©¦¨¨¤§¨¨©©§
oipr Edfe .dliztA W`d zwlcdl dlWnp Ff dx`dW¤¤¨¨¦§§¨§©§¨©¨¥¦§¦¨§¤¦§©
,FhEWR itl "mkizFaWFn lkA W` Exraz `l" iEEiSd©¦Ÿ§©£¥§Ÿ§¥¤§¦§

.zFk`ln zFa` h"ln zg` `idW ,dxrad lr i`wC§¨¥©©§¨¨¤¦©©¦¨§¨

:oiprde§¨¦§¨

iM ,W` `xwPd `Ed l"Pd mixzMd zExAgzd dPd iM¦¦¥¦§©§©§¨¦©©©¦§¨¥¦
,lWn Kxc lr .xF` `xwp zEwl` zENBzde dkWnd lk̈©§¨¨§¦§©¡Ÿ¦§¨©¤¤¨¨
rcFie liMUOW dn lMn dnkge lkU riRWn Fpi`W in¦¤¥©§¦©¥¤§¨§¨¦¨©¤©§¦§¥©
mbd ,xF` `le milAwOd iAbl KWg `xwp ± Fnvrl§©§¦§¨Ÿ¤§©¥©§©§¦§Ÿ£©
xi`OWM `N` xF` `xwp `le .Fnvrl lFcB mkg didIW¤¦§¤¨¨¨§©§§Ÿ¦§¨¤¨§¤¥¦
mFwnA x`AzpW FnM .zFIlkU zFrRWdA minkg ipir¥¥£¨¦§©§¨¦§¦§¤¦§¨¥§¨

xg`36"xF` idi" xn`n dnkgd lr xn`p KklC ,37mbd , ©¥¦§¨¤¡©©©¨§¨©£©§¦£©
`xwp ,FzEnvrn dcixi zpigA `EdW,"xF`" df lM mr ¤§¦©§¦¨¥©§¦§¨¦¨¤

zWi" :FA xn`p FnvrA mlrp xzMdWM oM oi`X dn©¤¥¥§¤©¤¤¤§¨§©§¤¡©¨¤
KWg"'Fbe Fxzq38. Ÿ¤¦§§

"`Ed dlkF` W` Liwl` 'd iM" aizM mpn`39, ¨§¨§¦¦¡Ÿ¤¥§¨
wNYqdl W`d rah iM `Ede .W`AW xF`l lWnPW¤¦§¨¨¤¨¥§¦¤©¨¥§¦§©¥

icFqId W`A dlrnl40`N` ,xF` `le KWg dHnN f`e , §©§¨¨¥©§¦§¨§©¨Ÿ¤§Ÿ¤¨
if` ,mivre dlizR FnM ,W`d FA fg`IW ilM Wi oM m ¦̀¥¥§¦¤¥¨¥¨¥§§¦¨§¥¦£©

.dHnN xi`n FxF` didi¦§¤¥¦§©¨

Fpi` oFilr xzMd zx`dW ,lirl x`Azp ok FnM ±§¥¦§¨¥§¥¤¤¨©©¤¤¤§¥
oFvx zpigA `Ede ,dHnN ilM Wi oM m` `N` xi`n¥¦¤¨¦¥¥§¦§©¨§§¦©¨
"`AlC `zErx" zpigA ± 'd zcFarA l"Pke .oFYgYd©©§§©©©£©§¦©§¨§¦¨

.dAx dad`l ilM `Ed zEppFAzd ici lrW¤©§¥¦§§§¦§©£¨©¨

didi if` ,dlFr `"fC xzM if`W ,zAWA :dlrnl oke§¥§©§¨§©¨¤£©¤¤§¨¤£©¦§¤
xzM FA xi`n didi if`e ,illMd xzM z`xWdl ilk§¦§©§¨©¤¤©§¨¦©£©¦§¤¥¦¤¤
if` ,ilMd didi `NWM oM oi`X dn .xF` `xTie illMd©§¨¦§¦¨¥©¤¥¥§¤Ÿ¦§¤©§¦£©
± "dxrad" mWA Ff dx`d `xwp okle .FxFwnA wNYqi¦§©¥¦§§¨¥¦§¨¤¨¨§¥©§¨¨

.'Ek dlizRA fg`dl W`d miwilcOW FnM§¤©§¦¦¨¥§¥¨¥©§¦¨

l"Pd xzMd zx`d onf `Ed zAWAW itl dPde§¦¥§¦¤§©¨§©¤¨©©¤¤©©
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Ê"ÙÚÂ,ליעקב הקול את הנחיל משארז"ל ענין יובן
בדבור  הקול מאיר הי' הבריאה שמתחילת
תליא  באתעדל"ת ועכשיו הוא, חסד חפץ כי בחי' מצד
כי  בה"א מאיר אינו שהוא"ו בזה"ג וכ"ש מילתא,
הוא  יעקב כי ליעקב, הקול את שהנחיל וזהו איננו,
שם  ותורה ביעקב עדות ויקם כמ"ש תורה בחי'
התורה  כי הקול בחי' ממשיכים תורה וע"י בישראל,
הקולות  את רואים העם וכל כמ"ש קולות בה' ניתנה
בחי' ע"י עילאה ה' מבחי' המשכה בחי' שזהו כו'
עד  תמימה ה' תורת של פסוקים וא"ו וז"ע וא"ו,
בחי' על להורות תיבות, ה' ובכ"א מזהב הנחמדי'
שיתא  בחי' שהוא וא"ו ע"י עילאה ה' מבחי' ההמשכה

תורה. חומשי וחמשה משנה סדרי
Ï"ÈÂÚÂ הקול שענין ליעקב הקול את הנחיל בענין

האדם  והנה כנ"ל, הדבור גילוי בחי' הוא
מעלת  עיקר כי בהיות הדבור, ע"ש הוא מדבר שנק'
שהרי  הדבור, בבחי' הוא הבהמה על האדם ויתרון
שהרי  ערכה לפי שכל וגם לבהמה, גם יש ורגלי' ידים
תמשך  וכן תפול, שלא הפחתי' מאחת עצמה תשמר
אותה, המזינים שא"ד או מספה שם אשר למקום א"ע
האדם  יתרון בזאת אלא המנהיגה, אדם מקול ותירא
נק' הדבור אותיות והנה כו'. מדבר שהוא במה הוא
מכל  ושפילה אחרונה היותר מדרגה שהוא דומם בשם

שבא  צומח בחי' הם המדות משא"כ דצח"ם, דם בחי'

שבהיותו  באדם צומחי' המדות שענין רואי' שאנו כמו
דברים  מתאוה וכשיגדל קטנים לדברים יתאוה קטן
מדבר  האדם יקרא למה יפלא ולכאו' גדולים. יותר
בחי' שבו אחרונה היותר בחי' שהוא דוקא הדבור ע"ש
מבחי' נמשכי' האותיות ששורש עכצ"ל אלא דומם,
רק  מהחכ', גם שלמעלה השכל קדמות בחי' מדבר
בחי' שע"י ליעקב, הקול את הנחיל וזהו בפה. שקבען
שנמשך  איך הדבור מקור בחי' ממשיכי' התורה דבור

כו'. כתר בחי' מדבר מבחי'
ÌÓ‡ חסר קדמאה קלא יעקב, קול הקל כתי' הנה

שכדי  והיינו וא"ו, מלא בתראה וקלא וא"ו,
תחלה  להיות צריך דתורה קול יעקב קול בחי' שיומשך
ובסידור  ע"ב, ד"ן בראשית פ' בזהר כדפי' העלאה
קול  בחי' שהוא הראשון קל בחי' וזהו בהקדמה,
זה  ביטול בחי' וע"י באחד, למס"נ ק"ש בחי' דתפלה
בחי' יעקב קול בחי' שזהו דתורה קול בחי' ממשיך
מבחי' מקבל שהוא עשו ידי והידים כו'. דאשתמע קלא
זכות  באיזה ס"ו ס"פ תולדות במד"ר כמארז"ל ידים
מטעמי' שעשו הידים אותם בזכות מתפשת השממית
מקבלת  שהשממית תתפש, בידים שממית וזהו לאביו
ליעקב  אבל חיצוני', השפעה בחי' שהוא הידי' מבחי'
ושורש  כו', פנימיו' השפעה בחי' שהוא הקול הנחיל

כו'. מדבר מבחי' הוא האותיות
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כמו עח) בהתפעלו' היא שהתשו' בזה מעלה ...ויש
הגם  קבעומ"ש, על דרעו"ד בהתפעלות מעלה שיש
כו' יותר ועצמי פנימי ביטול בבחי' שם הוא שהביטול
בדקות  שהיא הגם האהוי"ר העדר (ובאמת וכמשנת"ל
יותר  גבוה במדרי' להיותו יותר למע' הפגם מזה מגיע
פרי  עץ ועד"מ כו' השדה עץ האדם כי כתי' דהנה כו',
הארץ  על כשנופלים האילן בגובה שהן הפירות הרי
בעץ  וכמו"כ כו', האילן מן יותר במרחק נופלי' ה"ה
ר"ל  הנפילה הרי גבוה במדרי' שהוא מי דנשמות החיים
נשמתו  מעלת שמצד במי וע"כ כו', יותר למטה היא
עושה  העבוד' העדר הנה דאהוי"ר לעבוד' שייך ה"ה
והיינו  ר"ל, לרע יותר ח"ו ועלול יותר גדול ריחוק בו
הוא  הנה כו' יותר גרוע חשוב בגד על שהכתם זאת לבד
תשו' באמת צ"ל וע"כ ר"ל, ברע יותר ליפול ח"ו עלול
במעלת  להיותו דרוח דתשו' וזהו כו'). יותר גדולה
כו' יותר בהתפעלו' היא התשובה ע"כ הרוח ומדרי'
בתוקף  היא התשו' ח"ו חטא איזה בו יש אם (ובפרט
על  היא נשמה דבחי' ותשוב' כו'), ביותר ההתפעלו'
בזה  שגם כו', האלקי וההתבוננו' האלקי' ההשגה העדר
והעסק  בכלל התורה בעסק וכמו כאו"א על החיוב הוא
ד"ה  בקו"א באגה"ק וכמ"ש כו', בפרט התו' בפנימיות
רבה  מצוה היא ההשתל' שידיעת בפע"ח מ"ש להבין
כו' היום וידעת כמ"ש כולנה על עולה ואדרבה ונשאה
ועל  כו'. שלם ללב ומביאה כו', אביך אלקי את דע
ההרגש  העדר על הוא והעיקר כו', תשובה צ"ל ההעדר
נרגש  הענין אין אלקי בענין כשמתבונן שגם במוחו,
עס  און ניט ענין דער עם בא זעך לייגט (עס במוחו
שזהו  כו', במוחו מתפעל ואינו דערהערט) ניט ווערט
מדרי' חילוקי כמה בזה (ויש כו' המוח טמטום מצד
כו'), ההתפעלות ובהעדר וההרגש ההנחה בהעדר

שאינו ומ  אלקי מענין ריק שהוא ע"ז בנפשו תמרמר
הוא  המדות התפעלו' גם וממילא בנפשו מאיר
פנימיו' בבחי' היא זו ותשובה כו', לגמרי בחיצוניו'
בבחי' היא שהתשו' (וזהו כו' רוח דבחי' מתשו' יותר
דכשם  כו', יותר ובעומק פנימיו' בבחי' דהיינו נשמה
עצמו' בחי' שהיא יותר בעומק היא דנשמה שהעבודה
פנימיו' בבחי' היא התשובה כמו"כ כנ"ל, המוחין
יש  הרי נשמה במדרי' להיותו דהנה כו'). בנפש ועומק
בתשו' מתעורר וכאשר אלקית, והשגה ידיעה עכ"פ בו
כו', שנתרחק ממה יודע ה"ה כו' ההרגש העדר  על

ביותר, נפשו בפנימיו' באמת לו נוגע הריחוק וע"כ
ומצטער  ממש ופושע חוטא כמו עצמו בעיני וה"ה
הידיעה  דמפני ר"ל, עבירה עובר שהי' כמו מאד בנפשו
הכרה  וכמו ביותר הוא ההרגש (ובהתשו' באלקות
עזבו  ומר שרע איך מאד נרגש ע"כ כו') באלקו' פנימי'
מעומק  נפשו ובכל לבו בכל שב וה"ה כו', ה' את
וההסתרי' ההעלמו' מסיר ועי"ז כו', נפשו ופנימיו'
בנפשו  בגילוי שיאיר אלקי לאור כלי באמת ויהי'
כח  נמשך בתשו' המדרי' אלו כל ועל כו'. ולבו במוחו
אח"כ  השמירה על והן התשו' עצם על הן מלמע' וסיוע
מלמע' הכח לו נמשך נפש דבחי' בתשו' וכמו כו',
הסכם  אצלו ולהיות ועניניו דרכיו על באמת להתמרמר
היטב  יודע וכליות לב בוחן וה' כו', דרכיו לשנות חזק
הטוב  בדרך תמיד להתהלך לו ועוזר הטוב החזק הסכם
הסיוע  נמשך ונשמה רוח דבחי' בתשו' הוא וכה"ג כו',
שתהי' אח"כ והן בתשובה שיתעורר ע"ז הן מלמע'
כו', ישענו מגן משגבינו צור וז"ע כו'. תמידית העבודה
מצד  הבאה שבנפש התשו' כח כללות הוא עוזנו דאדון
שלו  היהדות נקודת עצם שמצד מה דהיינו כו', הריחוק
נקודת  בחי' שזהו כנס"י שנק' הלב נקודת בחי' (שזהו
בנפשו  מאד לו נוגע כו') מישראל בכאו"א שיש המל'
בבחי' להיו' שלימה בתשובה ומתעורר מאלקו', ריחוקו
פרט  בדרך זהו כו' משגבינו צור ומש"א כו', קירוב
כו', מדריגתו לפי חו"ח כל בי"ע בחי' שהן נר"ן במדרי'
נשמתו  מדרי' על שנמשך דמל' המקיף בחי' הוא וכ"ז
הכתרים  בחי' וזהו כו'. ועשי' יצי' או מברי' היא אם

כו'. ובפרט בכלל אבי"ע עולמו' בד' הפרטים
.¯ÂˆÈ˜ החוטאת נפש דנר"ן, התשובה חלקי יבאר

בס  תשוב ואז היא אמיתית בחרטה בפו"מ ו"מ
התגברות  על התשובה גם אמיתית, הקבלה גם
העדר  על גם הטבע, אחר יומשך שלא החומריות
העבודה  העדר על היא דרוח ותשו' קבעומ"ש,
הנה"ב  תיקון דוקא שעי"ז וגם מ"ע שזהו דאהוי"ר
מפני  יותר בהתפעלות היא זו ותשו' פנימי, בציור
ובאמת  יותר, נוגע שמעשה הגם התפעלות, הוא שרוח
מרחוק  נופלת האילן שבראש פרי כמשל מאד נוגע ג"ז
האלקית  ההשגה העדר על היא דנשמה ותשו' יותר,
על  והכח ביותר, פנימי הרגש בבחי' והיא והתבוננות,
וזהו  משגב, מגן דצור המקיפים מבחי' הוא כ"ז

ופעולתם. פרטים המקיפים
b"xrz ,l`xyi daey d"c
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a.

àøîâä9,סיני הר מול עמדו ישראל שבני כיון  זוהמתן". פסקה סיני, הר על שעמדו "ישראל אומרת:
מהזוהמה. התנקו הם בזה

אור  של גילוי היה לכן תורה, מתן של האור לגילוי ראויים ישראל בני היו הטוב, הרוחני מצבם בשל
שכתוב  כמו בבני 10איןֿסוף, האיר האלקי והאור לכל, גלויה היתה האלקות – סיני" הר על ה' "וירד

שכתוב  כמו בגלוי, חז"ל 11ישראל אומרים הקולות", את רואים העם כלל 12"וכל שבדרך מה את ראו שאז
שומעים.

נעלית  בדרגה היו ישראל בני תורה, מתן בעת אך רואים. ולא כלל, בדרך שומעים, הקולות את
עצם  מתןֿתורה בעת כלומר, הנפש, מכוחות הנעלית הנשמה, עצם של התגלות אצלם שהיתה כלֿכך

הגוף. בחיי יהודי בכל האיר הנשמה

מחיה  הנפש מכוחות הארה מהנשמה. הארה אלא הנשמה, עצם איננה הגוף את המחיה הנפש חיות
נבעו  הגוף חיי גם זוהמתן", "פסקה כאשר מתןֿתורה, בעת פרטי. אבר מחיה כוח כל הגוף, אברי את

הנראה". את ושומעין הנשמע את "רואים אז היה לכן הפרטיים. מהכוחות הנעלה הנשמה, מעצם

כדרך  רעש, העולם כל קולות, בקולי היה מתןֿתורה לכן צדיקים, בדרגת אז היו ישראל שבני מאחר
באתגליא. שהיא הצדיקים עבודת

השניים, האחרונים, הלוחות נתינת בעליֿתשובה, בדרגת היו ישראל בני שאז העגל, חטא אחרי אבל
"הצנע  דרגת היא בעליֿתשובה של העבודה שדרך כפי בחשאי, היתה – רבינו למשה נתן יתברך שה'

סליחה 13לכת" יום שהוא כיפור, יום הקדוש, ביום השניים הלוחות את רבינו למשה נתן יתברך ה' לכן .
ומחילה.

הקדוש  בזוהר שכתוב כמו תשובה, עלֿידי השניות הלוחות את ישראל לבני נתן יתברך ש"בעלי 14ה'
יתיר". בחילא ליה משכין תשובה

אור  ממשיכים טובה, בהנהגה ומתנהג מצוות מקיים תורה, לומד עושה, שיהודי עבודה כל עלֿידי
אולם  נעלה מלמעלה. אור ממשיכים הם בעבודה, גדול בתוקף מאוד מתמסרים שהם כיוון בעליֿתשובה,

שכתוב  כמו אור 15יותר, ממשיכים הלב מעומק שבאה תשובה שעלֿידי – הוי'" קראתיך "ממעמקים
מלמעלה. יותר נעלה

תשובה: עלֿידי לזכיות זדונות מהפך שהקב"ה וזהו

הוא  כעת עבירות, של חשוכה בדרך הלך לכן שקודם זאת  תמורת אור. מחושך עושה בעלֿתשובה
זכיות  נעשים שהזדונות מהפך הקב"ה לכן מצוות, של מאירה בדרך התשובה 16הולך שלפני זאת ותמורת ,
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קודם  שעשו העבירות את מהפך יתברך שה' מכך מצוות, מלאי הם התשובה לאחר עבירות, מלאי היו הם
למצוות. לכן

הן  צדיקים של המצוות מלכתחילה. מצוות שהן מהמצוות שונות מעבירות, שנהפכו המצוות אמנם,
שכתוב  כמו ישר, שכתוב 17אור וכמו ישר", האדם את עשה עינים".18"והאלקים מאירת ברה ה' "מצות

יתברך  שה' התשובה בעלי של המצוות אבל אור, הן מצוות כי עיניים, מאירות והן בהירות הן המצוות
אור. שנעשה כחושך הן למצוות, מעבירות מהפך

הריחוק  שלאחר השמחה אביו, אל שב כשהוא מרדן, והיה מאביו שהתרחק שילד רואים אנו בגשמיות
לכן  מאוד. גדולה בשמחה הוא כיפור ביום התשובה שלאחר הקירוב ברוחניות, גם כך מאוד. גדולה היא

שמחות  שתי הן שאלו תשרי, בחודש שמחתֿתורה את שכתוב 19קבעו כמו שמחתנו. זמן "ישמח 20של
בעושיו" ישראל ו"ישמח במעשיו" עלֿידי 21ה' העבירות מלכלוך התנקו ישראל שבני למעלה, שמחה [א] .

את  קבעו לכן הריחוק. לאחר היהודי של השמחה זוהי [ב] לאלקות, והתקרבו כיפור ביום התשובה
הריחוק. שלאחר השמחה על שמחתֿתורה

תורה  שמחת את קבעו ומדוע הכיפורים, יום לאחר מיד שמחתֿתורה את לקבוע צריכים היו אכן,
עצרת  שמיני ?4לאחר

לכם". תהיה עצרת השמיני "ביום הפסוק כך על אומר

החזק  היום יהיה – הׁשמן היום ׁשמן. פירושו "עצרת".22שמיני , ֵֵָָ

"עצרת", תהיה טובה, לשנה כיפור יום של הטובה והחתימה השנה ראש של הטובה שהכתיבה כדי
תורה  לקיים לשמור בהנהגתו, עצמו על שישלוט "עצרת"; עלֿידי זה הרי – מקויימת דהיינו מחוזקת,
יהודי  כל ומזוני. חיי בבני הדברים לכל זוכים התורה לימוד עלֿידי כי תורה. שמחת היא אז ורק ומצוות,

לתורה. עתים לקבוע צריך

.øåöé÷ להכיל ויכלו וזכו צדיקים בדרגת היו ישראל בני זוהמתן". פסקה סיני הר ש"במעמד מבאר
מהכוחות  שלמעלה הנשמה עצם ישראל בבני האירה אז מתןֿתורה, בעת שהיה איןֿסוף עצמות גילוי את
שמחת  לכן תשובה. עלֿידי הכיפורים ביום ישראל בני קיבלו השניים הלוחות את הנשמה. מהארת הבאים
ישראל  בני ומתוקה" טובה ה"שנה את ב) הריחוק. שלאחר שמחה א) עצרת: שמיני לאחר היא תורה

התורה. והחזקת לימוד עלֿידי רק מקבלים

[d"yz'd ixyz] zxvr ipinyd meia
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שהם ‚. שמה חסידים, לימד הזקן רבינו כ"ק הוד
עושים. שהם מה שידעו ברצינות, יהיה עושים
זה  אך בחיצוניות, רק יהיה ושזה לומר הרי  יכולים

בפנימיות. להיות צריך
הם  מה בשביל שידעו חידש, הזקן רבינו כ"ק הוד
של  מהחיים כלל בדרך שונים יהודי, של חייו חיים.
החיים  הרי  תורה בבני וביחוד העולם, אומות
שידעו  חידש, הזקן רבינו כ"ק והוד תורה, הם שלהם

חיים. הם מה  בשביל
תהלים'„. ב'מדרש באהלך 5כתוב "אגורה

שירים  בשמי יאמרו הקב"ה לפני דוד אמר עולמים",
מדרשות. ובבתי כנסיות בבתי ותשבחות

את  שכונסים תפילה, הוא כנסיות בתי של עניינם
ומכנסים. כונסים המפוזרים, הנפש כוחות עשרה

התורה  על התורה. הוא מדרשות בתי של עניינם
את 6כתוב  עושה התורה תרונה". בחוץ "חכמות :

כשנמצאים  שחורה'. ב'מרה נתונים יהיו שלא הרחוב
הלב , על שמח – ולומדים ומתפללים המדרש בבית
ובעצמות, באבנים ונתקלים לרחוב וכשיוצאים
אז  נמצא – רגלים שני ועל רגלים ארבע על גולמים
בחוץ  "חכמות של העניין זה שחורה'. ב'מרה הרחוב
ידי  על נעשה וזה בנגינה, שרוי יהיה שהרחוב תרונה",
ללמוד  הילדים את למסור שצריכים ההנחה קביעת
והסברים, ביאורים שום כך על צריכים ולא תורה,

בפשטות. הוא הדבר אלא
חוצה" מעינותיך "יפוצו של הענין ההבדל 7וזהו .

ו'מעין' התרחבות, הוא 'נהר' הוא: ל'נהר', 'מעין' בין
ואילו  הפסק, קיים ב'נהר' מאידך, טיפין. טיפין –

הפסק. לו אין 'מעין'
להסביר  גם ובכוחו היטב, עניין מבין מישהו ישנו
מי  ויש ל'בפועל'. הדבר בא ומההשגה לשני, אותו
אתה  אם כלל. מתעורר הוא אין אך מבין, שהוא שאף
עתים  קבע בציבור, תפילה והתפלל לך – מבין?
"הוא" שלפחות מי יש גמרא. משניות, למד לתורה,
ויום־ שבת לבושי ישנם, המכנסיים כלומר נמצא,

איננו. עצמו שהוא מי וישנו טוב,
הכוונה  אין חוצה" מעינותיך ב"ויפוצו הפירוש
עד  כזו במדה ויתפשטו בפנים יהיו שהמעיינות

יהיו  עצמם שהמעיינות היא, הכוונה אלא ל"חוצה",
יצטרכו  שלא במוחש, אלקות גילוי שייראה ב"חוצה",
בעין  "עין שיהיה אלא משלים, לשום להזדקק

על 8יראו" מקבל שיהודי וע"י לעתיד, יהיה זה גילוי .
ב"חוצה". גילוי נעשה לתורה, עתים קביעת עצמו

יהיו ‰. שחסידים חידש, הזקן רבינו כ"ק הוד
כתוב  בדוד אשר 9גיבורים. הגיבורים שמות "ואלה :

כתוב  בשלמה אשר 10לדוד", הנצבים שרי "ואלה :
ספירת  הוא דוד לדוד, שייך המלוכה עיקר לשלמה".

כמו 11המלכות  החכמה, ספירת הוא שלמה ,
נתונה 12שכתוב  "החכמה לשלמה", חכמה נתן "וה' :

עלולים 13לך" השכלה ועם 'משכיל', היה שלמה .
אך  במלחמה, שייך הגבורה עיקר מאד. רחוק ללכת
לדוד" אשר הגיבורים שמות "ואלה שכתוב ממה
היו  תמיד אלא מלחמה, של בזמן דוקא שלאו משמע,

גיבורים. לו
זקוקים  כך ולשם (אלקים), "עובד" היה המלך דוד
וגבורה  כוח הוא גבורה של עניינה הגבורה. לענין
לפעמים  יכול בינוני אדם שגם למרות בו, שיש
מתכונן  שהוא אחרי דוקא זה אך כבד, משא להרים
עניין  הכנה. בלי בא הדבר  בגיבור ואילו לכך,
כמו  הטבע, נגד שהוא דבר לנצל כדי הוא הגבורה
נמשכים, הם טבעם שמצד המים בענין רואים שאנו

נד" כמו "נצבו שיהיו ידי 14וכדי על זהו טבעם, היפך ,
גבורה.

ככתוב  בכלל, והגבורה הכוח בעניין דבר אותו
לקחת 15בדוד  – עבדך" הכה הדוב גם הארי את "גם :

כרצונו. אתו ולפעול ביד הכוח את
אמר  הרה"ק אאמו"ר כ"ק שהוד מה הידוע כפי
אנשים  שני אודות מאנעסזאן מאנעס ר' להחסיד
מתייגע  והשני מיד, נותן אחד צדקה, הנותנים
מצד  נותן הוא מכן ולאחר לתת, לרצות שלא בתחילה
טוב, דבר הבהמית לנפש שמראים יש כך 'עבודה'.
בכוח  כולה אותה מקיפים ושם אליו, אותה מקרבים

הגבורה.
ולומדי  חסידי של והחינוך החסידות בדרכי
שתהיה  הזקן רבינו כ"ק הוד הדריך חב"ד, חסידות
התורה. של הכבוד הדרת התורה, כלפי דרך־ארץ
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ושואלים  כולם, עם ילמד שמשיח הרי 16ידוע כך, על
יקומו  כאשר המתים, תחיית אחרי גם יהיה זה
והאמוראים, התנאים ע"ה, רבינו משה האבות,
משיח? אתם ילמד מה גמרא. דף ללמוד שיודעים
הוא: התירוץ כולם? עם משיח ילמד כיצד ועוד: זאת
ללמוד. איך יראה משיח התורה, פנימיות ילמד משיח
שבתורה, גליא של הגילוי רק היה במתן־תורה

כו' ומסרה" מסיני תורה קיבל פנימיות 17ו"משה אך ,
נלמדת  שהיא כפי הלכה כל לעתיד. תתגלה התורה
בפנימיות  הלכה אותה ישנה הרי בגשמיות, למטה
זה  התורה, בפנימיות כיום יודעים שאנו מה התורה.

שלומדים  ממה מעין במתיבתא רק ההלכה את
דרקיע.

אחרי  נמשכת והפנימיות 'גליא', הוא כיום העיקר
שיודעים  נגעים, בדיני הלימוד כמו על־דרך ה'גליא',
במתיבתא  אלו הלכות שלומדים כפי מהפנימיות קצת
בפנימיות  הלימוד עיקר יהיה לעתיד אך דרקיע,

הפנימיות. אחרי תימשך וה'גליא' התורה,
כתוב  משיח ונישא 18על ירום עבדי, ישכיל "הנה :

אדם  כמו זה 'אדם', אותיות – "מאד" מאד". וגבה
החטא. לפני הראשון

.Â מתיזה גם היא ברחוב הולכת כשבהמה
מיוחדת  בכוונה זה דבר נעשה באדם ואילו צרורות,

הראוי. למקום הולך זה ואז הזריקה, בכוח
תורה,19הגמרא  אלא לו אין האומר "כל אומרת:

בלבד, תורה היינו תורה" "אלא לו". אין תורה אפילו
ומחדש  גמרא דפי הרבה ויודע לומד כשהוא גם
לו", אין תורה "אפילו – זאת "רק" אם אך חידושים,
שמים, יראת בלי תורה כשלומדים בלבד. ברבור זה
אותו, מפריד זה אך הרבה, ויודע לומד שהוא למרות
מאדם  וכו', שמים יראת בו ואין תורה שלומד מי וכל
יכול  אחד כל לא שכן דבר, שום ללמוד אסור כזה

כו' אכל" "תוכו על־דרך כמו עם 20להיות תורה אך ,
מחברת. – יראת־שמים

.Ê כדי הוא מוסר לחסידות. מוסר בין ההבדל ידוע
בתוכו, שבור להיות צריך שאדם היא, האמת לשבור.
כשאדם  בזה, להישאר צריכים לא אך תבירא', 'מנא
חורבה, שבור, נעשה הוא הרי עצמו, את שובר
לעשות  צריכים הלא־טובים. כל נמשכים ובחורבה
ותפילה  תפילה, להיות צריכה לתורה למשהו, ולהגיע

שמים. יראת היא

.Á כ"ק לבנו מסר הזקן רבינו כ"ק כשהוד
אמר  האברכים, את ולהדריך לחנך האמצעי אדמו"ר
ה"שמע  להיות צריך בחינוך הראשון הדבר לו:

ישראל".
זה: בעניין אותם חינך האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד
– אלקינו" "הוי' ומרגיש, חש יהודי – ישראל" "שמע
אחד" "הוי' הנפש, כוחות עשרה והן אותיות, עשר הן
של  הענין שזה המדות, שבע שהן אותיות שבע הן –
כלולה  שהיא כפי תתאה' 'יחודא וכן עילאה', 'יחודא
בינה', 'אמרי של התוכן זהו  עילאה', ב'יחודא

ש  בזה עבדו שלימה.והאברכים נה
.Ë הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד חינך בו החינוך אופן

של  בעניינים לא עדיין הוא האברכים, את האמצעי
הרה"ק  אדמו"ר כ"ק הוד שכן החסידים, דרכי
שהכיר  וההכרה מהם, בערך שלא היה האמצעי

השערה. פי על רק היתה אותם
לזה, זה בערך הם כאשר שייכים החסידים דרכי
אאמו"ר  כ"ק כשהוד תרמ"ט, בשנת שראיתי כפי
אצל  בבית נשארתי ואני בחוץ־לארץ, היה הרה"ק
יקותיאל  ר' החסיד רבקה. הרבנית זקנתי אמי כבוד
אצל  והתאכסן בליובאוויטש אז היה מדוקשיץ,
על  ועני, קטן בבית שגר הענדל, חנוך ר' החסיד
למיטה. לו ששימש תבן עם שק פרוׂש היה הריצפה
סעדו  והם ומים לחם לשולחן הגישו ערב , לארוחת
לחמם  כדי עץ חתיכות לבית הכנסתי בינתיים יחד.

הבית. את
לקרוא  יקותיאל ר' החסיד התחיל הארוחה, אחרי
הריני  עולם, של "רבונו המיטה, שעל שמע קריאת
אל  ואמר השולחן על הענדל חנוך ר' דפק וכו', מוחל"
אבל  מוחל, אתה אומר, אתה זה יקותיאל: ר' החסיד
מוחל  שאתה מה וגם לך, מוחל זולתך אם לדעת עליך
אומר  אתה ומתי כו', רק או גמורה מחילה זוהי האם
רוצה  והנך רוחי" אפקיד "בידך אומר כשאתה זאת?
בעניינים  השיחה בבוקר. אותה לך יחזיר שהשי"ת
היד  על לי, היה לא שעון שעות, כמה נמשכה אלה
רב . זמן שם נשארתי וכך בכיס, לא ואף שלא, בוודאי
מקצת  רק הבנתי, לא המדוברים מהעניינים הרבה
נפשיים  דברים ביניהם דיברו הם שכן מהדברים,
פשוטה, בצורה הביעו הם המורגלים' וה'דברים

שדיברו. מה הבנתי – ילד אז שהייתי שלמרות
החסידים". "דרכי זהו
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ביחידות  שיעור למד איתו - המסתורי הצעיר הישיבה שראש למסקנה הגיע מוויאזין ברוך ר'
תורת  לעתיד נבנתה עליה - האריז"ל של הקבלה בשיטת ידיעותיו אמנם, לקבלה. מתנגד אינו -
ביסודיות  להבין כדי כי הצעיר, העילוי שהסביר כפי זה היה אך ביותר. מועטות היו - החסידות
זה. ללימוד מספיק מוכן שהינו חשב לא והוא היטב, מוכנים להיות צריכים האריז"ל שיטת את

לאריז"ל, שקדמו המקובלים בשיטות נרחב ידע - הצעיר הישיבה לראש - לו היה - מאידך
לר' לגמרי . ברורות היו שיטותיהם ואשר והסברים, פירושים עליהם שהיו אלו מקובלים  ובמיוחד

לקבלה. מתנגד אינו כי  סופית שהתברר כיוון מרובה רוח קורת הייתה ברוך

שצייתו  אלו, הנסתרים, בעניין האברך עם שיחה ינהל שהוא החלטה, לידי ברוך ר' הגיע לכן,
בעלֿשם  אדם מרבי פטירתו ולאחרי מזמאשטש בעלֿשם יואל מרבי בזמנו, שליחויות, וביצעו
הרי  צורך יהיה ואם להם. מנגד או הנסתרים של לצידם הוא האם יותר ברור יהיה אז מראפשיץ.
שהם  התפקידים ואת הנסתרים של וחשיבותם עניינם את לו ויסביר האברך עם ידון ברוך הוא

הנסתרים. את שהנהיג בעלֿשם אדם לרבי ולהביאו לקרבו רצה אף הוא בחייהם. ממלאים

ישראל. מנשה ר' הישיבה מנהל עם ברוך ר' שוחח בשיקוליו, טועה הוא שאין לוודא כדי
כי  השתכנע הוא הצעיר. הישיבה ראש על חיובית דעה כבר הייתה המנהל ישראל מנשה לר'
מנשה  ר' של לדעתו טובות. במידות גם מצוין הוא הרי עצום, למדן הצעיר העילוי היות על נוסף

שלימות. של במדרגה האברך עמד ישראל,

הנסתרים  על דעתו מהי הצעיר הישיבה ראש את ושאל רבות, ברוך ר' אפוא, המתין, לא
זה. בנושא חלוק היה היהודי העולם אשר ושיטתם,

ומיד: תיכף וענה היסס לא האברך

עושים  הנסתרים כי לדעת נוכחתי הזמן ובמשך בעולם, ונדדתי גלות ערכתי שנים "שלוש
ישראל". לכלל רבה תועלת המביאה גדולה עבודה

החשדות  כל לנסתרים, התנגדות כל הצעיר, הישיבה בראש ראה לא הוא נחת, רווה ברוך ר'
נכונות. כלא התגלו

כך כדי לגלות תוך החל הוא עצמו. אודותיו מספר האברך את לראשונה ברוך ר' שמע
אודותיו. פרטים

שנים: חמש למשך וילדיו מאשתו להיפרד החליט שנים ארבע לפני כי סיפר הוא למשל:
רבה. בהתמדה ללמוד לשבת ושנתיים גלות, לערוך שנים שלוש

נכנס  וכאשר ברוך. ר' של לאחוזתו הגיע בטרם סיים כבר הוא הגלות שנות שלוש את
המתאים  המקום הוא שכאן חש, הוא ותלמידיה, הישיבה ראשי את והכיר ברוך ר' של לישיבתו
כאן  להתעכב רבה בשמחה הסכים הוא ולכן תורה. וללמוד הבאות השנתיים את לבלות עבורו

ישיבה. כראש

גלות. שערך בזמן קרהו אשר את גם סיפר כבר הוא אודותיו, לספר האברך התחיל וכאשר
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אנשים  חמישה עם נפגש הוא גלות, לערוך שהתחיל בעת אליה שהגיע הראשונה בעיירה
למדנותם, את וגילו הראו מהם שניים יחד. לנדוד המשיכו ומשם גלות. ערכו הם שגם נוספים
דבר. בשום להתבטא כלל רצו לא האחרים שלושת תורה. דברי איתם דיבר - האברך - והוא
אנשים  עם רק התחברו הם הגיעו, לא רק שהם ולאן פשוטים. אנשים הם כאילו פנים העמידו הם

פשוטים. עממיים

וצדיקים  גאונים ביניהם גלות, שערכו נוספים באנשים נפגש נדודיו, במהלך יותר, מאוחר
גם  הנודדים על נמנו השאר בין שונים. סיגופים עצמם על שקיבלו כאלו ביניהם היו גדולים.
אישית  הצליח לא עצמו, הוא אך הנסתרים. על שמע רבים סיפורים עמיֿהארץ, פשוטים אנשים 

ממנו. גם להסתתר הללו  הצליחו כן אם אלא לפגשם,

להתאכסן  תמיד העדיף ועיירות ערים עלֿפני נדודיו שבמשך לספר, המשיך הצעיר העילוי
סמוך  העיר, בקצה עמדו אלו כנסיות בתי בכוונה. כך נהג הוא הקברנים, של בבתיֿהכנסת
בתיֿכנסת  היו גלות שעורך כמוהו אחד ועבור מניין. שם  היה נדירות לעיתים ורק לביתֿהעלמין,
"להיתפס" מבלי הלב שחפץ כמה שם ללמוד היו יכולים שם. להתאכסן האידיאלי המקום אלו

אחד. אף ידי על

אכסניות  ואת הכנסתֿהאורחים בתי את "החרים" הוא מדוע לדעת, סקרן היה ברוך ר'
אורחים. עבור יהודיים ועיירה עיר בכל הנמצאים ה"הקדש",

יותר  הרבה הלמדנים לאורחים התייחסו - האברך ענה - וה"הקדש" האורחים הכנסת בבתי
שהנני  כך עקב מיוחדת צורה שהיא באיזו אלי שיתייחסו רציתי ולא פשוטים. לאנשים מאשר טוב

תורה. בן שהנני בי  יוכר שלא ובכלל, תורה, בן

ע  זמן במשך נדודיו אודות הצעיר הישיבה ראש של סיפוריו שטף כדי הוא תוך  הגלות, ריכת
הבא: המעשה את סיפר

עלֿידי  בחכירה שהוחזקה מווילנא, הרחק לא שווינציאן, העיר ליד לאחוזה הגיע הוא פעם
ביתו. את בה קבע שאף יחיאל, צדוק ר' בשם משווינציאן ועשיר נכבד יהודי

התורה  על שישבו חכמים תלמידי לתוכו והכניס ביתֿמדרש באחוזה בנה יחיאל צדוק ר'
אורחים  ומכניס צדקה בעל גם היה יחיאל צדוק ר' צרכיהם. בכל ידו על והוחזקו העבודה ועל

כולה. הסביבה בכל לתהילה נודע ששמו כך גדול,

כך  אורח, עוברי ועניים חכמים תלמידי אורחים, אהב האחוזה" ש"חוכר כמה שעד אלא
ראשי  על וגפרית אש ושופכים ועיירות בערים  עוברים שהיו בשער", ו"מוכיחים "מגידים" שנא
דרשתו, להשמיע הבמה על לעלות ביקש אשר כזה, דרשן באחוזה שנראה אימת כל השומעים.
כזה  לאחד נותן היה לא הוא לדרכו. ולשלחו הגונה נדבה לו להעניק יחיאל צדוק ר' נחפז היה

אחד. לילה אפילו באחוזה לשהות

יהודים, מספר הסמוכים בכפרים גם היו כן כמו יהודים, של ניכר מספר התגוררו באחוזה
בר' מפצירים היו קרובות ולעיתים מוסר". ו"בעל "מגיד" לשמוע השתוקקו כן דווקא אלה וכל
האנשים  אנו חלקנו ייגרע "מדוע טוענים: הם כאשר הנ"ל, הדרשנים את לגרש לא יחיאל צדוק

ממגיד"! אמרה סתם או משל, דברֿתורה, איזשהו נשמע ולא הפשוטים
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רוטן: יחיאל צדוק ר' היה אלו בקשות על

- שואל יחיאל צדוק ר' היה - המגידים"? של השטותיות לדרשות אתם זקוקים מה "לשם
ישנם  הרי לבד, ללמוד לכם קשה ואם ספר. באיזשהו או בגמרא שתעיינו יותר "טוב
את  לבזבז מדוע כן ואם חפץ. שלבכם מה  כל אתכם ילמדו והם למדנים יהודים בביתֿהמדרש

שאלתו. את יחיאל צדוק ר' סיים מּתֹוכן"? ריקות דרשות לשמיעת ֶהזמן

עם  והן יותר המבוגרים עם הן חכמים תלמידי ילמדו שבאחוזתו יחיאל צדוק ר' דאג ואכן,
איזשהו  נמצא היה ואם הוא. מכספו מימן זה כל את והבנתו. השגתו לפי אחד כל יותר, הצעירים 

הוצאותיו. כל את ומכסה  בישיבה ללמוד שולחו היה ללימוד, כישרונות גילה אשר ילד

על  ושמעתי - ברוך לר' הצעיר העילוי סיפר - יחיאל" צדוק ר' של לאחוזתו הגעתי "כאשר
התפלאתי  המוסר, ומגידי לדרשנים - יחיאל צדוק ר' של - מובנת בלתי והכמעט המשונה השנאה

הרי  האמת למען הכינו מאוד. הכוונת, על אותי העלו ותיכף מגיד שהנני חשדו בעצמי אותי גם
כלל  שאינני הבטחתי אני אך מהמקום. ומיד תיכף שאסתלק דרישה בתוספת נכבדה נדבה עבורי
כמו  מידות, ובעל צדקה בעל שכזה כזו, הנהגה נובעת מאין לדעת הייתי סקרן ברם מגיד. וכלל

ומגידיֿמוסר"! לדרשנים כזו שנאה חדור יהיה האחוזה, חוכר יחיאל צדוק ר'

הצעיר: האברך לספר המשיך הבא" ההסבר לי ניתן כך "על

לעצמו  לקבץ הצליח אמנם הוא גדול. עםֿהארץ הקודמות בשנותיו היה יחיאל צדוק "ר'
בין  להבחין ידע לא הוא ידע. לא לקרוא אפילו כמקודם. דל נשאר הרוחני מטענו אך רב, רכוש
מה  וכל תפילתו. הייתה איך לשער אפשר "ר". לאות "ד" האות בין וכן "כ" לאות "ב" האות
היו  אשר אנשים מסתבכת... לשונו הייתה הזמן כל ועקומה"... רצוצה "שבורה מפיו יוצא שהיה
הוא  במצוות גדול זהיר מצחוק. מתגלגלים פשוט היו תפילתו את ושומעים בסביבתו עומדים

יותר". זהיר להיות איך ידע לא הוא שפשוט בגלל וזאת היה, לא גם

משהו  היה ממעשיהם. הרבה ולמד פריצים, עם סחר תמיד שהוא מכך גם נבעה "בורותו
גדול". עשיר להיות הפך והוא להצלחתו, שגרם הפריצים עם במסחרו

בעל  אדם היה הוא הרי המצוות, בקיום יחיאל צדוק של וקלותֿראשו בורותו למרות אך
רחבה. ביד צדקה נותן היה הוא רחבה. יד לו הייתה לבֿטוב.

הייתה  אחזקתו כל אשר יתומים בית הקים לילדים, ּכמה היה וליבו והיות עקרה. הייתה ֵַָזוגתו
כתפיו. על

בין  היה יחיאל צדוק ההם. בימים ונפוץ מּוּכר שהיה מהסוג דרשן לשוונציאן בא ָפעם
הדרשה. בעל את לשמוע שבאו האנשים

לפניהם  ותיאר בעליֿהעבירה את ייסר הוא האחרים. הדרשנים כדרך דרשתו את השמיע הלה
עוונם  עמיֿהארץ, עבור בפיו הייתה ומיוחדת גדולה מוסר מנת ּכבשניו. כל עם הגיהינום ְְִָָָאת
הוא  חכמים. לתלמידי כבוד מספיק חולקים שאינם - הדרשן שאמר כפי - הוא ביותר הגדול

האמת. בעולם במיוחד כבד עונש צפוי הללו שלעמיֿהארץ ז"ל חכמינו של מאמר אגב ציטט

הדברים" פני הם כך "אם - הלב טוב אך הפשוט - יחיאל בצדוק קשות פגעה זו דרשה
עושה! שאני הטובים בדברים תועלת כל אין "הרי דרשן" ה"בעל שאמר בדברים להרהר החל
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אפוא  היה מוטב דבר. שום לשנות אוכל לא הרי בורותי עקב חתום. וכה כה בין כבר הרי גורלי
עבורי...". כבר אבוד הרי  הבא" ה"עולם הזה". מה"עולם לפחות שאיהנה

•

1

2

ycew zexb`

תרפ"ב] מ"ח [אמצע

חן 

וברכה  שלום

האם  במחו, מהעשה להודיעיי לבקשו הי בזה

מצאו  תלמידי' כמה ההגתו, ואופן ת"ת או חדר, סידר

לימודם. ומה

האם  לדעת חפצי לרבים. לימוד סידר כי אלי כתב כבר

ישם  והאם דא"ח, הוא חוזר והאם הזמים, שמר

את  לקרב לבו ותן והאם בלימוד, העוסקים שי' מא"ש

בכל  אבות מסורת עול שומרי כאביהם להיות החסידי' בי

לשום  בעירו רב כל עבודת היא זאת כי יכולתו. לפי אחד

כי  ממש. בפש הוגעי' העיים כל על פקיחא, עיא עין,

אז  וכמו גלוי, מל' הא' א', שהם פירושי' שי פקח ִבתי'
עד  שהיו אותם ופרש"י לה) (ישעי' עורים עיי תפקחה

בכן  תרגם וכן עליהם, מוראי את מהכיר עורים הה

שפי' אורייתא, מן כסמן דאיון ישראל בית עיי יתפתחן

ידע  לא שמתחילה בתורה, העוסק וכמו גילוי, הוא פקח

ההוא, המושכל ידיעת או ההיא, ההלכה ממו עלם שהי'

מה. דבר לו יתגלה ויגיעתו עבודתו ע"י ואח"כ

זה  על אף וכמו חכמה, שהוא בפקח פי' עוד אמם

כזה  שפלה ברי' על אף במצו"ד ופי' יד), (איוב עייך פקחת

להיותו  אך אחריו. ולדקדק במעשיו להשגיח עייך פקחת

לו, בהוגע דבריו פיר[ו]ש הבין וכל לא באלקים, מדבר

תדקדק  לא שפלה ברי' על הלא כי היא איוב טעת באשר

בחכמה  קצרתי אשר על תיסרי מה ומפי ליסרו, כ"כ

לבאר  וכל זה במושג כאשר אמם צופר. כטעת להביה

וכפרש"י  מ"ב) (ישעי' ישמע ולא אזים פקוח הכתוב

ואין  ד', מצות להבין פתוחות אזים להם יש הלא ומצו"ד

מרגיש, הוא פקח פי' כי הדבר יובן ישמע, אשר מי בהם

מיא  אז דוקא, ההרגש היא והידיעה החכ' עיקר דלהיות

אמיתית  הרגש הה בהשגה, שהוא וכמו זאך, דיא פילט

אין  דהרגש ההשכלה. את ומחולל עושה כן, שהוא העין

דכאשר  שבתחלה דאמר ההשכלה, את שמבאר מה רק זה

הרגישו, שלא רק העין, את ידע ההוא העין את למד

הייו  העין, את מרגיש הוא יותר והתעכבות ובהתבוות

את  הרגיש שלא דכל אלא כן, העין אין יותר. אותו שיודע

ולהיות  הרגשה, הוא ידיעה כי כלל, ידיעה זה אין העין,
מקיף, רק הוא כללית והבה פימית השגה הוא ידיעה כי

למוחו  ממעל רחוק דבר,שרחוק השערת איזה שם מרחף
יודע, שהוא במה הדבר פרטי גם יודע איו הרי אז ולכן
כבודו, הארץ כל מלא בעין עד"מ וכמו בד"כ. שיודע רק
אל  משים כאשר אבל בלבד, הדבר בשטחיות זה יודע הה
לאמיתתו  הדבר את לידע העין בעומק בזה להתבון לבו
מה  אמיתית, ידיעה היא אז במוחו, רגש והעין ולהביו,
וזה  אמיתית ידיעה היא שהידיעה הידיעה, עושה שההרגש
כלי  שעבוד היא דהתבוו' ההתבוו', שקידת ע"י בא

השכל. כלי אל המוח

השכל, השגת דישו ידוע דהה הוא זה דבר וביאור
הוא  השכל בדלי', עיי' ב' שהם המוח, השגת וישו
אבר  הייו הפש, תועת והוא ההשכלה, אל הכלי ראשי'
כח  הוא דשכל למדה, שכל בין ההפרש (דזהו הפש וכח
כ"א  כח רק איה ומדה הפש, התגלות ואיו בלבד הפש
שרשה  שהמדה לפי כו' מעין (ומ"ש הפש התגלות מעין
המדה  אמם ממש, הפש התגלות הוא והרצון מהרצון,
בלתי  עצמיים דמדות פי' הרצון, תולדת רק להיותה
המדות  שמתגלי' ומה כלל רגילי' בלתי לעתים רק מתגלי'
בהם  ראה אז גם אבל השכל, עפ"י שולדי' מה רק הוא
המולידם  אבל השכל ברכי על ולדי' רק שהם מקורם,
כח  הוא השכל אבל כו'), מעין רק הם ולכן הרצון הוא
זה  וגילוי והשכלה, בחכמה הפש גילויי המגלה הפש)
חכמה  היא תועה כל פי' שוות, בתועות הבא רוחי הוא
כמו  ולא אופן, הוא כאן המכוות חכמה (פי' אחרת
חכ' כמו אחרת השכלה אחרת חכמה בכ"מ שפירושו
שהם  והטעמי', הגיה וחכמת התכוה וחכ' הרפואה
זו  בחכמה הייו אופן פירושו כאן אלא מחולקות, חכמות
הגילוי  לפעמי' כבודו, הארץ כל מלא בעין וכמו גופא,
ולפעמי' בהלבשה פרט בכל המצא אלקי חיות בהפלאת
פרט, בכל אלקי וחיות אור הבדלת בהפלאת הוא הגילוי
התועה  וגילוי המתגלית), הפש בתועת תלוי זה דכל
כח  כן להצמיח, שעיו הצומח כח כמו הוא בהשכלה
ולא  בכח רק היא השכלתו אבל להשכיל, עיו המשכיל
ומ"מ  להצמיח מוכן תמיד עומד הצומח שכח וכמו בפועל,
מגדלת  שהיא הארץ ואף גרעין, זריעת בלי יצמיח לא
דוקא  הוא בכ"ז הה רב, פרי לעשות ראוי' שהיא גפים,
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שתהי' אף זריעה, ובלא גפים, גרעיי בה שיזרעו לאחר

עשבים  תצמיח כ"א פרי, תעשה לא שמה היותר הארץ

אם  המשכיל, בכח הוא וכן כו'), וגשם מטר ע"י (וג"ז

זה  כח ומ"מ להשכיל, בכח מוכן העומד הפש  כח שהוא

את  המביא מה, דבר התעוררות יהי' אשר עד פועל, חסר

הפועל. אל הכח

בז  יש הרי והעדרו דבר שצמיחת כמו ד'והה ה

צמח  ואיו צמיחה לשום ראוי' הבלתי ארץ הא' אופים.

הצומח, כח ישו שם דגם לומר בהכרח ומ"מ כלל, שם

ראוי  שאיו שם על שהוא מלחה ארץ שק' המדבר וכמו

אלא  שם ישו הצומח כח הרי ומ"מ פרי, ולעשות לזריעה

או  האדמה, רעת מפי אם סיבה, לאיזה מתגלה שאיו

יושבי  מרעת למלחה פרי ארץ וכמ"ש אחת, סיבה איזה

לעשות  ראוי' מעצמה היא שהארץ הרי קז), (תהלי' בה

בראשי' במד"ר שאי' (וע"ד בה יושבי מרעת אמם פרי,

כו' הרים בארם מהלך אברהם שהי' בשעה ח' סעי' פל"ט

לי  יהא לא הלואי אמר ופוחזי', שותים אוכלי' אותן ראה

אותן  ראה צור של לסולמה שהגיע וכיון הזאת בארץ חלק

כו') העידור בשעת בעידור היכוש, בשעת ביכוש עסוקין

פרי. עושה שאיה למלחה מפרי הפכת היא

פי  המגלה היא (שהיא החסידות ע"ד יותר העין ויובן

עפ"י  שהוא באם שכלי במוחש הכל לראות בתורה אלקים

דוקא). הרגש

מקום  אמם פ"א, השבת שער בפע"ח מבואר מדבר

והוא  כלל, לזריעה ראוי שאיו לפי מדבר ק' עצמו הקלי'

שער  זה כי בקדושה, המקור שהיא ירושלים בחי' לעומת

את  ד' צוה שם כי מלמעלה ההשפעה שם שמשך השמים,

הקדושה  כי הישוב, באמצע הוא ירושלי' ולכן הברכה,

משכי' שתמיד כולם את מחי' ואתה וכמ"ש יהבי מיהב

ולכן  הקליפות כל מקור הוא מדבר אבל החיות. השפעת

פסול  המדבר ועפר פרי, יעשה לא אשר מלחה ארץ הוא

הב  הב שצועקים הקלי' ע' דזהו מצמיח, שאיו לכיסוי

משפיעים  ואים לגרמי' עצמם בשביל רק הכל שמבקשים

לטוב  דכשמתהפכת "בק תבואות ורב הה ומ"מ לזולתם.

וב"י  משה הילוך היתה ע"ז אשר הבירור, תכלית הוא

האדם  שיוכל הכח יתן ומשם ההכעה, לפעול במדבר

שבכל  והחומריות הארציות והיא שבו, המדבר לברר

או"א.

ומצמחת  ההיא בהארץ גלוי עומד הצומח שכח הב'

חילוקי' בזה יש הרי ומ"מ וטיעה, זריעה ע"י שלא עשבים

וגשם. במטר התלוים

פירות  או תבואה שצמח זריעה ע"י שבא הצמיחה הג'

הזרע. הגרעין כפי

הדק  לעקרה בהארץ עבודה ע"י הצמיחה שבא הד'
יושבי  על שפרש"י וכמו בחכמה וגם ולהיטיבה, היטיב
והמטע  הזריעה בחכמת וההתחכמו' הידיעה שהיא הארץ,

מג  ארץ וכמו וארץ, ארץ סגולת דכח לידע דאף כו', דלת
הצמיחה  כח גילוי בפרטי' אבל בכללותו, הוא אחד הצומח

וכו'. לזה ראוי' זו שארץ המה, משתים

גם  יובן הצומח בכח לפרטיו שהוא העין ככל והה
בארץ  הוא דכחו הצומח כח בדוגמת שהוא המשכיל בכח
המשכיל  כח כמו"כ וכדומה, באויר ולא בשמים ולא דוקא
ישו  וצמיחה הגדלה עיי דכל ואף שבראש. במוח הוא
צמיחה  ג"כ בהם שיש החי בבעלי וכמו ג"כ, הארץ מלבד
יש  עפר כמו בהדומם (וכן המין בכללות לגדלות מקטות
וייצר  בד"ה וכמבואר לגדלות מקטות צמיחה (בעצמו) בו
בכל  וכן כו') הקטות מן יגדלו וההרים ו' סעי' בתו"ח כו'
שבארץ  הצומח לכח המושאל שם הוא זה כל אבל דבר,
להיות  שבראש, במוח הוא השכל משכן הה כמו"כ דוקא,
כלי  דוקא שהיא הארץ כדוגמת השכל אל כלי הוא המוח

הצומח. כח אל

שוות, חלוקות בו ישו הזה המוח הייו הלזו והארץ

פרי  לעשות ראוי' שאי[ה] מלחה ארץ מדבר , הוא הא'
בה, יושבי מרעת הוא וביותר שוות מסיבות ובאה כלל,
היכוש, בעת וכשי' ואים העידור, בשעת עודרי' שאים
הרים  ארם ארץ והיא ופוחזי', שותים אוכלים ואדרבה
הוא  שם אשר "ק שהיא בקבלה מבואר ארם חור, וארם
להיפך, חלילה ופעמי' לטוב פעמי' המתהפכת החרב להט
אבי, אבד ארמי וכמ"ש בה, התאחזו ובלעם לבן ולכן
מן  ייקה לקבל מקומם, זה כי כו', יחי ארם מן וכתי'
ארבע  ר"ת הוא אר"ם הלא באמת אבל ,"ק ע"י הקדושה
הוא  למטה השמה ביריד' הכווה דתכלית מרכבה, רגלי
שור  מפי שרשו הה"ב בירור ע"י בירורים, לברר
את  ושאות שהם ושאות, והחיות הה שעי"ז שבמרכבה,
הוא, אדם לא כי לבחי' הכסא שעל האדה"ע עם הכסא,
באר"ם  אמם לטוב. להתהפך יכול שבה הרע גם הה "וק
 "ק שהוא המדות) (שהם וחו"ר דחו"ב) הרות (ב' הרים
ופוחז, שותה אוכל הוא התורה, עפ"י עבודה בלא מצ"ע
בו  שאין וריקות קלות שהוא אלא רע, איו הפחז עין
גמור  רע שאים היתר, התאות כל וכמו כלל, תוכן
וי"ל  לגמרי קה"ט בג' כלל שעה שלפי מבואר (ובסש"ב
וכמו"כ  כו'), כלל מ"מ עי"ז וסוף תחלה שמברך שע"י
אדם  בי ושיחות במסחר וכמו שבעולם, בההתחכמות
דברי' שהם ולה"ר רמי' שקר כמו אסורי' בדברי' (שאים
בהם  שיש עולם, מעיי מעשיות בסיפורי וכמו אסורי',
תוכן, ובלי קלות זה הרי דב"ט) בכלל שאים מה (בדוחק)
המי' וכמו ויגיעה, עיון שום בלי בשכל, פחזות יש וכן
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הטי' והשכל, הידיעה הוא כן למקום, ממקום הרודפים

פימי  ותוכן הכרחי מעמד שום בלי לכאן והטי' .לכאן
דעיי  והמדות החכ' שהם חור וארם הרים ארם הה

תחלת  צור, של לסולמה בא כאשר ורק פוחזי', הם עולם
הם  אבל מרמה, מאזי בידה אשר כען, ארץ שהיא הארץ,

הארץ  בעבודת הייו כו' עידור בשעת בעידור עוסקי'

אברהם  התאוה לזה הה המצטרך, כפי ולשמרה לעבדה
במ"א  (וכמבואר כזו בארץ חלק לו שיהי' הלואי אביו

ע"י  שבא והוא מושבותיכם ארץ לש"י עשי' כען דארץ
אבל  כו'). ישראל ארץ עשה דמכען דאתהכפא, הבירור

בזה  יש הרי ומ"מ מלחה. ארץ עשית וכו' זורע שאיו מי

שאיו  דאף ושכל, בידיעה הוא דכמו"כ הצמיחה. בחי' ג"כ
בעלי  שאים והדומה הארץ העמי וכמו במוח מאיר

לימוד  חסרי רק שהם שכל בהם יש הרי ומ"מ שכליים,

העבודה  העדר מסיבת הה בכאו"א וכמו"כ ואולפא.
כלל. פרי עושה שאיה מלחה, ארץ עשית

עבודה  עפ"י ואיה במוחם, מאירה דשכלם הוא והב'

והמוח  במוח, השכל מקום להיות רק כ"א כלל, ויגיעה
ושומעי' בעייהם רואי' שהם מה לכן השכל, אל כלי הוא

דלפעמי' מתחלפים, אצלם העיים בקל, מביים באזיהם
כן. איו ולפעמי' יותר עמוק שכל יודעים

דלומד  ואולפא, לימוד ע"י שבא בשכל הצמיחה  הג'

דמלא  ה"ל בעין עד"מ וכמו גדול, ובעיון דוקא זה עין
כפי  גדולה באריכות ההוא העין שלומד כבודו, הארץ כל

ובמדרש  בזהר באגדה ובע"פ בכתב בתורה המבואר

מוחו  עם מתאחד ושכלו בשכלו, העין להבין דעת ומעמיק
הבתו  בדוגמת פרטיו, בכל לו מובן שהעין והייו ממש,

כו', וז"א כו' ז"א בטלית אוחזין שים המשה בלמדו
הוי  (דאל"כ מוחזקי' דשיהם שיהם, כשאוחזין דדוקא

מחבירו  המוציא סוגיית הוי דאז לגמרי אחרת וסוגיא עין

על  להורו' הזה בל' אוחזי' שים אמר ולכן כפרש"י, כו'
שים  דטעם בזה לו אחרת שיטה התוס' ואמם עיקר.

מיי', סליק דקא למסכתא המשך שזהו לפי הוא אוחזין

וכהא  התלמידי', כחפץ למד המשה, כשלמד דרבי
אמם  ללוי, דכפיי' ולוי ברבי בר"ש די"ט בע"ז דמבואר

משת  וטעם הסדר, על סדרה המשה את רביו כשסידר
(אשר  במחלוקות זה בעין דקאי לפי הוא כו' אוחזין שים

שם  פרש"י יוטעם ובזה הכי, ס"ל לא דרש "י צ"ל לפי"ז

השמועה  ומשו"ז תאותו, על דלבו כו' שלבו ממקום ד"ה
לא  בתלמיד אבל לו, ישה לא הרב דרק אצלו, מתקיימת

הוא  שכך לפי דוקא זה במקום הלימוד שיהי' הדבר טוב
ולכן  כו'), תו' שהיא לפי צ"ל בתורה דהלימוד אלא חפץ,

זה, עין כשלומדי' הרי דוקא[)], אוחזין בשים התחיל

והלימוד  הלימוד, הוא תחלה הרי אחרת, הלכה וכמו"כ

היא  זו שהתבוות במוחו, מתבון הוא ואח"כ בעיון,
החרישה  בזה שיהי' ובהכרח שכלו, בכח גרעין זריעת
צומח  כאשר וגם השכל, אל המוח ושעבוד ביטול שהיא
זה  אין כי להיות אותו, ומכשין מעדרין עשב, איזה
מה  עשב, דשא רק והוא ההיא, בהזריעה הרצה מעיקר
העולה  בכל הוא כמו"כ בארץ. בכחו יצמיח הצומח שכח
קל, ודבר ספיח, רק הוא העין את שיודע לאחר גם בשכל
הצומח  כח דכאשר דכמו שכל, אופידיקער אוייבין אך
הגשם  התעוררו' לאחר הה דוקא, הארץ עם מתחבר
שהם  והמוח השכל מהתחברות כן כו', דשא צמח והמטר
עין  איזה ידיעת והוא קלה התעוררות וישו וכלי, אור
אבל  צמיחה, איזה לו שצומח הייו בזה, משכיל במילא
שצמח  הוא פרי דצמיחת ממש, הפרי צמיחת עדיין זה אין
על  וריבוי תוס' בו שיהי' וגם דוקא הזרע גרעין מעין פרי
ושרש  עיקר בו יש הלזה וריבוי התוספת ובכל הזרע,
קה  צמח א' שמגרעין וכמו צמיחות, עוד יוצמח שממה
בה  שיש זאת ועוד הזרע מעין שצמח והייו שבולת
העיקר  הה בריבוי, הצמיחה שזהו ויותר גרעיי' עשרי'
סוד  בהם יש הצמחי', מהגרעיי' א' דבכל הוא בזה
הפעם  עוד ויצמיח יחזור מהם א' כשיזרעו והייו הצמיחה,
גבול). (דבעלי סוף אין עד חלילה חוזר וכן גרעיי' סכום
שמשכיל  הוא אמיתית דצמיחה בשכל, ג"כ הוא וכמו"כ
זה  בעין שכליים ריבוי וצמח שזרע, ההוא בעין ומתחכם
אחר. בשכל זריעה כדי בהם יהי' מהצמחי' א' כל כי עד
הא' עיים, ג' בו שיהי' בהכרח שכל דכל מבואר והעין
אוחזי' שים סברת וכמו שהוא, מה ומהותו עצמו הוא
והייו  שכל, תולדת שהוא מה והב' בעין, דמוחזק ה"ל
וגר, בע"ב בחלוקת דאיירי דלפי התוס' כשיטת כמו
איזה  לבאר שבא מה והג' מציאה, מוצאי בחלוקת מתחיל
ג"כ  שהוא והתם הכי אמר דהכא שא מאי וכמו עין,
בו  לבאר יש שכלי עין דבכל הרי הכי. ואמר כזה באופן
זריעת  הוא שבשכל, עיי' (שבג' אלו דברי' וב' אחר, שכל

זריעה. ע"י הבא צמיחה וזהו השכל). וצמיחת

המוח, עבודת ע"י שבא השכל בזריעת הוא כ"ז אמם
תלוי  שהוא מה וישו הצמיחה. תהי' כן העבודה אופן ולפי
עלול  דמוחו אדם דיש המוח, כלי שהוא הארץ ועצם בגוף

ש  אדם ויש כזו השכלה בחכמה לקבל להתחכם יותר עלול
דזה  גופא, חכמה בכל ראה זה הה שבאמת (דאם אחרת
אמם  אחר, באופן העין לוקח וזה כזה באופן העין לוקח
אופן  לפי שהוא והייו הגלוי, והוא הא' דברי' בב' תלוי זה
וזה  בחיוב, דבר כל להבין טבעו זה בשכליים, פשו מהלך
הב' מהעין המסתעף סיף שהוא בשלילה, דבר כל מבין
עליו  הוטל ואשר פשו, שרש אופן לפי והייו הסתר שהוא
יותר  עלול שזה מה זה ואין ואכמ"ל, כו', הבירורים בסוד
שהמוח  איך ועין אופן בעצם הידיעה והיא כו'), זו לחכ'
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שהמוח  מה זו חכמה עין בכללות שיודע דמי שכל, מקבל
הוא  בזה, הפרטי' גם ויודע ראי', ולא דוקא, שכל מקבל
כזו, לחכ' ראוי הוא וכך כך להיותו דוקא דמוחו יודע
הוא  ואז כו'. אחרת לחכ' ראוי אחר באופן שהוא ומוח
ומתרחב, משכיל שהמוח לגמרי, אחר באופן ההתחכמות
הוא  הוא כ"א בלבד השכל אל כלי שהוא מה רק זה ואין
והתיישבות  המוח רוחב עצם מצד וחכמה שכל יודע עצמו
עין, דעם דערהערין הרגש, היא זו דידיעה כו'. הידיעה
בידיעת  אם אלה משי בא' יגיעה ריבוי ע"י בא זה והרגש
לו  השייכי' העיי' את יודע ובמילא כ"ל המוח עין
(גילוי  השכל התאחדות בטיב בא שהוא או בהם, להשתדל
הדבר  על עומד הוא ואז המוח, שהוא הכלי עם הפש) כח

לתכליתו.

כל  דמלא האלקות בהשגת יובן הזה המשל וככל
בגמרא  כהלכה העין לומד דכאשר כבודו, הארץ
בהכרח  הה בשכלו, ההוא העין את ותופס ופוסקים,
אשר  זה (לבד ויכשו יעדרו במוחו, דבר איזה שמצמיח
כלל, בזה א"ע יסתפק ולא כדבעי) ויזרע יחרוש בתחלה
זה  דבר ידיעת טהרת על עמדו עדי ויתבון יחזור אלא
ובכמה  ממש, אלוקה יחזה מבשרו בעייו אשר במוחש
ובריבוי  פרטיות, בהשגחה עולם בעיי דוגמאו' וכמה

שוים. מעיים עיי'

זה  דאין ידוע והלא שכלי, עדיין הוא כ"ז אמם
פאר  מיא שכלית, השגה רק דזהו הידיעה, עין אמיתית
אבער  אזיי, איז עס אז גיזוט שכל מיטין טאקע שטייט
מבין  כאשר כמו שכלית, השגה א אלץ דאס דאך איז ַדאס

שכליים  בטעות שכלית, השגה שזהו אוחזי' שים סוגית
עלי' ג"כ שהם החכמות לשאר גם משתוים אשר מאד,
דער  הוא הלא והעיקר שבהם, החכ' עין עצם מצד
שזהו  הוי', תורת אלקית, חכמה איז דאס אז דערהער
בהתבוות  הוא כמו"כ אשר לגמרי. השכל מן למעלה
השגה  רק ה"ז הידיעה אריכת הה כבודו, הארץ כל דמלא
זה, בכל אבל מזהיר, שכל פלא, שכל עמוק, שכל שכלית,
דער  דער דאך איז עיקר דער אבער עכ"פ, שכל הוא הרי
התפתחות  ע"י בא וזה דעם, אין געטליכקאייט דיא הער
באיזה  גיפיל א טוב, הרגש לו שיש מי בעצם ההרגש, חוש
בהשגת  עצומה ביגיעה א"ע שייגע לאחר ביכולתו זה דבר,
בא  הוא אז הה שכלית בהשגה האחרון קצהו עד השכל
דער  עס און אים, בא זעך לייגט עין דער אז העין, ַלהח

משלה. בכל והאמת ראייכקאייט געטליכע זעך הערט

הה  ההרגש, ע"י הוא שעיקרו בשכל שהוא וכמו
אז  ההרגש ע"י בא כאשר הוא פועל דבר בכל כמו"כ
שמביט  הפקח, וזהו"ע לגמרי. אחר באופן עשי' העיים
העיים  ואז הרגש, שהוא בחכמה פקיחא, בעין דבר בכל

בעזה"י. מסודרים בעירו

(כפי' עייו יפקח הוא עורים פוקח שהוא הטוב והאל
ה' ע"פ שוח"ט במדרש וכאמור ית', ועבודתו בתורתו הב')
שהולכות  האלו הדורות העורים הן ומי עורים, פקח
הדבר  בהשגת רק היא הידיעה שכל לפי כו' כעורים בתורה

ירחם. והשי"ת בזה, האלקי בהעין ולא

מו"ר. בן והדו"ש "כאו ושלום ברכה והי'
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

התורה  בהחזקת  בקהלתו,  השפעתו  בענין  מאומה  מזכיר  שאינו  לפלא  מכתבו...  על  במענה 
והפצת היהדות, אשר בטח אינו שוכח אשר סו"ס זהו תכלית העיקר של משרת הרבנות, וענין הפרנסה 
שבזה הוא טפל בערך לתכלית הנ"ל, והאריכות בזה בטח אך למותר, ומובן ג"כ שעיקר הפעולה היא 
ועיקר העיקרים להסבירם אשר העיקר הוא  והן של הגדולים,  בעניני חינוך הכשר, הן של הקטנים 

המעשה בפועל, היינו קיום המצות בפועל ממש בחיים היום יומיים...



אגרות קודשרס

 ב"ה,  א' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

 הנהלת צעירי אגודת חב"ד
באה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מערב חג הסוכות עם קטעי המכ"ע המצורפים לו, ות"ח ת"ח על העבר 
ובקשה כפולה על להבא להודיע בפרטיות מפעולותיהם הטובות בהרמת קרן היהדות בכלל ובהפצת 

מעיינות החסידות בפרט.

ב( ביחוד אתענין בהפרטים ע"ד ההוצאה לפועל והחלטות הטובות בענין הפעולות בחדש תשרי 
ובטח נוסף על הפעולות בפועל פרסמו עד"ז במכ"ע וכיו"ב למען יודע הדבר גם באלו המקומות שלא 

היו שם, והשי"ת יצליחם בכל הנ"ל.

ג( נהניתי מהעתקת השידור ברדיו, ובטח גם להבא יערכו כזה בעוד מועד למען ישודר בעת 
המתאימה, ולכאורה נוגע זה עתה בנוגע לחג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל.

הלימוד  ובטח  אחרות...  מישיבות  תלמידים  מספר  עם  הלימוד  שיעורי  מקביעות  נהניתי  ד( 
עמהם עתה מתאים לרגילותם היינו בענינים של הסברה הגיון והשגה ולא לרדוף אחרי אתכפיא שלהם 
יותר מן המדה כי בהתחלת הקירוב יש להסתגל לרגילות המקבל, ולאט לאט ישתנה מתאים לפני' 

הלימוד הנלמד עמדו, וכמובן.

ה( נהניתי מהחוברת בטאון חב"ד שנתקבל לכאן שני עקזעמפ. ויישר חילם של המשתתפים 
השתתפותי  המערכת(  חברי  )ע"ש  סקריפ  ומוסג"פ  ובחוצה,  בפנים  המעיינות  בהפצת  ועי"ז  בזה 

בהוצאות ההדפסה וההפצה.

ו( מובן, אשר מתאים למה שכתבתי מכבר שמהנחוץ לסדר הנ"ל באופן כזה שלא לשלול פרסום 
הידיעות והשיחות גם במכ"ע אחרים כמו שהי' נהוג עד עתה, כיון שהמכ"ע מגיעים לחוגים כאלו שאין 

החוברת הנ"ל שייכת להם או מגעת אליהם.

ז( מה שכותבים שלא סידרו תכנית לח"י אלול מפני החגיגה שבהכפר, הנה לדעתי אין זה תירוץ 
כלל וכלל, כי מלבד זה שישנו שני ערבים, אור לי"ח ומוצאי ח"י אלול, והחגיגה היתה באחד מהם, הנה 

בטח היו כמה מאנ"ש חב"ד שלא היו בהחגיגה בהכפר, ובמילא יוכלו לבקר במקומות אחרים.

ח( אחכה לידיעות מפורטות ע"ד האסיפה זכר להקהל, )מדגיש אני את התיבה זכר להוציא 
מלבן וכו' ובטח גם הם נזהרו בזה, כדי שלא ליתן פתחון פה ויד לאלו הרוצים להטעות בזה, וד"ל(.

ואין הזמן גרמא עתה להכנס בפרטים,  ז' תשרי,  ט( קראתי את הפרטי כל דאסיפתם מיום 
בנוגע לתוכנו, אבל מה שנוגע ביותר וביותר שברשימת המשתתפים מעטים מאד מאד שמות חברים 
חדשים, ומלבד שהסימן לדבר חי הוא שמתגדל ומתפשט, הנה ידוע פסק רז"ל )וי"א שהוא מדאורייתא( 
שמעלין בקדש, וידוע ג"כ מ"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר ע"ז, שהוא בדוגמת אדם המטפס על הר גבוה וזקוף, 
שאז אי אפשר העמידה על אתר ומוכרחת עלי' בלתי פוסקת, כ"א לא עלי' הרי תהי' ירידה ח"ו, וכן 
הוא גם בנוגע לעבודת כאו"א מאתנו וגם בנוגע למספר חברים של תנועתם שמוכרח הגידול, כי באם 

לאו ה"ז הוראה על ההיפך ח"ו אף שבהרשימה לא נתמעט מס' החברים.

י(...אף שידוע מרז"ל שלעולם ילמוד אדם תורה שלא לשמה ולקיים מצות שלא לשמה הרי 



רסי

פרק  ת"ת  בהלכות  הזקן  רבינו  מ"ש  ע"פ  ובפרט  וכו'  לשמה  שלא  שמתוך  בצדם  אלו  מרז"ל  נמוקי 
ואף  כו'  זאת  לולי  נעשים כתקונם, אבל  והלימוד  כי המצוה  הוא  א' הטעם  קונטרס אחרון ס"ק  ד' 
את"ל שנעשים כתקונן הרי עכ"פ אפילו מתנגדים אין כדאי להדר בהענינים שלא לשמה ועאכו"כ לאלו 
אשר נשיאינו וביחוד כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע האבן אריינגעגאסן אין זיי דורך די 
עלטערן אלקות די והותר, מובן עד כמה צ"ל מופרך ענין זה לגמרי, וכנ"ל שאיני רוצה להאריך בכ"ז 
ותקותי אשר השורות אלו המועטות בכמות יספיקו לשרש שיטה זו מעיקרה, והעיקר שתעקר לא רק 
מעולם שכל העיוני אלא בנוגע למעשה בפועל אשר עשי' לעילא, והעקירה תתבטא לא רק בהענינים 

דסור מרע אלא ובעיקר בהועשה טוב, ואחכה לבשו"ט מפורטות בזה...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

 ב"ה,  ג' מרחשון, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י.

שלמא רבא להאי גברא רבא, הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ

יושב על מדין, מנהל עדתו במישרים, איש חי רב פעלים,

מאיר ומזהיר, עפיי' ואינבי' שפיר, בנש"ק, וכו' וכו' כבוד

הדרת גאונו מוהר"ר מאיר שליט"א אביחצירא רב ראשי

דק"ק ארפוד ואגפי' יע"א

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום ו' לירח האיתנים שנה תשוב"ה, והנה ברך לקחתי וברך לו אשיבנה, 
בגשמיות  ומתוקה  טובה  לשנה  בי',  דכולא  ענינא  השנה,  לראש  לכהדר"ג  שכתבתי  ברכותי  ואכפול 

וברוחניות בטוב הנראה והנגלה.

מה שכותב כת"ר ששיגר לי מכתב מבשר טוב שנתמנה לראב"ד בעיר ארפוד ואגפי', הנה כנראה 
להצלחה  ברכתי  שליט"א  לכהדר"ג  ואאחל  הוא,  זמנה  עת  בכל  ברכה  אבל  הנ"ל.  מכתב  הגיעני  לא 
מופלגה במקומו החדש לכהן פאר בתור מרא דאתרא, וכידוע פירוש כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא 
והשו"ע, שהענין כפשוטו מרא מלשון אדנות ובעלות, שהמרא דאתרא הוא האדון והבעלים בעיר ולא 

רק ברוחניות אלא גם בגשמיות.

ת"ח ת"ח בעד תשורתו היקרה תמונת פני אביו זקנו הרה"ג והרה"ח המקובל ראש ומנהיג 
עדות בישראל על מבועי היראה ופנימיות התורה מוהר"ר יעקב זצ"ל אביחצירא.

ואחרון אחרון חביב, היא בשורתו הטובה העולה על כולנה שביום כ"ד לחודש אלול נולד לו בן 
זכר ונקרא שמו בישראל דוד חי לאורך ימים ושנים טובות, והנני בזה להביע ברכותי שיגדלוהו ביחד 
עם זוג' הרבנית תחי' ואת אחיו שליט"א לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבת הדעת באמת, 

ובימיו נזכה לגאולה השלימה על ידי דוד משיח צדקנו דוד מלך ישראל חי וקיים, אמן.

בברכה

כבקשתו נשלח לו בחבילה בפ"ע ספרי קודש הקדשים אדה"ז זי"ע מן הנ]מ[צא תח"י: תורה 
אור, לקוטי תורה, ושולחן-ערוך. ובטח יאשר קבלתם.

אגרות קודש
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העֹולם  עניני ּכל את הּתבה אל להכניס נצטּוה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנח

לידיעתֹו הּגיע אם אֹומר: הוי ּבּמּבּול. לאּבּוד ללכת ְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהעלּולים

מּוטל  – לאּבּוד ללכת ׁשעלּול חפץ ּבעֹולם ׁשּיׁש אדם ְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשל

ּולהעלֹותֹו להּצילֹו ׁשּלֹו, ל"ּתבה" להכניסֹו להׁשּתּדל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעליו

הזמין הּקּב"ה ׁשּכן, ּפרטית,BÏלאלקּות. ּבהׁשּגחה זֹו, ידיעה ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

הּזה. החפץ את ׁשּיעלה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַּכדי
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(d"nyz'd

ּתיבֹות  על קאי ׁש"ּתיבה" הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת ְִֵֵֵֶַַַַַָָָידּועה

ׁשיהּודי  - הּתיבה" אל גֹו' "ּבא ענין וזהּו והּתפילה, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתֹורה

והּתפילה, הּתֹורה ּתיבֹות ּבתֹוך עצמֹו את להכניס ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָצרי

רּבים" "מים המּבּול, ממי לינצל ּביכלּתֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָועלֿידיֿזה

ֶָָׁשּבעֹולם.
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eqëéå íénä eøáb äìrîìî änà äøNr¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©®̈¦©§ª−
:íéøääàëõøàä-ìr Nîøä | øNa-ìk òåâiå ¤«¨¦«©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©¨À̈¤

õøMä õøMä-ìëáe äiçáe äîäaáe óBòä³©§¥¨Æ©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´
:íãàä ìëå õøàä-ìráëçeø-úîLð øLà ìk ©¨®̈¤§−Ÿ¨«¨¨«¿Ÿ£¤Á¦§©¸©

:eúî äáøça øLà ìkî åétàa íéiçâëçîiå ©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬¤¨«¨−̈¥«©¦¹©
íãàî äîãàä éðt-ìr | øLà | íe÷éä-ìk-úà¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈¥«¨¨³
eçniå íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr äîäa-ãr©§¥¨Æ©¤̧¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−
:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàä-ïî¦¨®̈¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«

ãëàîe íéMîç õøàä-ìr íénä eøaâiå:íBé ú ©¦§§¬©©−¦©¨®̈¤£¦¦¬§©−«
çàäiçä-ìk úàå çð-úà íéýìû økæiå©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ

øáriå äáza Bzà øLà äîäaä-ìk-úàå§¤¨©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧
:íénä ekLiå õøàä-ìr çeø íéýìûáeøëqiå ¡Ÿ¦¬¸©Æ©¨½̈¤©¨−Ÿ©¨«¦©¦¨«§Æ

íLbä àìkiå íéîMä úaøàå íBäz úðérî©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ©¨¨®¦©¦¨¥¬©¤−¤
:íéîMä-ïîâCBìä õøàä ìrî íénä eáLiå ¦©¨¨«¦©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´

:íBé úàîe íéMîç äö÷î íénä eøñçiå áBLå̈®©©§§´©©½¦¦§¥¾£¦¦¬§©−«
ãøNr-äráLa éréáMä Lãça äázä çðzå©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬

:èøøà éøä ìr Lãçì íBéäCBìä eéä íénäå −©®Ÿ¤©−¨¥¬£¨¨«§©©À¦¨Æ¨´
ãçàa éøéNra éøéNrä Lãçä ãr øBñçå§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®¨«£¦¦Æ§¤¨´

:íéøää éLàø eàøð Lãçìåíéraøà õwî éäéå ©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«©§¦¾¦¥−©§¨¦´
:äNr øLà äázä ïBlç-úà çð çzôiå íBé®©¦§©´½Ÿ©¤©¬©¥−̈£¤¬¨¨«

æúLáé-ãr áBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©§¬¤

:õøàä ìrî íénäçBzàî äðBiä-úà çlLéå ©©−¦¥©¬¨¨«¤©§©©¬¤©−̈¥«¦®
:äîãàä éðt ìrî íénä el÷ä úBàøìè-àìå ¦§Æ£©´©©½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«§Ÿ

åéìà áLzå dìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî̈«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈©¨³¨¥¨Æ
çìLiå õøàä-ìë éðt-ìr íéî-ék äázä-ìà¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨¨®¤©¦§©³

à åéìà dúà àáiå äçwiå Bãé:äázä-ìéìçiå ¨Æ©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«©¨´¤
äðBiä-úà çlL óñiå íéøçà íéîé úráL ãBò½¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬¤©−̈

:äázä-ïîàéäpäå áør úrì äðBiä åéìà àázå ¦©¥¨«©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬
íénä el÷-ék çð òãiå äéôa óøè úéæ-äìr£¥©−¦¨¨´§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦

:õøàä ìrîáéíéøçà íéîé úráL ãBò ìçiiå ¥©¬¨¨«¤©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®
:ãBr åéìà-áeL äôñé-àìå äðBiä-úà çlLéå©§©©Æ¤©½̈§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

âéãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´
çð øñiå õøàä ìrî íénä eáøç Lãçì©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©Ÿ̧©Æ
éðt eáøç äpäå àøiå äázä äñëî-úà¤¦§¥´©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬

:äîãàäãéíBé íéøNrå äráLa éðMä Lãçáe ¨«£¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−
:õøàä äLáé Lãçìñ ©®Ÿ¤¨«§−̈¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(fqw zxaeg zeniyx)

Ìe˜i‰ Ïk ˙‡ ÁÓiÂ(כג (ז, «ƒ«∆»«¿
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּכזה. ּכליה ענׁש היה לּמה לׁשאֹול, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיׁש

העֹולם, יּׁשּוב ענינן הּמּבּול לפני ׁשּנּתנּו הּמצוֹות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשבעת

א-ז: ּבאֹותּיֹות (ונרמזֹות יצרּה k¯a˙לׁשבת ÏÊb,ה',‡·¯, ְְְִִֶֶָָָָָ≈»ƒ¿«∆∆
Ï·‰ ,ÌÈÈc,(עבֹודהֿזרה ׁשל ּתעּתּועים (לׁשֹון ÈÂÂ(מעׂשה ƒƒ∆∆ְֲֲִֵֶַַָָָ«ְ

ּדּמים), ּבׁשפיכּות ׁשעּקרּה ּדֹור eÊ˙צעקה, ׁשאנׁשי וכיון .( ְְִִִִֶָָָָָ¿ְְֵֵֶַָ

הּתכלית  נתקּיימה לא אּלה, מצוֹות ׁשבע על עברּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמּבּול

ּולאחר  הּבריאה, ּבטלה – ּובמילא העֹולם, נברא ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּלמענּה

מחדׁש. העֹולם נבנה ְִֵַַָָָָָהּמּבּול

éòéáøåè:øîàì çð-ìà íéýìû øaãéåæèàö ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ¥−
éðáe EzLàå äzà äázä-ïîéðá-éLðe EE ¦©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−

:CzàæéóBòa øNa-ìkî Ezà-øLà äiçä-ìk ¦¨«¨©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈¨¯
õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëáe äîäaáe©§¥¨²§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤

áéúëàöåäéø÷eøôe õøàá eöøLå Czà àöéä©§¥´¦¨®§¨«§´¨½̈¤¨¬
:õøàä-ìr eáøåçé-éLðe BzLàå åéðáe çð-àöiå §¨−©¨¨«¤©¥−¥®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«

:Bzà åéðáèéóBòä-ìëå Nîøä-ìk äiçä-ìk ¨−̈¦«¨©«©À̈¨¨¤̧¤Æ§¨¨½
NîBø ìk-ïî eàöé íäéúçtLîì õøàä-ìr −Ÿ¥´©¨®̈¤§¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦

:äázäë| ìkî çwiå ýåýéì çaæî çð ïáiå ©¥¨«©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ
ìriå øBähä óBòä ìkîe äøähä äîäaä©§¥¨´©§Ÿ̈À¦ŸÆ¨´©¨½©©¬©



iyyרסד ,iying - h - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:çaæna úìòàëççépä çéø-úà ýåýé çøiå Ÿ−Ÿ©¦§¥«©©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©©¦Ÿ ¼©¼
ãBò ìl÷ì óñà àì Baì-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´ŸÂŸ¦Â§©¥̧³
íãàä áì øöé ék íãàä øeára äîãàä-úà¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥¯¨«¨¨²
éç-ìk-úà úBkäì ãBò óñà-àìå åéørpî òø©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬¤¨©−

:éúéNr øLàkáëøéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò ©«£¤¬¨¦«¦−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â
:eúaLé àì äìéìå íBéå óøçå õé÷å íçå ø÷å§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦¨²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ

èàøîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû Cøáéå©§¨´¤¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤
:õøàä-úà eàìîe eáøe eøt íäìáíëàøBîe ¨¤²§¬§−¦§¬¤¨¨«¤©«£¤³

óBò-ìk ìrå õøàä úiç-ìk ìr äéäé íëzçå§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−¨´
éâc-ìëáe äîãàä Nîøz øLà ìëa íéîMä©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²§¨§¥¬

:eðzð íëãéa íiäâéç-àeä øLà Nîø-ìk ©−̈§¤§¤¬¦¨«¨¤̧¤Æ£¤´©½
íëì ézúð áNr ÷øék äìëàì äéäé íëì̈¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́¥½¤¨©¬¦¨¤−

:ìk-úàã:eìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cà ¤«Ÿ©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«
ä-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc-úà Càå§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨

epLøãà äiçåéçà Léà ãiî íãàä ãiîe ©−̈¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½
:íãàä Lôð-úà Løãàåíãàä íc CôL ¤§−¤¤¬¤¨«¨¨«Ÿ¥Æ©´¨«¨½̈

äNr íéýìû íìöa ék CôMé Bîc íãàä«¨−̈¨´¦¨¥®¦ µ§¤´¤¡Ÿ¦½¨−̈
:íãàä-úàæõøàá eöøL eáøe eøt ízàå ¤¨«¨¨«§©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤

:dá-eáøeñ §¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãoeygxn g"xc 'a ,gp t"y zgiy)

(d"nyz'd

"צא  הציוּוי ּבא - הּתיבה" אל גֹו' "ּבא ענין לאחרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאמנם,

ּבזה: והענין גֹו'". הּתיבה ְְִִֵֶַָָָָמן

החיה  "ּכל [וכן גֹו'" הּתיבה מן "צא - היא הּכונה ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּתכלית

לפעֹול  הינּו, (ּבעלּֿכרחם)], אּתה" "הֹוציאם ,"אּת היצא ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָגֹו'

רק  (ולא ד"ּתחּתֹון" ּומצב ּבמעמד ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְִֶַַַַָָָָֹּבעֹולם

לּתיבה), להכניסֹו נעלה, למצב ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָלהעלֹותֹו

éùéîççBzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−
:øîàìèíëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå ¥«Ÿ©«£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®

:íëéøçà íërøæ-úàåéäiçä Lôð-ìk úàå §¤©§£¤−©«£¥¤«§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ
õøàä úiç-ìëáe äîäaa óBòa íëzà øLà£¤´¦§¤½¨¯©§¥¨²§¨©©¬¨−̈¤
:õøàä úiç ìëì äázä éàöé ìkî íëzà¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈§−Ÿ©©¬¨¨«¤

àé-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨
ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanä énî ãBò øNä¨²−¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−

ì:õøàä úçLáé-úBà úàæ íéýìû øîàiå §©¥¬¨¨«¤©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ«
-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa ïúð éðà-øLà úéøaä©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨

:íìBò úøãì íëzà øLà äiç Lôðâé-úà ¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ¨«¤
ïéáe éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðra ézúð ézL÷©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−¥¬

:õøàäãéäúàøðå õøàä-ìr ïðr éððra äéäå ¨¨«¤§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬
:ïðra úLwäåèéðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå ©¤−¤¤«¨¨«§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ

äéäé-àìå øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈§¨¨¨®§Ÿ¦«§¤̧
ì ìeaîì íénä ãBò:øNa-ìk úçLæèäúéäå ³©©̧¦Æ§©½§©¥−¨¨¨«§¨«§¨¬

ïéa íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðra úLwä©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈¥´
øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìræé-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå ©¨¨«¤©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«
øLà øNa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä øLà úéøaä©§¦Æ£¤´£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìrô ©¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(33 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÏBÚ ˙B¯B„Ï . . ˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê(יב (ט, …«¿ƒ¿»

‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡ . . ‰i˜ÊÁ . . ˙B¯Bc ÈLÏ Ë¯tמדרׁש) ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿≈¿∆∆«¿»ְִַ

ַָרּבה)

לא  אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק לֹומר אפׁשר ּכיצד לתמּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹיׁש

אין  ּביֹותר ׁשפל מּצב ׁשאין זמן ּכל והרי ּבקׁשת, צר ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיה

מׁשמעּותּה אין הּקׁשת ׁשראּית לֹומר, ויׁש לּמּבּול? ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמקֹום

לכ וזּכרֹון אֹות היא אּלא חסֿוׁשלֹום, למּבּול ראּוי ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשהעֹולם

ׁשּלא  אנּו מבטחים - ּביֹותר ׁשפל ּבמּצב העֹולם היה אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשּגם

על  מֹורה אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני הּקׁשת ואי-ראּית מּבּול. עֹוד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַיהיה

ּבׁשפל  ּדֹורֹו היה אם אפילּו הּדֹור: צּדיק ׁשל זכּותֹו ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹּגדל

היּו לא ּבזכּותֹו הּנה - ה' הבטחת היתה לא וגם ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹהּמּצב,

ֱִֶָנענׁשים.

éùùçéíçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´
:ïrðë éáà àeä íçå úôéåèéìLälà äL ¨®̈¤§¾̈−£¦¬§¨«©§¨¬¥−¤

:õøàä-ìë äöôð älàîe çð-éðaëçð ìçiå §¥®Ÿ©¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤©¨¬¤−Ÿ©
:íøk òhiå äîãàä Léààëïéiä-ïî zLiå ¦´¨«£¨¨®©¦©−¨«¤©¥¬§§¦©©−¦
:äìäà CBúa ìbúiå økLiåáëéáà íç àøiå ©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ©©À§¨µ£¦´

ì ãbiå åéáà úåør úà ïrðë:õeça åéçà-éðL §©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬¦§¥«¤−̈©«
âë-ìr eîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ©

úåør úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´
àì íäéáà úåørå úépøçà íäéðôe íäéáà£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ



רסה iriay - `i ,i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eàøãëäNr-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå ¨«©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨
:ïèwä Bða Bìäëãár ïrðk øeøà øîàiå −§¬©¨¨«©−Ÿ¤¨´§®̈©¤¬¤

åéçàì äéäé íéãár:åëýåýé Ceøa øîàiå £¨¦−¦«§¤¬§¤¨«©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−
:Bîì ãár ïrðë éäéå íL éäìàæëíéýìû zôé ¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«©³§§¡Ÿ¦Æ

:Bîì ãár ïrðë éäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«
çëìL ìeanä øçà çð-éçéåäðL úBàî L ©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈

:äðL íéMîçåèëúBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå ©«£¦¦−¨¨«©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ
:úîiå äðL íéMîçå äðLôéàälàå ¨½̈©«£¦¦−¨¨®©¨«Ÿ§¥̧¤Æ

íéða íäì eãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬¨¤²¨¦−
:ìeanä øçàáïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða ©©¬©©«§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨´̈

:ñøéúå CLîe ìáúåâúôéøå æðkLà øîb éðáe §ª®̈¤−¤§¦¨«§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−
:äîøâúåãíézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe §«Ÿ©§¨«§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−
:íéðããåäíúöøàa íéBbä éià eãøôð älàî §«Ÿ̈¦«Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈

ìì Léà:íäéBâa íúçtLîì BðLåíç éðáe ¦−¦§Ÿ®§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«§¥−®̈
:ïrðëe èeôe íéøöîe Lekæàáñ Leë éðáe ¬¦§©−¦¬§¨«©§¥´½§¨Æ

äîrø éðáe àëzáñå äîrøå äzáñå äìéåçå©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§®̈§¥¬©§−̈
:ïããe àáLçìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå §¨¬§¨«§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½

:õøàa øab úBéäìèéðôì ãéö-øab äéä-àeä ¦«§¬¦−Ÿ¨¨«¤«¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´
éðôì ãéö øBab ãøîðk øîàé ïk-ìr ýåýé§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½§¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬

:ýåýééCøàå ìáa Bzëìîî úéLàø éäzå §Ÿ̈«©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½§¤−¤
:ørðL õøàa äðìëå ãkàåàéàåää õøàä-ïî §©©´§©§¥®§¤−¤¦§¨«¦¨¨¬¤©¦−

øér úáçø-úàå äåðéð-úà ïáiå øeMà àöé̈¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½§¤§Ÿ¬Ÿ¦−
:çìk-úàåáéàåä çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå §¤¨«©§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´®̈©¦−

:äìãbä øéräâé-úàå íéãeì-úà ãìé íéøöîe ¨¦¬©§Ÿ¨«¦§©¿¦¨©º¤¦¯§¤
:íéçzôð-úàå íéáäì-úàå íéîðrãé-úàå £¨¦²§¤§¨¦−§¤©§ª¦«§¤

íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²
ìt:íéøzôk-úàå íézLñåèãìé ïrðëe §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«§©À©¨©²

:úç-úàå Bøëa ïãéö-úàæè-úàå éñeáéä-úàå ¤¦¬Ÿ§Ÿ−§¤¥«§¤©§¦Æ§¤
:éLbøbä úàå éøîàäæéé÷ørä-úàå éeçä-úàå ¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−

:éðéqä-úàåçé-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå §¤©¦¦«§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤
:éðrðkä úBçtLî eöôð øçàå éúîçäèééäéå ©«£¨¦®§©©´¨½Ÿ¦§§−©§©«£¦«©§¦º

äfr-ãr äøøâ äëàa ïãévî éðrðkä ìeáb§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®
äîãàå äøîrå äîãñ äëàaáéúëíéáöe «Ÿ£º̈§¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²§©§¨¬§Ÿ¦−

éø÷ì-ãr íéBáöe:òLëíç-éðá älà §¦−©¨«©¥´¤§¥½̈
ìì íúçtLîì:íäéBâa íúöøàa íúðLñ §¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈§«¥¤«

àëìeéçà øár-éða-ìk éáà àeä-íb ãlé íL §¥¬ª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤£¦−
:ìBãbä úôéáëøeMàå íìér íL éða ¤¬¤©¨«§¥¬¥−¥¨´§©®

:íøàå ãeìå ãLëtøàåâëìeçå õeò íøà éðáe §©§©§©−§¬©«£¨«§¥−£¨®¬§−
:Lîå øúâåãëçìLå çìL-úà ãìé ãLëtøàå §¤¬¤¨©«§©§©§©−¨©´¤¨®©§¤−©

:øár-úà ãìéäëíL íéðá éðL ãlé øárìe ¨©¬¤¥«¤§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´
åéçà íLå õøàä äâìôð åéîéá ék âìt ãçàä̈«¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−

:ïè÷éåëóìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå ¨§¨«§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤
:çøé-úàå úåîøöç-úàåæë-úàå íøBãä-úàå §¤£©§−̈¤§¤¨«©§¤£¨¬§¤

:äì÷c-úàå ìæeàçëìàîéáà-úàå ìáBò-úàå −̈§¤¦§¨«§¤¨¬§¤£¦«¨¥−
:àáL-úàåèë-úàå äìéåç-úàå øôBà-úàå §¤§¨«§¤¦¬§¤£¦−̈§¤

:ïè÷é éða älà-ìk ááBéìàLnî íáLBî éäéå ¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«©§¦¬«¨−̈¦¥¨®
:íãwä øä äøôñ äëàaàìíL-éðá älà «Ÿ£¨¬§−̈¨©¬©¤«¤¥´¤§¥¥½

ìì íúçtLîì:íäéBâì íúöøàa íúðL §¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ®̈§©§Ÿ−̈§«¥¤«
áìíäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî älà¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®

:ìeanä øçà õøàa íéBbä eãøôð älàîeô ¥¥¹¤¦§§¯©¦²¨−̈¤©©¬©©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr i zegiy ihewl)

e‡¯ ‡Ï Ì‰È·‡ ˙Â¯ÚÂ(כג (ט, ¿∆¿«¬ƒ∆…»

מּובן  הרי אחֹורּנית, ּפניהם ׁשהיּו מאחר לׁשאל, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיׁש

רע  רֹואה אדם ּכאׁשר ּדהּנה לֹומר, ויׁש ראּו. ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמעצמֹו

רק  ׁשּבּדבר, למעׂשה" ה"הלכה את רק לראֹות עליו ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבזּולתֹו,

ּׁשּנֹוגע ואם ‡ÂÈÏמה למּוטב. ּולהחזירֹו להֹוכיחֹו לעׂשֹות: ֵֶַַ≈»ְְְְֲֲִִִַַָ

רעת את ּומרּגיׁש רֹואה קּים B¯·Áהּוא הּזה ׁשהרע סימן – ְִֶֶַַָ¬≈ִֶֶַַַָָָ

ראי. הּוא ׁשהּזּולת הּידּועה, הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּוכתֹורת ּבֹו, ְְְִֵֶַַַַַַַַָּגם

¯‡eזהּו ‡Ï Ì‰È·‡ ˙Â¯ÚÂ ערוה הרּגיׁשּו ולא ראּו לא – ֶ¿∆¿«¬ƒ∆…»ְְְִִֶָָֹֹ

לעׂשֹות  צריכים ּׁשהם ּבמה התרּכזּו אּלא ּבאביהם, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָוחּסרֹון

לא. ותּו אביהם"), ערות את ְְְֲִֶֶֶַַַֹ("ויכּסּו

éòéáùàéàíéøáãe úçà äôN õøàä-ìë éäéå©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤®̈§¨¦−
:íéãçàáär÷á eàöîiå íãwî írñða éäéå £¨¦«©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²

íL eáLiå ørðL õøàa:â-ìà Léà eøîàiå §¤¬¤¦§−̈©¥¬§¨«©«Ÿ§º¦´¤
äôøNì äôøNðå íéðáì äðaìð äáä eärø¥¥À¨µ¨¦§§¨´§¥¦½§¦§§−̈¦§¥¨®
íäì äéä øîçäå ïáàì äðálä íäì éäzå©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−

:øîçìãìcâîe øér eðl-äðáð | äáä eøîàiå ©«Ÿ¤©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ
éðt-ìr õeôð-ït íL eðl-äNrðå íéîMá BLàøå§Ÿ´©¨©½¦§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬



iriayרסו - `i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàä-ìëä-úàå øérä-úà úàøì ýåýé ãøiå ¨¨¨«¤©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤
eða øLà ìcânä:íãàä éðaåïä ýåýé øîàiå ©¦§¨®£¤¬¨−§¥¬¨«¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈À¥´

úBNrì ílçä äæå ílëì úçà äôNå ãçà ír©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈§¤−©«¦¨´©«£®
:úBNrì eîæé øLà ìk íäî øöaé-àì äzrå§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ£¤¬¨«§−©«£«

æeòîLé àì øLà íúôN íL äìáðå äãøð äáä̈µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½
:eärø úôN LéàçíMî íúà ýåýé õôiå ¦−§©¬¥¥«©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈

:øérä úðáì eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìrèïk-ìr ©§¥´¨¨¨®¤©©§§−¦§¬Ÿ¨¦«©¥º
-ìk úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷̈¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´¨
-ìk éðt-ìr ýåýé íöéôä íMîe õøàä̈®̈¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−¨

:õøàäôéäðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà ¨¨«¤¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà-úà ãìBiå©−¤¤©§©§®̈§¨©−¦©©¬©©«

àéLîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîñáéãLëtøàå ¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«§©§©§©´

ìLe Lîç éç:çìL-úà ãìBiå äðL íéLâééçéå ©½¨¥¬§¦−¨®̈©−¤¤¨«©©§¦´
ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøàíéðL L ©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´¨¦½

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàåñ §©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«
ãéìL éç çìLå:øár-úà ãìBiå äðL íéL §¤¬©©−§¦´¨¨®©−¤¤¥«¤
åèìL øár-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåíéðL L ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàåñ §©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«
æèìLe òaøà øár-éçéå-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤

:âìtæéìL âìt-úà BãéìBä éøçà øár-éçéåíéL ¨«¤©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå äðLñ ¨½̈§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

çéìL âìô-éçéå:erø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«
èéíéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−

:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîeñëeòø éçéå ¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´§½
ìLe íézL:âeøN-úà ãìBiå äðL íéLàëéçéå §©¬¦§¦−¨®̈©−¤¤§«©§¦´

íéðL òáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©¨¦−
:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîeñáëéçéå ¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦¬

ìL âeøN:øBçð-úà ãìBiå äðL íéLâëéçéå §−§¦´¨¨®©−¤¤¨«©§¦´
äðL íéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦¨¨®

:úBðáe íéða ãìBiåñãëòLz øBçð éçéå ©¬¤¨¦−¨«©§¦´¨½¥¬©
:çøz-úà ãìBiå äðL íéøNråäëøBçð éçéå §¤§¦−¨¨®©−¤¤¨«©©§¦´¨À

çøz-úà BãéìBä éøçàäðL äøNr-òLz ©«£¥Æ«¦´¤¤½©§©¤§¥¬¨−̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîeñåëçøú-éçéå §©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦¤−©
-úàå øBçð-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéráL¦§¦´¨¨®©¸¤Æ¤©§½̈¤¨−§¤

:ïøäæë-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå ¨¨«§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤
:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçð-úà íøáà©§½̈¤¨−§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«

çëBzãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìr ïøä úîiå©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−
:íécNk øeàaèëíéLð íäì øBçðå íøáà çwiå §¬©§¦«©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®

äkìî øBçð-úLà íLå éøN íøáà-úLà íL¥³¥«¤©§¨Æ¨½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈
:äkñé éáàå äkìî-éáà ïøä-úaìéøN éäzå ©¨¨¬£¦«¦§−̈©«£¦¬¦§¨«©§¦¬¨©−

:ãìå dì ïéà äø÷ràìBða íøáà-úà çøz çwiå £¨®̈¥¬−̈¨¨«©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À
úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa ïøä-ïa èBì-úàå§¤³¤¨¨Æ¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤
úëìì íécNk øeàî ízà eàöiå Bða íøáà©§¨´§®©¥«§¸¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ

:íL eáLiå ïøç-ãr eàáiå ïrðk äöøàáìeéäiå ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ©¨−̈©¥¬§¨«©¦«§´
çøz úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç çøú-éîé§¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©

øça*Ñ: §¨¨«
.ïîéñ è"åì ä"ëñé é"áà .ïîéñ ì"àìöá ,íé÷åñô â"ð÷ ôôô

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(k 'nr i ycw zexb`)

Ì‰¯·‡ ÏL B¯B„a ‰È‰ el‡Â(ט ו, (רש"י ¿ƒ»»¿∆«¿»»

נח  מיתת לפני ׁשנה נ"ח נֹולד אבינּו אברהם הרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוקׁשה,

ּכאׁשר  ׁשנה נ"ח ּבן אבינּו אברהם האּבןֿעזרא: ׁשּכתב ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ(ּוכפי

לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. היה לא ׁשּנח לֹומר אפׁשר ואי נח), ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמת

ּבּדֹור הּכּונה ׁשּלֹוBlLׁש"ּבדֹורֹו" הּפרנס ׁשהּוא הּדֹור , ְֶַַַָָ∆ְֶֶַַַָ

ּופרנסיו. ּדֹור ּדֹור רז"ל: וכלׁשֹון ְְְְִִַַַַָָּומנהיגֹו.

(*423 'îòå ,63 'îò å"èç ù"å÷ì ô"ò



רסז xihtn - `i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øéèôîèë-úLà íL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤
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éøeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa árø éäéå©§¦¬¨−̈¨¨®¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´
:õøàa árøä ãáë-ék íLàéáéø÷ä øLàk éäéå ½̈¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤©§¦¾©«£¤¬¦§¦−

àð-äpä BzLà éøN-ìà øîàiå äîéøöî àBáì̈´¦§®̈§¨©¸Ÿ¤Æ¤¨©´¦§½¦¥¨´
:zà äàøî-úôé äMà ék ézrãéáé-ék äéäå ¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−¨«§§¨À̈¦«

eâøäå úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ§¨«§¬
:eiçé Cúàå éúàâéïrîì zà éúçà àð-éøîà Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«¦§¦−̈£´Ÿ¦®̈§§©̧©Æ

:Cììâa éLôð äúéçå Cøeárá éì-áèéé¦«©¦´©«£¥½§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«

ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨
:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

יש להשתדל ללמוד תורה בכל זמן פנוי; ועד שהקביעות תהיה לא רק בנפש, אלא גם בגוף – שתפעל על הגוף כו'.
משיחת שבת פרשת נח ה'תשכ"ח



לוח זמנים לשבוע פרשת נח - בערים שונות בעולם ער
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:3606:4008:5708:5809:3109:3210:3210:3213:0012:5818:2318:1618:4918:4217:5718:52באר שבע )ק(

06:3506:4008:5608:5709:3009:3110:3110:3112:5912:5718:2518:1718:4818:4117:4618:51חיפה )ק(

06:3406:3808:5508:5609:2909:3010:3010:3012:5812:5618:2618:1918:4718:4017:4018:50ירושלים )ק(

06:3606:4008:5708:5809:3109:3210:3210:3213:0012:5818:2318:1618:4918:4217:5518:52תל אביב )ק(

06:5707:0509:0409:0809:4809:5110:4810:4913:1413:1218:2918:1719:0318:5118:0119:04אוסטריה, וינה )ק(

06:5306:4409:2209:1609:5909:5411:0411:0013:4113:3919:2719:3319:5420:0019:1320:11אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:5807:0609:0809:1109:5009:5310:5010:5113:1613:1418:3318:2219:0518:5418:0519:06אוקראינה, אודסה )ק(

06:3106:3908:3908:4209:2209:2510:2210:2412:4812:4618:0417:5218:3718:2517:3618:38אוקראינה, דונייצק )ק(

06:4206:5108:4908:5309:3309:3710:3310:3512:5912:5718:1518:0218:4818:3617:4718:49אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

07:0907:1809:1409:1809:5910:0310:5911:0113:2413:2318:3918:2619:1419:0118:1019:14אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

07:0107:1109:0609:1009:5209:5610:5110:5313:1713:1518:3218:1919:0618:5318:0319:07אוקראינה, קייב )ק(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
06:1506:1808:4008:4009:1109:1210:1310:1212:4212:4018:0718:0218:3218:2617:4218:35

07:2407:3209:3509:3810:1610:1911:1611:1713:4213:4019:0218:5119:3119:2018:3219:32איטליה, מילאנו )ק(

06:0005:5808:3108:2908:5908:5710:0210:0012:3312:3118:0618:0518:2818:2717:4718:35אקוואדור, קיטו )ח(

06:2706:1908:5708:5209:3309:2810:3810:3413:1413:1318:5919:0419:2619:3018:4419:41ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:1507:0509:4309:3710:2310:1711:2811:2414:0614:0519:5420:0020:2320:3019:4120:42ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:0507:1009:2109:2309:5810:0010:5810:5913:2513:2418:4518:3619:1419:0518:2019:16ארה״ב, בולטימור )ק(

06:5507:0109:0909:1209:4709:5010:4810:4913:1513:1318:3418:2419:0318:5418:0819:05ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:5507:0109:1009:1209:4809:5010:4810:4913:1513:1318:3518:2519:0418:5418:0819:05ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:3207:3809:4509:4810:2410:2711:2411:2513:5113:4919:1018:5919:3919:2918:4319:41ארה״ב, דטרויט )ק(

07:1607:2009:3809:3910:1110:1211:1211:1213:4013:3919:0518:5819:2919:2218:4019:32ארה״ב, האוסטון )ק(

06:4806:5309:0809:0909:4209:4410:4310:4313:1113:0918:3318:2519:0018:5218:0819:02ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:1407:1709:3809:3910:1010:1011:1111:1113:4013:3819:0518:5919:2919:2318:4219:33ארה״ב, מיאמי )ק(

06:5106:5709:0509:0709:4309:4610:4410:4513:1113:0918:3018:2018:5918:4918:0319:01ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:1907:2509:3409:3610:1210:1411:1211:1313:3913:3718:5818:4919:2719:1818:3219:29ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:5006:5609:0409:0609:4209:4510:4310:4413:0913:0818:2818:1818:5818:4818:0218:59ארה״ב, שיקגו )ק(

06:1306:0908:4508:4209:1509:1210:1910:1612:5212:5118:3018:3118:5318:5418:1319:03בוליביה, לה-פס )ח(

07:4607:5609:5009:5410:3710:4111:3611:3814:0114:0019:1519:0219:5119:3718:4619:51בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:4607:5609:5009:5410:3710:4111:3611:3814:0114:0019:1619:0319:5119:3818:4719:51בלגיה, בריסל )ק(

05:4505:3908:1708:1308:4808:4409:5209:4912:2612:2518:1118:1318:3118:3317:5118:43ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:3305:2708:0508:0108:3608:3309:4009:3712:1412:1317:5417:5718:1818:2117:3818:30ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:0507:1409:0809:1209:5509:5910:5410:5613:1913:1818:3518:2119:0918:5518:0719:09בריטניה, לונדון )ק(

07:1407:2509:1509:1910:0410:0811:0311:0513:2813:2618:4018:2619:1719:0318:1319:18בריטניה, מנצ'סטר )ק(

07:1107:2209:1309:1710:0110:0511:0011:0313:2513:2418:4018:2619:1519:0118:0919:15גרמניה, ברלין )ק(

07:2907:3809:3409:3810:1910:2311:1911:2113:4413:4318:5918:4619:3319:2118:3019:34גרמניה, פרנקפורט )ק(

05:4505:3808:1608:1208:4908:4409:5209:4912:2712:2618:1518:1818:3318:3617:5318:46דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3006:3108:5608:5609:2609:2610:2810:2712:5812:5618:2518:2018:4918:4418:0318:53הודו, מומבאי )ח(

06:2506:2708:5308:5209:2209:2210:2410:2312:5412:5218:2118:1718:4518:4017:5918:49הודו, פונה )ח(

06:4506:5408:5408:5709:3709:4010:3710:3813:0313:0118:1918:0718:5218:4017:5118:53הונגריה, בודפשט )ק(

05:5906:0508:1408:1608:5208:5409:5209:5312:1912:1817:3917:2918:0817:5817:1318:10טורקיה, איסטנבול )ח(

07:2307:2809:4009:4210:1610:1811:1711:1713:4413:4219:0518:5619:3319:2418:4019:35יוון, אתונה )ק(



רעי

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת נח - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
07:0607:1409:1509:1809:5810:0110:5810:5913:2413:2218:4018:2919:1319:0118:1319:14מולדובה, קישינב )ק(

06:2706:2908:5408:5309:2409:2410:2510:2512:5512:5318:2218:1718:4518:4018:0018:50מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:5805:4708:2308:1609:0609:0010:1210:0712:5012:4918:4018:4819:1219:2018:2819:33ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:5706:0008:2108:2108:5308:5409:5409:5412:2312:2117:4817:4118:1318:0617:2418:16נפאל, קטמנדו )ח(

06:1206:1808:2808:3009:0609:0810:0610:0712:3312:3117:5417:4418:2218:1317:2618:24סין, בייג'ין )ח(

06:5106:4909:2209:2009:5009:4810:5310:5113:2413:2218:5718:5519:1919:1718:3719:25סינגפור, סינגפור )ח(

06:4006:5108:4308:4709:3009:3510:3010:3212:5512:5318:0817:5518:4418:3117:3918:45פולין, ורשא )ק(

05:5005:4608:2208:2008:5208:4909:5509:5212:2812:2618:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

07:4207:4909:5209:5510:3310:3611:3311:3514:0013:5819:1719:0619:4819:3718:4919:50צרפת, ליאון )ק(

07:5308:0210:0010:0410:4410:4811:4411:4614:1014:0819:2719:1419:5919:4618:5720:00צרפת, פריז )ק(

05:4305:4208:1408:1208:4208:4109:4509:4312:1512:1417:4717:4518:0918:0717:2718:16קולומביה, בוגוטה )ח(

07:1807:2509:3009:3310:1010:1311:1011:1113:3613:3518:5718:4619:2519:1418:2819:26קנדה, טורונטו )ק(

06:5507:0309:0609:0909:4709:5010:4710:4813:1313:1118:3118:2019:0218:5118:0319:03קנדה, מונטריאול )ק(

06:4206:4609:0109:0209:3609:3710:3710:3713:0413:0318:2718:1818:5418:4518:0218:56קפריסין, לרנקה )ק(

07:0207:1409:0009:0609:5109:5610:5110:5313:1513:1318:2718:1219:0518:5017:5619:05רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:3606:4808:3308:3809:2509:3010:2410:2712:4912:4718:0317:4718:3918:2417:2918:39רוסיה, מוסקבה )ח(

06:2306:3108:3108:3509:1409:1710:1410:1612:4012:3817:5717:4518:2918:1817:2918:30רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:2807:3609:3609:3910:1910:2211:1911:2013:4513:4319:0518:5419:3419:2218:3319:35שוויץ, ציריך )ק(

06:0806:0808:3608:3509:0509:0510:0710:0612:3712:3518:0718:0318:2918:2517:4518:34תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךבער

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות
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מחנות היישומים 
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